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Amikor egy középkorú hölgy megkérde-
zett mondván: „Ha ma meghalnál, akkor 
hová kerülnél; a mennybe, vagy a pokol-
ba?” Azt válaszoltam, hogy „Nem tudom.” 
Mire megmagyarázta, hogy a Biblia alapján 
tudhatom. Majd rámutatott azon biblia-
versekre, amelyek világosan megmagya ráz-
zák, hogy ki megy a mennybe, és ki nem. 
Azokból megértettem, hogy helyes hitemen 
alapszik az örök életem, sőt a győzelmes 
életem is. Majd mindjárt megtettem a kel-
lő lépéseket, amelyek alapján elnyerhettem 
mind a kettőt. Utána meg azt javasolta, 
hogy a következő napokban vagy hetek-
ben, olvassam el legalább háromszor egy-
más után a János Evangéliumát és a János 
Leveleit; mert azokban ismételten meggyő-
ződ hetek az üdvösség és a győzelmes élet 
elnyerésének titka felől.
Olvasva az 1. János 5,12-13 és 4-5 verseit, 
ezt találtam: „Akié a fi ú, azé az élet; akiben 
nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. 
Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fi a 
nevében, hog y tudjátok meg, örök életetek van.”
„...minden, ami Istentől született, leg yőzi a vilá-
got, és az a g yőzelem, amely leg yőzte a világot, a 
mi hitünk. Ki az, aki leg yőzi a világot, hanem 
az, aki hiszi, hog y Jézus az Isten fi a?”  
Ezek szerint tehát, ki megy a mennybe? 
Az, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten 
Fia és be is hívta őt a szívébe. Sőt az ilyen 
egyén teljes bizonyossággal vallhatja, meg 
lehet győződve, illetve tudhatja, hogy van 
örök élete! Mert „Akié a Fiú, azé az élet... 
ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia 
nevében, hog y tudjátok, örök életetek van.” – ol-
vastuk. Ezt a meggyőződést, vagy tudást 
nevezzük üdvbizonyosságnak. S tapaszta-
latból mondhatom, hogy ennél nagyobb 
érték, vagy ajándék nem létezik a földön. 
A tudat, hogy Isten kegyelméből, Jézusba, 
mint az ő szent Fiába vetett hitem és az ő 
szívembe-hívása következtében már most 
van örök életem, illetve üdvösségem; min-
den kincsnél többet ér!
Viszont vizsgáljuk meg azt is, hogy Igénk 
szerint ki nem mehet be a mennybe?  
Többek között az, aki nem hiszi, hogy Jézus 
Krisztus az Isten Fia. Esetleg prófétának, 
fi lozófusnak, vagy valaki másnak képzeli 
őt. Meg az sem, aki ugyan hiszi, hogy ő 
az Isten fi a, de nem hívja be a szí vébe. Mi 
lesz az ilyen egyén sorsa? „...akiben nincs meg 
az Isten Fia, az élet sincs meg abban.” – olvas-
tuk. A János 3,36 szerint meg: „Aki hisz 
a Fiúban,  annak örök élete van, aki pedig nem 
engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, 
hanem az Isten harag ja marad rajta.” Azaz, a 
pokolba, az örökös szenvedés helyére ke-

rül, amely a Sátánnak és követőinek ma-
radandó lakhelye.  
Akkor viszont a Jézusba vetett hit által ki 
és hogyan nyerhet győzelmes életet? 
Megint csak azt kell megállapítanunk, hogy 
elsősorban az nyerhet, aki hiszi, hogy Jézus 
az Isten Fia és a szívébe is hívta őt. Mert 
„...minden, ami Istentől született, leg yőzi a vilá-
got...” – szólt az olvasott Igénk. S ki az, aki 
„Istentől született?” Csakis az, aki Jézusba 
vetett hite és az ő befogadása által – a János 
1,12 szerint – Isten gyermeke lett, azaz be-
leszületett Isten csa lád jába.  Ezért vallotta 
oly nyíltan János apostol azt is, hogy „Ki 
az, aki leg yőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, 
hog y Jézus az Isten fi a?”  Mert ebből a hitből 
indul ki Jézus befogadása, meg az illető 
üdvössége, és győzelmes élete is.
Hogyan indul ki ezekből győzelmes éle-
te? Úgy, hogy amikor Jézusba vetett hite 
alapján szívébe hívja a Megváltót, akkor ő 
– saját SzentLelke által – azonnal beköltö-
zik hozzá, és mindörökre ott marad. Ha 
a benne Krisztust képviselő SzentLelket 
én-jének, testének, lelkének és mindené-
nek uralkodójává is teszi, azaz teljesen oda-
szánja magát és mindenét számára, akkor ő 
fogja irányítani gondolatait, tetteit, életvi-
telét és mindenét. Azaz a SzentLélek Isten 
fog gondolkozni az ő agyán keresztül, fog 
segíteni embertársainak az ő kezei által, 
fogja lábait igénybe venni a betegek és el-
hagyottak látogatására, s fogja az ő agyán 
keresztül azonnal észrevenni a Sátán kí-
sértéseit és támadásait. Sőt fogja mindjárt 
használni akaraterejét is a Sátánnal szem-
beni ellenállásra, illetve a kísértés és a bűn 
feletti győzelemre. Azonkívül ő fog adni 
neki bölcsességet és vágyat a kísértések, 
bűnök, kísértő helyek és személyek távol-
ról való kerülésére. Aztán – ha, és amíg az 
illető folyamatosan kiszolgáltatott marad 
– akkor és addig a SzentLélek erejével és 
vezetésével ismételt győzelmet is arat, míg 
maga és mások is észreveszik, hogy győ-
zelemről-győzelemre jut, azaz győzelmes 
élettel rendelkezik.
Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy min-
den ember, aki hisz Jézusban és befogadta 
őt a szívébe, rendelkezik ilyen győzelmes 
élettel? Sajnos nem. Azt hiszem, mindany-
nyian ismerünk olyan egyéneket, akik annak 
dacára, hogy Isten gyermekei lettek, még-
sem élnek győzelmes életet. Sőt, szégyent 
is hoznak Jézus nevére. Miért? Egyrészt 
talán azért, mert sohasem adták át a tel-
jes uralmat a bennük élő SzentLéleknek. 
Jézusban ugyan hisznek, szívükbe is hívták 
őt, aki SzentLelke által azonnal beköltö-

zött hozzájuk, bűnbocsánatát is igényel-
ték és elnyerték; de életük, testük-lelkük 
és mindenük teljes odaszánására nem vál-
lal koztak. Esetleg azért, mert attól féltek, 
hogy akkor Isten talán olyan helyre küldi 
őket, ahová nem akarnának menni, vagy 
olyan hivatást ad nekik, amelyre nem szí-
ve sen vállalkoznának. De az is lehet, hogy 
örülnek ugyan a mennybeli hely és a bűn-
bocsánat elnyerésének, de azon túl saját 
kényük-kedvük szerint kívánnak élni, nem 
az Urat szolgálni. Továbbá még az is elő-
fordulhat, hogy egyszerűen nem értették 
meg az odaszánás mibenlétét, vagy áldott 
következményeit. Viszont ez utóbbiak, ha 
valóban már Isten gyermekei, akkor bármi-
kor meggondolhatják, illetve odaszánhat-
ják magukat! Sőt, ha az odaszántak közül 
valaki egy óvatlan pillanatban visszavette 
élete trónját, akkor – őszinte bűnvallás, 
bocsánatkérés és bűnelhagyás után – bár-
mikor ismét odaszánhatja magát. Ezért, ha 
Jézusé már az életünk, akkor szánjuk is oda 
magunkat Istennek! Mert csak így lesz győ-
zelmes, értelmes, lélekmentő életünk! 
Amikor egy középkorú hölgy megkérdezett 
mondván:  „Ha ma meghalnál, akkor hova 
kerülnél?” Akkor még nem tudtam, hogy 
mi lenne a sorsom. De amikor a Bibliából 
bebizonyította számomra, hogy tudhatom, 
akkor Jézus Isten-Fiúságába vetett hittel a 
szívembe hívtam őt, bűnbocsánatot is kér-
tem tőle, s a Biblia alapján megértettem, 
hogy saját SzentLelke által azonnal beköl-
tözött hozzám. Sőt, egyúttal egy mennyei 
hellyel, illetve örök élettel is megajándé-
kozott. Tehát – kegyelemből, hit által 
– azonnal nyertem üdvöt s üdvbizonyos-
ságot. Amikor azt is megértettem, hogy ha 
teljesen odaszánom magam a bennem élő 
SzentLéleknek, akkor ő átveszi az uralmat, 
segít védekeznem és győznöm is a kísérté-
sek és bűnök felett, akkor oda is szántam 
magam számára. Azóta ő csodásan vezet, 
támogat, és használja testem tagjait, idő-
met, erőmet és mindenemet. Ezért most 
már csak az a forró vágyam, hogy a Sátán 
sohase tudjon annyira elvakítani, hogy egy 
pillanatra is visszavegyem életem trónját, 
és engedjek a kísértőnek vagy egy-egy kísér-
tésnek. Sajnos nem mindig sikerül teljesen 
ébernek lennem. De remélem, hogy egyre 
gyakrabban fog sikerülni.

Mátrainé F. Irma

A HIT A GYŐZELEM FORRÁSA
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Nyár van. Szünet, 
szabadság, függet-
lenség. Mindez jó 
dolog, hiszen az a 
kisdiák, (vagy akár 

„nagy diák”), aki egész évben szorgal-
masan dolgozott, az bizony elfáradt, s 
megérdemli a pihenést. Ha őszinték va-
gyunk, elfáradunk mi felnőttek is, s ne-
künk is jólesik, ha időnként „lazíthatunk” 
egy kicsit. Egyébként ez nem bűn, hiszen 
még Isten is megnyugodott, miután bevé-
gezte a teremtés nagy munkáját. Baj csak 
akkor van, ha a pihenés egyben „teljes ki-
kapcsolás” is. Nem kikapcsolódás, hanem 
kikapcsolás, amikor is mindent kikapcso-
lok. Kikapcsolom az önkontrolomat, ki-
kapcsolom a józan eszemet, s még az Úrral 
való kapcsolatomat is, s úgy viselkedek, 
mintha teljesen kifordultam volna magam-
ból. Sajnos sokan így képzelik, s így is gya-
korolják a pihenést… Isznak, mulatnak, 
nagyszájúskodnak, s tesznek meg olyan 
felelőtlen lépéseket, melyeknek a követ-
kezményeit, akár egész hátralevő életük-
ben kénytelenek hordani… Kár, hogy így 
van, és nemcsak azért, mert a megtörtént 
dolgokat utólag nem lehet nem megtör-
téntté tenni, (bármennyire is szeretné az 
ember), hanem azért is, mert ezzel Mennyei 
Édesatyánkat is megszomorítjuk… 
Érdekes élményünk volt néhány éve. Éppen 
szabadságra utaztunk, Svájcba, ismerőse-
ink meglátogatására, s amikor átléptük a 
határt, a határőr udvariasan felhívta a fi -
gyelmünket az autópálya-matrica szüksé-
gességére. Nyomban le is parkoltunk, hogy 
elintézzük a formaságokat, s míg férjem-
mel bent voltunk az üzletben, a gyerekek 
kiszálltak, hogy egy kicsit megmozgassák 
a hosszú út alatt elgémberedett tagjaikat. 
Tornáztak, beszélgettek, majd miután mi 
is megjöttünk, egyszer csak megszólítot-
tak bennünket. Legnagyobb csodálkozá-
sunkra magyarul, egy svájci rendszámú 
autó mellől, ráadásul a nevünkön. Csak 
néztünk döbbenten, s persze azért udva-

riasan fogadtuk a köszöntést. Valószínűleg 
észrevették értetlenségünket, mert elárul-
ták, hogy honnan ismernek bennünket. 
Soltvadkertről. Ők ott laknak, mi pedig 
jártunk már ott szolgálni, csak éppen ben-
nünk nem maradtak meg az arcok, nevek, 
hiszen sok embert nehezebb megjegyezni, 
mint néhány előadót…A svájci rendszám 
rejtélyére is hamarosan fény derült, ugyanis 
egy svájci hölgy tanyát vett a közelükben, s 
miután Magyarországon összebarátkoztak, 
meghívta őket egy kis svájci kirándulásra, 
s még azt is felajánlotta, hogy a fuvart is 
megoldja a saját kocsijával. Ennyi a story, 
ami túl azon, hogy „Hiába, kicsi ez a Föld, 
alig tudjuk, mi magyarok betölteni.” – az-
zal a tanulsággal is szolgál, hogy a lehe-
tő legváratlanabb helyzetben és helyen is 
lehetnek olyanok, akik fi gyelik az életün-
ket, s bizony a mi viselkedésünket látva 
vonnak le következtetéseket rólunk magya-
rok ról, és rólunk keresztényekről… S baj 
van, ha éppen úgy találtatunk, hogy nem 
Krisztust képviseljük, mert akkor bizony 
Krisztusról, Istenről gondolnak és mon-
danak is olyanokat, amiket most inkább 
nem idéznék. Nem lenne méltó ugyan-
is… Ráadásul, ha senki emberfi a nem látja 
helytelen viselkedésünket, Isten akkor is 
tud róla, mivel előtte semmi nem marad 
rejtve. Így olvashatunk erről a Márk evan-
géliuma 4. részének 22. versében: „Mert 
nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és 
semmi titok, ami napfényre ne jutna.”
Nyár van. Szabadság, pihenés…Élvezzük, 
ha van rá lehetőségünk, de ne feledjük, 
Isten a legeldugottabb helyen is velünk 
van, s kár lenne megszomorítanunk sze-
rető Édesatyánkat, hiszen Ő pontosan 
tudja, hogy mikor mit teszünk, s bántja, 
ha „elfelejtkezünk” Róla. Ráadásul, aki-
nek időnként sikerül elfelejtenie, hogy ki 
is a Mennyei Édesapja, annak félő, hogy 
ez máskor is sikerülni fog. S a lejtőn, mint 
tudjuk, nincs megállás… 

