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“Krisztus feltámadt a halottak közül, hogy 

gyümölcsöt teremjünk Istennek.” (Róm 7,4)
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Idős embert kérdezett meg nemrég egy 
riporter: Hogyan éli napjait? A kérdezett 
az ismert szólással válaszolt: Halálon in-
nen, életen túl.
A további beszélgetésből kiderült, hogy 
nem sok örömet talál már az életben, és 
ha jön a halál, akkor mindennek vége. 
Úgy látszik, hogy hosszú élete során sem 
jutott élő hitre, amit Pál apostol megfog-
almazott. Ez egyébként minden igaz hívő 
vallomása is: Nekem az élet Krisztus, és 
a meghalás nyereség.
Idézhetném Billy Graham testvért is e 
témával kapcsolatban: „A hitetlen ember 
csak az élet reménység nélküli végét lát-
ja, de a keresztény hívő a vég nélküli re-
ménységet.”
Úgy tapasztaljuk férjemmel együtt, hogy 
sok nehézsége mellett az idős kornak is 
vannak jó oldalai. Most ezek közül bizony-
ságtételemben csak egyet fogok említeni. 
Az idő ajándékát.
Míg korábban úgy éreztük, mintha ke-
vés lenne belőle, sokszor szinte futottunk 
utána. Az adott időben nehezen tudtuk 
elvégezni a soron következő feladatokat. 
Most mintha kitágult volna az idő határa. 
Tudjuk, hogy ami elmaradt, azt nem min-
dig lehet pótolni, mivel mindennek rendelt 
ideje van. De a kapott időt lehet haszno-
san tölteni még idős korban is.
Különösen nagy áldás számunkra a reg-
geli és esti áhítatok órái. Már nem zavarja 
meg rohanás, mint régebben, mikor siet-
nünk kellett más teendőink felé. Este pe-
dig néha a fáradtság akadályozott a kellő 
odafigyelésben. Mivel a gyülekezeti biblia-
órákra már ritkán tudunk eljutni, magunk 
között elneveztük ezeket az alkalmakat 
kétszemélyes bibliaórának. Természetesen 
harmadikként jelen van az Úr. 
Szeretném közreadni egy ilyen csendes óra 
vázlatos leírását. Billy Graham testvér el-
mélkedéseit nagyon szeretjük olvasni. Jelen 
esetben a Keresztről szóló beszéd volt az 
alapige: 1 Kor 1,18.
Többek között így fogalmazott testvérünk: 
Vajon csodálkozunk-e azon, hogy az an-
gyalok elfátyolozták arcukat, és csendben 
maradtak megdöbbenésükben, amint ta-
núi voltak Isten terve kibontakozásának 
a kereszten?
Kérdően néztünk egymásra a férjem-
mel, hogy az angyalok eme magatartása 
benne van-e a Bibliában? Fellapoztuk az 

igehelyeket, és úgy találtuk, hogy szó sze-
rint nincs így megfogalmazva. De hogy 
az Úr Jézus megváltói munkájának min-
den fontos eseményénél jelen voltak az 
angyalok, – a keresztre feszítés kivéte-
lével – az bizonyos. Már földre jövete-
lének mikéntjét angyal közölte Máriával. 
Születését is angyal jelezte a pásztoroknak. 
Megkísértése után angyalok szolgáltak ne-
ki. A Gecsemáné kertben angyal erősített 
Őt. Feltámadását angyalok hirdették az 
asszonyoknak. Mennybemenetelére angya-
lok hívták fel a tanítványok figyelmét. A 
Golgotánál, a keresztre feszítésnél való-
ban nem olvasunk az angyalokról. Sőt egy 
rövid időre az Atya is magára hagyta Őt. 
Egyedül és önként vívta ki haláltusáját. 
„Aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.”
Ezt az aranymondást már egyszerre mond-
tuk férjemmel. Újra átérezve a kegyelem 
csodáját személyes életünkre vonatkozóan 
is. Mélységes hálára buzdult a szívünk.
Aztán még nem volt kedvünk felállni az 
Ige mellől, tovább folytattuk az elmélke-
dést. Korunkból kifolyólag sokat gondo-
lunk mi is halálunk órájára, az arra való 
felkészülésre, az Úr előtt való megállásra. 
Újra megerősödött bennünk a tudat, hogy 
saját halálunkat nekünk magunknak kell 
megvívnunk, azt senki nem vállalhatja fel 
helyettünk. Akkor sem, ha talán szerető 
családi körben történik. De hogy az Úr - 
aki kegyelmébe fogadott minket, és hosszú 
életünkön átvezetett és megtartott - életünk 
ez utolsó szakaszában sem hagy magunk-
ra, erre biztosan számíthatunk.
Emlékeztünk a gyönyörű zsoltár soraira: 
Még ha a halál árnyékának völgyében járok 
is, nem félek a gonosztól, mert Te velem 
vagy. Ezen kívül igei ígéretek sokaságát 
soroltuk egymás után a menny dicsőségé-
ről, amely halálunk után vár ránk. 
Fájdalmas, mégis szép volt édesapám ha-
lála. Ő 49 évesen fogságban halt meg, az 
elmúlt világháború után. Hazaérkezett fog-
olytársai elmondták, hogy végső percei-
ben hogyan búcsúzott el feleségétől, négy 
gyermekétől: most már mennem kell a fe-
hérruhás angyalokkal. És elment a földi 
haza helyett az örök hazába.
Férjemmel végül gyermeki hálával és biza-
lommal tettük le újra életünket, halálunkat, 
örök életünket az Úr atyai kezébe. 

R. Istvánné, Székesfehérvár

SIESS TE IS!
(110. zsoltár 3)

Isteni üzenet.
Boldog, akit elért!
Tisztán, világosan
csendül felém, felém.
Mozdítja a kezet,
sürgeti a szívet:
“A Te néped siet,
készségesen siet!”

Ha az Ő népe vagy,
siess te is, ne késs!
Annyi a könny, a seb,
baj, ínség, szenvedés!
Az idő is siet:
év évre tűnik el!
S annyi az elveszett,
akit keresni kell!

Égi a küldetés!
Ezer a feladat.
Megállni nem lehet,
lankadni nem szabad.
Szentlelkével vezet,
erőt ad Mestered!
Lankadni nem szabad.
Megállni nem lehet.

Túrmezei Erzsébet

Élet, halál, örökélet
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Ifjúvá
cseperedettSzomjúság

Szomjúság. Ki ne ismerné ezt az érzést. 
Már az egészen kicsi gyermek, szavak nél-
kül is, ki tudja fejezni azt, hogy inni akar, 
s az alig beszélő kisember első szavai kö-
zött van, az „inni, inni” szó. Sok minden-
re lehet szomjas az ember. Először is, és 
legfőképpen, a tiszta, üdítő vízre, de ezen 
túlmenően sok egyéb itókára is. Van, aki 
a víz helyett mindféle édes löttyöket vá-
laszt, melyek itatják ugyan magukat, de 
igazából véve nem oltják a szomjúságot, 
hanem sokszor éppen hogy gerjesztik azt. 
A magyar lakosság több mint 8 %-a a kü-
lönféle alkoholokra szomjazik nap, mint 
nap, hiszen ennyire becsülik az alkohol-
függők számát hazánkban. Ez a nyolc szá-
zalék 10,5 millió lakossal számolva, mert 
kb. ennyien élünk kis hazánkban, 840 000 
embert jelent, ami sajnos nagyon jelentős 
létszám. Úgy talán még szemléletesebb ez 
az egész, hogy ha sorba állítanánk az em-
bereket, mind a 10,5 milliót, akkor minden 
12.-13. ember alkoholista lenne a sorban. 
Elég szomorú arány. 
Ezt a kielégíthetetlen, égető szomjúságot 
egyébként az élet minden területén tapasz-
taljuk. Van, aki szomjúsága kielégítését a 
lépten-nyomon cserélt partnertől várja, 
más a munkahelyi sikerektől, a karrier-
től, megint mások a pénztől, a nagyon sok 
pénztől, vagy a luxuslakástól, a luxusko-
csitól, és a luxusnyaralástól, és még sorol-
hatnám, hogy mi mindentől. A lényeg az, 
hogy szomjas az ember, s vesztére nem az 
„élő víz forrásához” fut, hanem minden-
féle löttyök után nyúl. Persze jó szándékú 
próbálkozások is vannak, vallásos isten-

keresések, humanista kezdeményezések, 
önsegítő próbálkozások, de hosszú tá-
von ezek se kecsegtetnek eredménnyel, 
mert nem alkalmasak a szomjúság csil-
lapítására. Ráadásul a legjobb szándéktól 
vezérelt emberi kezdeményezés is vakvá-
gányra futhat, épp azért, mert emberi, s 
így magában hordja a sérülékenységet, az 
elromlásra való hajlamot. Jeremiás prófé-
tán keresztül így üzent hajdan Isten: „Mert 
kétszeres rosszat cselekedett népem: en-
gem, a folyóvíz forrását, elhagytak, hogy 
víztartókat vájjanak, és repedezett falú 
víztartókat vájtak, amelyek nem tartják a 
vizet.” Nekünk is szólhatna ez az üzenet, 
mert a mi népünk ugyanebben a cipőben 
jár. Istent már réges régen elhagytuk, s a 
helyette kínált „pótszerek” ugyancsak ké-
tes értékűek, és „repedezett falúak a víz-
tározóink is”. 
Hála Istennek azért olyanok is vannak, akik 
jó helyen keresik a megoldást. Elkezdenek 
Bibliát olvasni, gyülekezetbe járni, imád-
kozni. Lehet, hogy az elején még maguk se 
tudják, hogy miért is teszik azt, amit tesz-
nek, csak van bennük valami megmagyar-
ázhatatlan vágy, s ettől hajtva indulnak el 
Isten felé. Többen jöttek már így a gyüle-
kezetünkbe is, Isten pedig minden keresőt 
örömmel fogad, és segédkezet nyújt a ver-
gődő felé. Azt olvassuk a Bibliában, hogy 
„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és 
találtok, zörgessetek, és megnyittatik nek-
tek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, ta-
lál, és a zörgetőnek megnyittatik.”
Mondanom se kell, hogy attól még, hogy 
valaki Isten gyermeke lesz, nem válik kísért-
hetetlenné, épp ezért bennünk is időről-időre 
szomjúságot próbál gerjeszteni a kísértő, 
mégpedig olyan szomjúságot, amely nem 
Isten szerint való. Erre nézve egyértelmű 
Isten tanácsa: „Álljatok ellene az ördög-
nek, és az elfut tőletek!”
Természetesen vannak olyan vágyak is 
bennünk, melyek Isten szerint valók. 
Vágyhatunk pl. Isten igéjének a jobb meg-
ismerésére, arra, hogy Ő szóljon hozzánk 
az Ő igéjéből, vagy az igehirdetésekből, 
sőt olyan is lehet, amikor egy nehéz élet-
helyzetben Urunk tanácsára és vezetésé-
re szomjazunk mindennél jobban, vagy a 
Szentlélek erejének a megtapasztalására. 
Ezekre a dolgokra is igaz a már idézett ige: 
„Kérjetek, és adatik nektek…”

Kulcsár Anikó

Február van, lapzárta. Elmúltak a gyermek-
betegségek. Tanultunk saját hibáinkból?
Akár igen, akár nem, a gyermek felcse-
peredett.

A tizenöt éves MERA ifjúvá serdült. Sok 
szenvedés, sok félelemmel járó gyötrelem 
előzte meg a vajúdás időszakát. Már mű-
ködő rádióadó, műsorszerkesztését kel-
lett úgymond hivatalossá tenni. Hogyan? 
Kivel? Milyen formában? Voltunk egy pá-
ran. Talán tízen sem, akik szerettük hall-
gatni az evangéliumot sugárzó rádiót, és 
ismertük egymást. Természetesen többen is 
hallgatták és szerették az adásokat, de ezt 
titokban tették, általában ismeretlenül.
A magyarországi törvények szerint az ala-
pítványi formát választottuk. Barátaink egy 
része alapítóvá vált, a többiek meg mű-
ködtették az alapítványt a célkitűzésének 
megfelelően. Ezt írta elő a törvény.
Sok öröm és sok munka van mögöttünk, 
míg felnőttünk a feladathoz. Munkatárssá 
váltunk egymás segítésében. Félve mondom, 
munkatársai lettünk az Istennek, ameny-
nyiben engedtünk az Ő késztetésének. Ha 
nem a magunk akaratából cselekedtünk, 
akkor be tudtuk tölteni a feladatunkat. A 
hallgatók pedig nem minket, hanem az 
Úr üzenetét hallgatták, és hallották meg. 
Legyen hála érte.
Dávid azt mondja a huszonkettedik zsol-
tárban „Taníts meg engem a te utadra, óh Uram! 
Vezérelj engem eg yenes ösvényen,”
Mi is így szeretnénk az elénk helyezett 
ösvényen járni.
Ézsaiás így folytatja: „Hát elfeledkezhetik-e 
az anya g yermekéről, hog y ne könyörüljön méhe 
fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én terólad 
el nem feledkezem. Íme, az én markaimba met-
szettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szün-
telen. Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid 
eltávoznak belőled. Emeld fel köröskörül szemei-
det, és lássad, mindnyájan eg ybeg yűlnek, hozzád 
jönnek. Élek én, íg y szól az Úr, hog y fölrakod 
mindnyájatokat, mint ékszert, és felkötöd, mint 
menyasszony.”(Ézsaiás 49, 15-18.)

Lehet, hogy ez a tizenöt éves kicsit pat-
tanásos, és még alakulóban van, de a mi 
gyermekünk. Ne felejtsük el a MERÁ-t, 
gyűljünk köréje, imádkozzunk érte, hogy 
ékszer lehessen számunkra az Úr szolgá-
latában. 

