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Az idő is – miként a levegő – látha-
tatlan ugyan, mégis létező valóság, 
Isten alkotása. A teremtéskor Isten 
indította el az időt, és a világ végén 
Ő állítja meg. Ahogy azt a Jelenések 
könyvének 10. fejezetében olvassuk 
a hatodik versben. „Idő többé nem 
lészen.”
Ezért mi emberek a száguldó idő szo-
rításában élünk, születésünk pillana-
tától halálunk pillanatáig. Mi az idővel 
nem alkudozhatunk. Nem mondhatjuk, 
állj meg egy pillanatra. Várjál egy ki-
csit. Az idő egyszerűen faképnél hagy 
minket, és vonul tovább végső célja 
felé. Ezért ismerünk mi múltat, jelent 
és jövőt. De mindig csak a mai nappal 
rendelkezünk. A tegnap már nem a 
miénk, a holnap még nem a miénk. 
Isten időbeosztást készített nekünk, 
percet, órát napot, hónapot és évet. 
Rövid földi életünkről pedig így ír a 
Biblia egyik ihletett írója: „Életem 
ideje kezedben van.”  
Minden ember földi élete Isten kezé-
ben van. Életünk kezdetét legtöbben 
ismerjük, ám a végét csak Isten ismeri, 
csak Ő tudja, milyen módon ér véget. 
Egyedül Jézus volt az, aki előre tud-
ta, milyen módon fejezi be földi éle-
tét. Nos, ebből a tovaszáguldó időből 
minden ember kapott többet, keve-
sebbet, isteni mérték szerint. Ezeket 
az időszakokat a temetőkertek őrzik 
a leghitelesebben. Azokban minden 
korosztály megtalálható, egy évestől 
száz évesig. 
Mélységesen hiszem, hogy Isten az 
időt az örök életre való felkészülés 
végett ajándékozta nekünk. De egy-
ben sáfárság szempontjából is. Mivel 
lesz majd egy nap, melyen Isten el-
számoltat minket, miként sáfárkod-
tunk a nekünk ajándékozott kegyelmi 
idővel. 
Ha jól megfi gyeljük a zajló földi élet 
ritmusát, mindenütt sietés, rohanás 
tapasztalható. Órával mérjük a mú-
ló időt a földi élet minden területén. 

Szomorú azonban ebben az eszeve-
szett rohanásban, hogy a legtöbb ember 
megfeledkezik arról, hogy élete Isten 
kegyelmi ajándéka, melyet lehet hasz-
nosan és lehet eltékozolva tölteni. Az 
emberiségnek csak kicsiny hányada az, 
mely a neki ajándékozott idővel hely-
esen bánik, mert hiszi és vallja, hogy 
neki hallhatatlan lelke van, és majd 
halála pillanatában kilép az időből 
az időtlenségbe, az örökkévalóságba. 
Ezért aki ennek tudatában van, annak 
nagyon fontossá válik minden nap. És 
igyekszik úgy élni, mint aki elrendezte 
élete dolgait Istennel és emberekkel, 
így készen áll a váratlan eltávozásra 
is a földi életből. A látható világból 
a láthatatlanba. Az ideig valóból az 
örökkévalóba. 
Egyikünk sem tudja, vajon nem a 
mai nap e az utolsó nap az életünk-
ből. Hiszen – világviszonylatban – na-
ponta emberek tízezrei lépnek ki az 
idő világából az időtlenség világába. 
De nem mindegy, hogy felkészülten, 
vagy készületlenül. Mert óriási a tét. 
Vagy üdvösség, vagy kárhozat. Ezért 
minden dolognál fontosabb hogy „még 
ma”, míg tart a drága kegyelmi idő, 
készüljünk fel az örökkévaló életre, 
az elszámoltatás nagy napjára. Mert 
azt egyetlen ember sem kerülheti el. 
Minden embertől számon kérik a neki 
ajándékozott időt. Ott már alkudozás-
nak nem lesz helye. A szánom-báno-
mot fi gyelembe sem veszik! 
Hála mennyei Atyánknak, ma még le-
het a földi élet széles útjáról az üdvös-
ség keskeny útjára térni és boldog hittel 
elfogadni az ingyen felkínált kegyel-
met, bűnbocsánatot, üdvösséget. 
Befejezésül idézem egyik versem 
utolsó sorait: 
„Még ma: a halálba adhatod az éned,
még ma: Isten Lelke újjászülhet téged! 
Még ma: felujjonghatsz, te hontalan árva. 
Még ma: hazád lehet, Isten szent országa!

Pecznyik Pál, Celldömölk

ADD ÖSSZE!
Félve megyek az iskola felé,
Félve a Mester hű szeme elé.
Szabódva nyújtom át a füzetet,
A sok kusza, egymás alá vetett 
Tétova számot: „Valaki beteg…
Szenved, gyötrődik, akit szeretek…
Ellenség tör reám. S magam vagyok,
Önmagamnak ellensége – legnagyobb.”
A Mester nézi… hosszan, komolyan.
„Bizony, a feladatban hiba van!
Sorakozik a sok sötét adat,
S nem adtad hozzá a hatalmamat!”

Pirulva nézem. Ó, mennyire más,
Ahogy Ő vezet, az összeadás.
Olyan megnyugtató a vége is,
Oly bíztató az eredménye is!
Hozzáadva hatalmát, erejét,
Szeretetét, mely melengetve véd,
Mindenhez, ami nyomja a szívem.
Az eredmény: „Hiszek, Uram! Igen!”

Túrmezei Erzsébet

Az áprilisi pályázatunkra érkezett 
írások közül az alábbi beküldőket 
jutalmaztuk:

Batho Erzsébet – Szlovákia
Eva Bobková – Kassa, Szlovákia
Gaál Istvánné – Farád
Hanyu Józsefné – Vásárosnamény
Hugyi János – Kecel
Jamsik Józsefné – Komárom
Járinka Tiborné – Tatabánya
Kiss Kinga – Budapest
Kovács Józsefné – Budapest
Major Lászlóné – Mórichida
P. Zoltánné – Budapest
Pecznyik Pál – Celldömölk
Rudas Lászlóné – Budakalász
Szőke Borbála – Németország
Tóth Irén – Szlovákia
Vágó Dénes és Piroska –

Románia, Pecica
Zóka Jenőné – Nagyatád

„Isten soha nem ígért olyasmit, amit ne 
akarna beváltani, soha nem bátorított olyan 

reménységre, amelyet nincs szándékában 
teljesíteni.” (C.H.Spurgeon)
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Döbbenten olvastam az elmúlt napokban Habakuk próféta 
sorait: „A Libánon ellen elkövetett erőszak visszaszáll rád; 
a vadállatok kipusztítása miatt majd te is rettegni fogsz.” 
(Hab 2,17) Ha jól értem, ez azt jelenti, hogy Isten számon 
tart mindent és mindenkit ezen a bűnbe veszett földgo-
lyón. S éppen ezért mi is számadással tartozunk előtte, s 
elszámolással a dolgokról, amiket teszünk, hiszünk, vagy 
mondunk. S mondani aztán sok ostobaságot tudunk...
Ha még emlékeznek, különleges tavaszunk volt ebben az 
évben. Először, mintha nem is akart volna tavaszodni, 
de aztán hirtelen – szinte egyik napról a másikra – vi-
rágba borultak a fák. Aztán nyár lett, majd újra hideg. 
De ami a legfőbb különlegessége volt ennek a tavasznak 
– alig esett az eső. 
Aki egy kicsit is megpróbálta végiggondolni, nagyon ha-
mar rádöbbenhetett arra, hogy ennek nem lesz – mert 
nem lehet – jó vége. 
Mátészalkán jártunk áprilisban, ahol arra panaszkodtak, 
egy hirtelen jött fagy az egész környéken elvitte a gyü-
mölcs nagy részét, mert a virágok nem élték túl a hajna-
li mínuszokat. Másutt azt mondták, hogy ha egy héten 
belül nem lesz eső, hát nem lesz gabona... 
Közben hallgattam az időjárás jelentéseket, amelyek va-
lami nemtörődöm fölényességgel adták tudtul: nem lesz 
eső, jó idő lesz, ne aggódjanak, a felhők messze elkerül-
nek minket... 
Jó idő... Kinek jó és mire jó? Buszmegállóban ácsorgáshoz 
jó, vagy ahhoz, hogy – bosszúságomra – frissen lemosott 
autómat netán bepöttyözi a rászáradó esőcsepp...? Nekem 
jó, vagy arra jó, amire a legnagyobb szüksége van ember-
nek és állatnak, fűnek, fának, növénynek...? Vajon tényleg 
ennyire rövidlátóvá, ennyire érzéketlenné tudunk válni, 
hogy az egyetlen szempont, ami felmerülhet az időjárás-
sal kapcsolatban, hogy vajon kell-e cipelni az esernyőt és 
ha most valami nekünk éppen jó, az legyen jó mindenki-
nek? Hogy nem látjuk: a jövendőt veszítjük el, miközben 
pillanatnyi érdekeink szerint gondolkozunk? 
Mondhatná valaki: ez egészen természetes, hiszen a mai 
ember olyan messzire került a természettől, hogy már nem 
is tudja, hogy éppen minek az ideje van. A boltban úgyis 
mindig lehet kapni mindent... Vajon mentség-e ez a mai 
embernek? Ki tehet arról, hogy amit korábban minden 
tanulatlan, falusi gyerek tudott – pl. az eső szükségessé-
géről –, az ma olyan tudomány, ami a nagy városok egye-
temjeit végzett, művelt koponyáiból is hiányozni látszik, 
s nem is könnyen pótolható?
Hadd mondjak egy példát! Ismerek olyan települést, ahol 
évekkel ezelőtt alkonyatkor ezerszám köröztek a fecskék. 
Aztán a fecskefészkeket leverték, mert útban voltak vala-
mi „modern” előtt, a partifecskék kis barlangjai elé falat 
húztak. Nem olyan régen ott járva egyetlen fecskepárt 
láttam, de szúnyog, légy és mindenféle bogár volt bőven. 
Nem baj, majd permetezünk! Ja, hogy a nyakra-főre fúj-
kált vegyszerektől meg allergiás lesz a gyerek? Hát, majd 
csak kitalálnak valami jó gyógyszert... Meg annak mel-
lékhatásaira egy-két másikat.
Olvasom Habakuk szavait, s egyre több példa tornyosul 
elém. „A Libánonon – azaz a teremtett világon – elkö-
vetett erőszak visszaszáll rád, a vadállatok kipusztítá-
sa miatt majd te is rettegni fogsz...” Égő bányák, melyek 
egész városokat tettek lakhatatlanná és lakatlanná; fel-

robbant olajfúró tornyok, amelyek kristálytiszta vizű 
tengeröblöket változtattak kátrányos temetővé; egyre 
modernebb navigációs eszközök, melyek tengeri álla-
tok százait, vándormadarak ezreit tévesztenek meg és 
végzik valahol a parton, vagy éppen a vízben fuldokol-
va; atomerőművek és hulladékaik, melyek nem várt ese-
mények következtében rettegésben tartanak milliókat, 
emlékeztetve civilizációnk „sugárzó bölcsességére”. Mi 
ez, ha nem a csak magával törődő, a hosszútávú követ-
kezményekkel számolni nem tudó, vagy anyagi érdekei 
miatt nem akaró modern ember lázadó üzenete: „Én és 
senki más! Vesszen minden, ami nem szolgál a mában! 
Félre az utamból!”
Vajon nem kellene-e felkiáltanunk és könyörögnünk, hogy 
mentsen meg minket Isten – saját magunktól is –, mert 
mindaz, ami körülöttünk történik, arról árulkodik, hogy 
nem csak a természettől kerültünk nagyon távol, de el-
sősorban a természet Urától, az élő Istentől? 
Milyen kár, hogy annyira el vagyunk foglalva a pilla-
nattal, hogy alig-alig marad erő és idő az örökkévalóra. 
Pedig Jézus határozottan mondta: „keressétek először 
Isten országát és annak igazságát és a többi – ráadásként 
– megadatik néktek.” 
Isten tervében oly szépen benne volt minden: „Az ÚR, a te 
Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szem-
mel tartja azt Istened, az ÚR, az év elejétől az év végéig. 
Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, amelyeket 
ma parancsolok nektek, ha szeretni fogjátok Isteneteket, 
az URat, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok 
őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai 
és kései esőt, és betakaríthatod gabonádat, mustodat 

és olajodat. Adok füvet a meződre állataidnak, és te is 
ehetsz, és jóllakhatsz.” (5Móz 11,12-15)
Tehát, ha az áldás elmarad, nem az időjárásban kell ke-
resni az okot, de még csak nem is az időjárás Urában... 
És a természet ideig-óráig való kizsigerelését sem kelle-
ne összetéveszteni az Isten áldásával.
Persze ehhez meg kellene tanulnunk rábízni önmagun-
kat, és hálát adni esőért, napsütésért, szélcsendért és vi-
harokért abban a tudatban, hogy Isten tudja, mire van 
szükségünk. 