Kulcsár Anikó

A feleségemmel egy vidéki városban 
az ottani lelkipásztorral készítettünk 
felvételt egy műsorhoz. Mivel régóta 
ismerjük egymást, és már régen talál-
koztunk a felvétel előtt arról beszélget-
tünk, hogy Isten milyen csodálatosan 
vezeti őket ezen a szolgálati helyen, 
sok öröm, és áldás van az életükben, 
és közben még egy fi ú gyermekkel is 
megajándékozta őket Isten.
A látogatás végén azzal búcsúztunk, ha 
Isten megtart bennünket, legközelebb 
majd a feleséggel folytatjuk a beszélge-
tést, aki szintén lelkész.
A vonatindulásig volt bőven idő, ezért 
elindultunk, hogy addig szétnézünk a 
városban. Az autóbusz pályaudvar mel-
lett elhaladva az egyik autóbusz oldalán 
nagy betűkkel az volt olvasható, hogy 
„A NAP HOLNAP IS FELKEL, ÉS 
ÖN?” Közelebb érve látom, egy biz-
tosító társaság reklámjáról van szó. 
Elgondolkoztunk a feleségemmel: 
vajon mi, akik tudjuk, hogy Isten ke-
gyelméből kelünk fel minden nap, úgy 
élünk-e, felkészülve? Mert nem biztos, 
hogy lesz számunkra is holnap. 
Elmondjuk-e ezt másoknak is: vigyázz! 
Biztosítsd magad! De ne valamelyik föl-
di biztosítónál, mert az az örökéletre 
nem érvényes!
Kedves olvasóm! Kötöttél-e valódi 
biztosítást?

Rácz Géza

A csoda határa
Vaknak, kit éj sötétje nyom,
szemét megnyitja Ő,
kit bénaság bilincse ront,
szökellve jön elő.
Kinek fülére csend borult,
hall angyaléneket,
kit átkozottá tett a múlt,
JÉZUSHOZ mind mehet.
Ki gyilkos, ki parázna volt,
tisztává teheti,
csak a farizeusokon
nem tud segíteni.

Füle Lajos

Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok 
neked. Ismételgesd azokat fi aid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban 

vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! (5Móz 6,6-7)
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2000 áprilisában a takarmányboltunkban 
ültem - szokás szerint másnaposan-, amikor 
a középső lányom felfedezte, hogy a nem 
messze levő telefonfülkében egy zsebrádió 
szól. Senkit nem láttunk a környéken, így 
a rádiót magamhoz vettem. Gondoltam, 
ha valaki keresi, akkor nálunk, a boltban 
megtalálja. 
A rádión csak a Calypso rádiót tudtam 
fogni - ettől kezdve szólt a rádió az üz-
letben. Április 14-én Siklós Erik volt a 
műsorvezető. Volt egy olyan játéka, hogy 
a hallgatók szavazhattak arra, hogy kivel 
készítsen riportot, ő pedig telefonon fel-
kutatta és beszélgetett vele. Ezen a napon 
a hallgatók Polónyi Gyöngyire voltak kí-
váncsiak. Azt sem tudtam, ki ő, csodál-
kozva hallottam, hogy egy színésznő, aki 
eltűnt a közéletből.
Ekkoriban már teljes kétségbeesésben 
éltem; rabja voltam az alkoholnak, de 
szégyelltem, megoldást nem tudtam, így 
tagadtam. Kerestem a megoldást életem-
re, agykontrollos könyveket olvastam, 
szuggeráltam, hogy „napról-napra egyre 
jobban érzem magam”, és közben egyre 
többet gondoltam arra, hogy meg kellene 
halni. Minden reggel eldöntöttem, hogy 
nem iszom alkoholt, de az csak estig tar-
tott, amikor már egy kicsit jobban voltam 
és úgy gondoltam, csak egy pohár fröcs-
csöt iszom meg... Aztán másnap reggel jött 
a másnaposság és a szembesülés az elfo-
gyasztott ital mennyiségével, önutálat és 
tehetetlenség az életemet illetően.
Ebben az állapotomban hallgattam meg 
a riportot Gyöngyivel. Semmit nem értet-
tem, de fi gyelnem KELLETT. Vágyakozni 
kezdtem az ő hite után. Azt mondtam: ha 
egyszer hitem lenne, akkor csak ilyet sze-
retnék! Mintegy lenyomatot őriztem ma-
gamban a beszélgetést, amit nem értettem, 
de nem tudtam elfelejteni!
Május végén teljesen összetörtem és vég-
ső kétségbeesésemben Istenhez kezdtem 
imádkozni (azt gondoltam, ha Ő létezik, 
akkor még segíthet rajtam). Azt az éjszakát 
sem felejtem el soha: Isten meghallgatott, 
mint egy gyermeket ringatott, vigasztalt. 
Másnap mélységes csönd és békesség volt 
bennem. Néhány nap múlva „véletlenül” 
a kezembe akadt a Névtelen Alkoholisták 
telefonszáma, telefonálnom KELLETT, 
majd rá három hétre elmentem az első 
gyűlésre. Könyveket tettek elém, amiből 

Gyöngék imája

Jó Uram, aki egyként letekintesz 
bogárra, hegyre, völgyre,
virágra, fűre, szétmálló göröngyre, -
Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz
csak nagyon-nagyon gyönge.

Mert pókháló és köd a szív,
selyemszőttes az álom,
pehelykönnyű és szinte-szinte semmi
s én erőtlen kezem
még azt sem tudja Hozzádig emelni.

De azért vágyaim ne dobáld a sárba,
ami az Óceánnak
legdrágább, legkönnyesebb gyöngye!
Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz,
csak gyönge, nagyon gyönge.

Dsida Jenő

nekem Isten neve szinte kivilágított, mind-
untalan a riport jutott eszembe és egy bel-
ső hang azt mondta: megtaláltad! 
Persze annyit csalódtam már, hogy nehezen 
hittem el, hogy mindaz igaz, ami le van írva, 
de néhány hét múlva beadtam a derekam 
- megittam az utolsó fröccsömet.
Adventkor el KELLETT mennem a fa-
lunk templomába - minden rólam és ne-
kem szólt! A templom leghátsó padjában 
ültem és folytak a könnyeim. Ettől kezd-
ve minden vasárnap a templomban van a 
helyem. Egy év múlva, 2001 adventjében 
döntöttem az Úr mellett: megkeresztel-
kedtem a négy gyermekemmel együtt. 
Gyönyörű nap volt!
2001 őszén is a Calypso rádiót hallgat-
tam, ismét Siklós Erik volt a műsorveze-
tő. Be KELLETT telefonálnom az adásba 
- rögtön kicsöngött és az élő adásban ta-
láltam magam. Magam is meglepődtem, 
hogy bizonyságot tettem az elmúlt másfél 
évről (én ilyet nem merek tenni!) és kér-
tem, meg lehetne-e ismételni azt a riportot 
a színésznővel? Egy technikai hiba foly-
tán a riportot megőrizték és „véletlenül” 
nem találta meg az aznapi győztest, így 
leadta a riportot. Hát... beleborzongtam 
és feszülten fi gyeltem. Mindent értettem! 
Sőt...a kívánságom, hogy olyan hitem leg-
yen - rádöbbentem, hogy ezen az úton já-
rok! Gyöngyi ismét segített - ekkor már 
értettem, hogy a bukásairól és felállásai-
ról beszélt - ekkoriban én is elbuktam, és 
a riport hatására újra indultam....Boldog 
voltam, szinte repkedtem.
Isten azt a csodálatos ajándékot is meg-
adta, hogy következő év tavaszán szemé-
lyesen is megismertem Gyöngyit. Azóta is 
rendszeresen találkozunk, ő az én hitbe-
li „szupervízorom”, lelki anyám. Időről-
időre - ahogy ő mondja hármasban: az Úr 
és mi ketten - beszélgetünk a hitbéli fej-
lődésünkről. Betegségének elfogadásával 
és hordozásával is nagyon sokat tanít ne-
kem. Hálás vagyok Istennek, hogy mega-
jándékozott engem vele, csodálatos eszköze
az Úrnak!
Kérlek Benneteket, hogy Ti is imádkozza-
tok azért, hogy az életében minél kevesebb 
legyen a szenvedés a betegségtől és a ke-
zelésektől, hogy tudjon még minél többet 
gyönyörködni a várva várt unokában!

K. Zoltánné Bea, Majosházáról

Nemrégiben együtt nyaraltam az uno-
kámmal a hegyekben. Egyik nap meg-
álltuk és megcsodáltuk, milyen magasak 
a hegyek. Néhány percnyi csönd után 
Richárd ujjongva felkiáltott: „És gond-
old el, mami, hogy mindezt Isten fél 
kézzel alkotta!”
Kicsit meglepődtem és megkérdeztem: 
Hogy érted, hogy fél kézzel? Mire elkere-
kedett szemmel rámnézett: „Hát nem ma 
reggel olvastuk a Bibliából, hogy közben 
Jézus ott ült az Atya Isten jobbján?’

A tízéves kisfi útól megkérdezte anyukája, 
hogy mit tanult a vasárnapi iskolában. A 
kisfi ú izgalmas mesébe kezdett.
A tanító néni arról beszélt, hogy Isten 
elküldte Mózest az ellenséges vonalak 
mögé, hogy szabadítsa ki az izraelitákat 
Egyiptomból. Amikor a Vörös-tengerhez 
értek, Mózes hívta a mérnököket, akik 
ponton-hidat építettek. Amikor mindenki 
átkelt, visszanéztek, s látták, hogy köze-
lednek az egyiptomi tankok. Mózes rádi-
ón hívta a főhadiszállást, hogy küldjenek 
bombázókat és robbantsák fel a hidat és 
így megszabadította az izraelitákat.
Pisti, tényleg így mondta el a tanító néni?! 
- kérdezte döbbenten az anyuka.
Nem pontosan - felelte a gyermek, - de 
ha úgy mondtam volna el, ahogy ő, ak-
kor úgyse hittél volna nekem!
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Mit kezdünk magánéletünkben és a gyü-
lekezeteinkben a bűnnel? Azt hiszem, 
hogy erről a legszívesebben hallgatnánk. 
Demokratikusan felépített közösségeink-
ben bizony hamar forradalom robbanna 
ki, ha elkezdenénk néven nevezni a bű-
nöket, és valakit megalázó helyzetbe hoz-
nánk. Még a végén polgári peres eljárások 
tömegével kellene szembenéznünk, ahol 
az ilyen megszégyenített a becsületéért, 
esetleg vélt vagy valós anyagi vesztesége-
iért perelhetne minket – hát inkább hall-
gatunk. Szomorúan, elkeseredve, fog-
ainkat összeszorítva – de hallgatunk. 
Vagy éppen ellenkezőleg: mellé állunk 
a testvéri szeretet nevében, s előhozzuk 
azokat az érdemeket, melyek vitathatatla-
nul felmentik a bűnöst – legalábbis a mi 
elképzelésünk szerint. Elmondjuk, hogy 
XY valóban bűnben él, ez kétségtelen, de 
milyen sokan még rajta kívül! Meg aztán 
ugye milyen sokat adakozik. Mennyit tesz 
az egyházáért. Meg aztán hogy mi a bűn 
és mi nem, az megítélés, társadalmi elfo-
gadottság kérdése. Jobb ezekbe nem bele 
menni, mert meg van írva: „Ne ítélj, hogy 
ne ítéltess”. Eszerint az értelmezés szerint 
ez a bibliavers rokonértelmű a „ne szólj 
szám, nem fáj fejem”, valamint a „kéz ke-
zet mos” közmondásokkal...
Isten ígéje nem így gondolkozik erről. Jézus 
Krisztus nem ilyen lojális a bűnnel, sőt! A 
gyülekezet a saját sírját ássa, amikor meg-
alkuvó lesz – akarom mondani toleráns és 
az ilyetén másság iránt megértő.
A Biblia határozottan tanít a bűnről. A 
gyülekezetben élők felelősségéről is. Nem 
mondhatom, hogy semmi közöm a testvé-
rem életmódjához, szokásaihoz, életvitelé-
hez. Mivel Krisztus testében élünk együtt, 
igen is közöm van. Maga az Úr Jézus fej-
tette ki nagyon pontosan, hogy mennyire 
nagy a felelősségem: „Ha vétkezik atyádfi a, 
menj el hozzá, intsd meg nég yszemközt: ha hallgat 
rád, megnyerted atyádfi át. Ha pedig nem hallgat 
rád, vég y magad mellé még eg y vag y két embert, 
hog y két vag y három tanú szava erősítsen meg 
minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd 
meg a g yülekezetnek. Ha pedig a g yülekezetre 
sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt 
vag y a vámszedőt.”
Ez a Krisztus által adott gyülekezeti rend. 
Nincs helye a bűnnek Krisztus testében. 
Aki vétkezett, annak bűnbánatra kell jut-
nia. Aki erre nem hajlandó, annak a helye 
ott van, ahol az életéhez szükséges teret 

