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„...áldott az a férfi , aki az Úrban bízik , 
akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan 
lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely 
a folyóig ereszti gyökereit...” (Jer 17,7-8)

2011./4. számA MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA



2011 / 4 2

És lesz az Úr nyomorultak kővára, kő-
vár a szükség idején. Azért tebenned 
bíznak, akik ismerik a te nevedet; mert 
nem hagytad el, Uram, akik keresnek 
téged. (Zsoltárok 9,10-11)

Igaz történet. A második világháború 
vége felé történt. Dachauban, az egyik 
zsidó koncentrációs táborban még sok 
munkaképes zsidó származású magyar 

ember élt, mert azokat a németek föl tudták használni 
terveik véghezvitelére, s ezért még nem tették be őket a 
gázkamrába. Persze már nagy volt a szegénység, éhség 
és nyomor. Emiatt mindenki úgy segített magán és a má-
sikon, ahogy tudott. Akinek volt egy kézi-szappanja, az 
megpróbálta azt becserélni egy burgonyára, s akinek volt 
egy kis kenyere, az megpróbálta azt megfelezni valakivel, 
akinek volt egy pici hozzávaló szalonnája.  
Egyik reggel épp ilyen okból állt egy kis sarkon két 40 
év körüli férfi . Az egyiknek talán egy szelet kenyérre volt 
szüksége reggelire, míg a másiknak egy ceruzára, hogy 
valamiképpen megírjon és kicsempésszen egy levelet a 
feleségének, aki rég nem hallott hírt felőle, s bizonyá-
ra azt hitte, hogy már meghalt a gázkamrában. Mind a 
kettő magyar ember volt. Az egyik Budapestről, a má-
sik Erdélyből került ebbe a szörnyű táborba. Két-három 
percig csak némán álltak és csodálkozva néztek szembe 
egymással. Végre az egyik megszólalt mondván: „Te nem 
Fülöp Dezső vagy?” „De igen!” „És te nem Fülöp Árpád 
vagy?” – jött a válasz kérdés formájában. „Igen; az va-
gyok.” S ez volt az óriási meglepetés, hogy két testvér 
12-13 egymástól távol töltött év után váratlanul egymás-
ra talált. Majd meghatódva, zokogva, egymás nyakába 
borulva dicsőítették Istent azért, hogy ott az idegenben 
összetalálkozhattak. Mert az évek folyamán annyit vál-
toztak, hogy alig ismerték meg egymást. De az Úr, a „nyo-
morultak kővára a szükség idején” csodálatosan össze-
hozta őket!   
Azonban más is történt mióta nem találkoztak. Mégpedig 
az, hogy nem csak testben,  hanem lélekben is megváltoz-
tak, mert addigra már mindketten szívükbe hívták Jézust, 
és ennélfogva újjászülettek, illetve a Jn. 1,12 szerint Isten 
fi ai lettek: „Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott 
azoknak, hogy Isten Fiaivá legyenek, azoknak, akik az 
ő nevében hisznek.” – olvassuk ott. „Mert úgy szeret-
te Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.” S ezt mindketten átélték.  Így már nemcsak testi, 
hanem lelki testvérek is lettek.
Attól kezdve, amennyire csak lehetett, minden szabad 
percüket együtt töltötték. De persze közben sokat kellett 
dolgozniuk is. Azonkívül Árpád hamarosan súlyos beteg 
lett. Tífuszt kapott és kórházba került. Azonban – bár a 
háború idővel befejeződött – élelmet még a kórházban 
is alig lehetett kapni. Viszont „Isten, aki a nyomorultak 
kővára” mindkettőjükről gondoskodott. Mégpedig úgy, 
hogy Dezsőnek adott jó erőt és egészséget, hogy tudjon 
dolgozni, vásárolni, beteget látogatni, ápolni, ételt ké-
szíteni, s naponta frisset vinni Árpádnak a kórházba.  

Árpádról meg éppen az öccsének ezen lelkes fáradozá-
sán keresztül segített, és adott friss erőt és gyógyulást. 
Helyreállása sokáig tartott. De Dezső mindaddig ápol-
ta és táplálta, amíg lassan lábra állt, és ellátta magát.  
Ekkor megbeszélték, hogy Dezső hazaindul. Ahol már 
jártak vonatok, ott azokat fogja igénybe venni, máshol 
meg gyalog megy. Abban is megegyeztek, hogy útköz-
ben bemegy Budapestre, felkeresi Árpád feleségét és kis-
lányát, s elviszi üzenetét arról, hogy milyen beteg volt, 
mennyire szereti őket, s hogy amint elég erős lesz, ak-
kor ő is hazaindul. 
Dezső aztán imádságos szívvel hamarosan elindult, 
s lassan eljutott Budapestre, sőt Árpádék otthonát is 
könnyen megtalálta, mert az Úr vigyázott rá és vezet-
te. Mikor megérkezett, becsöngetett, majd mikor Vilma 
– Árpád felesége – kijött a kapuhoz, szépen bemutatko-
zott, majd bement, és átadta Árpád üzenetét. Sőt, két na-
pig ott maradt pihenni, hogy legyen ereje továbbmenni 
és ideje még sok mindent elmondani. Árpád kislánya, 
Irma, persze épp iskolában volt. Vele csak egy kicsit ké-
sőbb találkozhatott. De az öröm kibeszélhetetlen volt, 
amikor ő is megérkezett.
HONNAN TUDOM MINDEZT ILYEN PONTOSAN? Onnan, 
hogy FÜLÖP ÁRPÁD, a zsidó származású, Jézust már a 
szívében hordozó, kedves, prédikáló, segítőkész, tífusz-
ból lábadozó, drága hívő férfi  AZ ÉN DRÁGA APUKÁM 
VOLT s én 12-13 éves fejjel, az elhurcoltatásától a haza-
téréséig mindent anyukámmal személyesen átéltem. Sőt 
apukám távolléte alatt többször megpróbáltam elképzel-
ni, milyen is lenne az életem, ha apukám sohasem jönne 
vissza s én félárva maradnák? De akármennyire próbál-
koztam, sohasem tudtam igazán beleélni magam. Úgy 
látszik, hogy Isten, az én kőváram, engem azáltal védett 
meg a gyötrelemtől, hogy képtelenné tette számomra az 
ilyen képzelődést. Pedig ezek előtt roppant élénk képze-
lőtehetségem volt.
Aztán néhány hét múlva apukám hazajött. Sovány és 
gyenge volt, de lassan felerősödött, s hétköznap megint 
dolgozott, vasárnaponként meg újra lelkesen prédikált. 
Mert az Úr, „a nyomorultak kővára” oltalmazta minden 
pillanatban és helyzetben. Egy percre sem hagyta el a 
bajban; mert megígérte!  
Az Úr Jézus Téged sem hagy el, kedves Olvasóm, soha, 
ha szívedbe hívtad már őt, megvallottad bűneidet neki, 
és bocsánatot kértél azokra tőle. Sőt, azonnal a szíved-
be költözött, teljesen megbocsátott, és készített neked 
egy biztos helyet a mennyekben. Ráadásul kővárad lett, 
úgyhogy a bajban számíthatsz rá! Megtetted ezeket? Ha 
igen, akkor csatlakozz egy jó egyházhoz, rendszeresen 
olvasd a Bibliát, imádkozz, meg szolgáld az Urat és em-
bertársaidat.
Ha azonban még nem hívtad a szívedbe Jézust, akkor 
ne várj tovább, mert nélküle nincs biztonságod, illetve 
kővárad a bajban, sem örök életed a mennyben. Higgy 
benne, mint az Isten Fiában;  hívd a szívedbe; valld meg 
ismert bűneidet, és kérj bocsánatot tőle. Akkor ő MOST 
azonnal a szívedbe költözik, megbocsát, és megajándé-
koz egy biztosított mennyei hellyel is. 

Mátrainé Fülöp Irma

Váratlan meglepetés
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Peter csendes fi ú volt, kiábrándult a 
hippi életből, és eléggé magába zárkó-
zott. Egy keresztyén orvostanhallgató 
többször hosszan beszélgetett vele, és 
mi is megpróbáltuk mindnyájan fel-
vidítani. Azért amikor elutazott, hogy 
visszatérjen Angliába új útlevelével és 
a követségtől kölcsön kapott pénzzel, 
senki nem érezte úgy, mintha jól ki-
ismertük volna. 
Majd levél jött tőle. Visszafogott kö-
szönet volt benne, és csak az utolsó 
bekezdés árulta el legbelső gondola-
tait. „Találtam egy gyülekezetet, és 
azóta rendszeresen látogatom. Azt hi-
szem, most már keresztyén vagyok. 
Majdnem három hetet töltöttem önök-
nél, de nem jártam még olyan házban, 
ahol annyi más nemzetiségű és egy-
mástól különböző ember fordult volna 
meg. Ennek ellenére ott-tartózkodá-
som alatt sohasem hallottam egyet-
len ingerült vagy türelmetlen szót 
sem. Ha ez a keresztyénség, akkor 
nekem is kell.” 
Vajon nem ez minden munkánk tete-
je és veleje – és világszerte minden 
keresztyén bizonyságtételé: nap mint 
nap úgy élni, hogy azok, akik fi gyelnek 
ránk, elmondhassák: „Ha ez a keresz-
tyénség, akkor nekem is kell”? 
Nem minden kapcsolat eredménye-
zett ilyen örömöt, sok csalódás és 
csüggesztő kudarc is ért bennün-
ket. Voltak sötét napok, gyötrelmes, 
keserű időszakok, amikor közel áll-
tunk a kétségbeeséshez, látszólag in-
dokolatlan fi zikai támadások, amik 
nálam gyakori migrénes fejfájásban 
jelentkeztek. Egyik munkatársunk 
öngyilkosságot követett el. Erős volt 
a kísértés, hogy megadjuk magunkat 
a csüggedésnek és csalódásnak látszó-
lag teljesen gyümölcstelen munkánk 
miatt, irigyelve más földrészeket, ahol 
gyülekezetek alakultak, ahol lelkeket 
nyertek meg Krisztusnak. Vajon elté-
kozoltuk az életünket? Eltévesztettük 
hivatásunkat? Voltak olyan látszólag 
erős misszionáriusok, akik fi zikai és 
érzelmi összeomlás miatt vagy egy-
szerűen a csüggedéstől kimerülve pár 
év múlva hazatértek. 
Emlékszem, milyen nem mindenna-
pi támadások értek egy kis amerikai 

missziót, melynek tagjai értékes mun-
kát végeztek Istennek, és akik rádió-
programról álmodtak. Egy fi atal anya 
meghalt szülés következtében gyer-
mekével együtt, egy tehetséges fi atal, 
új munkatárs gyermekbénulást kapott, 
és élete hátralevő részére rokkant ma-
radt. Meghalt egy kisfi ú, meghalt egy 
csecsemő, a másik agykárosodással 
született, és egy anya szülés közben 
olyan szerencsétlenül járt, hogy so-
ha többé nem lehetett gyermeke. Egy 
férjre tolvajok lőttek, úgyhogy súlyos 
belső sérülést szenvedett. Később egy 
házaspár egyetlen húszéves fi át, aki 
egyetemi tanulmányai miatt vissza-
tért az Egyesült Államokba, lelőtték a 
pénztárcájáért, melyben alig néhány 
dollár volt. Végül egész missziójukat 
kitiltották az országból. Megint csak 
azt kérdeztük, hogy miért? Miért? 
Sok-sok évvel később derült ki ezek-
nek a heves támadásoknak az oka, 
mert erőfeszítéseik és Istentől ka-
pott látásuk nyomán született meg a 
Monte Carlo Radio, aminek az adó-
ját Hitler állította fel, hogy bejelentse 
Európa fölött aratott győzelmét, ma 
pedig éjszakánként az evangéliumot 
sugározza az észak-afrikai tengerpar-
ti államokba. 
Bénítóan hatott a kudarc tudata 
mindnyájunkra, akik tovább vívtuk 
ezt a reménytelen és látszólag telje-
sen aránytalan küzdelmet, és nagy 
volt a kísértés, hogy adjuk fel a har-
cot. Igen, egy keményen dolgozó kis 
közösség számára ott a forró éghaj-
latú országban, ahol a nehéz idegen 
nyelvvel is meg kellett birkózni, és az 
ember munka után nem nagyon tudott 
kikapcsolódni, halálos csapást jelent-
hetett az egymás közti viszonyt érő 
támadás – az általában szoros test-
véri kötelék ellenére is. 
De jött a segítség. Emlékszem annak 
a svájci lelkésznek a látogatására, aki 
élete céljául választotta, hogy egyik 
missziói állomásról a másikra utazott a 
maga nagyon egyszerű üzenetével. 
Egyetlen keresztyént sem szállhatnak 
meg démonok. Az Úr Jézus sohasem 
osztja meg lakóhelyét Sátán küldött-
ével, de egy Krisztus nélküli országban, 
ahol a keresztyének bátran támadást 

Amiről ritkán beszélünk... VILÁGíTÓ BOGÁR

Világító bogár,
picike fény az éjszakában,
te szürke semmiség!
Tudod-e, mennyit
mondott az életed nekem?