Kulcsár Tibor
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Én is hittel vallom, hogy nem emberek akaratából szár-
mazott a prófétai szó, és hittel vallom, hogy Jézus a 
Krisztus. Nem vagyok már én sem fi atal, de gyermek-
koromtól megtapasztaltam az Úr csodatetteit. Le is írok 
most egy 1956-ban történt estet. 
Nagy paralízis járvány volt abban az időben, több gyer-
mek megbénult ebben a betegségben. Én is, mint sok más 
édesanya napsütéses napokon délelőtt 10 órától délután 
4 óráig benn foglalkoztunk a félig lesötétített szobában 
a gyermekeinkkel. Nekem is volt egy 7 éves fi am és egy 2 
éves kislányom. Nagyon féltettem őket, és így igyekeztem 
mindent megtenni, hogy elkerüljék a betegséget. 
Már kezdett szűnni a veszély, de az én kislányom megbe-
tegedett. Nagyon lázas lett. Kezdtem gyógyítgatni, mint 
máskor, ha probléma volt, de a betegsége egyre erő-
södött. Vittük az orvoshoz, de az orvos nem gondolta, 
hogy ilyen komoly a baj. Írt neki gyógyszert, de minden 
gyógyszer ellenére a láza egyre magasabb lett. A keze és 
lába lebénult. 
Lófogatunk volt, azzal vittük vissza az orvoshoz. Mikor 
tartottam a gyereket a kezemben olyan volt, mint egy 
merev deszkadarab. Teljesen béna volt. Mikor beértünk 
Neszmélybe, a férjem megállította a lovakat és tana-
kodtunk, hogy hova vigyük a gyermekünket, melyik 
orvoshoz. Ekkor a Jó Isten odarendelt egy embert, aki 
azt mondta, hogy most jött haza szabadságról és ő gyer-
mekorvos. Azt mondta, hogy rám is emlékszik, hisz ná-

la született a kislány. Vizsgálni kezdte a gyereket, majd 
úgy rendelte, hogy reggel a hatórás vonattal vigyük a kis-
lányunkat Debrecenbe, de előbb menjünk be hozzá, és 
odaadja a beutalót. 
Hazamentünk. Én azon az éjszakán – kinn a szabad-
ban, az udvaron – megszólítottam az Urat: „Uram, aki 
teremtetted ezt a gyönyörű világot, a napot, a holdat és 
a gyönyörű csillagokat és mindent amit teremtettél, Te 
meg tudod gyógyítani az én kislányomat”. Még végig 
sem tudtam gondolni egészen, a szívembe olyan nagy 
boldogság és öröm költözött. Teljes bizonyossággal tud-
tam és hittem, hogy meggyógyult a kislányom. Örültem, 
boldog voltam. 
Bementem a lakásba és ahogy édesanyám ölében meg-
láttam a gyermekemet, és láttam azt, hogy megfordítja 
a fejét, a boldogságtól nem tudtam szólni. Édesanyám is 
csak nézett és csodálkozott, hogy mi történt. A kislányo-
mat megetettem majd megfürdettem, adtam neki gyógy-
szert, lefektettem, és ő szépen elaludt. Én is lefeküdtem, 
és nagyon boldogan elaludtam. Arra ébredtem, hogy a 
kislányom mellettem ül, simogatja a homlokomat, és be-
szél hozzám.  Mondtam a férjemnek, hogy térdeljünk le 
és adjunk hálát a Jó Istennek, mert meggyógyította a 
kislányunkat. Mindketten az ágy mellé térdeltünk, és di-
csőítettük mennyei Atyánkat. Megköszöntük az Ő nagy 
szeretetét, hogy meggyógyította a kislányunkat. 

H. Józsefné, Vásárosnamény

11 éves voltam, mikor 1944 advent-
jétől 1945 január közepéig tartott 
falunkban a háború. Azért tartott 
olyan sokáig, mert két hegy között 
fekszik a falunk. Az oroszok, romá-
nok a magyar oldalról jöttek, így az 
alsóhegy volt az ő táboruk. A néme-
tek, magyarok a fő úton jöttek, az ő 
táboruk a felsőhegyen volt. A falu 
népe a pincében töltötte el ezt a há-
borús időt, mert éjjel-nappal szólt a 
katyusa, és dörgött az ágyú. 
Ilyen nehézségek között teltek nap-
jaink, az utcai harcok, jajkiáltások 
félelmétől elborzadva kaptam igét 
nagymamám testvérétől. Átölelt és 
azt mondta: „ne félj, kislányom! Ha 
Isten velünk, ki lehet ellenünk?” Már 
akkor megéreztem ennek az igének 
magasrendű hatását, hogy nem em-
beri észben fogalmazódott meg, ha-
nem mint jó mag hull a szívembe. Az 
értelem meg munkált bennem. 
Az idő múlásával sok drága ige ju-

tott el hozzám drága testvérektől. Hit-
mélyítő konferencián, drága alkalmak 
által erősítette szívemet a drága ige, 
amire nagyon nagy szükségem volt. 
Sokat imádkoztam azért, hogy bizony-
ságtevő gyermeke lehessek Istennek. 
A mi drága Megváltónk segítségé-
vel Isten gyermeke lettem. Elvezetett 
olyan helyekre, ahol bizonyságtevő 
gyermekei összesereglettek. 
Így találkozhattam Balog Miklós 
atyámfi ával, akinek bizonyságtételét 3 
szombaton is hallhattam a rádióban. 
Több bizonyságtételt is hallottam tő-
le, az öröm kincsei sugároztak belőle, 
és hallatszott szép hangja is, mikor 
elkezdődött az ének. „Hinni taníts, 
Uram, kérni taníts” – hallottam tő-
le. Szívünk megtelt hálával. Én mint 
Isten porszem gyermeke így éltem át 
ezt az eseményt. 
Egy nagyon fontos bizonyságtételt 
is hallottam Siklós Margit nénitől, 
mikor még gyermek voltam. A kö-

vetkező történetet mondta el ne-
künk: „egy tanító nénitől kaptam 
első Bibliámat, amit otthon nem 
lehetett olvasni. Elmentem egy ház 
tövébe és ott olvastam titokban a 
Bibliát. Órák hosszat olvastam, ami 
úgy hatott rám, mint nekem címzett 
szerelmes levél, és ez tette boldoggá 
egész életemet”. Ez a bizonyságtétel 
is drága emléket hagyott szívemben 
még 20 év múlva is. 
Szeretettel üdvözöllek benneteket, és 
kívánom, hogy a mi mennyei Atyánk 
áldjon meg benneteket, és szerető kezé-
vel ölelje át minden napotokat, akik 
Isten igazságának hirdetői vagytok, és 
szeretetét tolmácsoljátok a megfáradt 
időseknek és sok-sok hallgatónak. Mi 
már csak ebben találunk lelki örömet, 
békességet, mert felvidul a szívünk, ha 
naponként szól az Úr hozzánk. Legyen 
érte övé a dicsőség, hogy gyermeke-
ként hordoz bennünket!

T. Irén, Szlovákia
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Egy kedves találkozón gyermekko-
ri játszótársammal felidéztük közös 
emlékeinket: 
– Mindig te voltál a tanító néni – nézett 
rám – állandóan iskolásat játszottunk, 
olyan jó történeteket meséltél, hogy ad-
dig nyugton ültünk. Érdekes, hogy még 
sem lett belőled pedagógus.
– Mindig történelem tanárnak készül-
tem – válaszoltam –, de a politika bele-

szólt az életembe, nem tartottak megbízható kádernek. 
Visszanézve úgy látom, Mennyei Atyám csodálatosan el-
készítette az utamat. Nem a regnáló politikai rendszer 
oktatás politikája szerint tanítottam történelmet, hanem 
újságírói munkám mellett hitoktató és vasárnapi iskolai 
tanító lehettem.
A 90-es években különösen megnőtt az érdeklődés az egy-
házak iránt, a mi gyülekezetünkbe is sok olyan gyermek 
jött, akiket meg sem kereszteltek. Általában a nagymamák 
kísérték őket a hittanórákra, de voltak fi atal anyukák is, 
akik beültek az alkalmakra. Divatba jöttek az egyházi is-
kolák, és a felvételihez lelkészi ajánlás kellett. 
Nagy öröm volt számomra, ahogy ezek a gyermekek, akik-
nek nem volt keresztyén hátterük, kinyíltak a bibliai tör-
ténetekre, és megszerették a közös éneklést. A sok kedves 
emlék közül hálával idézem fel példának azt a családot, 
akik a kislányukon keresztül találkoztak először Isten 
Igéjével, a Bibliával. Az ő hívogatására kezdtek templom-
ba járni, és eljött a nagy nap, amikor együtt keresztel-
kedtek meg. Persze voltak olyanok is, akik a felvételi után 
elmaradtak az alkalmainkról. A nyári gyermekhetekre is 
többen eljöttek velünk Neszmélybe. Megtanulták, hogy 
étkezések előtt imádkozunk, megosztjuk egymással az 
eldugott csokit, üdítőt, nem csúfolunk senkit, nincs dur-
vulás. Persze ez nem mindenkinek tetszett.
A délutáni missziós történetek olvasása sokszor okozott 
gondot. Bevallom, nagyon bosszantott, hogy nincs ma-
gyar környezetben játszódó, magyar gyermekekről szó-
ló jó evangéliumi történet. A kis Jamesek, Hansok egész 
más csa ládi és iskolai környezetben élnek, mint a mieink a 
Kárpát-medencében. Ezért választottam az akkoriban meg-
jelent Fehérke című könyvet, Farkas Jánosné, Zsóka néni 
gyönyörű evangéliumi történetét, amelyet a 23. Zsoltárra 
épített . (Szívből ajánlom azoknak, akik még nem isme-
rik!) A hét közepe felé a gyerekek már nagyon izgultak, mi 
lesz Fehérkével, a kicsi báránnyal, Bátorral, Merésszel, no 
és főleg a Pásztorral. Az egyik hiperaktív kisfi ú, aki nem 
nagyon akart részt venni az alkalmakon, annyira a hatása 
alá került a történetnek, hogy amikor a Pásztor haláláról 
olvastam, hangos sírásra fakadt: „ez nem igazság, nem 
akarom, hogy meghaljon!” Alig tudtuk megvigasztalni. 
Később kettesben megbeszéltük Jézus halálának az okát 
és a célját. Később a szülők elmesélték, hogy alig ismertek 
rá a gyermekükre, annyira megváltozott.
Azóta sok-sok év telt el. A közelmúltban különleges aján-
dékot kaptam az Úrtól. Kisunokámat hoztam el az isko-
lából, s útközben egyszer csak rám köszönt egy magas 
fi atalember: – Áldás, békesség Klári néni! – Nahát, te vagy 
az, Bence! – kiáltottam meglepetten. – Még a nevemre is 

tetszik emlékezni?– nézett rám csodálkozva, hiszen sok 
idő telt el. Orvos lettem, családom van. – Emlékszel még 
a neszmélyi csendes-hétre és a Fehérkére? – kérdeztem 
tőle mosolyogva.