megtalálta. Isten nélkül nem a gyüleke-
zetben kell élni. Istentelenül a világban 
van a helye az embernek, még akkor is, 
ha sokan azt mondják: ó, ne tegyünk ilyet, 
hiszen ha fegyelmez a gyülekezet, a kire-
kesztett még inkább belemerül majd a vi-
lág szennyébe. Ez meg is történhet. Ám 
mindenkinek tudnia kell, hogy hol a helye, 
s a közösségnek pedig világosan fel kell 
mutatnia, milyen élet az, amit a Krisztus-
követők élnek.
Persze ez nem megy úgy, ha kettős mér-
cével mérünk. Nem mondhatjuk, hogy más 
szabályok érvényesek hétköznap és vasár-
nap. Azt sem mondhatjuk, hogy szabad-
ság ideje alatt másként hívő a hívő, mint 
az év egyéb napjain. Nem mondhatjuk, 
hogy egyik testvérnek szabad az, amit a 
másik nem engedhet meg magának. Sőt. 
János gyönyörű bizonyságtétele fényt de-
rít a gyülekezet igazi szerepére a bűnnel 
és a bűnössel kapcsolatban: „Ez pedig az 
az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk 
nektek, hog y az Isten világosság, és nincs benne 
semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hog y közös-
ségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor 
hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha 
pedig a világosságban járunk, ahog yan ő maga a 
világosságban van, akkor közösségünk van eg y-
mással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít 
minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hog y 
nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és 
nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk 
bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, 
és megtisztít minket minden gonoszságtól.”
Ez a megtisztulás pedig a közösségben megy 
végbe. Isten csodája ez. Lehet ilyen közös-
ségben élni, ahol együtt élünk Krisztussal 
és egymást támogatva egymásra vigyáz-
va haladunk a cél, a menny felé. Ám ha 
elhallgatjuk a bűnt, egészen biztosan ne-
künk szegezi Isten igéje a kérdést, ahogy 
a korintusi testvéreinknek is szembesül-
ni kellett a páli szavakkal: „Hát nem tud-
játok, hog y eg y kicsiny kovász az egész tésztát 
megkeleszti?”
Amikor a bűnre gondolunk, ritkán fogal-
mazzuk így magunknak: Egy kis kovász. 
Valami, ami erjedést indít az életünkben, 
és annak következménye csak egyre inkább 
elhatalmasodik. Jakab nagyon precízen le-
írta ezt: „Boldog ember az, aki a kísértés ide-
jén kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri 
az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt 
szeretőknek. Senki se mondja, amikor kísértésbe 
jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gon-

osztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit 
a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától 
vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a 
kívánság meg foganva bűnt szül, a bűn pedig ki-
teljesedve halált nemz. Ne tévelyeg jetek, szeretett 
testvéreim: minden jó adomány és minden tökéle-
tes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától 
száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és 
árnyéknak váltakozása.”
Amikor újjászületik az ember, az azt je lenti, 
hogy kap egy új életet Istentől. Ám azt is 
jelenti, hogy szemberfordul az eddigi élet-
ével. Pál a galatáknak azt írta: „Krisztussal 
eg yütt keresztre vag yok feszítve: többé tehát nem 
én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet 
pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában 
való hitben élem, aki szeretett engem, és önma-
gát adta értem.” Ez a titka a bűnnel való 
szembeszállásnak. Megfeszíteni a testet 
kívánságaival együtt. Lehetséges ez egy-
általán? Igen. A római levélben ugyanez a 
Pál azt írja a 12. fejezetben: „Az Isten irgal-
mára kérlek tehát titeket, testvéreim, hog y okos 
istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és 
szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne 
igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg 
értelmetek megújulásával, hog y megítélhessétek: 
mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki 
tetsző és tökéletes.”
A bűn tehát olyan, mint a kovász. Ám 
oda lehet szánni bűnre hajlamos testün-
ket mint élő és szent áldozatot az Istennek. 
Néha olyan ez, mint egy műtét. Fájdalmas. 
Szégyenletes. Nehéz. Borzasztó. Ám min-
dent megér. Ilyen műtét kell, hogy nyilván-
valóan végbemenjen a gyülekezetben. De a 
gyülekezet belőlünk, hívő emberekből áll, 
s bűnbe általában nem a közösség, hanem 
a közösség tagjai esnek. Éppen ezért ma-
gunkon kell kezdeni a vizsgálódást, tudva, 
hogy az ördög ilyenkor, a pihenés idején 
még több és még kézenfekvőbb kísérté-
sekkel támadja a pihenni vágyó testünkön 
keresztül a  lelkünket. Krisztus drága vé-
rén váltattunk meg! Krisztus pedig Isten 
szeretetének ragyogó bizonyítékaként je-
lent meg. Új életben járhatunk. Új külde-
tést nyertünk. A cél pedig nem más, mint 
hogy mindvégig hűségesen kitartva meg-
állhassunk Urunk előtt az ő kegyelméből, 
s hit által – még akkor is, ha tombol a nyár, 
s ha ilyenkor Isten gyermekei sem öltöny-
ben, nyakkendőben tanítványok, hanem 
gyakran fürdőruhában...

Kulcsár Tibor
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Határmenti városunkban sok idegen 
megfordul, és kissé beszélve a nyelvüket 
így ismerkedtem meg egyik asszonnyal, 
a szomszédos országból. Többek között 
megemlítettem neki, hogy még sohasem 
jártam az ő vidékükön, hívott, hogy men-
jek el egyszer hozzájuk.
Már nyitva a határ, látszólag semmi aka-
dálya, van hívóm, és befogadóm.
Alig vártam a nyarat, ő is nagyon ígérte, 
hogy „elvisz”. Bár voltak fi gyelmeztető je-
lek, ezeket fi gyelmen kívül hagytam: 
„Mert nem az én gondolataim a ti 
gondolataitok, és nem a ti útaitok az 
én utaim, így szól az Úr!”
De, mintha nem is az Úr szólt volna, 
(mert hiszen nem lehet azonnal min-
den igét magamra értelmezni…gondol-
tam…) tovább szövögettem álmaimat. 
Az asszony mindig újra jött, minden 
hónapban, mondta, hogy van hely bő-
ven, akár férjem is mehet, 1-2 gyerek 
is, vannak állataik, hús, ennivaló, szép 
vidék, hegyes-völgyes… majd ő elve-
zet minket az ismeretlen úton.
Mondtuk, hogy öreg az autó, nem túl 
meredek-e az út? – „Autópályán nem, 
de az utolsó pár kilométer eléggé…” – 
hangzott a válasz, de férjem állította, hogy 
nem lesz probléma. (Pedig volt már egy 
másik hosszabb úton, látszott, hogy nem 
bírja a nagy strapát és emelkedőt. 
A kívánság már megfogant bennünk: Ő 
bízott az autóban, én meg új barátnőm-
ben…
Így jött el a várva várt júliusi nap, amikor 
3 gyermekünkkel útnak indulhattunk: Ők 
mentek elöl, egyik fi ammal, mi pedig kö-
vettük őket. Eleinte jól haladtunk, aztán 
belekerültünk egy nagy zivatarba. Ez még 
bizonyos szempontból jó is lett volna, mert 
hűtötte az egyre forrósodó autót. Nem volt 
megállás, elöl jól bírta a kis fürge jármű, 
férjem meg hajtott utána. Már nagyon kö-
zeledtünk a cél felé. Az utolsó alagútnál 
nagyon gyanús lett az autó hangja, de ha-
marosan le is robbant a motor, úgyhogy 
se előre, se hátra…
Mi lesz most? Ki fog innen kisegíteni? 
Barátnőm előre haladt, talán észre sem 
vette, hogy lemaradtunk. Mellettünk el-
rohanó autók, látszólag mit sem törőd-
tek velünk.
Egyszer csak jöttek a rendőrök villogó kék 
fénnyel… „Mi történt?” Csak annyit tud-
tam szólni: „…autó kaput…”(vagyis elrom-
lott). „Hívjanak-e vontatót?” Mit tudtunk 
volna mást felelni? – „Igen. ”

Kb. egy óra múlva ígérték, de ott álltunk 
a sötétedő estében, idegen ország köze-
pén, vezetőnk nélkül. (Később kiderült, 
ők sem tudták, mi történt velünk, de gon-
dolták, valami baj van. Egyirányú pálya 
lévén nem tudtak hozzánk visszajönni. 
Ők hívták a rendőröket) Az autómentők 
hamarabb jöttek, mint gondoltuk, de a 
következő probléma, hova vigyen min-
ket? Mutattam barátnőm vidéki címét, 
de ő inkább a legközelebbi városi szer-

vizet ajánlotta. Útközben mondta, hogy 
110 Euro lesz. 
Nem volt nálunk annyi készpénz. Mutattam 
barátnőm telefonszámát (akit próbált is 
hívni, de otthonában úgy látszik, a ne-
vünk nem volt ismerős). Már éppen 
egyik banknál próbálkoztam pénzfelvé-
tellel, amikor visszaintett az autómentős, 
hogy barátnőm van a telefonjánál, jöjjek 
vissza. Végre fellélegeztem, megtudtam, 
hogy várnak a szerviznél, ő fi zet és per-
ceken belül találkoztunk is , ott volt már 
férje is egy másik autóval is, a mienket 
otthagyva felvittek minket otthonukba. 
Milyen megkönnyebbülés!
Négy szép napot töltöttünk ott. 
Itt nincs vége a történetnek, mert még 
nagyon sok bonyodalom után térhettünk 
haza, és nagyon drágán meg kellett fi zet-
ni ezért a kirándulásért. Másnap olvastuk 
Bibliánkból: „Tudd meg hát és lásd meg: mily 
gonosz és keserves dolog, hog y elhag ytad az Urat, a 
te Istenedet, és hog y nem félsz engemet, ezt mondja 
az Úr, a Seregeknek Ura.” (Jer 2,19)
Azért tanulságul hadd álljon itt történetünk. 
Mert valójában hogyan is van? Hiszen oly 
sokan indulnak útnak, mégsem történik 
semmi bajuk.
A másik Ige, ami nagyon megfogott: „Mert 
a telhetetlenségnek vétkéért haragudtam meg, és 

megvertem őt, elrejtém magamat és megharagudtam; 
és ő elfordulva, szíve útjában járt.” (Ézs 57,17)
Telhetetlenség: Isten már több, és nagyon 
szép utat engedett meg már ugyanezen a 
nyáron, mégsem volt elég. Nem is az volna 
a gond, ha valamit tervezünk, vagy útra 
indulunk, hanem : Ki a VEZETŐ és mi 
a CÉL. Milyen vágyak vezetnek egy cél 
elérésében? Csak önző kíváncsiság, vagy 
nyereségvágy?
Ki vezet? Jézus Krisztus, az Ő Lelke vagy 

saját elképzeléseink, okoskodásaink, 
testi vágyaink? Az egyik kívánság ha 
teljesül, rögtön ott a másik, és így se 
vége, se hossza, valójában kielégü-
letlen marad az ember.
A másik tanulság, hogy már nyitva 
a HATÁR: De nemcsak az orszá-
gok kö zött, hanem lelki értelem-
ben is: Isten országának határa. És 
ezt Jézus Krisztus nyitotta meg az 
Ő halála és feltámadása által. Az Ő 
hívása ma is hangzik: „Ne félj, mert 
megváltottalak, neveden hívtalak téged, 
enyém vag y” (Ézs 43,1)