Nem baj, ha szürke,
kicsike, gyönge is az ember,
csak l á m p á s a legyen.
Csak mondjon valamit az élete
azoknak, kik az éjszakában
lehorgasztott fejjel vonulnak
a halál völgyei felé,
s nem olvassák fejük fölött rég
a csillagok üzenetét.
Nem néznek föl már,
csak lefelé a porba, sárba,
de ott valami fényt,
parányi csoda-fényt ha lelnek,
talán felnéznek újra majd
a magasság lelket betöltő
fényei felé.

Füle Lajos

indítanak ellenséges területen, várha-
tó, hogy az ellentámadás erős lesz és 
határozott. Ezért a gonosz zsarnoki 
szándékát a legsürgősebben fel kell 
ismerni. Arra buzdított minket, hogy 
nevezzük nevükön a visszahúzó, sötét 
erőket (büszkeség, féltékenység, ne-
heztelés, csüggedés, depresszió), ke-
ressünk megbízható testvéreket, és 
kérjük együtt az Úr szabadítását...
Miután engedelmeskedtünk, helyze-
tek gyógyultak meg, és kapcsolatok 
álltak helyre. Többen megta nultuk 
a megbocsátás fontos, lélekmentő 
leckéjét...

(Részlet Patrícia St John élet-
történetéből – 161-162.o. – 

Evangéliumi Kiadó)
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Szeretnék írni megtapasztalá-
somról. 
Vissza kell mennem néhány évet, 
mert az történt, hogy a kezemen 
kialakult és folyton nőtt egy bar-
na folt. Mivel ez nem fájt olyan 
nagyon, nem tulajdonítottam ne-
ki jelentőséget. Ellenben a lánya-
im mikor meglátták, kértek, hogy 
mutassam meg orvosnak. Szót fo-
gad tam, és elmentem az orvoshoz. 
Ő azonnal elküldött egy specialis-
tához. Ekkor megállapították, hogy 
rosszindulatú daganat, és ezt azon-
nal műteni kell. 
Elküldtek a sebészetre, ott az orvos 
azt mondta, ő is úgy látja, hogy saj-
nos rosszindulatú daganatról van 
szó. De majd a szövettan bebizo-
nyítja, hogy a diagnózis pontos-e. 
Ne ijedjek meg, de egy mintavétellel 
nem úszom meg, mivel akkora nagy 
a folt, hogy nem fog összeforrni, és 
más helyről kell bőrt venni. 
Nos, én akkor nem is gondoltam 
fé le lemre, pedig a szövettani lelet 
is azt igazolta, hogy a daganat va-
lóban rosszindulatú. Most végig-
gondolva az egész időszakot, Isten 
csodálatos nyugalmat és békességet 
adott nekem azokban az időkben. 
Azóta is csak hálát érzek, mert nem 
kellett kezelésekre mennem, csak 
vizsgálatokra, és ennek már 7 éve. 
Ő meggyógyított. 
Nagyon szeret engem, és tapaszta-
lom napról-napra, hogy velem 
van. Csak azt mondhatom: jó rá-
bízni magunkat és szeretteinket is, 
mert neki gondja van ránk. A Filippi 
levél 4. rész 13. versével búcsúzom: 
„Mindenre van erőm a Krisztusban, 
aki megerősít engem.”

G.-né Irénke, Farád

Amikor arra gondolok, Isten hogyan 
ad nekem békességet, sok helyzet, sok 
apró történés, sok Ige eszembe jut. 
Eszembe jut egy szomorú eset tavaly 
nyárról: négy gyermekünkkel a kocsi-
ban karamboloztam. Hálát adhattam 
Istennek, hogy egyikünknek sem esett 
baja! Viszont azóta, ha a szomszédos 
városon túl is kellett vezetnem, min-
dig elfogott a félelem, vajon mi fog 
történni, épségben hazaérek-e, hiszen 
egy szempillantás alatt meg van a baj, 
és még azt az icike-picike pillanatot 
sem lehet visszapörgetni. Állandó fé-
lelmem volt, olyannyira, hogy előző 
éjszakákon alig tudtam aludni, pedig 
fontos lett volna, hogy pihenten in-
duljak. Reggel félelemmel telve imád-
koztam, hogy este baj nélkül itthon 
lehessek. Ha hasonló kereszteződés-
hez érkeztem, rémként előttem lebe-
gett, hogy megint elhibázom. Akkor 
tudtam megnyugodni, amikor a ka-
punk elé kanyarodtam. 
Télen, amennyire lehetett, mellőz-
tem az autózást, a falunkon kívül 
alig jártam, csak ha a férjem veze-
tett. Mígnem április egyik reggelén 
ezt az Igét találtam az Útmutatóban 
(evangélikus bibliaolvasó vezérfo-
nal): „Megőriz az Úr jártodban-kel-
tedben most és mindenkor.” (Zsoltár 
121,8). Aznap is épp egy hosszabb út 
előtt álltam. Hatalmas bátorítás volt 
ez a számomra, és azonnal békessé-
get kaptam! Mert nem csak mostan-
ra szól, hanem mindenkorra. Azóta 
bárhová megyek is, ez az Ige jut az 
eszembe, és már nem félek! Pár nap-
pal később valamit kerestem, és visz-
szafelé lapozgattam az Útmutatóban. 
Rábukkantam egy másik Igére még 
márciusból, amit szintén erre a prob-
lémámra való válaszként megjelöltem, 
de néhány nap múlva megfeledkeztem 
róla: „Oltalmazom, mert ismeri ne-
vemet.” (Zsoltár 91,14). Ezért mind-
két Igét beírtam az „Isten üzenetei 
nekem” füzetembe, hogy többé el ne 
felejtsem!
Eszembe jut egy kilátástalan helyzet 
is: Sokszor elcsüggedek és kesergek, 
ha nem olyan simán és harmonikusan 
mennek a dolgok a házasságomban, 
mint ahogy kívánnám (és ahogy ka-
masz lányként álmodozni szoktunk 
róla...). Imádkozom bölcsességért, 
hisz belülről szemlélve sokszor ku-

sza minden; nem egyértelmű, nem vi-
lágos, mit is kellene tennem. Tudom, 
hogy magamért kell imádkoznom, 
hogy én változzak, engem formál-
jon Isten, akkor minden megválto-
zik. Bízom Őbenne, mert megígérte 
nekem, hogy így lesz. Tudom, hogy 
amit megígér, meg is tartja és szá-
mára nincs semmi lehetetlen. Mégis 
időnként elcsüggedek. 
Február elején is volt egy olyan nap, 
amikor minden összezavarodott. 
Magamba roskadva ültem le este 
Bibliát olvasni. Kikerestem az azna-
pi Igét Ézsaiás könyvéből (51,1-6): 
„Hallgassatok reám, kik az igazsá-
got követitek, kik az Urat keresitek! 
Tekintsetek a kőszálra (…) Tekintsetek 
Ábrahámra (…) Mert megvigasztalja 
az Úr Siont, megvigasztalja minden 
romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint 
az Éden, és kietlenjét olyanná, mint az 
Úrnak kertje, öröm és vigasság talál-
tatik abban, hálaadás és dicséret sza-
va!” Míg ezt olvastam, öröm töltött el, 
mert olyan volt, mintha ezt most csak 
és kizárólag nekem mondaná Isten! 
Mintha csak azért írattatott volna le 
több ezer évvel ezelőtt, hogy ma bé-
kességet adjon nekem! Aztán tovább 
olvastam – mintha arcomat két ke-
zébe véve, szelíd, halk hangon, a sze-
membe nézve mondaná: „Figyeljetek 
reám, én népem, és reám hallgassa-
tok, én nemzetem! Mert tanítás megy 
ki tőlem (…) Közel igazságom, kijő sza-
badításom, és karjaim népeket ítélnek: 
engem várnak a szigetek és karomba 
vetik reménységüket.” Itt már szinte 
éreztem, hogy karjával átölel. Teljes 
békesség és nyugalom töltött el: az Ő 
karjában vagyok! „Emeljétek az égre 
szemeiteket és nézzetek a földre ide 
alá, mert az egek, mint a füst, elfogy-
nak, és a föld, mint a ruha, megavul, 
és lakosai hasonlóképp elvesznek; de 
szabadításom örökre megmarad és 
igazságom meg nem romlik.” Igen, 
Ő majd elintézi, csak tegyek min-
dent az Ő kezébe! Tegyem kezébe a 
ma gam igazságát, és Tőle várjam a 
sza badulást a saját elképzeléseimtől. 
Ráadásul mindez „közel van” és tar-
tós! Csodálatos ez a békesség!
Eszembe juthat sok más hasonló 
eset. De egy közös bennük: a végén 
Isten átölel!

B. Réka 
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Gyermekkoromtól olvasom a Bibliát, és így nagyon sok-
szor olvastam ezt az igerészt is, amellyel az Úr Jézus bú-
csúzik a tanítványaitól. Most nyolcvan évesen fi gyeltem 
fel arra, hogy az Úr súlyt tesz az „Én” szóra. Hát van más 
békesség is? Ezen kezdtem gondolkodni.
Milyen az ember békessége? Ha van munkám, van csalá-
dom, tisztességesen, vallásosan élek, a családom egész-
séges, jól megvagyunk a szomszédokkal, meg vagyok 
elégedve magammal és az élettel... zavartalanul, nyu-
godtan élek.
Ám az Úr Jézus tudta , hogy az övéire nem ilyen élet vár 
az Ő elmenetele után, és mégis békességet ígért.
Az Ő békessége egészen más. Az Ő békessége akkor nyil-
vánul meg, mikor körülöttünk minden háborog, sötét, 
mikor a lelkünk tele van türelmetlen várakozással, a szí-
vünk testi és lelki fájdalommal, mikor nem segít és nem 
segíthet a földön senki.
Hát lehet ilyenkor békesség a szívünkben? Lehet. Én ezt 
egyszer nagyon világosan átéltem. 
73 éves koromban komoly szívoperáció előtt álltam. 
Kértem az Urat, hogy vegye az Ő szent kezébe az egész 
ügyet. Hálát adtam neki, hogy mindaddig az Ő jelenlé-
tében és az Ő atyai gondoskodó szeretetében élhettem. 
Aztán azt mondtam: Uram, ha átviszel ezen az operáción, 
legyen a Te dicsőségedre, ha haza viszel, dicsőíteni fog-
lak személyesen. Az orvos megkérdezte, akarok e valakit 
megkérni, hogy vállalja a műtétet. Én azt feleltem, hogy 
tudom, mindnyájan nagyon ügyesek, de a legü gyesebbel 
is megtörténhet , hogy nem sikerül valami. Operáljon 
meg, aki éppen szolgálatos lesz.

Előttem volt a kérdés: hát kiben bízol? Emberekben? A 
pénzedben? Vagy a mindenható Istenben? Erre a kér-
désre nem elég csak gondolatban vagy szóban adni vá-
laszt, hanem azt meg is kell erősíteni az életeddel. Három 
napom volt még a műtét előtt. Előző estén a szobatárs-
nőimet elfogta a félelem. Másnap mind a hármunknak 
nagy napja volt. Az egyik le akarta mondani a műtétet. 
Imádkoztam velük, bátorítottam őket az Úr szeretetére 
hivatkozva. Közben észrevettem, hogy az én szívemben 
nincs egyáltalán félelem. Ez annyira meglepett, hogy 
öröm töltött el, hogy az Úr jelenlétét és szeretetét ilyen 
hittel, igazán élhetem át.
Utólag a lányom mondta, hogy műtét után mikor bejö-
hettek hozzám, nagyon féltek attól, hogy milyen állapot-
ba találnak. Ám már az ajtótól látták mosolygó, örömteli 
arcomat. Hála töltötte el mindannyiunk szívét. 
Az operáció nagyon jól sikerült. A legfi atalabb or-
vos operált. Hiszem, hogy az én Uram vezette a kezét. 
Hazamenetelem előtt hálásan megköszöntem az orvo-
soknak munkájukat, odaadásukat, és dicsőítettem az én 
mennyei Atyámat. 
Azóta sokszor fogott el a félelem, sokszor szomorítottam 
meg az Úr Jézust aggodalmaimmal, de ez az átélés mind-
máig biztat, bátorít, melegséggel tölt el, mert Ő megmu-
tatta nekem, hogy az Ő mennyei békessége és öröme már 
itt a földön is átélhető. Ő ezt mindnyájunknak kínálja, de 
nekünk kell kinyújtanunk lelki kezeinket és elfogadnunk 
Őt. Áldott legyen az Ő neve!

