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„Amennyire rajtatok áll, minden em-
berrel békességben éljetek.” (Rm 12,18)
Egyházi üdülőnkben töltött egy 
hétvégét az egyik gyülekezet. 
Szolgálattevőnek hívtak engem erre 
a két napra. Az igékre már nem em-
lékszem, amelyek ott hangzottak, de 
arra igen, hogy a második nap megke-
resett a gyülekezet egyik 
presbitere. Elmondta, 
hogy nagyon szorongatja 
a szívét, hogy haragban 
vannak a szomszédjával. 
De nem tudja, hogyan 
is rendezze az elmérge-
sedett kapcsolatukat. 
Kiderült, hogy a harag 
oka a szomszéd diófája. Jó pár éve 
ültette a kerítésük közelében. „Már 
akkor mondtam neki: Szomszéd, eb-
ből baj lesz! A diófa gyorsan nő, kö-
zel van a kerítéshez, át fog nőni. Így 
is történt. Minden évben annyi levél 
hullik a kertünkbe, hogy nem győzöm 
összegyűjteni. Alaposan összevesz-
tünk ezen. Mit tanácsol, mit tehetnék 
a kibékülés érdekében?”
Láttam rajta, hogy nagyon szeretne 
békességet. Összeszedtem minden 
ötletemet, hogy valamilyen tanácsot 
adhassak neki. Az első gondolatom az 
volt: - Ahol diófalevél van, ott dió is 
hullik… - Erre én is gondoltam - vá-
laszolta -, csak az a baj, hogy kicsi és 
férges diók teremnek…
A következő megoldási javaslatom van 
– folytattam –: kezdje azzal, hogy kéri 
Isten segítségét, és átmegy alkalmas 
időben a szomszédhoz. Elmondja ne-
ki, hogy nem jó ez a békétlenség a diófa 

miatt, szeretne kibékülni vele. Ajánlja 
fel, hogy vágja le az átlógó ágakat, hogy 
ne kelljen évről-évre a sok levéllel baj-
lódni. Vagy ha jobbnak látja, akkor 
járuljon hozzá, hogy maga levágja az 
ágakat. Ha egyik sem megy, akkor 
kínálja fel, hogy bármikor átjöhet, és 
gyűjtse össze a lehullott leveleket. Ha 

egyik ötlet sem jön be, 
akkor marad egy ne-
gyedik változat: szedje 
össze a leveleket, aho-
gyan eddig, de közben 
dúdoljon egy lelki éne-
ket a békesség kedvéért.
Láttam rajta, hogy nem 
elég meggyőző ötleteket 

mondtam, de ennél jobbat nem tud-
tam. De azt is láttam, hogy minden-
képpen szeretné a békességet.
Mindnyájan hazautaztunk. A dióérés 
után felhívtam telefonon, mert kíván-
csi voltam a fejleményekre. Vajon me-
lyik megoldási javaslat jött be?
Meglepődtem az eredményen. - 
Képzelje – újságolta örömmel –, ebben 
az évben nagyon szép nagy és egész-
séges diók teremtek. Összeszedtem a 
hozzánk hullottakat. Diós bejgliket ké-
szítettem belőlük, amelyeket eladok.
Annyira örültünk a nem várt fejle-
ménynek, hogy azt is elfelejtettem 
megkérdezni, hogy a kibéküléssel 
mi történt.
De két dolgot újból megértettem: Isten 
a szívünk készségét kéri, és a többit 
ő rendezi. A másik, hogy Isten lehe-
tőségei sokszor ott kezdődnek, ahol 
a mi ötleteink befejeződtek.

Végh Tamás

Csodálatos: 
•	Aki magában gyönyörködik, s közben másokat lenéz, nem látja meg Istent, 

de aki magalátásától szégyenkezve földre süti szemét, meglátja az Urat és 
megtalálja kegyelmét (Lk 18,10). 
•	az idegen szolgálatba szegődött, hazaáruló Máté írja le számunkra a Királyt; 
•	a hűtlen szolga (ApCsel 15,37–38) Márk tárja elénk az Úr igaz és hű Szolgáját; 
•	a sikertelen orvos (Kol 4,14; 2 Tim 4,11;20) Lukács festi meg a résztvevő 

szívű Gyógyítót; 
•	az önző tanítvány (Lk 9,54) János adja nekünk a szerető Fiút. 
•	Szíved kilincse belül van – te nyithatod ki. A menny kilincse is belül van – 

az Úr Jézus nyitja ki annak, aki előtte szívét megnyitotta (Jel 3,20). 

Vida Sándor gyűjtése

Szeretettel köszöntöm 
a kedves Olvasót!

Azt hiszem csak hosszú, közhely-
szerű mondatokkal lehetne ecsetel-
ni annak a hihetetlen változásnak 
a mibenlé tét, amely körül vesz 
bennünket. A koronavírus soka-
dik hulláma mellett a szomszéd-
ban dúló háború okozta rengeteg 
torzulás lassan a mindennapok ré-
szeként él velünk. Infláció - amely 
a kilencvenes évek szintjét közelíti 
a legtöbbek pénztárcájában komoly 
vákumot kezd okozni. Bezárások, 
iskolai tanrend módosítása, gáz-
számlák és áramszámlák fenyege-
tő réme... És hogy fogunk fűteni? 
S ha sikerül, ki tudjuk-e fizetni? 
De még a templomok, imaházak 
is azzal néznek szembe, hogy nem 
fogják tudni a rezsi miatt nyitva 
tartani a kapukat. 
Az emberek nagy része folyama-
tosan küzd a csüggedés, a féle-
lem, a reménytelenség rémével. 
„Együnk, igyunk, holnap úgy 
is meghalunk“ - mondogatták a 
római katonák, de már a koráb-
bi évszázadokban is sokan elju-
tottak arra a döntésre: a pillanat 
az enyém, a holnap messze van, 
nincs értelme semminek és ne 
érdekeljen senki más!
Ez szörnyű... De hiába borzongunk, 
és hiába tiltakozik a lelkünk, ez 
mit sem változtat a körülöttünk 
élők életérzésén. Tudunk-e eb-
ben a környezetben valami, sőt 
VALAKI mást képviselni?
Amikor ezt az újságot szerkesz-
tettük, nem felejthettük el, hogy 
2022-ben immár 30 esztendeje 
annak, hogy a MERA az evangé-
lium hirdetésének szolgálatára 
megalakult, s azóta folyamatosan, 
egyre bővülő területen próbálja 
hirdetni az evangéliumot. Kérjük, 
fogadják ezt a magazint amolyan 
év végi ajándékként, s ha tehetik, 
imádkozzanak értünk, s mind-
azokért, akik a kezükbe veszik az 
elkövetkező napokban, hetekben, 
hogy legyen üzenete Istentől jö-
vő, és áldás mindazoknak, akik 
a napi harcaikat vívják, s közben 
keresik Isten akaratát!
Isten tegye áldottá kedves 
Olvasóinkat!

Kulcsár Tibor
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Nem tudom, Olvasóim hogy vannak 
vele, de én megfigyeltem magamon, 
hogy mivel gyerekkorom óta ismerem 
a bibliai történeteket, hajlamos vagyok 
szinte gondolkodás nélkül tudni, hogy 
mi is lesz egy-egy leckének az üzenete, s 
már túl is vagyok rajta. Ezt elkerülendő, 
az utóbbi időkben szinte kényszerítem 
magam arra, hogy olyan kérdéseket is 

megfogalmazzak, s próbáljak rájuk feleletet találni, me-
lyek eltérnek a szokásosnak 
tartott mondanivalótól.
Itt van például a szőlőmun-
kások példázata. Világos, 
hogy ki a szőlősgazda, aki 
többször is kimegy a piacra, 
hogy munkásokat fogadjon 
fel az ő szőlőjébe: Isten. Az 
is egyértelmű, hogy mi a ju-
talom: az örök élet, s az is, 
hogy mi, Isten gyermekei 
vagyunk azok az emberek, 
akiket a gazda munkások-
nak hív az ő szőlőskertjébe. 
Azt is megtanultuk, s ta-
nítjuk már az egészen ki-
csiknek is, hogy mindegy, 
hogy ki mikor hallja meg ezt az isteni szót, s mikor áll be 
a munkába, a jutalomban nem lesz különbség. Az irigy-
kedés is csúnya dolog, vonjuk le a tanulságot, s enyje-
benyje, hogy mégiscsak voltak olyanok, akik  zúgolódtak 
a gazda ellen, amikor szembesültek azzal, hogy bár a be-
fektetett munkában hatalmas különbségek voltak, de a 
bérek mégis ugyanazok lettek.
Igen, ez az egyik oldal, s az üdvösség szempontjából ez 
így is van, de azért az mégse teljesen lényegtelen, hogy ki 
mennyit forgolódott abban a szőlőben, s mekkora ener-
giákat mozgósított. 
Már Dániel próféta könyvéből sejthetünk valami olyasmit 
arra vonatkozólag, hogy az Úr azért azt is számon tartja, 
hogy ki mit végzett, s hogyan sáfárkodott azokkal a kin-
csekkel, amit Isten rábízott. „Az okosok fényleni fognak, 
mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, 
mint a csillagok, mindörökké.” (Dán 12,3)
Egy hatalmas ugrással Pál apostol önértékelését idézem: 
„Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra 
sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert 
üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, 
ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, 
sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, 
hanem az Istennek velem való kegyelme.” (1Kor 15,9–10)
S ez a fáradozás, amiről az apostol is ír, s amit a példá-
zatban is felemlegetnek azok, akik már reggel munkába 
álltak, néha bizony nem is annyira könnyű és nem is any-

nyira dicsőséges. Mert a nap néha perzselően forró tud 
lenni, a kapa meg kérgesre törheti az ember tenyerét, s 
még a szüret is lehet rendkívül fárasztó, különösen, ha 
kedvezőtlenek a körülmények, s az időjárás se éppen ve-
rőfényes. 
Újra csak Pál apostolt idézem, mert ő egy egész listát felso-
rol azokról a nehézségekről, melyekkel meg kellett küzde-
nie, miközben az Úr szőlőjében munkálkodott: „Többször 
börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor 
forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól ötször kap-

tam negyven botütést egy 
híján, háromszor megvesz-
szőztek, egyszer megkövez-
tek, háromszor szenvedtem 
hajótörést, egy éjt és egy 
napot hányódtam a tenger 
hullámain. Gyakran vol-
tam úton, veszedelemben 
folyókon, veszedelemben 
rablók között, veszedelem-
ben népem között, veszede-
lemben pogányok között, 
veszedelemben városban, 
veszedelemben a tengeren, 
veszedelemben áltestvé-
rek között, fáradozásban 
és vesződségben, gyako-

ri virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori 
böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül 
még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyü-
lekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én 
is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha 
dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az 
Úr Jézus Istene és Atyja, aki áldott örökké, tudja, hogy 
nem hazudok. Damaszkuszban Aretász király helytar-
tója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogja-
nak engem. Ablakon át kosárban eresztettek le a falon, 
és megmenekültem a kezéből.” (2Kor 11,23–33)
Eddig a lista, s amikor ezt írta a korinthusi testvéreknek, 
még nem tudta, hogy ezzel koránt sincs vége a nehézsé-
geknek, hiszen lesz még jeruzsálemi fogság, nem is rövid 
ideig, hajótörés Málta közelében, aztán a római fogság s 
végül a mártírhalál.
Természetesen nem jut mindenkinek  ennyi megpróbál-
tatás, de mindenkinek jut valami ezekből is. Jézus így ta-
nított erről tanítványainak: „Ha valaki én utánam akar 
jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kö-
vessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, 
elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalál-
ja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot 
megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az 
ember váltságdíjul a lelkéért? Mert eljön az Emberfia 
Atyja dicsőségében angyalaival együtt, és akkor meg-
fizet mindenkinek cselekedetei szerint.” (Mt 16,24-27)
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Azért van még egy dolog, amit min-
denképpen meg kell említenünk, ez 
pedig az, hogy Isten úgy gondolta, 
hogy a gyülekezeten belül a bírálga-
tás és kritizálás helyett segítenünk 
kellene azokat, akik a munka ter-
hét hordozzák. „A vezetésben bevált 
presbiterek kétszeres megbecsülést 
érdemelnek: elsősorban azok, akik 
az igehirdetésben és a tanításban fá-
radoznak. Mert azt mondja az Írás: 
„Nyomtató ökörnek ne kösd be a szá-
ját”, és „Méltó a munkás a maga bé-
rére” (1Tim 5,17–18)
Arról sem felejtkezhetünk el, hogy 
Isten nem díjazza se a lustálkodást, 
se a henyélést, s azt, amikor nem vég-
zem el azt, amit rám bízott a Mester, 
s ezzel nehezítem testvéreim dolgát. 
Aki elássa a tálentumát, arra nem ju-
talom vár, hanem az örök kárhozat, 
ahogy azt a tálentumok példázatá-
ból tudjuk.
És még valami. Ha Isten most hív 
minket az ő szőlőjébe, akkor ne kés-
lekedjünk, mert csak a ma a miénk. 
Holnap már egyáltalán nem biztos, 
hogy lesz lehetőségünk engedelmes-
kedni.
Azért van egy dicsőséges oldala is en-
nek a munkálkodásnak, ez pedig az 
Atya megbecsülése. „Ha valaki ne-
kem szolgál –  tanítja Urunk –, en-
gem kövessen; és ahol én vagyok, ott 
lesz az én szolgám is; és ha valaki ne-
kem szolgál, azt megbecsüli az Atya.” 

Kulcsár Anikó

A múló idő mindannyiunk életében 
nagy tanítómester. De mindezen túl, 
illetve a földi időnkben Jézus a leg-
nagyobb Tanító. Ő végigkíséri élet-
utunkat, előbb tudja mi lesz, miért 
lesz. Mi hívő emberek mégis sokszor 
értetlenkedve tekintünk történések-
re, a velünk, körülöttünk zajló ese-
ményekre. Van, hogy lázadozunk is. 
Fájdalmak láncreakcióiban élünk. 
A negatívumokat korántsem úgy 
éljük át legtöbben, mint Pál apos-
tol. Hosszan, sokat szenvedett, és 
hálája, szeretete Jézusunk iránt 
mártíriumban jutott magaslatára. 
Közben, s erre kellene fókuszálnunk, 
megtanult hosszan tűrni, mindent 
elviselni, a „tüskét” is, folyton hálát 
adott, és sorra teremte a lélek gyü-
mölcsét. Mindet. 
Mi, mai hívők nem vagyunk apos-
tolok. Küldöttei Istennek annál 
inkább. Jó küldöttek csak Isten 
szerinti jellemvonásokkal lehetünk, 
s ezt egy életen át tanulni kell. A 
hosszú tanulási folyamatban az is-
métlődő, erősödő fájdalmak, csapá-
sok között sokszor kérdezzük: Ezt 
még meddig, Uram? Miért hagyod? 
Fölösleges kérdezgetni. A Krisztus-
hordozók a saját keresztjüket nem 
tehetik le! Inkább még a másokét 
is emelni kellene… De honnan az 
erő? „Vesztek erőt” (ApCsel 1,8) - 
mondta Jézus, amikor a Szentlelket 
megígérte. És adja, árasztja az el-
ső pünkösd óta szüntelen. Hogy az 
erőtlenségeinkben is erővé neme-
sülhet? Igen! Általa, vele. A nehe-
zekben kell még inkább hálát adni, 
mert a hálaadó teherhordozás a 
sok nyomorúság között is sok-sok 
pozitív érzést szabadít fel Jézus 
gyógyító erejeként.
Ismerek valakit. Gyermekkorától 
késő öregségig csépelte az élet. 
Számvetéseikor több volt a bánat, 
testi-lelki kín, könnyek, megalá-
zottság, kirekesztettség, szűköl-
ködés, hontalanság, mint örömök. 
Kivert kutya élet volt az övé. De 
mióta Isten gyermeke lett (ez életé-
nek majdnem felénél), sok mindent 
megtanult Istentől: hosszútűrést a 
visszavágás helyett, a kevésből lett 
sokból boldogan továbbadni, szünte-
lenül hálát adni, többet imádkozni, 

kevesebbet panaszkodni, ráhango-
lódni mások gondjaira teljes szívvel, 
és vigasztalni, segíteni, ahol csak ez 
kell. Mindez csak Isten hullámhosz-
szaira hangolódva érhető el. Ehhez 
meg nagyon szoros kapcsolat kell 
Istennel, lelki testvérekkel ugyan-
úgy. Isten iskolájában mindvégig 
tanulók maradunk. Sajnos nem min-
den napunk a szorgalmas diák jóra 
igyekvése. Nem ritkán kapunk intőt, 
elégtelent. Ez nem jelenti azt, hogy 
kiskorú, dacos gyerekként már nem 
is akarunk iskolába járni.
Az idő múlásával nem ártana a sű-
rűbb számvetés. Hol tartok hitéle-
temben? Eléggé átitat az ige? Élem 
is, vagy csak olvasom, hallgatom, 
mondogatom gépiesen lélek-gyü-
mölcsök nélkül? Tükör, fék és ösz-
töke bennem az isteni szó? Vagy 
választom a kisebb ellenállást, ma-
gamat mentegetve, míg ezalatt pá-
ran rám kiáltják az álszent jelzőt? 
Mik a gyengeségek? Ezekre nagyon 
odafigyelni. Erőt venni magamon, 
de a fenti erő által! Sok a próba? 
Nagyobb a kegyelem. Megtöretünk. 
Megrostáltatunk. És ha olyan a kö-
zeged, ahol a bűn természetes és jó 
dolog, na akkor kiálts még kitartób-
ban szabadulásért! Jézus nemcsak 
a bűnt, a bűnös közeget is eltörli, 
az ördög munkáit lerontja. Ő ezért 
is jött. És ha úgy látszik, szenvedé-
seidnek se vége, se hossza, a közeg 
torkig szorongat, tudd, hogy Isten 
ebből is jót fog kihozni. Mikor? Ő 
tudja. Több alázat és tűrni tudás 
kell, és állhatatosság. A küzdelmes 
élet után mindenki megmérettetik. 
Lesz végelszámolás. Isten óvjon at-
tól, hogy a megmérettetés után Jézus 
azt mondja ki: „könnyűnek találtat-
tál…!" (Dán 5,27) Annyi évtizedes 
tanítás-tanulás hiába volt. Emberi 
gyengeségeim, esendőségeim, a bűn 
nem szűnő csalogatásait Istenre bí-
zom folyton. Tudom, hogy nem leszek 
tökéletes. De a végén ezt szeretném 
hallani Jézusomtól: Átment. Vizsgán, 
életen. A fehér ruhád felöltheted, jer 
be Urad örömébe…
Ezt kívánom szerető szívvel minden 
hívő testvéremnek, érjünk meg a vé-
gén Isten méltatására.

A. Júlia

Továbbra is hallgatójuk 
vagyok. Amint kérik a 
Testvérek az imatámoga-
tásunkat is, megteszem, 

és a mi Urunk Istenünk elé viszem 
a Testvéreket is imádságban. 
Az elhangzott programokat jónak 
tartom, de szívesen hallgatom az 
archív felvételekből válogatott és 
elhangzott igehirdetéseket is, mert 
még most is aktuálisak és igen 
építőek, mint minden más adás is.
Hadd zárjam az én levelemet e két 
igeverssel (Zsolt 62,9 és a Zsolt 
115,11): „Bízzatok Őbenne minden-
kor, ti népek, öntsétek ki előtte szí-
veteket, Isten a mi menedékünk.” 
„Akik félitek az Urat, az Úrban 
bízzatok, az ilyenek segítsége és 
pajzsa Ő.”
Bár nehéz a harc, de egykor juta-
lomban részesülünk, ha mindvé-
gig kitartunk.
Szeretettel: 

B. Ernő
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Az „Antenna” című folyóirat 2022/1-es 
számában olyan cikkre figyeltem fel, 
amely elgondolkoztatott, és felelet-
képpen bibliai válasz keresésére ösz-
tönzött. Egy lovasberényi olvasójuk 
beszámolt arról az afrikai néger be-
vándorló történetéről, aki egy itteni 
keresztyén közösség révén „megtért” 
és „új ember lett” - az olvasói levél 
szerint. Ez a bevándorló szeretett vol-
na nálunk maradni, de a letelepedési 
kérelmét elutasították a „reményke-
dés” és „sok-sok ima” ellenére. Vissza 
kellett mennie a hazájába, Nigériába, 
pedig ott „mártírhalált halnak a ke-
resztyének”.
Az olvasói levél szerzőjének igaza 
van abban, hogy Nigériában a mo-
hamedánok rendszeresen üldözik a 
keresztyéneket. A keresztyénné lett 
néger bevándorlónak is igaza van ab-
ban, hogy itt szeretett volna maradni, 
mert Magyarországon minden szem-
pontból jobb élete lett volna, mint ott, 
ahonnan érkezett.
A Márk evangéliuma 5. részének 18. 
és 19. versében egy hasonló esetről 
olvasunk, amikor valaki találkozik 
Jézussal, és a Megváltó megszabadítja 
az ördögtől. A meggyógyult szeretett 
volna Jézussal maradni, ahogyan Pál 
apostol is kívánt volna „elköltözni és 
Krisztussal lenni, mert az sokkal in-
kább jobb” (Fil 1,23). Ám a mi Urunk 
nem azt nézte, hogy mi lenne jobb 
a meggyógyított gadarénusnak, ha-
nem azt nézte, hogy mi válna javára 
az Isten országának. Ezért azt mondta 
a megszabadultnak, hogy „eredj haza 
a tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely 
nagy dolgot cselekedett veled az Úr, 
és mint könyörült rajtad” (Mk 5,19).
Igen ám, de aki visszamegy Nigériába, 
rosszabbul fog élni, sőt keresztyénként 
mártírhalált szenvedhet. És ettől jó 
lenne megóvni - üzeni az olvasói levél 
szerzője kimondatlanul is.
Vajon? Az a mennyei Atya, aki az Ő 
egyszülött Fiát nem óvta meg a ha-
láltól, hanem az ember érdekében er-
re a világra elküldte Jézus Krisztust, 
vajon nem azt várja el tőlünk is, hogy 
feláldozzuk az életünket a mennyei 
Atyáért? Vagy ha nem mártírhalált, 
hanem csak szenvedésteljes életet 
vár el tőlünk az Isten, akkor nem 
kell vállalni a nehéz életet és a hát-
rányokat Istenért? „Akkor Jézus ezt 

mondta tanítványainak: Ha valaki 
én utánam akar jönni, tagadja meg 
magát, vegye fel a keresztjét, és kö-
vessen engem!” (Mt 16,24)
Az őskeresztyének mártírhalála, re-
formátor őseink üldöztetése vagy 
máglyahalála, a kommunistáktól be-
börtönzött és kivégzett elődeink nélkül 
lenne keresztyénség ezen a világon? 
Ha a misszionáriusok az elmúlt 2000 
évben féltek volna a szegénységtől 
vagy a haláltól, és nem vállaltak vol-
na minden szenvedést az 
evangéliumért, ma lenne 
csak egy hívő is a világon? 
Erre nincs mit mondani, 
csak annyit, hogy könnyű 
idézni a Bibliát az európai 
jólétből, miszerint a nigériai 
bevándorló menjen vissza, 
sőt vállalja a szegénységet 
és a halált is Jézusért.
Éppen ezért fontosnak tar-
tom elmondani, hogy már 
lassanként 18 éve, hogy egy 
85%-ban cigányoktól lakott 
faluba helyezett Isten refor-
mátus lelkésznek, ahol 1971 
óta nem volt (rendes) lelkésze a gyüle-
kezetnek, hanem a most 60 lelkes kis 
gyülekezet szórvány volt, ahova egy 
héten egyszer járt ki a pap. Nekem 
kellett újraalapítanom a gyakorlati-
lag megszűnt gyülekezetet, és olyan 
állapotban lévő szolgálati lakásba kel-
lett költözni a feleségemmel, hogy az 
Unió nem engedne állatokat se tarta-
ni olyan körülmények közt.
A megalázkodás ideje volt a szolgá-
latom 18 éve. Nem csak azért, mert 
szégyen volt harmadik-világbéli kö-
rülmények közt lakni, hanem azért is, 
mert életveszélyes volt a több, mint 40 
éve nem használt házban élni, ezért 
úgy imádkoztam, hogy ha összeom-
lik a XIX. században épült vert falas 
épület, akkor adja Isten, hogy ne él-
jük túl, mert nem tudnám elfogadni, 
hogy akár a feleségem, akár én a ha-
lálunk végéig nyomorékok legyünk, 
vagy az ütéstől szellemi fogyatékosak.
A legtöbbször egy éves késéssel kap-
tam meg a fizetésemet, volt olyan 
is, hogy másfél éves késéssel. Nem 
bővölködtünk anyagiakban, mivel a 
fizetésem arra kellett, hogy a rend-
kívül elhanyagolt egyházi épületeket 
felújítsuk. Azt nem mondom el, hogy 

mai napig mennyit szenvedünk a ci-
gányoktól, és még román részről is 
mindent megtettek, hogy irigység-
ből elüldözzenek, amikor a többéves 
munka után a magyar egyházunk sok-
kal szebb lett, mint bármelyik a négy 
(nem magyar) felekezetből (beleértve 
most már a temetőt is).
Amikor az egyházmegye esperese 
meglátta, hogy milyen munkát vég-
zünk egy elpusztult helyen, már az első 
években felajánlotta, hogy nagyság-

rendekkel nagyobb 
gyülekezetben, em-
beri körülmények 
közt folytassam 
a szolgálatomat. 
Aztán az elmúlt 18 
év alatt egyre-más-
ra érkeztek a meg-
hívások különböző 
gyülekezetek pász-
torolására. De tisz-
tában voltam azzal, 
hogy ha elmegyek, 
ide nem fog jönni 
senki, és összeomlik 
minden. Hát, ma-

radtam. Istenért. És a feleségem ki-
tartásával. Bár olyan szenvedés volt 
az elmúlt 18 évünk, hogy ha ma meg 
kellene halni, szívesen mennék a 
mennybe, mert jobb lenne, mint itt 
ezen a világon.
Mindezeket azért írtam le, hogy legyen 
erkölcsi alapom kijelenteni: a ma-
gyarországi hatóságok – akkor is, ha 
nem olvasták a Bibliát – az ige szerint 
jártak el, a mi Urunk szavait betart-
va. És nagyon jól írja a lovasberényi 
asszonytestvérünk, hogy Isten azért 
hozta a négert ide hozzánk, hogy 
„megtérjen és megismerje Őt”. De 
a folyatás is igaz: „haza kell menni”, 
hirdetni az evangéliumot, és vállalni 
a mártírhalált. „Mert nékem az élet 
Krisztus, és a meghalás nyereség” 
(Fil 1,21) - egészíthetjük ki a szóban 
forgó cikket.
Ezzel a levéllel nem csak a „Migráns” 
című írásra válaszolok Isten igéjével, 
hanem egyúttal megköszönöm az 
Evangéliumi Rádió Alapítványnak 
a sok éves, évtizedes szolgálatát, és 
kívánom az ige szerinti munkájukra 
tovább is Isten áldását.

P. A. református lelkipásztor
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Hosszú évekig jártam egy faluba, 
ahol többen, később már csak négyen 
heti rendszerességgel ültük körül a 
Bibliát. Most ismét több napot töl-
tök ott, ezért felhívtam a testvéreket. 
Tudomásomra jutott, hogy pár nap-
ja egyikük leesett a lábáról. Azonnal 
felhívtam. Az unokája vette fel a tele-
font. Megkértem, hogy tegye a beteg 
füléhez, hogy Krisztus bátorító üze-
netét hallva megnyugodjon.
Ma újból felkerestem. Ezúttal a me-
nye vette fel a telefont, és közölte, 
hogy a beteg elaludt, nem tud telefo-
nálni. Kértem, hogy tegye a füléhez a 
hallgatót, hogy hallja Jézus bátorító 
üzenetét. Hosszas kérlelés, magyaráz-
kodás után végre megtette, és legna-
gyobb csodálkozására és legnagyobb 
örömömre Gizi (nevezzük így) meg-
szólalt. Elmondtam a menyének, hogy 
mi már nem teremthetünk kapcsola-
tot egy ilyen állapotban levő beteggel, 
de Krisztus, aki értünk áldozta éle-
tét, megteheti, minthogy meg is tette.
Nem csak Gizinek és nekem, de neki 
is át kellett élni, hogy az Úr, akiről a 
Szentírás szól, valóban Úr! Életnek 
és halálnak ura, sőt nála van a ha-
lálnak és pokolnak kulcsa is, de ő a 
feltámadás és az élet is, ahogy most 
is kijelentette magát.
Még a héten itt tartózkodom, és a fej-
leményeket sorban leírom. Jó alka-

lom ez az eset arra is, hogy a holnapi 
bibliaórás asszonyok az otthonban is 
megtapasztalják Krisztus hatalmát. 
Áldott volt a bibliaóra; noha ezúttal 
nem láthattuk egymást, igen aktívak 
voltak a lakók. Elmondtam nekik, hogy 
imádság után megkérdeztem Gizitől, 
hogy kész-e a hazamenetelre, mire ő: 
„mindenre kész vagyok”.
Az órán megkérdeztem a lakókat, mit 
gondolnak, hova haza? Mire ők: „a 
mennybe”. Tovább kérdeztem: „mit 
gondoltok, mi a különbség, hogy ha-
zamegy vagy hazajön?” Tudták ezt 
is: „hazamegy a mennybe, hazajön a 
családjához.” Igen nagy hála tölti el 
a szívemet, mert ha én mondom, az 
közlés, de ha az ő szívükben fogalma-
zódik meg, az már az Úr Jézus szava.
Tegnap Gizit kórházba, utógondo-
zóba vitték. Továbbra is segíteni 
szerettem volna, és megkértem egy 
lelkészt, hogy vigasztalja őt, sőt báto-
rítsa. Vezetőváltás során az új főorvos 
nem teszi lehetővé a lelki gondozást. 
Emberileg a megbízásom itt véget ért, 
imában azonban hordozom, mert az 
Úr Jézust nem tilthatják ki.
Köszönöm, hogy meghallgattatok! 
Ui.: Most tudtam meg, hogy Gizi a 
kórházban elment a minden élők út-
ján. Jézus él!
Hálával, szeretettel:

Csilla néni

Az „Evangéliumot minden otthon-
ba” szolgálatra indultam az egyik 
evangélikus testvéremmel az egyik 
Nyírségi településre. Feladatunk 
az volt, hogy evangélizációra hí-
vogassunk, gondolat ébresztő kis 
írásokat vigyünk, melyet posta-
ládába tegyünk, és ha olyan be-
szélgetést is igényel valaki, akkor 
Jézushoz is hívogathatunk. Hosszú 
hétvége volt, sok családdal tudtunk 
találkozni. Egyszer mellénk állt a 
rendőrségi autó. Azt kérdezték: 
maguk mit csinálnak itt, ugyanis 
bejelentés érkezett, hogy zaklat-
juk a lakók nyugalmát. Mondtam: 
evangéliumot hirdetünk, még 
a rendőröknek is. (Itt az Úr be-
fogta a számat.) Kérték hagyjuk 
abba, mert bekísérnek az őrsre. 
Elmentek és mi leültünk imád-
kozni az utcán lévő padra.
Azt az igét adta az Úr: „Istennek 
kell nekünk engedelmeskedni, 
mintsem embereknek.“
Mivel nem vagyunk a meghát-
rálás emberei végig mentünk az 
utcán, postaládába helyeztük a 
ránk bízott anyagot. Végül az ala-
pítványunk vezetője és lelkésze 
rendezte és legalizálták az ügyet 
az őrsön. Mindenért Istené a di-
csőség.
Azért írtam le mindezt, mert szá-
momra felejthetetlen ez a meg-
történt eset, és erősödtem általa.
Testvéri szeretettel: 

Erdei Ferencné

Mesére várnak unokáim. 
Sokat vagyunk együtt, de hogy éjszaka nálunk alud-
janak, igen-igen ritka. Az esti fürdés után éppen ezért 
próbára teszem őket, hogy „vendégségben“ műkö-
dik-e az otthon tanult rend.
- Ágyba gyorsan, aztán mese jön! - mondom - pedig 
tudom, hogy otthon másként szokták. A nagyobbik - 

már négy éves -csendesen hozzám lép, s a kezembe nyomja a Bibliájukat.
- Nem, papa, nem mese jön. Az majd akkor, ha marad rá idő. Először 
bibliai történet jön.
Aztán rámemeli szemét, s különös hangsúllyal mondja:
- Igen, mert ez nagyon fontos!

*  *  *
Bibliai táborban természetesen aranymondásokat tanulunk, s nagy örö-
münkre a gyermekek lelkesen tanulják is őket - persze némi jutalom is 
van kilátásban, de hát „valamiért valamit“... Egy különösen éles eszű kis-
fiú minden Biblia verset szinte első hallásra megjegyez, de egy nap teljes 
a csőd. „Ha a bűnöket számon tartod, Uram, ki állhat meg?"
Ezt én képtelen vagyok elmondani - mondja, s látszik, hogy így is van...

Gyerekszáj

Ne félj, csak higgy!
„Ne félj, csak higgy!” – szól a 
LÉLEK,  
Ne félj, csak higgy az Igének!  
Akik hisznek, élve élnek,  
kik nem hisznek, félve félnek.