Házigazdánk juhokat is tartott, és ha 
mi közeledtünk hozzájuk, elfutottak 

tőlünk, de ha ő közeledett feléjük, már fel-
kapták a hangjára a fejüket, és ők jöttek 
hozzá: „Az én juhaim hallják az én szavamat, 
és ők ismernek engem, és követnek engem… ide-
gent pedig nem követnek” (Ján 10)
Ne embereket kövessünk hát, még ak-
kor sem, ha hívők. Isten mindenkinek 
személyre szabott utat és életformát akar 
mutatni.
Azért kérdem még egyszer: Ismered-e Jézus 
Lelkének hangját, és követed-e őt? Ha mi-
nél többet olvasod az ő igéjét, meg fogod 
ismerni az Ő hangját. Ha minél többször 
engedsz is Neki, megtanulod, melyik úton 
akar vezetni: „És füleid meghallják a kiáltó 
szót mögötted: ez az út, ezen járjatok; ha jobbra 
és ha balra elhajoltok.” (Ézs 30,21)
Jézus már nem jön vissza testileg, (mint 
az én barátnőm sem jött vissza, de tudott 
intézkedni) mennyivel inkább tud lelkileg 
fi gyelni ránk, és szüntelen közbenjár értünk 
az Atyánál: Krisztus az, a ki meghalt, sőt 
aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, 
aki esedezik is érettünk: Róm 8,34.
Ő az ÚT is, fel a Mennyei Atyához, és 
Ő a CÉL is: Jézus Krisztus, a vele való 
kapcsolat.
„A Lélek az, ami megelevenít, a test nem hasz-
nál semmit.” Ján 6,63

K.I-né
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Szép, napfényes júniusi reggelen nagy 
örömmel indultunk egy kedves testvér-
nőmmel kéthetes üdülésre. Mikor meg-
érkeztünk a gyönyörű parkkal körülvett 
kastélyba, nagyon örültünk annak, hogy 
milyen szép környezetben fogjuk eltölte-
ni az időt. De közbejött egy meglepetés, 
mert a lakószobák az emeleten voltak, én 
pedig súlyosan mozgáskorlátozott va-
gyok. Csak nagyon nehezen tudtam fel-
menni a lépcsőn. Ezt mindjárt tudattuk 
is a személyzettel, és azon gondolkodtam, 
hogy inkább hazamegyek. De a vezető azt 
mondta, hogy csak maradjak itt, mindent 
megtesznek, hogy jól érezzem magam, és 
segíteni fognak mindenben. Készséggel 
meg is adtak minden segítséget.
Erre az üdülésre is úgy készültem, mint 
ezelőtt a fürdői vagy más üdülési lehe-
tőségekre, és vittünk magunkkal magnó 
kazettákat, evangéliumi olvasmányokat 
is, mivel kezdetben nem tudtam lemen-
ni a parkba, csak fenn, a nyitott folyosón 
üldögéltem a padon. Ha valaki odajött, 
elbeszélgettem vele, és volt lehetőség bi-
zonyságtételre is. Felajánlottam a könyve-
ket, kazettákat, és a szobában hallgattuk a 
Monte Carlo adásait is. Nagyon jó baráti 
társaság jött össze, akik szintén ismerték 
a Bibliát, vagy jártak templomba. Hálával 
köszöntük meg az Úrnak minden este az 
aznapi lehetőséget a szolgálatra.
Már az első napokban felfi gyeltünk egy 
nagyon szomorú idősebb nénire. Nagyon 
magányos volt, senkivel sem barátkozott, 
és hiába volt minden kísérlet a többi ven-
dég részéről is. Nem akart társalogni sen-
kivel. Egy alkalommal mi is hívtuk őt, 
hogy üljön le mellénk a padra, de visz-
szautasította. 
Egy alkalommal történt hogy Olga nénit 
– így hívták a szomorú hölgyet – egy ta-
nárnő elkísérte a parkba. Mi is ott voltunk, 
mert már olyan jól éreztem magamat, hogy 
le tudtam menni a lépcsőkön. Hallgattuk 
a magnót, és úgy gondoltam, hogy nem 
kapcsolom ki, ha ide is jönnek. Olga néni 
leült a pad szélére a tanárnővel, fi gyelve, 
hogy vallásos műsorról van szó. A tanár-
nő mindjárt kijelentette, hogy ő nem hisz 
Istenben. Templomba megszokásból jár. 
Az idő rövidsége miatt, mert éppen dél 
volt, nem tudtunk tovább társalogni. De 
Olga néni szívében elkezdődött valami. Ő 
is azt mondta, mint a tanár nő, hogy nem 

hisz Istenben, „de kell lenni Valakinek, aki 
irányítja a mindenséget” mondta. 
A napok gyorsan teltek, és bőségesen meg-
tapasztaltuk a jó Atya gondviselő jóságát. 
Már minden nap le tudtam menni a parkba, 
sokszor még kétszer is, így volt lehetőségem 
sokat beszélgetni az ismerősökkel.
Sok szép olvasmányt osztottam ki köz-
tük, és sajnálták, hogy már vége az üdü-
lésnek, haza kell menni. Az utolsó napot 
mindenki jól ki akarta használni, élvezni 
a táj szépségeit, a jó levegőt. Délután már 
nem akartam lemenni, azért fenn maradtam 
az emeleten. Kiültem a folyosóra, a padra. 
Nemsokára kijött Olga néni a szobájából, 
és odajött mellém. Gondolatban megkö-
szön tem a jó Atyának, hogy eljött az ideje 
annak, hogy tudjak beszélgetni vele. 
A társalgás nagyon nehezen indult, de 
egyszer csak a néni hozzám fordult, kér-
ve, hogy mondjak neki valamit, hogy re-
ménykedhessen. Mert ő nagyon el van 
keseredve. Én csak erre vártam, és nagy 
örömmel bizonyságot tettem a Jó Isten 
kegyelméről, jóságáról. Kértem a nénit 
hogy jöjjön be a szobánkba, ott nyugod-
tan beszélgethetünk. Bent a szobában az-
tán a néni mindjárt azzal kezdte, hogy már 
fi gyelt engem, hogy milyen súlyos beteg 
vagyok, és ennek ellenére milyen vidám és 
kedves vagyok mindenkihez. Azt gondol-
ta, hogy  „ennek a nőnek van valami, ami 
nekem hiányzik”. Elmondta élete keserű-
ségeit, bajait, és én tudtam neki örömmel 
bizonyságot tenni az én életemről, hogy 
a Jó Atya milyen csodálatosan megőrzött 
a veszélyek kö zött, megsegített. Közben 
megjött a testvérnőm is a sétából, és meg-
lepődve látja, hogy itt van Olga néni, és 
boldogan beszélgetünk. Megígértük, hogy 
fogunk egymásnak levelet írni, és én azt 
is megígértem Olga néninek, hogy imád-
kozni fogok érte. Kértem őt, hogy keres-
se fel otthon Kassán az imaházat, a címet 
leírtam neki, és mondtam, hogy ha oda el-
megy, ott is szeretettel fogadják. 
Amikor hazament, felkereste az imaházat 
és elmondta, hogy üdülésen ismerkedett 
meg velem, és milyen csodálatos üdülés-
ben volt része. Tőlem kapta a címet és el-
jött ide. Leveleket is kaptam a nénitől, és 
mindent nagyon köszönt. A Jó Atya meg-
áldotta ezt az alkalmat is, amiért mi is na-
gyon hálásak voltunk.

B. Erzsébet, Szlovákia

Kedves Mera rádió munkatársai!
Az interneten levő adásokat nem nagyon 
van lehetőségem hallgatni, mert csak a 
munkahelyemen van internetem. Viszont 
a letölthető adásaikat le szoktam húzni, és 
az nagyon jó szokott lenni.
Amúgy itt Csehország Moravai részén az az 
újdonság, hogy megtért az egyik kollegám, 
és megbánván vétkeit kiadta életét Urunk 
kezébe, és a repülőgyártó cégünknél így 
már két Isten gyermeke kezeli a gyártáshoz 
szükséges előírásokat... A kollegám a baptis-
ta egyházba jár, tehát nem a mi Csehországi 
Kék Keresztünkbe, de ettől függetlenül lelki 
testvérek vagyunk, és az a lényeg.
A mi kis Kromerizi közösségünkben, aho-
va járok, múlt év óta két új lelki testvérünk 
van, egy fi atal fi ú és egy lány (12 éves a fi ú 
és 20 éves a lány-testvér). A közösséghez 
tartozó öt gyermekünk közül még hár-
man nem Isten gyermekei, de bízok ab-
ban, hogy fog Urunk cselekedni ezek után 
is, és hogy azok, akik már kegyelmet kaptak 
Urunktól, jó lámpásként fognak fényleni a 
közösségben. 
2-3 évvel ezelőtt a gyerekeinket elvittem a 
repülőgyártó cégünkbe, megmutatni nekik, 
hogyan gyártjuk a kis repülőket. Mondhattam 
nekik egy „zseb-bizonyságtételt” is. Az ar-
ról szólt, hogy egyszer amikor a kollegáink 
próbálták az egyik prototípus repülőn a mo-
torokat, akkor én az egyik balkonból fi gyel-
tem az egész jele netet. Amikor beindult a 
repülő baloldali majd jobboldali motorja, 
nagyon örvendezett mindenki, aki fi gyelte az 
egész próbát. Akkor Urunk Jézus azt juttatta 
eszembe, hogy milyen mulandó dologban 
örvendeznek a kollegáim, olyan valamiben, 
ami egy szempillantás alatt semmivé válhat! 
Én viszont Urunkban örvendezhetek, ami 
maradandó öröm, és abban, hogy sokkal 
gazdagabb vagyok, mint az egész cégünk, 
meg a legnagyobb milliomosok is, mert Isten 
könyörült rajtam, és a gyermekei közé vett 
engem, megbocsátotta a vétkeimet.  Beírta 
az én nevemet is az élet könyvébe, és Ő 
az én hatalmas Királyom, Védelmezőm, 
Tanárom, Teremtőm, Vigasztalóm, és még 
sorolhatnám, hogy mi minden egy személy-
ben. Nagyon megörültem akkor, és sok-
szor eszembe jut ez a tény, amikor hasonló 
világias „nagy dolgokat” látok. Hát nincs 
nekem min örvendeznem ? 
Sok szeretettel üdvözlöm a Mera rádió 
összes munkatársát, és gondolok önökre 
imáimban.

T. Csaba, Uherské Hradiště
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A legelső „kiruccanás”
Egy szép nyári napon iskolába menet meg-
beszéltük N. Lehel osztálytársammal és 
jóérzésű barátommal, ha délutánra is jó 
időnek mutatkozik, elmegyünk az erdőbe 
eprészni. Úgy is történt, pompás idő lett. 
A ragyogó kék eget egy felhőcske sem za-
varta. Így hát útnak indultunk. Első osz-
tályosok voltunk, és ez volt számomra a 
legelső „kiruccanás”.
Kis dombon terült el az erdő, jó messze a 
falu végétől. Körülötte szépen gondozott 
búzatáblák, kukoricaföldek és legelők áll-
tak. Az egész környék ujjongó madárdal-
tól zengett, és a virágok kellemes illatot 
árasztottak. 
Élvezetes napunk volt, még a napsugár 
is csodálatosabban ragyogott mint vala-
ha. Vidáman szedegettük a fi nom erdei 
epret, fel sem fi gyelve hogy sűrű fekete 
felhők vonulnak fel hirtelen gyorsasággal 
az égre. Későn vettük észre, hogy valami 
nyomasztó csend borult a természetre. A 
napot eltakarták a sötét felhők, és sűrű 
homályba borult a térség. Éreztük, hogy 
valami félelmetes van a levegőben.
Nagy vihar készülődik, szaladjunk – mondta 

Lehel. És máris rohantunk a falu felé, de a 
borzalmas vihar utolért minket. Ezzel egy-
ütt megdörrent az ég, villámlott, tombolt 
a szél, és ömlött az eső, mintha dézsából 
öntötték volna. A falu még nagyon mesz-
sze volt, ezért nyugtalanul igyekeztünk 
védelmet nyújtó ház felé. 
Eljutottunk a faluba, de a felhőszakadás 
még mindig nem szűnt meg. A  második 
házhoz mentünk be, ahol barátságosan 
fogadtak, emberségesen bántak velünk. 
Kinyitották a nagy szobaajtót, betessé-
keltek, tüzet gyújtottak, száraz ruhát ad-
tak ránk. Bunda sapkát tettek a fejünkre, 
és a kályha mellé ültettek. 
Ott ültünk ezek között a teljesen idegen 
emberek között, akik nem váratlan, is-
meretlen vendégként fogadtak, hanem 
szí ve sen látott és megbecsült barátként. 
A házigazda jószívű, szelíd ember volt, 
aki szerető gondoskodással vett körül 
minket. Megvendégelt, és barátságosan  
elbeszélgetett velünk.
Lassan elvonult a vihar, és egyre csen-
desebb lett odakint. Hálás köszönetet 
mondtunk kedves vendéglátónknak, és 

elbúcsúztunk tőle. 
Ennek a történetnek az átélése emlékeztet 
bennünket Isten felénk áradó szeretetére. 
Ilyen jótettek jelképei lehetnek Isten irán-
tunk való szeretetének, gondoskodásának. 
Isten sokféle módon cselekszik. Vannak 
útjai, eszközei, amivel a szívünket eléri. 
Sokszor embereket is felhasznál, hogy 
valamit megértessen az Ő jóindulatáról, 
fenntartás nélküli szeretetéről. 
Vendéglátóink tanúságot tettek Isten szere-
tetéről, és az életükből könnyen felismer-
hető, hogy az igazi emberszeretet Isten 
szeretetéből fakad. 
Ilyen esetek sokszor megismétlődnek éle-
tünkben. Bárcsak felismernénk minden 
hasonló esemény átélése után Isten kézzel-
fogható fi gyelmességét, oltalmát. Ismeretes 
az ige, amely által ilyen szeretettel biztat: 
„Íme tenyeremre rajzoltalak téged, falaid előttem 
vannak szüntelen.” Ézs 49,16
Isten a legbizalmasabb barátunk! Ő minden 
nap ránk mosolyog, és így szól hozzánk: 
„Ne félj mert megváltottalak, neveden szólított-
alak, az enyém vag y.” Ézs 43,1