Eva B., Szlovákia

Születésemkor az ősellenség elhatá-
rozta, hogy megszerez, és megtart 
önmagának. El is követett mindent, 
hogy ez így legyen. Úgy intézte, hogy 
állami gondozásba vegyenek, és így az 
édesanyámat meggyűlöljem. Közben 
minden lehető bűnbe belevitt, amire 
csak képes voltam. Az életem csak lét 
volt, nem volt semmi értelme, nem 
volt semmi célom. 
Férjhez mentem, de nem volt olyan 
ember a környezetemben, aki mu-
tatta volna a helyes utat és jó taná-
csokkal látott volna el. Éppen egy 
alkoholista férjet választottam, aki 
viszonylag korán meghalt. Anyósom 
elcipelt különböző gyülekezetekbe, 
ahol igazából nem éreztem jól ma-
gam, minél előbb menekülni szeret-
tem volna. Ahol annak idején laktam, 
szemben volt egy baptista imaház, 
oda már nem akartam elmenni. Isten 
azonban ezt már nem nézte tétlenül, 

hogy elveszett állapotomban éljem 
le az életem. Anyósom unszolására 
beadtam a derekam. 
Ekkor elmentem az imaházba, de 
az egész összejövetelből nem ér-
tettem semmit. Csak az a mondat 
ütötte meg a fülemet, hogy ne csak 
kíváncsiságból jöjjünk ide a gyüle-
kezetbe, hanem Isten igéjének hall-
gatásáért. Az én makacs fejemben 
eldöntöttem, hogy még egyszer el-
megyek, nehogy a lelkésznek legyen 
igaza. Ekkor még nem tudtam, hogy 
Isten a rossz tulajdonságunkat is fel 
tudja használni, hogy magához hív-
jon bennünket.
Ekkor voltam harminc éves, most 
hatvanegy éves vagyok. És amikor 
megértettem, hogy át kell mennem 
a halálból az életbe, átadtam élete-
met az Úr Jézusnak. 1981 Pünkösdjén 
megpecsételtem a hitem, bemerít-
keztem. A medencébe belépve ezt 

az Igét kaptam: „Békességet hagyok 
néktek, az én békességemet adom nék-
tek: nem úgy adom én néktek amint 
a világ adja. Ne nyugtalankodjék a 
ti szívetek, se ne féljen.”
Az életem megváltozott. Az édesa-
nyámat – aki már rég meghalt – re-
habilitáltam a szívemben, és az Úrtól 
bocsánatot kértem kérlelhetetlen lel-
kületem miatt. Megszabadított a régi 
életemtől, és új, boldog életet aján-
dékozott nekem.
Hálás vagyok, hogy ebbe a gyüleke-
zetbe helyezett, amit a szeretet gyü-
lekezetének nevezek, mert úgy ahogy 
voltam, befogadtak engem. 
Nem mondom, hogy azóta nem vol-
tak nehézségeim, de Vele élek, és ez 
megkönnyíti a mindennapjaimat. 
Hiszem, hogy Ő mindig velem ma-
rad, és ha elkezdte, el is végzi ben-
nem a jó munkáját. 

Sz. Terézia, Budapest



2011 / 4 6

Ahogy olvastam a kedvenc újságom, 
az ANTENNA új pályázatában a bé-
kességről szóló sorokat, felidézték 
számomra, milyen csodálatos békes-
séget tud nyújtani az isteni békesség  
azok számára, akik kérik ezt a Béke 
Fejedelmétől, az Úr Jézustól.
Ott kezdem, hogy hívő szülők gyer-
mekeként nőttem fel. A szülői háznál 
veszekedést, vagy hangos beszédet so-
ha nem hallottam, csak békességet, és 
szeretetet. A legnagyobb örökségnek 
tartom, amit adhat a szülő gyerme-
kének, ha „anya és apa szeretik egy-
mást”, és ezt a szeretetet hagyják 
örökségül gyermekeiknek. Ehhez 
semmi köze nincs a luxuslakás vagy 
a luxus gépkocsi örökségének. Ez az 
„örökség” az ISTENI FÉLELEM, az 
ISTENI BÉKESSÉG, és az Isten irán-
ti ragaszkodásból sarjad. Ezt a békés 
örökséget, melyet illetékmentesen 
örö költem szüleimtől, amíg tudom, 
me lengetem szívemben. Majd én is 
továbbadom. Isten ke gyelméből van 
kinek továbbadnom.
„BÉKESSÉG!” Jézus így köszönti 
tanítványait, akik a „zsidóktól való 
félelmükben” zárt ajtók fogságában 
tartózkodtak (Jn 20,19-21). Mesterük 
elvesztése miatt szomorúak, és békét-
lenség tölti el szívüket. Édesapám át-
vette ezt a köszönési módot. Ha jött 
hozzánk, már a bejáratnál mondta:  
„Békesség! De van-e?” Az egész lépcső-
ház tudta, hogy Édesapám megérkezett. 
Ő a békességet élte és hirdette. Erre 
kért még idős napjaiban is: „Próbáld 
az Isten békességét követni, azt élni, 
mert az tökéletes, az minden félelem-
től mentes!” – mondta sokszor.
Az Antennában olvasott sorok fel-
idézték számomra Balassi Bálint 
(1554-1594) Adj már csendességet 
című vers sorait:
„Adj már csendességet, lelki békes-
séget mennybéli Úr !
Repülvén áldjalak, élvén imádjalak, 
vétek nélkül!...”
Felidézték számomra Napóleon, a 
nagy hadvezér Jézus békességéről 
vallott szavait: „Én hadseregemmel 
és tábornokaimmal egy negyed szá-

zad alatt csupán egyetlen kontinenst 
győztem le, erőszakkal. De ez a Jézus 
minden fegyveres erő alkalmazása nél-
kül győzött BÉKÉJÉVEL az évezre-
dek, a nemzetek, a kultúrák felett. 
Egyedül Jézus az, aki a birodalmát 
a szeretetre, a BÉKESSÉGRE alap-
ította, és ma is milliók halnak meg 
érte...” (Idézet: Peter Ficher, szigorú-
an titkos dossz.)
„Isten nem HARAGRA rendelt min-
ket, hanem BÉKESSÉGRE, mert 
így nyerhetjük el az üdvösséget” 
(1 Tessz 5,9)
Megtapasztaltam én is , hogy „A sze-
retet – és az ISTENI BÉKE – legyőzi 
a félelmet” (1Jn 4,18). 

Az új pályázatban írt sorok a saját béké-
met is felidézték, mikor nagyon nehéz 
helyzetben voltam. Isten dicsőségére, 
mások épülésére röviden idézem két 
kezelő orvos professzor szavait: 
Prof. Keszler Pál súlyos, több órás mű-
tét után mondta nekem, melyre a zá-
rójelentésben is utal: „Amit emberileg 
el lehetett követni, mi megtettük. A 
daganat a baloldali hasüreget teljesen 
eluralja, és a bordákat is átszőtte. A 
műtétet nem tudtuk tovább folytatni 
az erős vérzések miatt. Komplikációk 
(műtét közben a szívem leállt, beállt 
a klinikai halál) miatt a nyolcadik 
borda resectioját végeztük el. A da-
ganat halad a szív felé, MI ORVOSOK 
MEGÁLLÍTANI, ELTÁVOLÍTANI nem 
tudtuk. Imádkozzon, hogy a daganat 

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 mellverését.

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

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

Tóth Árpád

HA KRISZTUS HÍV
Krisztus hív? ...Menj, nem tétovázva!
Attól se félj, ha megalázna,
s ha szíved sötétjébe ér el
mindent látó tekintetével,
hisz’ azért hív, hogy megbocsásson!
Hogy meggyőzzön, mint rég Tamást,
s a bűnből adjon gyógyulást. 
Ha Krisztus küld a zord világhoz,
testtel és vérrel ne tanácskozz!
Légy az Ő jó vitéze, bátran!
S nem marad el a győzelem,
nyomodban élet, fény terem.
Rajtad át - gyenge vagy pedig - 
ereje elvégeztetik.
Egyszer előhív élve, holtan
mindenkit, legyen légben, porban, 
tengerben, Holdban, bárhol!
S ha mint túlérett gyümölcs a fáról
lehull a Föld a semmiségbe,
besoroz fényes seregébe
ha dicsőségben megjelen,
hogy győzve-győzzön mindenen

Bódás János
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Szeretném idézni az I. Thessz 1,2-4 
verseket: „Hálát adunk az Istennek 
mindenkor mindnyájatokért, em-
lékezvén rólatok a mi imádsága-
inkban...”
Nagyon építő és hasznos, áldásos a 
rádiószolgálatuk. Sajnos nem mindig 
tudom meghallgatni, viszont édes-
anyám, aki idős és beteges, minden 
alkalommal meghallgatja, aztán ő 
meg elmondja nekem is. 
Továbbra is az Úr áldását kívánjuk 
életükre, munkájukra. Egy 40 éves 
testvérnő egy Nagybánya melletti 
kis faluból. 

C. Enikő, Lapusel, Románia

Először is köszönöm az Antenna 
újságot amit rendszeresen megka-
pok. Köszönöm az Úrnak a rádiós 
adásokat. Délelőtt és este is hall-
gatom, lelkileg épülök általuk már 
kb. 15 éve.
Az én életemben is igaz az Ige, amit 
Jézus mondott, sokszor megtapasz-
taltam már. „Az én békességemet 
adom néktek, ne nyugtalankod-
jék a ti szívetek, se ne féljen.” 
Ján 14,27. 
13 éve özvegy maradtam, azóta 
is sok betegség és baj között, de 
Krisztus békessége van velem.
Isten áldását kérem munkájukra, 
életükre.

V. Gyuláné, Dudar

Nagy szeretettel hallgatom a bibliai 
adásokat. Hálás szívvel köszönöm, 
hogy az előbbi levelemre hamar vá-
laszoltak. Örülök, hogy rátaláltam 
műsoraikra. Miután már benn va-
gyok a korban, köszönöm Istennek, 
hogy megérhettem, mert 1928-ban 
születtem Egyházashetyén. Büszke 
vagyok a  falumra, mert ott született 
Berzsenyi Dániel is. Az én őseim 
mind a felsőbüki Nagy Sándornál 
voltak cselédek. 1949-ben kerültem 
Gércére, akkor mentem férjhez 21 
éves koromban. Egyedül élek, na-
gyon szeretem a vallásomat és gya-
korlom is, mert aki Istenben bízik 
nem csalatkozik.

F. Istvánné, Gérce

minél később érje el a szívét – tudta, 
hogy Istent szolgálom. Többet műte-
ni, a mellkasát felnyitni nem lehet. 
Isten ADJON BÉKESSÉGET elviselni 
az elmondottakat. Tudja, mi nagyon 
megszenvedtünk a műtétjénél, nagyon 
megijesztett bennünket a műtét alatt, 
és utána is. Adunk még egy lehetősé-
get, elküldjük az Országos Onkológiai 
Intézetbe, sugár kezelésre”.
Ez 1982 tavaszán történt velem. A 
műtét súlyát nem érzékeltem, hisz 
minden beavatkozás altatással tör-
tént. Isten adott olyan BÉKÉT a 
SZÍVEMBE , hogy nem zúgolódtam, 
nem isteni büntetésként fogtam 
fel a nehéz, súlyos próbát, hanem
Isten szeretetét láttam benne. Úgy 
voltam, mint Jób: „Mert Ő megse-
bez, de be is kötöz, összezúz, de keze 
meg is gyógyít. Mert tudom, hogy az 
én megváltóm él, és utoljára megáll 
a por fölött” (  Jób 5,18; 19,25)
Isten megmutatta a végtelen szeretetét. 
Isten szeretete olyan, mint az Óceán: 
kezdetét látjuk, de a végét nem. Én 
békével a szívemben, elmondom, mint 
Dávid „Magasztallak Uram, mert meg-
mentettél... kihoztál engem a holtak ha-
zájából, életben tartottál, nem roskadtam 
a sírba” ( Zsolt 30,2-4). Visszajöttem a 
fájdalom világába! De tudom, és hi-
szem, hogy Istennek célja volt az én 
nagy próbámmal. Azt akarta Isten, 
hogy tegyek bizonyságot az Ő hatal-
máról, végtelen szeretetéről, hogy az 
Ő neve dicsőítessék ezáltal is.
Azt mondta Bob Gass: „Az óriás, amely-
lyel küzdesz, nem nagyobb, mint az 
Isten, aki benned él. Tanulj meg fel-
állni Isten hatalmas erejével és győz-
ni az óriás felett, amellyel ma szembe 
nézel”. Isten békéjével győztem le a 
nehézségeket.
Reményik Sándor Békesség Istentől 
c versének sorai erősítettek, és báto-
rítottak:
„Nincs nyugalom, nincs nyugalom, a 
szív amíg ver, mindörökre nyugtalan.
De mindörökké nyughatatlanul, 
Istentől mégis Békessége van.
Nincs nyugalma, de BÉKESSÉGE van. 
BÉKESSÉGE ISTENTŐL…”
Békesség Istentől: mi így köszönjünk, 
hogy köszöntésünkben lélek legyen-
Békesség: köszöntésünk ez legyen. 
Békesség Istentől”.