Bödös József
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Újonnan kell születnetek
Az utóbbi időben a sajtó, és az egész tö-
megkommunikáció sokat foglalkozik az 
újjászületéssel. Igaz, hogy sokan beszélnek 
róla, mégis nagyon kevesen élnek e szerint. 
Kíváncsi lennék, hányan tudják igazán, 
hogy miről is van szó? Tulajdonképpen 
ezért határoztam el e kis tanulmány meg-
írását. Szeretném ugyanis, ha pontosan tud-
nád, mit mond a Biblia az újjászületésről. 
Biztosnak kell lenned abban, hogy átél-
ted-e, vagy sem. Továbbá azt is tudnod 
kell, hogy újjászületett hívőként mit vár 
tőled Isten, és Te mire számíthatsz, ha 
Isten gyermeke vagy.
A Biblia újjászületéssel kapcsolatos legfon-
tosabb üzenetét a János evangéliumában 
olvashatjuk. Jézus mondta: „Bizony bizony 
mondom néked, ha valaki nem születik víztől és 
Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami 
testtől született, test az, és ami Lélektől született, 
Lélek az. Ne csodálkozz, hog y ezt mondtam ne-
ked, újonnan kell születnetek.” (János 3,5-7)
Figyeld csak meg, mit mond az 5. vers: „Ha 
valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet 
be az Isten országába”. Az Úr Jézus szerint 
Lélektől kell születnünk. Az újjászületéshez 
tehát a Szentháromság harmadik szemé-
lyének csodatevő erejére van szükségünk. 
Csak rajta keresztül tapasztalhatjuk meg 
ezt az új életet adó változást. Ha alaposan 
tanulmányozzuk a Bibliát, egyértelműen 
felismerhetjük Isten Lelkének fontosságát 
az újjászületésben. A Szentléleknek alapvető 
szerepe van az alábbi három területen:

– újjáteremtés
– megszentelődés
– elváltozás

Isten gyermeke számára az újjáteremtés 
múltbeli esemény, a megszentelődés jelen-
legi valóság, az elváltozás pedig jövőbeli 
reménység. A Szentlélek munkája alapve-
tő fontosságú az újjáteremtésben. Amikor 
valaki újjászületik, akkor új életet kap a 
Szentlélek által. Ez olyan életbevágóan fon-
tos, hogy nem tudom eléggé hangsúlyoz-
ni, mert új élet nélkül nincs üdvösség. A 
János 3,1-7-ben a Megváltó háromszor is 
említi, hogy újjá kell születnünk.
A 3. versben így szól: „Ha valaki nem születik 
újonnan, nem láthatja meg az Isten országát”. 
Az 5. versben kijelenti: „Ha valaki nem 
születik víztől és Lélektől, nem mehet be az 
Isten országába”. A 7. versben azt mondja 
Nikodémusnak: „Ne csodálkozz, hog y ezt 
mondtam neked: Újonnan kell születnetek”.
Miért is van szükség az újjászületésre? 
Azért, mert mindenki romlott, bűnös 
természettel születik erre a világra. Az 
Ádámtól örökölt régi természetünk olyan 
hitvány, romlott, és gonosz, hogy semmi 
jó sincs benne, és teljességgel javíthatat-
lan. Isten ahelyett, hogy megpróbálná ja-
vítgatni, toldozgatni-foldozgatni romlott 
természetünket, inkább újjal ajándékoz 
meg minket, amikor hittel elfogadjuk az 
ő Fiát, Jézus Krisztust. Ha úgy gondo-
lod, hogy a bűnös emberi természetnek 
ez a jellemzése túlzás, akkor kérlek, ol-
vasd el gondosan Isten véleményét ezzel 
kapcsolatban Pál rómabeliekhez írt levelé-
ben: „Nincsen igaz ember eg y sem, nincsen, aki 
érti, nincsen, aki keresi az Istent. Mind elhajlot-
tak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki 
jót tesz, eg yetleneg y sincs. Nyitott sír a torkuk, 

nyelvükkel ámítanak, kíg yóméreg az ajkukon; 
szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk 
g yors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a 
nyomukban, és a békesség útját nem ismerik: 
Isten félelmével nem törődnek.” (Róma 3,10-18) 
Ez Isten gyors fényképe az emberiségről, 
Isten rejtett kamerájának felvétele a rom-
lott, bűnös emberi természetről.
Egyszer édesapám ezt mondta: „Lehet, 
hogy meg tudsz szelídíteni egy oroszlánt, 
és be is tudod idomítani különböző mutat-
ványokra, talán még bukfencezni is megta-
níthatod, de az attól még mindig oroszlán 
marad. Bármibe is öltöztetsz egy disznót, 
akár selyembe, akár bársonyba az akkor 
is a disznóólba vágyik. Cicomázhatod az 
Ádámtól kapott bűnös természetedet val-
lással, reformációval, műveltséggel, kultú-
rával, bármivel, megváltoztatni azonban 
nem tudod.” 

Barátom! Új szívre van szükséged! Az em-
ber természetéből eredően halott a bű-
neiben (Efézus 2,1). Elszakadt Istentől; 
Isten ellensége (Kollossé 1,21); egész lé-
nye tisztátalan. A próféta ezt így írja le: 
„Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ru-
ha.” (Ézsaiás 64:5) Első, testi születésünk-
ből eredően bűnösök vagyunk, ezért  újjá 
kell születnünk, mégpedig úgy, ahogy azt 
Isten gondolja. 
Ennél a második születésnél Isten Lelke a 
Krisztusban bízó embert új élettel, új ter-
mészettel, és új szívvel ajándékozza meg, aki 
így új teremtmény lesz. Ez az újjáteremtés 
munkája. Ezt jelenti újjászületni! 

R. de Haan

Balog Miklós: Egy munkanélküli hívőhöz
Már nem nyolc órát követelnek munkaidőként
munkaadóid. A tíz-tizenegy se elég, ha keresni

sőt, ha találni is óhajtasz valamit fizetésül.
No, meg az otthoni dolgaidat se csinálja helyetted

senki se meg. A család is igényli időd töredékét.
Ennél többet „az Isten sem követelhet” idődből.

Legfeljebb, ha vasárnap egy órát tiszteletére.
Azt se gyakorta, havonta elég egy megjelenés is...

Köznapi bibliaóra, vagy áhítat elve se él már,
minden egyébbel elárasztott tudatodban,

ezért már rágondolni se futja idődből... Ám mi van akkor,
hogyha a munkanélküliségnek az átka zuhan rád

hosszú hónapokig, vagy akár még évekig is tán?
Munkanélküliség Istennél még soha nem volt!
Ő a te munkaadód, ki rég hívogat szeretettel.

Végre beállhatnál nagy örömmel mennyei Gazdád
szőlőjébe kapálni, kötözni, avagy szüretelni.
Már van időd, hisz mit se csinálsz. Hetek óta a lábad
lógatod egyre, avagy tévét nézel vakulásig.
Hogyha először Istened országát keresed majd,
minden egyéb szükségletedet se tagadja meg akkor.
Nem fogsz meztelenül kenyeret koldulni az utcán,
atyai gondviselés hordoz, míg nagy nyereség lesz
istenfélelmed hiteles szolgálataidban.
És megelégedvén a kevés is elég lehet akkor,
még ha ma tán szükséget látsz is testi valódban.
Ámde előbb vagy utóbb kárpótol örökre az Isten
oly gazdagsággal, mit rozsda, se moly nem emészt meg,
értékét nem rontja le pénzromlás se, se rendszer--
váltás hozta bukása a jónak vélt valutának.
Isten lesz maga biztosítéka égi hazádnak!
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láltam a fényképükre, amit akkor készítet-
tek. Beteg voltam, depressziós, a tüdőm és 
a májam is tönkrement. Végezni akartam a 
feleségemmel, de a gyerekek nagyon sírtak 
és féltek. Akkor az jutott eszembe, hogy a 
lelkipásztor hogy merte az én gyermeke-
met megkeresztelni? Fogadtam 3 embert, 
akik azt mondták, hogy megtorolják ezt, 
levágják a pap 3 ujját, és elhozzák nekem 
bizonyítéknak, hogy megtették.
De akkor éjjel látomásom volt, megjelent 
nékem Jézus. Onnan ismertem meg, hogy 
láttam a kezén a szegek helyét. Jézus el-
mondta nekem  minden bűnömet, amit 
elkövettem gyermekkorom óta, 55 éves 
koromig. Így szólt hozzám: eljött szá-
modra a végítélet, nem lesz időd, hogy 

véghezvidd, amit terveztél a lelkipásztor-
ral. Azt mondta, 10 nap múlva meg fogok 
halni. Mutatott egy rettenetes helyet, ahol 
az emberek égtek és kiabáltak kínjukban. 
Tudtam, hogy én is oda kerülök, ha nem 
szakítok förtelmes életemmel. 
Tudod, ki vagyok én? – kérdezte Jézus. Így 
válaszoltam: látom kezein a szegek helyét. 
Igen, én vagyok – válaszolt Jézus. 
Most már nem kételkedtem tovább Isten 
létezésében, és igazságában. Ekkor nagyon 
elkezdtem sírni, és azt mondtam, hogy na-
gyon bánom azt, amit tettem, bocsásson 
meg. Így imádkoztam: Istenem, nem va-
gyok méltó, hogy meggyógyíts, csak bo-
csásd meg vétkeimet. Így válaszolt Jézus: 
megbocsátok, de nem teérted, hanem a fel-
eségedért, aki 20 éven át minden héten egy 
napot böjtölt érted és imádkozott, te meg 
bántottad őt, megverted. Hagyd el minden 

Húsz éven át imádkozott értem 
Kedves Testvéreim az Úrban!

Hálás vagyok Istennek, hogy a MERA 
rádión keresztül eljut hozzám is a jó hír, 
Isten Igéje, amit minden este nagy örömmel 
hallgatok. Éhes szívvel hallgatom, mivel 
súlyos bűnös életből szabadított ki Isten, 
és megbocsátott. 
Református családban születtem 1932-ben. 
Nagyon szerettem a szüleimet, sajnos azon-
ban édesapám presbiter és harangozó létére 
depresszióban szenvedett, így amikor ivott, 
menekülni kellett előle édesanyámnak és 
a hat gyereknek. Nem számított hogy éj-
jel van vagy nappal, esőben vagy fagyban. 
Többször a szénapadláson vagy a szom-
szédnál aludtunk. Minden mérgét rajtunk 
töltötte ki, sokszor verte édesanyánkat, mi 
meg sírtunk a félelemtől.
Egyszer 10 éves koromban a szénapad-
láson a hidegben ezt gondoltam: ha van 
Isten, miért tűri, hogy apánk káromko-
dik, és üldöz bennünket. Akkor éhesen 
és fázva feltettem magamban, ha nagy 
leszek és lesz családom, én soha nem fo-
gom őket bántani.
El is érkezett az az idő, de bizony csak 
2 hétig tudtam állni gyerekkori fogadal-
mamat. Házasságom előtt 4 évvel lettem 
tagja a kommunista pártnak és szereztem 
autószerelő és gépkocsivezető szakmát. A 
feleségem hívő lett, ezt először titkolta előt-
tem, de megtudtam, és nagyon haragra ger-
jedtem miatta. Elkergettem hazulról a 2 
éves fiammal együtt, mikor már a második 
gyermekünk is útban volt. Visszafogadtam 
aztán, de nem volt nyugta mellettem. Ha 
találtam a házban Bibliát vagy keresztény 
könyvet, elégettem őket.
A dohánytól, az erős pálinkától tönk-
rement a májam, a tüdőm, a gyomrom. 
Az orvosom rettentően haragudott rám, 
mert tudta, hogy magam okoztam a bajt 
magamnak.
31 éven át szolgáltam a bolsevik pártot, a 
hívőket és papokat úgy gyűlöltem, hogy 
képes lettem volna megölni valamennyit. 
Istent is gyűlöltem, akiről ráadásul nem is 
hittem, hogy van. Egy könyvet írhatnék, 
amit 31 év alatt Isten ellen és az Ő népe 
ellen tettem. De hála a drága jó Atyának, 
Ő megbocsátott, ezért írok nektek, hogy 
bátorítsalak benneteket.
1984-ben a feleségem titokban elvitte a 
gyülekezetbe a 4 gyermekemet. A 14 éves 
lányomat megkeresztelték, nemsokára ráta-

bűnöd, amit eddig tettél, és térj meg, mint 
a feleséged, mert szeretem őt. 

Reggelre új emberré lettem, a gyűlölet és 
agresszió helyére békesség és szeretet köl-
tözött a szívembe. Nem csak a lelkem, a 
testem is meggyógyult. A tüdőm, májam 
és a gyomrom is. Megszabadultam az ital 
és a dohány szenvedélyétől. 

Hat hónap múlva újra megjelent nékem 
Jézus, és megfenyített, hogy nem látja ná-
lam, hogy őszintén megtértem volna. És 
ne felejtsem el, hogy Ő meghalt az én bű-
neimért, és nagyon szeret engem. Ekkor 
sírni kezdtem, őszintén megbántam bű-
neimet. Reggel, mikor felébredtem elmen-
tem a pártszervezethez, ott bizonyságot 
tettem Jézusról. Akkor ott megfenyítettek, 
hogy 2-3 évre bebörtönöznek, és meglátják 
majd, hogy a hívők hogy szabadítanak ki 
engem a börtönből. Sírni kezdtem, és azt 
válaszoltam, hogy nem 2-3 évet érdemlek, 
hanem 30-40 évet, mert annyit vétkeztem 
Isten és az emberek ellen. Nem akarok egy 
napot sem élni Isten nélkül. Isten csodát 
tett velem. Dicsőség néki! Az Ő pártjához 
tartozom. Halleluja! 

A drága jó feleségem 20 éven át imádko-
zott azért, hogy ez a változás bekövetkez-
zen az életemben. Szinte hihetetlen az ő 
állhatatossága, ami nélkül ma halott len-
nék vagy testi, szellemi és erkölcsi roncs. 