Füle Lajos
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„Az igaznak házában nagy kincs 
van.” (Péld 15,6)

1945 után embermillióknak kellett 
megbarátkozni a szegénységgel. Az 
értelmetlen világháborút követően 
szinte nem volt olyan ember, akinek 
ne lett volna vesztesége. Ki a hozzá 
legközelebb állót, ki az egész család-
ját, gyermekét, otthonát, hazáját, va-
gyonát, egzisztenciáját veszítette el. A 
pénz semmit sem ért. A fővárosban, a 
bombatámadásoknak köszönhetően, 
alig maradt épen néhány üzlet. Ám a 
polcok itt is üresen meredtek a beté-
rőkre. Csupán az illegális cserekeres-
kedelem virágzott. Budapest éhezett. 
Az éj leple alatt a bátrak az utcákon 
heverő döglött lovakat darabolták fel, 
hogy az éhhaláltól megmeneküljenek. 
Nagymamám egy reggel karján férje 
esküvői frakkjával távozott. Késő es-
te tért csak haza, hóna alatt szakadt 
katonazubbonyba rejtett, nagy darab 
szalonnával. Így működött az érték-
központú cserekereskedelem. 
A XXI. század, egyesek által sokat em-
legetett, úgynevezett mélyszegénysé-
ge össze sem hasonlítható az akkori 
nyomorúsággal. Mégis, akinek kettő 
volt valamiből, az az egyiket gondol-
kodás nélkül odaadta a nincstelennek. 
Szinte minden keresztyén családnak 
volt legalább egy pártfogoltja, akinek 
a sorsát a maguk szerény eszköztárá-
ból is, önként magukra vették. Ebből 
mára csak az az évvégi, egyszeri, mé-
diafényben csillogó, jótékonykodás 
maradt.
A mi családunk pártfogoltja a szom-
széd ház pincéjében lakó idős Czumpf 
Ede úr volt, akit csupán édesanyánk 
szólított úgy, hogy úr. Apánk csak 
úgy említette, hogy „anyátok rongyos 
pártfogoltja”. Keresztnevét csak az 
tudta, aki elolvasta a kapu melletti 
névtáblát. A szomszédok úgy emle-
gették, hogy „nagyon fázhat az a sze-
gény Czumpf” vagy „napok óta ki se 
dugta az orrát az öreg Czumpf”. Ez 
utóbbit nem lehetett nem észreven-
ni, mivel a kis öreg, délutánonként 
még a legnagyobb hidegben is kiült 
néhány percre a bejárata előtti ütött-

kopott kis padra.
Egy alkalommal édesanyánk épp a 
vasárnapi ebédmaradékot csoma-
golta össze, amikor feltette a szoká-
sos kérdést.
- Ki szeretne kísérőm lenni a jóté-
konykodásban?
- Czumpf bácsihoz megyünk? Mert 
akkor természetesen szívesen ve-
led tartunk – válaszolt nevemben is 
Levente bátyám.
Nem állíthatom, hogy mindenben nagy 
lett volna az egyetértés közöt-
tünk, de ebben a kérdésben 
egyformán gondolkod-
tunk. Nem a szegény-
ség látványa vonzott 
minket, hanem az a 
sok, egymásnak el-
lentmondó kósza hír 
Czumpf úrról, ami 
körüllengte őt, és 
aminek szerettünk 
volna a végére jár-
ni. Volt, aki szentnek 
tartotta, de volt olyan 
is, aki hajléktalan pince-
foglalónak nevezte. Egyik 
sem felelt meg a valóságnak, mert 
aki járt nála, annak az első, ami a 
szeme ügyébe került a falon egy ré-
gi képkeretbe foglalt IDEIGLENES 
LAKÁSKIUTALÁS kissé megsárgult, 
pecséttel ellátott hivatalos okirata. A 
hajléktalan jelzőt azért ragasztották 
rá rosszindulatú emberek, mert ez 
az ágról szakadt aggastyán minden 
reggel hat órakor cikória kávét főzött 
két hajléktalannak és pléh bögrékben 
kikészítette a lakása előtti kis padra. 
A cikória kávé jellegzetes, erős illata 
elárasztotta a környéket. Olyan volt 
ez a mindent átható illat, mint a hí-
veknek a templomba hívogató harang-
szó. A két hajléktalan perceken belül 
előkerült, és jóízűen elfogyasztotta 
a meleg löttyöt. Az üres bögréket a 
pad alá helyezték, s máris elégedet-
ten tovább álltak. Valószínű, hogy 
tisztában voltak azzal, hogy nemkí-
vánatos személyek ezen a környéken. 
Bátyó nehezményezte, hogy minket 
sosem kínált meg Czumpf úr azzal a 
titokzatos illatú kávéjával, ezért ad-

dig kérleltük az otthoniakat, míg egy 
alkalommal megkóstolhattuk a furcsa 
illatú nedűt. A kóstoló után Levente 
bejelentette:
- Olyan pocsék volt ez a meleg lötty, 
hogy én bizony maradok a megszo-
kott vizes kakaómnál.
Ezekben az években Budapesten tej-
ről csak álmodozni lehetett, a tejport, 
pedig aranyárban mérték, ezért jó, 
ha vasárnap igazi kakaót ihattunk.
A pincelakás egyetlen helységből állt. 
Kevés fény áradt be a keskeny bukó 

ablakokon. Hátul a mosókonyhá-
ba és az onnan nyíló mellék-

helyiségbe lehetett kijutni. A 
lakás tele volt lomizott (lom-
talanításkor összeszedett) 
ócskasággal, mégsem kel-
tett rendetlenség érzést. 
Tisztaság volt a szobában, 
noha tele volt rakva kacatok-
kal. Dobozokban különböző 

méretű szegek, papírzsákban 
üres gyufásskatulyák, egy 

másikban lyukas harisnyák, 
odébb kötegekben régi újságok 

tornyosultak. A szerszámosláda 
mögött a szegeken lógtak a külön-
böző vastagságú és hosszúságú kö-
téldarabok. Minden zárt zsák felett 
egy-egy falra szegezett mintapéldány 
jelezte, hogy mi található a göngyö-
legben. Kampókon lógtak a pléh bög-
rék, edények, ruhák, nyakkendők, egy 
behorpadt katonai bukósisak, de volt 
ott még zománcozott bili is. Levente 
bátyám tetszését az üres gyufásdo-
bozok nyerték meg. 
- Sokkal jobbak ezek, mint az építő-
kockáim! Annyi van belőle, hogy akár 
még a jeruzsálemi templomot is meg 
lehetne építeni. Egy alkalommal gyer-
meki közvetlenséggel megkérdezte az 
öregurat, hogy kinek gyűjtögeti ezt a 
temérdek értéktelen kacatot? Például 
ezeket a szakadt harisnyákat? 
- Tudod, fiam – válaszolt csendesen 
a pincelakó –, a tárgyaknak funkci-
ói vannak. Csupán meg kell becsülni 
őket, és akkor fel lehet ismerni, hogy 
mi, kinek s mire lenne jó. Sokan be-
térnek hozzám egy-egy szögért, szer-
számért, alkalmasint tanácsért is, ha 
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arra szorulnak. Ha jeges az út, a höl-
gyeket sokszor megóvták az eleséstől, 
bokatöréstől a cipőre ráhúzott ócska 
harisnyák. Ilyenkor megkocogtatják 
az ablakomat és én már tudom is mi-
re van szükségük. Szinte nem múlik 
el nap kuncsaft nélkül. Viszik azt, 
amire szükségük van, hálából hozzák 
azt, ami már otthon nekik felesleges. 
Pénzt nem fogadok el senkitől, de ha 
egy jó szóval fizet, én azért vagyok a 
leghálásabb. A legnagyobb öröm, ha 
másoknak segítségére lehetek vala-
miben, vagy ha valaki kincsre talál 
az én szegényes birodalmamban. 
Ilyenkor annyit mondok: „aztán hasz-
nálja egészségben. Nálam úgyis csak 
a helyet foglalta”.
Édesanya az asztalra helyezte a két 
kis ételes dobozt. A férfi a hálálkodás 
után félénken így folytatta:
- Ma én is sütöttem. Megengedi-e, 
nagyságos asszonyom, hogy megkí-
náljam a gyerekeket egy kis kukori-
camáléval? Csillogó szemünket látva, 
meg se várta a választ, már csomagol-
ta is a számunkra ismeretlen, ígéretes 
illatot árasztó süteményt. Bátyó lel-
kesen megköszönte, és így búcsúzott 
el az idős embertől.
- Jó volt nálad, Czumpf bácsi, ebben 
a kincsek birodalmában. Máskor is 
eljöhetünk?
- Mindig szeretettel várlak benne-
teket, de megkérlek, hogy ne túlozz! 
Ebben a szegényes kis lakásban nin-
csenek kincsek. Itt csupán egyetlen 
kincs van, amit még meg se mutat-
hattam nektek. Ha majd Isten is úgy 
akarja, legközelebb megmutatom az 
én kincsemet.
Amikor a következő vasárnapi ebéd 
után édesanya csomagolni kezdte a 
maradékot, mindketten azonnal öl-
tözni kezdtünk, jelezvén, hogy mi 
kérés nélkül is szívesen elkísérjük a 
„kincsek birodalmába”. Alig vártuk, 
hogy szaván fogjuk Czumpf bácsit, és 
végre megláthassuk ennek a titokza-
tos embernek egyetlen féltve őrzött 
kincsét…
Az volt az érzésem, hogy már várt min-
ket, mert az asztal virágos terítővel 
volt letakarva. Bodza szörppel kínált. 
- Két napja itt járt a két hajléktalan 
barátom, és egy nagy zsák bodzavi-
rággal ajándékoztak meg. Nekik kö-
szönhetjük ezt a finom nedűt. Azt 
mondták, hogy nem út mellől szed-

ték, hanem olyan helyről, ahol nincs 
forgalom és tiszta a levegő.
Ekkor hátra ment és előhozott egy 
nagy, nehéz könyvet. Olyan óvato-
san helyezte az asztalra, úgy tárta 
elénk, mintha újszülöttet tartott vol-
na a kezében.
- Ez a könyv volt az én drága édes-
anyám, özvegy Czumpf Alfrédné, 
született Kamarás Kamilla Szent 
Bibliája. Amióta ő hazaköltözött az 
Úrhoz, én olvasom. A borító mögöt-
ti kemény lapra ragasztva őrzöm az 
egyik imádságát. Ha megengeditek, 
felolvasom nektek.
Uram! Légy segítségül, hogy tudjak 
Lelked által olyan közelségbe kerülni 
hozzád, hogy megértsem, amit nekem 
mondani akarsz, amit tőlem kívánsz és 
vársz. Hadd mehessen minden csak a 
Te irányításod és akaratod szerint éle-
temben. Add, Jézusom, hogy a hitnek 
harcát én is mindvégig meg tudjam 
harcolni, hogy világíthasson életem-
ben a Te életed. Ne magamat, hanem 
csak Téged akarjalak megmutatni a 
körülöttem élőknek, akiket rám bíz-
tál szolgálatra. Csak Rád bízva min-
dent, csak a Te erőddel, Szentlelked 
teljes irányításával élhessek. Ámen. 
(Ez az imádság úgy maradt meg máig, 
hogy Czumpf úr végakaratában Szent 
Bibliáját édesanyánkra hagyományoz-
ta. Amióta Ő is hazatért, én őrzöm.)
- Édesanyám gyakran mondta, hogy 

ebben a könyvben mindent megta-
lálok, amire szükségem lesz az élet-
ben. Sőt, még annál többet is! Ma 
már tudom, hogy igazat mondott. 
Nektek is azt ajánlom, hogy naponta 
olvassatok belőle. Eleinte talán nem 
mindent fogtok megérteni belőle, de 
minél gyakrabban olvassátok, Isten 
annál többször, annál jobban nyitja 
meg előttünk az Ige ajtaját. Ami eb-
ben a könyvben olvasható, az olyan, 
mint a harcosnak a pajzs. Életet ment. 
Megvéd, megóv a kísértő támadásai-
val szemben. Ugyanakkor a karjainkat 
szabadon hagyja a jó cselekedetekre. 
Érdemes kipróbálni! Ez még nem min-
den, amit erről a könyvről mondani 
tudnék. Ha sikerült felkeltenem az 
érdeklődéseteket, akkor legközelebb 
szívesen folytatom.
Este az ágyban bátyó azon morfondí-
rozott, hogy vajon mit jelenthet az a 
szó, hogy „funkció” no meg, hogy ed-
dig még azt a szót se hallotta bodza 
szörpre mondani, hogy nedű. Végül 
fogadalmat tett, hogy ezentúl akármi-
lyen mérges is lesz rám, soha többé 
nem fogja hozzám vágni a Bibliáját, 
mert ma délután Czumpf bácsi meg-
győzte arról, hogy ez nem csupán 
egy könyv – bár apa szerint azzal is 
barbárság dobálózni –, de ez a világ 
legértékesebb könyve. Isten szava az 
emberhez. Szent Biblia.

Szalóczyné Móray Inke

Nem szoktam hírlevelet 
kapni, nagyon megörültem 
és hálát adtam az Úrnak  
a postaládámban talált 

2022/3 hírleveletekért.
Teljesen egyetértek Kulcsár Tibor 
írásával. Nem véletlen, ami mai  
korunkban történik. A Biblia ar-
ról szól főleg az ószövetségben, 
hogy amikor Isten népe elhagyta 
a Teremtőjét és saját maga szerint 
élt, jött  a következmény, a hábo-
rúk, fogság, szenvedés.
Sajnos a mai egyház is eltért az Úr 
útjáról, ezzel ajtót nyit a Sátánnak,  
aki elvégzi romboló munkáját, és 
ürülnek ki sok helyen a templomok. 
Saját  tapasztalatomból mondom 
ezt, mert azért lettem kiközösítve 
a  gyülekezetemből, mert lelkészem 
szerint, az én bibliaismeretem za-
varja a  többieket, akikkel együtt 
jártam bibliaórára, és ők soha nem 

szólaltak meg az Igével kapcsolatban, 
csak én. Akkora trauma ért, amikor 
a lelkészünk ezt közölte velem, hogy 
csak sírtam, sírtam és kiáltoztam az  
Úrhoz, hogy emeljen fel. Krisztusra 
gondoltam, ő mennyit szenvedett a 
mi  bűneinkért, és most én is szen-
vedek a hitemért. Már kb. egy éve 
nem  járok gyülekezetbe, de tudom, 
hogy engem Isten teremtett, és az 
övé vagyok, akkor is, ha ezért bán-
tanak engem. 
Igen nehéz időszak van mögöttem, 
de az Úr velem van. Imádkozom 
értetek, látva a leírt imatémákat, 
és mivel már nem adományozok a 
gyülekezetemnek, ezután nektek fo-
gok adományt küldeni, mert sokat 
táplálkozok az adásaitokból. 
Isten áldását kivánva életetekre és 
munkátokra, szeretettel: 

Egy fájó szívű hallgató
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 Talán elkezdődött 
a nagy nyomo-
rúság ideje, ami-
ről a Jelenések 
Könyvében olva-
sunk? - kérdezik 
egyre többen lel-
készeiktől.
Három éve egy lát-

hatatlan vírus térdre kényszerítette az 
egész világot, sokan belehaltak, ren-
geteg gyermek maradt ár-
ván. Naivan azt gondoltam, 
az emberek elgondolkoznak 
majd azon, hogy ezek a tör-
ténések nem a mi kezünkben 
vannak, mint ahogy a ter-
mészeti katasztrófák sem! 
Legalább mi, keresztyének 
a teremtő, Mindenható Istenhez for-
dulunk – hiszen ezek mind figyel-
meztető jelek! A bűnbánat elmaradt 
(kisebb hívő köröket kivéve), sőt egy-
re nagyobb a hitehagyás! A valami-
kori „keresztény” Európa templomai 
kiürülnek, kávéházzá, galériává ala-
kulnak. Magyarországon talán még 
nem ennyire rossz a helyzet, de már 
nálunk is van Ateisták Közössége, 
amely most éppen az ellen tiltakozik, 
hogy a népszámláláskor bizonyságot 
tegyünk hitünkről. Már nálunk is fer-
tőzik gyermekeink lelkét, sokszor a 
szülők tudta nélkül csempészik be a 
gender ideológiát, a mesekönyvektől 
az óvodákon át az iskolákig.
Legutóbb Szerbiát fenyegették meg, 
amiért nem akarta támogatni a Pride 
felvonulást, végül térdre kényszerül-
tek. Azt azért nehezen tudtam elkép-
zelni, hogy az ember még a teremtési 
rendbe is beavatkozzon, de ez is meg-
történt! A nem-változtató műtétek 
reklámozása egyre jobban terjed és 

a gyakorlatban is megvalósul.
Háborúk mindig voltak, „nemzet nem-
zet ellen támad”, olvassuk a Bibliában 
(Mt 24,7). Magyarország mindig befo-
gadta az arra rászorulókat, az ukrán 
menekültek száma már meghaladta 
a 800 ezret. Még a nemzetközi meg-
figyelők is elismeréssel szóltak a ma-
gyar-ukrán határon megszervezett 
befogadó állomásokról, a magyarok 
odaadó szolgálatáról. A menekültek 

csodálkozva szá-
molnak be arról, 
hogy a kárpátaljai 
és az itteni magya-
rok milyen segítő-
készek velük – a 
magyarellenes pro-
paganda alapján 

nem így gondoltak ránk! A háború 
kapcsán egészen megdöbbentő ese-
mények is történnek. Először csak azt 
nem értettük, hogy az EU vezetői mi-
ért hoznak olyan szankciókat, ame-
lyekkel országokat, népeket tesznek 
tönkre az energiaválság okozásával, 
és beláthatatlan következményeivel, 
míg az ellenséges Oroszországnak ez-
zel nem ártanak! Az meg már min-
den határon túlmegy, amit az Északi 
Áramlat gázvezetékével műveltek! A 
robbantások nemcsak a gáz szolgál-
tatását akadályozták, hanem óriási 
környezetszennyezést okoztak – ér-
dekes, hogy a zöldek, a környezetvé-
dők most nem hallatják a hangjukat! 
Vajon kiderül-e, hogy kik követték 
el ezt a gyalázatot?! Lesz-e az em-
beriség elleni bűncselekményeknek  
következménye? Lehet, hogy mi ezt 
nem érjük meg, de a világ teremtő-
jénél, Istennél – aki maga az igazság 
– egészen bizonyosan lesz!

Zika Klára

Konstantin római császár látta, hogy a korábbi idők pénzérméin a császárokat 
egyenesen állva, diadalmas testtartásban ábrázolták. Ezzel szemben 
megparancsolta, hogy őt térdelő testhelyzetben ábrázolják a pénzérméken. 
„Mert" – mondta – „ez a módja annak, hogy diadalmaskodjam." Mi azonban 
egyáltalán nem fogunk diadalmaskodni, ha Isten sohasem talál térdeinken 
bennünket. Csak azért fogunk megfutamodni, mivel nem imádkoztunk. 

C.H. Spurgeon

HA SZÁMBAVETTED… 

Ha számbavetted mind a vétkeid, 
Szemed ha metszőn önmagadba 
látott: 
Az ismeretlen sok–sok bűnödért 
Még mondj el egy pár miatyánkot!

Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk, 
Mert végtelen a vétkeinknek száma 
S talán nem az a legölőbb csapás, 
Mit sújt az öklünk tudva, odaszánva.

A legsikoltóbb seb talán nem az, 
Mit oszt a kardunk nyílt, lovagi tornán 
S tán az se, mit suttogva, hátmögött 
Ejtünk kajánul, titkon és orozván.

A legsikoltóbb, legégőbb sebek 
Egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet. 
Mely indult jóakarat ösvényén 
És öntudatlan gúnyba tévedett.

A legszörnyűbb lavinák úgy lehet, 
Indulnak egy elejtett szó nyomán, 
Mit elhallgatni – véltük – nincs miért, 
S mit elhallgatni jobb lett volna tán.

S mikor egy gyötrődő szív úgy eped 
Egy szónkért, mely meg tudná váltani, 
S virágoskertből sivataggá lesz. 
Mert azt az igét nem mondottuk ki.

Mert elnéztünk a ködös messzeségbe, 
A léptünk rajta döngve áthaladt, 
Semmit se tettünk – csak nem vettük 
észre – 
És eltapostuk, mint egy bogarat.

Oh végtelen a vétkeinknek száma, 
Mi álomroncsba, tört reménybe 
járunk, 
Pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, 
Szüntelen egy virágot tör le lábunk.

Ha számbavetted mind a vétkeid, 
Szemed ha metszőn önmagadba látott: 
Az ismeretlen sok, sok bűnödért 
Még mondj el egy pár miatyánkot.

Reményik Sándor
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Az utóbbi időkben sokat foglalkoztam 
az Ábrahám életével, aki a hit embere 
volt. Isten ígéretet tesz Ábrahámnak 
az I. Mózes 15. részben (6. vers). Azt 
olvassuk, hogy Isten ígéretet tesz, hogy 
annyi utóda lesz, mint égnek a csil-
lagai, hogy nem lehet megszámlálni. 
„És hitt az Úrnak és tulajdonittaték 
az ő néki igazságul! (6. vers) Tudjuk, 
hogy Ábrahám már idős ember volt 
és a felesége is. Nem volt gyermekük 
(már emberileg nem is lehetett). De 
az Úr mégis fiút ígér neki, aki ő tőle 
származik és ő elhiszi, ami meg is 
történt. Ábrahám 100 éves volt, Sára 
pedig 90 éves és ekkor született Izsák. 
Milyen erős hite kellett, hogy legyen 
mikor Isten kérésére ezt is kész volt 
feláldozni, amit Isten végül megaka-
dályozott, rendelve egy áldozatra való 
állatot Izsák helyett. Mikor Izsák 40 
évesen megházasodott azt olvassuk, 
hogy Rebeka magtalan volt nem jöt-
tek az utódok, de Izsák könyörgött az 
Úrhoz és amikor 60 éves volt, meg-
született Ézsau és Jákób. Elgondolom, 

hogy az ígéret ellenére, amit kapott 
Ábrahám, hogy annyi lesz az utódod, 
mint az égnek csillaga, milyen nehezen 
jöttek az utódok. Kellett ám a hit. De 
Isten amit igért mégis beteljesítette 
és ezután is beteljesíti, mert Ő nem 
hazudik, csak mi higgyünk teljesen 
az Ő ígéreteiben.
Tudjuk az igéből, hogy már Jákóbot 
csodálatosan megáldotta és tőle 
származott az Izráel 12 nemzetsége, 
akik ismertté lettek az egész földön, 
mind máig. Tudjuk, hogy a mi drága 
Megváltónk, az Úr Jézus is a Júda tör-
zséből származott, Ő volt az a Júdabeli 
Oroszlán, akit János látott. (Jelenések 
könyve). „Ímé az Istennek báránya, 
aki elveszi a világ bűneit.” (Jn 1,29)
Áldjuk a mi Atyánkat, Istenünket, hogy 
mi is megismerhettük az Úr Jézust, 
az Ő egyszülött Fiát. Mi, akik nem 
tartozunk az Izráel népéhez, hanem 
mint pogányok nyerhettünk üdvös-
séget kegyelem által, és ezt hit által 
elfogadhatjuk. Az Úr Jézus halála 
által, Aki a kereszten minden embe-

rért odaadta az életét, hogy aki hisz 
Ő benne el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen. Örök dicsőség Néki!
Áldom az Urat, aki rólam is gondot 
visel naponta, öreg napjaimban is ad 
erőt a minden napi teendőkre, még a 
vírustól is megóvott, hála Neki. 83. 
évemet betöltöttem, de még hála, 
hogy ott lehetek az imaházban az is-
tentiszteleteken – ez kegyelem. Az 51 
éves özvegységemben is Ő volt mind-
ez ideig a támaszom, segítőm és erős-
ségem. 1971. okt. 4-én volt az a nap, 
amikor férjem fiatalon eltávozott hir-
telen halállal az örökkévalóságba. De 
az Úr nem hagyott  magunkra, meg-
tartott, erőt adott minden helyzetben 
engem és családomat. Köszönöm az 
Úrnak, hogy mind ott láthatom őket az 
imaházban. Szeretnék előttük jó pél-
dával járni és imádkozni értük, hogy 
mind üdvösségre jussanak Jézusban. 
És hogy legyek készen én is bármikor 
jön a haza hívó szó.

Bódizs Sára, Kraszna

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, röppennek 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 zogogva 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.

Dénes Ferenc
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Többször hallottam 
már, hogy egy szü-
lő azt mondja, hogy 
a temetés nem va-
ló a gyermekének. 
Ez mindig gondol-
kodásra késztet. 
Különösen akkor, 
ha tudtam a gyer-
mekről, hogy olyan 

digitális játékokat játszik, ahol ezer-
számra gyilkolja le a másik embert 
és olyan filmeket néz, amelyekben az 
emberi élet egy fillért sem ér.
A gyilkolás a gyerekeknek való, a te-
metés nem?
Egy rosszarcú, fegyverrel ártatlano-
kat fenyegető férfit sokan „szívesen 
lelőnének”, de a koporsó mellett síró 
édesanyát és zokogó gyermekeit már 
nem szívesen hallgatja, nézi senki sem 
szabadidejében. Miért? Mert szem-
besülünk azzal, hogy a tetteinknek 
következményei vannak?
Lehet, hogy valójában a szülő nem 
tud mit kezdeni a temetéssel, külö-
nösen, ha nem közvetlen hozzátarto-
zójáról van szó. „Illene elmenni egy 
ismerős temetésére, de azért inkább 
megpróbálok kibújni alóla” - gondol-
hatják sokan és ha már van egy-két 
gyermek a családban, akkor ők töké-
letes alibit tudnak szolgáltatni. Mert, 
hogy egy gyerek mindig beteg, mindig 
tanulnia kell és mindig van valami-
lyen különórája. Ja, nem. Csak éret-
len szülei vannak…
Néhány éves lányom mondta egy-
szer, hogy nem szeret temetésre jár-
ni, mert ott az ember vagy sír, vagy 
unatkozik. Hát igen, elég őszinte és 
igaz meglátás. Nyilván, amikor be-
szélgettem vele erről, akkor megér-
tette a dolog lényegét, mélységét. De 
az ember nem szeret sem unatkozni, 
sem sírni. Viszont, ha szerettük azt, 
aki elhunyt, sőt szeretjük a hozzá-
tartozóit, akkor ez egy nagyon fon-
tos gesztus.
Merthogy ne felejtsük el, hogy egy 
Krisztust követő számára minden 
temetés lehet evangélizáció. Annak, 
akiről szól a szertartás, már mindegy. 
Nem tehetünk érte semmit és ő sem 
dönthet már máshogy. Azoknak, akik 
viszont jelen vannak, életet megvál-

toztató lehet az a pár perc.
A babonás és ál-vallásos magyar te-
metkezési és halottkultuszt rendkívül 
károsnak tartom. Erről már koráb-
ban írtam az Antenna egyik számá-
ban. Ezt illetően csak annyit ismétlek 
meg, hogy gondolkodjunk el rajta, 
milyen nyomot hagy egy kisgyermek-
ben, amikor azt mondjuk neki, hogy 
„meglátogatjuk a mamát, papát" és 
kivisszük őt a temetőbe egy földku-
pachoz vagy egy márványtömbhöz…
Van, viszont, amiben a magyar temet-
kezési kultúra egyedülálló a világon. 
Sajnos, manapság Magyarország világ-
háborús szerepléseivel kapcsolatban 

fájdalmas és hazug történelemhami-
sítással lehet sok helyen találkozni, 
de van egy dolog, amit sok, korábbi 
ellenségünk elismer: a végtisztesség 
megadása.
A legtöbb ország, de például az USA 
különösen komoly pénzmennyisé-
get és energiát áldoz arra, hogy az 
elesett katonáinak a maradványait 
megfelelő körülmények között he-
lyezze nyugalomra (nem „örök”! lsd.: 
I. Thesszalonika 4,16) vagy hazaszál-
lítsa a család kívánsága szerint. Az 
elesettek maradványait kereső kato-
nai bizottságok a II. világháború után 
teljes megdöbbenéssel tapasztalták, 

hogy a legnagyobb vész és nélkülözés 
között is, ha egy pár perc nyugalma 
volt a magyar embereknek, akkor 
eltemették még az ellenségüket is. 
Nem babonaságból és nem is feltét-
len a járványveszély miatt. Egyesével, 
a vallásuk szerint (ha ez kiderült a 
tárgyaikból), és egyértelműen azo-
nosítva. Ha például egy pilóta nevét 
nem tudták, akkor a lezuhant repü-
lőgép valamilyen azonosítóját írták a 
fejfára. A katonasírok kutatói tudták, 
hogy Európa ezen részén élő népek 
sokszor a legaljasabb és leghitványabb 
módon bántak a halott ellenséges ka-
tonákkal. Nem így a magyarok, akik 
az egész világon egyedülálló módon 
adták meg a végső tisztességet min-
den parancsot teljesítő, besorozott fi-
atalembernek függetlenül attól, hogy 
milyen felségjelzést viseltek a ruhá-
jukon. Magyarországon volt a legke-
vesebb háborús tömegsír, miközben a 
testek elégetését csak a legszüksége-
sebb, legvégső esetben alkalmazták. 
Arról nem is beszélve, hogy ezeket a 
sírokat még évtizedekkel később is 
figyelmesen gondozták.
Miért írtam ezt le? Azért mert fontos 
tudnunk, látnunk, értenünk, hogy a 
személyes példaadás mennyire fon-
tos a következő generáció számára és 
azt, hogy milyen komoly bizonyságot 
tudunk tenni a bennünk munkálkodó 
Szentlélekről, még a legbrutálisabb 
háborús körülmények között is. Nem 
a halottak felé kell szolgálnunk, ha-
nem az élők felé, akik lelkileg halot-
tak. Ezt az őszinte, önzetlen szeretet 
a legnagyobb gyászban is megérzik a 
hozzátartozók és a későbbiekben is 
sokkal nagyobb nyitottsággal fogják 
fogadni szavainkat, személyünket.
A világ más tájain van egy számomra 
nagyon vonzó temetési szertartás. Az 
Úrban elhunytak földi búcsúztatását 
egy hálaadó istentisztelet formájában 
végzik, sok örvendező énekkel. Nem a 
veszteséget emlegetik, hanem a nye-
reséget, amit a család, a közösség és 
a gyülekezet nyert az elhunyt élete 
által. Ehhez természetesen kell, hogy 
Krisztussal a szívben szolgáló életet 
éljen az elköltözött testvér, testvérnő. 
A gyász szakaszait ebben az esetben 
sem lehet kikerülni, de nem mindegy, 

Menedékem
Múló időm, URAM, 
TEREMTŐM, 
csak forgács az időtelenből, 
a véges út, a földi pálya 
a teremtés szakadt szilánkja.
Hogy is lehet, hogy e szilánkot 
jelenléteddel így megáldod, 
s a halandó emberi lelket 
hatalmaddal újjáteremted?
Köszönöm, hogy hinni, remélni 
én is idejöhettem élni, 
s földi időm ha itt letelne, 
kaput nyitsz az időtelenbe.
Mert a múlás csalóka látszat, 
mert hatalma nincs a halálnak 
azon, akit KRISZTUSA éltet. 
Menedékem – az örökélet.

Füle Lajos



12 2022 / 2

Ma, amikor e sorokat írom, épp nov-
ember elseje van. Mondhatni, az em-
lékezés napja vagy napjai. Gyönyörű, 
örömre derítő napsütéses idő van. 
Emlékezni az elmúlásra, elment sze-
retteinkre és örvendeni? Lehetséges? 
– kérdezheti az olvasó.
Emlékezem én is. Jó öt hete egy nők 
felé való szolgálati úton vehettem 
részt – Isten kegyelméből-  Moldova 
Köztársaságban. Több gyülekezetben 
is megfordultunk, özvegyek-
nek, egyedülállóknak szer-
veztek találkozókat. Az 
egyik kis falusi gyüleke-
zetben különös látvány 
fogadott az egyszerű, 
de szép imateremben. 
Hosszú asztal elől, meg-
terítve és ízlésesen elrendez-
ve jónéhány kosárka, tele többféle, 
finomabbnál finomabb „bio” gyü-
mölccsel. A szószékig futó szőnyegen 
sárguló, rozsdabarna vagy már alig 
zöld szőlőlevelek. A levelek látványa 
egy másik - bennem mélyen élő - ké-
pet hozott elém.

Egyik októberi délután – 12 eszten-
deje – egy erdő mellett sétáltunk fér-
jemmel. Egy csendes szélfuvallatra 
hulltak a levelek a fákról, ide-oda 
szállingózva, melyik hol és hogy ért 
földet, a fa alatt vagy távolabb, még 
percekig a levegőben szálldosva... de 
földet értek. Egyik ilyen himbálódzó, 
sápadt levél vándortársam még sá-
padtabb tenyerén kötött ki. Megállt, 
hosszan rám nézett és azt mondta: 
Látod, így hull az életünk Atyánk 
tenyerére, mutatva kezében a sárga 
falevelet.
Néhány hét múlva vándortársam élete 

is ilyen csendesen hullt édes Atyánk 
kezébe. Atyjának kezébe, akit nagyon 
szeretett. Szinte észrevétlen, miközben 
zsoltárokat olvastam, kedves énekein-
ket énekeltem. Milyen másként szóltak 
hozzám a jól ismert szövegek, melye-
ket sokszor elénekeltünk együtt is ott-
honunkban. Mintha összeért volna a 
menny és a föld. Egy nagyobb lélegzet és 
lehullt a levél-élet. Vándortársam haza-
érkezett. Emberileg hamar, hitem sze-

rint a maga idejében, a Teremtő 
által rendelt időben. Teljes 

életet élt. Gyakran fel-fel-
nézett, előre örvendve a 
mennyei honnak, figyel-
ve a Sionra, miközben a 

Siralom-völgyét jártuk. 
Az elválás fájdalma keve-

redett a győztes hazaérkezés 
örömével. 
Mire kezünkbe vesszük az Antenna 
újságot, már adventi idő van, kará-
csonyra készülünk. Emlékezünk: 
Megváltónknak, az Úr Jézusnak a 
születésére. Angyal hirdette: „Ne fél-
jetek, mert íme, hirdetek nektek nagy 
örömet, amely az egész nép öröme 
lesz...” (Lk 2,10) Tanítványainak azt 
is mondta Jézus: „Eddig nem kértetek 
semmit az én nevemben: kérjetek és 
megkapjátok, hogy örömötök teljes 
legyen.” (Jn 16,24)  
Feltámadása után, a mennybemene-
telét látva, tanítványai örömmel tér-
tek vissza Jeruzsálembe. Az Úrban 
való öröm, ennek békéje, nyugalma 
megszépítheti az emlékezést, az ün-
nepvárást, ünneplést vagy épp az el-
engedés fájdalmát is enyhíti.
Hála az emlékezés áldásáért, hála az 
Úrban való öröm kegyelméért!

Özv. Vékás Zoltánné

hogy az Úrral vagy nélküle éljük ezt 
át, előbbi esetben őszinte hálaadás-
sal a szívünkben.
November elején sok szülő viszi el 
sötétedés után a gyermekeit a gyer-
tyákkal elárasztott temetőkbe meg-
nézni a „tündérkertet”. Jobb esetben 
a szülők mondanak valami kedveset 
az ott nyugvó elődökről, elmondják a 
tőlük tanult mondókákat, énekeket, 
esetleg megpróbálják szavakba önte-
ni a lehetetlent: milyen volt a mama 
pogácsája, almáspitéje. De ezen túl 
tudunk-e valami többet, mélyebbet, 
fontosabbat mondani a gyermekeink-
nek? A haláltól való félelem uralkodik 
rajtunk és megkötöz minket életünk-
ben? Vagy Isten Lelke átjár-e minket 
annyira, hogy tudunk tiszta, érthető 
tanítást adni gyermekeinknek a ha-
lálról? Ez a szülők feladata és nem az 
interneté vagy a televízióé.
Egy életre beivódhat az, ahogyan 
először találkoznak ezekkel a gyer-
mekek. Minden tettüket meghatá-
rozhatja, hogy egy áthatolhatatlan 
falat, vagy egy kaput látnak, ha éle-
tük végére tekintenek.
Diadalmat vesz rajtunk a halál? Tudják 
hát meg a ránk bízottak és éljünk 
mi magunk is a szerint, hogy hálát 
kell adnunk „az Istennek, aki a dia-
dalt adja nekünk a mi Urunk Jézus 
Krisztus által!” (I. Korinthus 15,57; 
de kérem, hogy olvassák el az egész 
15. fejezetet!)

Nemeshegyi Zoltán

Isten nem hal meg azon a napon, amikor többé már nem hiszünk egy 
személyes Istenben, de mi meghalunk akkor, amikor az életünket már 
nem ragyogja be a csodálkozásnak az a naponta megújuló, állandó 

sugárzása, amelynek a forrása minden értelmen túl van.
Dag Hammarsk jöld

NE HIDD!

Te már talán idegen bolygón 
pihenheted ki évi negyven 
munkaheted, elsőosztályú 
rakétán szállva, csillagok közt, 
álmaiddal azonosulva. 
De azt ne hidd, hogy ott leled meg 
a boldogság kulcsát, ne gondold, 
hogy technika, sebesség–mámor, 
űrrandevú, utópiáknak 
hétköznapi valóraválta 
betöltheti a lelkedet, mely 
az űrben is oly nyugtalan lesz, 
mint itt, a tér szűkebb honában.
Mindaddig, míg fénnyel, Igéve 
eléri a MEGVÁLTÓ ISTEN 
s fészket találsz szívén örökre.

Füle Lajos
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Ki ne ismerné a de-
cember egyik gyer-
mekénekét? „Van 
zsákodban min-
den jó, piros alma, 
mogyoró…” Talán a 
dallama már fel is 
csendült bennünk. 
Viszont nemcsak a 

Télapónak, hanem nekünk is vannak 
zsákjaink, melyeket cipelünk. Van, 
akinek kisebb, van, akinek nagyobb, 
hátizsák itt, hátizsák ott. Bármerre 
nézek az emberek rászoktak a hátu-
kon viselt táskákra. Hol vannak már a 
kézi és diplomata táskák? Nem mon-
dom, praktikus egy viselet, én is ezt 
választom a hosszabb, rövidebb utak-
ra, hiszen akkor mindkét kezem sza-
bad és még lehet vinni mást is, ha úgy 
alakul. Ma már bármilyen hátitáskát 
láthatunk nemcsak a hegyi túrákhoz 
használható sportosat, hanem divato-
sat, vagy ergonomikusat, ami a hátat 
kíméli, de csöppnyit is, melyben csak 
a legszükségesebbek férnek el. A szí-
nekről és a formákról már nem is be-
szélve. Széles a választék. Generációs 
divattá nőtte ki magát a hátizsák, ami-
be tényleg minden belefér és néha még 
annál is több. Hogy aztán megtalál-
juk e benne, amit keresünk, az más 
kérdés. Hátizsákjaink súlyától viszont 
hazaérve minél előbb szeretnénk 
megszabadulni, mert ki az, aki 
otthonába érve magával viszi 
a fürdőszobába, konyhába 
főzéshez, vagy a szobájába 
lefekvéskor?
A hátizsákos embereket 
látva felmerült bennem a 
kérdés, hogy hogyan is va-
gyunk a lelki terheinkkel, ami-
ket a „hátunkon” vagy inkább, 
ahogy a magyar nyelv kifejezi a 
„szívünkön" viselünk? Ezeket a zsák-
jainkat észrevétlenül visszük ide-oda. 
Milyen terhekre gondolok? Például, 
hogy nyomaszt e bármi mostanában? 
Egy félresikerült beszélgetés valaki-
vel, egy el nem rendezett vita, netán 
egy meggondolatlanul elküldött üze-
net, vagy e-mail? Egy kiabálós reggel 
a gyerekekkel, vagy egy türelmetlen 
hozzászólás a párodhoz? Hányféle 
terhet cipelsz és mióta?
A múltban – legyen az akár a tegna-

pi nap – történt események, kimon-
dott vagy ki nem mondott szavaink 
sunnyogó súlyként húzzák az üresnek 
tűnő hátizsákjainkat és nem értjük, 
hogy mitől is olyan nehéz a zsákom, 
hisz ma még nem is tettem bele sem-
mi említésre méltót?
Érdemes belenézni a legmélyére, 
megéri a fáradtságot kikutatni, hogy 
mi is nyomja a lelkünket hosszabb, 
vagy rövidebb ideje. Természetesen 
ez időigényes és sokszor kellemetlen 
feladat lehet, de mindenképp megéri.
Sajnos magától nem ugranak ki „há-
tizsákjainkból” a lelki terheink, csak 
ha „veszünk egy mély levegőt” és ki-
emeljük azokat onnan az Úr segít-
ségével. Sőt a leghatékonyabb, ha 
várunk az Ő cselekvésére, miközben 
mi nyugton maradunk és imáinkban 
elcsendesedünk Őelőtte. Bámulatos, 
ahogy Jézus be tud avatkozni egy-
egy konfliktushelyzetbe, egymással 
régen nem beszélő testvérek életébe. 
Mert Ő itt van, és cselekvésre kész, 
a Mindenható Isten, aki a szívünkre 
beszél – ha hagyjuk, ha figyelünk rá. 
Jézus az Atya akaratát jött cseleked-
ni, aki pedig megígérte, hogy „Nem 
hatalommal és nem erővel, hanem 
az én lelkemmel…” (Zakariás 4,6) 
siet segíteni nekünk önmagunkkal 
szembenézni, és felebarátunknak is 

mifelénk (vissza)fordulni. 
Tehát nem nekem kell 

küszködnöm és keres-
nem a módszereket 
(melyekből azért van 
sok és persze hasz-
nos is) a terheimtől 
való megszabadulás-

ra. Kapcsolódhatok 
ahhoz, Aki szelíden 

ezt mondja: „Jöjjetek 
énhozzám mindnyájan, 

akik megfáradtatok és terhe-
ket hordoztok, és én megnyugvást 
adok nektek.” (Mt 11,28)
Magasság és mélység találkozásakor 
csodálatos szabadság születik és a ba-
tyumat már nem nekem kell cipelnem. 
Kegyelemmel és reménységgel teltek 
a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 
kezdő sorai:
„Ezért tehát mi is, akiket a bizony-
ságtevőknek ekkora fellege vesz kö-
rül, tegyünk le minden ránk nehezedő 

terhet és a bennünket megkörnyékező 
bűnt, és állhatatossággal fussuk meg 
az előttünk levő pályát. Nézzünk fel 
Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesí-
tőjére, aki az előtte levő öröm helyett 
– a gyalázattal nem törődve – vál-
lalta a keresztet, és Isten trónjának 
a jobbjára ült.”
Ez egy tökéletes terv, van benne erőfor-
rás a mélybenézésre és megújulásra, 
mely által folyathatjuk a mindennap-
jainkat, immáron batyuink nélkül, 
Krisztus segítségével. Minden ben-
ne van, ami a Karácsony lényege, hát 
miért ne élnénk vele?

Cerina-Elek Éva

ÉS LENNÉK FÉNYSUGÁR…

Most te nem látsz belőlem egyebet, 
csak azt a fénylő kegyelemruhát, 
mely ráborulva sebre, gyöngeségre, 
fehéren, csillogón beföd. 
Szövése köd, 
de nem látsz rajta át. 
Nem látsz belőlem egyebet, 
csak ezt a fénylő kegyelemruhát.