***
A gyermek olyan, mint a szivacs, mindent magába szív 
– ezért tartom rendkívül fontosnak, hogy nagy hang-
súlyt fektessünk lelki nevelésükre, hiszen a világi környe-
zet csak úgy zúdítja rájuk a mérget. (Olvasásra ajánlom 
Gaál Éva „Gyermekeink védelmében című könyvét!) A 
gyermek alkalmakon alapvető dolgokra kell megta nítani 
őket (köszönés, sapka levétel stb). Kezükben mindenfé-
le kütyü, amivel szórakoztatják magukat és egymást. A 
legváratlanabb kérdésekre, helyzetekre fel kell készül-
ni a tanítónak. Talán ezért is emlékszem olyan eleve-
nen arra a vasárnapi gyermek istentiszteletre, amikor 
az ötezer ember megvendégeléséről meséltem nekik, s a 
kisfi úról, aki meghallva Jézus felszólítását „adjatok ne-
kik enni”, felajánlotta édesanyjától kapott uzsonnáját, a 
halat és a kenyeret. Ez a lelkület elnyerte jutalmát, mert 
szemtanúja lehetett a csodának, ahogy Jézus az ő kis 
adományából megeteti a több ezer embert, sőt még ma-
rad is az ételből! 
A történet után élénk beszélgetés alakult ki a gyermekek-
kel a jószívűség, adakozás, irigység témakörében – néha 
csak kapkodtam a fejem a sok önzés, irigység hallatán. 
Ám mégis volt közöttük egy kisfi ú, akit otthon megkér-
deztek, miről volt szó a vasárnapi iskolában, mire ő csak 
annyit mondott: „holnap visszaadom a padtársam tollát, 
amit elloptam tőle”. Pedig lopásról egy szó sem esett, 
Isten Igéje megérintette, és erre indította. 
Egyre jobban érzem, mekkora ajándék, de felelősség is 
gyermekeink, unokáink nevelése! Nagyon ismert a törté-
net, de ide kívánkozik: Az Úr Jézus éppen tanított, amikor 
a szülők gyermekeikkel együtt keresték fel. A tanítványok 
nem akarták Jézus közelébe engedni őket, mert „meg-
zavarják” a felnőtteket. Jézus azonban erről is másképp 
gondolkozott. Ezt mondta: „Engedjétek hozzám a gyer-
mekeket, mert ilyeneké a mennyek országa!”

Zika Klára
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Valamikor régen még túráztam a he-
gyekben, és ismeretlen utakon haladva 
is biztos voltam abban, hogy a felfestett 
turistajelek elvezetnek az ígért célhoz. 
Ha ezt egy vak ember próbálná meg, 
akkor biztos, hogy nem járna sikerrel, 
mert nem látja a fára festett, a jelző-
táblákon kiáltozó jeleket. Ha egy színté-
vesztő menne arra, akkor ő is bajban 
lenne. Miért? Mert látja ugyan a jeleket 

a helyükön, de nem tudja értelmezni. Az erdőben olykor 
megesik, hogy „tréfás kedvű” emberek hasonló jeleket 
festenek fel az útvonalon, és aki nem ismeri fel pontosan 
a helyes útbaigazítást, meg is halhat egy szakadékban, 
egy vadállat által, egy eltévedt puskagolyótól...
Valahogy így látom én, visszatekintve az életemre a jele-
ket. Régen is láttam, hogy valaki gondoskodik rólam, hi-
szen ezer jele volt, de nem jelként értékeltem. Hogy van 
levegőm, a nap minden hajnalban felkel, mindig van enni 
és innivalóm, munkám, lakásom, ruházkodásom, csalá-
dom... Pedig ma már látom, hogy ezek sem természetes 
dolgok. De azt mondtam: – Megadta az élet. 
De hogy az az élet Ki vagy Mi? – fogalmam se volt. Vak 
voltam az igazság meglátására, mert nem ismertem még 
Istent. De az Úr már akkor fogta a kezemet, és nem en-
gedte, hogy halálra zúzzam magam, bár én ezt a kezet 
akkor még nem éreztem. Minden sikert magamnak tu-
lajdonítottam.
Később, amikor már kerestem az Urat, úgy viselkedtem, 
mint egy színtévesztő. Olvastam az Igét, de bennem élt 
sok korábbi szószátyár szöveg is, akik így meg úgy ma-
gyarázták Isten létét, ahogy nekik tetszett. Nem tudtam 
megkülönböztetni egymástól a hasonló színeket: az iga-
zságot a tévtanításoktól. De akkor is velem volt Isten lel-
ke. Magyarázott és óvott. Látásomat pedig visszaadta az 
ige komolyabb tanulmányozásával. 
Ma már képes vagyok arra, Isten Lelke segítségével, hogy 
felismerjem, melyik jel vezet el engem a mennyek orszá-
gába, és melyik jel kívánja a halálomat. Lelki vakságom 
és későbbi színtévesztésem is meggyógyult.
De igyekszem nem elfelejteni ezt a folyamatot, mert az 
Úr arra rendelte az életemet, hogy a Krisztus beszédét 
hirdessem. Azt pedig, hogy hogyan és miként, ahhoz is-
merni kell a vakok, a színtévesztők és a már gyógyultak 
állapotát is. Ezért nagyon hálás vagyok Istennek.
A mennyei Atya pedig a jelek garmadáit ajándékozza ne-
künk nap, mint nap, hogy erősítse és biztosítsa kapcso-
latunkat, közösségünket. Ugye így van ez a szerelmesek 
között is?! Nem kell mindig nagy dolgokról értekezni, 
elég ennyit mondani a másiknak: Szeretlek! Vagy: Te ezt 
hogy gondolod? Máskor: De jó, hogy vagy, olyan sokat 
jelentesz a számomra! 
Az első nagy jelet akkor kaptam, amikor életem mélypont-
ján kiáltottam Istenhez, és válaszolt. Sőt, nemcsak vála-
szolt, de személyesen el is jött hozzám. Soha senki nem 
mondta nekem, hogy Ő volt Jézus, de pontosan tudtam, 
és tudom ma is. Hatalmas jel volt! Életindító nagy aján-
dék! Később elkezdtem fi gyelni Isten szavait és ígéreteit, 
és amikor ráálltam egy-egy ige igazságára, akkor láttam, 

hogy hogyan működik az életemben a teremtő szó. Az 
„Őszintén szólva” c. adásokban a Jegyzetelve rovat is épp-
en ezekről a megtapasztalásokról tesz tanúságot. Mert az 
embereket tanítani kell meglátni a valóságot! Sokan csak 
úgy elmennek mellette, mások azt mondják, hogy Istent 
nem szabad zavarni kis dolgokkal, és megint mások úgy 
vélekednek, hogy miért pont velük foglalkozna az Isten, 
van neki elég dolga e nélkül is. Ezek az emberek – bocsá-
nat a szóért – de hazudnak Istenről. Mert Ő velünk van 
életünk minden pillanatában, ha engedjük.
Vannak nagy jelek is természetesen, de aprók is. Nagy jel 
volt az életünkben, amikor a lányom egy reggel elmesél-
te, hogy azt álmodta éjjel, hogy Jézus meglátogatta. Mai 
ruhában volt, de ő pontosan tudta, hogy ő a Krisztus. Bár 
még mindig nem hívő, és ez 14 éve történt, de álmában az 
Úr lábaihoz roskadt, aki egy üzenetet hozott neki: Kilenc 
hónapra gyermeked fog születni. És Niki pont kilenc hó-
napra született. Ez egy többfázisú jel. Az első része meg-
van, de hogy milyen lesz az élete annak, akinek a születését 
maga az Úr jelenti be, azt még nem látjuk. Vannak kisebb 
jelek is. Elvágom az ujjam és reggelre – miközben én csak 
alszom – Valaki gyógyítja a sebet. A héten ablakcserére 
vártam szakembereket. Mivel nagyon sok dolgom volt, 
felsóhajtottam az Úrhoz: Ó, bárcsak két nappal később 
jöttek volna, akkor még el tudtam volna intézni a sür-
gős dolgokat. Alighogy kigondoltam, telefonáltak, hogy 
a kőműves megbetegedett. Két napra volna szükségük, 
hogy valakit keressenek. Amikor a konyhánk frissen volt 
festve, felrobbant a kávéfőző. Olyan gyászos érzés fogott 
el, hogy nem is mertem a szemem elől elvenni a kezem. 
Amikor minden rosszra felkészülten körülnéztem, azt 
láttam, hogy egyetlen kávézacc-szem sem került a falra. 
Mindegyik a fali csempén landolt, melyet könnyű volt le-
takarítani. Sokat utazom metrón. Évek óta tapasztalom 
az Úr gyengéd szeretetét, hogy a legzsúfoltabb kocsikban 
is mindig kapok ülőhelyet. Sokszor hallom a szívemben, 
hogy hová álljak, és pont onnan száll le valaki...
Merás munkám során is számtalan eset bizonyította már, 
hogy elhívásom Istentől van, hiszen ő őrzi és vigyázza 
szolgálatomat. A legkülönbözőbb jeleket adta, hogy meg-
óvjon a tévedésektől. Talán emlékeztek még a verses tör-
ténetre, amit elmondtam, vagy annak az igehirdetésnek 
a megtalálására, mely az „üres lapról” szól. Már szám-
talan hallgató keresett meg ezzel kapcsolatban, tehát az 
Úrtól volt, mert eltalált a szívekhez! Az én részemről pe-
dig már sok-sok éve jel, hogy soha nem okozott nehéz-
séget a szerkesztés, mert az Úr mindig ad gondolatokat, 
amit én is igen élvezek. 
De az is jel, amikor én valamit elrontok, és Isten hely-
rehozza. Nagyon jó meglátni ezeket is, és hálát adni érte 
mennyei Édesatyánknak.
Hogy ütős jelek kellenek? Szerintem nem! Aki ilyet kí-
ván, annak úgyse elég semmi, hiszen csak a maga igazát 
akarja bizonygatni. 
Szüleimtől is elég jel a szeretetre, hogy mindkettő gon-
doskodik rólam, mos, főz, takarít, vasal, pénzt keres, ne-
vel, otthont teremt, foglalkozik velem... Ennél többre ne 
is vágyjunk!

Salyámosy Éva 
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Haragudjatok, de 
ne vétkezzetek! Ef 
4,26

Ismertem egy tíz ta-
gú családot, amely 
arról volt híres, 
hogy sokat vesze-
kedtek. Ritkán 
volt olyan nap, ami-

kor két szer-háromszor nem kiabáltak 
volna egymással olyan hangosan, hogy 
a körülöttük lévő három vagy négy 
családi házba be ne hallatszott volna a 
hangjuk. Mivel kertvárosban laktak, 
még a postásuk is megviccelte őket, 
amikor már szinte naponta messziről 
odakiáltotta: „Szakácsné! Hol vagy? 
Nem hallom a hangodat!” S mindez 
azért volt, mert az egész család hara-
gos természettel rendelkezett. 
Hogy történhetett ez meg? Úgy, hogy 
ha eredetileg csupán az egyik szülő 
ren del kezett haragos természettel, 
akkor esetleg egy, több vagy minden 
egyes gyermekük örökölhette ezt a 
természe tet tőle, s a másik szülő meg 
eltanulhatta. S lett belőlük egy ha-
ragos család. Vagyis, a haragos ter-
mészetet öröklés vagy tanulás, és 
egyben gyakori ismétlés által lehet 
átvenni! Nem beszélve arról, hogy 
vannak olyan egyé nek, akik annyira 
haragosak, hogy sohasem lehet tud-
ni, mikor robbannak ki. Mivel egész 
kis ártatlan beszélgetésből bármikor 
komoly szóharcot csinálnak. Ezeket 
legjobb elkerülni; vagy mielőtt ismé-
telten találkoznánk velük, megtanul-
ni valamilyen bölcs feleletet, amivel 
könnyen el tudjuk hallgattatni őket, 
vagy el tudjuk terelni fi gyelmüket.
S mit javasol az Isten Igéje a haraggal 
kapcsolatban?  Több mindent.
Először: „Haragudjatok, de ne vétkez-
zetek.” (Ef 4,26) Ami azt jelenti, hogy  
– bizonyos feltételek mellett – hara-
gudni nem bűn! Ugyanis, ha azért ha-
ragszunk valakire, mert szándékosan 
vétkezik, mint például lop, csal vagy 
káromkodik és verekszik, az részünk-
ről nem bűn. Mert egy bűnösre és a 
bűnére szabad haragudni és szabad 
meggátolni a továbbvétkezését, illetve 
a bűn megismétlését. Csakhogy, ha-
tározott, de békés hangon magyaráz-