Ehelyett most 75 évesen jó fizikumnak 
örvendhetek a gyermekeim, unokáim és 
a magam örömére. Sajnos az az áldott jó 
asszony már nincs mellettem, magához 
szólította őt a mi Urunk. Néhány évig még 
ő is örülhetett az én új életemnek.

Mielőtt megtértem volna, alig értem el az 
55 kilót. Ma erős fizikummal naphosszat 
dolgozni tudok.

Te, aki ezt a történetet olvasod, ha még 
nem tetted meg, tedd próbára Istent. Add 
neki a szíved és életed. Ő szeret és örül 
neked, meggyógyít és megszabadít mind-
attól, amit az ördög közreműködésével el-
rontottál életedben. Ezt a bizonyságot azért 
írom nektek, hogy teljes szívetekből szol-
gáljátok Istent. Jézus él, és megjutalmaz 
benneteket örök élettel.
Isten áldjon meg egy új szívvel és élettel!

B. Gyula
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A kereszt alatt egy asszony térdelt...

Egy nagyon drága élményemet írom le, 
mely életemnek új fordulatot hozott. 
Tizenhét éves koromban történt. Akkor 
Munkácson laktunk. Családunkban 6 gye-
rek növekedett. Szüleink egész nap munká-
ban voltak. A megélhetéshez szükség volt 
kettejük munkájára. Mi otthon töltöttük 
napjainkat. A háború miatt nem volt taní-
tás az iskolában. Én is tízévi tanulás után 
csak tétlenkedtem. Az iskolában sok szépet 
és jót tanultunk, különösen a hittan órá-
kon. Minden reggel templomba mentem, 
nagyon érdekelt az igehirdetés. Nem is tu-
dom szavakkal megmagyarázni, hogy mi 
vonzott Isten házába. Ugyanakkor a Sátán 
is kísértgetett sokféleképpen. 
Otthon a testvéreimmel veszekedtünk, 

civakodtunk, aminek mindig rossz vége 
lett. Szerettem volna, ha valakinek meg-
tetszettem volna. Az ördög csábított a tilos 
útra. Nem volt nyugalmam. A testvéreim 
a szemembe vágták, hogy ezért jársz te a 
templomba? Akkor beláttam, hogy test-
véreimnek igaza van. A legrosszabb úton 
járok, és ennyi bűnteherrel nem élhetek. A 
nagy teher alatt búsan teltek napjaim. 
Jártam a templomba tovább, és énekeltem: 
Úr Isten add, ha felderül a reggel, tiszták, 
erősek, boldogok legyünk. Nagyon vágy-
tam a tiszta életre.
A háború réme sok embert a templom-
ba hozott. Tömve volt a templom esetről 
esetre. Katolikusok, zsidók mind jöttek a 
református templomba.

Isten adott drága evangélizációs alkalmakat, 
áldott igehirdetőket, akik rámutattak az Úr 
Jézus keresztjére, szeretetére. Megmutatták 
a helyes utat, melyen az Úr Jézus előttünk 
jár, és mi követhetjük Őt. Volt alkalom a 
bűnvallásra is, és én vittem a bűnterhemet 
négyszemközti bűnvallásra. Minden ismert 
bűnömet megvallottam. Imádkoztunk, és 
az Úr Jézus megszabadított. Övé a dicsőség 
kezdettől fogva, most és mindörökké.
Azóta Vele járok, szívem csak Néki él. 
Csodás lényét megértem Szentlelke fényi-
nél. Örök éltem sem lesz elég, zengnem 
az Ő dicséretét. Kéz, amely kerestél, szív, 
amely szerettél. Vér mely eltörölted bűnö-
met, Mindörökre áldva legyetek. 

T. Béláné, Bátyu – Ukrajna

Megmutatták a helyes utat

Elvált asszony vagyok, két lányom van, 
pedagógusok. A kisebbik gyógypedagó-
gus, aki autista gyerekekkel, a tanulásban 
akadályozottakkal foglalkozik.
Olyan családba születtem, ahol apai nagy-
szüleim hívő baptisták, az anyai nagyszü-
leim templomba járó evangélikusok voltak. 
Szüleim nem voltak vallásosak, nem gya-
korolták a vallási életet.
1970-ben férjhez mentem egy katolikus 
családba, ahol 1970. december 26-án meg-
keresztelték kislányunkat, Zsuzsit, katoli-
kus vallás szerint. Noha én jelen voltam, 
de a templomi szertartáson nem vehettem 
részt, mivel férjem édesanyja nem tartott 
méltónak, mint a fiához való világi fele-
kezetű nőt feleségnek, avagy az édesanyai 
szerep betöltésére.
Akkor én? Nem értettem semmit. Hiszen 
sodort az élet s mindent elfogadtam az 
idősebb korosztálytól. Tapasztalt, nagy 
tudású, köztiszteletben lévő templomba 
járó emberek voltak.
Aztán úgy hozta az élet, hogy férjem a 
leninizmus útján ment tovább. 11 éves 
Zsuzsi lányom után megszületett Edit, 
akit nagyon vártunk.
Férjem a gyermeket, mint ajándékot más-
képp látta: a Marxizmus útján előre a cél 
felé, engem magasról lenézve.
Egyre nagyobb volt a nézetkülönbség kö-
zöttünk. Majd egy szép napon megkért, 
hogy menjek el vele egy roma családhoz, 

ahol az asszony egyik munkatársnője volt. 
Eladósodtak, s egy kisebb településre köl-
töztek. Eleget téve férjem kérésének, ott 
álltam a roma család szobájában. Látszott 
rajtuk, hogy abban reménykednek, hogy 
jobb helyre költözhetnek. Felpakolva min-
dent egy kocsira, indulásra készen voltak 
mikor odaértünk. Odajött hozzám a ház 
tulajdonosa és azt mondta, hogy bármit 
választok az ott lévő holmik közül, ne-
kem adják.
Vajon mi kellene nekem egy eladósodott 
szegény családtól, hiszen hozzájuk képest 
mi a csúcson éltünk.
Felnéztem, és a falon ott volt egy kép, és én 
elkértem. Egy selyem anyagra volt festve, 
talán búcsúban vehették: sötétszürke fel-
hők a kereszten, az Úr Jézus lehajtott fejjel, 
s a kereszt alatt a Golgotán egy asszony 
térdelt imára kulcsolt kézzel. Néz felfelé 
a töviskoronás, vérző, szent főre. 
Ateista férjem bolondnak nézett, mit vá-
laszt ez a nő, mikor annyi más érték, régi-
ség van a családban. 
A képet sokáig olyan helyre tettem, ahol 
nem keltett feltűnést. Kerestem az utat, 
ahol ez az ajándék másképp él. Nem meg-
alázva, nem megfeszítve, hanem minden-
ki szívében dédelgetve. 
Ahol a költözés a keskeny útra mutatott. 
Nekem a legdrágább érték volt. A kereszt 
alatt hatalmas gazdagságot kaptam. 
Két kislányommal magamra maradtam, a 

férjem elérte a csúcsok csúcsát. De én elma-
radtam tőle ezen az úton. Úgy érezte, hogy 
számára az ivás a megoldás. Sokáig ápol-
gattam, mire a kisebbik lányunk asztmás 
rohamokkal jelezte a családunk végét.
Megviselt életemet kórház követte. A félt-
ve őrzött képet, a szentestét is a kórház-
ban töltöttem. Körülöttem elesett emberek 
voltak, akik nem hiányoztak senkinek a 
szeretet születésén. Ekkor értettem meg a 
kiválasztott képet, ahogy ott a kereszt alatt 
az imádkozó édesanya könyörög mesteré-
hez, hogy örök életünkért Jézus legyen a 
közbenjáró Istennél. 
A kép visszakerült eredeti helyére, mert 
megtanított úgy szenvedni, hogy javunkra 
váljon. Nekem legfőképp. Hatalmas erővel 
tör át a fénye, lehajolt értem, s üres lett a 
kereszt, amit Ő cipelt helyettem. 
Hálás vagyok ma azért a rögös útért, ami 
a kereszt alá vitt engem. Mert megismer-
hettem a passiót, mennyit szenvedett ér-
tem Jézus, és hogy amit lehozott a földre 
felbecsülhetetlen értékű. Megtanított arra, 
hogy az az ajándék kép, amely nincs feltű-
nő helyen kirakva, de a szívemben tiszta 
fényével útbaigazít. 
Ott, a kereszt alatt a nyers gyémánt meg-
formálódik, hogy akik befogadják Őt, csil-
lagként sugározzák a szeretet erejét, amit 
csak Jézustól kaphatunk. 
Mély tisztelettel:

M. Imréné S. Zsuzsa, Kiskőrös
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Katolikus családban nevelkedtem, és a val-
lás szerint éltem. Nagyon sok próba volt 
az életemben. Hívogatott az Úr szeretete 
és kegyelme által.

Édesanyám betegsége egy igen nagy próba 
volt. Gyógyíthatatlan beteg volt, a kórház-
ból is kiadták. Ápoltam, mellette voltam 
éjjel és nappal - de nem tudtam, hogy ilyen 
nehéz lesz. Minden emberi segítséget el-
vett tőlem az Úr. Volt családom, de egész 
nap dolgoztak, és egyedül voltam. 
Akkor még nem értettem, de most már 
tudom, hogy az Úr így akarta megmutatni 
rajtam az Ő nagy erejét, irgalmát és sze-
retetét. Olyan nagy erőt kaptam naponta, 
ha visszagondolok is, csodálkozom rajta, 
hogy mindent el tudtam végezni. Egy régi 
Biblia volt a társam, naponta olvastam, és 
letérdeltem, könyörögtem az Úrhoz min-
dennapi erőért. Naponta meg is kaptam. 
Dicsőség érte az Úrnak. 
A szomszédok kérdezték, hogy bírom, ők már 
rég összeomlottak volna. Azt feleltem, hogy 

segít a jó Isten, mert nekem semmi erőm.
Hála az Úrnak, hogy nem roskadtam össze. 
Mikor Isten megsokallta a szenvedést, az 
Ő akarata szerint örök hazába szólította 
édesanyámat. Nagyon fájt, de vígasztalt 
az Úr, és begyógyította a sebet. Az űrt 
teljesen betöltötte. Bizonyságot tettem a 
családomnak és a szomszédoknak, hogy 
Isten engem nagyon megsegített, megtar-
tott, és Őt el nem hagyom, Neki akarok 
szolgálni és élni. Jártam templomba, sokat 
imádkoztam, olvastam a Bibliát, de akkor 
még nem értettem. Hívő barátnőm segí-
tett, megmagyarázta az Igét, és elhívott a 
gyülekezetbe, ahova ő is járt.
Tőle hallottam a MERA rádió szolgálatá-
ról is. Csodálatos volt az Ige: Ne ítéljetek, 
hogy ne ítéltessetek. Nagyon szíven ütött. 
Gondolkoztam az Ige magyarázatán. 

Kaptam a testvérektől kazettákat. Cseri 
Kálmán, Apostol Imre igehirdetését. Ezeket 
hallgatva az Ige tükrében megláttam ma-
gam, hogy milyen semmire való bűnös 

ember vagyok. Zokogva leborultam az Úr 
elé, könyörögtem, hogy bocsássa meg bű-
neimet. Tisztítson meg drága szent vére 
által, és fogadjon el gyermekének. Mentsen 
meg az örök haláltól. Ott voltam a kereszt 
alatt. Legalább egy órát zokogtam ott, ros-
kadoztam bűneim súlya alatt. Míg egyszer 
csak megkönnyebbülést éreztem. Hogy a 
nehéz súlyt leemelte rólam. Nagy örömöt, 
boldogságot éreztem szívemben, lelkem-
ben. Ezt nem cseréltem volna fel a világ 
minden kincséért sem.
Majd később elvezetett az Úr az erzsébeti 
baptista gyülekezetbe egy lelki testvér által. 
1996-ban bemerítkeztem, és boldog gyerme-
ke vagyok az Úrnak, és boldog tagja Krisztus 
gyülekezetének. Azóta férjem is jár a gyüleke-
zetbe, és hitét megpecsételve 2006 szeptem-
ber 3-án bemerítkezett. Így ketten szolgáljuk 
az Urat. Dicsőség érte Istennek! Imádkozom 
a MERA minden munkatársáért. Isten áldá-
sa legyen velük, és szolgálatukon. 

T. Józsefné, Budapest

Nincs csodálatosabb dolog, mint átél-
ni, hogy engem is szeret az Isten. Az Ő 
kegyelméből egy hosszú életút van már 
mögöttem, amit gyermekségemtől az én 
Urammal járhattam. Már 9 éves korom-
ban megmutatta nekem, hogy imádságot 
meghallgató édesatyám.
Édesapám halálos beteg lett, tetanusz 
mérgezése volt. Amikor én ezt megtud-
tam, magányba vonultam. Térdre borul-
va hittel imádkoztam: Istenem, gyógyítsd 
meg a mi apukánkat, ne maradjunk árván. 
Kicsik vagyunk még, hadd nevelhessen 
bennünket, élhessünk és örülhessünk 
egymásnak. Teljes bizonyossággal meg-
nyugodva álltam fel, hogy meghallgatott 
Isten. Most már biztosan meggyógyul a 
mi apukánk. És meggyógyult, amire az or-
vosi tudomány azt mondta, hogy 100-ból 
kettő, ha életben marad, mert nagyon ké-
sőn ment az orvoshoz. De az Úr meggyó-
gyította. Meghallgatta egy kicsi gyermek 
könyörgését.
Milyen jó lenne, ha most is minden gyer-
mek tanulna hittant, mert én is éppen akkor 
tanultam ezt az igét, amikor a legnagyobb 

szükségem volt rá: Márk11, 22-23. És az én 
gyermek szívem teljes hittel befogadta ezt 
az igét, és a csodálatos imameghallgatást. 
Egy életre szóló megtapasztalást kaptam 
Isten kegyelméből. 
Ezen a hosszú életúton mindig tapasztal-
hattam Uram megtartó kegyelmét. Ha én 
hűtlenkedtem, Ő hű maradt, ha elfárad-
tam a harcok próbák között, Ő felemelt 
és karjaiba vett, ha sírtam, megvigasztalt, 
ha nem voltam engedelmes, megfenyített. 
Mint egyik alkalommal is az ige által tud-
tomra adta Ézs 57:17 ”mert a telhetetlenségnek 
vétkéért haragudtam meg és megvertem őt„. 
Ekkor 33 éves fiatalasszony voltam, na-
gyon beteg lettem, 8 hétig fekvő beteg 
voltam. Volt idő igét olvasni, amit elhanya-
goltam sok dolgom miatt. Megköszöntem 
az Úrnak, hogy megállított, és újra magá-
hoz fordított. Az egyik nap nagyon rossz-
ul lettem, azt hittem meghalok. Az orvos 
azonnal kórházba utalt. A haláltól nem 
féltem, csak az anyai aggódás sikoltott fel 
bennem: mi lesz a gyermekeimmel? Ekkor 
8-10 évesek voltak. Nagyon nehéz órákat 
éltem át, de nem hagyott magamra Isten. 