Én… én tudom: alatta, rejtve, 
fénnyel fedezve, elfelejtve, 
én… én tudom, hogy ki vagyok. 
Jaj, fekélyes bűnnel megvert, 
rab, gyáva, gyönge régi embert 
érzem mozdulni annyiszor még 
hófehér köntösöm alatt. 
De kegyelem borít el lágyan. 
Járhatok fénnyel szőtt ruhában, 
s ím szemed mást se lát belőlem, 
csak a rámhulló sugarat.

Bár mindig, mindig így lehetne: 
ne látna engem senki többé… 
voltom, valóm mind teljesebben 
és mindörökre elfödözné 
a kegyelem, mely megmarad… 
Ne látna engem senki már, 
csak azt az ég felé vezérlő, 
örökre fénylő sugarat… 
és lennék fénysugár!

Túrmezei Erzsébet
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Igei üzenet az élet küzdőterén levők 
számára:
„Vigyázzatok magatokra, nehogy 
szívetek elnehezedjék mámortól, ré-
szegségtől vagy a megélhetés gond-
jaitól, és hirtelen lepjen meg titeket 
az a nap, mint valami csapda, mert 
rá fog törni mindazokra, akik a föld 
színén laknak. Legyetek tehát éberek, 
és szüntelen könyörögjetek, hogy le-
gyen erőtök kimenekülni mindazok-
ból, amik történni fognak, és hogy 
megállhassatok az Emberfia előtt.” 
(Lk 21,34–36)

Mire használjuk belső erőinket?
Hívő életünk során gyakran megtör-
ténik velünk, hogy leterhelődünk, és 
a ránk nehezedő mázsás terhek alatt 
nyűgösködünk, tele panasszal, ke-
sergéssel. Nem akarunk mi részeges, 
delíriumos állapotot, nem keressük 
mások javait sem, hogy megszerez-
zük azokat magunknak, hiszen az Úr 
keskeny útjának vándorai vagyunk. 
Szinte zsonglőrködünk az időnkkel: 
a gyerekek programjait segítő logisz-
tikázás mellett eleget kell tennünk a 
munkahelyi feladatoknak, házassá-
gunk kihívásainak, gyülekezeti válla-
lásainkat is szeretnénk maximálisan 
teljesíteni, és estére csak beledőlünk 
az ágyba, mint egy megégett (ki-
égett) fahasáb. Álmosság, fáradtság, 
ingerültség kísér. Vasárnap szívesen 
megyünk a gyülekezetbe, örülünk 
a találkozásnak, az igei üzenetnek, 
de a túlterheltségünk miatt a dolgok 
kényszerű egymásutánisága valami-
féle sztereotípiát, lélek nélküli, merev, 
gépies ismétlődést eredményez a hí-
vői életgyakorlatunkban.
Túlterheltségünkkel együtt – vagy ép-
pen miatta – tekintetünk magunkra 
és a közeli személyekre, dolgokra esik. 
Hamarabb meglátjuk a hibákat, mint 
a jó dolgokat. Emiatt több bennünk 
a panasz, mint a hálaadás, és szinte 
minden lelki erőnket lefoglalja a min-
dennapi nagy erőfeszítés. Közben – ta-
lán észre sem vesszük –, elveszítjük az 
időérzékünket, legalábbis, ami az Úr 
visszajövetelére figyeléssel kapcsola-
tos, és nem a támpontokat kínáló elő-
jelekre, hanem csak napi terheinkre 

és kényszerű, robotos feladatainkra 
fókuszálunk.
A kiégés egyik gyakori előzménye a 
mindenáron megfelelni akarás, az el-
ismerés hajszolása, és ami ezzel gya-
korlatilag mindig együtt jár: a magunk 
túlvállalása. „…A sok munka álommal 
jár…” (Préd 5,2) Mindezzel szemben a 
Krisztusra néző, Szentlelke által ve-
zetett ember Ura közelségében foly-
tonosan isteni kontroll alatt áll, ami 
felfrissíti a lelket.
A Mester ébredésünket sürgeti.
Urunk teljesen átlátja tanítványi éle-
tünket. Tudja, mi van bennünk, mivel 
foglalkozunk, ismeri a csendes sóhaj-
tásainkat, de a mögöttes érzéseinket 
és enerváltságunkat, ezt az ernyedt, 
bágyadt, kimerült életünket is. Ismer 
bennünket, és éppen ezért jó időben, 
jó előre szól hozzánk. Szava tanítás és 
figyelmeztetés: felhívja figyelmünket, 
hogy felelősek vagyunk magunkért. 
Felszólít, hogy „vigyázzatok maga-
tokra…” (Lk 21,34), azaz fordítsunk 
figyelmet arra, hogy rabságba ne kény-
szerítsen minket az élet ránk nehezedő 
terhe! Törődjünk magunkkal! – üze-
ni az idézett jézusi felhívás, vagyis 
változtatnunk kell. Álomba merülés 
helyett ébredés, azonnali változtatás 
szükséges élet- és gondolkodásmó-
dunkon. Szükséges, hogy szelektál-
junk a feladatok között, hogy fontos 
vagy lényegtelen az. Tegyük azt, ami 
a mi dolgunk, csak azzal az üggyel 
foglalkozzunk, ami ránk tartozik, 
ne legyünk „más dolgába avatkozók” 
(1Tim 5,13; 1Pt 4,15). Sok évtizedes ta-
pasztalatom, hogy a pletykás, máso-
kat folyton kritizálgató hívők nagyon 
hamar elveszítik lelki örömüket, el-
homályosul szemük előtt a mennyei 
cél, és kiégnek. A Zsidókhoz írt le-
vélben Isten Lelke óvva int bennün-
ket: „Ügyeljetek arra, hogy senki se 
hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy 
a keserűség gyökere felnövekedve 
kárt ne okozzon, és sokakat meg ne 
fertőzzön.” (Zsid 12,1;5)
Ne szórjuk szét magunkat, figyel-
münket, mert így járhatunk! És ami 
a vigyázás ellenére is leterhel lel-
kiekben, arról naponta beszéljünk 

Hálás vagyok az Úrnak, 
ha néha kapok indítta-
tást, erőt, időt egy-egy 
levélírásra. Hátha az én 

gyenge bizonyságtételem is segít 
valakinek? A drága ige, ahogy a 
Libánon fái, mély gyökeret eresz-
tenek, úgy kívánok én is az Úrban 
mélyre gyökerezni. Vigasz, hogy 
Őneki minden lehetséges, én sem 
lehetek számára lehetetlen, ha még 
oly nehéz eset is vagyok. Dicsőség 
és hála Szent Nevének!
Isten igéje felszólít minket, hogy „…
tartassanak könyörgések, imád-
ságok, esedezések, hálaadások 
minden emberekért…” (1Tim 2,1) 
Hosszú a felsorolás, nagyon jó 
lenne az 1Tim 2,1–6 igerészt Isten 
minden gyermekének naponként 
újra elolvasni. Senkit nem szeret-
nék megbántani, de az a tapasz-
talatom, hogy kevés az a testvér, 
aki őszintén hűséges közbenjá-
ró, akiben mentő szeretet van az 
elveszettek felé. Úgy érzékelem 
sokszor, hogy alszik Isten népe. A 
katolikusok buzgók, ezt láthatjuk 
a vasárnapi Duna TV műsorában 
vagy a Kossuth Rádió adásában, 
de hol vannak a protestánsok? 
Hallgatnak, nincs aki ébresztőt 
fújjon? Pedig nagyon nagy szük-
ség lenne rá! 
Szeretettel elköszönök. Az Úr 
gazdag áldása kísérje továbbra 
is életeteket és áldott szolgálato-
tokat. Isten igéjével búcsúzom: 
„Isten azt akarja, hogy minden 
ember üdvözüljön és az igazság 
ismeretére eljusson.” (1Tim 2,4)
Budapestről, idős asszonytest-
véretek.

M. Károlyné

Akik magukra veszik a megvál-
tás elutasításának terhét, azok 
belelépnek Isten hazuggá nyilvá-
nításának csapdájába. Aki pedig 
az életét adó Istent megtagadja, 
szabad akaratából választja az 
örök Istentől való elszakítottsá-
got, mert megtérni csak a földi 
életben lehet. 

Szondy Zsuzsanna  
gyűjtéséből
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A szorgos és A rest
Zsid 6:12

Elmúlt a nyár.
Tova tűnt, mint az évek.
Uram, be gyorsan elrepültek!

Színeit váltja az ősz,
harsogókat lágyabbakra,
Hajlott ágakon bogyókra, makkra.

Az elszáradt mind lehull
könnyűnek találtatott,
hitetlenül velünk is így lesz legott.

A szorgos gyűjtöget,
gondol szűk napokra, a rest
 kifekszik a bágyadt őszi napra. 

Rátapos a hullott kincsre,
lehajolni restell,
aki akar, az bajlódjék ezzel.

A Lélek gyümölcseit se bánja,
üres beszéd, nem kell neki!
Világi vágya űzi, kergeti. 

Mire ráeszmél, hogy mégis!
Másra vágyna, békességre,
a kirándulásnak vége!

A szorgos teli kosarával
boldogan indul haza,
odaát otthona, Jézusa várja!

2022 őszén Móray Inke

Urunkkal! Öntsük ki a szívünket előtte, 
az se baj, ha könnyek között tesszük. 
Elsősorban neki panaszkodjunk, ne 
embertársainknak, mert még máso-
kat is leterhelnénk, és talán bajaink 
sem oldódnának meg igazán. Az Úrra 
figyelés, még ha csak egy futó pillanat 
is a sűrű feladatok között, távlatokat 
nyit előttünk, a tőle kapott látás bi-
zakodást és lelki derűt ad.

Figyelmünk fő iránya:
Krisztus tanítványai vagyunk. Hittel 
hallgattuk és hitben értelmezzük 
Urunk szavait. Bizonyosak vagyunk 
abban, hogy beteljesedik a vissza-
jövetelére vonatkozó ígérete, azt is 
megértettük, hogy kiszámíthatatlan 
és ezért váratlan időpontban 
kezdődik a vég esemény-
sorozata. Ez pedig ál-
landó odafigyelést, 
vagy ahogy mondják: 
résen levést igényel 
tőlünk. El kell sajá-
títanunk egy fontos 
életmódbeli szabályt, 
és ezt a gyakorlati éle-
tünkben megélni: mi-
közben hordozzuk „az élet 
rád mért nehéz, robotos terhét” – 
ahogy Túrmezei Erzsébet fogalmaz –, 
belső világunkban állandóan nyitva 
kell tartsunk egy csatornát, melyen át 
Urunkkal kapcsolatot tartunk fenn.
Olyan ez, mint az anya, akinek kis-
babája született: állandóan rá össz-
pontosítja figyelmét. Van éppen elég 
dolga a baba körül, és persze minden 
más egyéb is, de nem lankad a figyel-
me. Még azt is észleli, ha gyermeke 
kihagy egy lélegzetvételt. Már ott is 
van, és tettre készen rendelkezésre 
áll. Az Úr Jézus visszatérésének vá-
rása ilyen összpontosítást és azonnali 
reakciót követel meg tőlünk.

Megállás az Emberfia előtt:
A leterhelődés miatt elveszített idő-
érzék – Urunk szava szerint – egy-
fajta csapda. 

Mit sem használnak az érvek: „Csak 
a kötelességemet teljesítettem”, vagy 
„Erőm feletti dolgokban kellett helyt 
állnom” - mondanánk. Ha bezáródik 
az a bizonyos ajtó, melyet az Úr a tíz 
szűz példázatában említ (Mt 25,1–13), 
akkor minden korábbi helytállás, szor-
gos munka és megfelelni akarás sem-
mibe vész. Aki kívül marad, mindent 
elveszít. Éppen ezért megfontolandó 
az említett példázat záró mondata: 
„Virrasszatok hát, mert nem tudjátok 
sem a napot, sem az órát!” (Mt 25,13) 
A virrasztás szó szerint ébren mara-
dást, éber vigyázást jelent. Ezt ven-
né el tőlünk az elnehezedett szívünk.
Hogy tudjuk összeegyeztetni a vigyá-

zást és életünk terheinek becsülettel 
történő hordozását?

Biztosan nagy segítsé-
get jelent számunkra 

egy az Írásban elénk 
rajzolt példa, Pál 
apostol életpéldá-
ja, aki valószínűleg 
mindannyiunknál 

súlyosabb terheket 
hordozott, és ennek el-

lenére sem elnehezedett 
szívvel, nem is megkeseredve 

végezte szolgálatát. Így hangzik lel-
ki üdeségének titka: „Mindenre van 
erőm Krisztusban, aki megerősít en-
gem.” (Fil 4,13), tehát nem saját ere-
jében vagy rátermettségében bízott. 
Tekintete folytonosan Krisztusra fó-
kuszált, aki a jelentkező szükségben 
folytonosan megerősítette őt. János 
apostol levelében arra figyelmezte-
ti olvasóit, hogy „Aki azt mondja, 
hogy őbenne marad, annak ma-
gának is úgy kell élnie, ahogyan ő 
élt.” (1Jn 2,6) – és ez csak folyama-
tos Krisztusra figyeléssel érhető el. 
Eddigi futásunk lendülete a benne 
maradásunkhoz kevés.
Célunk, hogy megállhassunk az 
Emberfia előtt, amikor majd a bezá-
ruló ajtókon belül az ő mennyei di-
csőségében megjelenünk előtte.

Tertullianus, az egyik nagy 
egyházatya mondta, hogy 
ő és a legtöbb, pogányság-

ból megtért ember nem úgy 
fogadta el Krisztust, hogy 

könyveket olvasott vagy pré-
dikációkat hallgatott, hanem 
figyelte, hogy a keresztyének 

hogyan élnek és hogyan  
halnak meg.

Corrie ten Boomtól egyszer megkérdezték, hogy nehéz volt-e 
alázatosságban maradnia. Válasza egyszerű volt: „Amikor 

Jézus virágvasárnapon, egy szamár hátán Jeruzsálembe vonult és 
mindenki pálmaágakkal üdvözölte és ruháit tette az útra dicséreteket 
énekelve, nem gondoljátok, hogy csak egy pillanatra is azt hitte volna 
a szamár, hogy mindez neki szól?”

AHA...
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Napok óta érlelődik bennem, hogy fog-
jak tollat a levél írásához. Valójában a 
tegnapi istentisztelet prédikációjában 
hallottak döntötték el az írást. Esperes 
úr arról beszélt, hogy Isten szeret, a 
velünk kötött szövetségét nem bont-
ja fel; amit az igéken keresztül tanít, 
tanított azt bizony sokszor újból fel 
kell eleveníteni (frissíteni) még ak-
kor is, ha tudjuk, de megrestülünk, 
elfáradunk. Ő szeretetével biztosít ar-
ról, hogy velünk van. Mindig és újra 
megelevenít minket. Gondolkodjunk 
el arról, emlékezzünk, hogy ami há-
tunk mögött van (évek), mikor és hol 
éreztük Isten szeretetét, segítségét 
életünkben?
„Napról-napra gondoskodik rólunk a 
mi szabadításunk Istene!” (Zsolt 68,20)
Ezt az igét juttatta eszembe Isten a 
kapott tüzelőfa által.
Még ősz volt, amikor egyik rokonunk 
fölajánlotta a szőlőjében kivágott ecet-
fa behozatalát tüzelőnek. Az ellenség 
sok-sok követ hengerített a behozatal 
elé, problémák adódtak (belesüppedt 
a homokos földbe a megrakott kis 
autó; járművet keresni a szőlőben, 
ami kihúzza, hiszen a szőlőben csak 
kis víkendházak és egy-egy lakóház 
volt.)  De Istennek hála a segítség meg-
jött, sikerült meghozni a fát. Aztán 
a kormánytól kapott jutalom pénz a 
nyugdíjasoknak, megint tudtunk be-
lőle fát venni. Aztán az elmúlt héten 

nyílik a nagy vaskapu ( közös udvar-
ban lakunk), kutyák ugatnak, jelzik, 
idegenek járnak az udvarban. Én is 
kinézek az udvarra. Már jön is felém 
a fiatalember, maguknak hoztunk a 
református egyháztól fát.
- Nekünk? Én nem kértem!
- Hoztuk, nem kell aláírni semmit. 
Fogyatékkal élő fiam, Gyuri is meg-
jelenik, és már hallom tőle: 
- Istenem, ennyi fa, ezt Isten adta ám 
nekünk, anyu! 
- Tudom.
Aztán öcsém is jön, hozza a talicskát 
a munkálatokhoz, és mondja: 
- Tudod nektek a faluban sem (ahon-
nan jöttünk Komáromba lakni 18 éve) 
és itt sem volt még ennyi fátok. Tudod, 
tudod! - hangsúlyozza.  
Tudom, és nem győzök hálát adni 
Istennek érte. Aztán elolvasom a ma 
reggeli igét. „Az Úr vezet majd szün-
telen, kopár földön is jól tart téged, 
csontjaidat megerősíti, olyan leszel, 
mint a jól öntözött kert, mint a for-
rás, amelyből nem fogy ki a víz.” 
(Ézs 58,11)
Az előző versszakban ez áll: „Ha ke-
nyeret adsz az éhezőnek” – vagyis ez 
az ígéret annak szól, aki másokhoz is 
jóságos és irgalmas tud lenni.
Ha utunkat az Úrra bízzuk, akkor irá-
nyítani fog, és nem veszünk el.
Szeretettel: 

Éva néni Komáromból

ÍGy SZÉP ÉS ÍGy JÓ
Én magam mással sokszor összemértem: 
élettel életet, 
erővel, erőt. 
S annyiszor láttam törpének és torznak 
magamat a másik előtt.

Láttam a másik gazdag élte fáján 
kivirágozni, gyümölcsöt is hozni 
végig se vágyott vágyamat. 
Végig se akart akarat, 
láttam, hogyan tör a másik előtt 
cél felé utakat. 
Hagytam a vágyat: eltűnt, oda már. 
Az akarást is: rég volt… tova már. 
De a szívemben sajgott valami 
és egy–két sóhaj mindig fölszakadt.

Megint találkoztam valakivel. 
Az élete s az életem 
közt titkos, észrevétlen szál húzódik. 
Most egyszer újra összemérhetem. 
Milyen hasonló és mennyire más. 
Hogy tör a célja felé 
végig se akart akarás. 
Erős, fiatalosan 
vágyja, megéli, 
mindet eléri, 
végig se vágyott minden vágyamat. 
Az út szabad. 
A vágy szabad. 
A szárny szabad.

Igen, most összemértem magamat, 
a voltom vádolója mégse lettem. 
A száz lehetőségű út, 
mely elmaradt megettem, 
virágosan, világosan 
elibém szökkent úgy, ahogy megtettem. 
Tövise újra szúrt. 
Mélysége újra megborzongatott. 
Újra rámfeketült az éjjele. 
Fényszomjasan kerestem a napot. 
Újra a kereszthez ért 
és újra kétfele nyílt, 
s én újra választottam. 
Aztán a másik útra áttekintve 
szóltam békésen és szóltam nyugodtan: 
Így szép és így jó. 
Ez így az én utam, ki nem cserélném 
mással, 
a könnyét kacagással és hejehujázással, 
a tövisét virággal, 
a szegénységét Pazar gazdagsággal, 
akármi kinccsel… 
Krisztus rabságát, édes szabadságát, 
földi bilinccsel. 
Így szép és így jó!

Életfám tövén 
csalódva szisszent s elsurrant a kígyó.

Túrmezei Erzsébet 

Gyermeket vár a család, s ez a várakozás különösen 
érdekes lehet akkor, ha már idősebb testvér, testvérek 
is vannak. Rengeteg kérdés, izgalmas élethelyzetek, 
váratlan fordulatok s a gyermekész beláthatatlan te-
kervényein különös kijelentések is születnek.

Az egyik családban már két fiú várja az érkezőt. Szóba 
kerül, hogy a most érkező esetleg kislány is lehet, mire a kisebbik így só-
hajt fel: „Lááááány? De nálunk nem is vannak lányok!“

Készülni kell - értette meg a nagyfiú (négy éves) a feladatot. Így fordult 
a nagymamához:
- Mama, meg van még anya Ági babája?
- Meg, de miért kérded?
Nem sokára kistetsvérem lesz, s gyakorolnom kell, mert nem tudom 
majd tartani. Segíts egy kicsit, jó?

A 4 éves Klaudia, a néhány hetes újszülött testvérével kapcsolatban egyik 
reggel a következő kéréssel fordul apjához:
- Apa, legközelebb ne olyan babát vegyetek, amelyik éjszaka is sír, mert  
nem tudok tőle aludni.

Gyerekszáj
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Isten mindig tanít, csak látni kell ben-
ne, hogy személyre szabottan mit ér-
tünk meg belőle. Sokszor tapasztaltam 
meg, hogy soha nem hagy magamra, 
velem van a mindennapokban, és a 
lehető legjobb dolgokat hozza ki az 
adott helyzetből. Így történt most is. 
2020.03.13-án kezdődött. Napközben 
dolgoztam a munkahelyemen, egy te-
metkezési irodában. Dél körül az iro-
dám ablakán kinézve azt látom, hogy 
az emberek tömött bevásárlókocsikkal 
jönnek ki a boltból. Nem tudtam mire 
vélni a dolgokat. Én arra koncentrál-
tam, hogy délután három órakor még 
lesz egy temetésünk. Ez az ige jutott 
eszembe: „Ha megtelik szívem aggo-
dalommal, vigasztalásod felüdíti lel-
kemet.” (Zsolt 94,19) Majd hazaérve a 
férjem, aki akkor már otthon volt, és 
hallotta a híreket, elmondta, hogy hét-
főtől nem mehetnek a 65 év felettiek 
dolgozni a Covid-19 végett. Én ezt nem 
akartam tudomásul venni. Megkezdett 
ügyek voltak, elkeseredett, gyászoló 
családok, tele fájdalommal. Azt érez-
tem, nem hagyhatom cserben őket. 
Isten vezetésével az ügyintézésen túl 
lelki táplálékot, megerősítést kaptak. 
Sok esetben egy igével vagy egy kis 
áhítatos füzettel távoztak el. Nagyon 
sokat rágódtam azon, hogy most mit 
tegyek. Volt két napom, hogy mindent 
átgondolva, megtervezve hagyjam ott 
az irodámat. 
Hétfőn azzal kezdtem, hogy telefonon 
megkerestem az ügyfeleket, és elmond-
tam, már sajnos nem tudom végigvin-
ni a megkezdett temetési folyamatot. 
Át kellett adnom. De megígértem, 
hogy minden rendben lesz. Lélekben 
velük leszek. Arra gondoltam, hogy a 
Prédikátor 3. fejezetében milyen szé-
pen le van írva: „Mindennek megsza-
bott ideje van, megvan az ideje minden 
dolognak az ég alatt.” (Préd 3,1) 
Megkezdődtek azok a szomorú napok, 
amilyen eddig még nem volt az éle-
tünkben. Világjárvány tombol! Hallva, 
látva a híreket, a mentők szirénázó 
száguldását, az jutott az eszembe: 
„Nem a félelem lelkét adta nekünk 
az Isten, hanem az erő, a szeretet és 
a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)  Ezért 

nagy hálát éreztem magamban, és 
rögtön megosztottam a családom-
mal. Kértem, hogy erre gondoljanak, 
és ez legyen a szívükben. Naponta 
rengeteg a halott, ott álltunk egy is-
meretlen előtt. Nem mehettünk ki az 
otthonainkból, nem találkozhattunk 
a gyermekeinkkel sem. Isten ebben a 
helyzetben is velünk volt, hiszen ott volt 
a telefon, és az internet által láthattuk 
egymást. Isten 
biztató szavai 
jutottak eszem-
be. „Az örök 
Isten a te me-
nedéked, örök-
kévaló karjai 
tar tana k.” 
(5Móz 33,27) 
Folyamatosan 
azzal biztattam magamat-magun-
kat, hogy túl leszünk rajta, és min-
den visszaáll az életünkben. Sajnos 
ez nem így lett. Látnom kellett, hogy 
egy újabb tanulási folyamat kezdő-
dik el. Imádságban vittem az Úr elé, 
hogy hogyan tovább. Tudtam, felada-
tom van még, hiszen Ő azt mondta: 
„Mert csak én tudom, hogy mi a ter-
vem veletek ...:  jólétet és nem rom-
lást tervezek, és reményteljes jövő az, 
amelyet nektek szánok.” (Jer 29,11–
14) Megértettem, hogy újabb munkát 
szánt nekem az Úr! Már a Covid előtt 
elkezdtem heti egy alkalommal ima-
órára járni (2020.01.07.). Most utó-
lag már tudom, hogy Isten mindenre 
felkészít, megtanít. Ezek a személyes 
alkalmak a szigorítások miatt elma-
radtak. Imádkoztam, és vártam, hogy 
Isten milyen szolgálatra hív. Tudtam, 
hogy a közbenjáró imának hatalmas 
ereje van. 
Nem sokat kellett várnom. Kaptam 
egy olyan felkérést, hogy tudnék-e se-
gíteni abban, hogy minél több ember 
megismerhesse Istent, és az ő orszá-
gát (iratterjesztés). Ekkor az aznapi 
igém ez volt. „Aki tökéletes úton jár, 
az szolgálhat engem.” (Zsolt 101,6) 
Rendeltem 60 db-ot. Ha erre indít 
az Úr, megoldom, gondoltam. Amíg 
megérkeztek a füzetek, az járt a fe-
jemben, hogy kinek fogom elküldeni? 

„Ő vezet minket mindhalálig.” (Zsolt 
48,15) Isten újra tanított. Olyan em-
bereket választottam, akikkel a mun-
kám során kapcsolatba léptem, akik 
tele voltak fájdalommal, szenvedéssel, 
gyásszal. Így állt össze a hatvan név, 
akiknek postán keresztül küldhet-
tem el. Imádságban kértem az Urat, 
hogy érintse meg a szívüket olvasás 
közben, találják meg azt a reményt, 

amivel naponta vigasz-
tal bennünket. „Tud az 
Úr neked annál többet is 
adni.” (2Krón 25,9) 
Tovább gondolkoztam, 
hogy tudnám magamat 
az Úr szolgálatába állíta-
ni. Kértem, küldjön olyan 
lelkeket, akik még nem 

hallottak, vagy nem találták meg az 
Istenhez vezető utat. Most is meg-
hallgatott. „Szeretetével jön felém 
Istenem.” (Zsolt 59,11) Elsőnek kap-
tam egy kolléganőmet. Neki Bibliát 
ajándékoztam, és folyamatosan kül-
döm a lelki táplálékokat. Bizonyságot 
tett, hogy milyen változáson ment 
keresztül, mióta megtalálta Jézust. 
Kórházban dolgozik, a munkája so-
rán jól tudja alkalmazni a tanultakat. 
Rajta keresztül már mások is Istenhez 
fordultak, ez segítette át őket ebben a 
nehéz Covid helyzetben. Másodiknak 
egyik családtagomat kaptam. A Covid 
alatt beteg lett. Nem volt kérdés, hogy 
Istenhez vezetem, hiszen csak ő tud 
segíteni. Nagyon sok lelki olvasniva-
lóval láttam és látom el a mai napig. 
Tőle is megkaptam a visszajelzést, 
hogy sokszor úgy érzi, személyesen 
szól hozzá az Úr. Harmadiknak egy 
nagyon kedves ismerősömről (fiatal, 
két gyermek édesanyja) tudtam meg, 
hogy kiújult a betegsége. Naponta vi-
szem az Úr elé, hogy szólítsa meg a 
lelkét, ismerje meg az Isten szerete-
tét, gyógyítását. Bibliát ajándékoztam 
neki. Negyedik, akit kaptam, férjem 
édesanyja, akivel már tizenkilenc éve, 
hogy egy házban élünk. 94 éves, ő egy 
hitben járó ember, mégis egy évvel 
ezelőtt kezdődött a Covid alatt, hogy 
próbára tette a Sátán és démonjai, 
hogy féljen!!! Mindentől félt, de leg-
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Örömmel és hálával olvastam az 
Antenna 21/6-os száma 23. oldalán 
dr. Vejkey Imre képviselő híradását 
az országgyűlési képviselők hatékony 
együtt-imádkozásáról! Dr. Vejkey 
képviselő cikke felizzított: működik 
az ún. parlamenti keresztyén csoport 
imaközösséggel is! Hála-imára indít!  
Felrémlik ama „parlamenti imacso-
port” történetének a személyes em-
lékmorzsája. Töredékes, mégis leírom 
mások együttes, kitartó imára buzdí-
tására. Annak idején értesülve, meg-
hívva bekapcsolódtam a G. Dániel 
vezette felekezetközi ima-összejö-
vetelbe. Vagy 20-an heti egy reggel a 
József Attila szobornál (a parlament 
déli parkjában) együtt imádkoztunk 
egy órát a népünkért és a vezetőin-
kért. Fagyban, esőben, hőségben.  
Az első Orbán-kormány idején be-
engedtek a parlament „ékes-házá-
ba”. Akkor kb. 30-an folytattuk. 
Kiemelkedő alkalmakon nagyobb 
létszámmal is, pl. egyszer a Ház-nagy 
az ima-alkalom után ismertetőt adott, 
és körbevezetve bemutatta az épüle-
tet. Ekkor megkaptuk a kormány és a 
képviselők névsorát, hogy személye-
kért is imádkozzunk. Alkalmanként 
időszerű imakérést is kaptunk, ami-
vel éltünk is.
A kormányváltás után néhány testvé-
rünket már nem engedték be a ház-
ba. Egyesek együttérzőn nem jöttek 
tovább, otthon imádkozva velünk. 
Majd kitessékeltek minket a „fehér-
házba” (volt pártközpontba). Már csak 
vagy 10-en voltunk. Ez a folyamat 
hónapról hónapra egybecsengett az 
országunk eladósodó hanyatlásával.  

Majd onnan is távoznunk kellett. Végül 
a Hold utcai Református Gyülekezet 
befogadott az imatermükbe (Balogh 
Zoltán lp.). Akkoriban kezdődött a 
visszakapott templom visszaalakító 
felújítása. Amikor elkészült a temp-
lomuk, ott kaptunk helyet, 10-15-en.
Eddig a visszaemlékezésem az együtt 
imádkozó testvéreimre. Némelyik, 
nagyon buzgó testvérünk már nincs 
köztünk. 
Nem mindegy, milyen a képviselők 
és a kormány összetétele, meghatá-
rozó-e a Jézus-hívek érdemi aránya 
és működése. Az országunk népében 
és a közéletben, a vezetőink között (pl. 
a Hungary Helps tevékenységével). A 
következő időszakban meghatáro-
zó marad-e az arányuk és súlyuk?!  
Ezen múlik, lehet-e, lesz-e a népünk 
és hazánk (Izráél mellett) az „Úr sze-
me-fénye”?!  „Mert a Seregek Ura, 
aki a maga dicsőségére küldött el 
engem, ezt mondja azokról a né-
pekről, amelyeknek ti zsákmányul 
estetek: Bizony, aki titeket bánt, a 
szemem fényét bántja! Majd én föl-
emelem a kezemet ellenük, és saját 
szolgáik zsákmányává lesznek!...” 
(Zak 2,12-13) Szilárdan állva a morajló 
népek lázadó, bálványimádó (ateista 
stb.) erőszaka közepette is a „békes-
ség szigete” hazánk és nemzetünk! 
„Miért tombolnak a népek, milyen 
hiábavalóságot terveznek a nemze-
tek? Összegyűlnek a föld királyai, a 
fejedelmek együtt tanácskoznak az 
Úr ellen és felkentje ellen: Dobjuk le 
magunkról bilincseiket, tépjük le kö-
teleiket!” (Zsolt 2,1-3)

L. József

főképpen a haláltól. Szörnyű napo-
kat éltünk át. Tele zaklatással, rossz 
gondolatokkal, álmatlan éjszakákkal 
(orvos-kórház-orvos). Az jutott eszem-
be, mit mond Isten igéje: „A szeretet-
ben nincs félelem, sőt a teljes szeretet 
kiűzi a félelmet, mert a félelem gyöt-
relemmel jár, aki pedig fél, nem lett 
tökéletessé a szeretetben.” (1Jn 4,18) 
Nagyon sokat beszélgettünk Istenről, 
az ő tanításairól, Jézus szavairól. Úgy 
látszott, ez még hosszú út lesz. Majd 
ez év január 5-én ezt az igét kaptam: 
„Teljesen kimerülsz te is, túlságosan 
nehéz neked ez, nem tudod egyedül 
elvégezni.” (2Móz 18,18) Isten meg-
tanított, hogy csak vele jutok előbbre. 
Másnap megbeszéltük, hogy napon-
ta két igét fogunk tanulmányozni. 
(Spurgeon: Isten ígéreteinek tárhá-
za és Mai Ige, Mindennapi üzenet). 
Mindketten leírtuk, külön-külön, hogy 
mit értettünk meg belőle, mi az, amit 
Isten csak nekem akar mondani, mi 
az, amire figyelmeztetni akar. Majd 
egymás gondolatai alapján hitünket 
erősítettük, s öt hónap alatt Isten 
elvégezte csodálatosan a munkáját, 
mert már nem fél! Mindent úgy fo-
gad el, ahogy Isten azt megtervezte, 
hiszen tudja, hogy több terhet nem 
tesz rá, mint amit el tud hordozni. 
Hálás a szívem érte. 
Június 16-án azt mondtam, hogy most 
a naponkénti tanulmányozást szüne-
teltetjük, de kértem, ne hagyja abba 
azt, amit elkezdtünk, írja továbbra is 
füzetét. Istenre bíztam mindent, tu-
dom, hogy elvégzi benne a munkáit. 
Most saját lelki életemmel szeretnék 
foglalkozni. Újra járhatunk ima- és 
bibliaórára, amire nagy szükségünk 
van, mert közösségben lehetünk, hogy 
egymás előtt bizonyságot tehessünk. 
Látnunk kell, hogy Isten mire hívja 
fel a figyelmünket a körülöttünk lé-
vő világban. „Mi Istentől vagyunk: 
aki ismeri Istent, az hallgat ránk, 
aki nem Istentől van, az nem hall-
gat ránk.” (1Jn 4,6)
Megint megtanultam, hogy egyedül 
minden gondokban csak Istenben bíz-
va, hozzá imádkozva juthatunk át a 
megpróbáltatásokon. Tanuljunk meg 
elengedni, elfogadni! „Az Úr harcol 
értetek, ti pedig maradjatok vesz-
teg!” (2Móz 14,14) 

K. I., Páty

Jó néhány évvel ezelőtt két diák diplomázott egy híres egye-
temen. A vizsgázók osztályában a legmagasabb fokú kitünte-

tést egy vak hallgató érte el, és amikor megkérdezték titka felől, 
elmondta, hogy eredményeinek felét barátjának köszönheti. Először 

akkor találkoztak az iskolában, amikor kar nélküli társa levezette a 
vak diákot egy lépcsősoron. Ez az ismeretség barátsággá alakult, és 
gyönyörű példáját szolgáltatta az egymástól való függésnek. A vak di-
ák vitte a könyveket, amelyeket a kar nélküli diák hangosan elolvasott 
közös tanulásuk idején, és mindkét hallgató segítséget kapott a másik 
képessége alapján.