Prof. Gyenes L. Az Országos Onkológiai 
Intézetben miután megkaptam a sugár 
kezelést elmondta, hogy Ők mint orvo-
sok többet nem tehetnek. „A jövőben 
csak könnyű munkát végezhetek, és 
vigyázzak magamra. Reménykedjek, 
hogy az erős sejtburjánzás csillapodni 
fog egy időre.” Ez az idő, amikor kap-
tam a kezeléseket: 1982 nyarán volt. 
Ez közel harminc éve történt velem. 
Isten adott békességet a szívembe, 
hogy panasz nélkül éltem át a keze-
léseket. Én hiszem, hogy Isten volt 
a gyógyítóm, Ő volt, aki békét adott 
szívembe. Hisz az orvosok „a gyógyí-
tásra tesznek esküt, nem a meggyógyí-
tásra”. A meggyógyítást a MENNYEI 
FŐORVOSUNK VÉGZI! A gyógyítá-
sért „a dicsőség Jézus Krisztus által, 
egyedül az üdvözítő Istené” (Júd 25). 
Életünk ideje, az életet adó „Isten ke-
zében van” (Zsolt 31,16). Ezt soha ne 
felejtsük el.
A pályázatra szóló felhívás eszembe 
juttatta a három zsidó fiatal próbáját. 
Csodálatos békével a szívükben vállal-
ták a rájuk büntetésként kimért tüzes 
kemencét (Dán 3,13-21). Isten meg-
tartotta őket, mert szívükben isteni 
békével, hittek az élő Istenükben!
A kedves ANTENNÁT olvasó társa-
imat buzdítom, bátorítom, hogy ha 
nincs még szívükben az isteni béke, 
békesség, kérjék azt a mi Urunk Jézus 
Krisztusunktól. Isten az Ő gyerme-
keinek továbbadja az Ő békességét, 
csak járjunk méltóan Isten békes-
ségéhez! 
„Semmiért se aggódjatok, hanem 
imádságban és könyörgésben minden-
kor hálaadással tárjátok fel kéréseite-
ket Isten előtt: és ISTEN BÉKESSÉGE, 
mely minden értelmet meghalad, meg 
fogja őrizni szíveteket és gondolatai-
tokat a Krisztus Jézusban” (Fil 4,6-7). 
Igyekezzünk a békességre, békessé-
get teremteni szívünkben , mert az 
Ige mondja: „Boldogok a békesség-
re igyekezők, mert ők Isten fiainak 
neveztetnek„ (Mt 5,9) „Ha pedig fiú, 
akkor örökös is, akit maga Isten tett 
azzá” ( Gal 4, 7 -Újszövetség, egysze-
rű fordítás)
Szívből kívánom, hogy Isten adja meg 
ezt minden kedves Olvasó számára!

P. Pál, Gödöllő

Hallgatóink 
írták
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Súlyos gondok 
nyo masz tották. 
Ez zel kelt és ezzel 
fe küdt. Sötét árnyak 
kísértették éjjel-nap-
pal. Ereje fogyóban 
volt, minden remé-
nye oda. Nem látott 
kiutat.

„Most mi lesz … hogy keveredek ki eb-
ből...” – fogta a fejét –„ de egyáltalán 
hogy kerültem bele... én semmit se 
értek... olyan kesze-kusza minden... 
gyilkos örvények rántanak le, ha csak 
gondolok erre... és nem tudok nem gon-
dolni rá! Most mi lesz? Mi lesz velem 
ezek után? Mi lesz így velem?”
Reménykedve olvasta a Bibliát, hát-
ha megtalálja a megoldás kulcsát, 
de nem! Kétségbeesetten hívott 
fel néhány családtagot, barátot, 
testvért, pásztort, lelkigondozót... 
de mindenkitől csak ezt hallotta: 
„Imádkozom érted!”
A bonyodalom pedig egyre csak 
virult. Naponta újabb és újabb 
csápokat növesztve, ravaszul és 
fenyegetően hálózta be gyenge 
szívét. Rátapadt, mint egy polip, 
s közben egyre köze lebb vonta a 
gyilkos szájhoz, mely könyörte-
lenül morzsolja szét abban a pil-
lanatban, amint megérkezik a 
tragédia kellős közepébe. 
Igéket idézett, zsoltárokat mondott, 
de semmi. Aztán kiürült teljesen. 
Letett a megoldás lázas keresésé-
ről, és elalvás előtt mindössze ennyit 
mondott: „Istenem, segíts! Te tudod 
hogyan!”
Ezen az éjszakán egy álmot látott. 
Valami sűrű, sötét közegben magányo-
san lebegett a lelke. Gonosz vicsorgá-
sok közepette éles karmok kapkodtak 
utána. Mindenfelől, kiszá míthatatlanul 
csaptak le rá, de sose sikerült őt meg-
kaparintaniuk, bár megsebezték sok-
szor! Iszonyúan félt! Már azt hitte, 
hogy itt vész el, hogy nincs tovább! 
Ennyi volt! Innen már tényleg nincs 
menekülés!
Ebben a másodpercben egy fénysugár 
csapott a fekete riadalom mélységé-
be, és egy szempillantás alatt kirán-

totta onnan hatalmas erővel, végtelen 
szeretettel. Aztán letette egy fényesen 
ragyogó ajtó előtt. „Mi történt? Hol 
vagyok? És most... most miért nem 
félek? Mi ez az erő, ami még mindig 
velem van, és mi ez a mérhetetlen sze-
retet, amely eltölt?” – tépelődött.
Sehol senki. Ránézett az ajtóra és döb-
benten vette észre, hogy nincs rajta 
kilincs. Mégis biztosan tudta, hogy 
neki ezen át kell mennie!
– Hahó! Van itt valaki? Válaszoljon 
kérem! – suttogott. 
Nem mert hangosan kiáltani, mert 
egy tiszteletet kiváltó érzés gátolta 
ebben. Semmi! 
Megtapogatta az ajtót. Fülét rátapasz-
totta. Énekszót hallott.
– Dicsőség a magasságban Istennek 

és békesség a földön...
– Békesség? Ugyan hol van a békes-
ség? – kérdezte szinte önmagától, 
mert megint eszébe jutott minden 
gondja.
Csak állt. Csak hallgatott... s akkor, 
amikor már nem is fi gyelt magára, csak 
engedte, hogy teljes szívét és lelkét át-
járja a bentről áradó hit és boldogság, 
hirtelen kibuggyan ajkán a szó:
– Békesség... – s az ajtó kinyílt!
Egy csodás út tárult elé. Fényesen 
kivilágítva. Két szegélyén fenséges 
gyümölcsöktől roskadozó fák mu-
tatták az irányt. 
– Előre!
Megmagyarázhatatlanul kiegyen-
súlyozott volt. Csak ment, ment s 

mikor egy cseppet megfáradt, egy-
egy ízletes gyümölcsöt szakajtott le 
magának. Új erőre lelt, és a hangok, 
melyek az Istent dicsőítették, egyre 
köze lebb jöttek. Már ő is velük éne-
kelt, bár fogalma se volt arról, hogy 
honnan tudja a szöveget, a dallamot, 
de úgy érezte, mintha az idők kezdete 
óta ott lett volna a szívében... s most 
elővirágzott onnan.
Aztán egy útelágazáshoz ért. Egy szé-
lesebb út vezetett tovább. A keskeny 
jobbra tartott. Egy pillanatra megállt 
gondolkodni. Minden vágya a keskeny 
útra vonta. 
Egy folyóhoz érkezett. A víztarajok 
tetején ezer gyémánt csillogás tán-
colt, de a felszín mégis olyan nyu-
godt, olyan békés volt. 

– Békés... – pihent meg száján 
ismét a szó, és a víz kettényílt 
előtte. 
Száraz lábbal kelt át, és egyre bol-
dogabb lett. Minél többet ment, 
annál távolabb került régi gondjá-
tól s az olyan kicsire zsugorodott 
össze a szívében, hogy már nem 
is értette, egyáltalán miért volt 
olyan kétségbeesett miatta.
Aztán egyszer csak erős karok 
emelték fel, s a pillanat tört ré-
sze alatt egy pompázatos trónte-
remben találta magát. Megállt az 
Úr előtt, és mellette a trónuson 
Jézus ült. Jobb lába egy csepp-
nyi hógolyón pihent mikor meg-
szólalt.

– Gyermekem, miért tartott ilyen 
hosszan az út, hiszen neked mindig 
szabadságod van belépni a dicsősé-
ges Úr tróntermébe!
S mikor Jézus felállt, hogy átszegzett 
kezeivel átölelje az érkezőt, abban a 
pillanatban a lába alatt lévő picurka 
gömb szilánkos recsegéssel tört porrá 
s ő látta, hogy ez volt az a probléma, 
mely kikerülhetetlenül hatalmas, gyil-
kos lavinaként dermesztette őt már 
egy ideje.
Most az angyalok ismét dicsőítő ének-
be kezdtek, s ő felszabadult örömmel 
fedezte fel, hogy élete új szakaszba 
lépett... 

Salyámosy Éva
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Amikor emléke zünk, 
akkor mé rics ké lünk, 
mér legelünk, és vé-
gül azt mondjuk 
„csak a szépre em-
lékezem”. 
Nem olyan ré gen az 
ötven évre emlékez-
tünk. A régmúltra, 

a rádióadásokra, és a műsorkészítés 
egyes mozzanataira – Istenünk iránti 
hálaadással. 
Isten nem mérlegel, Ő kijelent és té-
nyeket közöl. Az Ószövetség utolsó 
mondata ez: „hogy pusztulással ne 
sújtsam a földet, amikor eljövök”. 
A pusztulás és az átok akkor lépett 
be a világba, amikor Ádám és Éva 
az édenkertben engedetlenkedett 
Istennel szemben. Akkor Isten meg-
mondta, hogy a föld átkozott lesz, és 
ez az átok nyugszik a földön. Az átok 
maga a bűn, és nem tűnik el addig, 
amíg az Úr másodszor is vissza nem 
jön a földre. A bűn még mindig az 
emberiség között lakik. Csak körül 
kell néznünk, és meg kell fi gyelnünk 
a mai világot. Ha olyan helyen laksz, 
ahol nincsenek csigák, hangyák, vagy 
kártevők, amelyek mindent megesz-
nek: veteményeidet, virágaidat vagy 
fáidat akkor már a milleneumba ér-
keztél. Ha olyan közösségben élsz, 
ahol nincsen bűn, akkor meg kell 
mondanom, hogy már beérkeztél az 
ezeréves országlásba. De az a vélemé-
nyem, amint körülnézek korunkban, 
az egész földön és az emberiség kö-
rében látható és felismerhető a bűn 
átka. Ez nagyon gyászos befejezése 
az Ószövetségnek, de hisz az a vára-
kozások könyve is.
Figyeljük csak: „De fölragyog majd 
az igazság napja számotokra, akik 
nevemet félitek, és sugarai gyógyu-
lást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, 
mint a hizlalóból kiszabadult borjak.” 
(Mal 3,20)
Az Ószövetség nemcsak átokkal záró-
dik. Nagy reménység is van ez utolsó 
sorokban, jólehet a nap már leszállt, 
és nagyon sötét van, de eljön az Új 
nap. Most a bűn éjszakájában, a világ 
sötétségében élünk. Úgy tűnik, hogy 
most a legsötétebb korban vagyunk. 