Tudtam, ha nekem el kell mennem, akkor 
az én Uram helyettem is gondoskodik az 
enyéimről. És az én, és szeretteim életét 
az Úr kezébe téve tudtam így imádkozni: 
legyen meg a te akaratod. Ha ezt ki tudjuk 
mondani, teljes bizalommal, akkor betölt 
az ő békességével, erejével. 
Most e földi zarándokút vége felé jár-
va is boldogan vallhatom, hogy egyedül 
Krisztust követve érdemes élni.

Sz. Imréné, Makó

Boldog gyermeke vagyok az úrnak 

egyedül krisztust követve érdemes élni
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Meghallottam az ő hívását
kevés szó esik Jézusról, és miért nincs sze-
retet az emberek között. 
Közben teltek az évek, nagylány lettem 
és hihetetlenül el kezdett vonzani a világ. 
Minden érdekelt, ami világi, állandóan úton 
szerettem volna lenni, az otthon nem nyúj-
tott számomra biztonságot. Édesanyámat 
17 éves koromban tragikus körülmények 
között elvesztettem. Édesapám nem volt 
igazi támasz a családban. Tulajdonképpen 
a Nagyanyám nevelt. 
Időközben furcsa félelmeim voltak, ami-
ket nem tudtam legyőzni. Érdekelt a vi-
lágmindenség, ugyanakkor minden, amire 
nem tudtam magamnak magyarázatot adni 
nyomasztott. Érdeklődni kezdtem a túl-
világi dolgok iránt. Jósoltatás volt az első, 
ami elindított a sötét úton. Aztán rengeteg 
minden, ami sötét, belefért az életembe. 
Eljártam gyógyítói alkalmakra, agykont-
roll tanfolyamra. Se szeri, se száma a sok 
sötét cselekedetemnek. 
Én, aki mindig erősnek gondoltam ma-
gam, hihetetlenül meggyengültem. Tudom, 
a családomtól is sok sötét dolgot kaptam, 
hiszen élő hite senkinek nem volt felme-
nőim közül, de – ma már tudom – min-
dent megtettem annak érdekében, hogy 
a sátán erői rám telepedhessenek. A fé-
lelmeim már olyan szinten voltak, hogy 
orvoshoz kellett fordulnom.
Iszonyú szorongásokkal küszködtem. Féltem 
mindentől, de próbáltam ezt mindenki előtt 
titkolni. Borzasztó volt az érzés, hogy én, 
aki olyan bátor voltam mindig, már az utcán 
is alig mertem közlekedni. Nyomasztott 
a tér, minden ismeretlen. Családom szá-
mára is hihetetlen nagy keresztet jelen-
tettem. Rosszulléteim fokozódtak, egyre 
gyakoribbak lettek. Nyugtatókon, altató-
kon éltem. 
Ma már látom azt, hogy Isten így tett en-
gem rövid pórázra, mert enélkül elvitt vol-
na a világ. A gyógyszerek, csak addig adtak 
számomra kábultságot, amíg hatásukat ki-
fejtették. Közben vizsgált belgyógyász, kar-
diológus de semmilyen szervi elváltozást 
nem állapítottak meg. Emlékszem, egyszer 
a férjem megkérdezte tőlem, hogy félek-e 
attól, hogy felrobban az elém tett túrós 
tészta. Bármilyen hihetetlenül hangzik, a 
kérdés nem volt számomra abszurd. Talán 
azon kevesek közé tartozhatott, amitől nem 
féltem. Eltelt az életemből 20 rendkívül 

kemény esztendő. Ez alatt az idő alatt iga-
zán jól sosem voltam, csak esetleg voltak 
jobb periódusaim, miközben mérgeztem 
a körülöttem lévő légkört és elsősorban a 
családom. Barátaink kérdezték, miért ha-
ragszom állandóan, és én valóban haragud-
tam mindenkire, csak magamat nem láttam 
igazán, aki annyi bűntől megfertőzött és 
megannyi bűnnek hordozója voltam.
Egy napon, amikor a halálfélelem már 
sokadjára uralkodott rajtam, egyedül 
voltam otthon – emlékszem, mintha ma 
lett volna –, nekitámaszkodtam az ajtófél-
fának, és szívből kiáltottam, Uram, gyó-
gyíts meg, vagy vigyél engem el az élők 
sorából, mert önkezemmel nem merem 
eldobni az életem. 
Isten megengedte számomra a gyötrelmet, 
de nem gyönyörködött ebben az állapo-
tomban. Védett engem. Ma már úgy látom 
ezt az egészet, hogy szárnyaival betakart. 
Felemelt ebből a nyomorúságból.
Legelőször elvezetett egy orvoshoz, aki lás-
satok csodát 3 hét alatt tudott olyan gyógy-
szert adni, ami kihozott ebből a mélységből. 
Számomra ez már csoda volt, hiszen 20 
év alatt számát és fajtáját nem tudtam a 
gyógyszereknek, amit megettem.
Isten tovább lépett az életemben. Küldött 
hírnököt, azzal az üzenettel, hogy Egerben 
van egy hely, ahol tiszta evangélium szól. 
Ennek az Úr nagy kegyelméből már 9 éve. 
Itt meghallottam az ő hívását. Azt, hogy 
szeret és nem mondott le rólam, hogy szük-
sége van rám, és meghalt a bűneimért.
Ma már látom, hogy Isten mindig időben 
érkezik, nem szokása a késés, de nem is ha-
markodja el a dolgokat. Jól időzített az én 
életemben is, hiszen ő tudja, hogy minek 
mikor van itt az ideje. Soha nem tolakszik, 
de ahol várva várt személy, ott megjelenik, 
és nem jön üres kézzel, hanem hozza a se-
gítséget a bajbajutottnak.
Így látta meg az én életem vesztes csatá-
it is, és ölelt át – számomra érthetetlenül 
– az ő nagy szeretetével. Bűneim megval-
lottam, életem a kezébe tettem.
Köszönöm az értem ontott drága vért az 
én Megmentőmnek, és kérem, hogy ad-
jon minél több áldott lehetőséget, hogy 
őt szolgálhassam itt a földön, és boldog 
legyen a Vele való találkozás majd egy-
kor odaát.

D. Ernőné

40. zsoltár 11 vers: „igazságodat nem rejtege-
tem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és 
szabadításodról, nem titkolom el szeretetedet és 
hűségedet a nag y g yülekezet előtt.”

Kedves Testvéreim! Az igazat megvallom 
Nektek, bizonyságot tenni egy közösség 
előtt arról, hogyan hozott ki Isten a sö-
tétség birodalmából, nekem még ma sem 
könnyű dolog, annyi fájdalmas és szomo-
rú dolog volt az életemben. Mégis amikor 
ezekről gondolkoztam az utóbbi napokban, 
úgy határoztam, hogy elmondom megtéré-
sem történetét, azt, hogy hogyan mentett 
meg engem az én Megváltóm a halál sötét 
markából, hiszen végtelen hálával tarto-
zom Neki mentő szeretetéért, azért, mert 
őt a szívembe fogadhattam. Nem szabad 
elrejtenem a fényt, amit ő gyújtott az én 
sötét lelkemben.

Katolikus hitben nevelkedtem. Bibliát 
először Jehova tanú nagynénémnél lát-
tam, ami rendkívüli hatással volt rám. 
A benne foglalt igazságok megragadtak 
már gyermekkoromban, de a Jehova tanúi 
iránt mégis valami – akkor még számom-
ra megmagyarázhatatlan – visszautasítás-
sal viseltettem.
Istenről kicsiny gyermekkoromban, mint 
egy mesebeli hősről gondolkodtam, hiszen 
a tanítás is meseszerű volt, amit Róla kap-
tam. A tiszta Igét nem ismertem. 
Később aztán el-eljárogattam a katolikus 
templomba, ahol nem értettem, miért olyan 

Lapzártakor érkezett a hír, hogy 

Dr Kovács György 
testvér, 

aki a MERA alapításában 
is tevőlegesen részt vett, és 

utána néhány éven keresztül a 
levelezés szolgálatát is végezte, s 
a Lelkiposta műsorának első 78 
adását készítette, életének 60. 

évében, hosszú betegség után az 
Úrhoz költözött. 

Temetése március 9-én volt a 
Farkasréti temetőben
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Ha személyesen ismersz, akkor kövess!
A Márk 8,27-34-ben a következőket ol-
vassuk: Jézus... elindult tanítványaival eg yütt 
Cézárea Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte 
tanítványaitól: „Kinek mondanak engem az em-
berek?” Ők íg y feleltek: „Keresztelő Jánosnak, 
mások Illésnek, ismét mások pedig eg ynek a pró-
féták közül.” Jézus tovább kérdezte őket: „Hát 
ti kinek mondotok engem?” Péter íg y válaszolt 
neki? „Te vag y a Krisztus.” ...És tanítani kezd-
te őket arra, hog y az Emberfiának sokat kell 
szenvednie... és meg kell öletnie, de harmadnapon 
fel kell támadnia... Péter ekkor magához vonva 
őt meg akarta dorgálni; ő azonban meg fordulva 
tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt 
mondta: „Távozz tőlem Sátán, mert nem az Isten 
szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint.” 
Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival 
eg yütt, és ezt mondta nekik: „Ha valaki énutá-
nam akar jönni, tagadja meg magát, veg ye fel a 
keresztjét, és kövessen engem.”
Az Úr Jézus tehát tudni akarta, hogy ki-
nek gondolják őt az emberek. De főleg az 
érdekelte, hogy mi a tanítványok saját vé-
leménye. Szerintük az emberek Keresztelő 
Jánosnak, Illésnek, vagy a próféták közül 
egynek mondták. Azaz felismerték, hogy 
egy különös személlyel állnak szembe. 
Ennélfogva – a már halott, de különösen jó 
hírű egyének közül egynek tekintették.
Keresztelő Jánosra még emlékeztek, és 
bizonyára hatással volt rájuk erőtelt térí-
tési munkája. Illés pedig – többek között 
– csodáiról volt ismeretes, melyekhez ha-
sonlókat Jézus is tett. Hasonlóan a többi 
próféta is. Az viszont az átlag vallásos em-
bernek eszébe sem jutott, hogy esetleg ő 
a megígért Messiás. 
Napjainkban is ez a helyzet. Amikor meg-
kérdezünk néhány olyan embert, aki még 
nem ismerkedett meg személyesen az Úr 
Jézus Krisztussal, hogy ki ő; azt fogja mon-
dani, hogy egy értékes filozófus, vagy bölcs 
tanító, vagy próféta. Azonban ez a felfo-
gás – bármilyen jónak, vagy vallásosnak 
hangzik is – mégsem elég az üdvösséghez. 
Mert a Biblia szerint üdvözülni illetve a 
mennybe menni csak az fog, aki hiszi, hogy 
Jézus Krisztus az egy igaz Isten Fia. Mert 
„nincsen üdvösség senki másban, mert nem is 
adatott... más név, amely által üdvözülhetnénk.” 
– olvassuk a Cselekedetek 4,12-ben.
Szép vélemény nem elég! Ezért elhangzik 
a kérdés feléd és felém is: te kinek mondod 
Jézust? Örök életed függ válaszodtól. Isten 