D. Győző, Románia

Nehéz szívvel és örömmel kezdek e sorok megírásához. Elsősorban 
sokat gondolok egy kedves nénire, akit Nagy Eszternek hívtak, 
de nekünk, gyerekeknek Esztike néni volt. Sokat gondolok a vele 
együtt töltött örömteli napokra, amikor az Úr Jézust dicsőítettük 
énekeinkkel, és amikor Esztike néni konferenciákat szervezett, 
amiket mi, gyerekek is nagyon szerettünk.
Anyukámnak is elmondtam, hogy Esztike néni annak idején mi-
lyen hittel hirdette az igét. Nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a szív-
embe fogadtam Jézust. Amire a világnak, az embe rek nek szüksége 
lenne, az az Isten szeretete. 
Olyan szomorú a szívem, ha nehéz sorsokat látok. Jó lenne segí-
teni az elesett, elfáradt embereken.
Esztike néniről érdemes példát venni, mert ő már bebizonyította, 
hogy sose késő, hiszen nyugdíjas korában végezte el a teológiát, 
ami nagy dolog, pláne hogyha lelkeket vezethet Jézushoz. Ő már 
nincs közöttünk, de az emlékeimben felejthetetlen emlékként él 
az a gyermek evangélizáció, melynek én is részese lehettem. Ő 
buzdított arra, hogy elmenjek, mert valóban nekem  akkor arra 
volt a legnagyobb szükségem, a lelki megújulásra. Igazából nagy 
harc volt bennem, hogy mit tegyek.
Amikor első nap mi, gyerekek az énekeket tanultuk és énekeltük, 
valójában nem értettem, mit is énekelek, miről szólnak azok az 
énekek. Átsiklottam felettük. Voltak akik bizonyságot tettek az 
ott lévő felnőttek közül, arról a nagy kincsről, mellyel Jézus meg-
ajándékozott minden embert, csak vigyázni kell erre az ajándékra. 
Ekkor érintett meg először Isten Lelke, és könnyeket hullattam, 
epekedve ezután a kincs után. Majd következett egy kiscsoportos 

összejövetel. Itt fontos azt megjegyeznem, hogy én ekkor 16 éves 
voltam. A körülöttem lévő kisebb gyerekekkel énekelni kezdtünk 
egy református vendég lelkész segítségével. Arra nagyon emlék-
szem, hogy először gyermekdalokat énekeltünk, amelyek Isten 
megmentő szeretetéről szóltak. Ezek min-mind kihozták belőlem 
a bűnbánat könnyeit, amikor Isten szeretete valóban lenyúl az em-
beri élet mélységeibe. Hiszen Ő tudja csak igazán, mi az, bűnné 
lenni, akár egy gyermekéért is, akit meg akar menteni. Valójában 
a könnyek, melyek ekkor megszületnek, mind a Szentlélek mun-
kájának a termései, amikor igazán megbizonyosodom afelől, hogy 
van Isten, Ő létezik és szeret, vagyis Jézus elkészíti a szí vemet, 
hogy el tudjam fogadni Őt Megváltómnak. 
Azokat az énekeket, amiket akkor énekeltünk ezeken az al kalmakon, 
akkor értettem meg, amikor Jézus tisztogatni kezdte az én elveszett 
életemet, lelkemet, gondolataimat. Akkor sokáig az örömkönnyekkel 
küszködtem, mert rájöttem, hogy nekem van egy mennyei Vőlegényem. 
Csalódások kudarca követte addig az életemet? Szeretet hiányában 
szenvedtem? Mindezektől megmentett engem Isten szeretete. Jézus  
zörget szüntelen, és arra vár, hogy én beengedjem Őt, az árvát, aki 
kívül áll, s ha én ezt egyszer megszívlelem, és fájni fognak bűne-
im, mert nem tudom őt dicsőíteni, akkor tud bejönni az életembe. 
Akkor Jézus meg tud szabadítani minden bűntől és hamisságtól. Ha 
Ő megszabadít titeket, akkor valósággal szabadokká lesztek. Ahhoz, 
hogy Ő meg tudjon menteni minket, minden gátnak le kell omlania, 
hogy Ő építse fel bennünk az új lelket, szellemünket, gondolatain-
kat pedig átformálja, az ige által is. Nekem ezért volt felejthetetlen 
ez az 1994-es nyár.  O. Helga, Tiszaújváros
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Már napok óta erős fejfájás gyötört. 
Próbáltam nem rá koncentrálni, de 
kevés sikerrel. Egyszer megszólalt a 
telefon. Egy kedves, majd 90 éves ma-
mika hívott fel. Kérdezte, hogy vagyok. 
Elmondtam neki, hogy milyen rossz a 
közérzetem, és csak jött belőlem a pa-
nasz áradat. Szinte kellemetlen volt, hogy 
pont most hívott fel.
Szegénykém, amikor szóhoz jutott el-
mondta, hogy azért hívott fel, mert kór-
házba kell mennie a szemével. Egyik 
szemére már nem lát, a másikra is csak 
nagyon gyengén.
Tudod, azért is mondom el mindeze-
ket neked, mert a lányom is lehetnél, és 
mindent megbeszélhetek veled. Tudom, 
folytatta, te istenfélő vagy, és imában van 
kihez fordulnod. Én is hiszek Istenben, 
mondta, de te úgy látom, hogy sokkal 
erősebb vagy a hitben. Kérlek, hogy 
imádkozzál értem, és ne haragudj, 
amiért telefonon zavartalak. 
Őszintén elszégyelltem magam. Én, aki 
jóval fi atalabb létemre egy múló fejfájás-

ról panaszkodtam neki, az ő betegsége 
pedig már végleges. Ez a kedves mami-
ka úgy látta és érezte, hogy én erősebb 
vagyok nála a hitben. 
Amikor befejeztük a beszélgetést, azon-
nal imádkozni kezdtem. Kértem Istent, 
hogy bocsásson meg nekem, amiért ilyen 
önző módon csak a magam baját láttam. 
Hiszen ez a kedves mamika bizalommal 
fordult hozzám félelmében, hogy lega-
lább hallgassam meg.
Hol volt már a fejfájásom! Sokkal fon-
tosabbnak láttam, hogy egy idős beteg 
embert vigyek imában Istenhez. Ezzel 
én kettős áldást nyertem. Messze nem 
fi gyeltem már a fejfájásomra. A mamika 
pedig infúziós kezelést kapott a szemé-
re, és ha nem is gyógyult meg teljesen a 
szeme, de tud olvasni, sőt kötni is szo-
kott az unokáknak. 
Megértettem hogy mások nyomorúsá-
ga által sokkal megértőbb, türelmesebb 
ember válhat belőlem, belőlünk. 

B. Józsefné Éva, Cegléd

Kilenc éve vagyok a szociális otthonban. 
Élő hittel jöttem be. Naponta megvallom 
Jézus Krisztust Isten Fiának. Idős kato-
likus emberek  között élek. Távolság van 
közöttünk, én csak egyedül vallom Jézust 
Uramnak. Így múltak el az évek.
Tudom, hogy Isten szereti az embereket. Ez 
van a tudatomban. Az itteni dolgozókkal 
kapcsolatban vagyok, akik segítenek rajtam, 
ők is a katolikus vallást gyakorolják. 
Nincsen velük se jó, se rossz viszonyom, 
szeretem őket. Hisz rájuk vagyok utalva. 
Tudják, hogy Uramnak vallom Jézust. 
Egyik dolgozó, Magdi nővér mondja: 
Ági, imádkozz az Úrhoz, ez a gondom. 
És elmondja sietve, hogy mi a gondja. Jól 
van,Magdi, felelem, eddig is megsegített 
az Úr! Gondja van rád is és a családodra 
is. Te csak végezd becsülettel a dolgodat, 
és adj hálát mindenért. Én segítek neked  
az imádkozással. 
Telnek múlnak a napok, tán a hónapok 
is. Rákérdezek: Magdi nővérke, mi a vál-
tozás nálatok? Elmondja, hogy ez is az is 

sikerült. Ági, jó Istened van. Az Úr hoz-
zád is jó, felelem, mert látja gondjaidat. 
Segít neked is.

Az újságokat, amit kapok, elviszi tőlem, és 
olvassa. Az Antennát is szívesen olvassa. 
Kérjél belőle nekem is, hogy tudjam ol-
vasni – kéri tőlem. Hazaviszi és arra gon-

dol, hogy majd nyugdíjas éveiben fogja 
ápolni Istennel a kapcsolatát. Most még 
elfoglalja a családi élet, a munkahely. Még 
csak 53 éves. 
Békességben vagyunk egymás mellett, ami-
ből sok áldást nyerek. Gondoz ha kell, meleg 
vizet hoz reggel a kávémhoz, megmosdat, 
sok mindenben segít rajtam. 
Kérem az Urat, hogy áldja meg Magdi nő-
vért. Dicsérem az Urat, ez a dolgom. Így 
könnyebben múlnak az évek. 
Kórházban voltam a bénaságom miatt, 
infúziós kezeléseket kaptam, értágítókat 
adtak. Kati, egy hívő testvérem minden 
reggel bejött hozzám, ő gondozott, mint 
egy nővér. Mindig békességgel jött hozzám, 
az úr jóságát dicsérte, csak róla beszélt. 
Áldásban volt részünk mind a kettőnknek. 
Mindketten mint Isten gyermekei váltunk 
el egymástól. Ez az én életem.
A feltámadt Krisztus öröme éltet, nem 
csüggedek el. Szeretem dicsérni az Urat, 
az Isten fi át!

R. Ágnes, Cered

Tedd a jót

Tekintet nélkül arra, hogy
Másoknak tetszik
Vagy nem,
Tekintet nélkül arra, hogy
Látják-e vagy nem,
Tekintet nélkül arra, hogy lesz-e
Sikere vagy nem,
Tedd a jót!
Tégy minden jót, amit
Megtehetsz,
Ott, ahol vagy,
Úgy, ahogy teheted,
Akkorát, amekkorát tehetsz,
De mindig, szüntelen ez legyen
A programod!

Sík Sándor
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Veszteség általi 
nyereség

Arra indított az én Uram, hogy visz-
szatekintsek életem folyamatára , és 
átértékeljem mindazt a jót, amit meny-
nyei Atyámtól kaptam. Elkezdve on-
nan, hogy a szüleim,  a rokonaim, a 
testvéreim által kapott hitet, szeretetet 
nagyon sokszor nem kamatoztattam 
Megváltóm nevéhez méltóan.  
Gyermekéveim után szakmát tanul-
tam, ami abban az időben nagysze-
rű jövedelmező iparnak számított. 
Sok kudarc és kellemetlenségekkel 
kísért siker ért, amennyiben megbíz-
ható és köszönetre méltó munkada-
rab került ki kezeim közül. Ma már 
Jó Atyámnak tulajdonítom minden 
sikeremet, míg önmagamnak orcám  
irulását csupán.
Életem végéhez közeledve mindjob-
ban arra a felismerésre jutok, amit Pál 
apostol így fejez ki: Régen ezek a dol-
gok nagyon fontosak voltak számomra, 
de most úgy látom, hogy Krisztussal 
összehasonlítva semmit nem érnek. 
De nemcsak ezeket, hanem az összes 
többi dolgot is teljesen értéktelennek 
tartok ahhoz képest, hogy egyre job-
ban megismerhetem Krisztus Jézust, 
az én Uramat. Mert Őt megismerni 
mindennél sokkal jobb és értékesebb. 
(Filippi 3,7-8) Amely maradandó nye-
reség már itt e földi életben is, és Vele 
az örökkévalóságban: Csodálatos do-
log Krisztusért mindent háttérbe ál-
lítani, kárnak ítélni.  Kevésbé válunk 
meg dolgoktól melyeknek önmaguk-
ban véve bizonyos értékük van, és csak 
az Úrral való összehasonlításban bi-
zonyulnak végül is értékteleneknek. 
Ezt csak Jézusban kapjuk meg. Mert 
a legdrágább, legnemesebb dolgok is 
kárunkra vannak, ha akadályoznak 
minket Krisztus megragadásában 
(Lukács 14,26).
Aki földi javakat gyűjt, nem tudja bir-
tokba venni a mennyei javakat. Aki ar-
ra törekszik hogy emberek értékeljék, 
azt Isten nem fogja értékelni. 
Aki testi örömöknek hódol, nem talál 
lelki örömöket. Helyes ön- és isten-
ismeretünk lesz, ha szegényes kis ön-
igazságaink helyét isteni megigazulás 
váltja fel, mely Istennek tetsző, és Őt 
szolgálja. (Róma 5,1)

