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Mi emberek, már kezdettől fogva, váratlan események 
sodrában élünk. Nem tudhatjuk: mit hoz a holnap, de 
még azt sem, amit a következő óra! 
Nos, ilyen váratlan és döbbenetes esemény volt földünk 
leghatalmasabb természeti katasztrófája, az özönvíz! Mivel 
Nóé Istennel járt, Isten előre közölte vele, azt a szándékát 
és elhatározását, hogy a teljesen 
megromlott emberiséget, özön-
víz által törli le a földről! Isten, 
ennek a természeti katasztrófá-
nak az eseményeit a Mózes első 
könyvének 7. fejezetében örökí-
tette meg számunkra. 
Ebből az eseményből most 
csak a 19-20-ik verset emelem 
ki, az új fordítású Bibliából: „A 
víz egyre erősebben áradt a 
földön, és elborította a legma-
gasabb hegyeket is az ég alatt. 
Sőt, 15 könyöknyit áradt a víz 
azután, hogy elborította a he-
gyeket”. 
Nóé 100 évig építette a bárkát 
családja és munkatársai segítségével. Ha a bárka hatal-
mas méreteit nézzük, akkor nem is tűnik hosszúnak az 
építése. Hiszen nekik még nem álltak rendelkezésükre 
olyan modern hajóépítési eszközök, mint a huszadik-hu-
szonegyedik század emberének. Nekik mindent kétkezi 
munkával kellett elvégezniük. Nóé azonban, nem csak a 
bárka építésében vett részt, hanem egész idő alatt hirdette 
is Isten közeledő ítéletét kortársainak, munkatársainak, 
és mindazoknak a kíváncsiskodóknak és bámészkodók-
nak, akik a hosszú 100 év alatt lesték, fi gyelték a bárka 
építését. 
A bárka nem a tenger közelében, hanem nagyon messze, 
egy magaslaton épült, ezért Nóé nem tudta meggyőzni 
hallgatóit afelől, hogy a bárka úszni fog a hullámok fö-
lött. Ez a rendkívüli esemény, csakis hit által fogható fel, 
érthető meg! Szomorú tény, hogy Nóé bizonyságtétele 
süket fülekre talált! Elgondolhatjuk, hogy 100 év alatt 
mennyi gúny és csúfolás érhette Nóét. Lehet, hogy az a 
nép még esőt sem látott soha, ezért el sem tudta képzel-
ni, hogy a magaslaton épülő bárka, valamikor is úszni 
fog a vízen. Elképzelhetjük azt is, hogy az emberek ho-
gyan próbálták lebeszélni Nóét a bárka építéséről. Ám 
Nóé szilárdan kitartott Isten utasítása mellett, és befe-
jezte a bárka építését.  
Ugye milyen csodálatos, Isten emberszeretete? Mielőtt 
ítél, mindig fi gyelmeztet is! Nos, így történt Nóé idejé-
ben is. Elkészült a bárka, és benépesült. Vészesen köz-
eledett a borzalmas természeti csapás, az özönvíz! Nóé is 
bevonult a bárkába, családjával együtt, és Isten rázárta 
az ajtót. Amíg nyitva állt, lett volna lehetőség belépni a 
bárkába bárkinek. De mivel egyetlen ember sem hitte el, 
hogy a bárka valamikor is felemelkedik a földről, ezért 
nem is lépett bele. A kíváncsi tömeg ott nevetgélt, csúfo-

lódott a bárka körül, ám a nevetés, csúfolás, hamarosan 
sikoltássá, jajgatássá változott. Megeredt az eső! Ám nem 
úgy, ahogyan azt mi ismerjük. Nem kezdett szemerkél-
ni, hanem úgy zúdult a földre, mintha dézsából öntötték 
volna! És esett 40 nap és 40 éjjel! Amikor már az ára-
dat kö ze ledett a bárkához, az emberek rádöbbentek arra, 

hogy annak, amit Nóé mondott, 
fele sem tréfa! Lassan már tér-
dig ért a víz. A kétségbe esett 
emberek dörömböltek a bárka 
falán, de már elkéstek, végleg 
elkéstek! 
És nemsokára felemelkedett a 
bárka a magaslaton! Körülötte, 
hitetlen emberek százai fullad-
tak meg az áradatban! A vízszint 
egyre emelkedett, végül a leg-
magasabb hegycsúcs is elmerült. 
Sőt, 7 méterrel a legmagasabb 
csúcs fölé emelkedett a víz. A 
legmerészebb hegymászó sem 
tudta volna megmenteni életét. 
Megállt az eső. Isten, akit nem 

kötnek az általa alkotott vas-törvények, az özönvíz idején 
is átlépte azokat! És a földön, szárazon élő minden lény, 
az emberiséggel együtt elpusztult, 8 ember és a bárká-
ban lévő állatok kivételével! 
Sajnos azonban a 8 ember által, a bűn is átvészelte az 
özönvizet. Ezért a bűn még ma is, folyamatosan szedi 
áldozatait! De Isten, miként Nóé idejében, most is adott 
esélyt, a bűnözönből való kimenekülésre – a lelki bár-
kában, Jézus Krisztusban! Ez a csodálatos bárka most 
ugyan még láthatatlan, mégis olyan biztonságos menedék 
minden bűnbánó ember számára, mint amilyen biztos 
menedék volt Nóé bárkája, az özönvíz idején. 
Isten első alkalommal vízáradattal borította be a föl-
det, másodszor azonban tűzzel fogja megsemmisíteni! 
Hála legyen mennyei Atyánknak, az Úr Jézus, a mi drá-
ga Mentőbárkánk, még mindig nyitva áll – immár kö zel 
két ezer éve – mindazok számára, akik hisznek benne, akik 
megutálták eddigi romlott és Isten ellen lázadó életüket, 
mely eddig vígan lubickolt a bűnök langyos, ám halálos 
hullámaiban. Örömmel lépnek be a mentő bárka ajtaján, 
biztos védettségbe. 
Hogy a bárka ajtaja meddig marad nyitva, nem tudhat-
juk. De amíg nyitva áll, addig van lehetőség mindenki 
számára a megmenekülésre! Csak az a szomorú valóság, 
hogy az élet rohanásában a legtöbb ember rá sem hederít 
a bárka nyitott ajtajára, elfut mellette! Ám ha bezárul, 
többé nem nyílik meg senki számára sem! Az Úr Jézus 
második eljövetele pedig váratlan esemény lesz, akárcsak 
Nóé idejében az özönvíz volt! Ezért mind boldogok, akik 
türelmesen várakoznak Urunk váratlan eljövetelére, fo-
ga dására! Így Uruk eljövetele nem fogja meglepni őket, 
hiszen várva várják Őt!

Pecznyík Pál 



32012 / 5

Átadott életű szü-
lők gyermekeként, 
hívő családba szü-
lettem. Édesapám 
lelkipásztor, édesa-
nyám óvónő volt, és 
még mindig azok. 
Így csecsemőko-
rom óta hallottam 
az Igét. Sokszor el-

kísértem édesapámat a körzetbe, és 
rengeteg áhítaton, istentiszteleten vet-
tem részt. Egy részét kisebb korom-
ban átaludtam (jelentős részét), így 
vált igazzá az, hogy vánkos lett fejem 
alatt az Ige. A bibliai igazságokat tény-
ként fogadtam el, nem gondolkodtam 
el rajta, hogy van-e személyesen ne-
kem szóló üzenete. A legtöbb ember-
nek katartikus erejű igeversekkel (pl.: 
János 3,16) kötelezően megtanulandó 
aranymondásként találkoztam. Ezeket 
a gyülekezet előtt kellett elmondani 
vasárnap délelőttönként. Mindig is na-
gyon lámpalázas voltam, és rettegtem, 
ha emberek előtt kellett megszólal-
nom. Lelkipásztor gyermekként nem 
nagyon volt olyan opció, hogy ne kell-
jen a gyülekezet elé állni. Így a mások-
nak kedves, kellemes igék, számomra 
gyötrelmet jelentettek.
Ennek ellenére már óvódás koromban 
saját kérésemre, esténként édesapám 
egyháztörténelmet olvasott fel nekem 
az ágyam mellett. Általános iskolás ko-
romban a Bibliát többször is kiolvas-
tam gyermekkoromban, mint magam 
számára előírt kötelező olvasmányt. 
Nem sok általános iskolás mondhatja 
el, hogy az első betűtől az utolsóig kiol-
vasta a Bibliát, többször is (a nemzet-
ségtáblázatokat is!). Mindezek hatására 
az Ige természetessé vált. Alig tudtam 
fejből néhány konkrét igeverset és hely-
et, hogy hol vannak azok megírva, de 
bármilyen igei szolgálatot hallottam is, 
unatkozva dőltem hátra, hogy „igen, 
ezt már hallottam, olvastam”. Mivel 
mindent tényként fogadtam el, ezért 
többé-kevésbé a Biblia tanítása alapján 
próbáltam élni az életemet. A megtéré-
sem sem volt olyan földrengető erejű, 
mint ahogyan én azt szerettem volna 
megélni. Egyszerűen csak döntöttem 
a belém ivódott információk alapján. 
Bűn = örök halál, elfogadott kegyelem 
= örök élet. 
Vágyódva hallgattam azok bizony-
ságtételét, akik felnőtt korukban, 

életükben először hallottak, olvas-
tak egy igeverset, és összetörve, sír-
va könyörögtek bűneik bocsánatáért. 
Bármit is olvastam a Bibliában, nem 
tudott újdonságként hatni. Pedig any-
nyira kerestem, hogy hátha találok 
valamit, ami megüti a szívem. A bün-
tetéstől való félelem volt a legnagyobb 
motivációm a hívő életben. Isten meg-
óvott olyan tévtanításoktól, miszerint 
egy megtért lelkipásztor gyerek ak-
kor sem kárhozhat el, ha két lábbal 
tapossa Isten igéjét, avagy az üdvös-
ség elveszíthetetlen, bármit is teszünk.  
Nem rendültem meg Jézus keresztha-
láláról szóló fi lmeken sem, mert nem 
tudtam igazán átérezni, hiszen ezek 
már régen ismert információk voltak 
a számomra. Nagyon szerettem vol-
na találni egy olyan igeverset, ami szí-
ven üt. Érdekes, hogy volt közösségem 
Istennel, rendszeresen imádkoztam, 
kaptam válaszokat, már tapasztalat-
ból is tudtam, hogy létezik Isten, de 
maga az Ige még nem talált szíven. 
Szándékosan kerestem, hogy van-e 
olyan ige, ami meg tudja mozgatni 
a bensőmet. Érdekes, hogy az első 
ilyen élményem egy hollywoodi há-
borús fi lmmel kapcsolatban ért. A fi lm 
elején a Prédikátor könyve 11,9 versét 
idézték: „Örvendezz, ifjú, míg fi atal 
vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és 
élj szíved vágya szerint, ahogy jónak 
látod!” – ez nekem nagyon tetszett. 
Ki is kerestem a Bibliából, de akkor 
ért a meglepetés. A 9. vershez tartozik 
még egy mondat, amit a fi lmben nem 
idéztek: „De tudd meg, hogy mind-
ezekért Isten megítél téged!” Nagyon 
megdöbbentem. Tudtam, hogy maga 
az információ nem újdonság számom-
ra, de valahogy mégis kinyílt előttem 
az Ige, és erről a helyről kiindulva az 
összes többi korábban tanult, hallott 
igehely értelmet nyert. Ettől kezdve 
nyílt ki számomra a Biblia. Azóta 
több, számtalanszor hallott mon-
dat ütött szíven a Szentírásból. Ilyen 
többek között az egyik kedvencem, a 
Genezis 3,9 „az ÚRisten kiáltott az 
embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy?” 
Annyira megdöbbentem, hogy Isten 
kiált az ember után. Igazából ez sem 
volt újdonság, mert tudtam, de most 
fogtam fel, hogy Isten kiált az ember 
után, annyira megfogott, hogy nagyon 
elszégyelltem magamat. Megtehetné, 
hogy azonnal megbüntet, vagy maga 

elé parancsol, de nem teszi, mert nem 
akarja ránk erőltetni magát. Megvan 
a szabad akaratunk. Kiált utánunk. 
Vagy előbújunk, és segít rajtunk, 
vagy nem. Még azután is, hogy dur-
ván megsértettük, mert nem tartot-
tunk meg valamit, amit egyértelműen 
megmondott. Nem sújt rögtön halál-
ra, hanem kiált utánunk. Ilyen kiál-
tás volt Jézus Krisztus is. Amikor 
ezt megértettem, valahogy kiszíne-
sedett a Biblia, és élettel teltek meg 
az általam korábban üresnek tartott 
igeversek. Azóta több olyan ezerszer 
olvasott igeverset találtam, ami fe lett 
elcsodálkoztam, és megértettem, hogy 
konkrétan az én életemre mit szeret-
ne vele üzenni az Úr.
Mindezzel azt szeretném üzenni, hogy 
ne varázskönyvként olvassuk a Bibliát. 
Önmagában a betűk csak azért, mert 
egy szentnek tartott könyvben van-
nak, még nem fogják megváltoztatni 
az életünket. Ha a betűk mögött ál-
ló Isten nem tölti meg tartalommal 
azokat, akkor nem leszünk előrébb. 
Könyörögjünk bátran azért, hogy tel-
jenek meg élettel, Lélekkel a Biblia 
esetleg ezerszer olvasott igéi, hogy 
megértsük azt, amit az Úr üzenni 
szeretne általa, mert Ő semmit nem 
erőltet ránk.

ifj. Nemeshegyi Zoltán

KI VAGY TE?

Galaxisok
kifáradt porszeme,
e m b e r:te, én
s több mint ötmilliárd!
Ki vagy te, hogy
érted a vére hullt
VALAKINEK,
KI ISTEN, s végtelent
teremtett, és
MAGA IS VÉGTELEN?!
Gondolj bele,
mily mérhetetlen a
c s o d a, amely
velünk esik, mikor
néven nevez,
utánunk nyúl, szeret,
a porszemet,
az ember porszemet!