zuk meg a bűnözőnek, hogy mit tett, 
s hogy vétke hova vezethet. Azt is el 
kell mondanunk, hogy meddig és ho-
gyan hozhatja helyre azt, hogy többé 
ne okozzon kárt magának, vagy má-
soknak. Mert a harag árt a szépség-
nek és az egészségnek, és esetleg még 
komolyabb bűnbe is keverhet.  
A haragos ember arckifejezése ugyanis 
ráncokat hagy maga után, ami öregít, 
vagy csúfít. Egészségét meg magas 
vérnyomással, gyomoridegességgel, és 
még egyebekkel támadhatja meg.
Jézus is haragudott, amikor a pénz-
váltókat a templomban találta. Meg is 
rótta őket érte. Sőt meg is tisztította 
a templomot tőlük. Nem lármázott, 
de rendet tett!
Sőt a Márk 10,13-14 szerint akkor is 
haragudott, amikor „Ekkor kisgyer-
mekeket vittek hozzá, hogy megérint-
se őket, a tanítványok azonban rájuk 
szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, 
megharagudott, és így szólt hozzájuk: 
’Engedjétek hozzám jönni a kisgyer-
mekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, 
mert ilyeneké az Isten országa.’” Vagyis 
ekkor sem kiabált, vagy veszekedett 
tanítványaival, amiért el akarták tőle 
zavarni a gyermekeket, hanem csupán 
határozottan megmondta nekik, hogy 
rosszat tesznek, s azt is, hogy mit te-
gyenek. S utána szent volt a béke. 
Azonkívül az AtyaIsten haragjáról 
is olvasunk a Bibliában, amikor le-
írja, hogy ő meg úgy szerette a vi-
lágot, hogy egyszülött Fiát engedte 
keresztre, hogy aki hisz Őbenne, an-
nak örök élete legyen. Viszont, „aki 
nem enged a Fiúnak (az), nem lát éle-
tet, hanem az Isten haragja marad 
rajta.” Tehát, aki nem hisz Jézusban, 
mint az Isten Fiában, nem hívja őt a 
szí vébe, nem engedelmeskedik szavá-
nak, stb., azon az Isten haragja van 
és marad, és ha ilyen állapotban hal 
meg, akkor a pokolba kerül. Viszont 
amint hisz Jézusban, bűnbocsána-
tot kér és kap tőle, és szívébe hívja 
Őt, Isten gyermeke, és bűnbocsána-
tot nyert, mennyországi állampolgár 
lesz. Azaz a mennybe jut, és Isten ha-
ragja végleg eltűnik róla.
Kedves Olvasónk! Behívtad már a szí-
vedbe az Úr Jézus Krisztust? Hiszed, 
hogy Ő az Isten Fia és Isten? Kértél 

Haragudjatok, de 

volt olyan nap, ami-

már bűnbocsánatot tőle? Ha igen, ak-
kor már nem haragszik rád az Atya-
Isten, sőt gyermekévé is fogadott (Jn 
1,12; 3,16 és 36). De ha még nem tetted 
meg ezen lépéseket, akkor és addig, 
„Isten haragja marad rajtad.” Ezért 
ne várj tovább! Higgy Jézusban, valld 
meg neki bűneidet, és hívd a szíved-
be MOST, mert a következő percben 
késő lehet, s Isten haragjával rajtad  
a pokol vár rád.
„HARAGUDJATOK, DE NE VÉT-
KEZZETEK” – üzente igénk. Vegyük 
komolyan tanácsát, és lesz boldog, 
békés és gyümölcsteli életünk itt. 
S áldott örökkévaló életünk odaát a 
mennyekben.  

Mátrainé Fülöp Irma

Miért féltek?
Miért csap le úgy a tóra
Néha egy-egy viharzóna?
Félek. Egyszer bajt okoz.
Ki az, ki így ostoroz?

Nézd! A Péter kis hajója,
Mintha csak egy inga volna,
Jobbra-balra ingadoz,
Mint egy kicsiny fadoboz.

Tudják ők, hogy hol a „bója”,
S meddig tart a viharzóna,
S hol a part? Én nem tudom.
Sötét van a partokon.

„Hol van Jézus? Talán alszik?
Tombol a szél, zúg, morajlik!
Jaj! Nézzétek! Süllyedünk!
Siess! Segíts! Mesterünk!”

Kiáltoztak szaggatottan,
Holtfáradtan, egyre jobban:
„Nem bánod, ha elveszünk?
Ne hagyj! Nézd, hogy szenvedünk!”

Jézus pihent a fejaljon,
De, hogy egy is meg ne haljon,
Szólt a szélnek: - Csend legyen!
S béke lett a tengeren.

Aztán ott – a hullámhalmon –
Szólt szelíden – most is hallom:
„Miért féltek? Higgyetek!
Én itt vagyok veletek!”

Imre Albert
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83. évemben vagyok. Sok beteg-
séget hordozok, sok gyógyszert 
szedek. De van egy orvosom is, 
akihez mindig mehetek imádság-
gal, és mindez ideig meghallgatta 
imáimat. Bízhatok benne. 
Tizennégy éves voltam, mikor 
bejöttek az oroszok, és az édesa-
pá mat agyonlőtték mellettem. Én 
fogtam a karját, és mindket ten el-
estünk. Az ő vére reám fröccsent, 
és az mentette meg az életemet. De 
sajnos, ő meghalt. Az édesanyám-
nak megbénult a szája és az egész 
ajkát nem tudta megmozdítani. 
Mindenünket elvitték. Ruháinkat, 
a termést, az állatokat. Minden pó-
tolható volt, de az édesapám nem.  
De azért az Úr rendelt mellénk jó 
rokonokat, akik nagyon mellénk 
álltak nagy fájdalmunkban. 
Férjhez mentem, hívő férjem volt. 2 
fi ú gyermekem van, 6 unokám és 5 
dédunokám. Jártam csendeshetek-
re, és így még jobban megismertem 
az Úr szeretetét. Nálunk volt 20 
évig a házi Istentisztelet. Pécsről 
jár tak lelkészek és Kaposvárról is. 
Most van egy kis gyülekezetünk 
bérelt helyen. Férjem 13 éve meg-
halt, és azóta egyedül élek. De már 
nagyon látszik, hogy közel van az 
Úr eljövetele.
Van egy kis gondozónőm is, aki 
se gít abban, amit nem tudok el-
végezni. Bottal járok, és sokszor 
elénekelem, hogy csak az Úrnak 
nagy kegyelme, hogy még nincsen 
végünk...

Z. Jenőné, Nagyatád

 

Sokan mondják, hogy amikor olyan 
veszélyhelyzetbe kerültek, hogy talán 
a következő percben végetérhet földi 
pályafutásuk, akkor egy pillanat alatt 
– mint egy fi lm – lepergett előttük 
egész eddigi életük.
Amikor meg kell állnunk az Úr előtt 
– ezt a Biblia, úgy mondja –, „köny-
vek nyittatnak meg”, hogy „kiki megju-
talmaztassék aszerint amiket e földön 
cselekedett. Vagy jót, vagy gonoszt.” 
Ha gondolatban végignézem „életem 
fi lmjét”, csak azt tudom megállapíta-
ni, hogy nincs remény. Cselekedeteim 
alapján nem sok jót tudok felmutatni, 
csak az elveszett állapotomat látha-
tom meg. De! Az Úr Jézus felajánlot-
ta – én pedig elfogadtam –, hogy Ő 
„megvágja az én fi lmemet”.
(Még kezdő szárnypróbálkozásaimat 
tettem az amatőr fi lmezésben, ami-
kor arra tanítottak, hogy a jó fi lm 
készítésének első, legfontosabb fel-
tétele, hogy bátran használjuk az ol-
lót. Mindent ki kell vágni a fi lmből, 
ami nem tökéletes, ami nem egyér-
telműen a fő célra, a fő mondaniva-
lóra mutat. Inkább legyen rövidebb 
a fi lm, de legyen jó!)
Gondolatban végignéztem az Úr Jé-
zus sal életem fi lmjét. Azt mondta: 
„Nézd! Mielőtt bemutatom életedet 
az Atyának, én kész vagyok kivág-
ni, eltörölni – bűneidet – mindazt, 
amit Ő nem akar látni. (Golgotai ál-
dozatommal én megszereztem arra a 
jogot, hogy eltöröljem mindenki bű-
nét, szennyét, aki azt nekem átadja.) 
Ehhez természetesen a te beleegye-
zésed – sőt, kifejezett kérésed – kell, 
mert én csak azt törölhetem el, azt 
tehetem „meg nem történtté”, amit 
te olyannak ítélsz, amit te nekem át-
adsz. Golgotai halálom által minden 
bűnödet megbocsátottam, és ezzel egy 
tökéletes „életfi lmet” tudok bemutatni 
az Atyának rólad, de ahhoz a te bele-
egyezésed kell. Tudod, a „copy right” 
– a szerzői jog – itt a mennyben még 
jobban érvényes, mint a földön. Én 
csak felajánlhatom neked, de a cse-
lekedeteid értékelésének joga kizáró-
lagosan a tiéd. Jogod van valamelyik 
cseleke deted bűnösnek ítélni, vagy jó-
nak tartani, és ragaszkodni hozzá.
– Köszönöm Uram! Használd az ol-
lódat. Ítélj meg, és én elfogadom. Na-

gyon szeretnék egy olyan „életfi lmmel” 
menni az Úr elé – a Te kegyelmed ál-
tal –, amire Ő azt mondja: „Jól van 
jámbor és hű szolgám...”
– Jó. Akkor nézzük azt az „életfi l-
medet”!
– Köszönöm Jézus, hogy vállaltad 
ezt a „vágó” feladatot. Voltak az éle-
tem fi lmjében olyan jelenetek, amiket 
meg sem kell néznünk. Előre mon-
dom, hogy vágjuk ki. Vedd el őket, 
Úr Jézus! Töröld el! A hazugságaim, 
mások meglopása, megkárosítása, 
gonosz, parázna gondolatok, csele-
kedetek, haragok, irigységek, plety-
kálkodások, szeretetlenségek. Ezeket 
mind megbántam, megvallottam, oda-
tettem Eléd, Úr Jézus, és megbocsá-
tottad, eltörölted. Megszabadítottál 
ezektől, és tisztává tettél. Köszönöm 
Neked! Most már megnézhetnénk a 
fi lmet. Talán ez már tetszeni fog az 
Atyának.
És ezután elkezdtük nézni – Jézussal 
– az életem fi lmjét, amiből az általam 
bűnösnek ítélt dolgok már ki voltak 
vágva. Az Úr Jézus mégis többször 
megállított.
– Nem rossz ez a snitt, de nézd csak! 
Rossz a megvilágítás. A csúcsfény a 
te személyedre került. A „melléksze-
replő” – Isten szeretete, az én meg-
váltásom ereje – a rólad visszavert 
fényből is alig kap valamit. Én azt 
tanácsolom, vágjuk ki. Jobb lenne a 
fi lm, ha ez nem lenne benne.
– Jó Uram! Te tudod.
Aztán Jézus megint megállítja a ve-
títést.
– Itt meg mi a baj? Éppen fát vágok, az-
tán behordom a tüzelőt annak a beteg 
öreg néninek. Ez nem lehet egy rossz 
jelenet – gondolom magamban –, ez 
„samaritánusi jócselekedet”.
– Figyeld csak meg! Rossz a kamera-
állás. A felvétel rossz szögből lett fel-
véve, és a te személyed engem teljesen 
eltakar a felvételen. Jó volt a „csele-
kedet” de csak te vagy benne. Én nem 
is látszom sehol. Ez a felvétel kizáró-
lag rólad szól.
Most egy hosszú sorozat jön. Szá-
mí tógépes bibliatanulmányozás a 
szomszéd fi ával. (Okos, magas kép-
zettségű fi atalember, nála nem lehet 
öregasszonyos történetekkel előjön-
ni.) Eszmefuttatások az evolúció-el-

Füle Lajos:
A KÍGYÓ 

Kísért a bűn, hol vonzó, hol taszító, 
de száma sok. 
Valahonnan mindig sziszeg a kígyó... 
Vigyázzatok!