Fiának, vagy másnak gondolod?
A tanítványok nevében viszont Péter kije-
lentette, hogy „Te vagy a Krisztus”, azaz, a 
felkent, illetve a Messiás. Ők eddigre már 
eljutottak erre a hitre. S amikor Jézus lát-
ta, hogy ők már értik, hogy kivel állnak 
szemben, akkor nyíltan megmondta nekik, 
hogy sok és kemény szenvedés, kereszt-
halál, de utána feltámadás vár rá. Ezt a 
hírt viszont már nehéz volt nekik elvisel-
ni. Ők ugyanis nem olyan Messiásra vár-
tak, aki szenvedni jött e világra. Inkább 
olyanra, aki megszabadítja őket a róma-
iak igájából, s egy bizonyos „aranykort” 
valósít meg az övéi számára. Ezért Péter 
meg is dorgálta őt mondván: „Isten ment-
sen, Uram, ez nem történhet meg veled!” (Máté 
14,22). De Jézus elutasította szavait, sőt 
megállapította, hogy a Sátán beszél belőle, 
mert el akarja ijeszteni a kereszthaláltól. 
U.i. a Sátán tudta, hogy mit jelent Krisztus 
kereszthalála az ő részére, ezért már szüle-
tésétől kezdve igyekezett lehetetlenné ten-
ni azt. Először a gyermekgyilkosság által 
akarta megakadályozni, hogy odajusson; 
majd kísértései által próbálta elvonni, az-
tán Péter által akarta elijeszteni, s végül 
a Gecsemánéban meg a keserű pohár el-
utasításának lehetőségével akarta elérni, 
hogy ne menjen fel a keresztre. De az Úr 
átlátott rajta itt és máskor is. Ennélfogva 
nem hallgatott rá soha.
Viszont ezután Jézus azt is megmondta 
a tanítványoknak meg az őt követő soka-
ságnak is, hogy aki pedig már hiszi, hogy 
ő a Messiás, azaz személyesen ismeri őt, s 
ennélfogva követni szeretné, az „...tagad-
ja meg magát, vegye fel a keresztjét, és” 
kövesse őt. Vagyis számoljon fel bűneivel, 
én-jével, földi kényelmével, vágyaival és 
terveivel, és szánja oda magát, erejét, ide-
jét, pénzét, mindenét teljesen Istennek. 
Akkor ő oda küldheti, ahová akarja, olyan 
munkát bízhat rá, amilyet szeretne, olyan 
ajándékkal áldhatja meg, amellyel a legjob-
ban meg tudja dicsőíteni az ő szent nevét; 
s azt engedhet rá, amiből a legnagyobb di-
csőség származik az ő nevére és áldás az 
illetőre. Vagyis teljes mértékben uralhatja 
és használhatja.
A sorrend tehát a következő:
– Jézus Krisztusba, mint Isten Fiába vetett hit,
– Ezzel egyidőben, vagy utána, a neki való 

teljes odaszánás,

– Folyamatos engedelmesség és megszentelődés,
– A Szentlélek ajándékának elnyerése, illetve 

felismerése,
– S a Szentlélek általi szolgálat illetve 

lélekmentés. 
Erre több kérdés merül fel: Odaszántuk 
már magunkat teljesen Istennek, hogy azt 
tehessen velünk, amit akar? Oda vihessen, 
ahová ő szeretne? Megajándékozhasson 
a Szent Lélek egy vagy több ajándékával? 
Fel is ismertük már ajándékunkat és alkal-
mazzuk azt? Folyamatosan odaszánt éle-
tet is élünk? Ismert bűnt nem tűrünk meg 
életünkben, hanem amint felbukkan egy, 
azonnal megvalljuk, s bocsánatot kérve el 
is hagyjuk azt? S utána ismét teljes oda-
szánással és egyre jobban megszentelőd-
ve, tovább szolgáljuk Urunkat? 
Hadd mondjam el, hogy nálam az oda-
szánás nem történt meg azonnal a bűn-
bocsánat és üdvösség elnyerésekor. De 
azonnal vágytam arra, hogy másnak is 
elmondhassam, hogy mit nyertem úgy, 
hogy ők is nyerjenek új életet Jézusban. 
Viszont mikor megértettem, hogy ahhoz 
teljes odaszánásra van szükségem, akkor 
megijedtem. Attól féltem, hogy ha oda-
szánom magam, akkor Isten esetleg olyan 
helyre küld, ahová nem szeretnék menni, 
vagy olyasmit bíz rám, amit nem szeretnék 
megtenni. Néhány napi rágódás után azon-
ban rádöbbentem, hogy Mennyei Atyám 
kezében van a legbiztonságosabb helyem. 
Mire végülis imában odaszántam magam. 
S utána olyan öröm és békesség árasztott 
el, amilyet azelőtt sohasem éreztem. Azóta 
ennek fenntartása a feladatom. 
„Hogy oda merjük-e szánni magunkat 
Urunknak, az attól függ, hogy mi a vé-
leményünk az ő megbízhatósága felől.” 
– írta A.S., lelki tanácsadó.
NEKED MI A VÉLEMÉNYED? 
Eléggé megbízhatónak tekinted ahhoz, 
hogy teljesen odaszánd magad számára 
most először életedben, vagy ismételten, 
illetve folyamatosan?
Jézus kérlel: Ha már személyesen ismersz, 
akkor kövess engem! Vállald az odaszánást, 
a folyamatos és teljes engedelmességet, a 
tisztaságot, a lélekmentést, s az ezekkel 
járó nehézségeket. Mert én veled vagyok 
a világ végezetéig. Támogatlak, erősítlek 
és használlak. Azután meg befogadlak a 
mennybe, és még jutalmat is adok ne-
ked. 

Mátrainé Fülöp Irma
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Cigányműsorokról

1944... Repülő-
gépek és sziréna 
zaja... dübörgő 
hangok, záporo-
zó lövések... Egy 
édesanya rejtőzik 
a többi tízezerrel 
együtt, valahol a 
fővárosban... s 
egy kisgyermek, 
aki éppen ekkor 
látta meg a nap-

világot... vagy inkább a sötétséget? Hiszen 
háború van, kegyetlen, fekete, gyászos idő-
szak. Mégis megszületett, mint több száze-
zer társa is... Mert Valaki gondolt rá, mert 
Isten tervében ő is benne volt.
Kicsi gyermekként már hallott a Teremtőről, 
a kitaszított Jézus Krisztusról, akit már 
gyermekként üldöztek, s nem volt nehéz 
együtt érezni vele... Szülei bár különbö-
ző felekezetekhez tartoztak, mindketten 
az Úr Jézusról tettek tanúbizonyságot. A 
Jézusi szeretetet élték meg gyermekeik 
előtt. Gyermekévei és kora ifjúsága ide-
jén nem volt jó gyermek, vágyott meg-
ismerni a világot, korán felnőtt, és sok 
mindent megismert... a bűnöket is... ment 
a maga feje után.
Az Isten szerinti keskeny utat egy másik 
gyülekezetben ismerte meg, mint ahol 
konfirmált. Itt volt egy imádkozó ifjúsá-
gi csoport, ahova vágyott tartozni. Ahhoz 
a békességhez, nyugalomhoz, erőhöz, ami 
tőlük áradt felé.
Kérdések sora után (Mit csinálsz a bűne-
iddel? Hogyan élsz a mindennapokban? 
Tudsz-e arról, hogy van másik út?) meg-
erősítésre várva, csak a Fiú ígéretét kapta 
„Én fiam vagy Te, ma nemzettelek téged” 
(Zsid 5,5). Ez Jézusról szólt, de tudta hogy, 
aki életét adta érte is, az tudja végigvezet-
ni a keskeny úton, Ő tud kiteljesedett és 
nem beszűkült életet adni majd számára. 
Átadta hát az életét Neki...
„Tudjak Krisztusban elmerülni, benne len-
ni, benne maradni”, akkor a törvény nem 
gát lesz, hanem támogató, egy útmutató, 
amit nem megtartani kell, hanem betölteni. 
Ezt Krisztus megtette helyettünk.
Tudva vagy tudatlanul mindig kereste a hí-
vők társaságát, ahol a békességet és a szere-
tetet érezte. De később rájött, hogy mindez 
csak Istennél van... és a Hűség is...
„Ha az ember hű azokban a dolgokban, 
amit meg kell tenni, akkor az Úr vezeti, 

úgy, hogy pl. megismeri mások életútját... 
Az emberi kapcsolatok révén nagyon so-
kat tanultam.”
Aztán eljött az ideje annak, hogy társat 
keressen és így kiáltott Istenhez: „Uram 
Te adjál nekem, mert amíg én kerestem 
magamnak, az sose jött be!”
A segítőtársára egy másik gyülekezetben 
talált rá, ahol korábban már szolgált is. 
Isten választotta számára a segítőtársat, aki 
igazi anyuka is... Együtt teljesen Istennek 
és Istennel – így élnek... 5 gyermekük van, 
és 2 unokájuk.
A MERA szolgálatában az elsők között 
volt, de ez a munka már jóval korábban 
kezdődött. Fiatalok, sokan hallgatták az 
evangéliumot rádión keresztül, a rövidhul-
lámon. Barátokkal, testvérekkel hangfel-
vételeket készítettek, énekeket rögzítettek. 
Sok százan vállalták a veszélyt azzal, hogy 
hangjukkal szolgáltak vagy „csak” háttér-
munkát végeztek akkor, amikor ezt nem 
volt szabad tenni. Kazettákon terjesztették 
az evangéliumot határon belül és kívül...
A kinti rádióadásokhoz kezdtek el anya-
gokat gyártani...
Teltek múltak az évek. Megalakult a MERA, 
jött a TTB – a „Biblia üzenete” – nemes 
feladat. Dr. Gerzsenyi László testvérrel 
évekig tartott a hanganyag felvétele, szer-
kesztése, de ott voltak mögötte szívvel, 
lélekkel, imádságaikkal.
Bödös József a felvevőkészülék másik 
oldalán találta meg a helyét, és öröm-
mel rögzíti mai napig a programokhoz 
a nyersanyagokat maga és a hallgatóság 
számára is, és szerkeszti a középhullám 
anyagait hétről hétre.
Egy bölcs és sok mindent megélt szolga-
társat ismerhettem meg benne. Szívemhez 
közel álló testvér, aki megfontolt, néha ke-
mény, de mindig Biblikus és reménységet 
rejtő tanácsaival az Isten szerinti keskeny 
úton terelget az utóbbi időben. Mindig 
lehet rá számítani, igazi munkatárs a ve-
tésben és az aratásban is, aki így vallott: 
„...nagy tettekre nincsen küldetésem, fűszál 
vagyok csak, nem fenyőóriás, elvegyülök, 
mint só az ételízben, nem vagyok hős csak 
csendes Szolgatárs”
A vele készült riportokat meghallgathatják 
hallgatóink a rövidhullámon 17.30-tól, a 
Lelkiposta után: 2007. március 3, 10, 17 
és 24-én.

Elek Éva

Nagyon szeretem a cigányműsort 
H. Istvánné, Bakonycsernye

Január 13-án, pénteken hallgattam a ci-
gányműsort, amelyet nagyon szeretek 
hallgatni, és meghallgatom az ismét-
lését is. Most egy cigányasszony test-
vér mondta el bizonyságtevő életrajzát. 
Igazán örülnék, ha megkaphatnám írás-
ban. Lefordítanám, sokszorosítanám, és 
szétosztanám a gyülekezetben, mint min-
tát és bizonyságot az első szeretetről. 
Előre köszönöm.

H. Edit, Szlovákia

A délelőtti adásokban csodálatosnak 
tartom a cigányműsort, hogy egysze-
rű, tanulatlan emberek és asszonyok így 
tudjanak bizonyságot tenni a hitükről. 
Hogy én öreg hívő, aki annyi sok ige-
hirdetést hallottam, bizony elszégyell-
hetném magam. Most is egy egész oldalt 
panaszkodtam.

Sz. Györgyné, Lajoskomárom
Nagyon jó a délelőtti adásuk összetétele. 
Külön szeretném kiemelni a pénteken-
kénti cigányműsort, és bizonyságtételeket. 
Melyeket nagyon nagy örömmel és szíve-
sen hallgatok. Hiszen Isten igéje min-
den embernek szól, így a cigányoknak is. 
Közöttük is van választott nép, akiknek 
érdekében az igét hirdetni kell.

B. Sándor, Szank
Nagyon örültem a cigánymisszióval 
kapcsolatos bizonyságnak. Kérem az 
Úr áldását azokra a szolgálattevőkre, 
akiknek van kitartásuk, szeretetük ar-
ra, hogy ezeket a testvéreket is az Úrhoz 
vezessék. G. Csilla, Salgótarján
Áldom az Urat az önök munkájáért. 
Sokat ér nekem a délelőtti adás. Jó taní-
tások vannak számomra, a cigánymű-
sorok is gyönyörűek. Áldott az Úr, aki 
így át tud formálni minden embert, és 
olyan bölcsességet tud adni, hogy olyan 
csodálatos bizonyságtételeket mondanak 
el. Nagyon szeretem az ő stílusukban 
előadott énekeket.

S. Júlia és András, Románia
Az evangéliumi adás nagyon megha-
tott. H. Anna, Németország
Örülök a cigányműsoruknak

H. Mária, Kaposvár

ARCKÉPCSARNOK
Szolgatársunk: Bödös József
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Térj haza és beszéld el, mit tett veled az isten

1956-ban, a forradalom leverése után – sok-
akhoz hasonlóan – a Patkós testvérek is 
úgy döntöttek, elhagyják Magyarországot. 
Már addig is sok rosszban volt részük, édes-
apjukat bebörtönözték, ők emiatt nem ta-
nulhattak, s most a megtorlás csak még 
nagyobb szörnyűségeket hozhat.
A bécsi lágerben Sára megismerkedett ké-
sőbbi férjével, így már hárman vágtak neki 
az új életnek. Amerikában fizikai munkával 
kezdték, aztán megszületett Sáriék két fia. 
A testvérek különböző városokban kaptak 
munkát. Solymosiné Patkós Sára a helyi 
gyülekezetbe járt a családjával. Aztán a 
családfő beteg lett és hosszú évekig tartó 
súlyos szenvedés után meghalt. Hiába volt 
a gyülekezet, a szolgálat, az asszony nem 
találta meg lelki békéjét, sőt egyre jobban 
elhatalmasodott rajta a depresszió. A gyü-
lekezetnek is teherré vált, ezért eltanácsol-
ták. Isten azonban nem hagyta magára, 
elvezette őt egy másik gyülekezetbe, ahol 
igazi lelki otthonra talált. Mivel ő volt az 
egyetlen magyar, a közösség rendszeresen 
imádkozott Magyarországért.
Ebben az időben kapott levelet Budapesten 

élő nővérétől, aki kérte, jöjjön haza őt ápolni, 
mert súlyos beteg. Ez az esemény forduló-
pont volt Sára életében. Hazajőve, nővére 
ápolásával egy időben a közeli református 
gyülekezetbe kezdett járni és személyes 
találkozást kért a lelkésztől.
– Ez a beszélgetés teljes változást hozott 
a hívő életemben– meséli Solymosi Sára. 
A lelkipásztor rátapintott azokra a bűne-
imre, megkötözöttségeimre, amelyekből 
szabadulnom kell. Ott mindjárt közösen 
imádkoztunk ezért. Mintha ólmos súly-
októl szabadultam volna meg! Amikor 
visszatértem Amerikába, azonnal elújsá-
goltam Laci testvéremnek, hogy mi tör-
tént velem, de ő akkor még nem tudott 
mit kezdeni ezzel a „jó hír”–rel. A gyüle-
kezetemben is bizonyságot tettem erről, 
és azt is elmondtam, hogy az Úr a gadarai 
megszállottnak szóló parancsával engem 
is erőteljesen megszólított: „Térj haza, és 
beszéld el, mit tett veled az Isten.” 
Isten kegyelmes munkája, hogy Patkós 
Lászlót is hasonlóképpen vezette. Ő 
is megértette, hogy vissza kell térnie 
Magyarországra.