Füle Lajos
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Harmadik gyermekünket vártam, és kinn sétáltam a 
kórház kertjében, amikor egy ismerős asszony odajött 
hozzám és üdvözölt. A beszélgetés végén azt mondta, 
hogy siet a tüdő osztályra, mert ott van a lánya. A két 
unokára ő vigyáz, és a gyermekek súlyos szamárköhö-
gésben szenvednek.  
Két nap múlva én is elkezdtem köhögni éjszaka, de olyan 
rosszul voltam, hogy majdnem megfulladtam. Nappal meg-
született a kislányom egészségesen. Amikor 
hazahoztuk a kórházból, egy reggel rettene-
tesen elkezdett köhögni, és a végén elájult. 
Rohantam vele az orvoshoz, aki azonnal kór-
házba küldött minket, mert azt mondta, hogy 
ez szamárköhögés. Ott nem sokáig tartották, 
hazaadták, mert azt mondták, nincs segítség, 
mert ez szamárköhögés. 
Kihez mehettem volna, az Úrhoz fordultam 
segítségért. Sírva könyörögtem az életéért, 
kiáltottam Hozzá: „miért adtad őt nekünk, 
ha el akarod venni?” Az orvos is azt mond-
ta: „már van  két gyermeke, minek maguk-
nak ez a harmadik, nem fog hiányozni”. Mondtam neki, 
hogy nekem öt ujjam van, mindegyik más, de ha akár-
melyiket megvágom, akkor mind fáj.  
De Isten meghallgatta imáimat és sok megpróbáltatás 
között megtartotta a kislányomat. Így lett 7 hónapos, 
amikor váratlanul újra belázasodott. Eljött hozzánk új-
ra az orvos, és kórházba utalta. Ott azt mondták, hogy 
járványos betegsége van, ami nagyon veszélyes. Pár nap 
múlva visszaadták 40 fokos lázzal, hogy inkább otthon 

haljon meg. Sírva hoztam haza. Nagyon rossz állapotban 
volt. Újra hívtam az orvost,  aki azt mondta, hogy éjjel 
következik be a krízis, és akkor eldől, hogy megmarad 
vagy sem. Nagyon rosszul volt, én imádkoztam, könyö-
rögtem az Atyához, hogy mentse meg őt. Ekkor Isten szólt 
hozzám és azt mondta: „Ha fel nem veszed a keresztedet 
és úgy nem követsz engem, nem vagy méltó hozzám.” 
Ekkor a kislányomra néztem, aki nyugodtan aludt az 

ágyában, és akkor döbbentem rá, hogy Isten 
meggyógyította a kislányomat.  Leborultam, 
és úgy kö szöntem meg: meggyógyítottad a 
gyermekemet. Ezek után nyugodtan tudtam 
aludni reggelig. 
Ettől kezdve a kislányom jó állapotban volt, 
meggyógyult, az orvos is azt kérdezte, hogy 
mit csináltunk a gyógyulása érdekében. Én 
elmondtam, hogy  a legnagyobb orvos, az Úr 
Jézus gyógyította meg. Azt felelte: „jaj, csak 
ezt ne mondja, mert még én is hinni fogok 
Benne!” „Bár adná az Úr, hogy így legyen” – 
feleltem – de ő ezt elutasította, majd elment. 

Én szomorúan néztem utána. 
Nemsokára hallottam, hogy az egyetlen fi a baleset foly-
tán elvesztette az egyik szemét, végül egy idő után a fele-
sége meghalt, végül ő is hirtelen meghalt. Hát, nagyon 
megrendített ez a dolog. Ez az ige jutott eszembe: „Ha az 
Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket!”  
Úgy éreztem, hogy ezt meg kell írnom testvéreimnek. 

P.-né, Szlovákia, Somorja

Megtérésemmel kapcsolatos bi-
zonyságtételemet rövid imádság-
gal kezdem. Atyám én ismerem a te 
hatalmadat. Te a világmindenség te-
remtője vagy, és mégis személyesen 
beszélhetek veled. A Te országod szol-
gája szeretnék lenni. Ámen.
Szüleimtől gyermekkoromban vallá-
sos nevelést kaptam. 1945-ben, mikor 
bejöttek az oroszok, minden megvál-
tozott. A fi atalokat ateista szellemben 
nevelték. Később honvédtiszti pályára 
kerültem. A tisztavatás után megnő-
sültem, hívő lányt vettem feleségül. 
A családdal hosszú ideig vallási vitá-
ban voltam. A csa lád és a feleségem 
példamutató életét fi gyelemmel kí-
sérve lassan átformálódott az élet-
szemléletem. 

Már a tiszti pályám alatt Budapestre 
mentünk imaházba, mely tiltva volt. 
Feleségem segítsége és példamutató 
hívő élete által kezdtem megismerni 
a Bibliát. Megismertem Jézus életét, 
szeretetét, csodáit, szenvedését, ke-
resztre feszítésének történetét. Isten 
nem hagyott elveszni. Kivezetett a sö-
tétségből. Megértettem, hogy Jézus 
Krisztus értem is meghalt a kereszten. 
1994 november 10-én bemerítkeztem, 
Jézus lemosta vérével bűneimet, új-
jászülettem. Igyekeztem több helyen 
is bizonyságot tenni Jézusról, hogyan 
mentett meg engem. Idős korban – 
mivel már 84 éves vagyok – érzem, 
hogy a Sátán csapdáiból  kivezet Isten.  
Feleségemet karácsonykor hívta  ma-
gához az Úr, két lányom is megtért. 

Megtérésem nagy boldogság volt szá-
momra, így már a családom isten út-
ján jár. Sajnos súlyos beteg vagyok, 
így szolgálataimat a gyülekezetben 
nem tudom folytatni. De lélekben ott 
vagyok közöttük, hallgatom a MERA 
adásait. Isten csodálatos munkát vég-
zett az életemben. Megtérésem előtt 
gyötrődtem, tusakodtam, de az Úr 
megalázott, összetörte csontjaimat 
hitetlenségem miatt. De most már 
eltűnt ez a fájdalom, Jézus Krisztus 
által győzött az élet.  Bemerítésemkor 
szinte éreztem, hogy ott van velem 
Jézus. Naponta megtapasztalom az 
Ő hűségét és szeretetét, meghallgat-
ja imádságaimat.

H. Ferenc, Maklár
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„...Közeledik a születésed szent napja. 
Tehozzád fordulok mindig, ha bajban 
vagyok és akkor is, ha reggel isko-
lába megyek. Olyan nagy örömet 
szereznél nekem, ha egy körzőt és 
vízfestéket küldenél a postaangyal-
káddal. A Te gyermeked, Annuska.”– 
idézet Wass Albert 1938-ban megjel-
ent „Ötven erdélyi gyermek levele a 

Jézuskához” című könyvéből.  

Szívszorító olvasni az akkori gyermekek legnagyobb kí-
vánságait, mint például a megrokkant édesapa gyógyu-
lása, az édesanyának kért meleg kabát, hogy ne fázzon, 
vagy egy olyan bakancs, amiben a 9 kilométerre lévő 
iskoláig el lehet gyalogolni a nagy hóban. De hogyan is 
kerültek az író birtokába ezek a levelek?
A magyar gyermekek sorsának alakulása nagyon foglal-
koztatta az írót, ezért életkörülményeik feltárása érdeké-
ben összefogott a tanítónőkkel. Jó alkalomnak kínálkozott 
erre az advent ideje, amikor az iskolások szorgalmasan 
írták leveleiket az angyalkának, feltárva szívük s kicsi 
életük vágyait. Ezekből a levelekből gyűjtötte össze Wass 
Albert azt a kötetre valót, melyet fi gyelemfelkeltésként 
meg is jelentetett.   
Ez a levél-csokor szolgált alapul egy karácsonyra készí-
tett fi lmhez, mely Duna televíziós szerkesztői munkám 
egyik legmeghatóbb élménye maradt.

A székelyföldi terepszemlén megtaláltuk a megfelelő, kor-
hű környezetet, s a valamikori levélírók megjelenítésé-
re nehéz sorsú gyermekeket választottunk. Elérkezett a 
forgatás ideje. A rendező, Makó Andrea behavazott szé-
kelyföldi tájat szeretett volna, ezért megérkezésünk után 
kicsit csalódottan ültünk le vacsorázni a kollégákkal.
„Ha nincs hó, veszélyben a fi lm!” – jelentették ki. 
„Neked van protekciód az Istennél – fordultak hozzám 
– csinálj már valamit!” „De hát ez nem így működik”– 
próbáltam magyarázni, és megoldásokat keresni arra az 
esetre, ha nélkülöznünk kell a havas tájat. 
Így tértünk nyugovóra. Mint más estéken, most is imád-
koztam elalvás előtt, elpanaszolva az Úrnak közös gon-
dunkat is. 
Reggel hólapátolás zajára ébredtem. Lelkesen ugrottam 
ki az ágyból: kint hatalmas pelyhekben hullott a hó, a fe-
nyők ágai már roskadoztak a téli áldás súlyától. Bevallom, 
nem tudtam megszólalni! 
A reggelihez mindenki pontosan érkezett. Kíváncsian 
ostromoltak, mit tettem ezért a csodáért? 
„Este szokásom szerint imádkoztam, ezért is, de nem 
rajtam múlt, – válaszoltam – hiszen Isten nem kérése-
ket teljesítő automata. Ő a Mindenség Ura, s ha akarja, 
havas reggelre is ébredhetünk.” 
Ez az élmény az egész forgatást befolyásolta, igazi adventi 

hangulatot teremtett közöttünk. Mindenki nagyon élvez-
te a munkát, annak ellenére, hogy a gyerekekhez nagy 
türelem kellett, s a Székelyudvarhely feletti Varság tete-
jén, a korabeli székely parasztházak között, ahol felvet-
tük a fi lm jeleneteit, a hatalmas szűz hó sok nehézséget 
okozott. A gyermekek meglepő beleéléssel szólaltatták 
meg hajdani elődeik kívánságait, az Angyalkához és az 
Úr Jézushoz írott leveleket.
Ezekből szeretnék most felidézni néhány részletet: 

„...néha rossz voltam, de kérlek, bocsáss meg – írja Józsika. 
– Tudom, hogy nem kérhetek nagy dolgot, mert a nagyok 
azt mondták, hogy nem lehet. Kérlek, ha tudsz, hozz ne-
kem egy atlaszt, olyat, amin megvan minden földrész. 
Kérlek Angyalka, ne csak nekem szerezzél örömet, ha-
nem minden szegény gyermeknek és árvának.”

Sanyika már ismeri az élet nehézségeit: „...Mit is tudjak 
kérni? A sok közül, amire szükségem van, az a ruházat, 
de ezt Te úgyis tudod. Mi, az 5 gyermek és édesanyánk 
meg kell élnünk egy hónapban 70 pengőből. Várom se-
gítségedet és azt, hogy maradj velünk.”

„...Tudom, hogy Te nagyon szereted a gyermeket. Kérlek, 
küldj a szegény gyermekeknek meleg ruhát és cipőt, hogy 
mehessenek iskolába, nekem meg egy szép meseköny-
vet. Hálás köszönettel: Erzsike”

„...Én már első osztályos vagyok – írja Évike – kérlek, küldjél 
egy kabátot, mert nagyon fázik a hátam, és Gyurikának, 
aki fi úiskolába jár, egy cipőt és egy inget.”

„Nagyon szépen megkérlek jó Angyalka, hogy ha tehe-
ted, légy szíves, és hozz nekem egy pár bakancsot. Mert 
kilenc kilómétert teszek meg mindennap, és télen a fél-
cipőben, mikor nagy a hó, rossz. Ha pedig nem lehet, 
egy Bibliát, mert azt is szeretnék, csak a bakancs mégis 
jobban kell. Ezért ne haragudjál. Nagyon örvendenék, 
ha megkapnám valamelyiket. Ha ezt sem lehet, akkor 
amit te akarsz. Hálás köszönettel Piroska.”

Székelyvarságon megkértünk egy idős székely bácsit, vág-
jon ki a gyermekeknek egy kis fenyőfát. Ezt díszítettük 
fel közösen az öreg házban, s a petróleumlámpa és gyer-
tyák fényénél a gyermekek verseket mondtak, s énekeltek 
a karácsonyfa körül. Az estét az udvarhelyi Árpád-kori  
körkápolnánál fejeztük be. A gyermekek gyertyákkal a 
kezükben bandukoltak lefelé a havas dombról, hangjuk 
messze szállt a csöndes estében. A csillogó hó, a sok-sok 
apró láng, mint megannyi fénylő csillag, s a közös ének-
lés, olyan különleges lelki élménnyel ajándékozott meg 
mindnyájunkat, hogy az Isten-hittől távol álló kollégák 
is a hatása alá kerültek.

Zika Klára
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Az ember úgy van megalkotva, hogy eszmélése percé-
től a boldogságot keresi. A csecsemőnek ezt jelenti az 
anyamell, az ifjúnak a szerelem, az életbe kilépőnek egy 
jól jövedelmező munkahely, a középkorúnak valamilyen 
módon megszerzett tekintély, az idős embernek az uno-
kák. Mindenki boldog akar lenni. Minden más csak ezu-
tán következik.
Egy régi sláger kezdő sora jut az eszembe: „Keresem én a 
boldogságom, benned talán ezt megtalálom...” Mi mind, 
akik ezen a földön élünk – bevalljuk vagy nem – ezt ke-
ressük. Sokan – azt hiszem többen, mint gondolnánk –
azért jutnak a lejtőre, azért tengetik fagypont közelben 
romos életüket, mert nem találták meg azt, amit keres-
tek. Átmenetileg találtak ugyan valamit, de csakhamar 
csalódniuk kellett. Kiégtek, megkeseredettek lettek. Ezért 
lehet annyi embertársunk depressziós és különböző meg-
betegedések áldozata. S mert boldogság érzet nélkül az 
ember nem tud létezni, jönnek a pótszerek. Van aki ivás-
nak adja a fejét, mások belevetik magukat az éjszakába, 
kábítószerek gyilkos élvezetébe, ezek irreális anyagi fel-
értékelődése nincs véletlenül. 
Vajon miért van bennünk ez a nagy hiányérzet? Másként 
is meg lehetne határozni, hogy mi az, amire vágyunk? 
Hiszen szinte minden egyes embernek mást jelent a bol-
dogság, nélküle az élet elviselhetetlen teherré tud válni. 
Mi ez az egyetemes vágy a szívben, függetlenül kortól, 
nemtől, társadalmi helyzettől? Nincs rá más válasz, akár-
mennyire el van már koptatva a szó: mi valamennyien el-
fogadó szeretetre vágyunk! Arra, hogy fontosak le gyünk 
valahol, valakinek. 
Az élővilág számára a levegő, a fény, a víz nélkülözhetet-
len. Ami a fi zikai léten túli valóság bennünk, amit valójá-
ban szavakkal szinte kifejezni sem lehet, belső világunk 
éltetője is ezeknek az együttese, amit a „szeretet” szóval 
próbálunk meghatározni. Figyeljük csak meg: akit sze-
retnek az kivirul, az ragyog, mert az éltető forrásra talált. 
Vagyis akit szeretnek és szerethet, az boldog. A szeretet 
tehát a megtalált boldogság. Ebbe aztán belefér sok min-
den. Az édes anyatej, az örömmel teljesített fela dat, a jó 
emberi kapcsolatok, a boldogító tudat, hogy a he lyünkön 
vagyunk. De szeretet nélkül a táplálék ízetlen, a feladat 
csak kényszer, úgy érezzük, hogy az emberek ben csak 
csalódni lehet. 
Akkor hát megvan a megoldás? Nem, még nincs meg! 
Attól, ha azt akarom, hogy szeressenek, vagy akár én is 
szerethessek másokat, még nem változott semmi. Még ott 
meredeznek a megmászhatatlan falak körülöttem, még 
beleeshetek ezernyi csapdába, még tönkremehet az éle-
tem. A boldogság, a szeretet csupán fogalom addig, amíg 
semmi biztos ponthoz nem köthető. Mint ahogy a pontos 
idő is a Greenwichez kötődik, ehhez az itt mért „világ-
időhöz” igazítják az órákat, mert különben össze-visz-
sza mutatnák az időt. A boldogságnak, ill. a szeretetnek 
is kell, hogy legyen egy ilyen  „központja”, és boldognak 
mondható, aki rátalál. 
A Biblia ezt mondja: Az Isten szeretet. Amikor Jézus a 
földön járt, beszélt az embereknek arról, hogy kik a bol-
dogok. A „központot” tehát valahol itt kell keresnünk. 
Ha a boldogság egy a szeretettel, és ha a szeretet Isten 