„Hanem mindenki kísértetik, 
amikor vonja és édesgeti a tulajdon 
kívánsága.” (Jak. 1.14)
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mélet tarthatatlanságáról. Az ateiz-
mus alapos, logikai megcáfolása. A 
hamis világvallások tudományos le-
leplezése. Hónapokig húzódó kemény 
munka volt. Ez biztosan tetszeni fog 
az Úrnak, látszik, hogy minden ké-
pességemet beleadtam
– Ezt az egészet vágjuk ki. Semmi 
értelme nincs.
– De Uram! Annyi energiát belefek-
tettem. Én mindent megtettem az 
eredményért, hogy az a fiú megtér-
jen. Nem tudom, mi volt a hiba.
– Pál apostol is így gondolkodott Athén-
ban, és mi lett az eredménye? Hányan 
tértek meg a logikus érveléseire? Egy-két 
lélek. Miért nem jött létre egy új gyü-
lekezet az okos fejtegetései következ-
tében?
– ?
– De ő legalább megtanulta a leckét. A 
korinthusiaknál már azzal kezdi, hogy 
„nem akarok tudni közöttetek másról, 
csak Jézus Krisztusról, Róla is, mint 
a megfeszítettről”. A tudományosság 
nála is sikertelen volt. Nem tanultál 
az „athéni kudarcból”, hogy az embe-
reket csak a „megfeszített Krisztussal 
való találkozás” szabadítja meg, nem 
a szépen felépített tudományos érve-
lések? Ez az egész snitt értéktelen.
Itt most jelentéktelen képsorok követ-
keznek. Szemerkélő esőben bandukol 
a sáros úton egy tizenöt éves fiú. Az 
is olyan kicsi a képen, hogy alig lát-
szik. Ezt is ki kellett volna vágnom. 
De úgy látszik, az Úr lelkesen figyeli. 
Már mosolyog is.
– Látod gyermekem, ez tetszeni fog 
az Atyának.
– Örülök neki, de én nem látom va-
lami nagyon vidítónak ezt a lehango-
ló jelenetet. Sáros út, szürkeség, eső, 
az az alak is alig látszik. Tudom, hogy 
én voltam ott akkor, de nem is lehet 
a képen felismerni.
– Látod, éppen ez a szép ebben a jele-
netben. Ebben a szomorkás időben te 
ahhoz az idős, magányos nénikéhez 
mentél egy őszi vasárnap délután. 
Talán nem is emlékszel rá, de én lá-
tom a felvételen, hogy a szíved világít. 
Az első szeretet tüze ég benne. Ez na-
gyon tetszeni fog az Atyának.
Most az adakozásaim jönnek. Ezt 
biztos díjazni fogja Jézus! Itt ez a 
történet, amikor sorra jelentősebb 
összegeket adtam az Ő szolgáinak. 
Emlékszem, milyen hálásak voltak 
érte! Még hónapokkal később is lát-
szott a tekintetükből, hogy emlékez-

nek rá – meg rám is!
– Szépek ezek a snittek, de nem vetted 
észre, hogy el vannak színeződve egy 
kicsit? Valami sajátos szín van, ami 
elüt az alapszíntől. Mintha nem lenne 
tiszta az „adományozás” motivációja. 
Hidd el, a filmed jobb lesz, ha ez nem 
marad benne. A néző érzi, hogy itt va-
lami nem passzol teljesen. S tudod, 
az Úrnak nagyon éles látása van. Ő a 
szíveket vizsgálja. Jobb lenne, ha ez 
sem maradna meg a filmben.

Érdekes. Látod, itt nincs az a színtor-
zulás. Mikor az öreg autót el akartátok 
adni, és helyette a feleséged javaslatára, 
odaajándékozzátok annak a sokgyer-
mekes családnak, mert ők soha nem 
tudnak egy autóra valót összegyűjteni. 
Emlékszem, milyen könnyen ráállt a 
szíved. És örömmel adtad. Mekkora 
csodálkozással és Isten iránti hálával 
fogadták a megajándékozottak! Nekik 
ez imameghallgatás volt. A feleséged 
érzékeny szíve fogta a Szent Szellem 
tanácsát, és te is szívesen ráálltál. Ez 
maradjon.
– De Jézusom! Az az autó fele annyit 
nem ért, mint azok az adományok, 
amit a Te szolgáidnak adtam! 
– Igazad van, de ebben az esetben 
más volt a szíved. Ez adta meg a fel-
vétel helyes színárnyalatát. Ez a fel-
vétel tetszeni fog az Atyának is.  
És így jöttek a snittek egymás után. 
A „hetven, vagy ha feljebb, nyolcvan 
esztendőből” alig maradt meg valami, 
amit bemutathatok az Úr előtt.
Egy „rövidfilm” lett belőle.
„...akkor mindenkinek a munkája nyil-
vánvalóvá lesz. Hogy kinek mit ér a 
munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. 
Ha valakinek a munkája, amelyet ráé-
pített megmarad, jutalmat fog kapni, 
de ha valakinek a munkája megég, az 
kárt vall.” (I.Kor 3,13)
Isten a szíveket vizsgálja.

N. Rezső

24 éves voltam mikor sok imádság 
után átadtam az életemet Jézus 
Krisztusnak. Előtte okkult bű-
neim is voltak. De az életemet 
mindig úgy láttam, hogy hiány-
zik még valami, nem jól alakul-
tak a dolgaim. 
Sokat beszélgettem egy lelkigon-
dozóval, és rájöttem, hogy könyö-
rögnöm kell Istenhez azért, hogy 
mutassa meg, mi az akadálya an-
nak, hogy teljesen az Ő gyermeke 
legyek. Sok év telt el. Közben gyü-
lekezetbe is jártam, bűnvallást is 
tettem, sokat imádkoztam, társa-
im is voltak hívő emberek között. 
Csendesheteken vettem részt, ahol 
hallottam az igét, és azt fürkész-
tem, hogy Isten mit akar mondani 
nekem ezeken a keresztyén alkal-
makon igéjén keresztül. Már voltak 
szolgálataim is, főleg szeretetszol-
gálatok. Sok mindent megértettem, 
hogy Jézus szól hozzám. 
Azt tapasztaltam, hogy a megtért 
emberek egy felszabadult hitbe-
li életet élnek. Boldog voltam 
Jézussal, de voltak rossz gondo-
lataim is. 
Olyan is volt, hogy mellettem hal-
tak meg családtagok, barátok, 
ismerősök. Ez nagyon elgondolkod-
tatott. Talán az a jó, ahogy a vak 
Bartimeus tett, hogy bízott, hitt 
Isten szabadításában mikor azt 
mondta, hogy Dávid Fia, könyö-
rülj rajtam! Nekem is ezt kellene 
tennem?  
Láttam mások hitét, és világos-
ságra jutottam. Jó alkalom volt 
egy csendeshét, mert Isten befe-
jezte rajtam megmentő munkáját, 
megmutatta igazi arcát, befejezte 
megtérésemet. Ettől kezdve elhit-
tem Neki mindent, Hozzá mene-
kültem.  
Isten sok embert használ ar-
ra, hogy megmutassa hatalmát, 
és munkálkodjunk az Ő szőlős-
kertjében. Most már másokat is 
tudok biztatni arra, hogy vessék 
az Úrra terheiket.

K. Kinga, Budapest
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Elmúlt az iskolaév, a diákok felszaba-
dultan, vígan tervezték a nyaralást. 
Engem minden nyáron meglátoga-
tott a húgom Léváról. Az együttlét-
nek nagyon örültünk, mert nemcsak 
testileg voltunk testvérek, hanem az 
Úr Jézusban is, amely kötelék sok-
kal erősebb, mint a szülőktől örökölt. 
Egyszer beszélgetés közben elmondta 
nekem, hogy az unokáját felvették a 
kassai főiskolára, de hallani sem akar 
az internátusról. A mamája meg akar 
kérni, nem lakhatna-e nálam. 
Ez számomra nagyon váratlan újság 
volt. Nem szóltam semmit. A húgom 
hazament, és nekem nem ment ki a 
fejemből a gondolat, hogy egy fi atal 
fi ú lakna nálam. Hát hogyan is len-
ne az? Nem lenne szabad mozgásom 
a saját lakásomban. A két szoba közt 
egy üvegajtó van, úgyhogy mindent 
áthallani. Lélekben már felkészültem a 
megérdemelt pihenésre. Elképzeltem, 
hogy sokat fogok kézimunkázni, fog-
lalkozom a dédunokákkal, olvasok, 
pihenek stb. 
Egy reggel felnyitom a Bibliát és ez az 
ige kerül elém: „Vendégszeretők legye-
tek.” Gondolatban hevesen tiltakoz-
tam: „Uram Jézus, hát az nem olyan 
egyszerű. Hiszen tudod, hogy én már 
öreg nyugdíjas asszony vagyok, én nem 
tudok többet fi zetni a villanyért, a me-
leg vízért! Több használattal jobban 
romlik minden, kopnak a szőnyegek, 

s én már nem készülök, hogy új dol-
gokat vegyek, nekem amim van elég, 
amíg itt tartasz a földön”.  
De Jézus felelt: „Több az élet, mint az ele-
del, és több a test, mint a ruha.” „Ó, Uram, 
értelek. Azt akarod mondani nekem,  hogy 
többet ér Dávid, mint az én szőnyegem. 
Hát jól van. Uram, ráállok, mert engedel-
mes gyermeked akarok lenni”. 
Ezután a rendreutasítás után már nem 
vitatkoztam az Úr Jézussal. Ha szóba 
került a dolog, csendben maradtam, 
sóhajtottam egyet, de már nem ellen-
keztem. És mégis, az Úr Jézus nem 
volt megelégedve velem. Azt üzente a 
Biblián keresztül, hogy: „ne sóhajtoz-
zatok egymás ellen”. Szinte felszisszen-
tem: „Ej, Uram, hát már sóhajtanom 
sem szabad?” 
„Bizony bizony mondom néktek: Aki 
be fogadja, ha valakit elküldök, en-
gem fogad be.”  „Tanuljátok meg mi 
az: Irgalmasságot akarok és nem ál-
dozatot.”   „Amint én szeretlek titeket, 
úgy szeressétek ti is egymást.” – jött 
a válasz.
„Ó, Uram, én azt hittem magamról, 
hogy milyen hűséges, alázatos gyerme-
ked vagyok, de most látom, hogy tele 
vagyok önzéssel, önszeretettel, csak a 
magam javát, magam kényelmét kere-
sem, és Te én érettem mennyit szen-
vedtél! Uram, bocsáss meg! Tudod, 
hogy szeretlek, hiszen Te engem sokkal 
előbb szerettél. Köszönöm, hogy nem 

adtál fel, mikor duzzogtam ellened! 
Köszönöm, hogy nagy türelemmel és 
oly sokáig magyaráztad nekem, hogy 
Neked nem az én sok okoskodásom 
fontos, hanem az én szívemet aka-
rod. Ott akarsz lakni és terelgetni, 
míg magadhoz viszel.”  
Mire a nyár véget ért, és a mama meg-
kérdezte tőlem, lakhatna-e Dávid ná-
lam, egy szempillantás alatt leforgott 
előttem az Úr Jézus két hónapi ne-
velése és készséges szívvel mond-
tam igent. 
Telt az idő, jöttek a barátok is néha, 
de mind a hárman Isten gyermekei 
voltak és rendesen viselkedtek. Még 
csak a szőnyeget sem tették tönkre. 
Szinte szégyenkeztem saját magam 
előtt, mikor kedves mosollyal rám 
tekintettek, és én tudtam, hogy mi-
lyen nehéz szívvel fogadtam jövete-
lük hírét. 
Elmúlt az öt év. A fi úk komoly mun-
kát végeznek. Dávid máig is szívesen 
jön Kassára. Meglátogat egy gyönyörű 
szál rózsával a kezében. Felidézzük az 
emlékeket. Nekem pedig világos bizo-
nyítékom van arra, hogy az Úr Jézus 
szeretete és türelme lépésről-lépésre 
vezeti mindazokat, akik Őt elfogadták 
Uruknak és Megváltójuknak. „Erről 
ismeri meg mindenki, hogy az én ta-
nít ványaim vagytok, ha egymást 
szeretni fogjátok.”