B. Zsigmond, Románia

Kisgyerek koromban a volt neszmélyi re-
formátus magánárvaházban töltöttem nyári 
szünidőimet. Szívesen mentem oda, mert 
egyke fi ú voltam, és szerettem a sok gye-
rek között játszani. Neszmélyen ért életem 
első olyan élménye, ami maradandó utat 
mutatott további életemhez.
A Rákosi korszakban voltunk, a vallásül-
dözés tetőpontján. Valóban isteni csoda 
volt, hogy ezt az árvaházat nem sikerült 
álla mosítani. Pedig mindennel próbálkoz-
tak, de az Úr nem engedte az övéit. Nem 
hiába van mindmáig az épület homlok-
zati falára írva: „Istentől lett ez hit által”. 
Ugyanis az itt lévő 25-30 árva gyereket – 
pólyástól a 18 évesig – az Úr „hivatásos” 
elkötelezett 5-6 nővére gondozta, nevelte. 
Mégpedig Krisztus hitére. A napi prog-
ramban benne volt a Biblia olvasása, reg-
geli, ebéd, vacsora alkalmával a napi ige 
elmondása, napközben bibliaóra, éneklés 
volt és természetesen az önfenntartó há-
zimunkák elvégzése.
Nos, ez nekem valóban egyedülálló élmény 
volt az antikrisztusi világban. Itt olvastam 
először az igét, itt kaptam személyesen is 
igemagyarázatot. Itt éltem életemben elő-
ször igazi kollektív életet, mely nagyon 
más volt, mint a győri iskolában.
Édesanyám húga, mindenki Jolánka nő-
vére itt töltötte szolgálatban élete legszebb 
évtizedeit. Társaival együtt mélyen hívő 
emberek voltak. Vezetőjük, Hatvani Margit 
örökségét adta oda, hogy az árvaház fel-
épüljön. Utána semmi anyagi java nem 
maradt. Mindig azt mondta: Jézus segít-
ségével épült fel ez az otthon az árvák 
számára, ezért Jézus gondoskodni is fog 
rólunk. Soha semmilyen állami támoga-
tást nem fogadtak el, és másoktól sem kér-
tek, de Jézus valóban gondoskodott róluk. 
A legnehezebb időszakban is. Többször 
próbára tette hitüket. Például egyik alka-
lommal én is tanúja voltam annak, hogy 

másnapra nem volt mit enni. Kifogytak 
a készletek, pénz nem volt bevásárolni. 
Nekem otthonról volt külön kosztom: 
édesanyám becsomagolt füstölt kolbászt, 
szalonnát, hogy ne éhezzen az egy szem 
fi a. De nem volt erőm és képem ahhoz, 
hogy dugva egyek egyedül az éléskamrá-
ban, amikor a többiek éheznek. Az árva-
háziak a szokásos időben asztalhoz ültek, 
én is közéjük. Az üres tányérokra várako-
zóan néztek a gyerekek, mert csak hosszú 
csend volt, nem hozták a tálakat ételosz-
tásra. Már mindenki elmondta az asztali 
áldást. Semmi. Hosszú csend. Várakozás. 
A gyerekek értetlenül néztek egymásra. 
Miért nem osztják már az ételt?
Egyszer csak csengettek. A kapuban állt 
egy férfi . Az egyik nővér kiment megnézni, 
hogy miért csengetett. Az idegen a falu es-
küvői közösségéből való ember volt, mert 
éppen tegnap volt esküvő a faluban. De 
sok ennivaló megmaradt és elhozta, mert 
valami olyan késztetése volt, hogy itt szük-
ség lesz az ennivalóra. Hát, bizony szük-
ség is volt! A sok éhes szájnak adott Isten 
eledelt. De úgy – mint később megtudtuk 
–, hogy előzőleg a nővérek visszavonultak 
imádkozni. Kérték az Urat, hogy segítsen 
rajtuk. És az Úr meghallgatta kérésüket. 
Nos, ilyen és ehhez hasonló esetek több-
ször is előfordultak az évek folyamán. A 
hit valóban életeleme volt a közösségnek. 
Ezzel találkoztam én is gyerekként ebben a 
miliőben, és ez nagyban befolyásolta egész 
életem alakulását. 
2008-ban már szervezem a 2. találkozón-
kat is Neszmélyen, az árvaháziakét. Sokan 
voltunk az elsőn is. Elmondhatatlan, hogy 
milyen élmény volt 2006-ban az első ta-
lálkozás! Sokan akkor találkoztak újra 
60 év után, és borultak egymás nyaká-
ba. Külföldről, belföldről jöttek a volt 
árvák, hozzátartozóik, barátaik. Nekem 
pedig repesett a szívem örömömben. Ez 
volt az igazi 2. élményem! Hála az Úrnak 
és a ház új gazdájának, Cseri Kálmán tisz-
teletes úrnak, valamint a pasaréti gyüle-
kezet segítő tagjainak.
A jellemet erősítő alapige ott van ma is 
a ház falán: „Istentől lett ez hit által”, de 
ma már így módosulhat: „Istentől lett ez 
hit által, és az is maradt”. Mert az árvák 
előtt most is nyitva a kapu. Az örök élet 
kapuja is.

D. József, Gomba

Isten árvaházában
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Nyár volt, mert a napraforgó táblából 
csak a fejem látszott ki. Szüleim engem 
is magukkal vittek a nagyerdő dűlőben lé-
vő földjükre. Abban reménykedtek, hogy 
hárman időben befejezhetjük a már na-
pokkal előbb elkezdett kapálást. Szokatlan 
volt, édesapánk is kijött kapálni. Ő nem-
csak nem szeretett, de nem is tudott ka-
pálni. Őt csak a lovak érdekelték. És amint 
időben kiderült, az idegen, léha életű nők 
is osztoztak szegény apámon. Az elmúlt 
éjjelen nővéremmel kihallgattuk veszeke-
désüket anyámmal. Eldöntötték, hogy el-
válnak. Azt a nyomasztó hangulatot, ami 
körülölelt minket, nem tudom leírni.
A már kínzó csendet apám törte meg. Felém 
fordulva erélyesen rámszólt: fi am, tesze-
rinted kinek a hibája az, hogy elromlott 
a családi életünk? Ezt feleltem: ahogy én 
látom, mindennek  édesapám és az a sok 
asszony az oka. Szerencsémre észrevettem 
mozdulataiból, hogy a kezében lévő kapá-
val ütni akar. Ezt nem vártam meg, hanem 
elfutottam. Szegény apám a kapát utánam 
dobta, de csak a szavai értek utol: otthon 
majd megkapod ami a tiéd! Légvonalban 
is volt 2 km a föld és a házunk között. 
Félúton lehetett a mi akácosunk, ahol ha 
lehetett, jót szoktunk játszani nővérem-
mel és öcsémmel. Most ott pihentem ki-
csit, mert a futás kifárasztott. Amint kissé 
enyhült a zihálásom, szívembe rettenetes 
félelem költözött. Most mi lesz velem? 
Ha haza ér apám, agyonver. Lerogytam 
a földre, miközben valami megmagya ráz-
hatatlan béke vett körül. Térdeimen állva 
imádkoztam. 
Imám tartalmára már nem emlékszem,  
az egy kérésem maradt meg az emlékeze-
temben immár 60 éve, amelyben kértem 
a Jó Istent, hogy nekem is adjon olyan 
nagy könyvet mint nagymamámnál van 
a pohárszéken, amihez nem volt szabad 
hozzányúlni sem. Arra nem emlékszem, 
hogy mi célból kérhettem a nagy könyvet, 
de azt jól tudom, hogy éppen 20 év telt el 
mire nekem is lehetett Bibliám.
Mire hazaértem, eldőlt bennem az is, hogy 
én nem maradhatok otthon, amíg apánk 
itt van. Otthon hamar elmondtam a tör-
ténteket nővéremnek, aki 2 évvel idősebb 
volt nálam és vak nagybátyámnak. Ők is 
azt tanácsolták, hogy menjek el a nem túl 
messze lakó rokonokhoz. Amire megmo-

sakodtam és átöltöztem, nővérem hátizsák-
ba rakott némi alsó ruhát, munkaruhát, 
bakancsot stb., és valamennyi ennivalót. 
Nagybátyám adott valamennyi pénzt is. 
Elindultam, sírtunk mind a hárman. Mis-
kolcra mentem a rokonokhoz. Hogy elke-
rüljem az apámmal való találkozást, nem 
mertem otthon vonatra szállni. Elindultam 
hát a vasút mentén, már a harmadik állo-
másig alig volt 5-600 m, amikor elrobo-
gott mellettem a délutáni vonat. Hogy a 
kevés pénzemből is spóroljak, és az időm 
is engedte, a következő vonatot az ötödik 
állomáson vártam meg. Este volt, mire 
Miskolcra értem. Először láttam villamost. 
Hiába jöttek-mentek a villamosok, én nem 
szállhattam fel egyikre sem, mert nem volt 
úticélom. Próbáltam mindig ott tartóz-
kodni, ahol több ember volt. Egyszer csak 
azon vettem észre magam, hogy egyedül 
vagyok. Már a villamosok is igen ritkán 
jöttek. Az eső is elég sűrűn kezdett esni. 
Láttam embereket leereszkedni egy patak 
medrébe, és ott el is tűntek. Megnéztem, 
hogy hova mehettek. Megláttam, hogy ahol 
eddig ácsorogtam az egy híd volt.  A híd 
alatt több embert láttam meg a sötétben. 
Gondoltam, hogy én is megpróbálok va-
lahogy elhelyezkedni reggelig. 
Egyszer csak azt vettem észre, hogy egy 
magas alak megfogja a hátizsákomat, és 
halkan a fülembe súgja, hogy menjek ve-
le mert itt olyan emberek tartózkodnak, 
akik elszednek mindenemet és még meg 
is vernek. Nagyon féltem, és halvány su-
gárként hatott rám az idegen ember ba-
rátságos beszéde. Elvezetett az idegen 
valami kertfélébe, ahol halomba dobálva 
volt egy csomó száraz széna. Ott el is alud-
tam. Reggel a társamat jól megnéztem, és 
minden, ami volt rajta megfi gyelhettem. 
Bizalomgerjesztő volt. Elmondtam neki, 
hogy szeretnék elhelyezkedni, ha lehetne 
asztalos tanulónak, és dolgozni szeretnék. 
Kísérőm, társam megnyugtatott, hogy en-
nek nem lesz akadálya, csak előbb egyem 
meg ezt a kifl it, amit ő akkor vásárolt amíg 
én aludtam. Előszedtem én is az otthon-
ról hozott élelmet, amit jó étvággyal el is 
fogyasztottunk. 
Ezután elmentünk a Mester utcába, itt sok-
féle műhely volt. Az egyik egyszerűnek lát-
szó asztalos műhely előtt megálltunk, és 
én mondtam, hogy itt megpróbálom, hát-

ha felvesz a mester tanulónak. A társam is 
helyeselte, és ajánlotta, hogy ne hátizsákkal 
menjek be, majd ő itt megvár akármeddig 
leszek bent, mert ő most szabadságon van 
és ráér. Figyelmessége mindenre kiterjedt, 
megigazította az ingemet, és leszedte ró-
lam az éjjeli szálláson rám tapadt széna-
szálakat. Jó szerencsét kívánva betuszkolt 
a kapun. A mester, aki egyedül dolgozott, 
igen barátságosan fogadott. Azt mondta, 
hogy  jókor jöttem, mert éppen most szán-
dékozott felvenni egy tanulót. Feltételként 
szabta, hogy szüleimmel együtt jöjjek visz-
sza, de minél előbb. Éreztem, hogy itt én 
soha nem lehetek asztalos tanuló.
Apámtól megmenekültem, de az ördög tárt 
karokkal várt Miskolcon. A műhelyből ki-
jöttem, és az én jótevő társamnak csak a 
hűlt helyét találtam. Még ha akartam volna 
sem mehettem volna haza, mert az a ke-
véske pénzem is a hátizsákban volt.
Ezen az emlékezetes nyáron töltöttem be 
a 14. évemet. Elkezdődött a 20 évig tartó 
válságom a Sátán fogságában. Áldott legyen 
Drága Megváltóm neve, amiért megelégelte 
nyomorult állapotomat. Kiragadott a Sátán 
karmai közül. Mert az Úr, a  Mindenható 
mondta: „Az elveszettet  megkeresem, az el-
tévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a 
g yengét erősítem…” Ez 34,16a.