maga, akkor az ember valójában Isten után vágyakozik. 
Mégpedig nem valami elképzelt isten után, hanem aki 
elérhetetlen magasságban és egyidejűleg köztünk is lako-
zik Lelke által. Ő az, aki kijelentette magát egy földi anya 
szülte Isten-emberben, Jézus Krisztusban. Tőle tudjuk, 
hogy mi nem egyszerűen csak múlandó teremtmények, 
hanem Isten gyermekei vagyunk, akikre örökség vár. Így 
szólíthatjuk meg teremtőnket: Atyánk! Jézus Krisztus 
pedig így mutatkozott be a világnak: „Én és az Atya egy 
vagyunk.” Aztán elmondta nekünk emberi nyelven, hogy 
kik boldogok és miért. 
Valójában tehát mindent tudunk arról, hogy melyik 
irányban érdemes keresni azt, aminek vágya a szívünk-
ben van. Hogy mégis össze-vissza futkosnak az emberek, 
annak számtalan oka van. Félő, hogy talán egyik legfőbb 
ok éppen soraikban elegendő. És csak azért, mert pasz-
szívan elfogadjuk, hallgatólagosan tudomásul vesszük a 
hitet, aminek sokszor nincs köze ahhoz a valódihoz, ami 
éltet, és aminek vonzása van. 
Gyermekkoromban sok időt töltöttem falun, olyan vidéken, 
ahol még nem volt bevezetve a villany. Petróleumlámpával 
világítottunk. Egy kanóc lógott bele a lámpa alsó részébe 
töltött petróleumba, abból teleszívta magát, és a másik 
végét, a lámpaüveget leemelve, meg lehetett gyújtani. Ezt 
a vékony lámpaüveget naponta tisztogatni kellett, mert 
különben belepte a korom és nem engedte át a fényt.
Valami hasonló lámpásról olvashatunk a Bibliában más 
vonatkozásban. Ott azon van a hangsúly, hogy mindig 
készen kell lennünk, mert nem tudhatjuk, mikor érkezik 
a Vőlegény. De ez a lámpa olyan célt is szolgálhat, hogy 
fénye a keresőknek mutatja az utat. Ehhez épp úgy fontos 
a szennyezetlen olaj, a kanóc és a tiszta lámpaüveg. Mi 
hívő emberek vegyük szemügyre legalább most, ádvent 
küszöbén, hogy van-e elég olaj a lámpásunkban, és elég 
tiszta-e a lámpaüvegünk. Vagyis, hogy folyamatosan szív-
juk tele magunkat Isten beszédének világító olajával, és 
ne engedjük, hogy lámpaüveg életünk bekormozódjon, 
naponta álljunk oda Urunk elé megtisztítás végett. 
Ádvent kezdődik újra! Jézusunk születésnapja közele-
dik. Kérjük Őt, készítsen fel bennünket, hogy jó illat-
tá lehessünk azok számára, akik a közelünkben élnek. 
Lehessünk legalább mécsesnyi fény azoknak, akik eddig 
nem találkozhattak Istennel. 

Sz. V.-né A. Júlia, Dunaújváros
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Azért a hit hallásból van, a hallás pedig 
Isten Igéje által. (Róma 10,17)
Apukám zsidó családból származott.  
Édesanyja az utólsó percben majdnem 
Apukám zsidó családból származott.  
Édesanyja az utólsó percben majdnem 
Apukám zsidó családból származott.  

belehalt a szülésébe. Ezért édes apja 
Istenhez kiáltott, és arra kérte, tartsa 
életben feleségét, ő meg cserébe a szüle-
tendő kisfi út rabbinak neveli.  Az anyu-
ka életben maradt, s a szülők mindent 
megtettek, hogy ebből a gyermekből – 

illetve Árpádból – rabbi legyen.
Ez abból állt, hogy már első elemitől rendszeresen járatták 
hittan órákra. Ő meg ezalatt az idő alatt jól megismerke-
dett az Ó-Szövetség történeteivel és szereplőivel.  Azonban 
amikor már gimnáziumba kellett volna járatni, akkorra 
már tíz gyerek volt a családban és Árpád isko láztatására 
nem tellett. Ezért felküldték Budapestre valamilyen szak-
mát tanulni. A család ugyanis a Szilágy megyei Kémer fa-
luban lakott.
Szegény Árpád sokáig keresgetett valamilyen tanonc ál-
lást, de nem talált semmit sem. Pedig akármilyen szakmát 
szívesen megtanult volna. Végül jó néhány hónap keres-
gélés után egy kis pincehelyiségbe helyezett nyomdában 
felvették gépszedő tanoncnak.  Kitűnt, hogy ez egy val-
lásos nyomda volt, ahol komoly teológiai könyveket és 
teljes Bibliákat nyomtattak magyar és német nyelven. 
Ugyanakkor a földszinten meg volt egy templom, s az el-
ső emeleten kiadó lakások, míg a padláson meg kiadó szo-
bák voltak, ahol Árpád boldogan bérelt egy olcsó szobát 
magának. A szakmáját hamarosan megszerette, és kivá-
lóan meg ta nulta. Aztán, mivel tanoncként kevés bevétele 
volt, s szórakozásra nem tellett; ezért a vasárnapok nagy 
részét a földszinti templomban töltötte.  
Telt múlt az idő, s Árpádnak egyre többször kellett a teljes 
Bibliát szedni, s vasárnaponként meg a teljes Biblia alapján 
igehirdetéseket hallani. Úgyhogy egyszer csak felmerült 
benne a kérdés: „az Újszövetségben szereplő Jézus Krisztus 
valóban az Ószövetségben megígért Messiás, vagy nem?” 
S mikor már nem bírta tovább a bizonytalanságot, akkor 
egy este elővett egy teljes Bibliát, és elhatározta, hogy ad-
dig nem fekszik le aludni, ameddig ki nem kutatja az igaz-
ságot. Aztán letérdelt, és imában kérte Isten vezetését. 
Majd egymás után kikereste az Ószövetségben a Jézusról 
szóló próféciákat s az Újszövetségben azok beteljesülését. 
Mire megállapította, hogy amikor az Ószövetség azt ígérte, 
hogy a Messiás szűztől fog születni, Jézus Krisztus szűztől 
született. S amikor megjövendölte, hogy Betlehem lesz a 
szülővárosa, akkor valóban ott született. S mikor megjó-
solta, hogy Názáretinek fogják hívni, akkor ez is pontosan 
úgy lett. S ugyanígy járt minden Krisztusról szóló próféci-
ával. Akkor pedig nem létezik más magyarázat – gondolta 
– mint az, hogy az Ó-ban megígért Messiás valóban az Új 
korában megszületett Jézus! Mire boldogan a szívébe hívta 
a Megváltó Úr Jézus Krisztust, megvallotta neki bűneit, s 
bocsánatot kért tőle mindazokra. Majd teljes szívből hálát 
adott Jézusnak, hogy – saját Szent Lelke által – a szívébe 
költözött, s megbocsátott neki, meg egyben ajándékozott 
neki egy mennyei helyet is. ISTEN IGÉJE MEGGYŐZTE 
ARRÓL, HOGY JÉZUS KRISZTUS KÉTSÉGTELENÜL AZ 

ISTEN FIA, ÉS MEGVÁLTÓ, AKINEK VAN HATALMA 
BŰNÖKET MEGBOCSÁTANI, AZ EMBEREK SZÍVÉBE 
KÖLTÖZNI, ÉS ŐKET ÜDVÖZÍTENI.
Ezután hamarosan megkeresztelkedett, s csatlakozott ah-
hoz az egyházhoz, amelybe vasárnaponként járt, komolyan 
szolgálta Megváltóját, és fejlődött. Ugyanis attól fogva nem 
csak a munkahelyén foglalkozott a teljes Bibliával, hanem 
naponta otthon is szorgalmasan olvasta. Aminek az lett a 
következménye, hogy alapos bibliaismeretet szerzett, és 
egyre komolyabb keresztyénné vált. Ugyanis a Bibliának 
nem csak megtérítő ereje van, hanem folyamatosan meg-
szentelő ereje is! 
Vannak emberek, akik arra a kérdésre, hogy haláluk után 
vajon hova kerülnek azt monják, hogy „remélem, a meny-
nyekbe! Elvégre igyekszem jó ember lenni. Nem lopok, 
nem csalok, nem paráználkodok, vagyis becsületes életet 
élek. Akkor csakis oda kerülhetek.” Holott ennyi nem elég 
az üdvösséghez! Mert a Biblia szerint az üdvösséget nem 
lehet kiérdemelni! Azt csak Jézus Isten-Fiúságába vetett 
hittel, szívünkbe hívásával, bűnvallással és bocsánatké-
réssel nyerhetjük el. Aki ezeket megteszi, az üdvözül. A 
János 3,36 világosan kijelenti, hogy „Aki hisz a Fiúban, 
örök élete van.” János 1,12 meg egyenesen kijelenti, hogy 
„Valakik pedig befogadták őt (vagyis a szívükbe hívták), 
hatalmat adott azoknak, hogy Isten fi aivá legyenek…” 
Azonkívül az 1 János 1,9 nyíltan felvilágosít arról, hogy 
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa 
bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.” 
Ezért, ha valaki hisz Jézusban, a szívébe hívta őt, és bűnt 
vallva bocsánatot is kért tőle, az BIZTOS LEHET ABBAN, 
HOGY ÜDVÖZÜL, AZAZ A MENNYBE JUT. S ha meg-
kérdezik tőle, hogy halál esetén hova jut? Akkor boldogan 
vallhatja, hogy az idézett Bibliaversek alapján a mennybe. 
S meg is mutathatja azon verseket a Bibliájából.
Amikor apukám felismerte, hogy az ószövetségi Messiás az 
újszövetségi Jézus Krisztus, akkor hitt benne, megvallotta 
bűneit és bocsánatot kért azokra. Ezzel Isten gyermeke, s 
a mennyország örököse lett. Aztán boldogan vallotta, hogy 
– a Biblia alapján – halál esetén a mennybe jut!
„Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg az Isten Fia, az 
élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek 
az Isten Fiának nevében, hogy TUDJÁTOK MEG, örök 
életetek VAN…”

Mátrainé, Fülöp Irma
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Apukám zsidó családból származott.  
Édesanyja az utólsó percben majdnem 
Apukám zsidó családból származott.  

belehalt a szülésébe. Ezért édes apja 
Istenhez kiáltott, és arra kérte, tartsa 
életben feleségét, ő meg cserébe a szüle-
tendő kisfi út rabbinak neveli.  Az anyu-
ka életben maradt, s a szülők mindent 
megtettek, hogy ebből a gyermekből – 
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Találkoztam egy régi-régi ismerőssel, 
akivel már nagyon régen nem láttuk 
egymást. Sok dologról beszélgettünk, de 
eljutottunk a beszélgetésnek egy olyan 
pontjára, ami megdöbbentett. Aztán 
kibújt belőlem a riporter, a gyerme-
keinkért, fi ataljainkért aggódó szülő 
és lelkipásztor feleség, s arra kértem 
Zsuzsát, hadd beszélgessünk immár 
„élesben” mindarról, amit átélt, abban 

a reményben, hogy mindaz, amit elmond, elgondolko-
zásra, sőt, ha lehet, megállásra kényszerít so ka kat. A 
beszélgetés után döbbentem rá, hogy mindaz, ami el-
hangzott, igazából mintha csak a „Jó várni” pályáza-
tunkra készült volna...

Zsuzsa: Nagyon fi atalon nagy szabadságot kaptam a 
szüleimtől. Megbíztak ben-
nem. Korán érő lány voltam 
külsőleg is, de belsőleg is. 
Aztán 14-15-16 éves korom-
ban úgy gondoltam, hogy 
én már mindent tudok, 
és nekem ne mondja meg 
senki, hogy csináljam az 
életemet, s meg volt a 
lehetőségem is arra, 
hogy párkapcsolatok-
ba kerüljek, amit na-
gyon élveztem. Nagyon 
jó volt azt érezni, hogy valaki szeret, s akkor azt gondol-
tam, hogy ez az igazi szeretet.

Anikó: Van egy mondás: „Mindennek ára van.” Lehet, 
hogy úgy gondoltad, hogy kapsz valamit, de ára volt. 
Mit kellett fi zetned?

Zsuzsa: Volt egy nagyon jó barátom, akit nagyon-na-
gyon szerettem, s azt gondoltam, hogy ő az igazi. Úgy 
éltünk, mintha már házasok lennénk – de nem voltunk 
azok! Ráadásul ő ezt nem is így gondolta. Egy alkalommal 
nagyon égető fájdalmat éreztem, s másnapra be is láza-
sodtam, úgyhogy el kellett mennem az orvoshoz. Akkor 
derült ki, hogy egy igen-igen súlyos nemi úton terjedő 
betegséget kaptam, és akkor kellett rádöbbennem, hogy 
ez a fi ú nem is igazán szeret engem. Egy másik kapcso-
latából hozta ezt a betegséget. Az orvos világosan meg-
mondta, hogy soha nem lehet gyermekem ezután, mert 
olyan súlyos a fertőzés.

Anikó: Egy fi atal lány ezt nem élheti meg túl könnyen. 
Mi játszódott le benned?