Eva B., Kassa, Szlovákia

A nevem Vágó Piroska, 28 éves házasok vagyunk a fér-
jemmel, a neve Dénes, és van egy 26 éves fi únk is, a 
neve Attila. A TWR-ről már régen tudunk. Az 1990-es 
évek elején még tudtuk rádión hallgatni műsoraikat, 
később aztán már nem. 
Tizenhat évet Aradon laktunk, 2001 óta pedig vidékre 
költöztünk, egy csodálatos vidékre, a természet közelé-
be. Itt családi házban lakunk, van udvarunk, kertünk 
és évszakról évszakra alkalmunk van csodálni a ter-
mészet változását. Férjemmel együtt döntöttünk a hí-
vő élet és Jézus követése mellett. Hálát adok Istennek 
a csodálatos vezetésért. 
1985-ben született meg egyetlen gyermekünk, elég ko-
moly problémákkal, nyúlszájjal és farkastorokkal. Első 
10 évében öt műtéten esett át, hogy rendbe hozhassák. 
Már születése után valaki azt mondta a kórházban, hogy 
Isten azért adta nekünk Attilát, mert terve van velünk. 
Ez be is igazolódott. Azt is mondta valaki: ha Isten bá-
ránykát ad, akkor megadja hozzá a szükséges legelőt 

is. Ez is csodálatosan beigazolódott. 
Ez még az 1989-es forradalom előtt történt, akkor hiány 
volt sok mindenből, főleg tejből és bébi ételekből. De va-
lakitől kaptam egy címet egy Nyugat-Németországban 
élő nénitől, hogy írjak neki, mert ő segít másokon is. 
Mivel németek között nőttem fel, Szeben megyében, 
valamennyire ismertem a német nyelvet. Írtam hát a 
néninek, és Isten hollói fi am 3 éves koráig szüntelen 
hozták a csomagot a szükséges bébi élelemmel. Sőt szá-
munkra is volt a csomagokban cukor, liszt, margarin, 
kávé stb. Aztán mikor fi unk már mindent tudott enni, 
a csomagok küldése megszűnt. 
Azóta sokszor tapasztaltuk Isten csodálatos gondvi-
selését. Próbák jönnek, mennek, de Istennel az aka-
dályok eltűnnek. 
Egyik alkalommal hallottam egy mondást: „Istennel 
a mázsás teher szalmaszál, Isten nélkül a szalmaszál 
is mázsás teher”. 

V. Dénes és Piroska, Románia, Pecica
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Az elmúlt év végén decemberben kap-
tam egy testvérnőmtől egy MERA 
újságot, bár már ezt megelőzően is 
csúsztatott egyszer a táskámba egy 
példányt olvasnivalóként. Akkor nem 
fi gyeltem fel a rádióban is sugár zott 
adásokra. Így ez év januártól kapcso-
lódtam be. Csak a középhullámot tu-
dom esténként hallgatni, az ige magyar-
ázatát Dr.Gerzsenyi Lászlótól. Isten 
igen megáldott embert használ fel a 
magyarázatra. A nagy bibliai tudás 
mellé csodálatosan párosul egyszerű, 
érthető és határozott beszédkészsé-
ge. Szinte az első meghallgatás után 
értettem, amit elmondott a felolva-
sott igék mellé, és a mai napig is vá-
rom, hogy este legyen, és itt legyen 
az adás ideje. 
Milyen csodálatos Isten munkálkodá-
sa. 20 éve működik már e rádióadás, 
a MERA, és én csak 2012 januárjá-
ban állhattam be a hallgatók sorai-
ba. Ennek azért is örülök, még így, 
megkésve is, mert oly sok református 
bibliaórára nem nagyon tudok eljutni 
rendszeresen. 2007-ben történt: na-
gyon súlyos betegségemből csodála-
tosan felépített az Úr. Bár még kapok 
kezeléseket, mégis hála van a szívem-
ben, hogy még itt tart, és szolgálha-
tok Neki. Megoszthatom veletek azt 
a bizonyságtételt, amit a felépülésem 
alatt megláttatott velem Isten, hogy 
fogyatékkal élő embereket is fel tud 
használni. Istennél semmi sem lehe-
tetlen. „Járuljunk tehát bizalommal 
a kegyelem trónusához, hogy irgal-
mat nyerjünk és kegyelmet találjunk 
amikor segítségre van szükségünk.” 
Zsid 4,16. Isten ugyanúgy szeret egy 
fogyatékos gyermeket, mint bárme-
lyik másikat. 
Vannak emberek, akik misszionáriu-
sok, mások igehirdetők, megint má-
soknak pedig az a feladatuk, hogy 
egész életükön át ápoljanak egy fo-
gya tékos gyermeket, aki sosem lesz 
önálló. Valahol olvastam, hogy a fogya-
tékos gyermekben szeretheted Istent, 
és a fogyatékos gyermek pedig Istent 
szereti tebenned. 
Most azt szeretném leírni, amit 
megértetett Isten velem e betegség 

folyamán. „A föld minden lakóját 
semminek tekinti, tetszése szerint 
bánik a menny seregével és a föld 
lakóival. Senki sem foghatja le a ke-
zét és senki sem mondhatja Neki ’mit 
csinálsz?’” Dániel 4,32
2007 február 2-án agyembóliát kap-
tam. Kórházból hazajövet fogyatékos 
fi ammal ketten éltük életünket. De ez 
az élet már máshogy folytatódott, mint 
betegségem előtt. Isten szent kegyel-
méből megtartott, és nagy irgalma és 
szeretete hordozott ezután is. 
Amikor az agyban katasztrófák tör-
ténnek, újból kell tanulni mindent. 
Segítségként adott mellém kiváló em-
bereket is, de én most a fogyatékkal 

élő gyermek értékét szeretném meg-
világítani. Csodálatos Isten rendel-
kezése, amikor az egészséges ember 
máról hónapra megbetegszik és – talán 
ha mondhatom így is – egy tőle be-
tegebbre bízza Isten. Szerintem Isten 
mindkettőnket tanítani akart. 
Általában az emberek nem nagyon 
jöttek hozzánk, hiszen fi am sokszor 
szinte őrjöngés szerű dolgokat produ-
kált. Emögött – úgy láttam – zömében 
fájdalom volt és pánik, amikor nem 
tud eseményeket feldolgozni. De Isten 
engedte. Sokat imádkoztam segítsé-
gért úgy egymagamban, mint fi am-
mal közösen Istenhez! Uram segíts! És 
Isten hallotta, de nem avatkozott be, 
hiszen mindennek rendelt ideje van 
az Ő tervében. És akkor – most már 

úgy mondom – elkezdett fényleni az 
a kereszt, amit kaptam. Megtanultam 
jobban odafi gyelni az Ő akaratára, 
megtanultam a fi amat jobban érté-
kelni, olyan dolgokat is megláttatott 
velem Isten, amit ezelőtt nem láttam 
meg. Teljesen rá voltam utalva min-
denben. Először még mosogatni sem 
volt erőm. Lassú ez a gyógyulás, hi-
szen az agyat és az egész érrendszert 
igénybe vette. Bizony erőtlen, maga-
tehetetlen ember voltam, akinek tá-
maszul Isten e gyermeket rendelte ki 
segítségül. Sokszor szeretettel neve-
tett ki, amikor setén-sután tettem ezt-
azt. Én pedig hálát adtam Istennek, 
hogy van a fi am. 
Bár előfordult korábban, hogy kér-
tem valamit a fi amtól, ő meg pont az 
ellenkezőjét tette. Mind a ketten ör-
lődtünk. Most ő is tudott rám fi gyel-
ni, és engedelmességben járni. Én is 
ta nul gatom a másik ember akaratá-
nak tiszteletét, a megbocsátást, ugyan-
úgy az engedelmességet, mindenért 
hálát adni Istennek, minden teremt-
ményét tisztelni. Tanulgatom, hogy 
többet imádkozzak, a terheket, ami-
ket naponta kapok, ne egyedül cipel-
jem, hanem vigyem az Úr Jézushoz, 
a kereszthez, elmondjam Neki és lete-
gyem lábaihoz. Hiszen oly sok már 
a teher, amit vinnünk kell, csak így 
megy: „Úr Jézus Krisztus, Dávid Fia 
könyörülj rajtam bűnös emberen. 
Segíts!” Immár nem csak a fi amért 
imádkozom, hanem azokért is, akik 
közé jár, akikkel találkozik, vagy eset-
leg munkát végeztetnek vele, például 
a testvérem. Megtanultam, hogy ne 
emberekben bízzak, hanem a meny-
nyei Atyában. Megtanultam, ha va-
lami nem sikerül, azt békességben 
elfogadjam. 
Azt hiszem, mindazzal, ami történt 
Isten az alázatot és az engedelmessé-
get, a várakozást csiszolta rajtam. „A 
búzát csépelik, de nem örökre csépe-
lik azt, és bár hajtja rajta a szekere 
kerekét és lovait, de szét nem töreti. 
Ez is a seregek Urától származott: 
Ő ad csodás tanácsot és nagyságos 
bölcsességet!” (Ézs 28,28-29).

J. Józsefné, Komárom
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Most egy szomorú történetet osz-
tok meg veletek, ami nem mosta-
nában történt, hanem jó néhány 
évvel ezelőtt. 
A családunkkal új helyre költöztünk, 
a szomszédok nagyon barátságosan 
fogadtak bennünket, de szomszédol-
ni nem jártam senkihez. Ugyanis a 
négy gyerekemmel, férjemmel ne-
kem teljes elfoglaltságom volt. Egy 
alkalommal történt, hogy a szemben 
lévő szomszédból az asszony átjött 
hozzánk valamiért. Természetesen 
megragadtam az alkalmat, hogy 
bizonyságot tegyek neki Jézusról. 
Nem ellenkezett velem, elfogad-

ta, amit mondtam neki a Bibliáról, 
meg is ígérte hogy eljön a közösségbe 
a legközelebbi adandó alkalommal. 
Nagyon hálás volt a szívem, imádkoz-
tam is érte, hogy a Sátán ne vessen 
akadályt az útjába.
Alig telt el pár nap – pontosan nem 
tudom, talán egy-két hét –, Kati né-
ni meghalt. Nem volt idős, az ígére-
tét sajnos soha nem tudta beváltani, 
amit nagyon sajnáltam. 
Fáj a szívem azokért az emberekért, 
akik a kárhozat felé mennek. Az út-
jelző táblák értünk vannak, az Úr 
fi gyelmeztetése is értünk van, bár 
felismernék az emberek, ha ezeket 

áthágják, nem tartják be, mert ez kö-
vetkezményekkel jár. Kívánom, hogy 
Isten gyermekei mindnyájan, együtt 
útjelző táblák legyünk, és mutassuk 
az irányt Isten országa felé. Be sze-
retném kiáltani ebbe a világba: „em-
berek erre menjetek, mert a széles út 
a veszedelembe visz, ahonnan nincs 
visszafordulás!”
Ha Isten megrázza a földet, pillana-
tok alatt összeomlik az emberi böl-
csesség. A jövőnk Isten kezében van, 
bízzuk rá bátran életünket, az a leg-
biztonságosabb hely, egyedül Ő ké-
pes megtartani bennünket. 

J. T.-né Irénke, Tatabánya

Azt már többször is megtapasztaltam, hogy nagyon résen 
kell lenni, ha jönnek a próbák, támadások, és csakis az 
Úrra bízni ügyeinket, mert ő a legjobban intézi. Amikor 
segítettünk anyagilag vagy más formában embertársa-
inkon, az nagyon sokszor nem tetszett a Sátánnak, és 
igye kezett nehézségeket hozni utunkba. 
Volt a falunkban egy sokgyermekes család, akiknek sok-
szor segítettünk anyagilag is és más formában is. De volt 
az utcánkban egy ember, aki ezt tudta, és látta is sok-
szor, de mivel ő nem volt hajlandó rajtuk segíteni, azért 
bosszankodott, hogy mi ezt miért tesszük. Ezt többször 
szóvá is tette, ha éppen volt rá alkalom. Én csak annyit 
szoktam mondani, hogy én sajnálom azokat, akik nélkü-
löznek, és ha tehetem, segítek nekik, mert a jó Isten 
nekem sokkal többet ad, mint amire szük-
ségem van, és mindenben megsegít.  
Történt egyszer, hogy az öcsém kórházba 
került, és megkértem a gondozónkat, 
hogy menjen el meglátogatni őt egy 
távolabbi városba a mi autónkkal. 
Visszafelé jövet ütközött egy másik 
gépkocsival, bár nem ő volt a hibás, 
de jelentős kár keletkezett az autón. 
Mikor ezt egy ismerősünk mondta 
nekünk, én megköszöntem, hogy a 
gondozónak nem lett semmi baja, az autót meg a Jó Atya 
kezébe tettem. Ő nagyon meglepődött, hogy ilyen nyu-
godtan fogadom a hírt. Tudtam, hogy a Jó Atya megsegít. 
Ezelőtt küldtünk egy bizonyos összeget missziós célok-
ra, és egy másik összeg is el volt készítve hogy a Baptista 
Szeretetszolgálatnak küldünk a koreai misszióra. Ezt az 
öcsém betegsége miatt nem tudtuk megtenni. Most köz-
bejött még egy probléma. 