AHA...
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Jézus hitet követel! De előtte megte-
remti, hogy legyen hitünknek alap-
ja. Mielőtt Jézus az Élet Kenyeréről 
beszélne, isteni csodát tesz: öt ár-
pakenyérből és két halból hatalmas 
tömeget megelégít úgy, hogy még 
12 kosár maradékot 
szednek össze. Itt va-
lóban isteni teremtés 
történik, az anyag hi-
hetetlenül megsoka-
sodik. A tömeg keresi 
Jézust, királlyá akar-
ják tenni, és még azt 
sem értik, hogy került 
Jézus a tó túlsó partjá-
ra. Igen, ilyen király kell nekünk, aki 
a semmiből is jól tart bennünket. De 
Jézus szemükre veti hitetlenségüket. 
„Bizony, bizony mondom nektek, nem 
azért kerestek engem, mert jeleket 
láttatok, hanem azért, mert ettetek a 
kenyerekből és jóllaktatok. Ne a ve-
szendő eledelért fáradozzatok, hanem 
az örök életre megmaradó eledelért, 
amelyet az Emberfia ad majd néktek, 
mert őt pecsétjével igazolta az Atya 
Isten.” (Jn 6,26–27)
Mondhatnánk, ez a hatalmas drá-
mai bevezetése annak az üzenetnek, 
ami számunkra az örök élet kenye-
rét jelenti. Nekem nagyon tetszik a 
Szentírásban az az éles logika, amely 
kikerülhetetlenné teszi az Isten igaz-
ságát és a valóságot. De mégsem elég 
az embereknek. Azért nem volt hatás 
nélkül, amit láttak, mert megkérdezik 
az Urat: „Mit tegyünk, hogy Istennek 
tetsző dolgokat cselekedjünk?” (Jn 
6:28) Jézus válasza nagyon világos: 
„higgyetek abban, akit Ő küldött!” (29. 
v.) A tömeg érti, hogy Jézus magára 
mutat, „És te milyen jelt mutatsz, 
hogy miután láttuk, higgyünk ne-
ked.” (30. v.) Sokszor magamra nézve 
is kétségbeesek, hogy a hitetlenség, 
mint a bűn gyökere, milyen mélyen 
van bennem és bennünk.
Amit láttak nem volt elég? Nem! 
Figyeljük meg, hogy az emberek min-
den butaságban készségesen hisznek, 
de az Igének, és különösen Jézusnak, 
illetve a Krisztusról szóló igéknek nem 
akarnak hinni. Napóleon azt mond-
ta: „Az emberek mindent készsége-

sen elhisznek, csak ne legyen benne 
a Bibliában.” Szégyenszemre, még 
a vallásos keresztyének egy része is 
ragaszkodik azokhoz az ezoterikus 
lehetőségekhez, amik valamilyen ha-
szonnal kecsegtetnek. Hisznek a jósok-

nak, a vallási 
csalóknak, ha-
lottidézőknek 
és minden ke-
leti mágiának 
felsorolni sem 
lehet a manap-
ság is divatos 
okkult gyakor-
latokat és hie-

delmeket. Hisznek az egyre terjedő 
misztikus lehetőségekben, minden 
emberiben, a nagy tudatalattiban, de 
csak a végső esetben jutnak el arra a 
bizonyosságra, hogy Jézus, a Hatalmas 
jobbján van, élő Úr, sőt egyedül álta-
la van jövőnk. Ezt egyre kevesebben 
hiszik, azt gondolják, hogy ehhez jo-
guk van mondván, abban hiszünk, 
amiben akarunk. Ez igazán nem így 
van. Mert az az Istennek tetsző, hogy 
Abban és Annak higgyünk, akit Ő el-
küldött. Látjátok, az Úr a benne való 
hitet követeli, mert Ő tudja, hogy a 
mennyből szállt alá. Jézus Krisztus 
azért követeli a Benne való hitet, mert 
Ő tudja, hogy te csak általa találkoz-
hatsz Istennel, és csak Benne kaphatsz 
bűnbocsánatot és örök életet. 
Ma az egyik legnagyobb hamis tanítás, 
amit papok és lelkészek is terjesztenek, 
hogy végül mindenki üdvözül függet-
lenül a hittől és főként Krisztustól. 
Egy katolikus ismerősöm kérdezte 
tőlem, hogy igaz lehet az, amit egy 
országosan felkapott katolikus pap 
prédikált templomukban? Az üdvös-
ség útját úgy kell elképzelni, mondta, 
hogy Isten fenn van egy magas he-
gyen és a hegy egyik oldaláról a ke-
resztyének, a másik oldalán kanyargó 
ösvényen a mohamedánok, majd a 
buddhisták vannak, és így tovább, 
végül mindenki üdvözül, aki feljut a 
hegyre. Nem kell keresnem a szava-
kat, ez úgy, ahogy van antikrisztusi 
tanítás! Aki ilyet tanít, vagy hisz, az 
Jézust semmibe veszi. Azt nem érti 
ilyenkor az ember, hogy egy pap, va-

jon nem úgy kezdi a misét, istentisz-
teletet, vagy bármely más szertartást, 
hogy az Atya és a Fiú és a Szentlélek 
nevében? Mekkora ellentmondás, és 
milyen hazug szó a száján.
Jaj, a hitetlen hívőknek!
Mi emberek sajnos a hitetlenségünk 
miatt csak ritkán esünk kétségbe, pe-
dig minden okunk megvolna rá. Jézus 
éppen ezekről az emberekről, akik 
látták csodáit, azt a kijelentést tette, 
hogy Sodomának könnyebb dolga 
lesz az ítélet napján, mint ezeknek a 
városoknak? „Jaj neked Korazin! Jaj 
neked Bétsaida! Mert ha Tíruszban 
és Szidonban történtek volna azok a 
csodák, amelyek nálatok történtek, 
régen megtértek volna zsákruhában 
és hamuban. Sőt mondom néktek: 
Tírusznak és Szidonnak könnyebb 
lesz az ítélet napján, mint nektek. Te 
is Kapernaum, talán az égig emel-
kedsz? A poklokig fogsz levettetni.” 
(Mt 11,21–23). Félelmetes ítélethir-
detés Isten népe felett.
Valaki mutatott nekem egy felvételt 
egy nagy ún. keresztyén fesztiválról, 
ahol koncert koncert után volt, nagy 
szórakozásnak tűnt. Azt a megjegy-
zést tettem: manapság sokkal inkább 
zsákban és hamuban kellene gyá-
szolnunk bűneink miatt. Egy ilyen 
megjegyzés bizony ünneprontásnak 
tűnik. Az is! Mert nem biztos, most 
magamra is tekintve, hogy ünnepekre 
és nem gyászra van szükségünk hi-
tetlenségünk és bűneink miatt. Isten 
nem akarja, hogy mi örömtelen, ön-
kínzó, önmarcangoló, önkorbácsoló 
gyermekei legyünk, hanem ebben is 
olyan józan a mi Urunk: ha istentelen 
vagyok, ha hitetlen és bűnökben élő 
ember vagyok, ha az egész társadal-
munk együtt csúszik a lejtőn, akkor 
nincs mit ünnepelni.
De szóljunk csak magunkról is – val-
lásos, hívő emberek –: ha bűnökben, 
engedetlenségekben élők vagyunk, ak-
kor az Úr utálja a mi ünnepeinket. Így 
mondja az Ige: „Újhold, szombat, ün-
nepi összejövetel? Nem tűröm együtt 
a bűnt és az ünneplést! Újholdjaitokat 
és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhem-
re vannak, fáraszt elviselni. Ha fe-
lém nyújtjátok kezeteket, eltakarom 
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előletek a szemem; bármennyit is 
imádkoztok, nem hallgatlak meg 
benneteket...” (Ézs 1,13–15)
Ha körülnézünk a mai európai vagy 
éppen a mi magyar keresztyén vilá-
gunkon, vajon ez nem vonatkozhat 
ránk? Ha a szívembe nézek, vagy 
a szívedbe nézel, mit is látunk ott? 
Gyakran eszembe jut Ninive, ez a ret-
tenetes pogány város, ők megtértek 
Jónás prédikációjára és megmene-
kültek. Jézus rámutat: nagyobb van 
itt Jónásnál! És Jézust is felháborítja, 
hogy az Ő igehirdetésére, sőt a hatal-
mas isteni csodáira mégsem tértek 
meg. Csodálatos ám a mi Istenünk, 
csak azt akarja, hogy megtisztíthas-
son, hogy ne kelljen elvetnie ben-
nünket, mert képtelenek vagyunk 
bűneinkből megtisztulni nélküle. 
Így bátorítja azokat, akik komolyan 
veszik az intést: „Jöjjetek, szálljunk 
most perbe egymással! - mondja az 
Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, 
hófehérekké válhattok, ha vörösek 
is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, 
mint a gyapjú. Ha készségesen hall-
gattok rám, élhettek az ország java-
ival.” (Ézs 1,18–19)
Ez a célja az Úrnak, hogy szentek és 
feddhetetlenek legyünk előtte szere-
tetben. Miért is nevezi az Úr ezt per-
nek? - Mert perlekednie kell, mert 
sok keresztyén testvér már nem hisz 
abban, hogy megtisztulhat a gondol-
kodása, hogy megszabadulhat bűnös 
szenvedélyeitől, hogy ismét tiszta és 
szent lehet, és boldog öröme lehet az 
Úrban. Mint lelkigondozó magam-
ra nézve is látom, hogy a hitetlen-
ségünk egyik megdöbbentő pontja, 
hogy nagyobbnak látom a bűnömet, 
mint hatalmas Szabadító Uramat. 
Igenis, ha skarlátpiros is a bűnöd, 
Jézus Krisztus hatalma, áldozatának 
hatalma nagyobb. Sajnos a szív csa-
lárd, javíthatatlan, de az Úr új szívet 
ad, és ezt a szívet képes ismételten 
megtisztítani. „Titeket is életre kel-
tett, akik halottak voltatok vétkeitek 
és bűneitek miatt.” (Ef 2,1) De csak 
akkor, ha belőle élek! János így vi-
gasztalja a kétségbeesett bűnöst: „És 
akkor az Ő színe előtt azzal biztatjuk 
szívünket, hogy bár a szívünk elítél, 
Isten mégis nagyobb a mi szívünk-
nél, és mindent tud.” (Jn 3,19–20)
Ittzés István (Részlet a Pasaréten 

elhangzott igehirdetésből)

„Azért jelent meg az Istennek Fia, 
hogy az ördög munkáit lerontsa.” 
(1Jn 3,8b)
Idős asszonyok beszélgettünk, és 
egyikünk elmondta egy régi élmé-
nyét. Erős sátáni támadása volt, nem 
tudott mozdulni sem. Azt mondták 
neki, hogy imádkozzon, és szentelt 
vízzel meglocsolták, erre megszűnt a 
támadás. Kénytelen voltam monda-
ni, hogy a víz nem segíthetett rajta, 
mert ember azt gyógyító erővel fel 
nem ruházhatja. Erre csak a Megváltó 
Úr Jézus képes, és Ő látta az asszony 
elesettségét és megkönyörült.
Ez a beszélgetés felidézett bennem 
egy esetet, amikor a testvérem meg-
hívott a nyaralójába. Én a házban, ő 
a kertben tevékenykedett. Jó idő 
lévén minden nyitva volt. Az 
utcában egy vidám nyara-
ló teljes hangerővel üvöltet-
te az akkor divatos slágert: 
„Marina, Marina”.
A bejövő testvéremnek mondom, 
ha még sokáig folytatja a szomszéd, 
én megőrülök. 
- „Én nem” - válaszolta, s azzal vissza-
ment a kertbe. Pár perc múlva rémül-
ten rohan vissza: „Mondj egy igét!”
- „Hívj segítségül a nyomorúság 
idején! Én megszabadítalak téged, 
és te dicsőítesz engem.” (Zsolt 50,15).
Veszi a Bibliát és olvassa: 
- „A gonosznak pedig ezt mondja 
Isten: miért beszélsz te rendeléseimről 
és veszed szádra az én szövetsége-
met? Hiszen te gyűlölöd a fenyítéket, 
és hátad mögé veted rendeléseimet!” 
(Zsolt 50,16–17).

- „Az előző vers” - mondom. 
- „Nekem ezt kellett olvasnom” - 
mondta. 
- „Mi történt?” - kérdeztem.
- „Visszamentem a kertbe, vidáman 
dúdolva a slágert, és nem tudtam 
megmozdítani a lábamat. Eszembe 
jutott egy dicséret, azt kezdtem éne-
kelni, így szabadultam meg.”
Imában kértük az Úr oltalmát. Meg-
beszéltük, hogy most egy lelki gon-
dozóval kell Isten elé állnia, letenni 
a bűneit, kérni a láncok leoldozását, 
és átadni az uralmat az Úr Jézus 
Krisztusnak, különben a gonosz he-
tedmagával tér vissza. A városban 
elértük a helyi hívő lelkipásztort, és 
ott az Úr Jézus Krisztus kinyitotta 

előtte a mennyek ajtaját, 
így lépett be testvérem 

is a szoros kapun, im-
már bűneitől szabadon 
és a leoldozott sátáni 

bilincsek nélkül.
Visszatérve az elején emlí-

tett találkozásra, boldoggá tett ez a 
beszélgetés, miután beszélgető tár-
sam is elfogadta a magyarázatot. 
(Ezt remélhetően követi majd egy 
mély beszélgetés, hogy Jézus által ő 
is testvérré legyen.) És ez a felidézett 
áldott emlék is.
Szeretlek, Úr Jézus Krisztus, hogy 
Megváltónkká, Szabadítónkká, Meg-
szentelőnkké lettél, hogy követhetünk, 
összeköthetjük Veled az életünket. 
Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk 
téged!
Szeretettel: 

Egy hallgató

A zsúfolt villamoson bábeli hangzavar, alig látok olyan embert, aki ne 
telefonálna. Mellettem egy asszony panaszáradatát hallom, valószínűleg 
régi kolléganőjével beszél. – Azt csiripelik a verebek, hogy nagyamama 
leszel. A választ nem hallom, csak a mellettem lévő nőt: – Neked is egy 
lányod van, ugye? Bőven elég ebben a pocsék világban. Az én lányom 
el is „húzott” ebből a … országból! Hollandiában jár egyetemre. Szünet 
következik, feltételezem, a kolléganő nem ért vele egyet. – Hogy miért? 
- emeli fel a hangját. – Mire vihetné itt, ő is mondjon le mindenről, mint 
mi – egy élete van! Csönd. – Jó, lehet, hogy elismertek az itteni egyete-
mek, de akkor is… – Ja, a lányom taníttatása évi 15 millió forintba kerül!
Nagyon kell fegyelmezzem magam, hogy ne szólaljak meg! Az beszél le-
mondásról, szegénységről, aki ezt a kiadást megengedheti magának?! 
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Annyi elégedetlenség, kényelem sze-
retet jellemzi még a hívőket is, hogy 
úgy érzem, meg kell osztanom gye-
rekkori élményemet.
Édesapám fiatalon megtért, példamu-
tató, hívő életet élt, és végig kitartott 
ezen az úton. Kicsi korunkban min-
den reggel kedves énekével ébresztett: 
„Siessetek, hamar lejár, / kegyelme 
már régóta vár,/ Ma még lehet, 
ma még szabad:/ borulj le 
a kereszt alatt. / Elszáll a 
perc, az életed,/ ma még, 
ha jössz, elérheted./ Ne 
késs tovább, ne várj to-
vább: / Ma kérd Atyád 
bocsánatát!”
Talán 9 éves lehettem, 
amikor Édesapa, a nővé-
rem és én egy tavaszi szom-
baton hajnali négy órakor keltünk, 
és majdnem két kilométert gyalo-
goltunk a pályaudvarra, ahonnan 
vonattal, majd volánbusszal men-
tünk Vencsellőre. Édesanyám otthon 
maradt három kicsi testvéremmel. 
Édesapa nagy táskát cipelt, szorosan 
fogta, és folyamatosan noszogatott, 
hogy igyekezzünk, mert időben oda 
kell érni. A falu tele volt emberekkel. 
A poros utcán szinte tolakodni kellett, 
hogy a templom közelébe jussunk, 
így is a füves árokparton kaptunk 
csak állóhelyet. Ebédünk a kenyér-
papírba csomagolt margarinos ke-
nyér volt, s az utcai nyomós kútból 
ittunk. Délutánra a nagy táska üres 
lett, és nagyon megkönnyebbültem, 
hiszen a tartalma titok volt, de így 
már nem kellett attól tartanom, hogy 

illetéktelenek kérdezik meg, mi van 
benne. Kicsi, ovális, falra akasztha-
tó fa táblácskák voltak igeversekkel, 
amit szüleim készítettek, sok-sok át-
virrasztott éjszakán át. Későn értünk 
haza fáradtan, éhesen, de gyermek-
fejjel is felfogtuk, hogy ott kellett len-
nünk, és nagyon fontos volt Édesapa 

szolgálata és a hívő közösség! 
Később, kis tiniként 

is mentünk oda, 
ahol éppen tud-

tak és mertek 
csendes na-
pot szervezni 
– akkor már 
elengedtek 

minket a ba-
rátainkkal. Csa-

pa tosan utaz tunk 
Tö rökszent miklósra, 

Pé celre, Vajára, Ven csel lőre. Volt, 
hogy korán reggel a beérkező vona-
tot leste a csatlakozó busz vezetője, 
és direkt otthagyta az állomáson 
a csendes napra igyekvő csapatot. 
Máskor meg a mi házunkban gyűl-
tek össze vagy 120-an az Igére, kö-
zös imádkozásra szomjazók.
Édesapám abban a kiváltságos ke-
gyelemben részesült, hogy mind az 
öt gyermeke megtért, két menye és 
három veje is hitben jár. Most 80 
éves, négy éve agyvérzése volt, ezért 
már nem aktív.
Most kiváltságos életünk van, legyünk 
ezért hálásak, éhezzük, szomjazzuk 
az Igét és a közösséget, az alkalma-
kat áron is megvéve!

S. Nóra

Fát ültettünk. Az átlagember éle-
tében nem túl gyakori, még ak-
kor sem, ha kertes házban él. Ez 
az eset attól lett még különösebb, 
hogy karonülő unokám is jelen volt, 
szemmel láthatóan nagy érdeklő-
déssel, s a maga módján és nyelvén 
követte az eseményeket. Egyszer 
csak azt találtam mondani, hogy 
ez az ő fája lesz, s mostantól majd 
együtt gondozzuk.
Néhány hét után a nagypapára ma-
radt, hogy egy kicsit sétáljon vele 
a jó levegőn, s ha már séta, akkor 
beszélgetünk is, meg ezt is, azt is 
megnézünk, ugyebár. Így került 
szóba a kis fa. 
- „Na, hol van a fád, kisfiam?”
Elkerekedett a szemem, amikor az 
udvar másik végéből határozottan 
arra mutatott, ahol a fát ültettük, s 
aztán még jobban, amikor egyik fa 
sem volt jó neki, minden fa mellől 
arra mutatott, ahol az ő fája áll. Nem 
nagyon értettem, hiszen tanultam 
én egy kevés gyermeklélektant, s az 
ő korában ez nem egy természetes 
emlékezet, de belenyugodtam, ezek 
szerint ilyen is van.
Aztán teltek az évek. A kis fa első 
évben épp csak megmaradt. A má-
sodikban egy kis gyümölcs árválko-
dott rajta, aztán mintha a pandémia 
neki se tett volna jót, nem nagyon 
akart többet hozni az egynél. Aztán 
idén vagy ötven maradt a virágzás 
után, de ahogy mentek a hónapok, 
egyre hullott, hullott, hullott... Kis 
unokám gereblyézte, öntözte, kü-
lönös szeretettel, néha még meg is 
simogatja a törzsét...
Pár napja aztán berobbant – szó 
szerint – az immár óvodás unoka 
az ajtón:
- Gyertek ki, gyertek ki, és most néz-
zétek meg! Isten mégis is csak meg-
áldotta az én kis fámat! Nézzétek, 
mekkora gyümölcsök vannak rajta! 
Mégis csak megáldotta!
S valóban, a fán öt öklömnyi gyü-
mölcs sárgállik, mintha minden 
erejével bizonyítani akarná: Isten 
„mégiscsak” megáldott. 

Nincs annál különösebb, mint amikor egy kórházi szobában három 
nagybeteg fekszik, s mindhárom annyira különböző, hogy az egyetlen 
összekötő kapocs a közös szoba... Idegenek. Nem csoda, ha idegenked-
nek is. Ki tudja, kikkel hozta össze őket az élet, illetve ez esetben a be-
tegség, a halál szele.
Telnek a napok. Az egyik beteg egy súlyos rosszullét után különösen ki-
szolgáltatott helyzetbe kerül. A körülötte álló nővérek és az orvos be-
széltetik, mert ez a módja, hogy kontrollálják, vajon tudatánál van-e 
valóban. A kérdések nyomán sok minden kiderül, az is, hogy hívő ember. 
Egy idő után a kérdezők távoznak, csak a beteg marad az infúziuó ál-
tal ágyhoz szegezve. A csendes szobában a rákos daganattal küzdő, sok 
szorongástól meggyötört betegtárs töri meg a csendet:
- Tudtam, hogy más vagy, éreztem, hogy valami megmagyarázhatatlan 
árad belőled. Most van időnk. Beszélj nekem a hitedről!
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Különös vendégünk volt a MERA stúdiójában, 
Maria Prean-nal beszélgettem, aki eredetileg 
Ausztriában, Innsbruckban született, de a szí-
ve Ungandában van, ahol mindenki csak „Maria 
Mamának” szólítja. Először természetesen a 
gyerekkorról, a családról kérdeztem, hiszen egy 
kicsit meghatározza a gyerekkor azt, hogy az 
ember milyen felnőtté válik. A folytatásban úgy 
beszélgetek Mariával, mint aki Ugandában egy 
hatalmas missziót kezdett, vagy – azt hiszem ez 
a helyesebb kifejezés – az Úr kezdett általa.

Maria: Én semmit nem kezdtem el, Isten kezdte el. 
Amerikában voltam 60 évesen egy ébredési konferenci-
án, és itt elég hangosan felkiáltottam – senkit nem za-
vartam, úgyis olyan hangos volt minden körülöttem –, 
és azt mondtam, hogy „Istenem, azt szeretnéd, hogy én 
most nyugdíjba vonuljak?” És határozottan hallottam a 
választ, hogy „Nem, nem azt akarom, hogy nyugdíjba vo-
nulj, hanem hogy újra tűzbe gyere”. Tudtam, hogy most 
valami új következik. Erre azt mondtam, hogy „Mennyei 
Atyám, akkor viszont most pontosan kell vezetned en-
gem oda, ahova te akarod.” 

Anikó: Hogy jött a képbe Afrika? Hogy jött a látás, 
hogy pont Afrika és Uganda?

Maria: Azt mondtam, hogy „Istenem, most nagyon tisz-
tán kell, hogy beszélj”. Immár egy elég nagy munkát elvé-
geztem Európában, Amerikában, Ázsiában és Izraelben, 
most nagyon határozottan mutasd meg az utat, amin 
járnom kell. Akkor egymás után jöttek a kapcsolatok 
Afrikával anélkül, hogy kerestem volna őket. A Katolikus 
Karizmatikus csoport vezetője Ugandában kiégett, burn-
outot kapott, és voltak barátai még Ausztriából, akik en-
gem ismertek, és megkérdeztek, hogy át tudnék-e menni 
Ugandába ebben a helyzetben szolgálni, segíteni. Ez a ve-
zető fél évig nálunk volt. Már volt egy házunk Tirolban, 
ahol szemináriumokat is tartottunk, és kb. fél év után 
jött nála az áttörés, amikor valóban egy szeretetkapcso-
latba került Istennel. Az az istenkép, 
ami neki volt Istenről, az számomra 
az ördög volt – teljesen hajszolt, de 
akkor megtapasztalta Isten szerete-
tét. Akkor mondta ez a vezető, hogy 
„El kell, hogy gyere velem Afrikába, 
és minden papnak, illetve apácának, 
akik hozzánk jönnek a centrumba el 
kell mesélned Isten szeretetét.” 
Három éven keresztül folyamatosan 
mindig csak misszióutakon voltam. 
Engem a szegény gyerekek mindig 
nagyon megérintettek Afrikában. De azt mondtam, hogy 
„Istenem, semmit nem fogok csinálni, amíg te nem szólsz, 
mert ezt egyszer már végigcsináltam. Megvárom, hogy 
ha te határozottan beszélsz hozzám, akkor lépek, de nem 
fogok csinálni semmit nélküled.” Akkor beszélt velem, és 
utána igencsak felgyorsult minden. Először csak – úgy-

mond – támogatói szülőkkel kezdtünk, és most már több 
mint 18 ezer gyereket küldtünk iskolába.

Anikó: Hogy lehet ezt a munkát finanszírozni meg  me-
nedzselni? Ez rengeteg gyerek.
Maria: Hihetetlen. Van jelenleg ezer munkatársam, 
akik közül összesen 7 fehér, mindenki más afrikai. Én 
egyik munkatársamat sem kerestem, hanem ők jöttek 
hozzám, mert ahogy mondtam, én tényleg azért imád-
koztam, hogy „Istenem, te hozd a jó, a megfelelő embere-
ket”. Fantasztikus emberekkel dolgozhatok együtt, akik 
nagyon szeretnek, és meghalnának értem, ha kellene, 
de én is értük.

Anikó: Infrastruktúra honnan van? Épületek, hálóhe-
lyek? Kollégiumként, bentlakásos intézményként műkö-
dik, vagy bejárnak a gyerekek?

Maria: Több mint 400 ház felépült időközben, ezek közt 
vannak iskolák, árvaház, kórház, vendégházak, és az az 
igazság, hogy mi azt akarjuk adni a gyerekeknek, hogy 
amikor felnőnek, el tudják önmagukat látni, tudják ön-
magukat táplálni. Jelenleg kizárólag a legjobb gyerekeket 
küldöm egyetemre, mindenki másnál azon dolgozunk, 
hogy legyen egy szakmája. Jelenleg a legjobb varrónő-
ket, fazekasokat, asztalosokat képezzük ki, mert azt sze-
retnénk, hogy szakmájuk legyen. Minden nap csak azt 
teszem, amit hallok Istentől, hogy ezt szeretné aznapra. 

Anikó: Az ezer munkatárs, akiről beszéltél, honnan 
került egy hátrányosan képzett országba, ahol nincs 
igazán oktatás?
Maria: Mindenki afrikai.

Anikó: Találtál ennyi képzett szakembert?

Maria: Természetesen. A legjobb kórházakat jelenleg mi 
építjük. Most éppen egy olyat építünk, ahol orvosi embereket 
képzünk ki, szülésznőket, nővéreket, fizikoterapeutákat. 
Ez egyszerűen kialakul. Például most építünk három 
épületet, és van olyan, amiért az osztrák állam fizet, és 

nem azért, mert én 
kértem volna, ha-
nem mert eljöttek 
emberek hozzánk 
Ugandába, látták, 
hogy mit csinálunk, 
és úgy gondolták, 
hogy ez olyasvalami, 
amit érdemes támo-
gatni. Önműködővé 
alakult át, ez már 
nem az én munkám, 

ez Isten munkája. Van 48 vezetőm, és ezekhez a vezetők-
höz fordulok. Az ezer munkatárs alattuk vannak; továbbá 
vannak építőmunkatársak, akik mindig bevetésen van-
nak. Azt tudom javasolni, hogy nézzétek meg a honlapot, 
és minden dicsőséget adjatok Istennek, mert az emberek, 
akik ezt megnézik, annyit tudnak csak mondani, hogy 
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„Maria, ezt te nem építhetted föl!”, és erre én annyit tu-
dok mondani, hogy „Halleluja!”. 

Anikó: Hogy tudunk mi magyarok segíteni? Tudunk 
egyáltalán?

Maria: Először is például, ahogy itt ülök, van egy hatal-
mas konferencia a középiskolásoknak (4000 diák). Van 
egy szuper igazgatónk, ő választotta ki az összes tanárt, 
felügyelte az építkezéseket is, éppenséggel azt a munkát 
is be kell fejeznünk, mert a kormány 
elvárja tőlünk, hogy egy ekkora iskolá-
hoz legyen egy hozzá tartozó kórház is, 
hogyha bárki beteg, akkor el lehessen 
látni a diákokat. Az is éppen folyamat-
ban van, emellett pedig fönt, Északon 
elkezdtünk egy munkát. Régebben ott 
kizárólag nomádok éltek tehénpásztor-
kodásból, egy nagyon visszamaradt 
nép, ahol sok szörnyű dolog történt, 
például gyerekeket öltek meg azért, 
hogy a teheneket el lehessen lopni, de 
Isten fölhívott engem erre a részre is, 
ahol elkezdtük a munkát, felépítet-
tünk óvodát gyerekeknek, iskolákat, 
öregotthont.
De van egy hatalmas problémája a 
területnek, és ez az ivóvíz: ötször-hatszor esik az eső 
egy évben, amikor igazából nem is esik, hanem szakad. 
Olyankor a patakok, amik egyébként szárazok, két-há-
rom óra alatt rekordokat döntögetnek. Viszont az év többi 
részében továbbra is állandó probléma az, hogy honnan 
vegyenek vizet. 
Elkezdtünk kutakat ásni, eljutottunk 50 kútig, de akkor 
határozottan az éreztem, hogy Isten arra vezet, hogy 
nem ez a további út, hanem hogy ezekben a patakmed-
rekben és víztározókban kell azt megoldani, hogy a víz 
ott maradjon, és elindulhasson a mezőgazdasági terme-
lés. Vulkanikus talajról beszélünk, amiben extrém sok 
tápanyag van, úgyhogy elkezdtünk növényeket termesz-
teni, és óriási kézilabda méretű narancsok nőnek, mert 
nagyon sok a tápanyag. 
Egyszer egy konferencián megemlítettem, hogy Isten fel-
hívott ebbe az északi részbe, és pontosan azon dolgozunk, 
hogy hogyan lehetne víztározókat és tavakat kialakítani, 
hogy elindulhasson a mezőgazdaság, és imádkozok azért, 
hogy Isten küldjön nekem egy vízhez értő szakembert. 
Ezután nem sokkal felhívott egy lelkész Németországból, 
hogy keres engem egy szakember ezen a területen, aki 
egész életében a világ minden területén víztárolókat, 
tavakat épített ki, és éppen hatvan éves lett, és szeretne 
még valamit tenni az életében, amivel sok embernek se-
gíthet. Ennek az embernek a felesége jelen pillanatban 
is a stúdió előtt ül, és itt van velem. Nyilván felhívtam 
az elnököt, hogy mit szeretnénk csinálni, mert neki eleve 
volt egy víziója, hogy ezt a részt Afrika termőterületévé 
kellene átalakítani, de mit szólna hozzá, ha mi nekikez-
denénk ennek a hatalmas munkának: tavak, víztározó 
rendszerek építésének. Nagyon lelkes volt, hogy csinál-
juk, és áldását adta a munkára. Úgyhogy összehívták a 
helyi vezetőket, és tudomására hozták az embereknek, 
hogy ők nem azért jönnek ide, hogy valamit ellopjanak, 

hanem azért, hogy ők adjanak valamit nekik. 
Most sok európai is akar Ugandába jönni: németek, oszt-
rákok, svájciak, olaszok. Most az a benyomásunk, hogy 
Isten azt szeretné, hogy kibucokat építsünk, hogy ezek az 
emberek valóban hasznossá tudják tenni magukat ott, és 
áldássá legyenek Afrikának. Már több mint 200 család 
van. Ez egy új kihívás. Tudod, hogyha az életedet Isten 
munkájába állítod, akkor minden irányba egy kicsit túl-
nő rajtad, és sokszor úgy érzed, hogy „Húha, most vajon 

mi lesz a következő?”

Anikó: Pont ezt akartam 
kérdezni: hogy lehet ezt 
bírni? Te árultad el a ko-
rodat, 84 éves vagy. Nem 
vagy már fiatal. Honnan 
van az energia?

Maria: Nem, én nagyon 
fiatal vagyok. A 80. szü-
letésnapomon reggel azt 
mondtam: „Kedves Isten! 
Lehetne egy kis beszélge-
tésünk egymással? Sok fel-
adatom van még ezen a 
világon, vagy pedig hama-

rosan hazatérek? Mindkét eshetőségre föl vagyok készül-
ve, de olyan szép lenne, ha egy kicsit informálnál róla.” 
Akkor azt hallottam, hogy „Maria, minden sokkal gyor-
sabb lesz. A teljes munka egy magas, nemzetközi szintre 
fog jutni nagy felelősséggel, és annyi örömöd lesz benne, 
hogy alig tudod elviselni.” Akkor azt mondtam, hogy „Ez 
jól hangzik, köszönöm. De hogy lehet az, hogy semmi-
lyen testi kapcsolatom nincs ezzel a 80-nal? Ha valaki 
azt mondja, hogy öt éves vagyok, ugyanúgy elhiszem, 
mintha azt mondja, hogy 80. Van valami probléma az 
agyam táján?” És akkor azt mondta, hogy „A születési 
anyakönyvi kivonatodat elfelejtheted.”
Tudod, minden itt van bent: ahogy az ember gondol-
kodik, olyan is. Öregnek nézek ki? A vérnyomásom is 
94/64. Annyi energiám van, amit el sem tudok monda-
ni, úgy alszok, mint egy baba, és a fiatal munkatársaim 
mellettem fáradtak lesznek. Ha az óvodában egy külön-
leges, fontos ünnep van, akkor mindig én vagyok a be-
szélő, mert a gyerekekkel az óvodában a legjobban értem 
meg magamat. Nekem minden nap egy ajándék. Minden 
napot úgy élem, mintha az utolsó lenne, és úgy tervezek 
Istennel, mintha soha nem lenne vége.

Anikó: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és na-
gyon sok erőt és áldást kívánunk az Úrtól.

Maria: Isten áldásában minden benne van!

„Az Isten Igéje olyan, mint egy oroszlán. Egy 
oroszlánt pedig nem kell megvédened. Csupán 

annyit kell tenned, hogy szabadjára engeded, és ő 
önmagát fogja megvédeni.”

Charles Spurgeon
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Egyszer egy kislány elindult az élet 
rögös útján a felnőttek világába. Alig 
várta már, hogy megérkezzen a szá-
mára csodálatosnak vélt ismeretlen-
be. Az út kezdetén az édesapja, talán 
tudatlanul, időközönként álarcok mö-
gé bújtatta.
Egyik nap, amikor a közelben lévő fo-
lyóparton játszott, megbotlott a földből 
kiálló korhadt fába, és elesett. Az esés 
során nagyon lehorzsolta a lábát, és 
sírva fakadt. Miután a földről felkelt, 
az édesapjához ment egy-két szeretet-
teljes szót remélve. Az édesapja letö-
rölte a könnyeit, és azzal vigasztalta, 
hogy ilyen nagy gyerekek már 
nem sírnak, és a lányá-
ra adta az érzéseit 
megtagadó álar-
cot. Ezután ami-
kor a kislánynak 
fájdalmai vol-
tak az élet út-
ján, emlékezett 
az édesapja egy-
kor mondott szavá-
ra, és magába fojtotta 
a fájdalmait. Néhány év 
múlva már olyan munkákat kellett 
végeznie, amely meghaladta az erejét, 
és úgy döntött, feladja, mert már nem 
bírja csinálni. Erre az édesapja azt 
mondta: olyan erős vagy, mint apád, 
meg tudod csinálni, nem adhatod fel! 
Ezzel ráadta lányára azt az álarcot, 
amely megakadályozta abban, hogy 
felvállalja a gyengeségeit.
Gyermekkorában sokszor kellett ne-
héz munkákat végeznie, de tudta, 
hogy erősnek kell lennie, mert eszé-
be jutottak édesapja szavai, amelyek 
megakadályozták abban, hogy meg-
váljon az álarcaitól. Amikor játék 

közben megharapta a szomszéd ku-
tyája, nem mert hazamenni, magá-
ba fojtotta az érzéseit, eszébe jutott, 
hogy nem sírhat, és nem gyengülhet 
el. Fél órán múlt csupán az életben 
maradása.
A felnőttkor küszöbét az érzelmeit 
megtagadó álarcok mögé bújva lépte 
át. Annak ellenére, hogy nem szerette 
magán hordani ezeket az álarcokat, 
mégsem tudta magáról levetni. Azt 
gondolta, ha megválik tőlük, még 
inkább sebezhetővé válik, így érezte 
magát biztonságban. Ezért nagy csa-
lódás volt számára a felnőttek világa. 

Mígnem egy útkeresztező-
déshez ért a felnőtté 

válás széles útján 
haladva, amint 

épp a világ álar-
cos báltermébe 
igyekezett vol-
na, hirtelen pi-
rosat kapott a 

továbbhaladásra.
Egy tragédia lezár-

ta azt az utat, és egy 
másikra terelte az életét. 

Hirtelen nem tudta, hol is van. 
Egy jóval keskenyebb és csendesebb 
úton találta magát. Ahol a béke, a csend 
és a nyugalom honolt, és ahol a lágy 
szellő érintette az arcát. Mintha egy 
másik világban utazna tovább, eddig 
sehol sem érezte még ezt az érzést. 
A keskeny úton haladva észreveszi, 
hogy lekerült róla az álarc, ezért érzi 
a lágy szellő érintését. Most már bát-
ran felvállalhatja önmagát.
De vajon ki volt az, aki ilyen csodát tett 
vele? Ő a Teremtő Isten, aki kegyelme 
által megszabadított az álarcoktól.

B. M. Éva

Kedves MERA!
Üdvözletemet küldöm 
Berlinből. Régi hallgató 

vagyok, először a MERA műsorát 
1999-ben hallottam, a NATO bom-
bázások alatt. Áramkorlátozások 
voltak, este nem volt áram, s egy 
kis elemes rádión sikerült először 
az Önök műsorát hallani. Felvettem 
a kapcsolatot a MERA-val, s azóta 
rövidhullámon, később a műholdon 
is hallgattam Isten Ígéjét. 
Időközben Délvidékről (Szerbia) 
ide Berlinbe költöztem. Sajnos itt 
a középhullámú műsor nehezen 
hallható, van, hogy nagyon jó de 
van hogy gyenge vagy zavarják az 
adást. Interneten természetesen ki-
váló minőségben szól, de számom-
ra az igazi, mikor rádión hallható.
Itt Németországban, Berlinben 
megtaláltam a Magyar Protestáns 
Gyülekezetet, havonta találkozunk 
Istentiszteleten, de ez mellett más 
tevékenységeket is szervezünk. Az 
itteni gyülekezet támogatásán túl, 
szeretném meghálálni azt a 2o éves 
lelki támogatást, amit a MERA-tól 
kaptam, s imádkozom, hogy a pénz 
mellett legyen továbbra is lelki ere-
jük folytatni a munkát.
Erőt, egészséget, kitartás, hitet 
kívánok minden munkatársnak!

K. Kornél egykor 
Bácsgyulafalváról,  
ma már Berlinből.

Azoknak, akik azt mondják, hogy „nem látok benne semmi bűnt”., meg-
fontolásra ajánljuk a következőket:
1. Vajon nem a világiasság pora van a szemedben?
2. Elfogadnád ezt halálos ágyadon vigasztalásként?
3. Összhangban van ez azzal, hogy „a világ megfeszíttetett nekem és én 
is a világnak”.?
4. Ugyanúgy kapcsolatban tudsz lenni Istennel, mint azután, hogy be-
engedted ezt az életedbe?
5. Áldást várhaszt Istentől ennek gyakorlása közben?
6. Miként jelenik ez meg Krisztus ítélőszéke előtt az ő eljövetelekor?

Egy hajó kötött ki a 
szigeten. A benszülött 

első kérdése ez volt:
- Van-e traktátus nálatok?

- Miért kérded, hiszen úgysem 
tudsz olvasni - érdeklődött a 
kapitány.
- Igazad van - szólt a benszülött, 
- de jó hasznát veszem. Ha fehér 
ember jön hozzánk és üzletet akar 
velünk kötni, egy traktátust adok 
neki és figyelem, mit csinál vele. 
Ha figyelmesen átolvassa és tisz-
telettel bánik vele, arról tudom, 
hogy az nem csap be. De ha ká-
romkodva eldobja, nincs bizal-
mam hozzá.