Zsuzsa: Nagyon szomorú voltam és elhagyatott, és úgy 
éreztem, hogy vége az életnek. De Isten megengedte, 
hogy tovább éljek, és utána elkezdtem másfelé keresni a 
szeretetet. Így kerültem egy gyülekezet vonzásába, ahol 

bekerültem az ifjúságba. Elmentem meghallgatni az ige-
hirdetéseket, és nagyon sokat tanultam az életről, hogy 
hogyan várja azt tőlünk Isten, mit kell tennünk. És ott 
volt a szívemben, hogy talán én is szeretnék egyszer csa-
ládot, én is szeretném, ha valaki szerethetne, de tudtam, 
hogy egy súlyos terhet hordozok a testemben.
Aztán 18 évesen elmentem egy evangélizációra, ahol Isten 
engem is személyesen megszólított. Akkor eldöntöttem, 
hogy neki adom az életemet. Imádkoztam, és letettem elé 
a bűneimet, többek között ezt a bűnt is. Letettem Isten 
elé azt a kérdést is, hogy csináljon vele, amit tud.
Teltek-múltak az évek, és Isten mutatott nekem egy másik 
férfi t, aki nagyon kedves lett nekem. Megkérte a kezemet 
és összeházasodtunk. De ez a titok, ami bennem volt egy 
nagy fájdalommá nőtte ki magát, ugyanis szerettünk vol-
na gyermekeket, de orvosilag ez nem volt lehetséges. Évek 
teltek el a házasságunkból, imádkoztunk és egyik este a 

Bibliámat olvasva találtam egy 
igeverset, amely így szólt: „a 

meddő szülni fog!” És ez 
engem nagyon felbáto-
rított. Elgondolkoztam, 
hogyan lehet, hogy a 
meddő szülni fog, mert 
én is az vagyok, de tu-
dom, hogy Istennek le-
het útja erre.
Nem sokkal ezután 
hallottam egy klini-
káról, ahova elmen-

tünk. Megvizsgáltak, és azt mondták, jó lehetőségem 
van arra, hogy beültetéssel teherbe essek. Nagyon fel-
lelkesültem, és arra gondoltam, hogy talán ez lesz Isten 
útja, a megoldás az én problémámra. Isten még azt is 
helyre tudja hozni, amit olyan nagyon elrontottam fi a-
tal koromban.

Anikó: Gondolom ezután vizsgálatok, kezelések követ-
keztek... Hogy élted meg ezt az időszakot?

Zsuzsa: Nagyon sok aggódás és félelem volt a szívem-
ben, de oda kellett tennem Isten kezébe, hogy ha ez az 
ő akarata, akkor legyen az ő akarata szerint.  Gyorsan 
elkezdődtek a kezelések, az orvos elmondta, hogy mire 
számíthatunk, hogy emberileg mennyi az esélye, hogy 
valóban terhes lehetek. Azt láttuk, hogy emberileg nincs 
túl sok esély, de Isten egy kicsiny mustármagból is képes 
nagy fát növeszteni. Az orvos azt is elmondta, hogy öte-
zer asszonyból egynek lesz terhessége, úgyhogy ne féljek 
és ne izguljak, ha elsőre nem fog megfoganni.
Úgyhogy én ezt kértem Istentől, hogy ha valóban ez az 
ő szándéka, és tényleg erre az útra kell mennünk, ak-
kor foganjon meg elsőre. És ma örömmel elmondhatom, 
hogy ez volt Isten akarata, mert ikreim vannak, és na-
gyon egészségesek. Hálás vagyok Istennek,hogy amit én 
tönkretettem, azt ő egy csodává változtatta.
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Anikó: Ezek az ikrek már nem olyan picik. Hogyan fo-
god felkészíteni őket az életre?

Zsuzsa: Valóban, az ikrek már tinédzser korúak. Én is 
gondolkoztam már ezen, hogyan fogom tanítani őket, 
hogy ne kövessék el azokat a hibákat, amelyeket én el-
követtem.

Anikó: Szerinted kell erről beszélned velük, ha eljön 
az ideje?

Zsuzsa: Biztosan kell, mindenképpen kelleni fog be-
szélni erről. Nem lesz könnyű beszélni róla, de azért 
vállaltam ezt a beszélgetést is, mert el akarom mon-
dani mindenkinek, különösen a fiatal lányoknak: „el 
ne kövessétek azt a hibát, amit én elkövettem! Várjatok 
az Úrra! Várjátok meg azt a fiút, aki igazi szeretettel fog 
szeretni. Azt, akivel együtt te is fogsz tudni várni teljes 
tisztaságban arra a napra, amikor a házasságban lehet 
egyesülni. Manapság ez nagyon nehéz. És én magamról 
is tudom, mennyire könnyű elcsúszni, de arra biztatlak, 
hogy maradj tiszta!”

Anikó: Ha visszagondolsz a tini éveidre, szerinted te 
hol rontottad el? Mi volt az az első lépés, ami oda veze-
tett, hogy ezt az utat meg kellett tenned?

Zsuzsa: Mindenképpen a fizikai érintés az, ahol ez az 
egész elkezdődik, ami után már sokkal nehezebb megáll-
ni. A mai tudásommal biztosan mondhatom, hogy nem 
találkoznék fiúkkal kettesben, és mindenképpen várnék 
a szexuális kapcsolattal. Ma már úgy gondolom, hogy ez 
nagyon fontos egy lánynak, és igen is nagy a felelőssége 

abban, meddig engedi, hogy egy kapcsolat elmenjen. Ma 
már mindenben másként döntenék. Kérlek titeket, hogy 
gondolkodjatok el azon, hogy hogyan viselkedtek fiúk tár-
saságában? Mi az, ami jóra vezet, és mi az, ami nem!

Anikó: Vannak-e olyan figyelmeztető jelek, amelyekre 
véleményed szerint szülőként mindenképpen érdemes 
odafigyelni? Vannak-e olyan beszélgetések, amelyeket 
semmiképpen nem lehet megspórolni?

Zsuzsa: Nagyon odafigyelek a lányomnál, hogyan öltö-
zik... Mindenképpen vigyázok arra, hogy semmiképpen 
ne viseljen kihívó öltözéket. Sokat beszélgetünk arról, 
hogyan kell viselkedni, milyen rövid lehet a szoknya, és 
beszélgetünk nyíltan a családban ezekről a dolgokról. 
Őszintén remélem, hogy ezzel megalapozom annak a le-
hetőségét, hogy amikor kérdése van, mer majd hozzám 
jönni azokkal a kérdésekkel...

A beszélgetés itt véget ért. Nekem pedig az jár a fejem-
ben, hogy vajon hányan hordoznak szörnyű sérüléseket, 
amolyan „örök titkokat” testükben és lelkükben, ami ta-
lán tizenéves koruk óta keseríti a mindennapi életüket, 
és mételyezi a kapcsolataikat. Bárcsak ez a beszélgetés 
elindítana valami gyógyulási folyamatot! Mert igaz Isten 
Igéje: „Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbo-
csátja bűneinket és megtisztít minket minden hamis-
ságtól”. Ám az is igaz, hogy ez nem olyan útvonal, amit 
bárkinek is kötelezően be kellene járnia. Lehet kérni vé-
delmet és szabadulást az Úrtól – és nemcsak leányok-
nak, asszonyoknak, de fiúknak, férfiaknak is...

Kulcsár Anikó

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, 
csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokfélesé-
gében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra 
fontos felismeréseket és tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrend-
jében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának 
megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy 
ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be nap-
jaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben minden-
nek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan 
felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikerte-
lenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, 
amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van 
elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondá-
sához!

Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt 
mások mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, 
hogy nem teszünk semmit. 

Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!

Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátor-
ságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázato-
sabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pil-
lanatban és a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak 
nélkül – egy kis jóságot közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!

Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire 
szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Ámen

(Antoine de Saint-Exupéry)
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Milyen különös! A nagy város e gyéb-
ként lármás utcái ilyenkor egészen ki-
haltak. Sötéten meredeznek a házak 
az éjszakában, a fények halványan 
égnek a ködben. Didergek. Útban 
vagyok a kórház felé. Telefonon hí-
vattak: egy haldokló kérte, jöjjön 
gyorsan egy lelkész.
Már sok haldokló ágya mellett álltam, 
a halált tulajdonképpen megszokhat-
tam volna már. Mégis, különös érzés 
arra gondolni, hogy ott a kór-
házban valaki távozni készül 
az életből.
A portás már tudott az ér-
kezésemről és útbaigazít. 
Belépek a kórterembe. Az 
ágyban egy fi atal férfi , mel-
lette izgatott felesége. Az asz-
szony hozzám siet:
Lelkész úr, hamar, adjon úr-
vacsorát a férjemnek!
Nézem a beteget. A halál bélyege kiült 
az arcára. Már nem is vesz tudomást 
arról, hogy ott vagyok. Nem, ezt az 
embert nem lehet úrvacsora adásával 
kínozni. De tudom, hogy a haldoklók 
még akkor is hallják, amit mondunk, 
hogyha a test, az érzékszervek már 
semmi jelét sem adják ennek. Ezért 
Igével és imádsággal szeretném őt át-
kísérni az örökkévalóságba.
De az asszony kezemet fogja és sür-
get:
– Nagytiszteletű úr, hamar, adjon úr-
vacsorát a férjemnek!
Elhárítom. Nyugtalansága terhes. 
Odahajolok a beteghez és lassan, 
érthetően mondom a fülébe:
Jézus Krisztus, az Isten Fiának vére 
megtisztít minket minden bűntől!
A beteg szeme felnyílik, rám néz. A 
felesége megragadja a karomat:
– Gyorsan! Az úrvacsorát!
Kivezetem a folyosóra. Próbálom 
megértetni vele, hogy mennyire ér-
telmetlen a kérése.
– Nézze! A férje nincs magánál! 
Állapota nagyon súlyos. Az úrvacsora 
csak kínzás lenne számára.
– De úgy szeretném, hogyha a férjem 
üdvözülne!
– Asszonyom, azt hiszi, hogy egy 
külső szertartás megmenthet vala-
kit az Isten ítélete elől? Ha a férje is-

meri Jézust mint az ő megváltóját, 
akkor úrvacsora nélkül is üdvözül. 
De Jézus nélkül, az úrvacsora sem 
segít semmit.
De az asszony nem tágít: a férje na-
gyon vágyott az úrvacsora után. Sürget, 
kérlel. Láttam, itt nem használ sem-
mi. Fiatal voltam, nem volt sok ta pasz-
talatom, az egyetemen nem tanítottak 
meg arra, hogy ilyen esetben mit kell 
tenni. Végül engedtem.

Bementünk a beteghez. 
Mindent előkészítettem. A 
beteg egy kissé magához 
tért és úgy láttam, felké-
szült és várt.
„Ez az én vérem, az újszö-
vetség vére, amely sokakért 
kiontatik a bűnök bocsána-
tára” – a csendes éjszakában, 
mint a menekülés rendíthe-
tetlen sziklája hangzottak e 

szavak.
Amint vége volt, a beteg kielégülten 
hullott vissza a párnák közé. Ki men-
tem, hogy az éjszakás nővérrel szót 
váltsak. Magukra hagytam a házas-
társakat, hogy búcsút ve gye nek egy-
mástól.
Azután visszatértem, hogy elkö-
szönjek. Majd megmeredtem a cso-
dálkozástól. A beteg ülve fogadott. 
Mosolyogva mondta:
– Túl vagyok a válságon. Máris job-
ban vagyok! – Az asszony nevetve és 
sírva borult férje nyakába.
Különös volt. És a két ember öröme 
átragadt reánk is. Velük örültünk. 
Megfogtam a férfi  kezét:
– Nagyon örülök, hogy ilyen fordulatot 
vett! Hiszen igazán az örökkévalóság 
küszöbén állt. Isten kegyelme hozta 
vissza magát onnan. Ragaszkodjon 
ezután is az Isten kegyelméhez!
Gúnyos, eltorzult mosollyal felelt:
– Ez mind nem kell már nekem! 
Hiszen újra élek!
Megrendülve hallgattam hitetlen sza-
vait. Nem tudtam mit felelni. A tor-
kom elszorult. Ebben a pillanatban 
a beteg hirtelen a szívéhez kapott és 
visszahanyatlott. Halott volt.
Menekültem, ki az éjszakába.

Wilhelm Busch  
(Vetés és Aratás 1969/1)

Az Úr az én gyógyítóm és szabadí-
tóm. Református vallású vagyok 
és életem során nagyon sokszor  
megtapasztaltam, hogy velem van 
az Isten. Segítségét nagy bajaim-
ban éreztem leginkább
Évekkel ezelőtt annyira tönkre-
ment az egészségem, hogy kép-
telen voltam dolgozni. Többfajta 
diagnózist is megállapítottak, és 
az idegösszeroppanás szélén áll-
tam. Ezt az életemben előforduló 
sok feszültségnek köszönhettem, 
az váltotta ki rossz állapotomat. 
Olyan erős nyugtatókat és altató-
kat kaptam, hogy végül az is majd-
nem tönkretett. A házimunkákat 
sem tudtam elvégezni. Sok elintéz-
ni való hivatalos ügyem lett vol-
na, de végül gondolkodni is alig 
tudtam. Az immunrendszerem is 
olyan gyenge lett, hogy jártányi 
erőm sem maradt, az éjjeli ügye-
letes orvost sem tudtam kihívni. 
Magas volt a lázam is. 
Ekkor az Úr elküldte a fi amat, 
aki ekkor már nem velem lakott. 
Ő kihívta az orvost, aki megálla-
pította, hogy összeomlott a vér-
keringésem. Ha nem jött volna 
segítség, végem lett volna. De 
ekkor az Úrnak gondja volt rám 
és segítségével meggyó gyultam. 
Ahogy teltek az évek, a sok szenve-
dés után jobbra fordult az életem. 
Az egészségem is fokozatosan ja-
vult, életem rendbejött. Válásunk 
után ki kellett költöznöm a közös 
lakásból, de hamarosan sikerült a 
fi amékhoz közeli utcában egy új 
lakást vennem. A régi munkahe-
lyemet elvesztettem, de elvégez-
tem egy ápolói tanfolyamot, és 
el tudtam helyezkedni az idősek 
otthonában. Tudom, hogy a Jó 
Isten kegyelme, segítsége men-
tett meg. 
Mikor a falun élő édesanyám meg-
be tegedett, Isten meghallgatta 
imádságomat, és most főállás-
ban őt gondozom. Hálás a szí vünk 
Teremtőnk jóságáért, ezért imád-
juk és áldjuk szent nevét. 