De eljön az a nap, amikor az igazság 
napja támad fel, és a lelki világosság 
árasztja el ezt a kis bolygót.
Fontos megfi gyelnünk. Az igazság napja 
nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Az 
Ószövetségben Krisztust igazság nap-
jának mutatják be. Az Újszövetségben 
egészen másként jelenik meg. Úgy mu-
tatkozik be, mint ragyogó és fényes 
csillag. „Én, Jézus küldtem el angya-
lomat, hogy ezekről bizonyságot te-
gyen nektek a gyülekezetek előtt. Én 
vagyok Dávid gyökere és új hajtása, 
a fényes hajnalcsillag.” (Jel 22,16)
Ez azt jelenti, hogy Ő az a Király, aki 
uralkodik ezen a földön, és még mást 
is mond önmagáról „a fényes hajnal-
csillag” is.
Érdekes, hogy az emberek fi gyelmét 
mindig vonzotta a mennyország. A 
csillagászat a legrégebbi tudomány, 
de mint sok más tudományé, ennek 
az eredete is az okkultizmushoz és a 
babonasághoz, a mitológia és a misz-
tika világába nyúlik vissza.
Talán ezt mondod: „Ez így volt vala-
mikor a sötét korszakokban, amikor 

az emberek nagyon babonásak voltak, 
de ma már javult a helyzet”. Tényleg 
javult? Jelenleg többen vannak, akik 
törődnek a horoszkóppal és a csillag-
alakzatokkal, amely alatt születtek, 
mint ahányan érdeklődnek a Biblia, 
Isten Igéje, vagy bármi más után, ami 
szent. Játszanak az állatövvel és jele-
ivel. Napjainkban megfi gyelhetjük a 
Sátán imádatot is. Pártot, sőt egyházat 
alapítottak a boszorkányok. Rémület. 
Az égitesteket vizsgálják az emberek 
korunkban. Először szabad szemmel 
nézték a csillagokat, azután létre jött 
a „gépi” szem, és most a tudósok szé-
les körben tanulmányozzák az eget, 
és következtetéseket hoznak nyilvá-
nosságra.

A 8. zsoltárban olvassuk: „Ha látom 
az eget, kezed alkotását, a holdat és 
a csillagokat, amelyeket ráhelyez-
tél, micsoda a halandó – mondom 
–, hogy törődsz vele, és az emberfi a, 
hogy gondod van rá.”(Zsolt 8,4-5). 
Dicsőíted Istent? „Az egek hirdetik 
Isten dicsőségét, kezének munkájáról 
beszél a menny” (Zsolt. 19,2).
Isten így beszélt Ábrahámmal: „Tekints 
föl az égre, és számold meg a csil-
lagokat, ha meg tudod számolni!” 
(1 Móz 15,5).
Isten az ember fi gyelmét az egekre 
irányítja, és jól tesszük, ha föltekin-
tünk, „hogy pusztulással ne sújtsam 
a földet, amikor eljövök”.
Sötétség szakad az emberre, Isten 
így szól: Nézz föl az égre. Ne hagyd 
ki a számításból, fontos, hogy körül-
nézzünk.
„De fölragyog majd az igazság nap-
ja számotokra, akik nevemet félitek, 
és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy 
ugrándoztok majd, mint a hizlalóból 
kisza badult borjak.” (Mal 3,20)
Az Ószövetség tele van várakozás-
sal, de az egekre mutat, és beszél 
az Úr Jézus Krisztusról, az igazság 
napjáról, mert Ő hozza az Új napot, 
és véget ér az ember bűnének éjsza-
kája. Figyeljük csak: „Bizony nap és 
pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget 
ad az Isten. Nem vonja meg javait 
az Úr azoktól, akik feddhetetlenül 
élnek.”(Zsolt 84,12).
„Nem a nap lesz többé napvilágod, és 
nem a hold fénye világít neked, ha-
nem az Úr lesz örök világosságod, és 
Istened lesz ékességed” (Ézs.60,19).
És emlékezzünk ismét a Jel 22,16-ra. 
Ő nemcsak az igazság napja, hanem 
Ő a fényes hajnalcsillag is. A Messiás, 
aki Mária fi aként született.
Bölcsek érkeztek Jeruzsálembe és így 
keresték Őt: „Hol van a zsidók királya, 
aki most született? Mert láttuk az Ő 
csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, 
hogy imádjuk Őt” (Mt 2,2). Ez nem 
keleti csillag. A nap keleten kél fel, de 
a csillag nyugaton volt. Bálám, a po-
gány próféta így látta: „Látom őt, de 
nem most, szemlélem, de nem közel, 
Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca 

folytatás a 10. oldalon
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támad Izráelből. Bezúzza Moáb ha-
lántékát és Sét összes fi ainak a ko-
ponyáját” (4 Móz 24,17).
A csillag mindig más, mint a királyi 
pálca. A csillag más, mint a nap. A 
csillag a Krisztus eljövetelének jele, 
hogy kiemelje egyházát a világból, és 
az a nap második földre jövetelének 
jele, hogy létrehozza királyságát.
Az apostolok ezt hallották: „Ez a Jézus, 
aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy 
jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a 
mennybe.”(Csel 1,11). „Megveti majd 
a lábát azon a napon az Olajfák he-
gyén, amely Jeruzsálemtől keletre 
van” (Zak 14,4).
Ezért a csillag az Ő eljövetelének jele, 
hogy elvigye egyházát a világból, de 
nem jön a földre. Tehát amikor egy-
szer eljött Krisztus, egész missziója 
a csillag képében jelent meg, nem az 
igazság napja képében. A hangsúly 
nem a születésén, hanem a halálán 
volt. Sosem kért senkit, hogy emlé-
kezzék születésére, de igenis mondta, 
hogy emlékezzünk halálára. Amikor 
megalapította az úrvacsorát, a pás-
ka vacsora idején, kezébe vette a la-
koma maradékait, és így szólt: „Ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre” 
(Lk.22,19). Krisztus halála és szüle-
tése abban a csillagban van. „Íme itt 
vagyok, amint a könyvtekercsben 
meg van írva rólam.”(Zsid 10,7)
A csillag a jászolra mutat, de rámutat 
a keresztre is. Beszél arról a tényről, 
hogy eljött, hogy hordozza bűnein-
ket a kereszten. Sem jövőd, sem jele-
ned nem a csillagokban van odafönt. 
Ha segíteni akarsz jeleneden, akkor 
győzelmesen élned kell a Krisztusért, 
aki így szólt: „Ezeket azért mondom 
nektek, hogy békességetek legyen én-
bennem. A világon nyomorúságotok 
van, de bízzatok: én legyőztem a vi-
lágot.” (Jn 116,33).
Van-e reménységed a jövő felől?
Péter így beszél róla: „Ezért egészen 
bizonyosnak tartjuk a prófétai beszé-
det, amelyre jól teszitek, ha mint sö-
téthelyen világító lámpásra fi gyeltek, 
amíg felragyog a nap, és felkel a haj-
nalcsillag a szívetekben.”(2Pét 1,19)
Ne kössünk ki időt, várjuk Őt min-
den órában!

Bödös József

Sokszor olvastam és hallottam már ezt 
az Igét. Úgy látom viszont, hogy egy 
dolog olvasni a Bibliát, s más dolog 
átélni az igevers igazságát. Egy olyan 
esetről írok, amikor különösen meg-
tapasztaltam, mit jelent, ha a mennyei 
békesség uralja szívemet. 
2010 májusát írtuk. Szüleim Ko lozs-
váron voltak, az onkológián, ahol éde-
sapám közel egy éve kapott hetente 
kemoterápiás kezelést, sikertelen 
májműtéte után. Arra számítottam, 
hogy a kétnapos kezelés lejártával is-
mét találkozunk.
Egyszer csak megcsörren a telefon. 
Édesanyám hívott: „Édesapád besár-
gult. Úgy néz ki, eldugult az epeveze-
ték. Áthoztak egy másik klinikára. Az 
Úr tudja, hogyan tovább.”
Bár hiszem, hogy mindenható, sze-
rető Édesatyánk bölcsen igazgatja 
életünket, mégis minden kavarogni 
kezdett bennem. „Uram, miért? Igaz, 
hogy nem ígérted, sima lesz az út, de 
miért engedted ezt meg?” Tudtam, 
hogy az Úr szemszögéből ez is lelki 
fejlődésem egyik állomása, része az 
Ő követésének. Ezen belül csak foly-
tatása annak az útnak, amely 2002 
július 19-én kezdődött, mikor meg-
tudtuk, hogy édesapám rákos be-
teg.  Ugyanakkor éreztem, hogy ez a 
nyugtalan, békétlen lelkiállapot szo-
morítja mennyei Atyámat. Ezért letér-
deltem, kiöntöttem előtte szívemet. 
Elmondtam, hogy nem értem útja-

it, de szeretem Őt és bízom Benne. A 
Szentlélek egy jól ismert éneket jut-
tatott eszembe: 
„Ha Isten békéje lakja szívemet,
Úgy dúlhat vihar ellenem, 
Nagy hittel, szívem zengi ez éneket:
Az Úrban, az Úrban jó nekem!”
A vihar kezdett csitulni bennem. Igaz, 
hogy nehézségek közt vagyunk, de 
Istenünk él, irányítja az eseménye-
ket, és békessége betöltöttt. 
Csakugyan jó az Úrban, még viharok 
között is. Egy bevatkozás után, Ő visz-
szadta édesapámat még fél évre ne-
künk. Ugyanazon év november 24-én 
hazahívta az örök dicsőségbe. És bár 
emberileg nehéz időket éltünk meg, 
Benne most is jó. Megtapasztaltuk 
szeretetét, békességét, gondosko-
dását. Átéltük annak az Igének is az 
igaz ságát, amit édesapám gyakran idé-
zett: „Én meghalok, de az Isten veletek 
lesz.”(1 Móz 48:21). Elköltözésére vo-
natkozóan pedig vigasztal az a tudat, 
hogy az Úrhoz ment, akit nagyon sze-
retett és hűségesen szolgált. Igaz volt 
életében az igevers első fele: „Mert né-
kem az élet Krisztus” (Fil 1,21). Most 
már a második rész is beteljesedett: 
„és a meghalás nyereség.” 
Kívánom minden kedves olvasónak, 
hogy a különböző viharok közt tapasz-
taljuk meg újra és újra Isten minden 
értelmet meghaladó békességét.

V. Benjámin, 
Szatmárnémeti, Románia

A legutóbbi pályázatunk után az aláb-
bi levélíróinkat jutalmaztuk:

Béres Réka 
Ceterci Enikő, Románia 
Eva Bobková, Slovensko
Farkas Istvánné, Gérce 
Fenyvesi Gizella, Ukrajna
Fórizs József, Zámoly 
Gaál Istvánné, Farád 
Jánoszki Jánosné, 

Nyíregyháza 
Juhász János, Bekecs 

Lányiné P. Katalin
Musák Viktor, Nagydobrony 
Pataki Pál, Gödöllő
P.Arany Júlia, Tahitótfalu 
Rácz Sándorné, Tokod 
Rück Henrikné, Komló 
Szőke Terézia, Budapest 
Tóth Béláné, Bátyú
Varga Gyuláné, Dudar 
Vékás Benjámin,

 Szatmárnémeti
Vincze Jolán, Domoszló 

folytatás a 9. oldalról
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1978 januárjában történt. A régi gyü-
lekezetünkben ökumenikus imaóra 
volt, és én az utolsó padban foglaltam 
helyet az érkező vendégek miatt. Míg 
elkezdődött az igehirdetés, kinyitot-
tam a Bibliámat a Jelenések könyvé-
nek 3. részénél. Elkezdtem olvasni az 
Igét: „Tudom a te dolgaidat hogy az a 
neved hogy élsz és halott vagy. Vigyázz 
és erősítsd meg a többieket akik haló-
félben vannak, mert nem találtam a 
te cselekedeteidet teljesnek Isten előtt. 
Megemlékezzél azért hogy vetted és 
hallottad, és térj meg. Aki győz, az fe-
hér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki 
annak nevét az élet könyvéből, és val-
lást teszek annak nevéről az én Atyám 
előtt és az ő angyalai előtt.”
Úgy megrendültem, hogy nem tud-
tam az Ige személyes mondanivaló-
jától szabadulni, szüntelen zakatolt a 
szívemben. Miután otthon többször 
átolvastam, vizsgálni kezdtem lelke-
met, hogy mi lehet az a bűn, amit az 
Úr megítél bennem, amiért ilyen eré-
lyesen fi gyelmeztet. Rájöttem, hogy 
bár minden alkalommal ott vagyok a 
gyülekezetben, imádkozok, verset mon-
dok vagy bizonyságot teszek, de iga-
zán személyes meggyőződésem nincs 
afelől, hogy ez elég lenne. Elkezdtem 
imádkozni mélyen az én Uramhoz, 
hogy nyissa meg lelkem szemeit és 
mutasson rá hiányosságaimra, hogy 
neki tetsző életet élhessek. 
Próbáltam az Igében megtalálni és 
bejelölni, mi a Jézus parancsa szá-
momra. Szinte minden evangélium-
ban elém került sok drága Ige itt is, 
ott is. Megértettem, hogy amit az Úr 
kíván vagy szívemre helyez, az az 
Ő feltétlen megtartandó parancsa 
számomra. Rá kellett jöjjek, hogy 
hiányos is igeismeretem. Egyik lel-
kipásztorunk mondta nekem, hogy 
ha az apostolok leveleiből olvasok, 
ne csak egy szakaszt vagy részt, ha-
nem lehetőség szerint az egész leve-
let olvassam el, hiszen a legtöbb elég 
rövid, akkor bővebb ismeretre jutok. 
Mikor lelkészek cserélődnek a gyüle-
kezetben, volt úgy, hogy másfél évig is 
magunkra maradtunk. Ez három íz-
ben is megismétlődött. Bár volt néha 
kisegítő lelkipásztorunk is. Ezért én a 
katolikus lelkész bibliaóráit is kihasz-
náltam, majd később egy adventista 
lelkésznő vette át a csoportot a mű ve-
lődési házban. Ezeket az előadásokat 