AHA...
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Nem vagyok nyelvész, de azt hiszem, hogy a nyelvek már 
önmagukban is hordoznak valamiféle őseredeti böl-
csességet. Témánk szempontjából például ami héberül 
pil-pul, az angolul visi-vasi, magyarul mis-más (a né-
metek ugyanígy mondják), és talán a latin misceora-ra 
vezethető vissza, ami azt jelenti: összezavarni, elegyíte-
ni, bonyolítani, elkenni. Akkor mondják, amikor valaki 
ködösít vagy csak döntésképtelen, tehát csak mismásol. 
Nem akar szembenézni, nem akar állást foglalni. Hogy 
sokféle nyelvben előfordul azonos jelentéssel, azt mutat-
ja, hogy régtől fogva szívósan tartja magát.
Természetes ez a hezitálás kicsiknél, ha rossz fát tettek a 
tűzre és számon kérik őket. De a friss megtérők esetében 
is. Belekóstoltak a világias szórakozásokba – vagy egye-
nesen onnan jönnek –, ez tetszett nekik, de valamiért 
elbizonytalanodtak. Megérintette 
őket egyfajta jó, amiről alig tudnak 
számot adni maguknak, hogy mi az, 
csak vágyni kezdenek rá. Kezdik 
megismerni az isteni világ békes-
séges ízét, de még nem döntöttek. 
Megfigyeltem, hogy amikor valakit 
megérintett a kegyelem Lelke, de 
visszaesik a régi bűnébe, nagyon 
hamar és alapos megfontolás után 
határozottan dönt. Valamikor így 
is neveztük a megtérést, hogy ha 
valaki az Úr Jézus mellett döntött. 
A döntés után persze meg is kell 
maradni.
Másról van szó, amikor egy hívő 
az egyenességében roppan meg, 
és nem akar ezen változtatni. Úgy 
véli, hogy nincs mit szemére vetni, 
mert más is félrelép, egyébként meg 
mindnyájan bűnösök vagyunk (Rm 
3:10–16). Ez igaz, de nem hivatko-
zási alap, hanem bűnbánatra hívó 
szó. Az a kérdés, hogy megyünk-e 
a kegyelem királyi székéhez, hogy 
megtisztuljunk a bűnünktől, és újra 
megigazítson a Krisztus Lelke (1Jn 
1:7)? Vagy elkezdünk mismásolni? Amikor ezt egy öreg 
amerikai professzorom magyarázta, azt mondta, hogy a 
„visi-vasi” keresztények azok, akiket nem szabad komo-
lyan venni. Nem is lehet, mert sose tudjuk, hogy amit 
mond, az igaz-e? Számítani se lehet rájuk, mert ígére-
teiket nem szokták megtartani. Van kéznél mindig egy 
jó kifogás. A gerincük meg olyan puha, hogy sose lehet 
tudni, merre fordulnak majd, ha kínálkozik valamilyen 
csábító előny, vagy ellenkezőleg: valami mellett ki kelle-
ne állni áldozatok árán is.
Hamvas Béla írja, hogy a belső ember tisztaságához csak 
egy kis kosz kell, az igazságához csak egy kicsi hazugság. 

Nem sok, csak amennyit még el lehet viselni. Legalább 
saját magunkkal elhitetni. De ekkor valami mégis megvál-
tozik. Nem nagyon. Csak kicsit. Ettől kezdve viszont nem 
szereti az egyenes kérdésre az egyenes választ. Hamvas 
Béla ezt kora ideológusairól és politikusairól írta. Ha vi-
szont hívőkről van szó, akkor szomorúbb. Mert előfor-
dul, hogy csupán némi túlzásról van szó, mint Péternél 
a kegyes pozíciója érdekében: „Ha mindenki elhagy is, 
én nem!” (Mk 14,29). Ami után nála csak a botrányos 
tagadása teremtett tiszta helyzetet (Jn 21,15). Vajon az 
üdvösségünk megér-e egy ilyen botrányt?
Van ennek a mismásolásnak még néhány változata: su-
mákol, ötöl-hatol, ez csak egy sus-mus, egy tili-toli, van 
benne egy csavar, igaz is meg nem is...; csak szembe ne 
kelljen nézni a valósággal! Miért olyan kedves ez a pil-

pul? Ez a visi-vasi kegyesség? Mert 
kényelmes. Mert meg lehet szok-
ni. Mert „mindenki így csinálja”. 
Tényleg? És meddig? Valamikor 
valahol a gyülekezet ifjúságának 
egy része a konyakozás után (ek-
koriban ez volt a legerősebb ital) 
jött az ifjúsági órára. Nem is az ital 
volt a fő probléma, hanem a gyü-
lekezet kitárgyalása konyakozás 
közben. Egy korty szentségtelen 
hatás után egy korty szent hatás 
az ifjúsági órán. Aztán amikor sor 
került volna a számonkérésre, ide-
oda mutogattak, vagy a vállukat 
vonogatták. Akik ezt rendben lé-
vőnek gondolták, azok közül egy 
sem maradt meg Krisztus mellett. 
De ha megmaradtak volna, akkor 
meg Krisztus fordult volna el tőlük 
(Jel 3,14–22). 
Egy volt alkoholistától kérdezték: 
iszogatsz még? „Hát...”  és mondott 
valamit. Egy volt szoknyavadász-
tól: udvarolgatsz még? Nem né-
zett a kérdező szemébe. Sürgősen 
témát váltott. Aki a más pénzével 

úgy bánt ahogy..., annak a válaszából meg nem lehet ki-
hámozni semmit. Apám megtérése előtt csupán nagyivó 
volt. Megtérése után egyszer régi cimborái heccből be-
rúgatták. Nehéz fizikai munkája ellenére negyven napon 
át böjtölt úgy, hogy csak egyszer evett. Csőszerelő volt. 
Télen a fagy, nyáron a nap kínozta fönt a vegyi gyár épü-
lő vastornyán vagy lent az árokban. De megszabadult.
A Szentírás nem igazolja a bűn egyetemlegességével ezt a 
mismásolást. Illés próféta élére állította a kérdést: „Meddig 
sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha 
pedig a Baal, akkor őt kövessétek!” (1Kir 18,21). Az Úr 
Jézus szerint vagy legyünk jó fák, és teremjünk jó gyü-

Próbatétel az út

Próbára tette Isten a lelkemet.
Adott számomra testet, szellemet.
Adott szülőt, földi életet.
Szólt az Úr, s útnak engedett.

Tiéd a vágy, a gondolat!
„Szeresd felebarátodat, mint magadat!”
Tiéd a sorsod, tégy amit akarsz,
szabad vagy, jó s rossz közül választhatsz.
De vigyázz, mert egyszer mindenről számot 
adsz!

Foghatod a kezem. S ha jót kérsz, kaphatsz,
De el is engedhetsz, nélkülem is haladhatsz.
Segíthetsz azon, ki porba hullt,
ki feléd kiállt, mert nyomorult.
De ott is hagyhatod, kikerülheted.
Adtam széles utat és keskenyet.
De az Ítéletre minden „út”– Hozzám vezet!

Szabó István



26 2022 / 2

mölcsöt, vagy legyünk gonoszak, és teremjünk gonoszt! 
(Mt 12:33-37). De ez a vagy-vagy kérdés olyan régi, mint 
Izráel népének bukdácsoló története (5Móz 30:15-20).
Nemrég meglátogatott az unokám, és azt mondta, hogy 
ő szeret az öregekkel lenni. Főleg azokkal, akik most is 
olyan egyszerűek, mint korábban voltak. Megnyugtató 
a társaságuk. Jól érzem magam velük. Amikor a Biblia 
tökéletességről beszél, nem csupán az őszinteséget kell 
értenünk alatta? Mert az a hosszú élet tapasztalata, hogy 
ha elestünk, akkor fel kellett állnunk. Ha tévedtünk, rá 
kellett jönnünk, és vissza kellett találnunk a helyes útra. 
Ha bűnt követtünk el, előbb-utóbb ráébredtünk, hogy nem 
érdemes mismásolni, hanem oda kell mennünk a kegye-
lem királyi székéhez, ahol megtisztulhatunk. „Járuljunk 
tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat 
nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van 
szükségünk.”  (Zsid 4:16). Mivel sokszor megjártuk mi 
is a mismásolással, rájöttünk, hogy nem érdemes. Jobb, 
ha nevén nevezzük a dolgainkat. A jót is meg a rosszat is. 
Mert csak így tisztulhat meg a lelkiismeretünk. Csak ha 
őszinték vagyunk, akkor látunk tisztán. És akkor ennek a 
tisztánlátásnak a békessége többé nem lehet alku tárgya.
Ha van miért megöregedni, ezért a 
tapasztalatért megéri. Nincs pil-pul 
meg visi-vasi. Ha valami igaz, akkor 
az igaz ma is meg holnap is. Ami pe-
dig nem, az holnap se lesz az. Az igen 
az igen, a nem az pedig nem, mert 
minden más a gonosztól van (lásd Mt 
5:37). A kettő között pedig nincs szür-
ke zóna. Ami négy, az nem három és 
fél, vagy négy meg egy kicsi, hanem 
pontosan négy. Ha jön a Gazdánk – 
és nem csak majd a végelszámoláskor, 
hanem bármikor –, ő azt nézi, hogy 
mi a valóság. Irgalmasan, de igazsá-
gosan nézi. Ez pedig felettébb meg-
nyugtató annak, aki úgy akar látni, 
mint ő. Mert az objektív mérce nem 
a mi szemünk, hanem az kívülről, il-
letve felülről való. Az sem elvetendő, 
ha valaki más szemével kezdjük látni 
magunkat. De igazi világosságot az a 
valaki teremti meg a fejünkben meg a 
szívünkben, aki eljött a világba, hogy 
megvilágosítson minden embert és 
minden helyzetet. De Ő nem ember, 
hanem Emberfia (Jn 3:15-31). Ő az 
Atya Isten, aki a Jn 3:16-ban megírt 
szeretetével jött. „Mert úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen.” Ezért 
ha valakinek azt mondják, hogy mi-
ért kell neked mindig olyan konokul 
tisztességesnek lenned? Nem vetted 
észre, hogy nem éri meg? Akkor ő így 
válaszolhat: mert így szeretem. Aztán, 
ha az élet őt igazolja, meg sem lepődik.

Csak nekünk be kell fejezni a mismásolást, mert Jézus 
ezt nem valami csekélységnek látja, hanem sötétség sze-
retetének és az igazság gyűlöletének. „Mert aki rosszat 
cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világos-
ságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei.” (Jn 3:20). 
Isten nem szeszélyből mond igent vagy nemet az ő törvé-
nyében, vagy ha így jobban tetszik: az evangéliumában, 
hanem már a teremtésben megalkotta azt a rendet, ami-
hez ő mindig tartotta, ma is tartja, és holnap is tartani 
fogja magát. Méghozzá semmi másért, hanem csak a mi 
érdekünkben. Nála nincs kicsit igaz, kicsit hamis. Kicsit 
férfi, kicsit nő. Kicsit isteni, kicsit ördögi.
Amikor az Úr Jézus eljön, és vele a szent angyalok meg 
a végelszámolás, ki-ki megkapja azt, amit életének vég-
összegeként megérdemel. Nem lesz susmus. „Gyertek, 
Atyámnak áldottai, hogy örököljétek az országot, ami 
számotokra készült a világ alapjainak felvetése előtt”. 
(Mt 25:34) Illetve, „távozzatok tőlem ti átkozottak az 
örök tűzre, ami nem is nektek, hanem az ördögnek és az 
ő angyalainak készíttetett.” (Mt 25:41). De nem akkor 
kell észhez térnünk, hanem minél előbb.

Hegyi András

Szép tavaszi nap volt. A fiatalasszonyt békesség töltötte el, miközben 
Jézus haláláról és feltámadásáról elmélkedett.
Megállt egy pillanatra a lépcsőknél, amelyek a főutcára vezettek, és 
amely már tele volt munkába siető emberekkel.
A régi helyén, az átjáró kezdetén ült az idős virágárus néni. A lába elé, 
egy újságpapírra sorakoztatta ki a friss virágokból készített csokrait.
A néni mosolygott; idős, ráncos arca valamilyen benső örömtől sugárzott.
A fiatalasszony nem sokat gondolkodva lehajolt, kiválasztott egy csok-
rot és közben megkérdezte a nénitől:
– Ahogy nézem, ma boldog, ugye?
– Miért ne lennék? - válaszolta.
– Minden renben van, hát nem?
Toprongyos volt és nagyon öreg. A fiatalasszony ezért meglepődött a 
matróna válaszán.
– Maga már évek óta itt ül. És mindig mosolyog. Úgy látszik jól vise-
li a bajokat!
– Aki ilyen magas életkort megélt, az nem kerülheti el a bajokat. Tudja, 
kedvesem, olyan ez, mint Jézus és a nagypéntek...
S akkor elhallgatott.
– Mint micsoda? – kérdezte a fiatalasszony.
– Mondom, mint Jézus és a nagypéntek... Amikor Jézus pénteken meg-
halt a kereszten, ez volt az emberiség legrosszabb napja. S amikor jön-
nek a bajok, nekem mindig ez jut az eszembe.
Mert ilyenkor az is eszembe jut, mi történt harmadnap, húsvétkor. Jézus 
feltámadt a halálból. Amikor a dolgok rosszul mennek, már megszok-
tam, hogy várok három napot, mert akkor valahogy minden jóra fordul.
A fiatalasszony búcsúzásul a nénire mosolygott, majd továbbment. Azóta, 
amikor csak gondjai támadnak, mindig eszébe jutnak a néni szavai:
„Adj alkalmat Istennek, hogy segítsen. Várj három napot!”
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Van egy igen kedves ének, melynek 
egyik versszaka így hangzik: „Én 
nem tudom mikor jön el, az Úr mi-
lyen hamar. Halállal hív-e majd ha-
za, vagy angyal ajkival.” Ez valóban 
így van, mert azt megmondta az Úr, 
hogy vissza fog jönni, de arról is be-
szélt, hogy ennek az idejét, se a nap-
ját, se az óráját nem tudja senki sem, 
még a Fiú sem, csak a Mennyei Atya. 
Épp ezért azt se tudjuk, hogy ez még 
az életünkben be fog-e következni, 
s egy szempillantás alatt elragadta-
tunk, és az Úrral leszünk, ahogy azt 
Pál apostol a thesszalonikai testvé-
reknek írja, vagy pedig a halál sötét 
alagútján át vezet az utunk.
De azt megmondta Mesterünk, hogy 
visszajövetele mindenképpen be fog 
következni, ezért készülnünk kell. 
Nagy kegyelem, ha nem félelemtől 
reszkető szívvel gondolunk erre a 
találkozásra, hanem egy boldog, re-
ményteli készülődéssel tekintünk 
előre. Természetesen a halált nem 
kell se szeretni, se siettetni, a Biblia 
is ellenségként említi, mégpedig az 
utolsó ellenségként, de a reszkető ha-
lálfélelemnek se szabad uralkodnia 
a szívünkben, hiszen pont azért jött 
ide Jézus, hogy megszabadítsa azo-
kat, akik a haláltól való félelem miatt 
egész életükben rabok voltak. Ezek mi, 
halandó emberek vagyunk, akiknek 
Urunk halálával és feltámadásával 
utat készített a menny dicsőségébe.
Az elején idézett éneknek van egy visz-
szatérő refrénje, amely erről a boldog 
reménységről tesz bizonyságot: „De 
azt tudom, kiben hiszek jól és nem 
szakaszt el, tőle semmi sem. Megadja 
örök részemet, mikor el fog jönni Ő.”
Ez a reménység adhat erőt, még ak-
kor is, amikor érezzük, hogy a földi 
sátorházunk repedezik, néha talán 
egy-két helyen már omladozik is, s 
abban se vagyunk biztosak, hogy a 
mindennapi feladatok ellátásához 
elégséges lesz-e az erő.
Ezekben a napokban ez a kérdés talán 
az átlagosnál jobban reflektorfénybe 
került még azoknál is, akik egyébként 
még erejük teljében vannak, hiszen a 
legtöbb ember ilyenkor ellátogatott 

a temetőkertekbe, hogy emlékezzen 
eltávozott szeretteire. Természetesen 
emlékezni nemcsak a temetőben le-
het, hanem egy csendes szobában is, 
és jó esetben hálát lehet adni itt is, 
ott is az eltávozott személy életéért.
Habár mostanság nem illendő, majd-
nem azt írtam, hogy nem divat a ha-
lálról, az elmúlásról beszélni. Fiatalok 
vagyunk, életerősek, fittek és diva-
tosak, akik a betegséget, meg a fáj-
dalmat maximum hírből ismerik, 
ha bevesszük a soros, természetesen 
méregdrága, de most kedvezően kap-
ható csodaszert. 

Ez az ígéret, s mi van utána? A leg-
több esetben semmi, azaz a placebo 
hatás elmúlta után marad minden a 
régiben, s az évek előrehaladtával bi-
zony öregszik és romlik a szerkezet, s 
hol itt kattog, hol ott zörög, addig míg 
a Nagy Alkotó azt nem mondja, hogy 
ennyi volt, nincs tovább...
Az elmúlt hetekben valahogy rám 

terhelődött ez a kérdés. Nem azért, 
mintha bajom lenne a korommal, 
vagy a fájó derekammal, hogy mást 
ne említsek, hanem azért, mert va-
lahogy rossz szemszögből közelítünk 
mi a kérdéshez. 
Először is minden nap ajándék, s ez 
nemcsak amolyan kegyes szöveg, 
hanem ha arra gondolok, hogy hány 
kisgyermeknek is szembe kell néz-
nie a testi szenvedéssel és az elmú-
lással, akkor csak a hálaadás méltó 
hozzám, aki ilyen hosszú életet ka-
pott a Mindenható Istentől. Még ak-
kor is, ha manapság még a nyolcvan 
egynéhány évről is sokan úgy nyilat-
koznak, mintha az 40 vagy 50 lenne, 
s én még valóban messze vagyok ettől 
a tisztes életkortól.
Másodszor, nekünk keresztényeknek 
illene túllátnunk a sírgödrön, s tud-
nunk, hogy nincs itt maradandó vá-
rosunk, hanem az eljövendőt várjuk, 
tehát nem tragédia az évek múlása, 
hiszen minden nappal közelebb kerü-
lünk ahhoz a célhoz, mely felé tartunk.
Az elmúlt napokban a kezembe ke-
rült egy internetes cikk, melyben egy 
Afrikában szolgáló apáca testvér ar-
ról számolt be többek között, hogy 
bár naponta szembe kell nézniük az 
esetleges emberrablás lehetőségével, 
hiszen megpróbálnak így is ártani a 
keresztényeknek, de ez nem készteti 
őket a megfutamodásra, mert tud-
ják, hogyha esetleg az életüket el is 
vehetik üldözőik, de az örök életü-
ket nem. A cikk szerzője valahogy 
úgy összegezte hozzáállásukat, hogy 
megdöbbentő, hogy mennyire termé-
szetes eshetőségként kezelik a vérta-
núságot. Azokért a testvéreikért sem 
jajveszékelve imádkoznak, akik már 
fogságba estek, s talán már nem is él-
nek, hanem békességgel könyörögve 
Istenhez a megtartásért, s a győztes 
célba érésért. 
Mi itt Európában ezt a hozzáállásunkat 
a vértanúság kérdéshez elvesztettük, 
állapította meg a szerző, nem keres-
ve az esetleges okokat, s véleményt 
se mondott se egyikről, se másikról, 
ezt meghagyta az olvasónak.
Elgondolkodtam, hogy vajon miért va-

Végtelen szabad vagyok

Mit akarsz tőlem? Nincsen semmim! 
Hát vedd csak el, tiéd lehet! 
Semmiből építs fellegvárat, 
s legyen csak abból több neked! 
Mit érdekel, ha pénzben dúskálsz, 
s közben napodat mérgezed. 
Tiéd a világ gazdagsága, 
enyém az élő képzelet!

Leigázhatsz, börtönbe zárhatsz, 
s amim van, úgyis megmarad! 
Nem tudod kalitkába zárni, 
a bennem élő madarat. 
Képzeletem az égben szárnyal, 
övé a fénylő végtelen, 
s ha akarom, hát visz magával, 
bárhová elrepül velem.

Mit ér a te nagy gazdagságod, 
a sok vagyon, a drága kincs? 
Önző lelkeddel meg nem látod, 
hogy az a legnagyobb bilincs! 
A szívedet fagyasztja jéggé, 
míg én bennem a Nap ragyog, 
önmagad börtönödbe zártad, 
s én végtelen szabad vagyok!

Aranyosi Ervin
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Fiam és családja Kanadában élnek. 
Többszöri hívás után meglátogat-
tam őket. Hadd lássam közelebbről 
azt a Kanadát és természetesen az 
ő lakásukat, a környezetet, ahol él-
nek. Június legvégén itthon voltak 
látogatóban, és már korábban úgy 
egyeztünk meg, hogy visszafelé csat-
lakozom hozzájuk. Viszont hazafelé 
egyedül kell jönnöm. Így is vette meg 
a repülőjegyet. Július 11-én indul-
tunk Ferihegyről. Párizsban egy kis 
rokonlátogatásra megálltunk, majd 
tovább utaztunk, és 13-án érkeztünk 
Kanadába, Vancouverbe, a kora esti 
órákban. Másnap ismerkedtem a kör-
nyékkel. Az 5. emeleti erkélyről szép 
kilátás nyílt a közelben lévő óceánra 
is, ami mélyen benyúlt a város köz-
pontjába élénk tengeri forgalmával. 
Megállapítottam, 
hogy nagyon 
szép ez a város. 
Szépen gondo-
zott utcák, te-
rek, házak… A 
háztömbök előtt 
szépen ápolt vi-
rágok, például 
sok helyen lát-
tam kék színű 
hortenziát. Eddig 
csak fehérben és 
rózsaszínben lát-
tam ezt a virágot. 
Ott sok volt a kék 
színű; nagyon szép.
Egyik nap elmentünk a hegyekbe 
vízesést nézni. Útközben felfigyeltem 
egy különös jelenségre. Gyönyörű 
szép sudár fenyőfák a hegyoldalban, 
viszont többnél láttam, hogy korha-
dó, elöregedő fenyőfatörzs marad-
ványok közepéből nőnek ki a sudár, 
szép egészséges, fiatal fenyők. Azt a 
magyarázatot kaptam, hogy itt nem 
vágják ki az öreg, korhadó 100 év kö-
rüli fenyőfákat, mert kineveli magá-
ból az utánpótlást. Az elkorhadt fa 
közepe táptalaja a következő nem-
zedék gyökérzetének, és mivel sok 
eső esik, adott a lehetőség az életben 
maradásra. Óriási csodaként érintett 
ez engem.

Egyrészt, az elaggott, öreg fa marad-
ványa körbeveszi az ifjú, növendék 
facsemetét, mintha óvná, védené, de 
mindenképpen táplálja. Másrészt az 
az ige jutott eszembe, ahol azt olvas-
suk hogy: „Azért nem csüggedünk, 
sőt ha a mi külső emberünk megro-
mol is, a belső mindazáltal napról-
napra újul.” (2Kor 4,15)
Hát nem csodálatos!? Már sokszor 
jártam hegyekben, erdőkben, de ilyet 
még soha, sehol nem láttam. Mekkora 
bölcsesség! A teremtő Isten így alkotta 
meg ezt a Föld nevű bolygót, hogy ké-
pes újítani saját magát. Mindezt azért, 
hogy az ember tudjon gyönyörködni 
a csodálatos természetben. Csak fel-
sóhajtottam!
Nagy Istenem – mily nagy vagy Te!

Az öregedő ember 
is düledezik, kor-
had, gyengül, de 
ha élő kapcsolata 
van az Úrral, lélek-
ben erősödik és ké-
szül a csodálatos, 
nagy találkozásra 
Teremtőjével. Tud 
örvendezni, meg-
újulni ebben a re-
ménységben.
Hazafelé utam-
ban is az Úr cso-
dáit éltem át. Szent 

felügyelete alatt 
utaztam. A repülőjegy megvételekor 
utaskísérőt is kértünk, és ez nagyon 
jó volt. Átszállásoknál a repülő meg-
érkezésekor már ott voltak a kísérők, 
és várták azokat, akik ezt igényelték. 
Kis mobilkocsikkal közlekedtek. Ebbe 
tereltek bennünket, és vittek a vámhoz, 
vagy átszállásnál a következő beszál-
lási kapuhoz, ahonnan indul a gép.
Csodálatos, szép élményekkel gaz-
dagodtam. Szívem csordultig van 
hálával az Úr iránt, ahogy mindent 
megszervezett és lerendezett. Soha 
nem gondoltam volna, hogy még ide 
is eljutok.
Dicsőség hatalmas, szent Nevének!

F-né Erzsébet

gyunk ennyire földhözragadtak mi itt 
a jóléti társadalmunkban, miközben 
testvéreink szinte a semmi közepén 
végzik szolgálatukat, s ez nem túlzás. 
Az oktatásnak használt „tanterem”, 
ahogy arról kép is készült, egy nej-
lon tető, mely se a tűző naptól nem 
véd, se a monszun esőtől, s még így 
is csak egy-egy gyermeket tudnak ta-
nítani családonként, s remélik, hogy 
az majd megtanítja testvéreit is írni, 
olvasni, számolni.
Összeszorult a szívem ezt olvasva, s 
eszembe jutott egy idős lelkipásztor 
története, aki a gyülekezetből elma-
radozó fiatal pár után menve, egy 
fényűzően berendezett házban pró-
bált a lelkükre beszélni, s az örök 
életre emlékeztetni őket, melyet kár 
lenne eljátszani.
„X bácsi! – jött a válasz –, nekünk 
ne beszéljen az örök életről, meg a 
mennyországról. Nézett már szét ná-
lunk? Nekünk már itt megvan min-
denünk, minket nem kell hitegetni!”
Nem, valóban nem kell senkit se hi-
tegetni, de több az élet, mint az evés, 
mint az ivás, meg a szórakozás. Az 
egészséget se lehet pénzen megvenni, 
s a haláltól sem véd meg a bankbetét, 
s az utolsó ítélettől sem. Pedig, nincs 
apelláta, mert elvégzett dolog, hogy az 
emberek egyszer meghalnak, s utána 
ítélet következik. S ez az ítélet vagy 
az örök élet, vagy az örök kárhozat. 
S akkor már nem lehet módosítani a 
hozzáálláson, a döntést ma kell meg-
hozni, mert az idő sürget. A mennyei 
gazda ugyanis bármikor megjöhet, 
akár még ma is. Készen várjuk Őt?

Kulcsár Anikó

A világ egyik leggazdagabb 
embere ezt mondta halála előtt az 
egyik barátjának: „Nem látom, 
hogy mi hasznom van abból az 

összes pénzből, amiről azt mondod, 
hogy az enyém. Nem ehetem meg, 
nem költhetem el, valójában még 
sohasem láttam és sohasem volt 
a kezemben egyetlen pillanatra 
sem. Nem öltözöm jobban, mint 
magántitkárom, és nem ehetek 

annyit, mint a sofőröm. Emésztési 
zavarban szenvedek, nem ihatok 

szeszesitalt és a pénzem legnagyobb 
része mások kezében van, akik 

főleg a saját javukra használják.” 
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A MERA Család tagja vagyok eltá-
vozott szeretteimmel együtt, hosszú 
évek óta, és nagyon várom az esti 
adásokat. Imádkozom, hogy az Úr 
tartsa meg nekünk az adót, és adjon 
Testvéreimnek sok erőt, áldást tovább-
ra is az építő szolgálatokhoz. Mindent 
szeretek hallgatni, különösen az ige-
magyarázatokat, riportokat, beszél-
getéseket...mindent! Az Interneten is 
megtaláltam mindent! Hála érte az 
Úr Jézusnak! Jelenleg egyedül élek. 
„Életünk ideje hetven esztendő, vagy 
ha több, nyolcvan esztendő” - olvas-
suk a Bibliában (Zsolt 90,10). Én a 
„legfeljebb életidőt” is betöltöttem 
ebben az évben, Isten kegyelméből. 
Férjemet 9 éve hívta haza az Úr. Most 
szeptemberben volt egy éve, hogy 100 
éves papám is hazatért a mennyei 
hazába, akit 7 évig 
gondoztam...
Egész életemet, éle-
tünket végiggon-
dolva nagyon illik 
rá a Megtanultam 
c. pályázati jel-
ige... Nagyothalló, 
mozgásában lassan 
leépülő papám mel-
lett szükségünk volt 
mind a kettőnknek 
türelemre és szeretetre. Lassan meg-
tanultam – sok munka mellett – tűrni, 
szeretni és elfogadni az idős embert. 
Legyőzni a türelmetlenséget! Ő is 
megtanulta elfogadni a „nemszere-
tem napokat”. Megtanultuk elhordoz-
ni egymást szeretetben, és értékelni 
egymást. Sokat olvastam hangosan, 
énekeltünk és imádkoztunk együtt. 
Közöttünk volt az Úr a Lélek által. A 
hála és dicsőség az Övé! Áldott na-
pokat töltöttünk el együtt, ha voltak 
is nehézségek. A mi Mennyei Atyánk 
imameghallgató Isten. Meghallgatta 
imámat, és 100 év és 3 hónapos pa-
pám nem volt fekvő beteg élete vé-
géig, és nem kellett őt pelenkáznom! 
Ezért csak hálát tudok adni mindig, 
ha rá gondolok! Lelkileg is elkészí-
tette az Úr, mielőtt hazahívta. Egy 
éjszakai imában letette minden ter-
hét a kereszt alá, és Jézusunk véré-

ben megtisztulva másnap csendesen 
átlépett az örök otthonba! Békésen 
elaludt! Lelke hazaszállt, teste elpi-
hent! Olyan csodálatosan szép volt 
eltávozása, hogy csak mély hálával 
tudok rá gondolni és megköszönni 
az Úr Jézusnak! Semmi félelem nem 
maradt bennem, csak öröm!
Egyedül maradtam, és sokszor hiány-
zik, mert amíg tudott, sokat segített 
nekem fizikailag is. De lelkileg is hi-
ányzik. Mindig tudta az énekek kezdő 
sorait, ha én elfelejtettem. Most tanul-
gatom, mit jelent egyedül élni! Nem 
könnyű az özvegyek sorsa. Ezt mutatja 
meg nekem most az én Uram! De azt 
is megmutatja, hogy soha nem vagyok 
egyedül, ha vele szoros a kapcsolatom 
és segítségül hívom őt mindenben! 
Ő az árvák, özvegyek Atyja! Nekem 

Mennyei Atyám, Ta-
nács adóm, Úti társam, 
Segítőm a Lélek által. 
Megtanultam megér-
teni az egyedül élőket 
és imádkozni értük. 
Vigasztalni és segí-
teni, ahogy kell és tu-
dom tenni! Tanít az én 
Uram hit által élni, 
benne bízni minden 
területen. Az aggo-

dalmaskodás helyett az igére, Isten 
ígéreteire támaszkodni, és örven-
dezni, hálát adni, amikor sikerül, és 
békességet, áldást kapok! Sokszor 
megmutatja az Úr, hogy nem volt 
okom az aggodalmaskodásra, mert 
mellém állt és átsegített a nehézsé-
geken! Harcok, bukások, sikerek, 
örömök által formál minket a mi 
Urunk, míg kiformálódik rajtunk 
a Krisztus arca, és hasznos eszkö-
zei lehetünk Urunknak, és elkészül-
tek mennyei otthonba belépni egy 
napon. Szeretnék jó tanulója len-
ni Mennyei Atyámnak és Megváltó 
Jézusomnak! Engedelmes gyermeke! 
De igaz az ige: „Sok háborúságon ál-
tal kell nékünk az Isten országába 
bemennünk.” (ApCsel 14,22) Ámen.
Sok szeretettel, imádkozó szívvel egy 
kiskőrösi hallgatójuk:

P. Józsefné

Az egyik képtárban valaki kritizálta a remekműveket: „Nem látom, 
miért vannak odáig ezekkel a képekkel.” A képtár őre ezt válaszolta: 

„Uram, itt a látogatók és nem a képek vizsgáznak.”

Ima
Adj időt a gondolatnak – 
Erőd forrása ez. 
Adj időt az imának – 
A legnagyobb erő a Földön ez. 
Adj időt a mosolynak – 
A lélek zenéje ez. 
Adj időt a játéknak – 
Az örök ifjúság titka ez. 
Adj időt a szeretetnek 
s légy szeretett – 
Isten adománya ez. 
Adj időt az adakozásnak – 
Önzésre nem juthat idő. 
Adj időt az olvasásnak – 
A bölcsesség kútja ez. 
Adj időt a barátságnak – 
A boldogság útja ez. 
Adj időt a munkának – 
A siker ára ez. 
Adj időt a szeretetnek 
A Mennyek kulcsa ez. 
A csend gyümölcse az ima. 
Az ima gyümölcse a hit. 
A hit gyümölcse a szeretet. 
A szeretet gyümölcse a béke.

Kalkuttai Teréz

 
A szeretet dicsérete

Hiába szólok angyalok nyelvén,
Hiába szép a beszédem nagyon,
Ha szeretet pedig nincsen énbennem,
Én Isten előtt csak olyanná lettem,
Mint zengő érc, vagy pengő cimbalom.

És láthatok én, tudhatok jövendőt,
S lehet világos minden nagy titok –
Lehetek én nagy bármely tudományban,
A hitemet bár mindennap megálljam,
Szeretet nélkül semmi sem vagyok.

Ha vagyonomat felétetem mind is
És ha testemet tűzre is adom,
Szeretet nélkül meghalt amit tettem,
Az örök cél lett megcsúfolva bennem,
Az én lelkemnek nincs haszna azon.

Mert a szeretet kegyes, hosszútűrő,
Nem kérkedik az, nem irigykedik,
Nem ismerős a maga haragjával –
Együtt örül az igaz igazsággal,
Hisz és remél a végső ideig.

Hiába szólok angyaloknak nyelvén,
Hiába szép a beszédem nagyon,
Ha szeretet pedig nincsen énbennem,
Én Isten előtt csak olyanná lettem,
Mint zengő érc, vagy pengő cimbalom.

Szigethy Ferenc
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Rodny Smith 1860-ban született, 
Angliában. Egy szegényes cigány sátor-
ban látta meg a napvilágot. Megtérése 
után világhírű evangélista lett, ez-
reket nyert meg Krisztus számára. 
Gypsy Smith (cigány Smith) néven 
ismerték általában. Élettörténetét ő 
maga mondja el:
Édesapám ügyes ember volt, sok min-
denhez értett. Kosarat font, bádog 
edényeket és ruhacsiptetőket készí-
tett, nádszéket javított. Szorgalmas 
munkájával gondoskodott családjá-
ról. Lakókocsinkkal keresztül-kasul 
jártuk az országot. Egyszer csak a 
legidősebb nővérem megbetegedett. 
Épp egy városkában voltunk, meg-
álltunk az orvos háza előtt. Az orvos 
kijött az utcára, fellépett a lakókocsi 
lépcsőjére és odahívta a nővéremet. 
Nem lépett be a kocsiba, hiszen mi 
cigányok voltunk. Az ajtón keresztül 
behajolva vizsgálta meg nővéremet.
- Leánya feketehimlős – mondta apám-
nak. Azonnal el kell hagyják a várost! 
A várostól kb. két kilométerre egy üres 
telken volt csak szabad letelepednünk. 
Apám sátrat vert, itt édesanyám lakott 
a négy gyermekkel. Valamivel mesz-
szebb állt meg apám a lakókocsival. 
Ez volt a betegszoba, apám pedig a 
betegápoló. Néhány nap múlva ki-
jött az orvos és megállapította, hogy 
a bátyám is megkapta a himlőt. Ő is 
a lakókocsiba került. Most már két 
beteget ápolt apám. Szegény édes-
anya sokszor kétségbeesetten fel és 
alá szaladgált az országúton. Apám is 
hallotta, amint jajveszékelt: Szegény 
gyermekeim, meg fognak halni és én 
nem mehetek még a közelükbe sem!
Anyám főzött. Apám és a betegek részét 
letette a sátor és a lakókocsi között a 
földre. Kiáltozott, vagy integetett, de 
mire apám odajöhetett, sokszor már 
a fazekat egészen ellepte a hó. Még 
nagyon hideg volt akkor márciusban. 
Nagy aggodalmában anyám sokszor 
közel ment a lakókocsihoz, míg egy-
szer csak ő is megkapta a betegséget.
Apám egészen kétségbeesett. Amitől 
félt, a legrosszabb, bekövetkezett. 
Nagyon szerette anyámat, ahogy csak 
egy cigány tud szeretni. Anyám még 
egészen fiatal volt, s apám az életét is 
odaadta volna érte. Nem tudott így 
különválasztva gondoskodni rólunk, 
ezért a lakókocsit egész a sátor közelé-
be vonta. És ekkor… egy kis testvérke 

született. Anyám tudta, hogy meg fog 
halni. Mi mindent elkövettünk volna, 
hogy megmaradjon, de úgy látszott, 
egy magasabb hatalom elveszi őt tő-
lünk. Apám is látta, hogy közel a vég.
Egy napon ott ült mellette és meg-
kérdezte anyámat, gondolt-e már 
Istenre? Minden cigány tudja, hogy 
van Isten és hogy Isten könyörületes 
és jó. Anyám bólintott.
- Nem próbálnál imádkozni hozzá? – 
kérdezte apám.
- De már próbáltam, de mindig, ami-
kor elkezdek imádkozni, egy fekete 

kéz rámutat arra a sok gonoszságra, 
amit elkövettem és mintha valaki azt 
súgná: „számodra nincs kegyelem!”
Apám nemrégen három hónapig bör-
tönben ült, ártatlanul. Ott hallotta, 
hogy Jézus Krisztus a keresztfán a 
bűnösökért halt meg, magára vette 

a büntetést és megváltott minket. 
Ezt próbálta anyámnak elmondani. 
Mindent elmondott, amit csak tudott 
erről. Azután megcsókolta anyámat 
és kiment és keserves sírásra fakadt. 
Amint állt kint magába roskadva, 
egyszerre csak hallja, hogy anyám 
énekel: „A mennyben otthonom, hol 
nincs már szenvedés…” ilyenféle ének 
lehetett. Apám berohant: 
- Honnan ismered ezt az éneket?
- Ezt még sok évvel ezelőtt hallottam. 
A faluban a gyerekek mind a temp-
lomba mentek, egy reggel én utánuk 
mentem. Ezt énekelték, ott tanultam 
meg vagy húsz évvel ezelőtt.
Közben elfelejtette az éneket, de most, 
amikor szíve Isten felé fordult, a fe-
ledés homályából felmerült a kedves 
ének. Nem tudott olvasni, nem volt 
Bibliája, de a szavakat újra meg újra 
énekelte. Majd odaszólt apámnak: 
- Most már nem félek a haláltól. Tudom, 
hogy minden rendben van.
Apám állandóan mellette volt, mert 
látta, hogy állapota rohamosan rosz-
szabbodik. Reggel hallom, hogy va-
laki nevemen szólít: 
- Rodny! Édesanyánk meghalt! Még 
emlékszem arra, hogy a földre vetet-
tem magamat és keservesen sírtam. 
Zokogva kiáltoztam: 
- Nincs már édesanyám, nincs édes-
anyám!
Bánatunkat leírni nem lehet. A te-
metés napján újabb szerencsétlenség 
történt. Apám és mi gyerekek körül 
álltuk a ládát, amely a koporsót he-
lyettesítette és egy pillanat alatt tüzet 
fogott a sátor és mindenünk benn-
égett. Pattogtak a szikrák a koporsó 
körül, azt hittük mindjárt az is meg-
gyullad. Apám a földre vetette magát 
és keservesen sírt.
Az ezt követő időben apám sokat szen-
vedett bűneinek terhe alatt, de nem 
tudta hogyan szabadulhatna. Anyám 
halála megtörte az ő kemény termé-
szetét. Megígérte még anyámnak, 
hogy megváltozik. Valóban keveseb-
bet ivott, nem káromkodott, sokat 
törődött velünk. De a szíve békétlen, 
üres maradt. Sokszor vendéglőkben 
hegedült, ez mindig nagy kísértés 
volt a számára. Mindig vele kellett 
mennem, ő játszott, én pedig táncol-
tam. Nagyon jól táncoltam. Szereplés 
közben apám csak intett, ilyenkor én 
körbementem a kalapommal és tányé-

Egyszerű vers a kegyelemről

Csodákat próbáltam: 
arannyal, ezüsttel 
hivtam a népeket, 
jöjjenek énhozzám! 
Hiába, hiába, 
az arany nem kellett, 
az ezüst nem kellett, 
nem jöttek énhozzám.