H. Irén, Szlovákia
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Mindennapi életünk várakozással van tele, mindenki 
vár valakit, vagy valamit. Éjszaka után várjuk a reggelt, 
munkából, iskolából várjuk haza a család tagjait, várjuk 
a jó időt, vetés után a magvak kikelését. Beteg várja a 
gyógyulást, a diákok várják az iskola befejezését és még 
annyi mindent, melyhez időre és türelemre van szükség. 
Bizonyságtételként írom le, hogyan kellett várnom arra, 
míg az Úr Jézus beteljesítette kérésemet. 
1993-ban végezte el fi am az iskolát, szakmunkás bizo-
nyítványt kapott, és kérdés lett az, hogy hol fog dolgozni.  
Imádságban az Úr Jézushoz fordultam, hiszen Ő mond-
ta: „Kérjetek és adatik néktek.”(Máté 6,7) „Semmi felől ne 
aggódjatok, hanem imádságotokban hálaadással tárjátok 
fel kívánságaitokat Isten előtt.” (Filippi3,16)
Az igének engedelmeskedve hálaadással kértem az Urat, 
adjon munkahelyet a fi amnak. Tudtam, hogy meghall-
gatja kérésemet, hiszen ezt naponta átéltem. Bizonyság 
volt erre az is, hogy a másik fi amnak 8 hónapi imádko-
zás után, várakozás után lett munkahelye, élő lett az ige: 
„Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt és meghall-
gatta kiáltásomat.” (Zsolt 40,2)
Reményteljes várakozásomban szerettem volna, ha ké-
résem minél hamarabb teljesül. Az idő telt, s jöttek a kí-
sértések, próbák: „Tenned kell valamit! Eredj, érdeklődj, 
járj utána! Van ismerősöd, az segít, mondta az ellenség. 
A belső vívódások között a napi igék erősítettek, biztat-
tak: „Ne dobjátok el bizodalmatokat...” „Az igaz pedig 
hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a 
lelkem.” (Zsid 10,35; 38.)
Rokonaim, ismerőseim kérdéseire, hogy van-e már mun-
kahelye a fi amnak azt válaszoltam: „még nincs, de hi-
szem, hogy eljön az ideje, amikor lesz. Ezért már hálát 
is adtam az Úrnak”. 
Teltek a hónapok, évek, közben voltak olyan esetek is, mi-
kor barátai közbenjárására elment a fi am, hátha sikerül 
egy munkahely, de nem járt sikerrel. Így volt ez három 
alkalommal, mely őt szomorúvá tette. Mikor elcsügged-
tem, mindig szólt a biztatás az ige által: „És amit könyör-
géstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek” (Mt 
21,22) „Avagy az Úrnak lehetetlen é valami?”(I.Móz 18,14) 
Emberileg látva a körülményeket bizony lehetetlennek 
tűnnek dolgok, talán sokak előtt az emberi segítség az, 
mely megoldást adhat, pedig „Jobb az Úrban bízni, mint 
emberekben reménykedni…”(Zsolt 118,8)
Közel négyévi várakozás után eljött az a nap, amikor el-
küldte az Úr közbenjáróként azt a fi atalembert, aki hozta 
a hírt, hogy jelentkezzen a fi am munkára, van felvétel. 
Bevallom, már igen megfáradtam, de reményem még 

volt. „Uram, ha Te akarod, megadhatod.” – így imád-
koztam. Még öt napnak kellett eltelnie, mire megtörtént 
a szerződéskötés, mellyel pont került  az Úr eme ígére-
tére: „Beteljesíti az Őt félőknek kívánságát, kiáltásukat 
meghallgatja és megsegíti őket.” (Zsolt 145,19) Hála és 
dicsőség ezért az Úr Jézusnak! 
Külön áldás lett számomra ez a várakozás, hisz a hite-
met, kitartásomat tette próbára, és megerősített ezáltal 
abban, hogy Ő él, és amit akar, azt megcselekszi. „Jó várni 
és megadással lenni az Úr szabadításáig” (JerSir.3,26). 
Csodálatosan teltek a napok, készítettem fi amat a mun-
kahelyre, várni haza, kikérdezve, megbeszélve a napi dol-
gait. Jó volt látnom, hogy örömmel végzi munkáját, bár 
voltak nehézségek, próbák így is. 
Így telt el két hónap, és közeledett a harmadik vége, mi-
kor a szerződés ideje lejár. Kérdés lett, vajon marad-e to-
vább? Szívemben a válasz az volt: „Uram, ha te akarod, 
megtarthatod.” Eljött az a nap, mikor szomorúan jött 
haza a fi am, hogy feloszlik az üzemrész, vége a munka-
helynek. Várható volt számomra ez a helyzet, egy pilla-
natra átfutott rajtam a szomorúság, de rögtön az Úrhoz 
fordultam imában megnyugvásért, hogy Úr Jézus mu-
tasd meg mi ez a helyzet? A válasz ige ez volt: „Az Úr ad-
ta, az Úr vette.” (Jób 2,21) Így lett újra élő az ige, mely 
az egyedüli igazság. „...mert nálam nélkül semmit sem 
cselekedhettek.” (Jn 15,5)
Hálát adtam ezért az időért, és biztattam, biztatom a fi -
amat, hogy lesz megoldás, csak várni kell. Így telnek a 
napok hittel, reménységgel várakozva már hét hónapja, 
tudva hogy újra meghallgat az Úr. Tanításként kaptam 
azt, hogy nem mindegy, hogyan kérünk, hiszen azt nem 
kértem, hogy állandó legyen a munkája. A Zsoltár így 
szól: „….és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.” 
(Zsolt 90,17)
Kedves Olvasó! Talán kéréssel fordultál az Úrhoz, és azt 
hiszed nem hallgatott meg? De igen! Csak várj hittel, mert 
„mindennek rendelt ideje van.” (Préd 3,1) Ő nem feled-
kezett meg kérésedről, jól tudja a te dolgodat, de kérdés, 
hiszel-e benne? Élő-e a hited? Kívánom, hogy az Úr adjon 
erőt a várakozáshoz, kitartást a hitben, míg a kéréseket 
teljesíti akarata szerint. „Minden gondotokat őreá ves-
sétek, mert néki gondja van reátok.” (I.Pt 5,7)
Végül 7 évi várakozás után teljesítette az Úr ígéretét és a 
fi amnak munkahelyet adott, és így lett áldássá ez a vá-
rakozás. Ez a bizonyságtétel valóság lett az életemben, 
remélve, hogy mások felé is bátorítást, erősítést adhat. 

R. Andrásné, Kisvárda

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel 
kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és 

gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Fil 4:6-7))
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Fiatal asszony voltam, amikor 32 éve-
sen életem első altatásos műtétére ké-
szültem. Mint ismeretlentől, nagyon 
féltem. A kórterembe kísért a nővér, 
ahol egy hozzám hasonló korú hölgy 
panaszait hallgattam, aki frissen túl-
esett azon a műtéten, amire én még 
csak vártam. Éhségről, szomjúságról 
és fájdalmakról beszélt. A félelmem 
egyre erősödött, éjszaka aludni sem 
igen tudtam, kimentem a mellékhelyi-
ségbe olvasni. 
Másnap felébredve sem éhséget, sem 
szomjúságot, sem különösebben elvi-
selhetetlen fájdalmat nem éreztem. 
Akkor megéreztem, hogy valakinek 
lennie kell, aki gondot visel rólam, aki 
kezében tartja a sorsomat. Dél körül 
volt az idő, világos volt. Nem fénye-
sebb, de valahogy világosabb lett a 
szoba, és a szívemet valami megma-
gyarázhatatlan, elmondhatatlan öröm 
járta át. Hálás volt a szívem, innentől 
kezdve mondhatom el, hogy megta-
láltam Istent. November volt, 1996-ot 
írtunk akkor.
Három és fél hónap múlva újabb mű-
tét várt rám, mivel egy kisebb daga-
natot találtak a szervezetemben. Azok 
az események, amik utána következ-
tek, csodálatosabbnál csodálatosab-
bak voltak, kisebb regényt lehetne 
írni belőlük.
Találtam egy gyülekezetet, ahol meg-
ismertem a Bibliát, ahol először hal-
lottam Istenről. Különféle okokból egy 
év után eljöttem onnan, de éreztem, 
hogy szükségem van egy keresztény 
közösségre, amelyben családias lég-
kör uralkodik.
A Békevár Baptista Gyülekezetben 
találtam meg a helyemet. Lassan 12 
éve járok ide. Sok szeretetet kaptam 
tőlük, türelemmel, alázattal hordoz-
tak a testvérek. Ám messze voltam 
még attól, hogy igazi hitem legyen. 
Ezt magam is éreztem, de különféle 
kifogásokat kerestem arra, hogy mi-
ért nem épülök be jobban a gyüleke-
zeti életbe.
Egyre kényelmetlenebbül éreztem 
magam, amikor rádöbbentem, hogy 
nem vagyok őszinte velük, és sajnos 
Istennel sem voltam az. Néha-né-
ha halkan szólt, hívogatott magá-

hoz, olyankor lelkifurdalásom volt. 
Éreztem, hogy nem vagyok igazán 
helyemen, egy-egy nagyobb rend-
ezvényen megrezdült a szívem, de a 
lángocska hamar kialudt a szívemben. 
Sok áldást kaptam, rengeteg hála volt 
a szívemben Isten megtartó kegyelmé-
ért, ez azonban még mindig kevés volt 
ahhoz, hogy igazán megtérjek, hogy 
Isten felé hajoljon a szívem.
Vergődésemet látva Isten megenge-
dett egy súlyosabb daganatos beteg-
séget, ez már igazán megrendítő volt 
számomra. Mondhatom, hogy mélyre 
zuhantam.Így aztán a jó Atya elkezdte 
körbeásni az életemet szeretetével és 
irgalmával. Vége lett az utókezelések-
nek, amikor éppen a születésnapomon 
Isten bizonyosságot adott a szívembe, 
tudatta velem, hogy rendben vagyok 
és leszek, nem kell aggódnom a holnap 
miatt, mondhatnám úgy is, hogy két-
szer születtem újjá. Egyszer, amikor 
befogadtam az Úr Jézust a szívembe, 
és a születésnapomon, amikor vissza-
kaptam az életemet Istentől.
Ettől kezdve más szemmel tekintettem 
a gyülekezetemre, a testvérekre, kezd-
tem szolgálni Isten felé. Lehetőséget 
kaptam sokféle szolgálatban kipróbálni 
magam, a gyermekek, az idősek között, 
keresztény könyvtárunkban és a kór-
házi ágy mellett is. Önkéntes beteglá-
togatóként minden héten az Onkológiai 
Osztályon igyekszem elbeszélgetni a 
betegekkel. Legnagyobb örömem az, 
ha Isten szeretetéről beszélhetek ne-
kik, ha imádkozhatom értük, velük, 
s szívesen fogadják a különféle kiad-
ványokat is. A betegek visszajelzései 
alapján érzem, mennyire fontos ez a 
szolgálat, és azt is, hogy még meny-
nyire kevesen vagyunk.
Már 2 és fél éve, hogy a gyülekezet 
előtt is vallást tettem hitemről, azó-
ta Isten családjába tartozom. Minden 
napért hálás vagyok a Teremtőnek, 
minden nap ajándék. Nem mondom, 
hogy könnyebb az életem, hogy men-
tes a gondoktól, problémáktól, de az 
Úr Jézussal könnyebb cipelni a terhe-
ket, vele lett teljes az életem. Életem 
legjobb döntése volt, hogy a keskeny 
utat választottam.

  P.-né B. Mária, Kaposvár

Jó várni reménységgel és nem csal-
atkozni. Aki Istenre bízza ügyeit 
és nem kételkedik, Ő megmutatja 
annak az Ő szabadítását. 
Amikor olvastam az Antenna új-
ságban a pályázatról, eszembe ju-
tottak azok a bánya mélyén rekedt 
bányászok, akik 33-an voltak 70 
napig. Ők igazán megtapasztalták, 
hogy várni jó. De gondoljuk bele 
magunkat, hogy milyen lehetett 
nekik a várás! Nekünk csak rá-
diónk van, de én és a férjem ál-
landóan fi gyeltük szorongásaikat 
az életért, és ha többet nem is, de 
imádkoztunk, hogy Istenem se-
gítsd meg őket, azokat, akik fel-
vették a harcot a lehetetlennel, a 
sötétséggel és a mélységgel szem-
ben. Így sóhajtoztunk Istenhez. Én 
úgy gondoltam akkor is és most 
is, hogy nagy hitük volt a men-
tőknek és megmentetteknek egy-
aránt. Hogy tudtak várni és bízni!  
Hála legyen Istennek csodálatos 
szabadításáért. Megengedte Isten, 
hogy bemenjenek az Ő nyugodal-
mába, mint ahogy mi is. 
Én is várom szabadításomat be-
tegségemből, hogy megmondja 
nekem az Úr Jézus: „megbocsá-
tattak neked bűneid”. Ő megígér-
te, hogy értem fog jönni. 
Egy ének is így hangzik: 

„Várj ember szíve készen, 
mert jő a hős, az Úr, 
ki üdvösséged lészen, 
szent győztes harcosúl. 
Fényt életet hozva jő, 
megtört az ősi átok, 
kit vágyakozva vártok, 
betér hozzátok Ő.” 

Van olyan várás is hogy elkés-
tünk, mert elment a vonat, vagy 
nincs kegyelem számomra. Ettől 
mentsen meg az én Uram Jézus. 
Várjuk vissza Őt! 