Isten iránti hálá-
val köszönöm meg a 
Mera minden munkatársának, hogy 
nekünk is megküldték az Antenna 
újságot. Olyan régen vágytam már 
rá. Egy-egy számot kaptam a lelki 
testvérektől, melyet nagy szeretettel 
olvastam. Nagyon örülök, hogy töb-
bet megtudhattunk a monte carlói 
adás első éveiről. Az 1970-es évek-
ben szereztünk mi is tudomást ró-
la, hogy van ilyen adás a rádióban, 
de akkor még nem volt olyan rádi-
ónk, amelyen lehetett volna hall-

gatni az adásokat. Később Isten 
megadta a lehetőséget, hogy ve-
hettünk olyan rádiót, amelyen 
hallgathattuk. Így Isten Igéjét, 
hozzánk küldött üzenetét nem-
csak a templomban, de házunk-

ban is hallgathattuk. Hála Istennek 
évtizedeken át szólt Isten Igéje haj-
lékunkban, sőt ma már esténként 
két rádió szólal meg, mivel három 
nemzedék él együtt egy hajlékban. 
A 89 éves anyósom egyetlen estét el 
nem mulaszt, nagy áldás számára 
a rádió minden adása, mivel Isten 
házába már nem tud eljárni.
Szeretettel egy régi hallgatójuk 
Nagydobronyból:

M. Viktor, Ukrajna  

kazettára vettem, és otthon többször 
lehallgattam. Éreztem, hogy a teljes Ige 
ismeretének hiányában szenvedek. Ha 
az igemagyarázatokat vagy a kijelölt 
napi Ige áhítat szerinti rövid tanítá-
sait olvasom, akkor sem jutok sokkal 
előbbre. Bár már gyermek koromban 
két szer is végigolvastam a Bibliát, de 
akkor még elég hiányos volt az isme-
retem annak megértésére. Így aztán 
elkezdtem az Újszövetséget és a fel-
jegyzett magyarázati részeket is össze-
olvasni, hogy teljes  ismeretre jussak. 
Mondhatom, hogy minden alkalommal 
hozzám szólt az Ige. Sajnáltam, hogy 
annyi idő elpocsékolódott az életem-
ből. Mindig csak azért szolgáltam a 
gyülekezetben, hogy mások is szol-
gáljanak, hiszen nem azért jövünk 
Istennek házába, hogy ezeken az 
alkalmakon csak hallgassunk. De ez 
nem volt Jézus Krisz tussal való élő 
kapcsolat, mert Ő mást kívánt tőlem: 
teljes szív és élet átadást, krisztusi át-
formálódást. 
Amíg dolgoztam is, sokszor eszem-
be jutottak a napi problémák és órá-
kig azokon töprengtem, és az otthoni 
munka is sok időt felőrölt. Úgyhogy 
csak a napi kijelölt Ige olvasására ju-
tott időm. Pedig 14 éves koromban a 
bemerítésre felkészítő lelkész csak ezt 
az egyetlen kérdést tette fel nekem: 
elhagyod-e valamikor is a Bibliádat? 
„Én soha” – volt a válaszom. Igaz, hogy 
néhány Bibliát szétnyűttem, mert ami 
megérintett azt én mind aláhúztam, 

megjelöltem, és így meg voltam elé-
gedve magammal. De akkor ez az egy 
krisztusi felszólítás élet és halál kér-
dése elé állított: „...az a neved hogy 
élsz, pedig halott vagy.” Jelenések 
3,1. Ha meg nem térek Hozzá teljes 
átadottsággal, hogy Ő növekedhessen 
életemben s én pedig alább szálljak a 
bűnbánat helyére a golgotai kereszt 
tövébe. 
Igen kedvessé vált nekem ez az ének:

Mindenről lemondok érted,
Jézusom követlek Téged.
Földiek helyébe hogyha kérem,
Lelki kincset osztogatsz Te nékem,
Mindenről lemondok érted JÉZUSOM.
Még ha szenvedek is Érted,
Jézusom követlek Téged.
Nagy kegyelmed bűnöm megbocsátja,
Lelkem üdvét csak Tebenned látja.
Még ha szenvedek is érted Jézusom.
Ó, ha meghalok is érted,
Jézusom követlek Téged,
Jól tudom hogy itt minden csak álom,
Életem Te benned megtalálom.
Még ha meghalok is érted JÉZUSOM!
Ez lett a legkedvesebb énekem azóta 
is, ezt élem, ebben kérek erőt Uramtól,  
hogy tartson meg a hitben mindvégig. 
Ha elszólít, megláthassam Őt, amint 
van az örök hazában. Úgy éljek tet-
szésére, hogy majdan megvallhasson 
engem is az Atya előtt, és az Ő szent 
angyalai előtt.

P. J.-né, Sári néni, Budapest

Már két rádió 
szól



2011 / 4 12

Gondolom, olva-
sóim is egyetérte-
nek velem abban, 
hogy Isten csodá-
latos ajándéka a ze-
ne, és azon belül az 
éneklés lehetősége. 
Mind örömünkben, 
mind bánatunkban 
erőt, vigasztalást ad-

hat egy-egy szép ének. Jakab apostol 
azt tanácsolja a testvéreknek levele 
5. részében: „Szenved-e valaki köz-
öttetek? Imádkozzék! Öröme van-e 
valakinek? Énekeljen dicséretet!” Jó 
lenne, ha természetes gyakorlatunkká 
válna a szívből fakadó imádkozás és 
éneklés. Sok felesleges beszédtől meg-
óvna minket, ha ezt tennénk. 
Kora gyermekkori élményeim idé-
ződnek fel bennem: anyukám hangja, 
amint a konyhában énekel, miközben 
végzi a háztartás mindennapi teen-
dőit. Később harmónium is keveredik 
az énekbe, ahogy bátyám gyakorol az 
istentiszteletekre. Esti áhítatok, bib-
liaköri alkalmak, karácsonyi, anyák 
napi gyerekéneklések mind-mind szí-
nesítik a palettát. Aztán szomorúbb 
emlékek is felidéződnek: öcsém balese-
te, a hónapokig tartó rettegés, imád-
kozás, sírdogálás és éneklés. Ekkor 
tanultam meg kívülről – habár még 
csak hat éves voltam –, az „Óh, mily 
hű barátunk Jézus...” kezdetű éneket. 
Sokat énekeltük ezt az éneket akkor-
tájt, néha sírva, néha bizakodóbban: 
„Óh, mily hű barátunk Jézus, minden 
bajban megsegít. Mily jó elé imád-
ságban vinni éltünk ügyeit. Gyakran 
nyugtalan a lelkünk, tévesek az út-
jaink, mert nem vittük imádságban 
Isten elé dolgaink. Jönnek próbák, 
kísértések, nincsen öröm csillagod, 
el ne csüggedj ily órában,lépj az Úr 
elé legott. Ha legnagyobb az ínsé-
ged, van segítőd, mit se félj! Hozd 
az Úrhoz imádságban, bármi kí-
noz, higgy, remélj!” A történeti hite-
lességhez hozzátartozik, hogy öcsém, 
csodával hatá ros módon túlélte sú lyos 
bale setét, és jó pár hónapi kórházi tar-
tózkodás után hazakerült, ahol még 
hosszú hónapokig lábadozott, de lega-
lább már otthon...
Az élet persze nem áll meg, s így az 
emlékek is pörögnek... Érdekes, de a 
szülőágyon is énekek jártak a fejem-
ben, s Igék. Milyen különös, hogy az 
élet nehéz helyzeteiben nem viccek 

adhatnak erőt, nem humoros törté-
netek, hanem Isten Igéje, és az ezeken 
alapu ló lelki énekek. Ezt fi gyelhettük 
meg halálos ágyak mellett megállva is. 
Egy idős néni képe jelenik meg előt-
tem, akkortájt ő volt gyülekezetünk 
legidősebb tagja, s az őt ápoló leánya 
azzal hívott fel minket, hogy édesanyja 
„elindult a nagy útra”. Sietve mentünk 
mi is meglátogatni őt, szerettünk volna 
még imádkozni vele, imádkozni érte. 
Ahogy férjemet meglátta a néni, csak 
ennyit kért: „Fiam, énekelj a menny-
ről!” Énekeltünk. Lehet, hogy egy ki-
csit könnyes szemmel, lehet, hogy egy 
kicsit elcsukló hangon, de békességes 
szívvel. Óh, hány és hány ilyen em-
lékem van! Betegágyon is békességet 
ad, békességet teremt az Ige, és a lelki 
ének! Sőt, még a koporsó mellett meg-
állva is! Sokszor még azokhoz is eljut 
az üzenet, és megérzik „Isten minden 
értelmet meghaladó békességét”, akik 
nem az övéi, látva a hívő emberek meg-
békélt arcát, örömtől, és persze köz-

ben a könnyektől is 
csillogó szemét, 

hiszen 

mi is 
emberek 
v a g y u n k 
azért, akiknek 
fáj az elválás, de ezek a 
búcsú könnyek nem a reménytelensé-
get tükrözik, hanem átragyog rajtuk 
a feltámadás reménysége is...
Kedves, derűs képek is feltűnnek a 
múltból. Családi áhítatok, amikor már 
gyermekeinkkel együtt énekeltünk, 
s igyekeztünk nekik minél több lel-
ki éneket megtanítani. Hosszú kocsi 
utak, amikor egyik éneket a másik után 
énekeltük, ezzel igyekezve csökkenteni 
a fárasztó utazás okozta terheket, fe-
szültségeket bennük, s csodák csodá-
jára nemcsak nekik telt gyorsabban az 
idő, de nekünk is, s ráadásként olyan 
jó légkör, olyan békességes hangulat 
teremtődött, – csak úgy magától –, 
hogy csak ámultunk.  
Aztán adventi időszakok képe is elő-
bukkan a múlt homályából: adventi 
koszorú melletti esti éneklések, ké-

szülve a karácsonyra, Jézus Krisztus 
születésének ünnepére. Ahogy nőttek 
a lányok, már nemcsak énekekkel ké-
szültünk, hanem igeversek, próféciák 
megtanulásával is. Már jócskán meg-
nőttek a lányaink, de ezeket a közös 
énekléseket még ma is emlegetik, és 
igénylik is. 