Mindkettőjük gyülekezete vállalta, hogy 
segíti a magyarországi cigány misz-
sziót, amelyre a testvérek vállalkoztak. 
Nyolc évvel ezelőtt végleg hazaköltöztek 
Magyarországra.
És most hogyan tovább? Ismerősük révén 
meghívták őket Nógrád megyébe, egy ci-
gány lakodalomba, ahol szóróanyagokat 
osztottak, s hívogattak az első találko-
zóra. Először kevesen jöttek el, de híre 
ment s egyre többen voltak kíváncsiak az 
Amerikából jött testvérekre, akiknek ked-
vessége, empátiája vonzó volt számukra. 
A gyermekek közötti szolgálat még látvá-
nyosabb eredményeket hozott.
Solymosi Sári meghatva idézi fel azt a 
karácsonyt, amikor a templomban ci-
gánygyerekek adták elő a betlehemi tör-
ténetet. A helybeliek szerint erre még nem 
volt példa.
A Patkós testvérek amerikai gyülekezete-
iből rendszeresen jönnek ide látogatóba, 
imádságukkal és adományaikkal segítik 
a keresztyénné lett magyar cigány köz-
össégeket.

Zika Klára

Ha nem lett volna velünk az Úr
Tíz évvel ezelőtt történt. Imre bácsi sze-
relte a teraszon a csatornát. Hirtelen sötét 
felhő borította az eget. A kert elején volt 
egy kis fóliám, mindenféle zöldség volt 
beültetve a saját részemre. Igyekeztem 
becsukni, mire ideér a vihar. Mikorra be-
értem a nyárikonyhába, már itt is volt a 
vihar. Rettenetes villámlás, nagy égzen-
gés követte, és felhőszakadás. Csodálatos 
módon nem rettentem meg. Ez az Ige 
jött elém a 2.Timótheus 1,7 „Mert nem a 
félelemnek lelkét adta nékünk az Isten, hanem 
erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.”
Ahogy csendesedett az eső, kimentem 
Imre bácsihoz, mert ő a garázsban volt. 
Mondtam neki, hogy ez a villám na-
gyon a közelben csapott le. De ő alig 
tudott megszólalni, mert így dadogta: 
iiiiide. Megyek be a lakásba, kinyitom a 
teraszajtót, szörnyű látvány tárult elém: 
a csengő, az égő, a konnektor ízzé-por-
rá zúzva. Az egész helységben szétsz-
óródott minden. 

Megyek tovább, nézem a többi helységet, 
mindenütt ugyanez a látvány fogadott. 
A telefon alatt a terítő megfeketedve, 
a telefon is kiégett, melyet nemrég vet-
tem. Megjöttek az unokámék, hozták a 
3 dédunokámat is, hogy hétvégére hoz-
zám jöjjenek. Tibor unokám végignézett 
a helységekben, egy szót sem szólt, ha-
nem eltűnt. Az unokamenyem mondta 
a gyerekeknek, hogy nem maradhatnak 
itt, mert nincs áram, és hogy néz itt ki 
minden. 
Mondtam nekik, hogy nekünk sem volt 
villanyunk, mégis megöregedtünk. De 
már akkorra megjött az apjuk, aki ho-
zott villanyszerelőt. Azt kérdezte, hogy 
van-e biztosításunk erre a kárra. Én azt 
mondtam, hogy nincs, mert én Istenre 
biztosítottam magam. 
Csak az égők, csengő, telefon károsodott, 
nagyobb értékekben nem történt káro-
sodás. Ha nem lett volna velünk az Úr, a 
ház is leéghetett volna. De Isten kegyel-

mes és irgalmas, szeretete megőrzött a 
bajban. Minden dicsőség Istené, legyen 
áldva és magasztalva szent neve. 

Mikor 1990-ben tüdőgyulladással egyedül 
maradtam, sírva átadtam magam Istennek, 
kinyitottam a Bibliát, és ezeket az Igéket 
kaptam: Semmi felől ne aggódjatok, hanem 
imádságotokban és könyörgésetekben minden 
alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánsá-
gaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessé-
ge, mely minden értelmet felül halad, meg fog ja 
őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus 
Jézusban. Fil 4:6-7 Abban a pillanatban 
olyan békességet és nyugalmat kaptam, 
mely még most is tart. 
Aki a szíveket és veséket vizsgálja, tud-
ja, hogy kinek mire van szüksége, és azt 
adja meg. 

Nem szűnök meg imádkozni értetek, 
utolsó leheletemig. Ti is tegyétek ezt.

G. Ferencné, Zsámbok
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Mecseki
Szürkén, porlepetten érkezett Mecseki a 
Süri–pusztára. Ruháján tarkabarka foltok 
éktelenkedtek, amelyekről a kevésbé gya-
korlott szem is felfedezhette, hogy saját 
kezűleg eszkábálta raja a számkivetett. 
Lábain talpnélküli bakancsok fityegtek, 
és minden lépésnél szemérmetlenül jelez-
ték az alsó rész hiányosságát. Kezében 
fütyköst szorongatott, mint az önvéd-
elem megtestesítőjét.
Hát igen. Megérkezett Mecseki, de termé-
szetesen nem várta őt senki. Igaz, hogy a 
meghívást sem igen szorgalmazták. Sőt, úgy 
volt vele a tanyavilág, hogy a megjelenését 
kisebb elemi csapásnak könyvelték el. Mert 
ha netán egy hétre megfészkelt valahol, 
onnan feltétlenül eltűnt néhány baromfi, 
malac, s nem egyszer borjúkötél is ragadt a 
derék számkivetett kezébe (természetesen 
borjúval együtt). A terményfélékről ne is 
szóljunk, hiszen az az Isten ingyen ajándé-
ka, és ahhoz Mecsekinek is joga volt. Voltak 
olyanok, akik Mecsekiről azt rebesgették, 
hogy Isten ostorként vetette a tanyalakók 
közé, hogy imitt–amott beszédesen rámu-
tasson az anyag hiábavalóságára, vagy an-
nak gyors elváltozására. Csak az az igazság, 
hogy verés közben az ostor is szenved, sőt 
esetenként el is szakad.
Mint említettem, Mecsekit senki sem vár-
ta. (Ha csak azt a néhány komondort nem 
számítjuk, amelyek nagy nekibuzdulással 
próbálták Mecseki hangulatos öltözékét 
szellőssé tenni). Annikor meglátták a gaz-
dák, béresek és megértették, hogy legalább 
két hétig szerencséltetni fogja őket, éktelen 
haragra gerjedtek, öklüket rázva és torku-
kat nem kímélve tessékelték tovább, és a 
pokolba próbálták útlevelezni.
Mecseki először csak jámborán mosolygott, 
de miután látta, hogy itt a vendégszeretet 
valami járványos nyavalyában elpusztult, 
nem volt mást tennie, mint duzzogva odébb-
állni. Azt azonban megjegyezte, hogy a po-
kol hollétét nem tudja, de ha így bánnak 
vele, egy szál gyufa segítségével csinál itt 
a Süri–pusztán poklot.
Az útszéli akácosban húzódott meg. Sehogy 
nem tudta felfogni a tanyasiak viselkedé-
sét. Ugyanis két nap óta egy jámbor atyafi-
val rótta az országutat, és az annyi szépet 
mondott az emberi szívben és lélekben 
lappangó szépségről, jóságról, hogy titok-
ban elhatározta a megjobbulást. Ő ugyan 
nem talált szívében semmi érdemlegeset, 
de gondolta, hátha más jobban szét tudna 
nézni nála. De most már végképpen föl-
fordult benne minden.

– No, megálljatok, ti jósággal meg ember-
séggel fölkantározott süriek! Ha nem kell 
a javuló Mecseki, majd kell a pusztító.
Kibontotta a táskáját és elfogyasztotta 
a ropogósra száradt kenyeret és azt a fél 
hagymát, amely tegnapi lakomájáról ma-
radt meg. Aztán hanyatt feküdt a földön 
és kitervelte a bosszút. Nincs más hátra, 
négy sarkán fölgyújtja a tanyát, és aztán 
illa berek... továbbáll.
Az est beálltával újabb komplikáció állt 
elő. Gyomra kevesellte a déli elemózsiát 
és elkezdett követelőzni. Ez arra az elha-
tározásra juttatta, hogy előbb egy kis élel-
met szerez, és csak azután fenyíti meg az 
elrugaszkodott tanyai népet.
Óvatosan somfordált a tanya közelébe, és 
a szélső béresház mögött állapodott meg. 
Egy darabig várt, aztán előrejött a ház sar-
káig. Feszülten figyelt. Halk hangok ütöt-
ték meg a fülét.
– Hm, még nem alusznak – gondolta és 
elhatározta, hogy tovább vár.
De ahogy ott állt és figyelt, lassan kivette 
a hangok értelmét. Egy nő imádkozott. 
Ez megdöbbentette. Újból eszébe jutott 
útitársa, aki azt állította, hogy aki buzgón 
imádkozik az Istenhez, azt meghallgatja 
és megsegíti.
– No, halljam, mit kér ez az Istentől? 
– Egészen odalapult az ablakhoz és úgy 
hallgatott.
–... és mindazokat is, Istenem, akiknek 
gonosz a szándékuk, te vedd kezedbe és 
gátold meg őket a rossz cselekedetekben. 
Hiszen ők is a te teremtményeid, őket is a 
szép és jó életre teremtetted, csak elsodor-
ta, eltaposta, megcsalta őket a sátán. Védd 
meg, Atyánk, a házunkat, egészségünket, 
és rendeld ki a holnapi kenyerünket, mert 
látod Istenem, hogy nincsen...
Mecseki megzavarodva húzódott vissza. 
Kellemetlenül érezte magát. Ezt már vég-
képpen nem tudta felfogni. Ez már csak 
ide–oda lézengett sivár agyában, de nem 
bírt megállapodni sehogy sem.
– Ez itt még másokért imádkozik, és ke-
nyerük sincs.
Hazugság minden! Aki imádkozik, az is 
éhes, és aki nem, az is...
Dühösen hagyta ott a házat, és visszament 
az akácosba. Útközben erősen gondolkozott. 
Eszébe jutott gyermekkora, beteges édesanyja 
és vézna testvérkéi, és főképpen a húga, aki 
mindig olyan buzgó imádkozó volt.
– Hol lehetnek, mi lett velük?
Nagyon nehéz lett a szíve. Most már nem 
a tanyasiak gorombasága fájt neki, hanem 

az egész elrontott élete. Most már nem 
komisz, indokolatlan bosszút akart, ha-
nem valami enyhe megnyugvást. De hol 
és főképpen hogyan?...
Ahogy leült a kiserdő szélén, egyszerre 
torkon ragadta a sírás, és zokogva hajtotta 
le a fejét. Nagyon sokáig sírt. Csak hajnal-
ban szenderedett el egy kicsit. De a rövid 
alvás nem hozott részére nyugalmat. Azt 
álmodta, hogy tüzes csóvával felgyújtot-
ta a tanyát, és a házakból mindenhonnan 
az ő beteges, vézna testvérkéi futottak ki 
és sírva kiabáltak feléje:
– Mit tettél? Mit tettél?
Távolabb meg összegörnyedve, megrok-
kanva ment az édesanyja. Épp olyan volt, 
mint amikor a halálos ágyon feküdt.
– Jaj! – hördült fel. – Mi ez?
Fölébredt. Egy asszony állt előtte. – Csak 
nem itt hált? – kérdezte részvéttel.
Mecseki félszegen kelt fel és azt sem tud-
ta, mit feleljen.
– Nálunk lett volna szállás. Miért nem jött be 
hozzánk? Mecsekiből kitört a keserűség:
– Én... a Mecseki Jóska... szállásra? No, ez 
nem volt mostanában. Fanyarul mosoly-
gott, és megrázta bozontos fejét. Az asz-
szony tágra meresztett szemekkel bámult 
rá. Amikor megszólalt, szinte elcsuklott 
a hangja:
– Hogy... hogy mondta? Mecseki Jóska? 
Mecseki bólintott.
– Az...
– De hiszen akkor... akkor... hova valósi?
– Károsra.
– Akkor maga az én bátyám. Én vagyok 
az Ilona... Mecseki szégyenkezve hajtot-
ta le a fejét. Az asszony nyakába borult 
és sírt, sírt.
– Bátyám, édes bátyám, az Isten küldött 
téged. Tudod, a férjem meghalt a fogság-
ban, és én itt vagyok négy apró gyermekkel. 
Kaptunk földet, de nincs, aki dolgozza.
Mecsekiben szörnyű viharok dúltak...
Csodálkozott, hogy előbb nem találkoz-
tak, hiszen elég gyakran végigsarcolta ezt 
a vidéket. De a legnagyobb hatást az esti 
ima, az éjjeli álom tette rá. Valamit akart 
mondani, de a húga megelőzte.
– Gyere, gyorsan gyere, majd otthon együtt 
imádkozunk!

Elindultak a tanya felé, ahová most már 
nemcsak várták, hanem kézen fogva ve-
zették Mecsekit... És ahol a munka és a be-
csület új napja ragyogott fel számára.