B. Jánosné, Bakonszeg
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Szemeimet a hegyekre emelem, onnan 
jön az én segítségem. (Zsolt 121,1)
Nem elég mondani nehéz helyzetek-
ben: Hiszek Uram, légy segítségül az én 
hitetlenségemnek. (Mk 9,24). Keveset 
ér a hit, ha nem válik, nem érlelődik 
bizonyossággá, biztos alappá: Isten 
ereje, Lelke itt van köztünk, és ben-
nünk van, biztosan segít, 
és megadja a kimeneke-
dést. Belekalkulálhatjuk 
teljes megnyugvással 
már előre azt, hogy Is-
te nünk szuverén, ezért 
tu sakodásunk, imaké-
ré sünk kedves előt-
te, teljesíteni azonban 
nem úgy és nem akkor 
fogja, ahogy és amikor 
mi gondolnánk. 
Nyugati- Kárpátok, 
Erdély, Belényes térsége, Boga völgye. 
Emlékezetes ifjúsági táborozás 20-25 
középiskolással. Számtalan kihíváson, 
erőpróbán, ügyes, leleményes és sikeres 
tájékozódási szituáción túl és persze 
lelki élményekkel, együttimádkozás-
sal. A közösségért végzett napi munka 
öröme, izgalma segített a nomád kö-
rülmények között. Állandó szervezés, 
technikai változtatás (ivóvízhordás, a 
patakba ki, hol fürödjön, sport és áhí-
tat rendje). Hegymászás, barlang túra 
hála Istennek baleset nélkül. Mindenre 
volt idő! Kicserélődött a szív, a tüdő, 
a gondolat, megnyugodott a szem a 
gyönyörű tájakon. Rácsodálkoztunk 
a havasi gyopárra, örültünk a patak 
tiszta vizének, (ahol a dinnyéket is 
hűtöttük több napon át). 
Lassan letelt az idő, de még egy erő-
próbát bevállalt a csapat. Megkeressük, 
hol ered a Fekete-Körös! Reggeli után 
szép idő, indulás. Egy vízesésig jut-
va megpihentünk. Volt, aki a hideg 
vízben megfürdött. Úgy 13-14 óra kö-
zött az éhesek „haza” irányba indu-
lást sürgettek. Feladták. A merészek, 
a bevállalósak „tovább a kitűzött cél 
felé” riadóztattak, és egy gyakorlattal 
rendelkező vezetésével el is indultak, 
sötétedésig visszaérkezést ígérve. 
Többen a legyőzhetetlennek tűnő 
akadály előtt feladták. (Egy vízmo-
sáson hasalva lehetett csak átjutni!) 
Ők sietősen még visszacsatlakoztak 
a hazamenetelőkhöz. Úgy tízen a „ki-

tartók” minden kommunikáción kí-
vül kerültek. 
A megszokott tábori élet folytatódott, 
csak néha említettük őket, vajon hogy 
és hol vannak? Imádságban Istenre 
bíztuk őket. Beesteledett. Tábortűz, 
éneklés sokáig. Vártunk és vártunk 
reménykedve, mindjárt jönnek. Eddig 

senki sem akart lefeküdni. Vidáman 
anekdotáztunk. 
Éjfél felé már halkult a virrasztó csa-
pat, sokan kérdő tekintettel meredtek 
rám. Volt, aki még azért nevetett, hogy 
erősítse a többieket, de akinek a test-
vére elment, sírt. Éjfél után teljesen 
kifáradva és azzal a reménnyel sokan 
lefeküdtek (hogy aludtak is, azt soha 
nem tudtuk meg), hogy mire virrad, 
itthon lesznek. Nem így történt.
Kétségeskedtünk, de kétségbe nem 
estünk! Isten gondot visel- mondo-
gattuk. Néhányan még vártuk őket 
megadással, hittel. Mint felnőtt, mint 
szülő, és mint felelős vezető némán 
fohászkodtam. A várakozásban is pél-
dának kell lenni! „Uram te mindent 
tudsz. Hogy nézek a szülők szemébe, 
ha bármi történne?! Aki a sötétséget 
átlátod, könyörülj! Kezedbe teszem a 
távoli hegyi menetet.” 
Az idő nehezen telt, de egyszer még-
is megvirradt. Senki nem jött haza. 
Az „alvók” lassan felébredtek és fá-
jón, feszülten konstatálták a tényt. 
Idegen országba, ismeretlenül, én 
is egyre jobban elbátortalanodtam. 
Segítségkérésünkre a hivatalos válasz: 
itt a hegyekben 3 napig senkit sem ke-
resnek. Tinédzserek étlen, szomjan. 
Eltévedtek? Baleset? Hol lehetnek? 
Mit tehetnék értük? Tudtam, semmit 
azon kívül, amit eddig. Imádkozni és 
hittel várni (ez kötelező volt abban a 
helyzetben, hiszen jöttek a megvála-

szolhatatlan gondolatok, kísértések, 
aggo dal mak – sok szem szegeződött 
rám – és sodródtunk a kétségbee-
sés felé).
A körülöttem lévők is rám bízottak 
voltak! Teljesen Istenre hagyatkoztam 
tehát. Az Ő tudtán, és akaratán kívül 
semmi sem történhet! – nyugtatott az 

Ő lelke. Milyen áldás 
– gondoltam – hogy 
hívő vagyok, talán 
ép ésszel nem bírtam 
volna sokáig a várako-
zást. Pedig még muszáj 
volt. A nyárban hideg 
lett minden és min-
denki. 
Már délután volt, mi-
kor vettem a vödröt és 
gondoltam, elmegyek 
vízért. Pár lépést tet-

tem, mikor távolról szakadt ruhás, 
meggyötört, magát alig vonszoló, egy-
mástól le-lemaradozó, teljesen kime-
rült, beesett arcú embereket láttam 
meg. Felismerni nem tudtam őket, 
de megismerni akartam, mert „csak 
is a mieink lehetnek!” – kiáltottam. 
Igen, Isten kegyelméből – ha sérül-
ten is – de mind visszajöttek! 
Csak örültünk, hálát adtunk Istennek, 
no meg gyorsan kötszereket hoztunk, 
és ételt tálaltunk. Örömkönnyek kö-
zött hallgattuk a véget nem érő tör-
téneteket a sötétség borzalmáról, a 
félelmekről, hogyan próbáltak segí-
teni egymáson, a sebesülteket ölben 
vitték, hogy a sziklákon fától fáig ha-
ladtak, és hogy mit éltek át, ha med-
vejárást észleltek. Nem szidtam meg, 
nem oktattam (mint ahogy korábban 
gondoltam) őket, csak örültünk e gyütt. 
Mi nekik, ők nekünk. 
Ilyen a bűn hatalma is a szívben, míg 
a világosság nem töri át a sötétséget. 
Isten szeretete végzi ezt. Bátran jö-
hetsz hozzá „haza”. Nem kérdezi, hol 
voltál. Borulj elé bátran, ahogy vagy! 
Harcoljunk együtt a távollévőkért, hogy 
hazataláljanak. Várjunk türelemmel, 
és fogadjuk szeretettel a „hazatérő-
ket”, a Jézus áldozatát elfogadókat! Az 
Atya is örül, mikor egy eltévedt bá-
rány hazatalál. Azt bizton állíthatom, 
Ő utánuk is megy, ölébe veszi őket és 
megsimogatja áldó kezével! 

H. Lajosné, Cinkota
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Jó várni! Igen! Valóban jó várni az Úr 
szabadítására. „Akik az Úrhoz kiálta-
nak, azokat meghallgatja, és kimenti 
őket minden bajból.” (Zsolt 34,18) Az 
én történetem is ezt igazolja. 
Évekkel ezelőtt az akkori munkahe-
lyemről havonta küldtek el embereket 
a kevés megrendelés miatt. Ennek kö-
szönhetően más munkahely után néz-
tem, és be is adtam az önéletrajzomat 
több helyre is. Az egyik munkáltató fel 
is hívott, és az akkori igazgató beszé-
lőre hívott el. Ott ismét elolvasta az 
önéletrajzomat, majd beszélgettünk 
pár percig, mikor ezt mondta: éppen 
ilyen emberre van szükségünk. Meg 
is állapodtunk, hogy melyik napon 
veszem fel a munkát. A munkahelye-
men szóltam a főnökömnek, hogy a 
legközelebbi elbocsátáskor engem 
tegyen listára, mert sikerült mun-
kát találnom. 
Így is lett. Még abban a hónapban a 
megbeszélt napon örömmel siettem az 
új munkahelyemre. Meglepetésemre 
azonban senki sem várt, és még az ajtón 
sem tudtam bemenni. Szerencsémre 
jött egy hölgy, és vele be tudtam menni. 
Nagy nehezen megtaláltam az igazga-
tót is, aki láthatóan zavarban volt, de 
vártam, hogy a megállapodásunk, sze-
rint munkába állítson. Ő döbbenetem-
re közölte velem, hogy mégsem férek 
bele a költségvetésbe, és így munkát 
sem tud adni. Olyan megalázottnak 
és becsapottnak éreztem magam! Ott 
álltam az igazgató előtt és csak hall-
gattam, de nem tudtam megszólalni. 
Éreztem, milyen szaporán ver a szí vem, 
és ha nem lettem volna erős, ott elsí-
rom magam. De nem tettem. 
Elköszöntem, és az ajtón kiérve ez volt 
az első gondolatom: „Istenem, ha akar-
tad volna, nekem adod ezt a munkát.” 
Kicsit idébb volt egy liget, ahol leültem 
egy padra, és a kezemet az arcomba 
temetve sírtam. Gondolatban az Úrhoz 
kiáltottam: „Uram! Nem értem, hogy 
ez hogy történhetett meg. Istenem! Te 
tartod kezedbe a sorsomat, és én bí-
zom Benned, Uram!” „Az iránta való 
bizalmunk pedig azt jelenti, hogyha 
valamit az Ő akarata szerint kérünk, 
meghallgat minket” – jutott eszem-
be Isten igéje. Igen! Imádkoztam, és 
bíztam az Úrban. 

Nem sokkal az eset után Isten egy sú-
lyos beteghez vitt engem gondozónak. 
A beteg asszony a lányával lakott, és 
így én vigyáztam az unokákra is, ha 
betegek voltak, vagy ha szünet volt az 
iskolában. Az asszonynak sokat be-
széltem Isten szeretetéről, és már az 
első héten befogadta az Úr Jézust élete 
Urának és Megváltójának. Mikor el-
mondta velem a bűnbánó és megtérő 
imát, könny folyt végig az arcán. Akkor 
láttam őt először és utoljára sírni.
Olyan csodálatos órákat töltöttem el 
náluk! Órákat ültem az ágya mellett 
és a Bibliát olvastam. Nagyon szerette 
az Ószövetséget, és benne Mózes és 
József történetét. De szerette Jézus 
szavait is, és mindig nyitott szívvel 
hallgatta, amit olvastam neki. Nekem 
is áldásomra vált. Ha az unokái ott-
hon voltak, mindig úgy terveztem a 
játékokat, hogy a mamát is bevonjuk. 
A mama fekve is tudott játszani, és ott 
az ágyán ültünk játék közben. Sokszor 
éreztem a mama örömét unokái köré-
ben, és ez jó érzéssel töltött el. 
Egyszer a kislány kártyából akart jó-
solni nekem. Ezt mondtam neki: „nem 
hallom mit mondasz, mert van valaki 
aki nem akarja hogy odafi gyeljek rád, 
és még a fülemet is bedugta. Ez a va-
laki pedig Isten, mert Ő előtte utála-
tos minden ilyen dolog. Ez nem Tőle 
van, hanem az ördögtől.” A kislány 
csak nézett, és hallgatta mit mondok. 
Végül belátta, hogy esélyt sem kap a 
jóslásra, és elrakta a kártyát. 
A gyerekeknek kis könyvjelzőket vit-
tem mindig születésnapra, és egy igét 
írtam rá. Ők is készítettek nekem sok 
ajándékot, amit most is őrzök, hisz 
olyan kedvesek nekem. A kislánytól 
kaptam egy verset is, amit ő írt, szavai 
szerint: olyan „isteneset”. Azt mondta: 
„ennek biztos örülni fogsz”. Örültem, 
mert a szeretet íratta vele. 
A mama meghalt. Temetésén a kis-
lány mellett álltam. Ő rám nézett és 
ezt mondta: „A mama most már biz-
tos nem beteg, és nem fáj semmije. 
Lehet, hogy a papával, aki szintén 
meghalt együtt vannak és nagyon 
boldogok”. Már több mint egy éve, 
hogy eljöttem tőlük, de azóta is láto-
gatnak az anyukájukkal és pár hóna-
pos kis testvérükkel. 

David Livingstone (1813-1873), a 
nagy Afrika-kutató és misszioná-
rius, másodszor szelte át Afrikát 
a hozzá hű makalolo törzsbeli te-
herhordóival. Mielőtt elérte vol-
na a fekete földrész keleti partját, 
elfogyott a pénze. A magával vitt 
maradék cseretárgyakkal sikerült 
egy Zambézi-melléki törzsfőnököt 
rávenni, hogy gondoskodjék a 300 
férfi  ellátásáról, amíg vissza nem 
jön Angliából, ahol pénzt akart 
gyűjteni. A makalolo férfi aknak 
megígérte, hogy amilyen gyorsan 
csak tud, visszatér, és egy nagy ha-
jóval elviszi őket hazájukba.
Livingstone elutazott. A Zambézi-
környékiek nemsokára gúnyolód-
ni kezdtek:
- Azt hiszitek, hogy a fehér ember 
visszajön? Hol van olyan fehér ember, 
aki a feketékre időt és pénzt áldoz?
A makalolók így feleltek:
- Ti nem ismeritek a mi apánkat. 
Biztos, hogy visszajön és haza-
visz minket.
Eltelt egy év. A makalolók közül 
többen megbetegedtek és meg-
haltak. Elmúlt a második év. A 
Zambézi-környékiek egyre hang-
osabban gúnyolódtak. A makalolo 
férfi ak annál szilárdabban hitték: 
Vissza fog jönni!
És tényleg! Egy nap a távolból hul-
lámtörést, zúgást és ismeretlen zajt 
lehetett hallani. Mindenki lefutott 
a folyóhoz. Köpködve és prüszköl-
ve közeledett a gőzhajó, az első, 
amely feljött a Zambézin. 
A makalolók örömükben "apánk, 
apánk!" kiáltással vetették magu-
kat a vízbe, fölmásztak a fedél-
zetre, és a hűséges Livingstone 
nyakába borultak...

Az Evangéliumi életképek 
c. könyvből
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Megint munkanélküli lettem, de az 
Úr nem hagyott tétlenül, mert lehető-
séget adott olyan tanfolyamok elvég-
zésére, mely által jobban megértem, 
amit a biblia tanít. Lelkesen kezdtem 
a tanuláshoz, és tíz tanfolyamot elvé-
geztem. Nagyon jó volt a lelkemnek és 
dicsőség ezért Istennek. Tudom, hogy 
az Úr akarata volt minden, ami velem 
történt. „Mert csak én tudom mi a ter-
vem veletek.” (Jeremiás 29,11)
Beteggondozásom híre nemcsak a fa-
luban, hanem messzebbre is elterjedt. 
Ezután többen is érdeklődtek, hogy 
vállalnám-e a gondozásukat. Egy 
napon felkeresett az egyik testvér, 
akinek a felesége beteg lett, és kér-
te, hogy vállaljam el a gondozását. A 
beteg emlékezete kihagyott, és a be-
széd is nehezére esett. Erőtlen lett és 
a hite is elhagyta. 
Egy alkalommal, mikor tiszta volt az 
elméje, ezt mondta nekem: „Nem ér-
demlem meg a szeretetedet.” Éreztem 
belső harcát, és mikor hazajöttem, a 
Szentlélek arra késztetett, hogy ve-
gyünk úrvacsorát. Elmondtam ezt 
a férjének, és másnap este úgy men-
tem át, hogy úrvacsorázni fogunk. A 
beteg ágya mellett imádkoztunk és 
bűnvallást tettünk. A néni nem tudott 
imádkozni, mert már minden szó ne-
hezére esett. Én mégis arra kértem, 
hogy mondjon el velem egy bűnbánó 
imát. Az Úr adott neki erőt, és igaz 
hogy nagyon nehezen, de elmondta 
velem az imádságot. Ezután vettük a 
kenyeret és bort, majd énekekkel di-
csőítettük az Istent. Pár nappal ezután 
a néni kórházba került és nem sokkal 

ezután meghalt. Temetése napján a 
Szentlélek ezt a dicséretet adta a szám-
ba: „A mennyben van dicsőségben”. 
Ezt dúdolgattam egész délután. 
Aztán egy napon csengett a telefon.  
Éppen az a munkáltató hívott, ahol 
annak idején elutasítottak. Ám most 
egy nagyon kedves női hang beszélt, 
az új igazgató. Azt kérdezte, hogy vál-
lalnám-e még azt a munkát, amiről 
régebben szó volt. Igaz ez csak négy 
órás munkaidő, de igent mondtam, 
és már egy éve ott dolgozom. 
Bizony, jó várni az Úr szabadítására, 
mert elmondhatom, hogy Isten egy 
szívem szerinti munkát adott. Egy 
olyan munkahelyet, ahol nagyon, de 
nagyon jól érzem magam. Igaz, hogy 
nem sok fizetést kapok fél műszakban, 
de az Úr betöltötte minden szüksége-
met Jézus Krisztus által, mert támo-
gatott a gyülekezetem, és két drága 
testvértől havonta kaptam anyagi 
támogatást. „Az Úr az én pásztorom, 
nem szűkölködöm.” (Zsolt 23,1)
Az Úr a napokban megint lehajolt hoz-
zám, és adott a munkám mellé egy 
gondozói állást. Most egy nyugdíjas 
házaspárt gondozok délelőttönként, és 
onnan megyek munkába. „Mert aho-
gyan az eső és a hó lehull az égből, és 
nem tér oda vissza, hanem megöntö-
zi a földet és termővé és gyümölcsö-
zővé teszi, magot ad a magvetőnek, 
és kenyeret az éhezőnek.” Ézs 55,10.  
Ilyenek voltak az én imáim is. Nem 
tértek vissza hozzám üresen, mert az 
ige célba ért. 