Amikor pár nap múlva találkoztam azzal az ismerős em-
berrel az utcánkból, gúnyos megjegyzés tett a baleset 
miatt, és még örült is a kárunknak. Én mondtam, hogy 
majd a jó Isten megsegít, és lesz másik autónk, ha Ő jó-
nak látja, eddig is megsegített. Az öcsém is hazakerült 
a kórházból. Isten csodálatos segítségével nagyon rövid 
idő alatt megkaptuk az új autót. Az öcsém ezután elvitte 
adományunkat a Szeretetszolgálatnak. És ez a sátánnak 
már nagyon nem tetszett, és felhasználta ezt az utcabeli 
embert. Amikor legközelebb találkoztunk, nagyon csú-
nyán kiabált velem és megrágalmazott. Ez sok ember 
előtt történt az utcán, és én nagyon szégyelltem magam. 
Kértem, hogy hallgasson, mert ok nélkül vádol. 

Nagyon nehéz két napom volt, és akkor 
eszembe jutott Jób, akit a barátai sem 

értettek meg, sőt vádolták. Ekkor meg-
nyugodtam, és kértem Istent, hogy ne 

nehezteljek erre az emberre, hanem 
imádkozzam érte, hiszen ő még na-
gyobb nyomorúságban van, mint 
én. Amikor ezt meg tudtam ten-
ni, hogy letettem a terhet, meg-
bocsátottam az ellenem való 
vétket, és sajnáltam azt az em-
bert, teljes béke volt bennem. 

Megköszöntem ezt Istennek. 
Pár nap múlva meghívást kaptam az autószalonba, ahol 
egy új autót sorsoltak ki azok között, akik az elmúlt idő-
szakban vettek autót, és éppen én kaptam azt meg. A 
Jó Atya megengedte, hogy elveszítsünk egy kocsit, de 
adott helyette kettőt. És éppen Kóreából, ahova mi a 
Szeretetszolgálatnak az adományt küldtük. 

B. Erzsébet, Szlovákia
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1945-ben történt. Vidéki otthonunkban kerti és mezei 
munkát végeztünk, állatokat neveltünk. A második vi-
lágháborút túlélve mindennel foglalkoztunk, hogy a meg-
élhetésünket biztosítani tudjuk. 
Sógornőmnek kilenc gyermeke született, így családjuk 
létszáma tizenegy főre nőtt. Mindent összeszedve sikerült 
egy nyári hízót felnevelnünk. Levágásához azonban ható-
sági engedélyre volt szükség. Apósom ezermester lévén a 
sertés feldolgozáshoz is értett. Engem, mint legfi atalabbat 
küldtek el az engedély beszerzésére. El is mentem a hiva-
talba, de éppen szünetelt a levágási engedélyek kiadása. 
Kérdeztem az ügyintézőt, hogy most mit lehet csinálni, 
tönkremegy a hízó, és ott van kilenc éhes gyermekszáj. 
Ő azt válaszolta, hogy le kell vágni! Őszintén elmondtam 
az érdeklődőknek, hogy nincs engedélyünk. 
Ezek után apósom nyugodt lelkiismerettel levágta és fel-
dolgozta a hízót. Örömünknek hamar vége szakadt, mert 
valaki feljelentett minket, és jött a bírósági idézés. A tár-
gyaláson apósom volt a vádlott én meg a tanú. Előadtuk 
a helyzetet legjobb tudásunk szerint. Egymásra néztek 
a hatóság emberei, és megállapították, hogy ez szociális 
ügy, hisz a disznóvágás 16 személy ellátása érdekében 
történt. Megnyugodva hazamentünk, és vígan fogyasz-
tottuk a sok fi nom falatot. 
Ámde csakhamar keserűvé vált a szánkban. Megérkezett 
a bírósági végzés, mely szerint apósomat – az alkalmai 
böllért – hat heti elzárásra ítélték. Mi csak néztünk szo-
morúan egymásra, hogy most mi lesz? 
A végrehajtás időpontja azonban egyre csúszott, már 
decemberben jártunk. Nagy hidegek voltak, hó is bőven 
esett. Mama sopánkodott, hogy mi lesz ezzel az öregem-
berrel? A fogdában meg fog fázni! Kérvényeztük, hogy 
halasszák el a büntetést tavaszra, de elutasították. Nincs 
irgalom, azonnal letöltendő a szabadságvesztés. 

Az Úr jól látta előre, amit mi nem láttunk, hogy mi fog 
történni. Bevonult a papa Miskolcra, a Fazekas utcai 
nagy épület pincéjébe. A mama erősen nyugtalanko-
dott. Vajon éhezik-e, szomjazik-e a vénember? Ugyan 
mi van vele? Szólt nekem: „fi am, vinnél neki egy kis ele-
mózsiát?” „Hát persze, hogy viszek, csak tessék vigyáz-
ni a gyerekekre”.
Így is történt. Elindultam a nagy hóban Miskolcra. Elég 
könnyen megtaláltam a Fazekas utcát. Félelemmel a szí-
vemben léptem be a pincébe, de ahogy körülnéztem, kel-
lemesen csalódtam. Öt-hat ember – köztük apósom is 
– ült körben, és dolgoztak a jó melegben. Az egyik kosarat 
font, a másik seprűt kötött, a harmadik üveget font be. Jó 
volt látni ezeket a rabokat, mert nem voltak elkesered-
ve: gyors mozdulatokkal, ügyesen dolgoztak. Hazaérve 
megnyugtattam anyósomat, hogy jól van a papa, nincs 
miért aggódni. Minden nap imáinkba foglaltuk őt. Ennek 
ellenére a mama gyakran nagyokat sóhajtott. 
Két hét telt el a büntetésből. Egy este családi áhítatot tar-
tottunk, szokásunk szerint könyörögve a papáért, hogy 
őrizze meg őt az Úr. Azután szomorú szívvel, könnyes 
szemmel megcsókoltuk egymást. Ekkor kopogtatást hal-
lottunk az ajtón. Legnagyobb meglepetésünkre apósom 
lépett be. Levette havas kucsmáját, és mielőtt köszönt 
volna, hálát adott az Úrnak, hogy ismét itthon lehet. Egy 
ideig szóhoz sem jutottunk az örömtől. Aztán megkérdez-
tük, mi történt, hogy került haza négy héttel korábban? 
Erre megtudtuk, hogy bár szorgalmasan végezte munká-
ját, nem ezért kapott amnesztiát, hanem Sztálin születés-
napja alkalmából engedték szabadon. A mi gondviselő jó 
Atyánk előre látta, hogy apósomnak nem kell mind a hat 
hetet fogságban töltenie. Dicsőség és hála néki!

K. J.-né Anna néni, Budapest

Hála van a szívemben, hogy még tu-
dok írni, és azért is, mert Isten soha 
nem feledkezik meg az Őt szeretők-
ről. Olyan öröm számomra, hogy az 
Antenna újságokat tovább tudom ad-
ni, és van visszajelzés. Mielőtt tovább 
adom kérem, hogy nyissa meg azok 
szívét, akik olvassák. Isten sokat ta nít 
az esti adások hallgatásakor is. A napi 
igeolvasás mellé jó, ha hallgathatom a 
bibliai üzeneteket. A napi foglalkozá-
saim közben mindig énekelgetek. 
A MERA-n keresztül találtam 
testvérekre is. Most minden hé-
ten összejövünk házi csoportban, 
hogy ta nulmányozzuk Isten igéjét. 

Szeretnénk azt átvinni az életünkbe, 
és ehhez az Ő segítségét kérjük.  
Még egész fi atal voltam, amikor Isten 
szólt hozzám. A nevemen szólított, 
és bár akkor még nem tudtam, hogy 
az Ő hangját hallom, hívő édesapám 
azt mondta, hogy fi gyeljek, és ha még 
egyszer hallom Őt, válaszoljak Neki. 
Én akkor még nem voltam teljesen 
az Úr Jézusé. Egy ének volt, amin 
keresztül újra szólt hozzám. Akkor 
már világossá vált számomra, hogy 
Ő mennyire szeret, és hogy Őt kell 
szolgáljam. Bemerítkeztem, elfogad-
tam megváltómnak. 
Olyan öröm és boldogság töltött el, 

hogy az Ő nyájához tartozhatom! 
Mégis néhány év elteltével lanyhult 
ez a tűz, és férjhez menve már nem 
kerestem Isten közelségét. Csak rit-
kán, ha valami gondom volt. Jó pár 
év telt el, míg végre újra gyülekeze-
tet találtam. Jó volt megtapasztalni a 
testvérek szeretetét, mivel befogadtak. 
Azután volt hova mennem. A testvé-
rek is eljöttek és meglátogattak. Újra 
felgyúlt bennem a tűz, ami a hívő 
életem kezdetén volt a szívemben. 
Már 21 éve ennek. Boldog vagyok, 
hogy az Úr Jézus megbocsátott, és 
szolgálhatom Őt.

G. I.-né Irénke, Farád
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Nem emlékszem, hogy valaha is olyan 
nagy érdeklődéssel és buzgalommal, 
olyan gyorsan elolvastam volna az 
egész Antenna újságot, mint a legu-
tóbbi számot! Hiszen írásaikból kitű-
nik, hogy olyan hívő testvérek, akiket 
az adásokból már jól ismerek, értik 
és írják meg, hogy a megbocsátás ne-
kik is problémát okoz. 
Hiszen én azt gondolom, azt hiszem, 
hogy bármily öreg is, egy 88 éves hí-
vőnek már nem lenne szabad vétkez-
ni, se szóval, se tettel, se gondolattal. 
Mert ugyan hiába vagyok már 64 éve 
hívő – azaz akkor tértem meg –, és 
járok az Úrral, ó, de nagyon gyarló 
az én hívő életem! Érdekes, hogy a 
körülöttünk élő, meg nem tért embe-
rek, főleg családtagok,  gyakran rám 
pirítanak: te mondod, hogy hívő vagy, 
és így beszélsz, így teszel? Rá is kellett 
jönnöm, hogy a meg nem tért embe-
rek a hívőktől TÖKÉLETESSÉGET 
várnak! Mennyire csalódnak! Sajnos, 
ebből ilyen gondolatok is fakadnak: 
„ugyan minek legyek hívő, hiszen ők 
sem különbek”. 
Valóban? Igazán? Isten is így lát-
ja? Akkor teljesen felesleges volt a 
mi Urunk Jézus Krisztus kereszt-
halála? 
Nem!! Nem volt felesleges. Mert a 
megtéréskor történik valami lénye-
ges, nagyon fontos esemény. Ettől a 
pillanattól fogva kezdem felismerni, 
hogy bizony nem vagyok én olyan jó 
ember, mint amilyennek eddig képzel-
tem magam. És hálát adok – én sírtam 
is –, hogy az Úr Jézus elszenvedte a 
kereszten a bűneim büntetését. De 
azt sehol, soha nem olvastam, hogy a 
megtéréssel bűntelenné leszünk. Bár 
durva bűnöket nem követünk el, de 
bizony az ellenünk elkövetett bűnö-
ket de nagyon nehéz megbocsátani 
szívből, igazán! A Biblia írja, hogy 
Isten a mi bűneinket a tenger mélyé-
re vetette, ha megbánjuk, de bizony 
mi emberek erre nagyon nehezen 
vagyunk kaphatók. Ahogy az újsá-
gunk cikkei is és saját magam is bi-
zonyíték vagyok erre. 
Nagyon felfi gyeltem az M. Zoltán ál-
tal írt cikk utolsó bekezdésére, hogy ő 
hogyan fogalmazta át a Miatyánkot. 
Hogy ő a „miképpen mi is” helyett így 