***
Természetesen, mint minden jó dol-
got, ezt is bitorolja az ördög. Sajnos 
mostanság, (vagy talán nemcsak mos-
tanság, nem tudom), szóval napjaink-
ban biztosan nagyon sok olyan zene 
hallható, mely nemhogy nem Istent 
dicsőítő, de egyenesen az Ő nevét gya-
lázó. A ritmusa-dallama felkorbácso-
ló, a szövege pedig mosdatlan. Nem 
akarok erről hosszasan elmélkedni, 
csak arra szeretném felhívni a fi gyel-
met, hogy úgy látom, hogy ezek a ze-
nei irányzatok közénk hívők közé is 
kezdenek beszivárogni. No, nem olyan 
mértékben, mint a világban, hanem 
szép csöndesen, szinte észrevétlenül. 
Mielőtt fi atalabb olvasóimnál „felmen-
ne a pumpa”, és megállapítanák, hogy 
na most következik a fi atalosabb ze-
ne szapulása, szeretném leszögezni, 
hogy nem áll szándékomban ezt ten-
ni, ugyanis nem biztos, hogy minden 
régi egyben szép is, és azzal se értek 
egyet, hogy ha valami új, akkor az 
biztosan értéktelen, bóvli. Nem. Azt 
azonban meggondolandónak érzem, 
hogy létezik a kommunikáció elmé-
letben egy tétel, miszerint ha a verbá-
lis, (azaz szóban elmondott), illetve a  
non-verbális módon kifejezett tarta-
lom között nincs összhang, akkor a 
nem szóban közölt, azaz non-verbá-
lis mondandó a hangsúlyos. Nézzünk 
rá egy példát, akkor talán érthetőbb 
lesz. Ha pl. találkozok egy rég látott 
ismerősömmel az utcán, és szomorú 
arccal, az ajkaimat biggyesztve, talán 
még félig elfordulva is, azt mondom 
neki, hogy „Nagyon örülök, hogy új-
ra találkoztunk.”, hát... nem hiszem, 
hogy elhiszi! Sőt! Pont az ellenkező-
jéről lesz meggyőződve, annak ellen-
ére, hogy azt mondtam neki, „Nagyon 
örülök a találkozásnak.” Csak éppen 
a másodlagos kommunikációs csa-
tornán, például a hangsúlyban, az 
arckifejezésben mást közöltem ve-
le, s ő ezt vette komolyan, mert így 
működünk...
Visszatérve a zenére. Néha komoly 
kérdésem van, hogy hogyan énekel-
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A történet ideje 1955. Családunk 
Bakosban élt. A Bátyúi templom-
ba jártunk. A három falut: Bátyú, 
Újbátyú, Bakos országút kötötte 
össze. Én mint kolhoz főkönyvelő 
dolgoztam a kolhoz irodában. Az 
egyik vasárnap kijöttem Bátyúból, 
és a templomból láttam, hogy tőlem 
messze egy személygépkocsi áll az 
árokszélen. Közelebb érve felismer-
tem, hogy a traktor állomás igazga-
tója sétál a kocsi mellett, a sofőrje 
pedig javítja a kocsit. Odaérve az 
igazgató megállított engem, és kér-
dezte, hogy honnan jövök. Az Úr ek-
kor nekem teljes békességet adott. 
Az énekeskönyv a kezemben volt, 
és mondtam, hogy a templomból 
jövök. Nem féltem egyáltalán. Még 
meg is dicsért, hogy megmondtam 
neki az igazat. 
Másnap, hétfőn eljött az igazgató a 
politikai főnökkel, hogy engem ki-
tegyenek a munkahelyemről, mert 
templomba járok. A kolhoz elnök-
kel tárgyalták ezt meg a szomszéd 
szobában. De nem tudták tervüket 
véghezvinni. A kolhoz elnök minden-
kinek a füle hallatára azt mondta, 
hogy énbennem jobban megbízik, 
mint saját magában. Az volt a vége 
az egésznek, hogy maradtam tovább-
ra is főkönyvelő. Hála és dicsőség 
ezért az Úrnak! Kilenctagú csalá-
dunk élhetett nyugodtan tovább, 
nem szűkölködtünk. 

T. Béláné, Bátyú

Nagyon köszönöm, hogy rendszeresen külditek az 
Antenna újságot, ami nagyon értékes számomra. Hála 
a drága Jézusnak, hogy szívetekből szolgáljátok Őt. Mert 
így szívtől szívig jut el a drága Ige. Nagyon szeretem a 
bizonyságtételeket. Csodálatos, hogy egyszerre dobban 
a szívünk, és tudunk örülni más örömének. Csodálatos 
az Úr! Meghallja, meghallgatja az imáinkat, ha kicsit 
vagy nagyot kérünk azt is. Felbecsülhetetlen az a véde-
lem, amit átélhetek Vele. 
Ahogy megérkezett az Antenna, azonnal a Pályázat ra-
gadta meg a figyelmemet. Az én békességemet adom. 
Adta, adja nekem. Igen, ez felbecsülhetetlen kincs: bé-
kességben maradni, ha hazugságot mondanak ellened, 

akkor is. Nem ér el a szívemig a hazugság, a rágalom. A 
megtapasztalás csodálatos. 
Egy alkalommal azt kértem az Úrtól: nem baj ha ha-
zugságot mond ellenem valaki, tudom, hogy nem igaz, 
csak ne hangosan kiabálva, mert ezt nagyon nehéz hall-
gatni. Meghallgatta az Úr csodálatosan kérésemet. Úgy 
érzem magam, mint ahogy Soproni János testvér éneke 
mondja: „Tudom van Krisztus Jézusom, ott van min-
dig velem.” És ez hatalmas, ki sem beszélhető, meg sem 
érthető, drága kegyelem. Szeretném magasztalni Istent 
ezért életemmel, cselekedeteimmel halálomig.

R. H.-né Edit néni, Komló 

hetek egy pörgős, szinte felkorbácsoló 
zenére például olyan szöveget, hogy 
„Csak Istennél csendesül el a lelkem.”, 
Vagy azt is visszásnak érzem, amikor 
Jézus golgotai haláláról, kínszenve-
déséről szól olyan ének, melynek a 
dallama, ritmusvilága korántsem ezt 
fejezi ki. Nem folytatom, ugyanis ez 
nem egy zenei elemző cikk, csak ép-
pen arra szerettem volna felhívni a 
figyelmet, hogy jó volna ezen a téren 
is igényesnek lenni, hiszen ez méltó 
hozzánk is, meg Isten dicsőítéséhez is. 
Már Dávid is követelménynek állítot-
ta a képzettséget akkor, amikor még 
a szent sátornál szolgálatba állította 
az énekes lévitákat. Így olvashatunk 
erről a Krónikák első könyvének 15. 
és 16. részében. (Csak részleteket idé-
zek belőle.) „Ezután bevitték az Isten 
ládáját, és elhelyezték annak a sátor-
nak a közepén, amelyet Dávid vont föl. 
Majd égőáldozatokat és békeáldoza-
tokat mutattak be az Isten színe előtt. 
Miután Dávid befejezte az égőáldozat és 
békeáldozat bemutatását, megáldotta 
a népet az ÚR nevében. (...) Rendelt az 
ÚR ládájához szolgálattevő lévitákat, 
hogy hirdessék, magasztalják és dicsér-
jék Izráel Istenét, az URat. Ászáf volt a 
vezetőjük.(...) Kenanjáhú volt a léviták 
vezetője az éneklésben, ő irányította az 
éneklést, mivel értett hozzá.”
„Mivel értett hozzá”. Ennél alább 
mi se adhatjuk. Énekelhetünk mi, 
ahogy tudunk, ha a saját szobánk-
ban vagyunk, s nem zavarunk vele 
másokat. Tegyük is, segít megbékélni, 
még a legnehezebb próbák között is. 
De, aki Istentől kapott szolgálatként 
végzi ezt a szent munkát, az értsen is 
hozzá! Mégpedig olyan szinten, hogy 
az valóban Istent dicsőítse, és a kör-
nyezetét pedig építse. 
Még egy emléket szeretnék olvasó-

immal megosztani. Néhány hete egy 
konferencián járva beszélgettem egy 
édesanyával, akinek két éve, tizené-
ves leányánál súlyos, előrehaladott 
rákos betegséget diagnosztizáltak. 
Elmondása szerint, azokban a sötét 
napokban, melyek műtétekkel, keze-
lésekkel teltek egy ének szinte minden 
nap eszébe jutott, és erősítést, meg-
békélést jelent a számára: „Rejts most 
el, a szárnyad alá, erős kézzel, takarj 
be engem! Tenger tombol, zúg, süvít 
a szél, Te emelsz fel a vihar fölé, ural-
kodsz hullámok habjain, szívem nem 
fél, Benned remél.” Ebben az esetben 
is hálás szívvel mondhatjuk el, hogy a 
kislány túlélte a nehéz napokat, és je-
lenleg tünetmentes. Ez az orvosi szak-
kifejezés arra, hogy jól van... 
Az Új-szövetségi istentiszteletnek is 
fontos része volt az ének, a zene. Pál 
apostol több helyen is ír erről levelei-
ben. Az efézusi gyülekezetnek írt levél 
5. részében pl. ezt találjuk: „Jól vigyáz-
zatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, 
hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas 
időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: 
ne legyetek meggondolatlanok, hanem 
értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne ré-
szegeskedjetek, mert a borral léhaság 
jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, 
mondjatok egymásnak zsoltárokat, di-
cséreteket és lelki énekeket; énekeljetek 
és mondjatok dicséretet szívetekben az 
Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az 
Atyának mindenkor mindenért, a mi 
Urunk Jézus Krisztus nevében.” 
Milyen egyszerű recept! Békesség, 
hálaadás, derűs emberi kapcsolatok 
járnak a nyomán, s ennek ellenére 
milyen kevesen gyakorolják, pedig 
igazából véve nem kerül semmibe, 
csak egy kis elszántságba. Kár lenne 
nem kipróbálni! 

Kulcsár Anikó
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Hívő családban születtem. Sajnos 
édesapám korán az Úrhoz költö-
zött. Azt kérte édesanyámtól, 
hogy hitben neveljen minket, 
gyermekeket. Ő, mint hívő anya 
ezt teljesítette is. Igen ám, de  if-
jú koromba jött a világ csábítása. 
Nem hallgattam az intelmekre, a 
jó tanácsra, inkább a sátán kecseg-
tetéseire. Házasságkötésem előtt 
sem Istentől kértem a tanácsot, 
és nem kértem, hogy Ő rendel-
jen ki részemre férjet, segítőtár-
sat, hanem mentem az én eszem 
és szívem döntése után. Amivel 
sokat szomorítottam Istent és 
édesanyámat. Felemás igában 
éltem közel ötven évet. Volt alk-
almam különbséget tenni, hogy ki 
az igazi békességadó. Mert én ke-
restem másfelé az üdvösségemet, 
békességemet, de csalódtam. Isten 
próbák elé állított, fi gyelmezteté-
seket adott, és türelemmel várt 
rám. Ezeken keresztül megérez-
tem, hogy Ő szeret és nem hagy 
el. Töredelmes szívvel kértem bo-
csánatát, Ő visszafogadott és adta 
az Ő békességét.  Nem úgy, mint 
a világ adta. Most, idősen és öz-
vegyen, egyedül élve nem érzem 
az egyedüllétet, mert az én meny-
nyei jó Atyám itt van velem az Ő 
békességével, szeretetével, amiért 
nagyon hálás vagyok. 
Minden hívő fi atalnak taná cso-
lom, hogy ne hallgassanak a sátán 
csábításaira, mert nem éri meg. A 
világ nem tudja azt a békességet 
adni, amit a mi drága Megváltónk. 
Adja Isten, hogy minél többen el-
fogadják ezt a felkínált békességet, 
és megérezzék, hogy mennyivel 
jobb, boldogítóbb,  mint amit a 
világ ad.

V. Jolán, Domoszló

 
Isten békesége olyan kincs, amely 
semmihez sem hasonlítható. E foga-
lom mélységét érzékelteti leginkább, 
hogy feltámadott Urunk így köszön-
tötte tanítványait: Békesség néktek. 
Tudta, hogy tele vannak bűntudattal, 
aggódással, félelemmel. Pásztor nél-
kül olyanok, mint a kiszolgáltatott ju-
hok. És jön Jézus, és hozza azt, ami 
a legfontosabb ott és akkor: lelkük 
nyugodalmát. 
Mi is így vagyunk. Jézus test szerint 
nincs velünk, így mi aggódunk, félünk 
folyamatosan, pedig Ő mindig velünk 
van. Aggódunk a holnapért, félünk a 
betegségektől, kiszolgáltatottságtól, 
magánytól, hogy senki nem ad majd 
egy pohár vizet, ha rászorulunk er-
re. A békesség fontossága akkor tu-
datosul mibennünk igazán, amikor 
annak híjával vagyunk. 
Voltam én is ilyen időszakban 19 
évig. Sírás, félelem, kilátástalan-
ság. A lelki fogság kínzóbb talán, 
mint a tényleges bezártság. És tan-
ulságként mondom, hogy hiába volt 
Isten-tudatom, ám nem volt szemé-
lyes Megváltóm. Isten békessége 
megőrzi érzéseinket, gondolatain-
kat Őbenne. Ez a békesség titka. 