B. Márta, Zámoly  

MEDITÁCIÓ
(Gyermekhangra)

...megtehette volna,
hogy ne istállóba,
- márványpalotába,
pihe-puha ágyba -
küldje a világra...

de ha így lett volna,
tudnának-e róla
azok a szegények,
akik ma is élnek,
s vele mit érnének?

Megtehette volna,
hogy nyomorék, csonka
más utakon járjon,
s ő csak szépet lásson
ezen a világon...

de ha így lett volna,
lenne bizodalma
hozzá sok betegnek?
csúfnak, elesettnek,
akik hozzá esdnek?

Megtehette volna,
hogy gonosztól óvja,
s ki rosszat mond róla,
lesújtja a porba,
rostából kiszórja!

De ha így lett volna,
mind, aki elmondja,
hogy bűnökben szenved,
akit nem szeretnek,
- de bűnét megbánta -
kérne-e kegyelmet?

S kapna-e kegyelmet?!
Lukátsi Vilma:

Visszaemlékszem, mikor mi az el-
ső adást hallgattuk, nagyon-nagyon 
zavarták a műsort, ami azóta na-
gyon sokat javult. Megragadott az 
ének, mely hangzott: „Hinni tan-
íts Uram, hinni taníts, gyermeki 
nagy hitet kérni, taníts. Indítsd fel 
szívemet, buzduljon fel neked gyűj-
teni lelkeket, hinni taníts!” Azóta 
is kedves emlékeim közé tartozik 
ez az ének. 
Szívem tele van azzal a vággyal, hogy 
minél többen megismerjék Isten sze-
retetét, mert Isten jó!  Sajnos az em-
berek hajlamosak Istent hibáztatni 
mindenért, még véletlenül sem jut 

eszükbe hogy az Ő ellenlábasa – a 
Sátán – kezdettől fogva, alattomo-
san az ember elcsábításán dolgozik, 
de hála legyen Jézusnak, a keresz-
ten legyőzte őt. Hála hogy vannak 
szolgái mint Ti is, akik  hirdetitek az 
örömhírt, hogy Isten jó. Bátorítson 
mindannyiótokat Szentlelke által. 
Az Úr Jézusnak drága minden lé-
lek, hiszen életét adta mindnyájun-
kért. Nála nincs személyválogatás, 
minden népből és nemzetből ked-
ves előtte, aki féli az Ő nevét. Soha 
ne adjátok fel, amíg csak lehetséges 
ezt a szolgálatot!

J. Tiborné, Tatabánya



2012 / 5 16

Kis karácsonyfagyertya. Szép fehér.
Felül törött. Talán semmit se ér.
A belén észrevenni már, hogy égett.
S én mégse dobom el mint semmiséget.
Nézem, elémbe állítom,
majd a kezembe' forgatom.
A cirádáit, ferdeségét,
törött voltát, sok betegségét
mind tudom már, mind ismerem.
Igénytelen, értéktelen.
Szépsége, ékessége, ára
nincs semmi. Mégse dobom el.
Félreteszem karácsonyfára.
Majd a lángjába néz szemem,
s nem lesz nekem
igénytelen, értéktelen.
Sok betegsége, ferdesége,
törött volta nem semmiség-e,
ha ott lobog az ágon,
s vezérlőm, világom,
útmutató fény Betlehem felé?
Tekintetem sugarát issza,
lelkem száll századokon vissza:
a nagy csodát csodálja újra
és megremeg belé.
Magában semmi. Félredobnám.
De ha zöld fenyőről ragyog rám,
a szívem fölviszi az égig,
az eget meg lehozza hozzám.
Kezembe' forgatom, nézegetem,
s valami egyre azt súgja nekem,
hogy ez a kis gyertya az életem.

Görbe, törött, beteg.
Valami, amit senki nem keres,
mert észrevenni nem is érdemes.
Végigélni se volna érdemes,
ha nem lenne karácsony…
ha ki nem gyúlhatnék sokadmagával
karácsonyesti csodálatos fákon…
ha Betlehem felé utat mutatva,
nem ragyoghatna, nem világolhatna,
végigélni se volna érdemes.

De van karácsony, s én úgy szeretem
kis gyertyaéletem.
Ameddig karácsonyra vártam,
értelmét, célját soká nem találtam.

Míg egy szép angyalénekes,
halk estén Betlehembe értem,
s fel nem ujjongtam: „Most már értem,
most már tudom, miért is élek
ezen a nagy sötét világon:
hogy világítson kicsi gyertyalángom
előre, Betlehem felé
és megváltatlan, Megváltóra váró,
sok emberszív dobbanjon meg belé.”

Kis karácsonyfagyertya. Szép fehér.
Felül törött. Talán semmit se ér.
De ha zöld fenyőről ragyog rád,
a szíved felviszi az égig,
az eget meg lehozza hozzád. 
Túrmezei Erzsébet

GYERTYA

Egy hívő orvos igyekezett inasa érdek-
lődését lelke üdvösségének az érdeké-
ben felkelteni. Egy este elmagyarázta 
neki, hogyan fog maga az Úr leszállni az 
égből. Így fejezte be a beszélgetést:
– János, ha az Úr jön, tied lehet a 
házam.
A fi ú meglepődött. Még nagyobb lett 
az ámulata, amikor az orvos így foly-
tatta:
– Azután a bútorom és a pénzem is 
a tiéd lehet majd.

- Kö - szö - nöm - hebegte a megle-
pődött fi ú.
Ágyában végiggondolta a dolgot. 
Eltűnődött, s így töprengett: Ha a 
doktor elmegy a mennybe, mit csi-
nálok én itt az ő házával, kocsijával, 
pénzével és a többi holmijával, és hol 
leszek én? Felköltötte gazdáját és ki-
jelentette, hogy ő Krisztushoz akar 
tartozni. Ő is a Krisztust várók tá-
borához csatlakozott.

A napokban újra eszembe jutott 
Túrmezei Erzsébet AZ ÚJ FÜZET 
című verse.

Betelt a régi füzetem.
Ma este megnézegetem,
és holnap újat kezdhetek:
háromszázhatvanöt lapos,
ugyanilyen új füzetet.
Lemásolnám most szívesen
a régit, de nem tehetem.
Marad már, amilyen marad.
Ott a Mester kezével írt
sok „láttam” a leckék alatt.
Sorakozik nem egy lapon
féligvégzett feladatom ...
a rendetlen, elégtelen ...
És ezt a régi füzetet
vizsgára vinni kell velem.
De holnap újat kezdhetek:
ugyanilyen új füzetet.
Tiszták, fehérek a lapok.
Nem szeretném elrontani.
Holnap már abba írhatok.
Talán ha jobban fi gyelek,
ha eztán korábban kelek,
frissebb leszek, igyekezem,
rendesebb lesz a feladat
és ügyesebb lesz a kezem.
Tollat fogok és leírom,
— ragyog a név a papíron — :
„Jézus nevében kezdem el.”
Tudom, hogy rest és rossz vagyok,
s úgy érzem, félni mégse kell.
Háromszázhatvanöt lapon
a leckét Vele írhatom.
Ô vezeti gyenge kezem.
„Jézus nevében kezdem el.”
Jézus nevében végezem.

Karnyújtásnyira vagyunk az új 
esztendőtől, sokan teljes világ-
vége hangulatban, mások nagy 
fogadkozások között várják az 
év végét. Megint mások a hit bi-
zonyosságával, hogy Isten egy-
szer már „tiszta lapot” adott, s 
éppen ezért bizalommal tekint-
hetünk előre a következő hetek, 
hónapok felé.
Ám most arra szeretnénk kérni 
kedves olvasóinkat, hogy ha va-
lakinek ez a vers eszébe juttatta 
azokat az élethelyzeteket, ami-
kor Isten újat kezdett velük, szó-
val „tiszta lappal„ indulhattak, 
írják meg nekünk. 
Beküldési határidő: 2012 febrár 15. 
A bizonyságtétel elejére írják fel 
a pályázat mottóját: 

„Tiszta lappal”
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Amikor valaki már túl van a hatvanon ritkán szokott 
új dolgokba kezdeni. Mégis Asztalos Imre lelkipásztor 
hetvenhat évesen a cigánymisszióban fáradozik. Arról 
kezdtem kérdezgetni, miért és hogyan kapcsolódott eb-
be a különleges szolgálatba.

Asztalos Imre: Számomra ennek a szolgálatnak na-
gyon régi múltja van. Még teológiai hallgató koromban 
dolgoztam együtt egy cséplőgép mellett egy cigány em-
berrel, és az rám nagy hatással volt. Aztán már lelkipász-
torként a 60-as években a szatmári területen Turicsén 
és Csaholcon dolgoztam cigányok között, ahol egy vak, 
már hívő cigányemberrel való kapcsolat egész életemre 
emlékezetes marad. Ott volt az első eset, amikor a gyü-
lekezet tagjainak sorába cigányszármazású testvéreket is 
fölvettünk, és bemerítettük őket. Tehát a mostani mun-
kám egy régi tapasztalat felújítása az életemben és a szü-
lőföld iránti tisztelet is megnyilvánul ebben.

KuT: Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez veszélyes 
terület...

Asztalos Imre: A szolgálatomnak három alappillére 
van. 
Az első az, hogy Isten az üdvözítő hatalmának a teljes 
erejét rekesztette az evangéliumba. Ez az evangélium 
engem is elért és nagyon messziről, mélyről elindulva 
lettem Isten gyermekévé.
Ennek következtében – s ez a második – Pállal mond-
hatom: mind zsidónak, mind görögnek adósa vagyok. Ő 
ugyan nem említi a cigány nemzetséget, de én azok után, 
amiket átéltem, őket is idesorolom.
A harmadik dolog, amit Páltól vettem, hogy késznek is 
kell lenni az evangélium hirdetésére. Ez a három ténye-
ző az, amely engem minden ember felé tud indítani az 
üdvösség érdekében.
A cigány testvérekkel való kapcsolatomra nagy hatással 
volt, hogy nyírbátori szolgálatom alatt egy cigány test-
vér volt a körzetünk legértékesebb diakónusa. És a fele-
sége 20 éven keresztül volt aztán a Rákosszentmihályi 
gyülekezet takarítója. Az életében láttam, hogy az evan-
gélium üdvözítő ereje hova képes felemelni egy cigány 
embert is.

KuT: Az előbb azt említetted, hogy az evangélium üd-
vözítő hatalmát saját magadon tapasztaltad először, hi-
szen mélyről hozott fel az Isten. Amikor cigány emberek 
kö zött végzi valaki a munkáját, bizonyára muszáj be-
szélni arról, hogy hogyan is élte át a kegyelem valósá-
gát. Mit jelent az konkrétan, hogy hitelesen beszélhetsz 
a hallgatóid előtt a Szabadíóról?

Asztalos Imre: Világi környezetben nőttem fel, de olda-
lágon a nagynénémen keresztül értek hatások a gyülekezet 
felől is. 17 éves koromra oda jutottam, hogy a futball volt 
mindenem, de emellett veszedelmesen indulatos termé-
szetem volt. Az igazság az – ezt nem szívesen emlegetem 
–, hogy a faluban nem volt még egy olyan csúnya beszédű 
ember, mint én. Amikor először voltam a baptista gyüle-
kezetben saját akaratomból, úgy hallgattam Pannonhalmi 

bácsi igehirdetését, hogy a verekedő szerszám akkor is a 
zsebemben volt. Tehát úgy érzem, hogy ennél mélyebben 
mai hallgatóim sincsenek. Persze az anyagi szükség egy 
dolog, és a lelki mélység egy másik dolog. Ezért aztán én 
abban a meggyőződésben vagyok, hogy ha engem Isten 
ki tudott hozni abból az állapotomból, akkor nincs olyan 
mélységben lévő ember, tehát egyetlen cigány sem, akit 
Isten ne lenne képes megmenteni az ő hatalma által.

KuT: Ahogy én látom, van egy kölcsönös tartás, idegen-
kedés, félelem a magyar és a cigány emberek között. 
Hogy tud valaki közöttük úgy dolgozni, hogy a kölcsö-
nös bizal matlanság eltűnjék...?

Asztalos Imre: A karizmákkal kapcsolatban nekem 
van egy alapismeretem a Szentírásból. A Római levél 
5,5-öt nagyon könnyű megjegyezni. Isten szeretete ki-
áradt a szívünkbe a Szentlélek által. A szeretetről pedig 
azt tudjuk, hogy elűzi a félelmet. Én megéltem ennek a 
szeretetnek a szívembe való kiáradását, és ez a szeretet 
vonz engem az elesett ember felé, ha cigány, akkor is.  És 
ők ezt a szeretetet megérzik.
A minap mondtam valakinek, hogy ebbe a misszióba sajnos 
sokan olyanok is belekezdenek, akik ezt együttérzésből, 
szociális késztetésből, szánalomból, vagy missziós divat-
ból teszik. Ezeket én lebeszélném erről. Cigánytestvérek 
közé csak úgy menjen bárki is, ha tudja őket szeretni. 
Mert ezt ők megérzik és viszonozzák. Én ezt most is ta-
pasztalom újlétai szolgálatom során. Kimondhatatlan ér-
zés, amikor a kis kétéves csillogó szemmel integet, vagy a 
nagyobbak odarohannak és átölelik a derekamat. Tehát 
ők érzik a szeretetet. És ez adja a feloldását minden féle-
lemnek, vagy idegenkedésnek. 