Elmondtam naponta 
tíz hegyibeszédet, 
gyönyörü szavakat, 
igéző szavakat, 
hiába, hiába: 
egy fül sem fülelte, 
egy szív sem szívelte 
a hegyibeszédet.

Tüzet is akartam 
rakni az erdőben: 
nyulacska ne fázzék, 
őzike ne fázzék, – 
hiába, hiába! 
Gyujtófám kilobbant 
és a tűz nem akart 
gyúlni az erdőben.
…S egyszer csak maguktól 
gyűlnek az emberek, 
együgyű szavamtól 
sírásra fakadnak, 
ránéznem alig kell 
s a tűz is felszökken, – 
az Ur áll mögöttem.

Dsida Jenő



312022 / 2

roztam. Nagy sikerünk volt. 
Abban az időben apám minden reg-
gel és este imádkozott. De azért min-
dig bűnbe esett. Végül arra kérte     
Istent, mutassa meg neki, hol és ho-
gyan ismerhetné meg a hozzá vezető 
utat. Imádságát meghallgatta Isten. 
Találkozott egy útkaparóval, ez hí-
vő ember volt. Először az időjárásról 
beszélgettek. Beszélgetés közben azt 
mondja ez az ember apámnak:
- Én tudom, hogy magának mire van 
szüksége! Meg kell térnie!
- Tudom, hogy nagy szükségem van 
Istenre és az Ő segítségére – felelte 
apám -, de nem tudom, hogyan kell 
megtérni. 
Az Útkaparó meghívta őt estére egy 
bibliaórára. Apám mielőtt elindult 
volna, még azt mondta nekünk: 
- Gyerekek, ma addig nem jövök ha-
za, amíg meg nem tértem!
Vele mentem. A terem zsúfolásáig tele 
volt. Apám egészen előre ment. Még 
soha nem láttam őt ilyen határozott-
nak. Térdre borult, néhány perc múl-
va felugrott és boldogan felkiáltott.
- Megtértem! Bűneimnek terhe, nyo-
mása eltűnt! Jézusé vagyok!
Ettől a naptól kezdve apám Jézus 
lángoló szívű bizonyságtevője lett. 
Nagyon szegények voltunk. Egyszer 
télvíz idején nagy szükségbe jutot-
tunk. Épp Cambridgeben voltunk. 
Karácsony előtt volt, szerettem vol-
na tudni, lesz-e valami ennivalónk az 
ünnepen. Apám sem tudta. Otthon 
nem volt semmi. A hegedű ott volt 
a falon. Jött a kísértés; ha elmenne 
egy vendéglőbe muzsikálni, mindjárt 
lenne mit vásárolni az ünnepekre. De 
legyűrte magában a kísértést, letér-
delt és forró hálaadó imába kezdett. 
Megköszönte Isten jóságát, kegyel-
mét, majd ezt mondta:
- Még nem tudom, hogy mit eszünk 
majd az ünnepen, de azt tudom, hogy 
énekelni fogunk. 
És mindjárt belekezdett s mi vele 
énekeltünk. Erre kopogtak az ajtón. 
A gyülekezet diakónusa volt.
- Smith testvér – kiáltott be az ajtón 
– örömhírrel jövök. X Y üzletében 
egy nagy csomag élelem vár maguk-
ra, meg egy jó kiadós birkapecsenye!
Talicskán kellett hazaszállítanunk a 
sok mindent. Sose tudtuk meg ki volt 
a bőkezű ajándékozó, de tudtuk, Isten 
valóra váltotta ígéretét: „Nem vonom 
meg a jót azoktól, akik ártatlanság-
ban élnek” (Zsolt.84,12)  
Egy napon anyámra gondoltam, aki 
már a mennyben van. Azután arra a 
megváltozott életre kellett gondolnom, 

amelyet apám és testvéreim éltek át. 
Azt mondtam magamban: Rodny, egész 
életeden át cigány módra akarsz ván-
dorolni, reménység nélkül, vagy te is 
hívő keresztyén szeretnél lenni és az 
Úrnak élni? Egészen meglepődtem, 
amikor hallottam a saját hangomat, 
amint a kérdésemre magam adtam 
meg a választ.
Isten kegyelméből én is hívő keresztyén 
leszek! Akkor anyámmal is találko-
zom majd a mennyben. Elhatározásom 
erős volt! Elmentem másnap egy me-
todista bibliaórára. Az igehirdetés után 
elsőnek mentem elő-
re, hogy átadjam a 
szívem Jézusnak. 
Örömöm leírhatat-
lan volt. Másnap 
reggel - mint mindig 
- a piacra mentem a 
portékáimat árulni. 
Erős vágy volt ben-
nem, hogy előbb még 
egyszer lássam a he-
lyet, ahol este Isten 
színe előtt térdel-
tem. Bementem a 
kápolnába és csend-
ben imádkoztam. 
Egyszerre csak lépte-
ket hallottam – épp az az idős testvér 
jött be, aki tegnap este mellettem tér-
delt és értem imádkozott. Megijedtem, 
hogy mit szól, hogy engem a portéká-
immal lát meg. Azonnal megismert, 
örömmel megragadta mindkét ke-
zemet és mélyen a szemembe nézve 
ezt mondta: 
- Isten áldjon meg fiam és őrizzen 
meg, hogy hűségesen követhessed Őt.
Szerettem volna megköszönni neki, 
de a sírás fojtogatott, s a könnyek vé-
gig peregtek arcomon. Azután soha 
többé nem láttam őt, de tudom, hogy 
a mennyei hazában találkozunk majd 
és akkor ott megköszönhetem neki, 
hogy megáldott. Az ő szerető szavai 
segítettek abban, hogy a jó úton meg-
maradjak. Többet ért ez nekem, mint 
ezer prédikáció.
Elkezdtem olvasni, tanulni. Első köny-
vem a Biblia volt. Minden alkalmat 
felhasználtam a tanulásra. Egy vasár-
nap kimentem a karalábéföldre és a 
karalábéknak prédikáltam. Figyelmes 
hallgatóságom volt, prédikációm alatt 
senki sem oldott kereket. Az utcán is 
kosarakkal a karomon prédikáltam. 
Már sok bibliaverset és zsoltárt tud-
tam kívülről, ezeket mondogattam 
hangosan mialatt jártam-keltem. 
Apám látta, hogy ez nem gyerekes lel-
kesedés csupán és biztatott. Hogyha 

valahol egy asszony kosarat vásá-
rolt tőlem, mindig megkérdeztem, 
hogy szabad-e egy éneket énekel-
nem. Mindig megengedték. Még a 
házakból is kijöttek az asszonyok és 
hallgatták. Azután elmondtam, hogy 
hogyan találtam meg Jézus Krisztust. 
Mindenütt ismertek s így hívtak: az 
éneklő cigányfiú.
Egy napon azután maga Isten hívott 
el a szolgálatára. Amikor este későn 
hazaértem, mindenkit felkeltettem 
s elmondtam, hogy prédikátor le-
szek. Alig akarták elhinni nekem.  

Napokig csak erről folyt a 
szó. Végre elkövetkezett a 
nap, amelyen búcsút kellett 
venni a hőn szeretett, ked-
ves sátortól. Folytak a köny-
nyeim. 17 éves voltam, ez a 
sátor többet jelentett nekem, 
mint a legpompásabb palo-
ta. Mindenkit megcsókol-
tam és elindultam. De már 
pár lépés után visszaszalad-
tam. Többször is így ment 
ez, testvéreim meg utánam 
szaladtak. De végre csak el 
kellett szakadnunk.
Az első estét egy hívő csa-
ládnál töltöttem. Pontosan 

érkeztem. Életemben először ültem 
fehér asztal mellett, először használ-
tam villát és kést. Tányérom mellett 
egy hófehér kendő feküdt, de nekem 
halvány fogalmam sem volt, hogy az 
mire szolgál. Éppen ezért vendéglátó-
imnak őszintén megmondtam, hogy 
nekem itt minden idegen és hogy még 
sok hibát fogok elkövetni. Kértem, 
hogy figyelmeztessenek minden hi-
bámra, és nagyon hálás leszek érte. 
Vacsora után megmutatták a szobá-
mat. Ott álltam a hófehér ágy előtt 
és arra gondoltam, vajon kibír -e 
majd engem ez az ágy? Alig mertem 
lehunyni szememet, de végül mégis 
elaludtam. Apám kedves sátoráról 
álmodtam. Másnap reggel nagyon 
korán ébredtem. Gyorsan felkeltem 
és letérdeltem. Őszintén elmondtam 
Istennek, hogy idegenek között va-
gyok és nem érzem magamat otthon. 
De azt is elmondtam, hogy továbbra 
is az Ő vezetésére bízom magamat és 
hogy hiszem, hogy mindenhez, amit 
Ő tőlem kíván, megadja majd a ké-
pességet is kegyelméből. Meg is tette 
és azóta mindig tudom, hogy milyen 
csodálatos az Isten. Soha nem bántam 
meg, hogy az életemet odaadtam neki.

(Megjelent az Új Élet folyóirat 
3. évf. 3. számában)
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Egyszer nagyon régen, egy téli napon 
a kis városra ráhulló hó, fehér taka-
róként borította be a fagyos utcákat.
A házak kéményéből előtörő füstfelhők 
az ég felé igyekeztek, ám egy idő után 
mintha elnyelte volna a ködös világ.
Az emberek sok helyen már a kará-
csonyra készülődtek. Az egyik házban 
ahol egy özvegyasszony élt beteg lányá-
val, más volt a helyzet. Az apa elveszté-
sével sokkal szegényebbé vált 
az életük, mivel előzőleg 
minden vagyonukat a 
lányuk gyógyíttatá-
sára költötték.
A téli idő ellenére 
a kéményük csak 
esténként füstölt, 
akkor is csak rövid 
időre. Napjaik a hideg 
házban, a fűtetlen nagy 
lakásban teltek, ahol a 
nap végén az egyik szobá-
ban tudtak kicsit átmelegedni. 
Szívükben viszont szeretet volt egymás 
iránt, és sohasem méltatlankodtak a 
sorsuk felől. Ha olykor a csüggedés 
kopogtatott a szívük ajtaján mindég 
a hitet küldték ajtót nyitni, ami nem 
engedte meg, hogy beköltözzön hoz-
zájuk a reménytelenség.
Egyik reggelen amikor fázósan feléb-
redtek nem is gondolták, hogy Isten 
kegyelméből egy különleges nap vir-
radt fel rájuk. Egyszer csak megszólalt 
a dallamcsengő, amely valaki érkezé-
sét jelezte. Anya, és lánya egymásra 
néztek, és szavak nélkül kérdezték: 
„vajon ki jöhet hozzánk?“ A kapuban 
a helyi gyülekezet egyik idős tagja vá-
rakozott, aki látogatóba jött hozzájuk.
Ez a történet az én életemből való, és 
az akkori látogatóra úgy tekintettem, 
mintha Isten egy angyalát küldte vol-
na el hozzánk, aki azért jött, hogy se-
gítségünkre legyen. Olyan hideg volt 
bent a házban hogy még a leheletünk 
is látszódott. Isten akkor ott irgalomra 
indította a látogatónk szívét, és anya-
gi segítséget is kaptunk tőle, anélkül 
hogy kértünk volna. így tudtunk tüze-
lőt venni, és melegséggel elárasztani 
az otthonunk hideg falait.
Sok év telt el azóta, az Úr lehajolt hoz-

zám, és neve dicsőségére kiemelt az 
akkori betegségből és nehéz helyzet-
ből, ám ez a találkozás sok mindent 
megváltoztatott akkor ott bennem. 
Arra buzdított, hogy én is segítsek 
azokon az embereken, akik szükséget 
éreznek. Nagy példaképemmé vált az 
idős bácsi, és egy életre szóló, test-
véri kapcsolat alakult ki közöttünk. 

Kölcsönösen segítettük egymást, 
mindig nagy örömmel töltött 

el engem, és édesanyámat 
is a vele való találkozás. 

Börtönmissziós tevé-
kenységet végzett, ezt 
is nagyon csodáltam 
benne, és érdeklőd-
ve hallgattam a tör-

téneteit, hiszen akkor 
még mit sem tudtam 

a benti világról. 
Ennyi év távlatából vissza-

tekintve azt látom, hogy a bör-
tönmissziós történetek is magvetések 
voltak a számomra. Mivel jó földbe 
estek ezek a magok, meggyökereztek, 
és kihajtottak, majd termővé váltak, 
melynek gyümölcsei beértek. Ezeket 
a gyümölcsöket most szedhetem le a 
Mécses Szeretetszolgálat segítségével, 
a börtönben lévő fogvatartottak felé 
való szolgálatunk által.
Az idős Testvér rajtunk kívül még sok 
embernek a nehéz helyzetét viselte 
szívén, és a Jézustól kapott szerete-
tével gondoskodott róluk. Isten ke-
gyelme által az Úr hosszú, tartalmas 
élettel ajándékozta meg. Igaz, jóval 
több mint 100 km a távolság már kö-
zöttünk, de az Úr az idők folyamán 
a találkozásaink által szívünkbe he-
lyezte az egymás iránti testvéri sze-
retetet, amelynek nem lehet akadálya 
a távolság.
A vele való találkozások, és az eltöl-
tött idők olyan nyomot hagytak az 
életemben, amelyek ma is arra bá-
torítanak, hogy én is segítsek nehéz 
helyzetekben lévő embereknek, és 
cselekedeteim által megismertessem 
velük Isten feltétel nélküli szeretetét.

Mészáros - B. Margit Éva

Tisztelt Mera  
szerkesztőség! 

Szetettel köszöntöm 
Önöket Pál Apostolnak a Filippi 
3,20-21-ik verseivel: „Nekünk 
pedig a mennyben van polgár-
jogunk, ahonnan az Úr Jézus 
Krisztust is várjuk üdvözítőül, 
aki az ő dicsőséges testéhez ha-
sonlóvá változtatja a mi gyarló 
testünket, azzal az erővel, amely-
lyel maga alá vethet mindeneket.”
Sok a munka, feladat, nyomorú-
ság és sorolhatnám, de bízunk az 
Úrban, ha nem is látunk kiutat a 
bajokból, Isten akkor is a tenye-
rén hordoz bennünket. Ő a mi bé-
kességünk, megtartónk, őrizönk, 
gondviselőnk. Az Úrral járni, ben-
ne bízni, rá figyelni, neki engedel-
meskedni, Őt követni mindennél 
többet ér. „Akié a Fiú, azé az élet; 
akiben nincs meg az Isten Fia, az 
élet sincs meg abban.” (1János 5,12)
Az igéből tudjuk, hogy nekünk 
embereknek döntenünk az Úr 
Jézus mellett. Csak itt a földön 
van erre lehetőségünk. Milyen 
jó, hogy még tart a kegyelmi idő! 
De egyszer véget ér. Hogy mikor, 
egyedül Isten tudja. 
Imádkozom továbbra is Önökért, 
kérve Isten áldását minden egyes 
munkatársra, hogy az Úr erejével 
szolgáljanak továbbra is Isten di-
csőségére. Az Úr áldása és megtar-
tó ereje legyen továbbra is önökkel 
és minden rádióhallgatóval ebben 
a zűrzavaros világban. Tudjuk, 
csak az Úrnál van a mi megtar-
tatásunk, Ő őrzi miden gyerme-
két, aki hozzá fordul irgalomért, 
kegyelemért. Nem tudjuk mit hoz 
a holnap, de tudjuk, az Úr a mi 
megtartónk, Ő vigyáz a juhaira 
mindenütt a világon. 
Testvéri szeretettel 

Erika, Kárpátalja

FELLEBEZÉS

Mindig lesznek, akik ítélnek,
lesz rá ok is: mindenki foltos,
de akik a Krisztusnak élnek,
fellebbeznek az Irgalomhoz.

Füle Lajos
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„… Szent Lelkedet ne vedd el tőlem” 
(Zsolt 51,13)
A szállóige szerint „Színház az egész 
világ, és színész benne minden ember.” 
Hogy szereplőkként sikerre vigyük az 
előadást, ismerni kellene a Mindenható 
Főrendező szándékát, és jó viszonyt 
ápolni a Forgatóval és Szövegkönyvvel 
is. Emberekként ugyanazokat a körö-
ket futjuk, és ugyanaz a lélek munkál-
kodik bennünk évezredek óta, ezért 
aktuálisak ma is a bibliai történetek 
vagy akár egy ókori görög dráma sze-
replőinek a sorsa. 
Hét-nyolc évesen, az ötvenes évek 
közepén lettem elsőáldozó. Ezzel tu-
lajdonképpen egyúttal hosszú időre 
be is fejeződött az alig csak elkezdő-
dött hitgyakorlatom „köszönhetően” 
döntően, bár nem kizárólag, az akkor-
ra már nyíltan egyházellenessé váló 
rendszernek. A folytatás csaknem 20 
év kimaradás után következett. Egy 
megrázó baleset 
után került a ke-
zembe egy Károli 
Biblia. Az első sa-
ját Bibliámat ka-
landos előzmények 
után, valamikor a 
hetvenes évek vé-
gén sikerült be-
szereznem (mint 
tudjuk, akkoriban 
nyilvános könyv-
kereskedésekben 
nem árusították, az egyházzal pe-
dig semmi kapcsolatom nem volt). 
Azonnal egy szuszra el is olvastam. 
Nagy felszabadulás volt, éreztem, hogy 
kezdek visszazökkenni a rendes ke-
rékvágásba. Folytatása azonban en-
nek sem lett. Utólag visszatekintve, 
beigazolódott: gyülekezet nélkül a 
hitélet pang.
Aztán elérkezett a sokak által várva 
várt rendszerváltás, amelybe kellő vagy 
talán a kelleténél egy kicsivel nagyobb 
lelkesedéssel rajtoltam. Figyelmeztetett 
is az egyik akkori kollégám, idézve a 
francia forradalom óta a forradalmak 
rossz ómenét tükröző szállóigét: „a 
forradalom felfalja gyermekeit”. Így 
vagy úgy a forradalom szelleme, úgy 

tűnik, mégiscsak a kegyeibe fogadha-
tott és megkímélt. Lehetséges, hogy 
a Szentléleknek is része volt ebben?
Pár évvel a rendszerváltás után ma-
gángazda lettem. A téli hónapokban, 
több szabadidőm lévén, újra olvastam 
a Szentírást kommentárral. Családi 
fejlemények folytán bekapcsolódtunk 
a szomszéd település református gyü-
lekezetének az életébe, ismerkedve a 
számunkra új felekezeti hitgyakorlat-
tal. Az imák meghallgatásra találtak. 
Pár év múlva Gútán is alakíthattunk 
református imaközösséget az azóta is 
nagy elhivatottsággal, hűen szolgáló 
lelkésznő vezetésével. Ez a gyüleke-
zet, ma már anya-egyházközségként 
működik. 
Szezonban zöldséget termesztettem és 
piacoztam. Az ezredforduló előtt, egy 
piacra vezető utamon történt velem a 
nem mindennapi esemény, mely az-
óta is erő- és reményforrás számom-

ra jóban-rosszban, 
mindenkor. Egy 
júliusi hajnalon, 
fél négy-négy óra 
között startolva 
a Csallóköz pe-
reméről (a Škoda 
és utánfutó töm-
ve zöldségfélék-
kel), öt óra körül 
már a Nyitra-
Nag yszombat 
közötti, éppen épü-

lőfélben lévő gyorsforgalmi autópá-
lyán kocsikázva elhagytam Szeredet. 
Az útépítés most itt tartott. Vissza 
hepehupáztam a régi útra, tovább-
haladva a már csak pár kilométerre 
lévő nagyszombati sztrádafelhajtó 
felé. Késésben voltam, már a piacon 
kellett volna lennem. Közben felkelt 
a Nap, azúrkéken ragyogott a felhőt-
len égbolt. Elmormoltam a szokásos 
reggeli fohászomat, megtoldva egy 
kéréssel: bárcsak kitartana egész 
nap ez a szépnek ígérkező, piacozó 
idő! Arra gondoltam, ha most látna 
a jó Isten, biztosan megmosolyogna. 
Micsoda naiv gondolat! Ezen már ma-
gamnak is kuncoghatnékom támadt 
– mintha talán a Mindenhatónak 

nem lenne egyéb dolga, minthogy 
engem kísérgessen. „Kicsinyhitű, 
miért kételkedel?” (Mt 14,31) Már 
meg is érkeztem a sztrádafelhajtó-
hoz, és nagy ívben felkanyarodtam 
jobbra Vágújhely felé. Ekkoriban (a 
3. Mečiar kormány utolsó éve), még 
nagyon gyér volt a forgalom az autó-
pályán. Így kora reggelenként egy-két 
perc is eltelt egy-egy jármű felbukka-
násáig, valamely irányból. Nem sok-
kal a felhajtó után a sztráda enyhén 
balra ível. Majd egy hosszú, végelát-
hatatlan, szinte nyílegyenes szakasz 
következik. Itt szoktam megregge-
lizni, mivelhogy az utazó sebesség 
(80-90 km/h) felvétele után szinte a 
kormányhoz sem kellett nyúlni, ment 
a Škoda, mint a jó ló az egyenes úton. 
Elővéve a reggelire elkészített szendvi-
cset és zöldpaprikát, a két ülés közül; 
kezdtem falatozni. Az első falat után 
– miközben még mindig az előbbi na-
iv ötletemen kuncogtam magamban 
– feltekintve előre az útra, döbbene-
tes látvány fogadott. A távolban, ahol 
az úttest két nyomvonala már szinte 
egy pontba fut össze, egy monumen-
tális „szempár” nézett farkasszemet 
velem a felhőből. Az ég alját sötét, 
kékesszürke, egyöntetű felhőtömb 
borította a horizont felett, mintegy 
50 fokos szögmagasságig; jobbról, 
Galgóctól kezdődően, át a sztráda fe-
lett, balra, csaknem egészen a távol-
ban ködlő Kis-Kárpátokig. Ebben az 
egyöntetű, sötét felhőtömbben, szinte 
mértani pontossággal, a sztráda ten-
gelyétől jobbra és balra, vízszintesen, 
egymástól szemtávolságnyira, két ha-
tározott körvonalú (mintha körzővel 
kikanyarított) Holdkorong nagyságú 
lyuk – mint egy szempár – ragyogott 
az égbolt azúrkékjével a horizont fe-
lett, kb. 30 fokos szög magasságban. 
Az első pillanatokban nem akartam 
hinni a szememnek. De nem egy röp-
ke káprázatról volt szó. Alaposan 
szemügyre vehettem ezt az aránya-
iban lenyűgöző és egyben felemelő 
jelenséget. Önkéntelenül felsejlettek 
emlékezetemből a szentírási helyek: 
„Megjelenik az Úr a felhőoszlopban.” 
(5Móz 31,15), „Felhőoszlopból szól 
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hozzájuk.” (Zsolt 99,7) Közben, bárha 
akadozva is, lassan folytattam a reg-
gelimet. Utólag visszagondolva, talán 
helyénvalóbb lett volna megállnom, 
leborulnom és imádkozni, de a mó-
kuskerék-effektus érvényesült. Miután 
kigyönyörködtem és -örvendeztem 
magamat, kezdtem azon gondolkodni, 
hogy vajon miképpen lesz vége ennek 
az égi jelenetnek, merthogy létrejöttét 
folyamatában nem láttam, csak a vég-
kifejletet. Míg ezen morfondíroztam 
magamban, lassan kezdett feloszlani 
a jobb oldali „szem-lyuk” határozott 
körvonala, majd fokozatosan felosz-
lott az egész felhőbeni alakzat. Ámbár 
óra nem volt nálam, az egész jelenség 
3-4 percig tarthatott. 
Úticélomhoz, Pöstyénhez közeledve 
az útra és a napi feladatokra kellett 
koncentrálnom. A nap folyamán csak 

futólag gondoltam a reggel történ-
tekre. Késő délután, hazafelé tartva 
azonban egész úton ez járt a fejem-
ben, szinte elragadtatva, a 90. zsoltárt 
mormolva vagy hangosan énekelve. 
Az eseményt mindenképpen valami-
féle megerősítő üzenetként fogtam 
fel, amire hamarosan nagy szüksé-
gem is lett, lévén, hogy a forradalom 
ugyan annak idején nem falt fel, ám 
a bukott rendszer morális vesztesei 
hivatottnak érezték és érzik magu-
kat a forradalom szelleme „mulasz-
tásának” korrigálására. Istenük, a 
pénz harácsolásával új erőre kapva 
mesterkednek is (zsoldosaikkal, bé-
renceikkel karöltve) ezen folyamato-
san idestova húsz éve riogatásaikkal, 
mahinációikkal, leplezett támadá-
saikkal mindmáig akár a Covid kel-
lős közepén is pusztító tüzet szítva. 

„Egyedüli reményem, ó Isten, csak 
te vagy.” (RÉ 276.) Az ő számukra a 
szabadság, egyenlőség, testvériség 
eszméje nonszensz.
A mózesi idők rég elmúltak a fáraók 
korával együtt. Történelmi korszakok 
váltják egymást, forradalmak jönnek 
és mennek, de a pénz imádata marad. 
„Minden rossznak gyökere a pénz 
szerelme.” (1Tim 6,10) Az eredmény? 
Harc a hatalomért, háború, háború, 
háború… végeláthatatlanul. Valóban 
ez lenne a sorsunk? Megdöbbentő, 
hogy az emberiség minden tudomá-
nya ellenére is képtelen felülemel-
kedni bűnös természetén. Pedig a 
recept, a patent ismert: Újjászületés 
Krisztusban. 
„Légy hű mindhalálig, és neked adom 
az élet koronáját.” (Jel 2,10)

V. István

„…Tanuljátok meg tőlem, hogy Én szelíd és alázatos 
szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.” 
(Mt 11,29)
Meghívást kaptam Budapestre a régen látogatott bib-
liakörömbe, hogy menjek el az egyik alkalmukra. Erre 
tegnap került sor. Hosszú szervezés és igen nagy vágy 
előzte meg az utazást; miután a képességeim egyre csök-
kennek, segítség kellett az úthoz. Egyik testvérem a fiával 
vállalkozott a kísérő szerepére, vágyva az evangélium 
meghallgatására. Oda is értünk időben, és nagyon ál-
dott alkalom volt. Az ige erőteljesen hangzott az ApCsel 
7:56–60 versei alapján, amikor is Istvánt a gyűlölettől 
elvakult, fogcsikorgató ellenségei rárohanva megkövez-
ték, és ő Jézus Krisztus mentő szeretetének indulatával 
védte őket az Úr előtt. Közölte velük a hite által lá-
tott mennyei jelenetet, azaz, hogy az Úr Jézus 
Krisztust látja az Atya jobbján állni, és kéri 
Őt, hogy vegye magához. Az igehirdető a 
múlt kapcsán elmondta, hogy mi is itt és 
most lehetünk Krisztus-arcúak, ha tel-
jes szívvel követjük őt. Lélekben-testben 
felfrissülve készültünk a hazafelé tartó 
utazásra, miután a találkozás örömé-
re igés lapot és Antenna újságot kapott 
minden résztvevő, még továbbadásra is.
Miután az egyik vonatot lekéstük, helyet 
foglaltunk az éppen beérkező, következő in-
dulásra váró szerelvénybe. Az indulási időt meg-
előző percekben kiderült, hogy felsővezeték-szakadás 
miatt a vonatok nem indulnak. Hosszas várakozás után 
megtudtuk, hogy el kell jutnunk Kelenföldre, ahonnan 
a beérkező szerelvényeket visszafordítják. Ismét hosszú 
várakozás után indult egy vonat, ahonnan már remény-
teljesebb volt a hazajutás. Ezt a kellemetlen időszakot 
nem háborgással töltöttük, hanem igyekeztünk a tu-
domásunkra hozott nehéz helyzetek elbeszélőit báto-

rítani arra, hogy a láthatatlan, ám nagyon is valóságos 
Megváltót hívják be az életükbe, bűneiket, nehéz hely-
zetüket osszák meg vele, így biztos kézbe kerül a jele-
nük és jövőjük.
Az örömömet, hálámat tetézte az is, hogy a szívélyes 
vendéglátó megajándékozott Cseri Kálmán Kolossé le-
vél c. magyarázó könyvével, amit a már mozgó vonatban 
kinyitottam és az előszó meg is állított, mert a szerző 
fia egy emlékét elevenítette fel amikor az édesapja be-
tegágya mellett ült, és a csendben egyszer megszólalt 
a beteg: „Aki megszabadított minket a sötétség hatal-
mából és által vitt az Ő szerelmes Fiának országába: 
kiben van a mi váltságunk az Ő vére által bűneinknek 
bocsánata.” (Kol 1,13–14) Ezt elmondta, és ismét csend 

lett a betegszobában. Nem is olvastam to-
vább, mert a hallott igemagyarázat és 

ez a súlyos beteg szájából elhang-
zó bizonyságtétel úgy betöltötte 

a szívemet, hogy éjszaka sokáig 
nem tudtam abbahagyni Isten 
az Atya magasztalását, és a hála 
most is itt dobol a szívemben.  
A késlekedés, a késői hazaér-

kezés is megmagyarázhatat-
lan örömmel töltött el. Minden 

a helyén volt!
Így hát tanulom, tanulgatom, hogy 

az emberi reakció helyett Krisztus indu-
lata töltsön be, hogy Ő áradhasson ki is. Nem 

apad el a hálaadás forrása, így az örömöm is fokozódik.
Drága Testvéreim Jézus Krisztusban! Köszönöm az adá-
saitokat és azt is, hogy megoszthatom veletek az örö-
mömet, bukásaimat, a tapasztalataimat, mert jó kiírni 
magamból. További áldott életet, szolgálatot a csapat 
minden tagjának.

K. Imréné
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A mai emberek többsége halálhívő, 
mert azt hiszi, hogy a halálé az utolsó 
szó. Ez a vélekedése minden materia-
lista, vagy ateista embernek. Aki azt 
gondolja, hogy ez az egy életünk van, 
ez a földi, biológiai élet, és a halál a 
teljes megsemmisülése a személynek. 
Azt tanítják, azonos vagy az agyad-
dal, és ha az agyad megsemmisül, ne-
ked is örökre véged van. Itt érdemes 
meghallgatni egy modern Nobel-díjas 
agykutatót, Sir J. Eccles-t. Írja, hogy 
ő is materialista volt, de az agykuta-
tás során rájött, hogy az ember sze-
mélyiség és nem azonos az agyával. 
A benned lakó lélek úgy használja 
az agyat, mint ahogy a számítógépet 
használjuk.
„Az egyedülálló individualitás belső 
magjában való bizonyosság nem en-
ged meg más megoldást, mint az iste-
ni teremtést. Bevallom, hogy egyetlen 
más magyarázat sem tartható... E kö-
vetkeztetésnek felbecsülhetetlen teo-
lógiai jelentősége van. Határozottan 
alátámasztja hitünket az emberi lé-
lekben, és annak az isteni teremtés-
ben való eredetének. Ez nemcsak a 
transzcendens Isten megvallását je-
lenti - a mindenség Teremtője az az 
Isten, akiben Einstein hitt, hanem az 
immanensen ható Isten megvallását 
is, akinek ittlétünket köszönhetjük.” 
(Kai-Uwe Kolrep: Teremtés vagy evo-
lúció, 136.old)
János apostol ezt az immanensen ható 
Istent Krisztusban, a testté lett Igében 
látja, aki által az Atya a világot terem-
tette: „Ami kezdettől fogva volt, amit 
hallottunk, amit szemünkkel láttunk, 
amit megfigyeltünk, amit kezünkkel 
is megtapintottunk, azt hirdetjük az 
élet Igéjéről. Mert megjelent az Élet, 
mi pedig láttuk, és bizonyságot te-
szünk róla és hirdetjük nektek is az 
örök Életet, amely az Atyánál volt és 
megjelent nekünk.” (1Jn 1,1–2)
Vajon megérdemli ez az élet, amit mi 
sokszor nagy betűs életnek nevezünk, 

az Élet nevet, aminek a végállomása, 
sőt akár így is fogalmazhatok, hogy a 
célja a halál? Semmiképpen, mert az 
a görög szó, mit az Ige használ: Dzóé, 
az elmúlhatatlan életet jelenti. Vajon 
mi a valóság? Csodálkozom azon, hogy 
az európai emberek milyen készsége-
sen és feltétel nélkül fogadnak el keleti 
vallási vélekedéseket, mindenekelőtt 
a reinkarnációt, amelynek eredeti ér-
telmét és célját elfelejtették Európába 
exportálni. A hindu reinkarnáció elő-
ször is büntetés, 
egészen pontosan 
vezeklés ebben az 
életben elkövetett 
bűnökért. Egy lé-
leknek addig kell 
újra és újra meg-
születnie, amíg 
meg nem fizet 
minden bűnéért. 
Látjátok itt valami 
elképesztő különbség van, ami kibé-
kíthetetlen ellentétet jelent. Hiszen 
az ember nem képes fizetni. (Zsolt 
49.) Nem válthatja meg önmagát. A 
másik különbség, amit elhallgatnak, 
hogy nem csupán emberi testben szü-
lethetik meg valaki a hinduk szerint, 
hanem valamiféle állat testében is. 
Isten egészen mást ígért! Azt, hogy 
te fogsz feltámadni mennyei testben, 
de addig is, ahogy az Úr elmondja a 
gazdag és Lázár történetében a lélek 
nem semmisül meg, hanem  eleve 
odakerül, ahova való. 
Vajon szakértő-e egy keleti pogány 
pap, vagy mágus, vagy Sámán, de 
még akár egy keresztyén pap, vagy 
teológus is? Nem, ebben a tekintet-
ben mindnyájan kontárok vagyunk! 
Egy a ti Mesteretek a Krisztus, mert 
nem ment fel a mennybe senki, csak 
az Emberfia, aki a mennyből szállt alá. 
„Én vagyok a világ világossága”- jelenti 
ki az Úr. Igen, nekünk, embereknek 
egyetlen hiteles vallási üzenetünk az 
evangélium, Krisztus Jézus maga az 

Evangélium, a Feltámadás és az Élet! 
Mi a halál oka? Természetesen a Bűn, 
a nagy betűs bűn, ami nem más, mint 
hogy az ember elfordult Istenétől és 
odafordult egy bukott angyalfejede-
lem felé, aki számunkra az örök ha-
lál angyalává lett. Az emberek döntő 
többsége ma is őt szolgálja, tudva 
vagy tudatlanul. 
Jézus pedig maga az Élet. „Akié a Fiú, 
azé az élet, akiben nincs meg az Isten 
Fia az Élet sincs meg abban.” Ezt jelen-

ti, hogy önma-
gunknak nincs 
örök élete, ezt 
kapjuk, hiszen 
a halál okát kel-
lett eltávolíta-
nia Istennek az 
útból, ezért lett 
emberré, hogy 
bemutassa ér-
tünk engesztelő 

áldozatát. A Paradicsomban is ott volt 
az Élet fája, nyilvánvaló, hogy az em-
bert Isten elve öröklétre teremtette, 
de ez nem önmagunkból fakadt, ezért 
a mennyei paradicsomban is ott lesz 
az élet fája, és az élet vízének forrása 
az Isten és a Bárány trónjából ered. 
Tehát az élet, az elmúlhatatlan élet 
egyedül az Örökkévaló lehetősége, 
nélküle nincs, nem is lehet feltáma-
dás és élet.

Ittzés István  
(részlet a Pasaréten elhangzott  

igehirdetésből)

Nem vagyunk holtak; Isten feltámasztott a lelki halottak közül, 
életre keltett bennünket; az afeletti szomorúságunk, hogy nem jutunk 
olyan közel Krisztushoz, amennyire szeretnénk - bizonyítja, hogy élő 
keresztyének vagyunk.

C.H.Spurgeon

Isten ígérete

Isten nem ígért örökké kék eget,
Életünket átszövő virágos nö-
vényeket.
Isten nem ígért Napot eső nélkül,
Gond nélkül örömöt, békét jajszó nélkül.
De Isten erőt ígért a napra, 
Munkára pihenést, fényt az utunkra,
Kegyelmet bajunkban, égi segítséget,
Nem múló részvétet, örök szeretetet.