Újszászi Benyó Illés
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Mert Ő él, én is élek
„Ha csak ebben az életben reménykedünk a 
Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak 
vag yunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak 
közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember 
által van a halál, ember által van a halottak fel-
támadása is. Mert ahog yan Ádámban mindnyá-
jan meghalnak, úg y a Krisztusban is mindnyájan 
életre kelnek.” (1Kor 15,19-20)
Ebben a néhány mondatban benne van 
a teljes evangélium, azaz a teljes örömü-
zenet. Tudjuk, hogy Krisztus igazán fel-
támadt. Tudjuk, hogy éppen ezért Isten 
minden ígérete igaz. S tudjuk, hogy ahogy 
egy ember által betörhetett a halál a vi-
lágtörténelembe, egy ember által, az Isten 
egyszülött fia által megtört a halál hatal-
ma, és egyszer majd végleg kitöröltetik a 
történelemből. Gyönyörű az a kép, amit 
használ Pál: Krisztus az elhunytak zsen-
géje. Mintha a tél után újra kisarjadó fűről, 
vagy a fa legelső terméséről beszélne az 
apostol. Amely után természetesen ezernyi 
új termés, bőséges és gazdag utánpótlás 
következik. Igen, valóban, Jézus Krisztus 
feltámadása tényleg ilyen. Ő volt az első. 
De nem az egyetlen. Nem az utolsó is egy-
ben. Csak kaput nyitott, de ez az ajtó mind-
örökre nyitva marad, amíg a Mindenható 
azt nem mondja: elég. Addig az ember szá-
mára meg lesz a lehetőség az örök életre 
való feltámadás mellett dönteni Jézus ne-
vében, az Ő érdeméért.
Mert ember által van a halál, ember által 
van a halottak feltámadása is.
„Mert ahog yan Ádámban mindnyájan meghal-
nak, úg y a Krisztusban is mindnyájan életre 
kelnek.”
Világos és egyértelmű, hogy Isten szán-
déka szerint azt, ami Ádámban elromlott, 
Krisztus által tökéletesen és végérvényesen 
helyrehozza. S az az élet valóban dicsőséges, 
Isten központú élet lesz. Életformánkat a 
Krisztus feltámadása határozza meg. Ha 
nem lenne kétségtelenül igaz a feltámadás, 
akkor minden fáradozás hiábavaló lenne. 
Értelmetlen és öncélú. 
"Ha a halottak nem támadnak fel, – mond-
ja Pál apostol – akkor „együnk és igyunk, 
mert holnap úgyis meghalunk” 
De bizonyos-e, hogy Jézus valóban meg-
halt és a feltámadás valóban megtörtént? 
Vegyük sorra azokat a bizonyítékokat, me-
lyek alapján tudhatjuk, hogy Jézus valóban 
meghalt és feltámadt.

A feltámadás titkát sokan abban látják, hogy 
Jézust egy sírboltba tették, nem pedig egy 
sírgödörbe, így aztán könnyű volt az est 
hűvösében magához térnie, s szépen kisé-
tálni a megvesztegetett őrök között. 
Az emberek nagy része soha nem nézett 
utána, hogy mit is jelent a keresztrefeszí-
tés, tehát tájékozatlanságuk érthető. Ám 
a Biblia leírása annyi bizonyítékot rejteget, 
hogy aki komolyan végigolvassa Jézus ha-
lálának történetét, s aztán a feltámadásról 
szóló híradásokat, könnyen jut azokkal a 
tudósokkal egyező véleményre, akik azt 
mondták: "Jézus vagy tényleg feltámadt a 
hálából, vagy fel kellett támadnia..."
A kereszthalált nem halálos seb okozza! 
Bár a katona dárdadöfése, amit Jézus az 
oldalába kapott, mindenképpen halálos, 
hiszen ha a szívet nem is érte, de a tüne-
tekből egyértelmű, hogy a tüdőt igen. Nyílt 
tüdősebbel pedig nem valószínű, hogy az 
este hűvösében valaki magához tér és el-
megy a sírból...
A keresztrefeszítés technikája ebben az 
időben már igencsak fejlett volt. Célja pon-
tosan az, hogy mindenképpen elkerüljék a 
keresztrefeszített ember gyors halálát. A 
Jézussal keresztrefeszített gonosztevőket 
nem véletlenül nem bántották közvetle-
nül a keresztrefeszítés előtt. Jézus azonban 
„gyorsított eljárással” került kivégzésre, így 
óriási vérveszteség és fizikai gyötrelmek 
előzték meg már a keresztrefeszítést is. A 
fejére húzott töviskorona akácia tövisei 
nagy mennyiségű, súlyosan mérgező anya-
got juttattak Jézus koponyájába. A skorpió 
– a római korbács – szinte teljes mérték-
ben lehántotta a hátáról a bőrt.
A keresztrefeszítés titka az, hogy a keresz-
ten megfullad az ember. A két kéz felfeszí-
tett állapota nagyon megnehezíti a légzést. 
Csak akkor tud a keresztrefeszített ember 
levegőt venni, ha a kezébe vert szögeken 
feljebb húzza magát, és a lábába vert szö-
gön pedig kinyomja magát. A rekeszizom 
a végzete az elítéltnek. Ha már nem tud-
ja tovább folytatni ezt a kíntornát, akkor 
vége: saját rekeszizma zárja ki a levegőt a 
saját tüdejéből.
(Ezért törték el a másik két gonosztevő lá-
bait, hogy a fulladás bekövetkezzen…)
Jézus a kereszten kilehelte lelkét. Sokak 
szerint csupán elájult. Ám az ájult ember-
nek is szüksége van oxigénre. Az oxigén 

hiánya – mint tudjuk – néhány percen bel-
ül agyhalált okoz. Jézus, pedig halálát kö-
vetően még órákig volt a kereszten. 
Ám tegyük fel, hogy a kételkedőknek 
mégis igaza volt, s Jézus csak elájult a ke-
reszten. Akkor bizony a temetésével van 
nagy gond, ugyanis tanítványai minden 
kétséget kizárólag megölték őt.
Hogy miért? Először is azért, mert gyolcsba 
csavarták a testét. Csak próbálja ki bárki, 
vajon tud-e levegőt venni, ha előbb kifújja 
a levegőt, s aztán abban a pillanatban jó 
szorosan körbe csavarják a mellkasát egy 
lepedővel. Nemigen fog sikerülni még épen 
és egészségesen sem, nem hogy több óra 
pokoli gyötrődés után, teljesen összevert 
állapotban. 
Ám ha mégis sikerült volna, jön, az újabb 
gond: két titkos tanítvány - Arimátriai József 
és Nikodémus garantáltan kivégezte Jézust 
a szeretetével. Ugyanis mindenki tudta nél-
kül – nyílván csupa jószándékból – halála 
után azonnal bebalzsamozták Jézus tes-
tét, közel 100 font (mintegy 45-50 kiló-
nyi) balzsamot kenve a testre. A jelentős 
súlytól eltekintve, amely teljesen átitatta 
a gyolcsot, s ezzel múmiává változtatta 
Jézus testét, komoly gond van a balzsam 
által beindított vegyi folyamatokkal. Mint 
tudjuk, ha valaki égési sérüléseket szen-
ved, akkor a két kilenced rész égése már 
halálos lehet. Ötven százalék megégése 
esetén a halál 90 százalékot meghaladó 
bizonyossággal áll be. A Jézus testét bo-
rító balzsam gyakorlatilag 100 %-os har-
madfokú égési sérülést okozott. Teljesen 
eloxidálta a bőrt, mégpedig visszafordítha-
tatlan kémiai reakciók keretében. Nemigen 
hiszem, hogy ezután Jézus elsétált volna 
a sírból. Pláne nem hiszem, hogy minden 
tanítványa – és nem csak 12-re gondolok 
– hagyta volna magát megölni azért, hogy 
egy mítoszt életben tartson… Jézus feltá-
madt a halálból.

A bizonyítékok sorában magamat hagytam 
utoljára. Ha Jézus fel nem támadt volna 
a halálból, az én bukott, bűnös életem, 
rossz természetem már rég a halálba jut-
tatott volna engem. De mert él, így élek 
most én is. S nem csak most, hanem ígé-
rete szerint örökké – Vele…

Kulcsár Tibor
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Nem értem, nem értem! Elfogadom, hi-
szem, mert Jézus tanította, de nem értem! 
Még mindig, ennyi tanítványsági év után 
sem értem eléggé! Illetve, van, amit értek 
és van, amit nem. Aztán eltelik egy kis 
idő, és arra jutok, hogy amiről eddig azt 
hittem, hogy értem, no, most meg éppen 
azt nem értem igazán, és aztán minden 
kezdődik elölről, fordítva.
De hogyan is lehet megérteni a lábmosás 
misztériumát? Arra jutottam, ha már itt 
tartok, akkor először is jól megvizsgálom 
a két szót együtt és külön-külön is.

A lábmosás. A történet leírása szerint va-
lahogy így tudnám összefoglalni magam-
nak a lényeget:
– Ez egy meg nem érdemelt, napról nap-
ra érvényes bűnbocsánat. Azért nem kiér-
demelt, mert én semmit sem tudok tenni 
azért, hogy ez járjon nekem. 
– Ezért eljött Jézus, az Isten, és végigjárt 
egy nehéz emberi életet, tisztán és szeplő-
telenül, mint egy ember fia, hogy legalább 
erre az egy emberre tekintettel az egész 
emberiségnek megadható legyen az, amit 
ő maga sose érhetne el, de amire igen nagy 
szüksége van.
– Miért volt szükség a bűnbocsánatra? 
Azért, mert enélkül minden egyes ember 
a pokolba került volna. Ugyanis minde-
gyikünk egy olyan lelki immunrendszeri 
hiánnyal küzd a bűn ellen, amely önma-
gában is egy halálos betegség. Aki pedig 
így hal meg a földön, annak nincs örök 
élete a mennyben.
– Vajon akkor a pokol kinek készült? – 
megtudjuk a Szentírásból, hogy azt Isten 
kényszerűségből teremtette, de egyáltalán 
nem nekünk, embereknek. Örök börtön-
ként és „életfogytiglani” büntetésként har-
colták ezt ki az ellene fellázadt gonosz 
angyalok, élükön a nagy Embergyűlölővel: 
a Sátánnal. 
– Aztán Jézus, aki bebizonyította, hogy 
lehet egy teljes életet élni Istennel is, bűn 
nélkül, feláldozta magát, mint szeplőtelen 
bárány: értem, érted és minden eddig élt és 
ez után megszületendő emberérért.
– De úgy tűnt, tovább is ment ezen. Nem 
fejezte be azzal, hogy egyszer és minden-
korra feláldozta magát helyettünk, a meg-
térés bűnbocsánatáért, hanem felajánlotta 
azt is, hogy tökéletlen ember-testvéreiért 
napról napra még meg is alázza magát. 
Ott fenn a mennyben, mind az öt dicső-

séges sebével, és itt lenn a szívekben is, 
olykor megfosztva mind az öt dicsősé-
ges sebétől. 
– Ezzel elvállalta azt, hogy ha lábunk le-
csúszik a keskeny útról, akkor mehetünk 
hozzá nap, mint nap, és talán még gyak-
rabban is. Ő elénk térdelve ismét meg-
mossa a lábunkat, hogy megtisztítson, 
mint szerető édes szülő esténként a nyu-
galom előtt.

Még sok más részlet jutott eszembe, de az-
tán a misztériumon kezdtem gondolkodni. 
Arra jutottam, hogy ez az a terület, amit 
én soha, de soha meg nem értek tisztán, 
így igazán csak elhinni tudom.
Mert mit nem értek én az egészen?
Amióta csak olvasom a lábmosás törté-
netét, mindig ezt gondolom magamban: 
Megtértem. Bemerítkeztem. Megtisztultam. 
Nyertem egy mennyei polgárjogot, és im-
már életem nagy részét a mennyben élem. 
Még akkor is, ha itt lakom a földön. Hiszen 
annyi minden van már a szívemben Isten 
ajándékaként, ami oda vonz és amit ott tart 
– ami mind mennyei dolog –, hogy magam 
is csak csodálkozom. Aztán megélem, hogy: 
na ugye, mennyire ember vagyok, hát me-
gint emberi gondolataim jöttek!
Úgy képzeltem, hogy a 168 cm-es földi 
magasságom nagy hirtelen megszűnt, és 
most már akkora vagyok ezzel a két ottho-
nommal, hogy bár a lábam a földön van, 
de a többi részem közben már a menny-
ben lakik. Csak úgy lelkiekben, de még-
sem képletesen.
A kép nagyon szép volt, és nagyon tetszett 
nekem mindig. Ma sem tudok ettől szaba-
dulni, de akkor megint van valami, amit a 
misztériumából, a titkából nem értek. Ha 
csak a lábam van a földön és más részeim 
a mennyben, akkor ott van fenn Isten előtt 
és vele közösségben az elmém, a szívem, 
az akaratom, a vágyaim, a terveim, min-
den gondolatom, bölcsességem, ha van… 
szóval mindenem, ami az elmében és a 
szívben lakozik. De ha ez így van, akkor 
miért visz olykor rossz útra a lábam? Aztán 
ha ezen még tovább gondolkodom, akkor 
megállapítom, hogy a lábam ugyan soha 
sehová nem visz, mert az irányítás fent-
ről jön: az elméből, a szívből… és akkor 
megint elmondhatom, hogy semmit nem 
értek az egész misztériumból!
Hogyan lehetséges az, hogy a Szentlélek 
mennyei vezetésével és a lelkem fenti irá-

nyításával mégis el tudok tévedni a földi 
dolgokban?! Bárcsak ismernék valakit, aki 
ezt teljes egészében elmagyarázza nekem, 
de ilyen emberről nem tudok. Isten pedig 
még visszatart bizonyos megértéseket. 
Persze én is ismerem a fogalmakat: régi 
ember, bűnös természet, megrögzült szoká-
sok… de ismerem ezeket is: új embert szü-
lök belőled, a régi megfeszíttetik, új célok, 
új vágyak gyönyörködtetik a szíved… És 
ismét felsír bennem a szívem: hogy lehet, 
hogy mégsem vagyok tökéletes? Hogy le-
het az, hogy aki a világon a legtöbbet tette 
értem, akit a világon a legjobban szeretek, 
azt mégis napról napra arra kényszerítem, 
hogy mélyen meghajoljon előttem, olyan 
mélyen, amilyen mélyen az ember elme-
rül a bűnben. Pedig nem akarom! Látom 
magam is, hogy olykor eső áztatta laza a 
talaj és síkos az út. Én nem akarok meg-
bicsaklott lábbal bokáig elsüllyedni, de 
mégis előfordul. Nem jól becsülöm meg 
a talajviszonyokat, és megcsúszott lábam 
pillanatok alatt oda juttat, ahová soha sem 
akartam menni!
Már gyerekkoromban is ettől féltettek a 
nagyszüleim. Ne menj a tóhoz! Mély, bele-
csúszhatsz, és akkor nincs, aki segítsen.
A tó egy gyermeknek akkora, mint a ten-
ger… zúg a szívemben.  A tengert Isten 
a bűn temetőjeként említi már Ézsaiás ál-
tal is, mert így szól a 27. fejezetben: – „… 
megbünteti az Úr… a kígyót… a tenger-
ben lakó szörnyet.” És így folytatja az 57. 
fejezetben: – „… a bűnösök olyanok, mint 
a háborgó tenger…” 