R. Béla, Nagydorog
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Hatvanon alig túl az embernek sok-sok szép nyári élménye van 
már, de ha választani kellene, a hit felől megközelítve, a legesleg-
szebb mégis Megváltóm, Jézus érintése volt 1992 júniusában.
Akik még nem ismerik Jézust, el sem tudják képzelni, hogy mi-
lyen semmihez sem fogható nagy öröm az a pillanat, amikor 
Üdvözítőm sok-sok kedves hívó szava nyomán szívemből örö-
möt felszabadító válasz tör elő, hogy végre találkozásom legyen 
Vele. Nem elég hallani Róla, nem elég tudni, hogy van. Amíg 
nincs Istennel személyes kapcsolatom, semmi vagyok. De Ő a 
semmikből is küldöttekké, munkásaivá akar tenni. 
Életem akkoriban szenvedések sorozata volt, tele reménytelen-
séggel, feszültségekkel, betegségekkel. Nem értettem, hogy az 
én sorsom miért gondok, bajok, keserűségek folyamata, miért 
nincs örömöm, szabadulásom. Lázadtam, sírtam, menekültem. 
Vádoltam magam, másokat, a kilátástalanság depresszióba ta-
szított. Minden évben kórházi kezelésen vettem részt. Vajon 
fi gyelt rám valaki? 
Igen, fi gyelt. Isten a kórházban is ott van. A lelkigondozók bizo-
nyos napokon egy-két órát annyi szeretettel beszéltek Jézusról. 
Szíven ütött minden szava. Különösen a hegyi beszéd. Akkor 
még nem értettem, hogy: „boldogok a sírók”. Isten megadta az 
igazi boldogság kulcsát, ám ez akkor még nekem elérhetetlen-
nek tűnt. De Isten tovább ment. A kórházból elvittek templomi 
istentiszteletre a pasaréti templomba. Cseri Kálmán tiszteletes 
úr lett az én szemnyitogatóm. A szívem ekkorra már várakozó 
feszültségben volt. Sokat foglalkoztam a hallott, olvasott igék-

kel.  Tudtam hogy Jézus az ajtóm előtt áll: „Engedj be, én va-
gyok a te gyógyítód!”
Megtanultam, hogy nekem is mozdulnom kell Isten felé. Az is-
tentisztelet utáni éjszakán alig aludtam valamit. Élt bennem a 
sok megtapasztalás, üresnek éreztem a szívem, végtelenül szom-
jasnak. Tudtam, hogy ezt az űrt csak jézus töltheti ki teljesen. 
Mert Jézus a mi nyugalmunk és békességünk. Ő maga mondja:  
Jöjjetek énhozzám mindnyájan… 
Az éjszaka csendjében suttogva hívogattam a szívembe életem 
Urát. Felmutattam bűneimet: önsajnálatom, önigazultságom, 
ítélkezési hajlamom, kérlelhetetlenségem, és még sorolhatnám 
sokáig. Egész lényem lázban égett, és éreztem, hogy Isten el-
fogadta szívemet. 
Boldogság ezt a nagy gyógyító örömöt másokkal megosztani. 
Már ott a kórházban beszámoltam betegtársaimnak, hogy mit 
tett velem Jézus. Magam is csodálkoztam bizonyságtételemen, 
de mindezeket Ő mondatta velem. 
Azóta Jézus itt lakik nálam, valóban minden javukra van az 
Istent szeretőknek. Életem csendes, a tőle való maradandó de-
rű elfeledtette a régi idők könnyeit. 
Az a pillanat, az a nyár, amikor átélhettem, hogy megérint át-
formáló szeretetével Isten, életre szóló öröm marad számomra. 
Mélyíti igei ismeretem, hitem, szeretetem, reménységem. Hozzá 
tartozom, övé vagyok végérvényesen. 
Aki még nem nyitotta meg előtte szívét, nem volt igazán boldog 
sohasem.  P.-né A. Júlia, Tahitótfalu

Az első keresztény gyűlés határozata

A három bizonyság – Péteré, Pálé és Barnabásé 
–, mintahogy Jakabé is, elegendő volt ah-
hoz, hogy döntés szülessen. Akkor az egész 
gyülekezet, mind az apostolok és vének is 
kiválasztották a maguk köldötteit: Júdást és 
Szilászt, és elküldték Pállal és Barnabással 
Antiókhiába egy levéllel, amely tartalmaz-
ta ennek a gyűlésnek a határozatát. A levél 
testvéri érzülettel íródott, hogy felbátorítsa 
az új hívőket, és felhívja fi gyelmüket azokra 
a helytelen viselkedési formákra, amikor zsi-
dók között vannak: „Mivel meghallottuk, hog y 
közülünk eg yesek megzavartak titeket, és szava-
ikkal feldúlták lelketeket – pedig mi nem adtunk 
nekik megbízást –, eg ymás között eg yetértésre jutva, 
jónak láttuk, hog y férfi akat válasszunk és küld-
jünk hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és 
Pálunkkal… ők tudtotokra adják ug yanazt élő-
szóval. Mert a Szentlélek jónak látta, és vele eg yütt 
mi is úg y láttuk jónak, hog y ne teg yünk több terhet 
rátok annál, ami föltétlenül szükséges… Ha ezektől 
őrizkedtek, jól teszitek.” (ApCsel 15,24-29)

Érdekes megfi gyelni, hogy a felsorolt dolgok 
sorrendje, amelyet a megtért pogányoknak 
be kell tartaniuk, megváltozott, és az egy-
ségbe került a 3Móz 17. és 18. résszel. Ez a 
levél egyben megerősítette Pál tanításának 
helyét és jelentőségét, és Barnabással végzett 
szolgálatát a nem-zsidók között. Amikor az 
antiókhiai gyülekezet átvette a jeruzsálemi 
gyűléstől küldött levelet, nagyon megörült 
a bátorításnak. Júdás és Szilász (akikről azt 
írták meg, hogy maguk is próféták voltak), 
sok beszéddel buzdították és erősítették a 
testvéreket. Egy bizonyos idő elmúltával 
a gyülekezet békeséggel elbocsátotta őket 
(azokhoz, akik küldték őket), míg Szilász 
úgy döntött, hogy ott marad Antiókhiában. 
Később csatlakozott Pálhoz, második misz-
sziós útján.
A jeruzsálemi gyűlés több okból is nagyon 
fontos: először jöttek össze keresztények 
mindenfelől, hogy egy akarattal döntsenek 
bizonyos kérdések felől, ami később folyta-
tódott mint gyakorlat (egyetemes zsinatok). 
Ugyanakkor, különböző állásponttal rend-

elkező keresztények, akik különböző nem-
zetből és kultúrából valók, döntést hoztak 
egy cselekmény különös folyásáról, amelyet 
mindannyiuknak alkalmazni kellett, miután 
ezt a problémát megvitatták. Ennek alapján 
beszélhetünk ma a kultúrális különbségek 
és más problémák megoldásáról, amelyek 
elkerülhetetlenül fellépnek, amikor a helyi 
gyülekezetben összejönnek az emberek. 
Végül, ez azt az egységet példázza, amely-
ről Jézus a János 17-ben beszélt. A gyülekezet 
Antiókhiában és a a fennálló problémához 
való hozzáállásuk egy modellként szolgálhat 
számunkra, hogyan kell viszonyulnunk nem 
csak egy problémához, hanem a vénekhez 
és szellemi vezetőkhöz is.
Azt a telet, a Krisztus utáni 49. évben, Pál és 
Barnabás (még egyszer) megerősítve a jeru-
zsálemi testvérektől, Antiókhiában töltötte, 
ahol tanították és prédikálták másokkal egy-
ütt az Isten Igéjét. Az 50. év tavaszán Pál 
elindult második missziós útjára.

Branko Bjelajac

Az első keresztény gyűlés határozata Érdekes megfi gyelni, hogy a felsorolt dolgok elkező keresztények, akik különböző nem-

Pál – igaz történet Krisztus apostoláról és tanújáról – 4.
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Egyházi üdülőnk-
ben nyaraltunk 
Bala tonföldváron 
a lányommal és a 
két kis unokával, 
amikor éppen zár-
va volt az óvoda és 
az iskolai napközi 
is. Már talán min-
denki tudja rólam, 

hogy én elsősorban azért választom ezt 
az üdülőt, mert itt a lelki felfrissülésnek is 
teljes tárháza adott. Így volt ez a mostani 
nyaralásnál is. Isten megáldott azzal, hogy 
nagy taní tókkal lehettünk egy turnusban, 
és így esett meg, hogy Hetényi Attila, az 
ószövetség jeles professzora a mellettünk 
lévő szobában pihent. A lelkiekről talán ő 
is hasonlóan gondolkodik, mert elvállalta, 
hogy esténként Biblia tanulmányozást ve-
zet azoknak akik nyitottak erre.
Én nagyon boldog voltam, és az alkalmakra 
vittem magammal a Bibliámat, a jegyzet-
füzetemet és a tollamat is, hogy amit hal-
lok azt rögtön fel is tudjam írni. Minderre 
azért volt igazán szükségem, mert nem 
mindennapos dolog, hogy egy ilyen nagy 
tudású ember fogja a kezem, amikor ve-
zetget a Szentírás igazságain. Valószínűnek 
tartottam, hogy nem fogok min dent azon-
nal és teljes mértékében megérteni, és arra 
is gondoltam, hogy nem lesz haszontalan, 
ha a hallottakat még egyszer átismétlem, 
ezért készültem jegyzetelni.
A lányok nem mindig jöttek le, de ez alka-
lommal: igen. Anyuka és a nagyobbik kis-
lány leültek a terem végében, és hallgatták a 
tanítást, de a kisebbik lányka, aki még csak 
5 éves, odaállt mellém. Megsimogattam, 
megcirógattam, és azt hittem, hogy ennyi 
elég is a pillanat örömeinek, és majd to-
vábbmegy az udvari játékokhoz, de nem így 
történt. Rendületlenül ott állt mellettem, és 
kitartó fi gyelemmel nézte, hogy mit csiná-
lok. De nemcsak nézte, hanem igyekezett 
utánozni is mindenben. Ekkor egy széket 
húztam oda neki és leült. Kicsike feje állan-
dóan Attila bácsi és közöttem járt, lesve, 
nézve, hogy most ki mit tesz. Énekeltem, 
énekelni akart. Lehajtottam a fejem, lehaj-
totta a fejét. Imádkoztam, ő is úgy csinált. 
Mindez igencsak meghatott engem, és végül 
arra késztetett, hogy odafordítsam a székét 
teljes egészében az előadó felé, mert oly 
érdeklődéssel csüggött a tanításon, hogy 
kis fejecskéje szinte már belefájdult a for-
gatásba. Ekkor elkezdődött a beszélgetés 

jellegű tanítás, és én elővettem a füzetem 
és jegyzetelni kezdtem. Kis idő múlva azt 
láttam, hogy cseppségem felállt és elment. 
– Hát eddig tartott a nagy hűség – gon-
doltam magamban – igaza van, mit is ért-
het ő mindebből... menjen csak játszani a 
hintához, a csúszdához és a többi érdekes 
időtöltéshez. Én pedig teljes fi gyelmem-
mel a bibliaóra felé fordultam, és már el 
is fejeltettem, hogy kis Barbi eltűnt mel-
lőlem, amikor hirtelen ismét megjelent. 
Megdöbbenve láttam, hogy elkérte a szo-
bakulcsot anyukájától, felment, lehozta az ő 
jegyzetfüzetét – pont olyat, mint az enyém 
– és egy toll is volt a kezében. Csendben 
ismét leült mellém a székére, maga elé 
tette az asztalra az ő jegyzetfüzetét, és a 
tollával ő is jegyzetelni kezdett. De nem 
ám akárhogy. Amikor én felemeltem a fe-
jem, és néztem az előadót, ő is ezt tette. 
Amikor írtam valamit, ő is írt a füzeté-
be. Amikor én keveset írtam, ő is keveset 
írt, amikor én hosszan jegyzeteltem, ő is 
így tett. Hirtelen azt éreztem, hogy kettő 
van belőlem, egy nagy és egy ugyanolyan 
kicsi. Már majdnem kényelmetlenül érez-
tem magam, mert mindenestül úgy nézett 
ki a dolog, hogy teljesen rám függeszti a 
tekintetét, és mindenben ugyanazt teszi, 
amit én. Amikor egy óvatlan pillanatban 
odasandítottam az ő "írására", elmosolyod-
tam. A vonalak fel és lefelé ívelése nagyon 
emlékeztetett engem a szív dobbanásának 
szinusz görbéire. Sok ilyen oldalt írt tele. 
Én nem tudtam olvasni ezen jelek között, 
de remélem, hogy az Úr minden szavát ér-
tette, amit a kicsi leírt. Az előadás végén 
megmutattam Attila bácsinak ezt a ked-
ves jegyzetet, és azt mondtam, „remélem 
örül, mert ilyen lelkes hallgatója még ta-
lán sose volt, aki akkor is jegyzeteli az el-
hangzottakat, amikor még írni sem tud.” 
Mindez egy mosolygós emlék volt a szá-
momra egészen addig, amíg hirtelen bel-
ém nem nyilallt a felismerés: „Ha olyanok 
nem lesztek mint a g yermekek...” Jézus a Máté 
18,3-ban így tanított a kicsik példájával: 
„Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek 
és olyanok nem lesztek mint a kisg yermekek, 
nem mentek be a mennyek országába.” Igen, 
ezt Jézus mondta, és arra utalt, hogy ha 
olyan feltétlen odaadással, bizalommal és 
hittel cselekszünk, mint a kicsinyek, csak 
akkor leszünk mennyei Atyánk méltó gyer-
mekei. Ez a kis gyermek, az én Barbikám, 
ott a bibliaórán úgy nézett rám, és úgy 
utánozott engem mindenben, ahogy azt 