(Annie Johnson Flint)
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Harcok, próbák „tüzében” telnek 
napjaim, olyan most az élethelyzet 
(talán mindenki számára), mint egy 
felbolydult méhkas! Sok-sok kérdés, 
panasz, félelem, fájdalom, mely ural-
ni akarja a szíveket, de áldott legyen 
az Úr Jézus, aki az Ige által szól, és 
mint a gyógyír hat a lélekre az Ő igaz-
sága. Nincs olyan ember, akinek ne 
lenne gondja, baja (igaz különböző-
en), mert megáll az: „…E világon nyo-
morúságtok lészen, de bízzatok; én 
meggyőztem a világot.”  (Jn 16:33b). 
A jót öröm elvenni, de mit is tegyünk 
a nehéz dolgokkal? Keressük a meg-
oldást, az utat! Bizony szükség van a 
segítségre, támaszra, vezetésre, amit 
meg is kapunk!
Az elmúlt időben csodálatosan szólt 
többször is a biztatás az ige által: 
„Azért azt mondom néktek: Ne ag-
godalmaskodjatok a ti éltetek felől, 
mit egyetek és mit igyatok: se a ti 
testetek felől, mibe öltözködjetek… 
Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, 
hogy mind ezekre szükségetek van. 
Hanem keressétek először Istennek 
országát és az ő igazságát: és ezek 
mind megadatnak néktek.” 
(Mt 6,25, 32–33).
Olyan drága ez a recept, mely 
ingyen van kegyelemből, de 
ennek megélése bizony sok-
szor nem könnyű, de igen jó! 
Így elfogadni mindazt, amit 
kapunk csodálatos ajándék 
tudva azt, hogy „mind jó, 
amit Isten tészen”, mindaz 
javunkra van, az Úr szere-
tete által. Megpróbáltnak, 
kipróbáltnak kell lennünk! 
Hitünk épülésére áldásul 
kapjuk az életünk dolgait. Sokszor 
hallom, hogy az emberek az Urat 
bántják, vádolják, helytelenül a ne-
hézségekért, holott a bajok által ke-
resi az embereket, és mutatja oly sok 
módon, hogy „itt vagyok, Úr vagyok, 
én megsegítelek. Ne félj!”
Hadd osszak meg a sok megtanult 
lecke közül egyet, s ez talán másnak 
is áldást jelent majd. Bizonyára más 
is van úgy, mint én, hogy éjszakai pi-

henése idejét álmatlanul, ébrenlétben 
tölti, bosszankodva, forgolódva, ki ho-
gyan. Ez nem jó, és amikor számomra 
is eljöttek az ilyen éjszakák, elgondol-
kodtam, és azt kérdeztem: miért van 
ez? Mit kell tenni? Bevallom, hogy e 
harcban sok-sok gondolat foglalkoz-
tatott, melyek között eljutottam oda, 
ezt is az Úr engedi meg, célja van vele! 
Igen, a csendesség, az Úrral való kö-
zösség lehetősége is, lehet imádkozni, 
énekelni, igét olvasni bosszankodás, 
zúgolódás helyett. Csodálatos volt (és 
ma is az), mikor az igei választ meg-
kaptam a 2Kor 6,10 verse által, nem 
csak a virrasztásra (fentlétre), hanem 
a leírt dolgokra is: „Senkit semmiben 
meg ne botránkoztassunk, hogy a 
szolgálatunk ne szidalmaztassék. 
Hanem ajánljuk magunkat minden-
ben mint Isten szolgái, sok tűrésben, 
nyomorúságban, szükségben, szoron-
gattatásban, vereségben, tömlöcben, 
küszködésben, virrasztásban, böjtö-
lésben.” Így már nem a bosszankodás 
forrása ez a helyzet. 
A testi próbák között a lelki győze-
lem a mi hitünk. Hiszünk az Úr Jézus 

Krisztusban, aki győzött a kereszten 
a vére által, és ővele mi is győzünk! 
„Mert minden érettünk van… Azért 
nem csüggedünk: sőt ha a mi kül-
ső emberünk megromol is, a belső 
mindazáltal napról-napra újul.” (2Kor 
4,15–16) Adja meg az Úr, hogy néki 
ajánljuk mindenben magunkat hit-
tel, reménységben, szeretettel, hálát 
adva, dicsérve őt mindenért! Ámen!

R. Andrásné

Sárika néni egy idős, hívő refor-
mátus asszony volt. Azért, hogy 
a vasárnap délelőtti istentisztele-
ten ott lehessen, már szombaton 
megfőzött magának és a férjének.
Így ment ez rendszeresen hét-
ről-hétre, hónapról-hónapra. Az 
egyik vasárnap azonban a férje 
megelégelte a másnapos kosztot. 
Este, amikor Sárika néni már há-
lóingben volt - mivel lefekvéshez 
készülődött-, elé állt a férje.
- Most már elegem van abból, hogy 
vasárnaponként újra melegített ételt 
egyek! – kelt ki magából. Válassz! 
Vagy az Isten, vagy én!
- Hogy mered az Isten neve mel-
lett, a te nevedet említeni! Hát 
tudd meg, hogy az Istent válasz-
tom! - mondta határozottan a tö-
rékeny asszony.
A férfi olyan dühös lett erre a vá-
laszra, hogy úgy, ahogy volt - me-
zítláb, hálóingben-, kipenderítette 
az ajtón, és azt bezárta.
Sárika néni a sötét estében a refor-
mátus parókián keresett menedé-
ket. Mivel hideg őszi este volt, ezért 
alaposan átfázott a gyér öltözetben. 
Egy hónap alatt gyógyult fel, addig 
ott a lelkész házaspár szeretettel-
jesen, odaadással ápolta.
Időközben az asszony férje bead-
ta a válópert. Sárika néni számá-
ra asszonytartásként, havi 600 
Ft-ot állapítottak meg, fix összeg-
ben. Ennyit kapott tőle élete végé-
ig havonta.

Özv. Z.G.-né

A „Megtanultam“ pályázat jutal-
mazottjai:
Zákány Gáborné, Tiszavárkony
Révész Andrásné, Kisvárda
P. Arany Júlia, Tahitótfalu
Erdei Ferencné,
Kontra Imréné, Tata
Bódizs Sára, Kraszna
Pozsgai Józsefné, Kiskőrös
Müller Károlyné,
K-né Ibolya, Páty
Jamrik Józsefné, Komárom
Ságody Nóra, Budapest
Mészáros B. Margit Éva
Vass István, Felvidék

Továbbra is várjuk írásaikat!!
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Ne a vásárlásokra, ne a takarításra, ne 
is a szervezésekre gondoljunk! Igaz, 
a méltó ünneplésnek része a külső-
ségek elrendezése is, de még ennél 
is fontosabb az Úr tettei dicsőítésére 
szentelt értelem. Erre fel kell készí-
tenünk magunkat!
Miközben Urunk eljövetelének ün-
nepi időszakához érkeztünk, újra és 
újra megtépázza lelkünket szorongá-
saink sokasága. Háború, gazdasági 
válság, szorongató gondok vesznek 
körül. Napi vajúdásaink: rossz hírek, 
borúlátó megnyilatkozások, szándé-
kos félelemkeltések,  valós és képzelt 
terhek ráülnek az elménkre. Aztán 
még a sok rossz előérzet mázsás ter-
hét is cipeljük. Lehet ilyen terhekkel 
a szívünkben méltóképpen dicsőíte-
ni az Urat? Tény, hogy ünneplésün-
ket beárnyékolja a világban uralkodó 
gonosz szellemiség. Egy, a feje tete-
jére fordított világban él Krisztus 
tanítványgyülekezete. És mi, az Úr 
tanítványai féltjük a gyülekezetet, 
gyermekeinket, szeretteinket, féltjük 
magyar nemzetünket, nyugtalanko-
dunk, hogy felőrlődik a jelen időszak 
politikai viszonyai és szűnni nem aka-
ró támadásai közepette. Aztán itt van 
a háborús fenyegetettség, infláció, 
energiaválság és a mindennél félel-
metesebb erkölcsi válság is.

Üzenet az ünnepre készülőknek
A Bibliát forgatva, válaszokat keresve 
egy zsoltár, amolyan prófétikus jelle-
gű, ősi időkből származó ének eleve-
nedik meg előttem: Isten segítőként 
hívei mellett áll. Dávid, a zsoltáros így 
fogalmazza meg: „Kiáltott az elesett, 
az Úr meghallgatta, és minden bajá-
ból kiszabadította.” (Zsolt 34,7) Isten 
meghallgatta kiáltását, és megsegítette. 
Segítsége: „Az Úr angyala őrt áll az 
istenfélők mellett, és megmenti őket.” 
(Zsolt 34,8) Mit tesz Isten angyala? 
Őrt áll. A régebbi fordítás körülíró 
értelmezése: „tábort jár az őt félők 
körül”. A tábor-járás, az őrt állás ké-
pes kifejezése hadi cselekményt, hadi 
készületet, a védelem cselekményét 
jelenti. A tábor-járás, táborba szállás 
értelme: Isten küldötte felvonul az 
ellenséggel szemben, hogy felvegye 
a harcot az Istenhez kiáltó népe, vá-
lasztottja védelme érdekében. És itt 
körkörös védelemre kell gondolnunk. 

Láthatatlan és mindenre kiterjedő, 
mindenek feletti védelem ez.
Erről a védelemről szemléletesen tanít 
bennünket Elizeus próféta története 
is, akit Arám királya el akart fogat-
ni, mert az Úr Lelke által felismerte 
minden taktikai lépését. Amikor az 
elfogatására érkező arám sereg körül-
zárta Dótán városát, Elizeus szolgája 
– látva az ellenséges erőket – kétség-
beesett. Először nem látott mást, csak 
az ellenség erejét, és ez az egyoldalú 
– fizikai látás alapján szerzett – in-
formáció elég volt ahhoz, hogy pánik-
ba essen. Azonban Elizeus imádsága 
nyomán megnyílt a szeme, és meg-
pillanthatta Isten körkörös védelmet 
biztosító seregét is. Istentől kapott 
egy többletet jelentő látás-képessé-
get. Bepillanthatott a szellemvilágban 
végbemenő folyamatokba. Így aztán 
megszűnt az egy-
oldalú informált-
sága, és már látta 
azt a védelmet, 
ami Istennek né-
pe iránti hűségé-
ből fakad.
Ilyen a mi hitünk 
próbája is: kísér-
tésünk, hogy csu-
pán egy oldalról 
tájékozódjunk: csak azt lássuk, hall-
juk, amit az ellenség cselekszik, de 
nem érzékeljük Urunk védelmet biz-
tosító erejét, őrangyalát, akit oltal-
mazóként rendelt mellénk. Olvassuk 
el a 2Kir 6,17-ben leírt történetet, 
Elizeus imádságát és a következmé-
nyét, ahogy a fizikai határokon túlra 
tekinthet egy izraelita ember: „Uram, 
nyisd meg a szemét, hadd lásson! És 
az Úr megnyitotta a szolgának a sze-
mét, és az meglátta, hogy tele van a 
hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és 
harci kocsikkal.”

A Krisztusban nyert békesség útja 
Cselekvő aktivitásra szólít fel bennün-
ket a fentebb már említett zsoltárban 
az Úr tetteiről bizonyságot tevő zsol-
táros (Zsolt 34,9):
(1) „Érezzétek!” – Hívői érzékelés, 
szenzitivitás kiterjed a legfőbb szelle-
mi létező, a láthatatlan Isten érzéke-
lésére, az isteni jelenlét kitapintására, 
és annak felismerése, hogy közelsége 
sorsot megváltoztató hatással van az 

emberre. Előidéz fizikai változásokat, 
befolyásol, utat, célt mutat, újra for-
málja lelkületünket. 
(2) „Lássátok!” – Isten cselekszik. 
Meg kell látnunk, fel kell ismernünk 
az ő cselekedeteit. Irányítsuk rá a 
tekintetünket, hogy érzékelhessük: 
jelen van a világban, befolyásolja az 
eseményeket, beavatkozik értünk. 
Fizikailag nem láthatjuk őt, de lép-
ten-nyomon felismerhetjük, ahogy 
alakítja életünket. Értünk még a fi-
zikai világot is képes megváltoztatni, 
és beteljesíti ígéreteit.
Ünnepre készülünk. Jóllehet tele van a 
világ bajjal, bűnnel, gonoszsággal, de 
nekünk Urunk felkínálja az örömöt és 
Krisztus békességét. Határozzuk el ma-
gunkban, hogy mi őrá nézünk! Tanuld 
meg, hogy ne a Sátánra nézz! Soha ne 
az ő tetteit vizsgálgasd! Egyébként 

is minden lépés-
nél tolakodóan 
elénk kerül sok-
féle mesterke-
dése azért, hogy 
életérzésünket 
is, ünnepünket 
is megrontsa, 
félelmet keltsen 
bennünk, és hogy 
folyamatosan 

fenntartsa az emberben a bizonyta-
lanság érzését. A félelmek közé sodort 
ember manipulálható. Ismerjük fel: 
amire nézünk, azzal telik be az el-
ménk. Ebből az állapotból származik 
Isten távollétének érzése, ürességér-
zet, társaink és mások hibáztatása, 
zúgolódás, elhagyatottság érzése, 
depresszió és minden egyéb rossz. 
Igazán méltatlan lenne ilyen érzések 
közt ünnepelni Urunkat!
„Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki 
bámulatos dolgokat művel a földön.” 
(Zsolt 46,9)
Isten az ő gondviselő segítségének 
felismerésére, hálára, bizalomra ta-
nít, és reménységben tart bennünket. 
A félelem fogságából szabadult lélek 
képes gyönyörködni abban a kegye-
lemben, amit Krisztus testet öltése 
hozott el számunkra. Lásd és értsd 
meg, értékeld hálaadással Istened 
tetteit! Ez lehet a legméltóbb ünnep-
lése az Úr Jézus érkezésének.

Lukács Tamás
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Az 1986-os év Karácsonyára készü-
lődtünk. Gyönyörű volt, a hóval vasta-
gon befedett táj, de a dermesztő hideg 
miatt csak kevesen merészkedtek ki 
a szabadba.
Szokásunk szerint férjemmel, Gáborral, 
a jó meleg kiskonyhában olvastuk a 
Bibliát. Az aznapra szóló, vezérfonal 
szerinti ige az irgalmas samaritánusról 
szólt. Mivel Karácsony előtt még na-
gyon sok tennivalónk volt, ezért kér-
tük imádságban a jó Atyát, hogy Ő 
ossza be az időnket, erőnket.
Befejezve az áhítatunkat, kopogás-
ra lettünk figyelmesek. A bebocsátó 
szóra nem is várva, kinyílt az ajtó, és 
beesve, elterült a padlón Sárika né-
ni. A görbe botja csörömpölve repült 
el előtte.
Felemeltük a dermedt nénit a földről 
és leültettük. Kérdő tekintetünkkel 
egymásra, majd rá néztünk.
- Hová indult Sárika néni ebben a 
zord időben? –törte meg 
a csendet Gábor.
- Nem tudom. Csak kiáll-
tam a kapu elé és felsóhaj-
tottam. Jó Istenem! Merre 
menjek? Majd a temetőbe 
indultam el, de csak eddig 
tudtam jönni. Nagyon el-
fáradtam!
Gábor látta, hogy testileg-
lelkileg nagyon elesett ál-
lapotban van, és arra kért, 
hogy ágyazzak meg neki, 
mert lefektetjük.
Az én ágyamba fektettük. Az orvost 
kihívtuk hozzá, aki megállapította, 
hogy tüdőgyulladása van. Három hé-
tig fekvőbetegként ápoltuk.
Karácsonykor, egyik férfi rokona meg-
látogatta. Felgyógyulása után hozzájuk 
került, de 1 hétnél tovább nem bírta 
hallgatni az Isten káromlást, és haza 
hozatta magát.
Mivel senkije sem volt, a „nyakunkon 
maradt”. Otthon lakott. Vágtunk neki fát 

télire, megrendeltük számára az ebédet, 
és rendszeresen bevásároltunk neki.
Írtam a Nyugdíjfolyósító Intézetbe, 
mert mi január elején emelést kap-
tunk. Válaszuk: fix összegű nyugdíjat 
ítéltek meg a néni számára, itt emelés 
nincs. Javasolták a Bírósági per újra 
indítását. Ezt mi nem akartuk.
Gábor bement a Községházára, és 
elintézte, hogy rendszeres szociális 
segélyt kapjon. Az összege havonta 
4.800 Ft volt. Sárika néni az erről szó-
ló papírokat nem akarta aláírni, hogy 
őneki azért a pénzért a kommunisták 
ne parancsoljanak. Végül azt mond-
ta Gábor: „Ha nem kell Sárika néni-
nek, akkor jó lesz nekünk. Mi úgyis 
segítünk, ha szüksége lesz valamire.”
Ezen aztán megbékélt, és aláírta a 
kérvényt. Ügyesen, fillérezve osztot-
ta be a 600+4.800 Ft-ját.
Hamarosan bekerült Szolnokra a 

kórházba. Elmentem, hogy megláto-
gassam. Amikor érdeklődtem, hogy 
hol fekszik, közölték velem, hogy az 
éjszaka meghalt.
Intéztük a temetést. Megtört, sok bajt 
átélt, de hívő asszony volt. Nagyméretű 
Bibliája - amelybe saját feljegyzé-
sei is vannak-, a Szolnoki Baptista 
Gyülekezet szószékére került.
„Boldogok a halottak, akik az Úrban 
halnak meg“.

Özv. Zákány Gáborné

Egy gyermekkoromban átélt ese-
ményt írok le. Az 1950-es évek ele-
jén nagyon sok család élt át hasonló 
nehéz helyzeteket. 
Egyik nap édesapánk elénk adta: 
„Az idén nem lesz karácsonyfánk. 
Nagyon drága.” Napraforgó törzsé-
be fúrt kicsi fenyőgallyacskák ára 
is a fizetések 10%-a volt. Akkor, 
egész biztos, Isten adta azt a gon-
dolatot: lehetetlenség, hogy a jó 
Isten megengedné, hogy egy kis fe-
nyőgallyacskának se örülhessünk. 
Igaz, édesanyánk súlyos agyműtét 
után nagymamánk ápolására szo-
rult Kondoroson, és a kétéves hú-
gocskánk, a négyéves húgocskánk, 
a füzérradvanyi tüdőszanatórium-
ban volt. Lehetetlennek tartot-
tuk, hogy örömünk egyik forrása 
ne legyen köztünk itt, Szarvason. 
Imádkoztunk.  
Édesapám elé álltam és mondtam: 
csak 20 forintot kérek. Meglátod, a 
jó Isten segíteni fog. Apuka eluta-
sított: ne kérj lehetetlent. Csalódni 
fogsz! Nem adtam fel. Kértem több 
napon át. Végül ideadta a 20 forin-
tot. Rohantam a piacra, oda, ahol a 
kicsi műfácskákat árulták. Mindnek 
háromszoros ára volt az én 20 fo-
rintomhoz viszonyítva. Akkor az 
az indíttatás jött, hiszem, hogy 
fentről, hogy menjek végig a piaci 
árusok sorain! Egyszer csak nagy 
vitatkozást hallottam. Az eladó és 
a vevő: „Értse meg, asszonyom, 
nem adhatom, nem adom 20 fo-
rintnál olcsóbban.” Ekkor láttam 
meg, mi a vita témája. Két darab 
kb. 40-60 cm hosszú tűlevelű fe-
nyőgally. „Bácsi! Nekem adja, van 
20 forintom, adja nekem a fenyő-
gallyakat!” Boldogan vittem haza 
és adtam át édesapámnak. Ő szép 
fácskát formált belőlük. Így éltem 
át 11 évesen, hogy a jó Istennek a 
kisgyermekek is fontosak. 
„Nem vagyunk a meghátrálás em-
berei.” (Zsid 10,39) Nem hátráltam 
meg! Ez a történet nem az én érde-
mem. Ilyet csak a jó Isten cseleked-
het! Ő tudta, hogy nehéz gyermeki 
napokat, hogy tud örömtelivé ten-
ni. Megtanultam: a jó Isten meg-
hallgatja a megpróbált gyermekek 
imáját is.

B.-né Manyika

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány tisztelettel köszöni mind-
azoknak, akik a 2021-es adóév lezárásakor adójuk 1%-át a MERA ja-

vára ajánlották fel. Szeptemberben ezen a jogcímen 411.441 Ft  
érkezett számlánkra. Az összeget teljes egészében az Antenna újság 

év végi számának nyomdai költségére használjuk fel.  
Még egyszer köszönjük!
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„Tudjátok meg, hogy az utolsó na-
pokban csúfolódók támadnak, amik 
mindenből gúnyt űznek, akik saját 
kívánságaik szerint élnek, és ezt kér-
dezgetik, Hol van az ő eljövetelének 
ígérete? Mert mióta az atyák elhuny-
tak, minden úgy maradt. De mi új 
eget és új földe várunk az ő ígérete 
szerint, amelyben igazság lakozik.” 
(2Pét 3,3-4;13)

Az Úr Jézus váradalmának meg-
gyengülése leggyakrabban kétirá-
nyú támadás következtében szokott 
bekövetkezni. Az egyik 
a liberális teológiai 
irányzat felől ér-
kezik, a másik a 
jehova tanúinak 
számítgatása. 
Mivel az eljö-
vendő világ nem 
ragadható meg a 
racionalitás eszközei-
vel, félő, hogy másodlagossá 
válik. Erre a vonulatra nem a tagadás 
a legjellemzőbb, hanem a Krisztus-
várás hangsúlytalanná válása. Az 
eszkhatológia marginalizálódása 

összefügg a jóléti társadalmak ke-
resztyénségének elvilágiasodásával. 
Ennek egyik változata a 18. század 
végi 19. század eleji amerikai social 
gospel = szociális evangélium mozga-
lom, amely a nyugati kultúrát és ke-
resztyénséget változatlan formában 
átszállíthatónak vélte a világ más tá-
jaira. A misszióval felkeresett népek 
felé az evangélium hirdetését össze-
kötötte a gazdasági és társadalmi fel-
emelkedés célul tűzésével. Helyesen 
látva meg, hogy a nyomor megszün-
tetése legalább akkora feladata az 

egyháznak, mint az embe-
rek lelkével, üdvössé-

gével való törődés. 
John R. Mott és a 
social gospel szá-
mos képviselője, 
pl. az Amerikai 

Missziós Tanács, 
(American Board) 

úgy látták, hogy egész-
séges civilizációt csakis ke-

resztyén alapra lehet építeni. Szinte 
teljesen képtelenek voltak saját kul-
túrájukat kritikával, más kultúrát 
megértéssel szemlélni. Hittek ben-
ne, hogy Isten országa nem hirte-
len, hanem fokozatosan jön el erre 
a világra, a gonosz szenvedélyek 
fokozatosan szűnnek meg, az igaz-
ságtalanság átadja helyét az igazsá-
gosságnak, nem lesz többé nyomor, 
háború, éhínség, rabszolgaság, nem-
zetek közti viszály. Kulcsszavuk volt 
a voluntarizmus. 
Nem akarták tétlenül nézni, hogy eljöj-
jön az Isten országa, ehelyett lelkesítő 
jelszavak és komoly anyagi áldozatok 
meghozatalával törekedtek arra, hogy 
a „pogányokat” keresztyénné tegyék, 
egyben a nyugati világ gazdasági szín-
vonalára emeljék őket. A 19. század 
utolsó éveiben és a 20. század kezde-
tén lévő Amerikában szinte vallásnak 
számított, hogy Amerika nagyszerű 
technikai eredményeit megosszák az 
elmaradott nemzetekkel. Számos el-
kötelezett keresztyén nem osztotta azt 
a nézetet, hogy Krisztus dicsőséges 
eljövetele oldhatja meg végérvénye-
sen és megnyugtató módon az embe-

riség problémáit. 
A mozgalom minden tiszteletre mél-
tó eredménye ellenére egyfelől sze-
kularizálta a parúziát, másfelől: ha 
egy misszió üzleti vállalkozássá vagy 
hasonló jellegűvé válik, végül meg-
szűnik missziónak lenni. E vállal-
kozásokba viszont a gyülekezetek 
lelkesültségének eredményeként, 
dollármilliókat öltek, anélkül, hogy 
az érintett elmaradott népek gazda-
sági, erkölcsi és spirituális helyzete 
valamit is javult volna.
Mi sem tudjuk az Úr visszaérkezést 
kiszámítani, sem pedig emberi szer-
vezkedésekkel, bármilyen jó szándék-
ból fakadjanak is azok, közel hozni. 
Nem is ez a dolgunk, hanem csak az, 
hogy hűséges szolgálatunkkal és nem 
lankadó hitünkkel várjuk őt.

Hegyi András

APOSTOLI ATOMFIZIKA
2Péter 3,10–13

Elekronmikroszkópja nem volt 
az egyszerű halásznak. 
Kvantumelmélethez nem értett. 
Nem ismert rádiumot, uránércet, 
atommodellt, gammasugárzást, 
antianyagot, ionizációt. 
Hírét sem hallotta radioaktivitásnak.
De látó szemébe 
Hirosima vakító fénye lobbant, 
s míg levelet írt: 
sercegő lúdtolla alatt 
egy világ összeroppant…

El fog jönni a nap 
s az elemek lángolva felbomlanak! 
Ítélet az, ha végkép szerterobban, 
amit Isten egységgé teremtett. 
Ha széthull a család, 
széthull Isten népe, 
az emberi elme, 
önző egyénekké a társadalom, 
– akárcsak az atom.

El fog jönni a nap: 
ég–föld lángbaborulva felbomlanak! 
Ítélet tüzében széthull a világ, 
felcicomázott, 
agyonkutatott, 
bálványozott világunk.
De – mert Ő ígérte – 
szentül, kegyesen élve, 
új eget és új földet várunk.

Siklós József
KRISZTUSRA VÁRUNK

Nem tudjuk, mi jön, titok a holnap. 
Némák a titkok. Ne válaszolnak. 
Rejtő ködükbe szemünk nem láthat… 
de elültetjük kis almafánkat, 
bízva, hogy kihajt, 
gyümölcsöt terem. 
Titok a jövő. 
Sürget a jelen.

Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap. 
Némák a titkok. Nem válaszolnak. 
De a ma int, hogy híven szolgáljunk, 
mert tudjuk, Ki jön: 
Krisztusra várunk.

Ha hirtelen jön, ha észrevétlen, 
munkába leljen, ne resten, tétlen! 
Testvérek terhét vállalja vállunk! 
Mert tudjuk, Ki jön: 
Krisztusra várunk.

Túrmezei Erzsébet
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Sokszor felejtjük el, hogy mit is jelent azokon a területe-
ken a Krisztus követés, ahol a keresztyénség napi szinten 
éli meg az üldözetetést. Éppen ezért talán sokkal keve-
sebbet imádkozunk azokért, akiknek hitük megvallása 
könnyen kerülthet akár az életükbe is. Az utolsó időkben 
ez a folyamat egyre erősödő lesz - legalább is Jézus szavai 
erre utalnak. Figyelnünk kell a jelekre! Íme egy példa:

Kolumbia lakossága évtizedek óta szenved a kábítószer-
kereskedők, gerillacsapatok és félkatonai szervezetek, 
valamint a kolumbiai hadsereg közötti véres csatáktól. 
Ezek a csoportok mind vétkesek a legsúlyosabb emberi 
jogi bűnökben, gyilkosságokban, emberrablásokban, s 
így nagy szenvedést és szegénységet okoznak a lakosság 
soraiban. A civil lakosság többnyire hiába remél védel-
met a kormánytól. Az ország nagy részén virágzó bű-
nözői hálózat alakult ki, amelyet a kábítószer-, a 
fegyver- és az emberkereskedelem bevételeiből 
finanszíroznak. A gerillacsoportok és a bűnö-
zők egész régiók felett vették át az irányítást. 
A lakosság túlnyomó többsége a római kato-
likus egyházhoz tartozik. Az őslakos és afro-
kolumbiai vallásossággal való érintkezés révén 
azonban a szinkretista vallásosság számos formája 
is jelen van az országban. 
A 19. században és a 20. század elején a különböző pro-
testáns missziós társaságok egyre aktívabbakká váltak 
Latin-Amerikában. A protestáns szabadegyházak, pél-
dául a baptisták, a pünkösdi gyülekezetek körében évek 
óta erőteljes növekedés tapasztalható. A különböző egy-
házakból származó keresztyének a bűnözők és militáns 
csoportok tűzvonalában állnak, mert elítélik a korrupciót 
és az erőszakot, küzdenek az emberi jogokért, valamint 
lehetővé teszik a fiatalok számára, hogy megszabadul-
janak a drogfüggőségtől, a bandáktól és az erőszakos 
életmódtól. Emiatt az egyházi vezetőket rendszeresen 
megfenyegetik, zsarolják, sőt meg is gyilkolják őket. 
A keresztyének gyakran szembesülnek a társadalom nö-
vekvő vallási intoleranciájával is. A keresztyén nézetek 
és a hit nyilvános megnyilvánulásai ütköznek az egyre 
agresszívabb szekularizmussal, különösen olyan kérdé-
sekben, mint a család, a házasság, az élet és a vallássza-
badság védelme. A keresztyéneket könnyen megvádolják 
gyűlöletbeszéddel és diszkriminációval. Szigorúan kor-
látozzák a keresztyének, - különösen is a szabadegyházi 
közösségek tagjait -, hogy az őslakosok körében végezze-
nek missziós tevékenységet. A falusi vének és sámánok 
rendszeresen megnehezítik vagy ellehetetlenítik a ke-
resztyén misszionáriusok tevékenységét, bár ez utóbbi-
ak kínosan ügyelnek a kulturális identitás megőrzésére. 
Így számol be erről egy lelkész: „Amikor egy új törzzsel 
vagy egy új faluközösséggel kerülünk kapcsolatba, az első 
dolgunk, amit szeretnénk megtudni, hogy mit hisznek, 
és mik a hagyományaik. Megismerve hitüket lehetőség 
nyílik arra, hogy velük is megosszuk Isten Igéjét.” Mindig 

vannak olyanok, akik hajlandóak Jézushoz fordulni az 
élő hit reményében. 
Gyakran tapasztalható az is, hogy a megtérteket, az ér-
deklődőket kizárják a faluközösségből, vagy különböző 
lelki ráhatásokkal megfélemlítik őket. Tudni kell azt, 
hogy az őslakos közösségek nagyrészt saját joghatósággal 
rendelkeznek. A keresztyénekkel szembeni visszaélések 
gyakran büntetlenek maradnak, mert az őslakos szoká-
sok alkotmányos védelmet élveznek, és a törzsi vezetők 
tekintélye is erősen függ a keresztyének elleni erőszakos 
fellépéstől. Az érintett keresztyének hiába fordulnak ál-
lami bírósághoz. 
Amennyiben az őslakos közösségekben élő családok el-
hagyják hagyományos törzsi vallásukat és keresztyének 
lesznek, sok esetben elzárják előlük az alapvető erőforrá-

sokhoz való hozzáférést. Nem jutnak hozzá 
például a tiszta vízhez vagy nem ré-

szesülhetnek egészségügyi ellátás-
ban. Az iskolai oktatásban is meg 
kell őrizni a nemzetiség kulturális 
identitását. Ennek következtében 

mind a bennszülött, mind az álla-
mi iskolákban gyakran megsértik a 

szülők azon jogát, hogy gyermekeiket 
a szülők vallási meggyőződésének megfelelően 

neveljék. A keresztyén vezetők és családjaik különösen 
is marginalizáltak az őslakos közösségekben. A lelké-
szek gyermekeit sokkal inkább fenyegeti az emberrab-
lás, az emberkereskedelem veszélye. Ugyanígy gyakori 
velük szemben a nemi erőszak és a kényszertoborzás is. 
Mindez azért, hogy elvegyék a lelkészek kedvét a szolgá-
lattól és menekülésre késztessék őket.
Sok támadás éri a gyülekezeti közösségeket is. A 2020. 
október 1. és 2021. szeptember 30. közötti időszakban az 
Open Doors közel 100 olyan támadást dokumentált, ame-
lyet egyházi intézmények ellen követtek el, amelyekben 
épületek részben vagy teljesen megsemmisültek, vagy 
használhatatlanná váltak. Több mint 680 testi és lelki 
erőszakos esetet rögzítettek, beleértve a verést és a ha-
lálos fenyegetést. A bűnözői hálózatok által ellenőrzött 
területeken a keresztyén szülők azt kockáztatják, hogy 
gyermekeiket a gerillák és más illegális csoportok erő-
szakkal beavatják vagy katonáikká teszik. Az ellenállás 
általában erőszakhoz vagy a társadalomból való kire-
kesztéshez vezet. A bűnözői csoportok gyakran védelmi 
pénzt követelnek a közösség vezetőitől cserébe azért, 
mert nem alkalmaznak erőszakot ellenük. A „fizetés” ré-
sze lehet gyermekeik toborzása is. Azok a keresztyének, 
akik korábban gerillacsoporthoz vagy bűnszervezethez 
tartoztak, szintén üldöztetést és diszkriminációt szen-
vednek el. Az ilyen csoportok bosszút állnak azokon a 
korábbi tagokon, akik a keresztyén hitre való áttérésük 
miatt elhagyták a bűnözői életet. 

(Részlet az Open Doors imaleveléből  
- Lupták György fordítása)
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„De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. 
Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fo-
gadsz.” (Zsolt 73,23–24)
Egy hűséges hívő testvérem kérdezte a napokban, hogy 
miként gondolkodom Jézus visszajöveteléről. Mert ő úgy 
látja, hogy a hívő nép is úgy általában „eszik, iszik, há-
zasodik”, de mintha nem venné komolyan, hogy Jézus 
bármikor megérkezhet. 
Jó kérdés, fontos kérdés. Azt válaszoltam, hogy az el-
ső keresztyének még a maguk életében várták vissza 
Jézust. Mindent meghatározott életükben az, hogy en-
nek a visszavárásnak a jegyében éltek. A nyereségeiket, 
a veszteségeiket, a tervezésüket, egész életformájukat – 
ha a helyükön voltak – Jézus szavai szerint rendez-
ték: „Legyetek készen!” (Lk 12,40)
Azóta eltelt csaknem 2000 esztendő. 
Természetesen mi ennek tudatában már nem 
az első századok várakozásában élünk. A mi 
Jézus-várásunkat befolyásolja ez a hosszú 
idő. Nem úgy, hogy ha eddig nem jött vissza 
Jézus, már nem is fog. Ez komolytalan gon-
dolat lenne. Jézust követő hívő ilyet nemcsak 
nem mond, hanem így nem is gondolkodik.
De az sem jó megoldás, amelyet egyes szekták 
tesznek, hogy „kitűzik” az újabb és újabb időpontot, 
és próbálják híveiket arra ösztönözni, hogy vegyék ko-
molyan, és arra az időpontra készüljenek.
2000 év alatt sok időpont elmúlt, sokszor gondolták, hogy 
most már bizonyosan visszajön Jézus. Olvastam, hogy 
az első ezer év fordulóján nagy várakozás volt. Mert az 
addigi jelekből úgy értelmezték, hogy minden megérett 
Jézus visszajövetelére.
Mindezek a jel értelmezések egyéni vélemények voltak. 
Nem akarok komolytalan lenni, de eszembe jut egy eset 

kis falunkban. Még a múlt század hatvanas éveiben jár-
tunk. Egy lakodalomban különös dolog történt. Két fia-
tal, akik egyetemre jártak már, a városban megtanultak 
tvisztelni. Ez akkor nagyon modern tánc volt. A lakodalmi 
nép megbotránkoztatására a két fiatal elkezdett így tán-
colni. Egy idős asszony őszinte kifakadással felkiáltott a 
vonagló fiatalokat látva: „Itt a világ vége!” Számára ez a 
tánc „kiverte a biztosítékot”, őszintén kiáltotta, hogy ha 
ezt meg lehet tenni, akkor eljött a világ vége.
Hol vagyunk már a hatvanas évektől is, meg a tviszte-
lő fiataloktól is. Ha az a néni ma is élne, mit kiáltana a 
gender-őrület és egyéb megtörténő események súlya alatt?!
Azért írtam le ezt az eseményt, mert talán segít meg-

értetni, hogyan várom Jézust! – Vallom, 
hogy ma is visszajöhet. A világ „meg-

érett” arra, hogy bekövetkezzen 
bármikor egy nukleáris kataszt-
rófa. Persze csak akkor, ha Isten 
megengedi. Számomra mindig 
megrendítő Péter 2. levelében a 
3. rész 10. verse: „De el fog jönni 

az Úr napja, mégpedig úgy, mint 
a tolvaj, amikor az egek recsegve-

ropogva elmúlnak, az elemek égve 
felbomlanak, a föld és a rajta levő al-

kotások is megégnek.” Az döbbentett meg 
mindig, hogy még a gyufát sem ismerték, amikor Péter 
2. levele megszületett. Honnan vehette az apostol eze-
ket, ha nem a Szentlélek íratta le vele! De ma már olyan 
korban élünk, amikor másodpercnyi közelségben lehet 
ennek a technikai megvalósulása.
Mindezek ellenére el tudom képzelni azt, hogy még a jelen-
legi visszafordíthatatlan pusztulásba rohanás is eltarthat 
évekig, évtizedekig – ennyi időt a felgyorsult világunk-
ban nehéz elképzelni még –, ha az Úr úgy akarja. Akkor 
mégis hogyan várom Jézust, ha el tudom képzelni, hogy 
ma, de akár hosszú évek múlva jön?
Egyetlen megoldásom van. Naponként vele élek. Igaz, 
„csetlő-botlón”, de valóságosan. Igéi éltetnek. Sokszor 
egy szavával megerősít, figyelmeztet, megvigasztal. Nem 
tudom elképzelni, hogyan történik a visszajövetele. Azt 
mondta: váratlanul. De hiszen, ha nukleáris katasztrófa 
pusztítja el földünket, ez olyan gyorsan történik, hogy mi-
re észrevennénk, már nem is vehetjük… Azt sem tudom 
elképzelni, milyen lesz a mennyben, de ne is képzelőd-
jem, mert megmondta az Úr, hogy földi ember számára 
az a „dimenzió” elképzelhetetlen.
Ha Vele élek naponta meg-megújuló hitben, az „Ő prog-
ramját” keresve, cselekedve, akkor jól várom Őt: meg-meg-
újuló békesség lesz a szívemben – minden világi változás, 
állapot közepette –, és meg-megújuló bizonyosság az üd-
vösségem tekintetében. Mindkettőt Tőle kapom. Áldott 
legyen a neve ezerszer is, hogy a bűnbocsánaton, új éle-
ten túl minden ígérete az enyém lehet, ezek is!

Végh Tamás

Meggondolandó!

A Kötelesség Szeretet nélkül kedvetlenséget támaszt.
A Felelősség Szeretet nélkül kíméletlenséggé fajul.
Az Igazságosság Szeretet nélkül nem más, mint 
keménység.
A Nevelés Szeretet nélkül ellenkezést vált ki.
A Bölcsesség Szeretet nélkül ravaszságot szül.
A Kedvesség Szeretet nélkül képmutatás.
A Rend Szeretet nélkül aprólékosság
A Tapasztalat Szeretet nélkül önteltség.
A Hatalom Szeretet nélkül kevélységet szül.
A Birtoklás Szeretet nélkül fukarsággá válik.
A Hit Szeretet nélkül az elkerülhetetlen végzet hie-
delmének szintjére süllyed.
Az Élet Szeretet nélkül teljesen értelmetlen.