Misztérium! Lábmosás! Semmit sem ér-
tek, de mégis köszönöm. 
Köszönöm, és egy ima fogalmazódik meg 
a szívemben: „Uram, Édes Jézus! Te jár-
tál a tengeren! A bűn tengerét te lábad-
dal tapostad. Aztán odament Péter is, az 
a Péter, aki sokszor annyira emberi volt, 
mint mi, és aki annyira közel áll a szívem-
hez. Egészen addig ő is lábbal tiporta a 
tengert, amíg csak rád nézett. De aztán a 
habokat vizsgálta, süllyedni kezdett, és ne-
ked le kellett hajolnod érte… Uram, add, 
kérlek, hogy én is tudjak járni a vízen… 
akkor talán, ha mindig csak rád nézek, 
megértek valamit ebből az áldott miszté-
riumból is. A húsvét csodás misztériumá-
ból is.” Köszönöm!

Salyámosy Éva

A lábmosás m isztér iuma
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Nagy örömöt jelent, hogy pályázatainkra 
száznál is több bizonyságtétel érkezett az 
elmúlt hónapok során. Az alábbi tizenöt 
pályázót jutalmaztuk könyvjutalommal:

Dani József (Budapest )
Hegedűs Ágnes (Kaposvár)
Zajdáczkiné Mányok A. (Nag ykálló)
Lankesz Ervinné (Győr)
Tóth Béláné (Bátyú)
Juhász János (Bekecs)
Majoros Imréné (Kiskőrös)
Bálint Gyula (Mosonmag yaróvár)
Gregor Ferencné (Zsámbok)
Bosznyai Józsefné (Cegléd)
Piszárenkó Diána (Sopron)
Pikóné Arany Júlia (Tahitótfalu)
Tóth Józsefné (Budapest)
Domoszlai Ernőné (Eger)
Till Zoltán (Hajdúböszörmény)

Az 1%-t sokan ajánlották fel a MERA 
javára, ám 2005-höz képest a pénz mégis 
jelentősen kevesebb lett. Ugyanezt hall-
juk más alapítványoktól is, tehát úgy tűnik 
egy folyamattal állunk szemben. Tudjuk, 
hogy minden évben nő azoknak a szerve-

A HOT BIRD műholdról digitális rádióadás hallható 21:00-22:00. Technikai paramé-
terek: TWR Radio Frequency:12379.60 MHz Transponder 84 Vertical Polary Symbol 
Rate: 27500 symbols/sec FEC 3/4 SID: 3080 PID Audio: 3530. Az adás csak digitális 
vevőkészülékkel fogható! 
A frekvenciák/hullámhosszak esetleges változását időben közölni fogjuk. A mű-
sorváltozás jogát fenntartjuk! 

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ 
ALAPÍTVÁNY ADÁSAI 

Rövidhullám 
41 és 49 m 

7210 és 6105 kHz 
10:30 – 10:45 

Rövidhullám 
49 m – 5940 kHz

17:30 – 18:00
HOT BIRD

 21:00  –  22:00

Középhullám  
215 m 

1395 kHz 

20:40 – 21:15 

V — Léleképítő Ifjúsági műsor
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Jóhír a távolból

Apostolok Cselekedetei A Biblia üzenete Evangélizáció
Bibliaóra - Jegyzetelve

K Igetanulmány Gyógyulás mindenáron? A Biblia üzenete Áhítat
SZE Nőktől nőknek Őszintén szólva A Biblia üzenete Esti gondolat

CS Igehirdetés Családi műsor A Biblia üzenete Lét és tudat

P Cigányműsor
(kéthetente) „Érintés” A Biblia üzenete Meg van írva
Életutak

SZO Gyermekműsor Lelkiposta
Szolgatárs Szemelgető Lelkiposta
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Kiadja a Magyar Evangéliumi 
Rádió Alapítvány

Szerkeszti:
Kulcsár Tibor
Molnár Tünde

A rádióadásokat és lapunkat önkéntes 
adományokból tartjuk fenn. Az Antenna 
újságot, mint a MERA hivatalos értesítőjét 
mindenkinek díjmentesen megküldjük, aki 
azt kéri, vagy akinek a címét megküldik.

Postacímünk: 
H-1428 BUDAPEST, Pf. 4

Tel./üzenetrögzítő: (1) 327-0440
WEB címünk: www.mera.hu

e-mail: radio@mera.hu
Pénzadományok az alábbi 
csekkszámlára küldhetők:

OTP Bp. II. 11702036-20573096
Swift code: OTPVHUHB

Adószámunk: 18007411-1-42

Készült: Maximumprint Bt. Nyomda
Felelős vezető: Sztasák Árpád

Tel.: 06-70-312-6633

A karácsonyi ünnepélyünk vendége volt George 
Cooper és felesége, Joann Cooper, akik éppen 
ebben a hónapban mondanak búcsút a Trans 
World Radionak, több mint 30 esztendei szol-
gálat után. Az elmúlt esztendőkben ő volt a 
felelős a Kelet-európai partnerszervezetekért, 
így a magyarországi misszióért is. Sok áldást 
kívánunk nyugdíjas éveikre! 
George Cooper testvér helyét egy negyvenes 
éveiben járó szerbiai fiatalember veszi át, aki 
korábban a szerbiai evangéliumi rádió mun-
káját vezette. Imádkozunk Branko Bjelajac 
testvérért, hogy új felelősségében Isten áldja 
meg, és adjon neki bölcsességet.

zeteknek, alapítványoknak a száma, akik 
az egy százalékot kérik és várják. Ám 
kérjük, hogy ha teheti, gondoljon ránk, 
amikor Ön, vagy rokonai az adóbevallás 
időszakában döntenek az 1% felől. A bent 
maradó 1%-ot ugyanis az állam használja 
fel, s ha már van lehetőség felőle dönteni, 
érdemes ezzel  a lehetőséggel élni… Előre 
is köszönjük a megértését!

Február végén kaptuk az értesítést a 
TWR-től, hogy ha nem találunk sűrgő-
sen támogatókat néhány műsorunkhoz, 
minden bizonnyal el kell búcsúznunk több 
műsorunktól. Néhány évvel ezelőtt azért, 
hogy hallgatóinkhoz több csatornán jut-
tassuk el az evangéliumot, jelentős anyagi 
áldozatra határoztuk magunkat, elkezdve 
részben finanszírozni heti hat adásunk su-
gárzását. Akkor Isten csodálatosan gondot 
viselt, és annyival több adakozót rendelt 
ki, amennyi éppen fedezte ezt az össze-
get. Most újra ilyen döntés előtt állunk. 
Tehát újra imádkozva kérdezzük az Urat, 
mit kell tennünk. Kérem, segítsenek az 
imádkozásban.Joann és George Cooper
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A harmadik 
nap alkonyán 

pedig kilépett 
a bolt keskeny 

kapuján, és 
csendesen meg-

indult az úton. Két 
oldalt füstölögtek a ro-

mok. Lent, a kiszáradt árok fe-
nekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus 
háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült 
nyelvvel vonított a vörös felhők felé.
Megállt előtte, és így szólt: 
– Itt vagyok! 
Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett. 
– Rabbi, rabbi! – zokogott. 
És a mester szelíden folytatta.
– Ne sírj! Állj fel és jöjj velem! Mert visszamegyek 
Jeruzsálembe, Pilátus háza elé és új törvényt ké-
rek magamra és reátok, akik Barabbást válasz-
tottátok, s akikkel ezt mívelte Barabbás.
A nyomorult pedig feltápászkodott és az ő öltö-
nyét megragadta. 
– Mester! – kiáltott elfulladva és könnyek között 
– ó mester, jövök! Mondd meg, hogy mentsem 
meg magam! Mondd meg, mit tegyek! Mondd 
meg, mit mondjak! 
– Semmit, mondta ő szelíden – csak azt, amit 
három nap előtt kellett volna mondanod, mikor 
Pilátus megállt a tornácon és megkérdezett ti-
teket: „Kit engedjek el hát közülük, Barabbást, 
a gyilkost, vagy a názáretit?’’ 
– Ó, én bolond! – kiáltott a nyomorult fejét ök-
lével verve, – ó, én bolond, aki Barabbást kiál-
tottam! Barabbást, aki ide juttatott! 
– Jól van – folytatta szelíden a mester – most jöjj 
hát velem Pilátus háza elé, ne törődj semmivel, 
ne figyelj semmire, csak rám, és amikor én in-
tek neked, kiáltsd egész szívedből és egész tü-
dődből: „A názáretit!’’; mintha azt kiáltanád: 
„Az életemet!’’ 
Az pedig követte őt. És találnak útközben egy 
másik nyavalyást, akinek Barabbás elvette há-
zát, feleségét, gyermekét és szemeit kiszúrat-
ta. És ő homlokon érinté csendesen kezével és 
így szólt: 
– Én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és ami-
kor én kezemmel érintelek, kiáltsad: „A názá-
retit!’’; mintha azt kiáltanád: „A házamat! A 
gyermekemet! A szemem világát!’’ 
Az pedig felzokogott és követte őt. És találtak 
még másikat is, kinek lábai és kezei kötéllel vol-
tak összekötve és nyakára hurkolva, őt magát 
pedig arccal lefelé bűzhödt mocsárba nyomta le 
Barabbás, tetvek és csúszómászók közé. Odament 
hozzá, és megoldotta kötelékeit, és így szólt: 
– Ismerlek téged. Te költő voltál, aki a lélek rajongó 

repülését hirdetted: Jöjj velem, és amikor intek, 
kiáltsad: „A názáretit!’’; mintha ezt kiáltanád: 
„A szabadságot! A léleknek és a gondolatnak a 
szabadságát!’’ Az pedig megcsókolta az ő saruját 
és csak a szemével könyörgött, mert a szája még 
tele volt sárral. 
És így mentek tovább, és egyre több béna és 
sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hoz-
zájuk, akiket Barabbás tönkretett. És mindegyik 
külön–külön zokogva verte mellét és könyörgött 
neki, hogy intsen majd, ha kiáltani kell: „A ná-
záretit!’’; mintha azt kiáltanák: „Békesség, bé-
kesség! Békesség e földön!’’ 
Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe, Pilátus 
háza elé. 
Pilátus a tornácon ült és estebédjét költötte 
Barabbással, a gyilkossal. Kövéren és fénylő 
arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága 
ételeket ettek arany edények fenekéről: skarlát-
piros palástjuk messze világított. 
A názáreti pedig, élén a sokaságnak, mely kö-
vette őt, a tornác elé járult és felemelvén átsze-
gezett kezeit, szelíden szólni kezdett: 
– A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus! 
Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az 
elítélteknek elbocsátod, úgy, ahogy a nép kíván-
ja. A nép Barabbást kívánta, engem megfeszítet-
tek – de vissza kellett térnem halottaimból, mert 
láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselekszik. 
E sokaság mögöttem megismerte Barabbást és 
most új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, 
amint a törvényeinkben meg vagyon írva. 
Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat vont, 
és kiállván a tornác szélére, csodálkozva nézett 
végig a sokaságon és szólt: 
– Hát kit bocsássak el már most, Barabbást, 
vagy a názáretit? 
És akkor ő intett nekik. És ekkor zúgás támadt, 
és mint a mennydörgés, zengett fel a sokaság. 
És a sokaság ezt kiáltotta: „Barabbást!’’ 
És rémülten néztek egymásra, mert külön–külön 
mindegyik ezt kiáltotta: „A názáretit!’’ 
A Mester pedig halovány lett és megfordulván 
végignézett rajtuk. És külön–külön megismeré 
mindegyiknek az ő arcát, de e sok arcból egyet-
len arc lett az esti homályban, óriási fej, mely 
ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott 
az ő arcába, véres szemei hunyorogtak és szájá-
ból büdös lé szivárgott és torkából úgy bömbölt 
rekedten: „Barabbást!’’; mintha azt hörögné: 
„Halál! Halál! Halál!’’ 
Pilátus pedig zavartan lesütötte az ő szemeit és 
mondá neki: „Te látod...’’ 
Ő pedig bólintott fejével, és csendesen felmen-
vén a lépcsőn, kinyújtotta kezeit a hóhér felé, 
hogy kötözze meg. 

Karinthy Frigyes