szól: „hogyha 
mi is megbocsátunk az ellenünk vét-
kezőknek”. 
Kedves Zoltán! Az Úr már sokkal ha-
marabb átfogalmazta a Miatyánknak 
ezt a befejezését: a Máté 6,14-ben ez 
van megírva: „Mert ha megbocsát-
játok az embereknek az ő vétkeiket, 
megbocsát néktek is a ti mennyei 
Atyátok.” A 15. versben pedig ez van 
megírva: „Ha pedig meg nem bocsát-
játok az embereknek az ő vétkeiket, 
a ti Mennyei Atyátok sem bocsátja 
meg a ti vétkeiteket!” Ez pedig bizony 
nem enyhébb, hanem még jobban ki-
hangsúlyozott kijelentése az Atyának. 
Amiből láthatjuk, hogy Isten milyen 
szigorú ember-gyermekeihez, hiszen 
a mi bűneink megbocsátása, eltörlése, 
tenger mélyébe vetése drága egyszü-
lött Fiának, Jézus Krisztusnak ke-
serves halálába került. És ezt miért 
tette Isten? Mert SZERETETT! Hogy 
szeretett? „Mert úgy szerette Isten 
e világot, hogy az ő egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki hiszen ő benne, el 
ne vesszen hanem örök élete legyen.” 
(Jn 3,16.) Ez a vers a Biblia szíve! Mert 
az Isten SZERETET! 
Mikor unokáim még kicsik voltak, 
sokszor játszottam velük, gyakran a 
szíves játékot. Ez úgy történt, hogy 
volt egy fekete papírból kivágott kéz-
fej nagyságú szív. Voltak aztán fehér 
papírból kivágott különböző nagyságú 
szívek. Vagy 4-5 darab. Mi történik 
akkor, ha a szívünkbe befo gadjuk az 
Úr Jézust? A fekete szívre egy kis fe-
hér szív került. És aztán? Ez a fehér 
szív idővel lassan növekszik. Nagyobb 
fehér szív jött középre. Így aztán min-
dig egy nagyobb, de sohase akkora 
hogy a fekete szívet teljesen eltakarta 
volna. Egy kicsi fekete mindig volt. 
Megértették a gyerekek? Hát mi fel-
nőttek? És itt az Úr csodálatos szere-
tete. Isten, a mi SZERETŐ ATYÁNK 
Jézus Krisztus által az egész szívet 
fehérré tette. KEGYELEMBŐL! HIT 
ÁLTAL! Én már hiszem és tudom, 
hogy Krisztus értem meghalt, és hogy 
vére értem is kifolyt.
Sok szeretettel 

K. L.-né, Ida néni, Lenti

1917-ben születtem. 
Gyermekkoromban szol-

ga voltam, cseléd. Állatok legelte-
tését bízták rám. Később béres 
voltam, lovakkal, ökrökkel fog-
lalkoztam. Négy elemi osztályt vé-
geztem. Templomba nem jártam, 
nem volt időm rá. Később, felnőtt 
koromban már jártam templomba. 
Majd katona lettem, és a frontra is 
kivittek. Fogságba estem, de Isten 
szeretetét és oltalmát mindig érez-
tem, Ő tenyerén tartott. 44 hónapig 
voltam fogságban. Olyan szénbá-
nyában is dolgoztunk, ha Isten nem 
lett volna velem, teljesen összetör-
tem volna. Végül épségben haza-
kerültem.
Isten ekkor megállított, és 
1950-ben az Ő követője lettem. 
Megnősültem, hat gyermekünk 
született. Gyermekeim is hitben 
járnak. Családommal együtt di-
csérjük Istent, és együtt hallgat-
juk a Mera  rádió műsorait. 
Áldja  meg Isten munkájukat! 

H. János, Kecel

Isten is így látja?Egy élet vázlata

Lapunk leghátsó oldalán találnak 
egy írást „A szeretet nem viselke-
dik bántóan” címmel. Bizonyára az 
Önök életében is vannak olyan em-
lékek, amikor egyértelműen szem-
betalálkoztak a krisztusi szeretet 
irgalmas, jóságos, maga hasznát 
nem kereső, mindent elfedező, a 
hamissággal nem, de az igazság-
gal mindig együtt örvendező meg-
nyilvánulásaival. Kérjük, küldjék el 
nekünk egy-egy ilyen megtapasz-
talásukat, mi pedig a legjobbakat 
jutalmazzuk, s eljuttatjuk hallga-
tóinkhoz, olvasóinkhoz is!
Beküldési határidő: 

2012. augusztus 20. 
A pályázat jeligéje: 

Krisztusi szeretet…
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Régen történt, de soha nem felejtem el, hogy Jézus 
Krisztus milyen csodálatos módon jelentette ki ma-
gát nekem. 
1950-et írtunk. A háború nyomurúsága még éreztette 
hatását. Sok éhezésben is részem volt, és ez a növésben 
lévő, fiatal szervezetemet is megviselte. 17 éves voltam, 
és súlyos beteg lettem. Diónyi caverna keletkezett a tü-
dőmön és kórházba kerültem. Abban az időben fedezték 
fel a streptomicint, mint a TBC új gyógyszerét, de az a 
mi számunkra túl drága volt. 
A tüdőklinika orvosa ekkor légmell-kezelést próbált al-
kalmazni nálam. Ahhoz azonban a tüdőt bevonó mell-
hártya és a bordát bevonó mellhártya között megfelelő 
hézag szükséges, ahova a levegőt benyomják. Mivel ezt 
a két mellhártyát szalagok kötik össze, ezeket el kellett 
égetni, hogy elég levegő jusson a tüdőmhöz. Ezt a sza-
lagégetést jakobeusnak nevezik. Mikor ezt a műtétet 
rajtam elvégezték, azután következhetett a tüdő tölté-
se, a légmell-kezelés. Először megröntgeneztek, utána 
a töltés következett, azután ismét röntgen. Ezt két-há-
rom naponként ismételték.  
Már hetedik hónapja voltam egyfolytában kórházban, 
mikor egy újabb szalagégetési műtétet írt ki másnapra 
az orvos. Nagyon el voltam keseredve, és kértem Istent, 
ha lehetséges, ne kelljen megismételni ezt a műtétet. 
Hittem, hogy Ő a legjobb orvos, aki enélkül is tud gyó-
gyítani. Kértem, hogy úgy hozza tudomásul akaratát, 
hogy a másnapra kiírt műtétet akadályozza meg. Ez 

teljesen valószínűtlennek tűnt, de tudtam, hogy Isten 
megteheti. 
Másnapra ketten voltunk a kórteremből kiírva műtétre. 
Én másodiknak. Az első beteget már bevitték a műtő-
be, lélekben én is felkészültem rá. Egy idő után tolják 
vissza az első beteget, és látom, hogy el sem altatták. 
Kérdeztem, mi történt? Elmondta, hogy az orvos vélet-
lenül elvágta egy ütőerét. Spriccelt a vér, nagy rohanás 
következett, és őt végül egy nyomókötéssel visszahoz-
ták. Az orvos olyan ideges lett, hogy kijelentette: ma már 
nem végez több műtétet. Ekkor átjárt a hála érzése, hogy 
Isten meghallgatta imádságaimat. Megköszöntem Neki, 
és tudtam, hogy nem lesz több jakobeus műtétem. 
Másnap megmondtam az orvosnak, hogy nem enge-
dem, hogy újra megműtsenek. Ő azt mondta: tudom-e, 
hogy akkor saját felelőségemre haza kell engedjen a kór-
házból? Én ezt elfogadtam. Amikor a zárójelentést írta, 
Isten még arról is gondoskodott, hogy egyik orvostársa 
tanácsára mégsem írta bele a zárójelentésbe, hogy saját 
felelőségemre megyek haza. Hanem azt, hogy további 
kezelésre van szükségem. Így történt, hogy 7 hónapi 
kórházi kezelés után otthon további légmell kezelést 
kaptam, és két évig otthon lehettem betegállomány-
ban. Isten megsegített ebben is, és úgy meggyógyított, 
hogy soha többé a tüdőmmel nem voltam beteg. Most 
78 éves vagyok és örökké hálás Istennek nagy és cso-
dálatos tetteiért.

P. Zoltánné, Budapest



„A szeretet nem viselkedik bántóan”
Immár a legtöbb iskolában hivatalosan 
is bezárták az évet, s megtörtént a bizo-
nyítványosztás is. Ez kinek öröm, kinek 
keserű csalódás. Osztályzata válogatja. 
Azok számára pedig, akik már egy kicsit 
régebben voltak diákok az emlékezés ide-
je, azokra a „régi szép időkre”, amikor 
még ők is iskolások voltak. 
Ezzel kapcsolatban, hallottam egy na-
gyon találó kérdést: „Ki a fi atal? – Az, 
aki még nem tudja, hogy „azok a régi 
szép idők” éppen most vannak”. 
Hát igen! Jó dolog fi atalnak lenni, és jó 
dolog bölcsen megöregedni, számolva az-
zal a ténnyel, hogy „mindnyájunknak 
leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus 
ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, 
amit megérdemel aszerint, amit e test-
ben cselekedett: akár jót, akár gono-
szat.” (2Kor 5,10) Egyébként, ha jobban 
belegondolunk, „azok a régi szép idők” 
se voltak annyira szépek, annyira fel-
hőtlenek, sőt talán sokkal nehezebbek, 
nyomorúságosabbak voltak, mint nap-
jaink, legalábbis ami az anyagi állapo-
tot illeti. 
Egy réges-régi, de igaz történet jut az 
eszembe. 
Élt valahol a határszélen két kislány. 
Jó barátnők voltak, együtt mentek is-
kolába is, hiszen egy irányban laktak. 
Az élet rendje szerint nyár lett, vakáció 
és bizonyítványosztás. Oda pedig illik 
ünneplőbe menni. A messzebb lakó be-
tért barátnőjéhez, aki éppen a szandálját 
igyekezett felvenni, mert most, kivéte-
lesen volt neki ilyen is... De a másiknak 
nem futotta, ő mezítláb igyekezett a tan-
évzáró ünnepélyre. – „Óh, ne vedd már 
fel!” – szaladt ki a mezítlábas kislány szá-
ján az őszinte kérés. – „Jobb lenne, ha 
nemcsak nekem kéne mezítláb menni!” 
S csodák csodájára, az adott családban 
ritkaságszámba menő volta miatt nem 
természetes, s épp ezért nagyon megbecs-
ült és szeretett szandál, otthon maradt, 
s immár két pár csupasz láb lépegetett 
nagy vidáman az iskola felé, mert a va-
káció az vakáció, s a jó bizonyítvány cipő 
nélkül is megmelengeti a szívet. 
S miről jutott mindez eszembe? Elárulom, 
hogy nemcsak arról, hogy a legtöbb di-
ák mostanában kapta kézbe az év végi 
értesítőket, hanem arról is, hogy mos-
tanában sokat foglalkoztam a krisztusi 
szeretettel, s ezen belül is, a Szeretet him-
nuszával. Néhány gondolata nagyon szív-
en ütött, s úgy jártam vele, mint Mária 
a betlehemi pásztorok beszámolójával: 
„Mária pedig mindezeket a dolgokat 

megőrizte, és forgatta a szívében.”  (Lk 
2,19) Az én szívemben, eszemben is ott 
„forgott” jó néhány dolog, például ez: „A 
szeretet nem viselkedik bántóan.” – egy 
szandál kérdésében se, de egy uzsonna 
dolgában sem, mert miért bántanám 
meg az én testvéremet ilyen felesleges 
butasággal. 
Egy svájci ismerősöm mesélte, hogy az ő 
településükön érvényben van egy olyan 
rendelet, hogy a gyerekek az óvodába, (ez 
amolyan iskola előkészítő), és az iskolá-
ba nem vihetnek egzotikus gyümölcsöt 
uzsonnára, (a banán is ebbe a kategóri-
ába esik), csak almát vagy sárgarépát, 
nehogy a gyerekek között feszültség le-
gyen a kérdésből. Mintha csak a Biblia 
szavai elevenednének meg: „Amikor 
tehát összejöttök egy helyre, nem lehet 
úrvacsorával élni, mert az evésnél min-
denki a saját vacsoráját veszi elő, és az 
egyik éhezik, a másik pedig megrésze-
gedik. Hát nincsen házatok, hogy ott 
egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az 
Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek 
azokat, akiknek nincsen? Mit mondjak 
erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem di-
csérlek.” – írta Pál apostol a korinthusi 
gyülekezetnek. (1Kor 11,20-22)
De, hát miért kéne így viselkednünk?! 
Hiszen ma is lehet kérni és kapni abból 
a szeretetből, ami nem viselkedik bán-
tóan se egy szandál, se egy uzsonna, se 
egy gyülekezeti szeretetvendégség, se 
egyéb kérdésekben.

Kulcsár Anikó