J. Machalse
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„A legnagyobb ajándék, hogy ér-
tem jöttél el.” – éneklik többek kö-
zött gyermekeink karácsonykor. 
Valóban, bármennyire körülvenne 
előbb a járvány, majd háború, növek-
vő árak, karácsonykor mintha min-
denki igyekezne ünneplőbe öltözni, 
és szívében is ünnepelni. Eszembe 
jutott egy gyermekkori karácsonyom, 
tizenegy-tizenkét éves lehettem. 
Szenteste volt. Készültünk az isten-
tiszteletre. Még állt a karácsonyfa 
lakásunkban. Tudatosan írtam azt, 
hogy még állt, ugyanis egy-két évre 
rá, mi, gyermekek jöttünk szüleink 
felé a javaslattal, ne állítsunk többet 
karácsonyfát. Örömünk nem ezen 
múlik, s ha csak miattunk állítanak, 
akkor nem szükséges ezzel zsúfolni az 
amúgy is sűrű programot. Visszatérve 
tehát a történet fonalához, minden 
adott volt a karácsonyi 
hangulathoz. Bevallom 
azonban, istentisztelet 
alatt már félig-meddig 
azon járt az eszem, va-
jon milyen ajándék rej-
tőzik a fa alatt. Lévén, 
hogy az imaháznál volt a 
lelkipásztori lakás, ahol 
laktunk, meg sem vár-
tam a család többi tagját, 
hogy annak rendje-módja 
szerint együtt imádkozzunk, énekel-
jünk, azután bontsuk ki az ajándé-
kokat. Istentisztelet után gyorsan 
felosontam, s mire a család többi 
tagja feljött, már lapozgattam az ér-
tékes világatlaszt, azon gondolkodva, 

honnan tudták szüleim, hogy pont 
ennek fogok örülni. Feljött a család 
többi tagja is, valamivel később, szü-
leim és testvérem. Bár nem örültek 
annak, hogy a családi hagyományt 
megszegve, kíváncsiságomban egye-
dül bontottam ki a nevemre szóló 
ajándékot, mégsem engedték, hogy 
ez a közjáték elvegye békességüket.
Most, évekkel később visszagondolva, 
megértettem, hogy időközben, az élet 
különböző eseményei között meg kel-
lett és meg kell tanulnom türelmes, 
önmegtagadó lenni, várni és figyelni 
Isten időzítésére apróbb és nagyobb 
dolgokban egyaránt. Visszatérve 
viszont az ajándék gondolatához, 
eszembe jut a páli igevers: „Hála le-
gyen az Istennek kimondhatatlan 
ajándékáért!” (2 Kor. 9,15). Valóban, 

Jézus Krisztusban kimondhatatlan, 
megfizethetetlen, mindenre elégséges 
ajándékot kaptunk. Életünk minden 
részletére, örömére, viharaira, de 
még az örökkévalóságra is elég az 
Ő kegyelme! Hála Neki! 

Vékás Benjámin 

Karácsonyra 
készülődik a 
család. Együtt 
lesznek apa, 
anya, a három 
éves nagy és az 

egyéves kisfiú, de az este egy részét 
a nagyszülőknél töltik majd, ahol a 
közös vacsorán túl természetesen 
ajándékozás várható...
Ennek megfelelően nagy az izga-

lom, s a csomagolásban a nagyfiú 
is igyekszik kivenni a részét...
Egyszer csak felpattan és megkérdezi: 
– Nincs egy nagy, piros csomago-
lópapír, anya?
– Minek az kicsim?
– Engem kéne becsomagolni!
– ???
– Szerintem a papa annak örülne 
a legjobban!

Gyerekszáj

JÖVEL, MEGVÁLTÓ! 

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

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

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

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

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

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

Vargha Gyula
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Nagy ritkán van, hogy interneten keresztül vásárlok ma-
gánembertől valamit, és személyesen veszem át a kinézett 
dolgot. Ilyenkor megbeszélünk egy helyszínt és egy idő-
pontot a találkozáshoz, és ami eddig fel sem tűnt, arról 
nem egyeztetünk, hogy hogyan ismerjük fel a másikat. 
Furcsa módon eddig ebből nem volt probléma. Valahogy 
mindig kitűnt az emberek közül az, akit kerestem. Talán 
árulkodó volt a testtartása, vagy – és ez a legbeszédesebb 
– látható módon nála volt a megvásárolni kívánt termék. 
Így nem volt nehéz dolgom.
De mit csinálnék – játsszunk el a gondolattal –, ha az 
lenne a feladatom, hogy találjam meg és azonosítsam be 
a Megváltót, a Királyok Királyát? Ráadásul sem a hely-
szín, sem az időpont nincs előre egyeztetve. Annyi in-
formációm van kezdetben, hogy Isten megígérte, hogy 
jön majd egy király, akihez fogható tökéletes ural-
kodó sosem volt és nem is lesz a világtörténe-
lemben. Persze, ha alaposan tanulmányozzuk 
az Ószövetséget, akkor további információk 
birtokába kerülhetünk. De megvallom, ha 
nem világítottak volna rá bölcsebb emberek, 
hogy azok a próféciák a Messiásra vonatkoz-
nak, akkor magamtól nem biztos, hogy rájö-
vök. Ugyanis a jövendölések értelmezhetőek 
az akkori hallgatóságra vonatkozóan is. Például 
a Hóseás 11,1-ben olvasható az alábbi próféciai kije-
lentés: „Még gyermek volt Izráel, amikor megszerettem, 
Egyiptomból hívtam ki fiamat.” (Hós 11,1) Ezt a zsidók 
önmagukra vonatkoztatták, azaz az egyiptomi rabszol-
gaságból való szabadulásra. Tovább olvasva a mondato-
kat, egy történelmi visszatekintés bontakozik ki, mely 
a hűtlen Izraelről és a minden körülmény között is hű-
séges Istenről szól. Ha Máté evangélista nem vonatkoz-
tatja Jézus Krisztusra – hiszem, hogy a Szentlélek által 
sugallva –, akkor magamtól rá nem jövök!
Visszatérve a kérdésemhez: hogyan ismerném fel a 
Messiást? Meggyőződésem, hogy az akkori tanúkhoz ha-
sonlóan nekem is adna Isten a Lelke által útmutatásokat. 
Például angyali megjelenéseket: gondoljunk Zakariásra 
és Erzsébetre, Máriára és Józsefre, a Betlehem környéki 
pásztorokra. Belső isteni hangot: Simeon és Anna, Fánuel 
leánya. Vagy szentírási kijelentéseket: írástudók Heródes 
udvarában; egy csillagászati(?) jelenséget: keleti bölcsek; 
egy galambot: Bemerítő János esetében. Rengeteg jelet 
adott Isten, amivel szinte rámutat az ő szeretett Fiára. 
És még nem soroltam azt, ahogyan tanított, gyógyított, 
ördögöket űzött ki, amelyeket – a kortársai észrevételére 
utalva – csak az tehet meg, aki Istentől jött. Ennyi bizo-
nyíték láttán azt kell mondanom, hogy csak az nem isme-
ri fel a Messiást, aki nem akarja, aki vak akar maradni. 
Így nem az a kérdés, hogyan és miből lehet felismerni a 
Messiást, hanem az, hogy mit kezdek a Messiással, ho-
gyan viszonyulok hozzá?
A keleti bölcsek, a mágusok azért jöttek, mert egy csil-

lag jelent meg nekik, és tudományuk alapján ez a csillag 
jelezte a nagy uralkodó megjelenését. Azt, akit vártak. A 
mágus a papok kasztja volt az ókori Iránban, akik nagy 
szerepet játszottak a királyválasztásban. Királycsinálóknak 
is hívták őket. Találkozunk velük korábban is: Dániel a 
mágusok vezetője lett.
„Van országodban egy férfi, akiben szent, isteni lélek van. 
Atyád idejében őt úgy ismerték meg, mint akinek vilá-
gos értelme van, és olyan bölcsessége, amilyen az istenek 
bölcsessége. Atyád, Nebukadneccar király a mágusok, a 
varázslók, a csillagjósok és a csillagászok elöljárójává 
tette; igen, a te atyád, ó, király!” (Dán 5,11) Vezetőjüktől 
hallhattak Izráel várakozásáról, a Messiásról, aki nagy és 
igazságos uralkodó lesz. Mikor pedig megjelent a csillag, 
akkor úgy látták, hogy a nagy király születését adja tud-

tul. És elindultak, hogy imádják a királyok 
királyát! Fantasztikus, ahogyan Isten 

előkészíti Fiának a földre jöttét még 
a pogányok között is.
Ahogy az alapigénkből kitűnik, 
bejáratosak voltak a királyokhoz 
is. Széles körben ismertek és elis-
mertek voltak a mágusok, a méd 

papok a tudományuk és papi szol-
gálatuk miatt. Ők hódolni, imádni 

jöttek. Ajándékaik is beszédesek voltak. 
Az arany a királynak szólt, a mirha ajándék a 

halandó embernek, a tömjén az Istennek szólt.
De figyeljünk most egy kicsit Heródesre! Az ő reakciója 
mi volt? Nyugtalan és ideges lett. Féltette hatalmát és po-
zícióját. Tudta, hiszen az írástudók erről beszéltek, hogy 
a megszületendő király istenség is. Ez mégsem imáda-
tot váltott ki belőle, hanem eszeveszett indulatot, gyilkos 
szándékot. Meg akarta öletni, és ezért minden két éves 
kor alatti fiú gyermeket megöletett.
Az egyik csoport, amikor megtudta, hogy megszületett a 
Megváltó, hosszú utat is vállalva hódolni, imádni akar-
ta őt, a másik megölni, eltenni az útból. Hódolva imádni 
vagy megölni? Jézus Krisztus személye ezt indukálja a 
szívekben ma is. Nincs harmadik út: vagy imádni vagy 
meggyilkolni.
Korábban azt írtam, hogy Isten nekem is adna Lelke 
által útmutatást. És most a jelenre is kiterjesztem ezt a 
mondatomat. Ma is ad útmutatást Isten a Fiára nézve. 
Lelke által meg akar győzni arról, hogy a názáreti Jézus 
a Krisztus, Ő az egyetlen Fia és az én Megváltom. Így 
előttem is egy kérdés marad: én kinek tartom Jézust? 
Krisztusnak vagy istenkáromló embernek? Leborulva 
imádom őt azért, ami, vagy el akarom pusztítani, ki 
akarom irtani a szívemből? És ezt a kérdést Önnek is 
meg kell válaszolnia: kinek mondja a názáreti Jézust? 
Megváltónak, akit leborulva imád, vagy istenkáromló-
nak, akit meg kell ölni?

Horváth Zsolt
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Vallomással kell kezdenem. A karácsonyi evangélium 
engem mindig meghat. Benne van egész gyermekkorom. 
Látom anyámat még fiatalon, ezüst csengővel a kezében 
áll a karácsonyfa mellett, és én belecsodálkozom a fa 
ragyogó szépségébe. Hallom apám hangját, ahogy ezt a 
történetet olvassa fel. Vagy Abigél nénire emlékezem, a 
szépségesen szép hitoktatónőre, aki elmondta nekünk, 
hogy is jelent meg az angyal. Abigél néni olyan kedves és 
olyan szép volt, hogy azóta sem tudom az angyalt más-
képp elképzelni, mint az ő alakjában…
Vagy arra gondolok, hogy ez volt az első karácsonyi igehir-
detésem Ócsán, ahol nagy riadtan és elszoruló torokkal 
életem első karácsonyi prédikációját mondtam… – Vagy 
az jut eszembe, hogy sorra születvén gyermekeim, már 
mint édesapa olvashattam apám Bibliájából ezt a részt.
Ez mind összeszövődik a szívemben, és azt hiszem, nem 
csak én vagyok így ezzel a történettel. Nos ennél szeb-
bet, ősibbet aligha tudnék mondani, mint Lukács öröm-
hírét a pásztorokról és Jézusról, a jászolbölcsőről. János 
apostol karácsonyi evangéliuma grandiózus, torokszorí-
tó. Az egész történetet egyetlen mondatban tudta kife-
jezni: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az 
ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét 
telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 
1,14) Ez megrendítő. Ám a Lukács féle 
történetben van valami megható, va-
lami szívet szorító. Benne van a gyer-
mekkorunk, benne van a még zsenge, 
kedves és érintetlen hitünk – benne 
van karácsony minden kedvessége és 
szépsége. A világ legnagyobb művészeit 
ihlette meg valamikor. Van benne va-
lami népmeseszerű igazságszolgáltatás 
(ami szívünk mélyén jól esik nekünk), 
hogy az angyali szó nem nyolc kilomé-
terrel arrébb jelenti be a Messiás szü-
letését, nem a főpapok palotáiban és 
nem Heródes tróntermében, hanem 
még a nép szemében is legkivetettebb emberek között, 
az akkori szegénylegények között.
A másik, ami meghat mindig ebben a történetben és 
valóban megható, hogy GYERMEK és nem egy idea 
született meg! Nem egy nagy ember fejéből kipattant 
gondolat, filozófiai rendszer született meg, hanem egy 
gyermek. Egy kicsi gyermek ott, ahol legkevésbé várták 
és ott, ahol legkevésbé gondolták. Egy gyermek, aki sír, 
mert éhes és azok helyett is sír, akik most éhesek ezen 
a világon. És azok helyett, akik túlságosan is jóllakot-
tak. Egy kicsi gyermek, aki felnőtt és akinek az életét 
egy szóba össze lehet foglalni: szenvedett –, hogy egy-
szer az Ő szenvedése a mi szenvedésünknek hátvédje 
lehessen. Egy kicsi gyermek, aki felnőtt, akit le lehe-
tett köpni, meg lehetett korbácsolni, meg lehetett aláz-
ni, töviskoronát lehetett a fejére tenni és meg lehetett 

ölni mindazokért, akikkel mindez megeshet és meg is 
esik naponként. (…)
Mikor lesz igazán karácsony a karácsony? Ha azok a pász-
torok végig hallgatják az angyalok szózatát, hogy meg-
született az Úr Krisztus a Dávid városában, és mindezt 
tudomásul véve ott maradnak a helyükön, akkor még 
nem lett volna karácsony a karácsony! Akkor ők csupán 
„meghallgatták a karácsonyi prédikációt.” Mert az an-
gyali szózat volt az első karácsonyi igehirdetés a világon. 
Ha ők szépen maradtak volna a helyükön ott, ahol vol-
tak, akkor másnap folyt volna minden tovább, félelmek 
között és félelmetesen, ugyanúgy, mint addig. Egy kicsit 
úgy, mint a mi életünkben, amikor a karácsony csak egy 
templomba menetel a számunkra, talán egyetlen egyszer 
egy évben. De ettől még nem karácsony a karácsony. Vagy 
ha a pásztorok elmentek volna a jászolbölcsőig, vitték 
kedves ajándékukat, a juhsajtot és letették – akkor az lett 
volna az első szenteste, amikor ajándékozás történt. De 
ez még mindig nem karácsony! Mert visszamentek vol-
na, miután megajándékozták Jézust és talán egymást, 
és folyt volna minden tovább. Ahogy a mi életünkben is 
szokott. A karácsony akkor lett igazán karácsony, amikor 
a pásztorok, azok a marcona, félelmetes emberek, akik 

ritkán mentek be a város-
ba, de ha be is mentek, 
kikerülték őket – amikor 
ezek az emberek vissza-
felé jöttek: „Dicsőítették 
és magasztalták Istent 
mindazért, amit pontosan 
úgy hallottak és láttak, és 
mindenki, aki hallotta, el-
csodálkozott azon, amit a 
pásztorok mondtak nekik.” 
– olvassuk az Igében. Nos, 
ők nemcsak végig hallgat-
ták a világ első karácsonyi 
prédikációját, nemcsak el-

zarándokoltak a bölcsőhöz ajándékaikkal, hanem vissza-
felé egészen másképp mentek, mint odafelé! Visszafelé 
menet bekopogtak a kapukon, beszóltak az emberek-
hez és elmondották, ahogy az Ige mondja: amit láttak és 
hallottak és az emberek elcsodálkoztak. Nemcsak azon, 
amit hallottak, hanem azon is, hogy éppen ezek a „vad-
emberek” hirdetik az örömhírt: megszületett a Messiás!
Nem attól karácsony a karácsony, hogy végig hallgatunk 
egy igehirdetést – bár ez is hozzátartozik. Nem attól ka-
rácsony a karácsony, ha elzarándokolunk a bölcsőig, és 
nem attól, hogy ajándékot adunk – bár adjunk. Hanem 
attól karácsony a karácsony, hogy másképp indulunk 
visszafelé, mint odatartva.  Másképp érkezünk haza. Ez 
a másképp – emberebbül, Jézus Krisztussal a szívünk-
ben – teszi a karácsonyt igazán karácsonnyá!

Gyökössy Endre
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Amikor Jézus visszajöveteléről esik szó, a legtöbben 
vállukat vonogatják: „Ugyan már, mit lehet erről tudni? 
Amióta a keresztyénség létezik, mindig visszavárta Jézust 
és minezideig ez a visszajövetel nem történt meg... Miért 
pont most történne?“
Akik  így beszélnek, így gondolkoznak, talán nem is tud-
ják, milyen régen lehet tudni, hogy így 
fognak beszélni és gondolkozni. És pont 
a Szentírás beszél róluk, mint az utolsó 
idők csúfolkodóiról, akik mindenből 
gúnyt űznek és elfelejtkeznek Isten jó-
ságáról. ( v.ö.: 2 Pt 2!)
Amikor a Magyar Evangéliumi Rádió 
Alapítvány immár 30 évet elért mű-
ködésére gondolunk, akkor azt sem 
szabad elfelejtenünk, hogy az alapítók 
szándéka szerint éppen azért törekszik 
Alapítványunk a média egyre szélesebb 
sptektrumában az Isten igéjét elérhetővé 
tenni, mert Krisztus visszajövetele sür-
gető közelségét érezzük.
Nem szeretnénk találgatásokba bocsát-
kozni az időpontot illetően. Mindenesetre 
a próféciák, a Krisztus által elmondott 
előjelek, jósló fájások, döbbenetes be-
teljesedését éljük meg napjainkban. S 
az üzenet sürgető. S azok, akik isteni 
elhívás és megbízás alapján végezzük 
az evangélium hirdetésének szolgálatát, 
azaz  arra rendeltettünk, hogy ne éhez-
zen lelkileg az Isten által ránk bízottak 
sokasága, kötelességünknek kell érez-
zük, hogy idejében kiadjuk a megfelelő 
eledelt... És boldog az a szolga - mond-
ja Jézus -, akit az ő ura, amikor hazatér, 
munkában talál...
Az elmúlt harminc évben igen sokan 
kivették a részüket az evangéliumi rádió munkájából. 
Közülük többen is szó szerint szinte a műsorkészítés köz-
ben kapták a mennyei behívót. Egyre hosszabb a névso-
ra azoknak, akik már előre mentek, s pédájuk, emlékük 
meghatározó a mai munkatársi csapatnak is. Hálásak 
vagyunk értük. Mint ahogy azokért is, akik a munka ter-
he után most az imádság szolgálatát tudják és akarják 
is végezni. És azért is különösen hálásak vagyunk, hogy 

voltak „Fébéink“, „Lukácsaink“, még „János Márkjaink“ 
is és nem sokszor kellett „Démásokkal“ szembesülnünk...
Köszönet mindenkinek, aki ma is végzi a munkát. Az 
elmúlt évek járványai, megrázó eseményei, betegségei 
igen sok munkatársunkat  alaposan próbára tettek. De 
az Evangéliumi Rádió munkatársi csapata a költő szava-

it idézve végzi munkáját: „megfogyva 
bár, de törve nem...“ S ráadásul úgy, 
hogy a legtöbb munkatársunk most 
is önkéntesként szolgál. Így készül 
az Antenna, a műsorszerkesztések 
jelentős része. Így tudunk postázni 
és a honlapunkat üzemeltetni, hét-
ről hétre új tartalommal megjelenni 
a facebookon minket keresőknek és 
követőknek. 
Természetesen mindez lehetetlen len-
ne családjaink megértő, szerető és se-
gítőkész hozzáállása nélkül. És a sok 
imatámogatóról sem feledkezhetünk 
el, akik hírleveleink imatémáit csa-
ládjaikban, sőt gyülekezeteikben is 
közre adják. S ott vannak azok, akik 
anyagi támogatásuk révén üzenik: 
„Isten munkájában álltok, tartsatok 
ki, szükség van rátok.“ S miközben 
az anyagi körülmények világszerte 
drasztikusan változnak, mi hálaadás-
sal elmondhatjuk: „Mindeddig segít-
ségül volt nékünk az Úr!“
Hálásak vagyunk tehát, s egy pillanat-
ra sem akarjuk elfeledni: Az elmúlt 
30 esztendő Isten különös kegyel-
mi ideje volt. Minden volt és jelen-
legi munkatársért, önkénteseinkért, 
hallgatóinkért és olvasóinkért, imád-
kozó nemzetközi csapatunkért hálát 

mondunk a munkánk Urának. De ezzel egyidőben sze-
retnénk személyre szólóan mindenkinek megköszönni, 
aki ezekben az embert próbáló időkben napról napra 
végzik a szolgálatot. Isten tegye áldottá munkatársaink, 
önkénteseink életét is!
S továbbra is érvényben van jelmondatunk: „Nem ön-
magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat!“

Kulcsár Tibor

 

ÉBEN HÁÉZER!
(1Sám.7:12)

Életünkben észrevétlenül 
kitartóan kúszik az idő, 
szakadatlan spirálvonala 
fordulóit nem jegyzi elő...

Önmagamnak, ahogyan nőttem, 
éveket raktam – emlékoszlopul, 
a fordulókat úgy jelöltem: 
„megsegített mindeddig az Úr!”

Eszmélésem óta vezetett, 
vele vándoroltam helytetőt, 
minden léptemen éreztem: szeret! 
visszarántott szakadék előtt!

Ha bálványaim összetörte, 
mégha sírtam is keservesen, 
azzal, hogy lelkem meggyötörte, 
látóvá tette megvakult szemem!

Múltra nézni csak így érdemes, 
mert a jelen bárhogy alakul, 
emlékezésnek annyi elég, hogy 
„megsegített mindeddig az Úr!”

ÁMEN
Lukátsi Vilma

„Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint 
szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, 
ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete 

Krisztus arcán.” (2Korintus 4,5-6)
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 ELJÖN

Ádvent. Szelídzengésű üzenet. 
Eljön! Eljön! 
Beteg, a gyógyulásod, 
rab, a szabadulásod, 
halott, az életed. 
Szomorú, most jön az öröm! 
Erőtlen, most jön az erő! 
Éjbe járó, hajnalra váró, 
fölkel a fény neked. 
Zendül az ég, 
zendül a föld, 
Isten izent: 
Eljön! Eljön! 
Ádvent! Ádvent!

Ádvent. Dörög rendíthetetlen, 
kemény királyi üzenetben. 
Eljön. Eljön. 
Ha elkerülöd a mosolyban, 
elédkerül mint könny, sikoltás. 
Ha a bölcsőben meg nem látod, 
utadat állja mint koporsó. 
Eljön az Első és Utolsó. 
Ha mint templom szelíd harangja, 
nem találhat szíven a hangja, 
ágyúk ádáz tüzében hallod 
ítélni rajtad majd e hangot. 
És rombadőlhet minden oltár, 
elnémulhat zsolozsma, zsoltár, 
házad küszöbén fog megállani… 
A munkazajban, léha dalban, 
vagy az éj titkos csendjében fogod 
közelgő lépteit meghallani.

Eljön, eljön! Ki nem kerülheted. 
Ha kikerülöd mint kegyelmet, 
úgy kell bevárnod mint ítéletet. 
Hallod? Hallod? 
Mozdul az ég, mozdul a föld, 
Isten izent: 
Eljön. Eljön. 
Ádvent. Ádvent.

Túrmezei Erzsébet

"Aki pedig mindent elkészített, az 
Isten az." (Zsidók 3,4)

A szemerkélő decemberi havas eső, a 
csontig hatoló hideg, távol tartotta az 
utcákról a járó-kelőket. Csak a legel-
szántabbak, no meg a templomba já-
rók keltek útra. Vasárnap volt. Jézus 
Krisztus születése napja. 
A gyerekek még jóízűen szunyókál-
tak, mialatt az anya már kikészítette 
az ünnepi meleg ruhákat a család-
tagoknak. Ő is vágyott elmenni az 
Istentiszteletre, de makacs tüdőgyul-
ladása miatt az orvos eltiltotta a ki-
járástól. Amíg a forró tea elkészült, 
kinyitotta a Szentírást és elolvasta 
a napi Igét. A gőzölgő gyümölcstea 
csábító illata hamar felébresztette a 
gyerekeket. Perceken belül elégedet-
ten szürcsölték a finom meleg teát. 
Öltözködés közben a fiú számonkérte 
az asszonyt.
- Édesanya! Te miért nem készülődsz?
- Sajnos én ma nem mehetek veletek. 
A tegnap esti vizit után Müller doktor 
bácsi újra szigorú szobafogságra ítélt.
- Akkor mi sem megyünk sehová. - 
vágott rá határozottan a fiú.
- Én sem megyek! – erősítette meg a 
döntést a kislány. 
Az asszony szomorúan lehajtotta a fejét.
- Pedig én már kikészítettem a ka-
rácsonyi hála ajándékot az Úrnak. 
– azzal elővett köntöse zsebéből egy 
fehér borítékot. Abban bíztam, hogy 
ti fogjátok helyettem a perselybe „kéz-
besíteni.”
- Szó sem lehet róla! Veled maradunk 
és mi fogunk ápolni, hogy meggyó-
gyulj végre. De azt nem bánom, hogy 
felolvasd nekünk a mai Igét.
Az asszony e ritka felajánlást megra-
gadva kinyitotta Bibliáját, miközben 
a gyerekek jobbról-balról átölelték. A 
Zsidókhoz írt levél harmadik fejezeté-
ből olvasta a karácsonyi evangéliumot. 
„Aki pedig mindent elkészített az 
Isten az.”
- Több, mint kétezer évvel ezelőtt va-
lóban ez történt gyerekek. Isten min-
dent elkészített az Ünnepre. Elküldte 
egyszülött fiát erre a bűnös világra, 
hogy halála árán megmentsen minket 
a kárhozattól. Elkészítette Mária és 
József szívét a gyermek elfogadására. 
A hideg éjszaka kellős közepén elké-
szítette a pásztorok szívét az azonnali 
indulásra, hogy az örömhír mielőbb 

sokakhoz eljuthasson. Elkészítette a 
bölcsek szívét a tiszteletadásra és az 
ajándékozásra. Elkészítette az idős 
Simeon szívét a várakozásra és a 84 
éves özvegy Anna szívét a hálaadásra. 
Mindezt szeretetből azért tette, hogy 
megismerhessük e világ Megváltóját 
és higgyünk benne.  Nagyon fáj, hogy 
ti még annyit se tesztek hálából mind-
ezért, hogy elmenjetek az ünnepi 
Istentiszteletre. 
A fiú nagyot sóhajtott és határozottan 
a kislány felé fordult. 
- Na, húgocskám uzsgyi, bújj bele a 
csizmácskádba, mert úgy döntöttem, 
hogy mégis elvisszük azt a karácso-
nyi ajándékot a perselybe.
Az utat majdnem végig futva tették 
meg. Akkor léptek be a templomba, 
amikor a kezdő ének első strófáját 
énekelte az ünneplő tömeg: „Itt van 
Isten köztünk, jertek Őt imádni, hó-
dolattal elé állni.
Itt van a középen: minden csendre 
térve Ő előtte hulljon térdre. Az, aki 
hirdeti s hallja itt az Igét: adja néki 
szívét.” (Ref. 165,1.)
Az Istentisztelet alatt a kislány nem 
kalimpált a lábaival, a fiú sem rosszal-
kodott, hanem feszülten figyelt, hogy 
otthon édesanyának el tudja mondani 
azt, amit a templomban hallott. Végül 
az aranymondásból is kértek egy pél-
dányt a betegnek.
Hazafelé boldogan csúszkáltak a jeges 
foltokon, amikor a kislányból kibukott 
az addig visszatartott kíváncsiság:
- Mondd, bátyó! Mi történt veled ott-
hon, hogy mégis úgy döntöttél, hogy 
eljöjjünk? 
- Tudod, húgocskám, engem nagyon 
szíven talált az az Ige, amit édes-
anya felolvasott. Mármint az, hogy 
Isten mindent elkészített. Erről ju-
tott eszembe, hogy hiszen anya is 
ugyanezt teszi. Betegen is, titokban, 
amíg mi iskolában voltunk megsü-
tötte a karácsonyi süteményeket. 
Az illata vezetett el a kamráig, ahol 
cipősdobozokba rejtve fedeztem fel 
őket. Ez természetesen hétpecsétes 
titok, és főként meg ne próbálj lop-
kodni belőlük! No meg azt te is lát-
hattad, hogy milyen csodaszép igés 
lapokat készít réges-régi karácso-
nyi csomagolópapírokból. Annyira 
igyekszik, hogy minden meglegyen 
az ünnepre. És mi még azt a kis ké-
rését se akartuk teljesíteni.
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Hétfő
21.15-21.30 Ifjúsági műsor /  

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

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

Gyümölcskosár 
Vasárnap
21.15-21.40 Léleképítő

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

A MERA adásai 
középhullámon (1548 kHz)

  

 
 
 
 

 

  

Ebben a pillanatban a fiú hirtelen fé-
kezett és egy nagyot csapott a hom-
lokára. 
- Jaj nekünk! Az ajándékot elfelejtet-
tük bedobni a perselybe! Futás visz-
sza, húgocskám!
Az egyházfi épp a nagy vaskaput ké-
szült bezárni, amikor a két kipirult 
arcú kisgyerek kiáltozására lett fi-
gyelmes. 
- Várj egy percet, István bácsi! Csak 
egyetlen percet, amíg a húgocskám 
bedobja a perselybe a karácsonyi 
ajándékát. Az óra végén megfeledke-
zett róla.- Ezzel a megdöbbent kislány 
kezébe nyomta a borítékot. 
Ő az ajtószárnyak keskeny résén be-
préselte magát és mint a szélvész, 
térült-fordult s csak fülig érő moso-
lyával jelezte: a feladat végrehajtva. 

- Hát te fiatalember! - fordult István 
bácsi a fiúhoz - Te nem készítettél 
ajándékot?
A fiú arca cékla veresre változott, de 
amúgy férfiasan kivágta magát a ké-
nyelmetlen helyzetből:
- De igen, István bácsi! Én is készítet-
tem ajándékot Jézusnak: a szívemet!
- Ennek külön örülök fiam. Remélem 
komolyan gondoltad!
Alig vettek búcsút István bácsitól, a 
kislány halkan testvére fülébe súgta 
azt, ami percek óta foglalkoztatta:
- Igazat mondtál István bácsinak? 
Mert ha valóban a szívedet készí-
tetted el az Úr Jézusnak, akkor ugye 
tudod, hogy többé nem hazudhatsz? 
Pláne Karácsonykor…de máskor se!

Szalóczyné Móray Inke

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány minden munkatár-

sa nevében kegyelemmel teljes Karácsonyt és Isten védelme 

alatt megélt Új Esztendőt kívánunk minden hallgatónknak és 

az Antenna magazin kedves olvasóinak!

Ha valaki figyelmesen olvasta az előző történetet, talán nagyon hamar 
arra a következtetésre jutott, hogy „elmúltak azok a szép évek“, amikor a 
gyermekek templomba indultak, s oda az édesanyák azzal a meghatalma-
zással küldték őket, hogy továbbítsák az adományát... „Régen volt, talán 
igaz se volt“ - sóhajtanak némelyek, de biztosíthatom kedves Olvasóinkat, 
a fentebb leírtak nem csupán elbeszélésekben történtek meg.
Fájó szívvel látjuk világunk változását. Sok okot, mégtöbb indokot tudunk 
sorolni arra nézve, hogy miért szorul a keresztyénség egyre hátrébb, s mi-
ért törnek elő olyan gátlástalanul a legalantasabb emberi ösztönök. A kü-
lönböző médiumok lassan egységes képet festenek abból a szempontból, 
hogy az értékrend torzulásait elfogadják, vagy ha nem is fogadják el, de 
az általuk közölt anyagok között bőven található az értékrend semmibe-
vételét, vagy megkérdőjelezését képviselő anyag. (Egy antialkoholistának 
mondott ember nem tarthat fönn pálinkafőzdét, vagy mégis???)
S persze közben tudjuk, hogy nagyon sokan máig ott hordják a szívük-
ben a keresztyénség gyökereit, csíráit, s hogy sokan korábban valami 
olyasmit mondtak: „Én a szívemet adom Jézusnak“. Bár fájdalmas lehet 
a kérdés, de a húgocska hangja a szívünkig érhet: „Igazat mondtál? Mert 
akkor...“ Magyarán szólva: „Komolyan gondoltad?“ Mert a nagy és sokszor 
a pillanbat szűlte lelkesedésből kimondott fogadalmak sorsa sokszor már 
másnapra eldől. Pedig a Szentírás azt üzeni: „Teljesítsd a felségesnek tett 
fogadásaidat!“ (ld.:50. Zsoltár 14. verse)
Új pályázatunkban keressük azokat a bizonyságtétételeket, amelyek bizo-
nyítják, hogy ezek a kimondott fogadalmak valósak is lehetnek és az évek 
próbái között is - Isten megtartó kegyelméből - megálltak. 
A pályázat mottója: „Komolyan gondoltam!“
Beküldési határidő: 2023. március 15.



,

van ez így? Persze nincs új a nap alatt, 
hiszen már az első emberpár óta így 
van ez: Kain féltékenységből megöli 
testvérét, Ábelt; Jákób csalással elve-
szi az elsőszülöttségi jogot Ézsautól; 
Józsefet féltékenységből eladják a test-
vérei; Absolon, Dávid király fia fellá-
zad saját apja ellen, sőt az életére tör; 
és folytathatnám a példákat.
Sajnos, ma is ezt látjuk: a szülők nagy 
része igyekszik szeretettel felnevelni 
gyermekeit, majd „elengedni” őket.  
Az unokák születésével  újra szükség 
lesz rájuk, s ők lelkesen, türelmesen  

foglalkoznak a kicsikkel, 
fáradhatatlanul „bese-
gítenek”. Aztán ők is 
felnőnek, s a nagyszü-
lők egyedül maradnak. 
„Megérthetitek, hogy 
semmire sincs időnk, 
állandóan rohanunk” 
- mentegetik magukat 
gyerekeik, unokáik. Nem 
gondolnak arra, hogy 
egyszer majd ők is ezt 
fogják hallani.
Tudom, hogy nem le-
het általánosítani, én 
is ismerek szeretetben, 
megértésben élő csa-
ládokat, akiknek tag-
jai figyelnek egymásra. 
Közeledik karácsony 
ünnepe, amelynek fő-
szereplője – legalábbis 
nekünk keresztyéneknek 
– Jézus  Krisztus, aki azt 
parancsolta követőinek: 
„…ahogyan én szerette-
lek titeket, ti is úgy sze-
ressétek egymást!” (Jn 
13,34)  Óemberi termé-
szetünk erre nem képes, 
de Jézustól új szívet kap-
hatunk, és megtanulha-
tunk az Ő szeretetével 

szeretni! Imádkozzunk 
azért, hogy egymásra figyelő, békes-
séges karácsonyunk lehessen!

Zika Klára

„Ahogyan én szerettelek titeket, ti is 
úgy szeressétek egymást!” (Jn 13,34)
Megrázott és nagyon elgondolkoztatott 
egy nemrégiben látott film. Az idősödő 
szülők meghívót küldtek felnőtt gyer-
mekeiknek, hogy karácsonykor nem 
náluk, hanem egy panzióban szeretné-
nek találkozni velük. A mama ugyanis 
súlyos beteg, ezért már nem tudja vál-
lalni a népes család ellátását, de még 
utoljára szeretné együtt tölteni velük 
az ünnepeket. A három testvér külön-
külön – értetlenkedve fogadva édesany-
juk levelét – elindul a megadott címre. 
Különböző élethelyzetek-
ből érkeznek, de már az 
első este kiderül, meny-
nyi feszültség van közöt-
tük. A két lány féltékeny 
egymásra, fiú testvérüket 
folyamatosan kritizálják, 
és mindegyik a másiktól 
várja az alkalmazkodást. 
Felháborodva veszik tudo-
másul, hogy édesanyjuk 
nem sütötte meg a meg-
szokott karácsonyi külön-
legességeket, sőt, a finom, 
hagyományos ételeket is 
nélkülözniük kell. – Mi tör-
tént az anyjukkal? Inkább 
el se jöttek volna!
Reggel arra ébrednek, hogy 
éjszaka be kellett vinni 
édesanyjukat a kórházba. 
Apjuk most már kényte-
len elmondani nekik az 
igazságot. A megdöbbent 
csend után záporoznak a 
szemrehányó kérdések: 
„Miért nem szóltatok? 
Meglátogattunk volna…” 
– „Amikor időnként tele-
fonáltatok” – válaszolja 
szomorúan édesapjuk –, 
csak elhadartátok a saját 
problémáitokat, majd vá-
laszt sem várva megkérdezté-
tek: „Ugye nálatok minden rendben?”
Amit eddig leírtam, sajnos nagyon sok 
család életére jellemző, de vajon miért 

Bezörget mindenütt!

Most készítsd, Isten népe, 
a szívedet elő! 
A bűnösöknek üdve, 
az Isten hőse jő, 
Kit irgalomból küld, 
mint rég ígérte néked, 
mert Ő a fény, az élet! 
Bezörget mindenütt! 
 
Hogy elkészüljön útja, 
jöjj, építsd örömest! 
Ha vársz az égi Úrra, 
mit gyűlöl, messze vesd! 
Mi egyenetlen itt, 
hegy és halom ledőljön! 
A völgy, amerre Ő jön, 
felemelkedjék mind! 
 
Ó, engem szegényt, Jézus, 
Te nagy kegyelmeddel, 
e szent napokban, kérlek, 
jöjj, magad készíts el! 
Végy szállást énbennem! 
A szívem legyen jászlad! 
És mindörökké áldlak 
víg hálaénekben.

V. Thilo (Ford.:  
Túrmezei Erzsébet)