Jézus is elvárja tőlünk. A Szentírás is így 
szól a Filippi 2,5-ben: „Az az indulat leg yen 
bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt..." – 
vagyis tegyétek ugyanazt, amit ő. Nézzétek, 
tanuljátok el és csináljátok! Miután a kicsi 
lány még fáradt is ezért a dologért, hiszen 
felment a szobába a jegyzetéért, és ugyan-
akkor lemondott a játékról is, úgy érzem, 
ez is része annak, amit az Úr nekem mutat-
ni akart ezen az esten. De talán nem csak 
nekem... Bárcsak én is mindig így tudnék 
cselekedni az életem minden percében: 
nézni, hogy mit csinált Jézus, azt megta-
nul ni tőle, aztán nekiindulni még akkor is, 
ha én biztos vagyok benne, hogy ugyanazt 
úgy sem tudom megtenni... mint ahogy a 
kicsi se tudott még írni, mégis nekifogott. 
Nézni Jézust és nézni közben a mindenna-
pi életet. Amikor Jézus mozdul, mozdulok 
én is, amikor ő leteszi a tollat, leteszem én 
is... Amikor ő elmegy valahová, ott vagyok 
én is, ahonnan ő eljön, eljövök én is... és 
mindig szorosan mellette vagyok, hogy le 
ne maradjak valami jóról...
Ha fáradnom kell azért, hogy ugyan-
azt tegyem amit ő, akkor fáradjak. Ha 
le kell mondanom valamiről, hogy mel-
lette lehessek, akkor tudjak lemondani... 
Megfogalmazódott a szívemben, hogy meny-
nyire felelősek vagyunk mi önmagunkért, 
szeretteinkért, a világért, hiszen néznek 
és látnak minket. Sokan pedig némán kö-
vetni akarnak. 
Vajon mit tanulnak tőlünk a többiek? Ez 
nagy felelősség, és azt hiszem, Isten szá-
mon is fogja kérni tőlünk,  hiszen nem hi-
ába mondta, hogy fény és világosság vagy-
unk ezen a földön. A Máté 5,14-ben, a 
Hegyi Beszédben Jézus így tanít: „Ti vag y-
tok a világ világossága... A lámpást sem azért 
g yújtják meg, hog y a véka alá, hanem hog y a 
lámpatartóra teg yék és akkor világit minden-
kinek a házban.”
Uram, köszönöm ezt a példát és köszö-
nöm, hogy ezen keresztül is szólsz hoz-
zám. Uram, segíts, kérlek, hogy minden 
cselekedetemmel egyre jobban hasonlítsak 
hozzád. Segíts, kérlek, hogy a te igazi kö-
vetedként úgy mutassalak be másoknak, 
hogy megkívánják tőlem az életnek azt a 
fényét, amit tőled kapok. Segíts, kérlek, 
hogy az életem hiteles legyen mint ke-
resztény, és világosság lehessek ott, ahol 
éppen vagyok. A családomban és az is-
meretlenek között is. Köszönöm Uram, 
hogy meghallgatsz!

Salyámosy Éva

Ha olyanok nem lesztek...
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A nyár a könnyed-
ség, boldogság, öröm 
emlékeit repíti elő. A 
régmúltba vesző em-

lékezet, az ifjúság szertelenségét, jó ízét 
hozza elém. Az augusztusi nyár emlékei 
tolulnak agyamba. A tiszta kék és csillagos 
égboltozat látványa. Sok átbeszélgetett éj-
szaka. Önfeledten feküdtünk a frissen ka-
szált szénán, lestük és számoltuk a lehulló 
csillagok számát. Beszéltünk a távlatokról, 
a körülvevő természet szépségeiről. Isten 
teremtett világáról. Az emberről, az em-
beri természetről, olvasmány élményeink-
ről, a Bibliáról. 
Ilyen baráti beszélgetésre hívom az ol-
vasót. A lejegyzett emlékeztető lámpács-
kákkal szeretnék megvilágítani egy-egy 
gondolatot.
• Az alagútról: „Ne dobd el a vasúti je-
gyed, amikor alagútba visz a vonat, mert 
ki fog jönni a túlsó végén.”
• Egy kis farizeusról: „Mondd meg né-
kem, ki teremtett téged? – kérdezte vala-
ki a kisfi át. A jó Isten – felelte a fi ú – de 

csak ilyen kicsinek – s a kezével mintegy 
félméternyi magasságot mutatott a föld-
től; a többit én nőttem hozzá. Vajon mi 
felnőtt korban nem így vélekedünk sok-
szor? Mi, hívő farizeusok?
• „Nagyon fontos, hogy tisztába legyünk 
korlátainkkal.”
• „A költő egy darab fehér papírosra 
verset ír!
A művész egy üres vászonra képet fest!
A szobrász agyagból formát készít.
Isten egy értéktelen bűnös embert meg-
mos Jézus vérével, beléadja Szent Szellemét 
(Lelkét), és az emberiség áldásává teszi!
• „Az örökkévalóság távlatából kell néz-
ni az embereket és a dolgokat.”
• „Mi múlandó testbe örökkévaló érté-
ket építünk!”
• „Az átformálódásunknak van egy Isteni 
és egy emberi oldala.”
• „A földi dolgoknak három jogos tu-
lajdonosuk van: a rozsda, moly, a tolvaj.”
• „A hit útja kereséssel kezdődik, és meg-
találással végződik.”
• „A hit diadalmenetét, sok tűrés és ne-
héz szolgálat előzi meg; de a szolgálata 
minden esetben megtermi a maga gyü-
mölcsét.”
• „Én mit szolgálhatok az Úrnak?– kér-
dezte egy testvér. Te semmit, de add ma-
gad az Úrnak, Ő majd felhasznál.”
• „Amim volt, elfogyott. Amit szerez-
tem elveszett. Amit odaadtam, az meg-
maradt.”
• „A környezetünknek észre kellene ven-
nie, hogy mi vagyunk a legboldogabb em-
berek az egész világon.”
• A teherhordozás három esete:

1. Van aki oszlopnak látszik de nem az;
2. Van aki oszlop, bár nem látszik annak;
3. Van aki oszlopnak látszik, s valóban 
az is.

• Jézus mondja a János 14, 6-ban: „Én 
vag yok az út, az igazság és az élet; senki sem 
mehet az atyához, hanem csak én általam”.

„Jézus Krisztus az ÚT a kezdőknek. 
Jézus Krisztus az IGAZSÁG a hal-
adóknak. Jézus Krisztus az ÉLET a 
célba jutóknak.”

• A János 6. fejezete és a Márk 8. fejezete 
alapján azt gondolná az emberi értelem, 
hogy ha öt kenyeret elosztunk ötezer em-
bernek, és maradék marad, az kisebb lesz, 
mintha hét kenyeret elosztunk négyezer-

nek. Pedig az ellenkezője az igaz. Nagy 
igazsága az Úrnak: minél kisebb az ember 
műve Isten munkájában, annál nagyobb 
a végzett munka, és annál hatalmasabb a 
végzett munka eredménye.
• Egy ifjúsági bibliaórán néhányan be-
szélgettek arról az Igéről: „Ti vag ytok a föld-
nek sója.” Egyik meglátás a másikat követte, 
hogy mit jelent a SÓ az Igében?
Kellemest ízt ad – mondta az egyik. Megóv 
a romlástól – mondta a másik. Ekkor egy 
kislány szólt hozzá: A só szomjúságot 
okoz – mondta. Hirtelen csönd lett a te-
remben, mindenki gondolkodóba esett. 
Az én életem szomjúságot teremt-e Jézus 
Krisztus után?
• Egy fi atalember megkérdezte barátját, 
miért olvassa a Bibliát olyan áhítattal? Azért 
mert szeretem, aki írta – volt a válasz.
• Egy igehirdetőnek a tolvajok elvették 
az erszényét. Ezeket írta naplójába:
„Engedd meg Uram, hogy megköszönjem 
először azt, hogy ezelőtt soha nem rabol-
tak ki. Másodszor, mert bár pénztárcá-
mat elvették, de nem vették el az életemet. 
Harmadszor, mert bár mindenemet elvet-
ték, de az nem volt sok. Negyedszer, mert 
engem raboltak ki és nem én raboltam.”
• Agustinus a tisztátalan gondolatok el-
leni harcról ezt mondta: „Ne adj a te ellen-
ségeidnek fegyvert önmagad ellen!”
• Tersteegen így látta: „ A hívő a körző-
höz hasonlít, melynek egyik szára szorosan 
a középpontban van, mialatt a másik körbe 
forog. Légy szorosan Isten jelenlétében, 
mind imádságodban, mint gondolatvilá-
godban, mialatt hivatásköröd munkáiban 
hűségesen forgolódsz”.
• Tiele-Winckler Éva így vall: „Amíg 
hálaadásban élsz, addig lelkileg egészsé-
ges vagy, és képes vagy arra, hogy mindig 
végy belső és külső áldásokat.”
• Ha térdeinken vagyunk, nem botlunk 
meg.
• Végezetül:

„Tekints vissza – és adj hálát.
Tekints előre – és végy bátor-

ságot.
Tekints felfelé – az Ő arca ragyog 
feletted.”

Vidámítsa meg az Úr szívünk szemeit, és 
tegyen bölcsé bennünket.
Gyűjtötte és közre adta: 

Bödös József

Isten oltó kése
Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.

Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellvererését.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó - kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem. 

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tiéd az én harcom
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád - fényű arcom.

Tóth Árpád 
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2008 április végén újra találkoztak a Trans 
World Radio szolgálatában együttmű-
ködő szervezetek. Az európai területek 
képviselői mellett most is képviseltették 
magukat az ázsiai területen szolgáló test-
véreink. Különösen fontos beszámolót 
tartott a kínai munka egyik vezetője, aki 
arról is beszámolt, hogy a korábbi merev 
elzárkózás mintha oldódni látszana, s egyre 
több területen nyílik lehetőség a kínai ke-
resztyének előtt. Közülük valók indították 
el a „vissza Jeruzsálembe” missziós moz-
galmat, amely nem egy jeruzsálemi láto-
gatásra való felhívás, hanem azt a célt tűzi 
maga elé, hogy Kínából Jeruzsálem felé 
indulva misszionáriusok ezrei végezzenek 
munkát azokon a területeken, ahol eddig 
a keresztyénség ismeretlen, vagy nagyon 
háttérbe szorult. Ezek között a területek 
között számos olyan ország is van, amely-
ben üldözik a keresztyéneket.
Ezen a konferencián kötött új szerződé-
seket a Trans World Radio minden, a régi-
óhoz tartozó partnerszervezetével, így a 
hazánkat képviselő MERA-val is. Az új 

szerződés – a nemzetközi gazdasági hely-
zethez igazodva – a korábbiaknál jóval 
nehezebb feltételeket jelent a MERA szol-
gálatában. Ám hisszük, hogy Isten, aki ed-
dig is megtartotta szolgálatunkat, ezután 
is megmutatja, hogyan kell végezni ezt a 
fontos missziót.

A legutóbbi pályázatunkra beérkezett írá-
sok közül beérkezési sorrendben az első 
tíz írás beküldőjét részesítettük könyvju-
talomban:

Radics Ágnes, Cered
Bosznyai Józsefné, Cegléd
Kiss Zoltánné Bea, Majosházáról
Domahidi Győző, Románia
Rimán Béla, Nagydorog 
Osváth Helga, Tiszaújváros
Pikóné Arany Júlia, Tahitótfalu
Dani József, Gomba
Boros Zsigmond, Románia

Kozma Ivánné – interneten keresztül írt.Egyre 
többen találnak rá a honlapunkra és töltik 
le adásainkat. Igazán öröm a számunkra, 
hogy sokan sietnek segítségünkre egy-egy 
probléma felmerülés esetén is. Így külön 
szeretnénk megköszönni azoknak, akik az 
elmúlt két hónapban többször is előfordu-
ló trójai vírussal való fertőzésre felhívták 
figyelmünket, hiszen így azonnal tudtunk 
intézkedni, és a szolgáltató vírusmentesí-
teni tudta honlapunkat.

Az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt 
azoknak a száma, akik munkatársnak je-
lentkeznek alapítványunkhoz, de valójában 
állást keresnek. A MERA majdnem kizáró-
lagosan önkéntesekkel dolgozó alapítvány. 
Amikor egy-egy területre munkatársat ke-
resünk, többek között anyagi lehetőségeink 
korlátozottsága miatt is elsősorban olyan 
hitben érett és Istentől való biztatás alapján 
hozzánk kapcsolódó férfiakat vagy nőket 
keresünk, akik idejük egy részét Istennek 
felajánlva végzik a szolgálatot. 