Megmaradni Őbenne, Igéjében, ez 
a biztos menedék. 
Milyen jó volt aztán megtapasztalnom 
a szabadulást! Ha hamarabb jutok el 
Jézushoz, akkor már majd két évti-
zednyi szenvedés alatt tudtam volna 
megélni a békességet. De az Igét nem 
olvastam, templomot ritkán látogat-
tam, ritkán imádkoztam, Krisztust 
kikerülve éltem. Holott csak szólíta-
nom kellett volna Őt, a mélységből 
kiszabadított volna. 
De kitelt a sírás ideje. Közben kór-
házi kezelések, bibliaórai tanítások 
nyomán Krisztus meghallotta hívó 
szavamat. Azóta majdnem húsz év 
telt el, és BÉKESSÉGEM VAN! Ami 
nem hébe-hóba nyugalom. Tartós biz-
tonságérzet. De ez nem jelent mindig 
aggódásmentességet, hisz a hitéletem 
hol halad, hol meghátrál. A nehézsé-
gek sokszor igyekeznek elborítani. De 
Isten ígéretei átvezetnek minden akad-
ályon. Krisztus az erőm, örömöm. Ezt 
kívánom minden testvéremnek, hogy 
találja meg Krisztust, mert az Ő bé-
kessége oldja fel a félelmeket, és betöl-
ti szíveiket szeretettel, reménységgel, 
békességgel. 

P. A. Júlia, Tahitótfalu

Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, fel-
épülsz...” (Jób 22,23).
Elifáz ebben a versben nagy igaz-
ságot mondott ki, sok ihletett Ige 
összefoglalását. Kedves Olvasóm, 
letaglózott a bűn? Rommá lett az 
életed? Ellened fordult az Úr, úgy-
hogy anyagilag csődbe jutottál, szel-
lemileg letörtél? Vajon nem tulajdon 
ostobaságod juttatott-e romlásra? Ha 
így van, akkor első dolgod az legyen, 
hogy visszatérj az Úrhoz. Mélységes 
bűnbánattal és őszinte hittel térj visz-
sza lázadásodból. Ezt meg kell ten-
ned, hiszen te fordultál el attól, aki 
szolgájának vallottad magadat. Ez 
az egyedüli bölcs dolog, amit csak 
tehetsz, mert amíg ellene harcolsz, 
nem virágozhat ki az életed. Ezt a 

lépést sürgetően szükséges meg-
tenned, mert amivel Isten eddig 
fenyített, az semmi ahhoz képest, 
amivel még fegyelmezhet, hiszen Ő 
a Mindenható. Nézd, micsoda biz-
tató ígéret ez: „Felépülsz!” 
Csak a Mindenható tudja felállítani 
a ledőlt oszlopokat, helyreállítani a 
düledező falakat romos életedben. 
Ő viszont nemcsak képes erre, ha-
nem meg is fogja tenni mindezt, 
ha megtérsz hozzá. Ne késlekedj! 
Megnyomorodott lelked teljesen 
csődbe jut, ha tovább is lázadsz, míg 
a szívből jövő bűnvallás megköny-
nyebbít, az alázatos hit pedig meg-
vigasztal. Tedd meg ezt, és meglátod, 
minden rendbe fog jönni.

C.H. Spurgeon
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Mielőtt a Megváltó megérkezett volna a Földre, Isten 
évszázadokon keresztül újra és újra megígérte a jövete-
lét. Ám ezek az ígéretek nem annyiból álltak, hogy egy 
korábbi Igét megismételt Isten valamelyik prófétáján 
keresztül, hanem minden egyes új kijelentés valamit 
hozzátett a korábbiakhoz. Mintha egy darabokra tört 
kép egy-egy újabb darabját juttatta volna el hozzánk, 
hogy egyszer majd teljes egészében a kezünkben legyen, 
amikor fel kell ismerni annak megérkezését, akit az a 
kép ábrázol. Mindent tudhattunk róla: fogantatásának 
rendkívüliségétől a születése helyéig, származásának 
különös voltától a küldetése nagyszerűségéig. Tudtuk, 
hogy nem természetes halállal hal, de áldozat lesz, de 
azt is, hogy feltámad és Isten jobbjára ül. Hogy Isten Fia 
lesz, s mégis „Emberfia”... S ezek az ígéretek Jézusban 
mind-mind beteljesedtek.
Amikor Krisztus először érkezett, a történelem nagy 
fordulatot vett, mert Izrael népe „nem ismerte fel meg-
látogatásának idejét”. Ám most, amikor egy másik kép 
darabjait illesztgetjük, s visszavárjuk Jézust, aki eljön 
majd ítélni élőket és holtakat, vajon értjük, hogyan il-
leszkednek össze az Isten által előre kijelentett prófé-
ciák napjainkban beteljesülő darabjai?
Olyan világban élünk, amikor az adott szó oly mérték-
ben leértékelődött, hogy az ígéretek sajnos a legtöbb 
esetben nem jelentenek semmit. Szüleikben csalódott 

gyermekek, gyermekeikben csalódott szülők, feszültség-
ben élő, „átvert” főnökök és alkalmazottak, léprecsalt 
üzletfelek hada vesz minket körül. S közben minden-
ki vágyna a megbízhatóságra, a szavahihetőségre. S ép-
pen ezért talán sokan úgy érzik: nincs erejük az egész 
világtörténelmet átfogó próféciák boncolgatásához! 
Ám saját életünkkel kapcsolatosan is felvethetjük a 
kérdést: Isten szava, Isten ígéretei hogyan teljesedtek 
bennem? Értettem-e, s követtem-e Isten tanácsát? S 
ha igen, hogyan tapasztaltam meg, hogy ígéreteihez 
hűséges? Lehet, hogy éppen egy ígéreteit megtartó hí-
vő ember irányította az élő Isten ígéreteire valakinek 
a figyelmét...
Ezekre a kérdésekre bizonyára sokak tarsolyában la-
pul felelet. Kérjük, írják meg nekünk, hogyan élték át 
Isten személyes életükre adott ígéreteinek beteljesü-
lését, hogy közre adhassuk azoknak az olvasóinknak 
is, akik most harcok és kétségek között keresik a vá-
laszokat. A legérdekesebb, legépítőbb írásokat jutal-
mazzuk, és az adásainkban is közre adjuk! A borítékra 
kérjük írják rá: 

„Beteljesült ígéretek”.
Beküldési határidő: 2011 november 25.

Minden műsorunk meghallgatható honlapunkon, a www.mera.hu címen. A frekvenciák/
hullámhosszak esetleges változását időben közölni fogjuk. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!  
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„A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség...”
Hívő életem évtizedei alatt sok kedves testvért 
vesztettem el, akiknek hiányát máig is érzem. 
Legutóbbi lelki megtapasztalásomról azért 
szeretnék írni kedves olvasóinknak, mert most 
éltem át először, mit jelent Krisztus békessége a 
szenvedésben s az örömteli vágyakozás a meny-
nyei haza után. Hálás vagyok Istennek azért, 
hogy közelről láthattam Solymosiné Patkós Sára 
földi életének befejezését, amely csak azok szá-
mára volt szomorú, akik szerettük őt. Betegsége 
hirtelen jött és gyors lefolyású volt. Utolsó erejéig 
szolgálta az ő „cigánykáit”.
Sokan szerették, és utolsó percig nagy ragasz-
kodással vették körül – mert Krisztus jó illata 
sugárzott belőle. A testét felemésztette a halálos 
kór, de a szeméből ugyanaz az öröm ragyogott, 
amely mindig vonzóvá tette vele az együttlétet. 
Ő igazán imádta Megváltóját! Nem engedte, 
hogy betegségéről beszéljünk, látogatóitól várta 
a beszámolókat, számon tartotta gondjaikat, és 
az imatémákat. Elhittük neki, hogy boldoggá 
teszi a tudat, hogy rövidesen találkozik Jézussal. 
Mindent elrendezett maga körül – szép ruháit, 
tárgyait szétosztotta…
Egy régi gyülekezeti szilveszter emlékképei 
jelennek meg előttem: a már jól ismert arcok 
között feltűnt két ismeretlen ember. Az est ház-
igazdája kedvesen köszöntötte a Patkós testvé-
reket, Sacit és Lalát, akik Amerikából érkeztek. 
Szinte észre sem vettük, s már ők lettek a tár-
saság középpontjai, remek humorukkal, köz-
vetlenségükkel, örvendező keresztyénségükkel. 
Amerikai gyülekezetük küldte haza őket missziói 
megbízatással, hogy a magyarországi cigányok 
között szolgáljanak. 
Hamar összebarátkoztunk. Megtudtam, milyen 
keserves gyermek- és ifjúkoruk volt a kommu-
nista Magyarországon, ami 1956-ban az ország 
elhagyására indította őket. Saci a lágerben is-
merkedett meg későbbi férjével. Mindketten 
Amerikába kerültek, ahol kemény munkával 
teltek az évek. Először Sára látogatott haza, beteg 
nővérük ápolására, s a pasaréti templomba eljut-
va, minden lehetőséget kihasználva, szívta ma-
gába Isten Igéjét. Amerikába visszatérve lelkesen 
számolt be testvérének, aki már alig ismert rá a 
húgára. Arra már nem emlékszem, mennyi idő 
telt el, amíg Laci, (vagy ahogy mindenki ismerte, 
Lala) is átadta az életét az Úr Jézusnak. Ekkorra 
már mindkettőjük házassága zátonyra futott, és 
egyre jobban vágyódtak arra, hogy szülőhazájuk-
ban szolgálhassanak.
Itthon sok ellenállással, nehézséggel kellett 
megküzdeniük, hiszen az amerikai és a magyar 
mentalitás bizony eléggé különböztek egymás-
tól. Nekünk furcsa volt könnyedségük, állandó 

örvendezésük, ők viszont nem értették, miért 
ilyen kedvetlenek, lógó orrúak a hazai hívők. 
Teljes lelkesedéssel vetették be magukat a 
Nógrád megyei cigányok között a szolgálatba. 
Béren volt a bázisuk, innen jártak evangelizálni, 
beszélgetni, gyermekeket tanítani. Emlékszem 
örömükre, amikor egy egész karácsonyi műsort 
sikerült előadni a templomban, cigánygyerekek 
szereplésével. Kedves egyéniségüknek köszönhe-
tően hamarosan segítőtársakat is találtak mun-
kájukhoz: Polonyi Gyöngyit, aki az Úr Jézusért 
hagyta ott színészi pályáját, és Margitkát, aki a 
gyermekeket tanította, s később Lala felesége 
lett. A pasaréti gyülekezetbe is elhozták azokat a 
házaspárokat, fiatalokat, akik új életet kaptak Jé-
zusban. Patkós Lala és Margitka esküvőjén meg-
tért cigányok tettek bizonyságot arról a Krisztus-
ról, Aki teljes szabadítást adott babonákkal teli, 
bűnöző életükből. Amikor megjelentek a pasaréti 
gyülekezetben, kisugárzásuk, örömük magukhoz 
vonzotta az embereket –, köztük sok fiatalt is.
Először Lala betegedett meg. Sokáig csak csa-
ládtagjai tudták, milyen áldozattal, béketűréssel 
folytatja szolgálatát. Sokat szenvedett és nagyon 
hosszú ideig. Felesége, testvére s a barátok ápol-
ták, hiszen teljes kiszolgálásra szorult. Halála 
után Saci azt mondta: „úgy érzem, mintha vala-
melyik testrészemet veszítettem volna el.” 
Szolgálatuk közös volt, melyet nagy szeretetben 
és egyetértésben végeztek, és ez különlegesen 
szoros kapcsolatot alakított ki közöttük. Saci ne-
hezen viselte testvére hiányát, de ez nem tartott 
sokáig... Amikor kiderült, hogy ő is súlyos beteg, 
őszinteséget kért az orvosoktól: „hívő ember 
vagyok – mondta –, szeretném ehhez méltóan 
befejezni a földi életemet.” A kórházban, később 
otthon is, mindig Jézus Krisztus állt a beszélgeté-
sek középpontjában. Megadatott még neki, hogy 
amerikai gyülekezetének képviselői – tudomást 
szerezve állapotáról –, eljöttek meglátogatni. A 
kicsi lakásban gyülekezetünk lelkésze, Földvári 
Tibor szolgált Igével, és Saci együtt úrvacsoráz-
hatott régi és új lelki testvéreivel. 
Nem sokkal halála előtt jártam nála. Nem ma-
gáról beszélt, hanem végig kérdezte közös isme-
rőseinket, érdeklődött, hogy mennek a dolgaim, 
aztán közösen imádkoztunk. Az egyik megtért 
cigány fiatalasszony költözött hozzá, aki csak 
Maminak szólította őt, és elmondta nekem, ho-
gyan tértek meg a párjával együtt bűnökkel teli 
életükből. Sok éve élnek már vad-házasságban, 
most készülnek a templomi esküvőre –, de erre 
az alkalomra Saci már nem mehetett el.

Zika Klára