KuT: A legtöbben azt mondják, hogy ha rendbe lehetne 
hozni a cigányság anyagi problémáit, vagy meg tud-
nánk oldani a társadalmi integráció kérdését, akkor 
megoldódna minden. Mintha te ezzel nem nagyon ér-
tenél egyet!

Asztalos Imre: Nem! Mert sokszor azzal találkozom, 
hogy arról akarják meggyőzni őket, hogy milyen rossz 
az, amiben ők vannak. De nem mindegyik érzi rossznak 
a saját helyzetét. Megvan a saját életvitelük, amelyet gye-
rekségüktől tudnak, amit apáiktól átvettek, s számukra 
ez természetes, és nehéz őket meggyőzni arról, hogy ez 
nem jó. De ha közel megy hozzájuk az ember, és a szere-
tet által behatol az életükbe, akkor megnyílik a látásuk 
arra, hogy megítéljék, amiben vannak, és megértsék, 
hogy kaptak Istentől egy új lehetőséget. Meg is van a 
vágyuk rá! Nagy harcba kerül nekik utána, de nagyon 
jó látni az őszinte vágyat és őszinte törekvést, amellyel 
igyekeznek ezután.

KuT: Úgy kell ezt lefordítani, hogy ha valakinek megvál-
tozik az élete, akkor megváltozik az igénye, a környezete 
és a többi emberhez való hozzáállása, viszonya is?

Asztalos Imre: Az én meggyőződésem az, hogy akit az 
Isten szeretete megfogott, és a Jézus Krisztusban ada-

(Folytatás a 18. oldalon)
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tott üdvözítő erő megajándékozta egy új élettel, az min-
dig jobban tud hatni a környezetére, mint a környezete 
rá. Az ilyen ember, akármilyen nemzetiségű és akármi-
lyen korú, az Isten felé való vonzást tudja továbbítani a 
környezete számára.

KuT: Néhány hete hatan pecsételték meg hitüket hitval-
ló keresztséggel. Ám sokak véleménye szerint a cigány 
emberek mindig is hajlamosak voltak az érzelmi dön-
tésekre, a felhevülésre, de aztán nagyon sokan ugyan-
olyan gyorsan el is fordulnak a hittől... Mennyire van 
ennek reális alapja, vagy lehet arra számítani, hogy 
valóban tartós változás következett be ezeknek az em-
bereknek az életében?

Asztalos Imre: A félreértésekre a sok helytelen gyakorlat 
ad okot. Megkérdeztem egyszer a visszaesésekről Veress 
Ernő erdélyi lelkipásztort, aki még a hetvenes években 
azt mondta: ott tévedünk, hogy amikor az evangélizáció 
alatt, az ige hatására az emberek hirtelen valóban őszin-
te bűnbánatra jutnak, akkor mi jónak látjuk őket hamar 
bemeríteni. Ha a bűnbánatra jutást összekeverjük a meg-
téréssel, akkor mindig nagymérvű lesz a visszaesés.  No, 
ha ez igaz a magyar emberekre, még inkább igaz a cigány 
testvéreinkre nézve, akik hirtelen hozhatók érzelmi lán-
golásba. Ha csak a lelkesedés visz minket, akkor mindig 
nagy lesz a visszaesés.
Amikor a hatvanas években együtt dolgoztunk Kopasz 
Jenő testvérrel, akkor nagyon odafigyeltünk arra, hogy 
megvizsgáljuk azokat, akik csatlakozni akartak a gyüle-
kezethez. Csak olyanokat vittünk a gyülekezet elé, akik 
nem csak egy friss, érzelmi, hangulati lángolásban van-
nak, hanem akik már megéltek egy életszakaszt, és va-
lóban megtértek. 
Az újlétai fiatalokkal én is régebb óta foglalkozom a gyü-
lekezet vezetőjével együtt. Ezeknél a fiataloknál most már 
több mint másfél éve egy komoly előrehaladást, előrelé-
pést látok!
Visszaesés mindenütt lesz, az ellenség támadását nem le-
het figyelmen kívül hagyni, de nagyon fontosnak tartom, 
hogy tanítani kell őket és foglalkozni kell velük. Tanítani 
kell őket, hogy a keresztyén életet hogy kell megélni. Nekik 
már sokszor elmondtam, hogy a cigány testvérek részére 
nem írtak külön Bibliát! S ha ők Krisztus útján akarnak 
járni, akkor foglalkozni kell a Szentírással, és tudniuk 
kell, hogy a Szentírás jelöli ki számukra azt az ösvényt, 
amelyik az örök életre, az üdvösségre vezet.

KuT: Ez komoly ellentmondásban van azzal, amit sok 
felé lehet hallani, tudniillik, hogy a cigányság számá-
ra – éppen a helyzetükből adódóan – teljesen másként 
kell hirdetni az evangéliumot, sőt,  talán még egy kicsit 
mást is kell hirdetni... Másként kell őket szeretni, hiszen 
más esélyekkel indultak az életben.

Asztalos Imre: Egészen friss tapasztalat: azon a bi-
zonyos bemerítési istentiszteleten nem én, hanem egy 
cigány testvér, Rézműves János hirdette az igét az el-
ső zsoltár alapján. Azt mondta: annak, aki Krisztushoz 
csatlakozik, ki kell vonni magát a világi környezet hatá-
sai alól. Azt is mondta, hogy a folyó víz mellé ültetés azt 
jelenti, hogy közvetlen kapcsolatban kell lenni az Úrral, 
ez pedig mindennapos bibliaolvasást, imádkozást, tehát 

hívő életvezetést jelent. Azt is megemlítette, hogy csak 
így lehet gyümölcsöző életet élni. Sokkal határozottab-
ban és keményebben prédikált, mint ahogy én szoktam 
tenni a cigányok között. S nem hiszem, hogy bármilyen 
gyülekezetnek kellene mást prédikálni egy ilyen alkalom-
mal ennek az igének az alapján. Sokszor rácsodálkozok 
az ő esetében arra a tiszta, világos és biblikus látásra, 
amellyel az élet dolgait megítéli. Tehát a cigány testvér 
a cigány testvéreknek nem mondott mást, mint amit én 
mondhattam volna. 
Azt azonban tudni kell, hogy a cigányoknál a saját etni-
kai, érzelmi beállítódásuk az istentiszteleteken is meg-
jelenik.

KuT: És mit lehet kezdeni a szegénységgel, az anyagi 
szükségekkel?

Asztalos Imre: A szociális helyzetet nem felejtjük el, 
vannak gyülekezetek, akik támogatják ezt a missziót. De 
senki nem a gyülekezetben kap ajándékot, vagy csoma-
got, mert nem jó, ha valaki összetéveszti a gyülekezetet 
és a segélyező helyet. Ezt nagy problémának tartom, ha 
a misszió valakiknél csak csomagosztásban jelenik meg. 
Odamegyünk, szétosztjuk a csomagokat, aztán elmen-
tünk. Ha mi csomagot adunk, akkor mindig személyesen 
keressük fel a családokat az otthonukban, elbeszélgetünk, 
aztán együtt imádkozunk velük. Ha imaházba jön, akkor 
oda ne csomagért jöjjön.
Ezen a területen szerintem hosszútávú segítséget kell adni. 
Most például néhány családban egy új dologgal próbál-
kozunk. Néhány családnak anyanyulakat ajándékoztunk, 
hiszen viszonylag egyszerűen és olcsón fenntartható egy 
néhány nyúl. Nyáron akáclevéllel, zölddel is elél, télire 
meg egy nyúlnak elég egy mázsa széna. Ketrecet építet-
tem, s úgy adtam át az anyanyulakat, de folyamatosan 
rákérdezek, hogyan törődnek vele, tehát egyfajta szá-
monkérés is van. 

KuT: Ezek szerint életviteli tanácsadást is végeztek?

Asztalos Imre: Igen, mert akivel a szülőfalumban együtt-
dolgoztam még teológus koromban, az vályogvető volt. 
Tehát meg volt neki a munkalehetősége, hogy megsze-
rezze a családjának a mindennapi kenyeret. De ma ezek 
a régen jól ismert munkalehetőségek eltűntek. Ma géppel 
ássák a tormát, vagy kapálják a szőlőt. Meg kell találni 
tehát az új lehetőségeket.
Aqiunói Tamásig a keresztyénség az embert egy egész-
nek tartotta, mint test és lélek megbonthatatlan egységét. 
Nagyon fontosnak tartom, hogy igenis együtt kezeljük 
a testi és lelki szükségeket. Éppen ezért nem lehet csak 
szociális segítséget adni, vagy csak a lélekkel foglalkozni, 
mert akkor a segítő szándék kudarcba fullad.

KuT: Hogy látod a cigánymisszió jövőjét? 

Asztalos Imre: Erre nézve a válaszom: János 3,16. 
Isten úgy adta az egyszülött fiát, hogy tudta: nem min-
denki fog megtérni. Én sem ringathatom abban maga-
mat, hogy majd mindenki megtér. De éppen az elején 
idézett Római levélben olvasható ige miatt tudom, hogy 
tartozom nekik, s aki hinni fog közülük, az nem fog el-
kárhozni. Ez az ígéret!

KuT: Köszönöm a beszélgetést.
Kulcsár Tibor

(Folytatás a 17. oldalról)
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Jó várni. Várakozni a nyűgök között a megkönnyeb-
bülésre nagyon nehéz, Isten nélkül különösen az. De 
még Istennel is, mert a türelmetlen emberi természet 
úgy szeretne megszabadulni fájdalmaitól, gondjaitól.  
Miközben szenvedünk, többször van bennünk fájda-
lom, mint öröm. Hogyan tűrünk? Lázadunk, követe-
lünk, vagy meg tudjuk adni magunkat Istennek és azt 
mondani: „most nagyon nehéz. Keserű az éjjelem, nap-
palom, sírni tudnék a fájdalomtól. Ám tudom, hiszem, 
hogy Te Istenem már készíted a szabadulás útját, és 
már most dicsőítelek érte”. 
Mégis szomorú megtapasztalnom, hogy mi nem tudunk 
tűrni és várni sem eleget. Hányszor vagyunk remény-
telennek tűnő helyzetekben? Betegség, anyagi gondok, 
lelki sérülések. Kesergünk, sóhajtozunk, imádkozunk, 
vágyakozunk. Olyan jó lenne a sötétből a világosságra 
jutni! A sok próba és nehézség között mindenek előtt 
megtanultam a másokért való küzdést, közbenjárást. 
Krisztus nyomán haladva a kereszt alá vinni dolgain-
kat, ügyeinket. Erre tanít a szenvedés: áldozat máso-
kért, türelem. 
Hogyne fájna a magam baja? Hisz Krisztus is kérte: 
„Uram, múljék el tőlem ez a keserű pohár!” De igent 
tudott mondani mégis az Atya akaratára, mert enge-

delmes volt. Meg kell tanulnunk, hogy szenvedésünk 
hozzátartozik Istentől kapott feladatainkhoz. Isten nem 
tud edzetlen embert használni országa építésében. 
Vannak emberek, akiknek egész élete nyomorúság. 
Legyünk megadóak, jó reményűek! A próféta írta: „Jó 
megadással várni az Úr szabadítására”. Ezt a megadást 
és várakozást akkor tapasztalom, még ha mégoly sú lyos 
is, ha tudom és elismerem, hogy Isten eddig mennyi 
jót tett velem. És nemcsak velem, hanem az egész vi-
lággal. Ő hosszan tűr értünk, Isten vár, nekünk is vár-
nunk kell. A sok szenvedés annak a jele, hogy még sok 
rajtunk a javítani, tisztogatni való. De Isten közben 
elhalmoz irgalmával, kegyelmével, hogy nem győzöm 
dicsőíteni Őt. 
Majdnem két évtizedig kínlódtam Isten nélkül. Olyan 
lelket őrlő helyzetekben voltam, hogy nem láttam a ki-
menekedés útját. Emberileg teljesen tehetetlen voltam. 
Apró-cseprő örömök mellett elfogott a sírás. Még csak 
reményem sem volt semmi jóra. De Isten meghozta vé-
gül a szabadítást, és kimondhatatlan hála volt és van a 
szívemben. Ő azóta is tanítgat, hogy átlássak a nehéz-
ségeken, megismerjem kínjaim célját. Ezért jó meg-
adással várni Isten szabadítására.

P. A. Júlia, Tahitótfalu  

gondolataim nem a ti gondolataitok, 
ezt mondja az Úr.” Ekkor imádkozni 
kezdtem, hogy ne most jöjjön a fi atal-
ember, mert én szeretném hallgatni a 
MERA adását. Nem tudtam azt mon-
dani, hogy legyen meg a te akaratod. 
Mikor már hallgattam az adást, meg-
jött Sándor, és bementünk a szobába, 
ahol a számítógépem volt. Mondtam 
neki, hogy szeretném hallgatni a rá-
diót, mert most van egy keresztény 
adás, és én is küldöm nekik a leve-
leimet és bizonyságaimat. Mondta, 
hogy ő egyedül is elvégzi a munkát, 
én nyugodtan kimehetek. Örömmel 
hallgattam tovább a rádiót, és mélyen 
meghatott a kis tolókocsis testvérnő 
bizonyságtevése, hogy milyen csodá-
latosan segítették őt is. A másik levelet 
hallgatva szólt Sándor, hogy készen 
van, nézzem meg a programokat, és ha 
kell, még segít valamiben. Gondoltam, 
hogy már nincs sok idő az adás befe-
jezéséig, arra nem is gondoltam, hogy 
lesz még egy felolvasás. 
Alighogy beléptem, és néztük a prog-
ramokat a számítógépemen, mikor be-
szólt az öcsém, hogy menjek ki, mert az 
én levelemet olvassák. Ahogy kiléptem 

hallom, hogy éppen azt a bizonysá-
gomat olvassák, amit a volt szomszéd 
gyermekekről írtam. Meglepődve szól-
tam Sándornak, hogy jöjjön ő is és 
hallgassa, mert róluk van szó. Ő is 
jött és nagy fi gyelemmel végighall-
gatta az egész adást. Úgy meg volt ha-
tódva, hogy nem tudott szóhoz jutni. 
Különben is egész életében csendes, 
magába zárkózott volt még gyermek-
korában is. A húgától tudom, hogy ne-
héz, örömtelen élete van. 
Azután visszamentünk a számító-
géphez és tovább dolgoztunk rajta. 
Majd beszélgettünk egy kicsit és el-
ment. Azóta imádkozom érte, hogy 
keresse ő is a Jó Istent, és a húgával 
többet találkozhasson. 
Ha arra gondolok, hogy nagyon sok 
megtapasztalásomról írtam már a 
testvéreknek, és éppen ezt válasz-
tották ki a közlésre, és Sándor is épp 
akkor volt nálunk és hallhatta, akkor 
ez nem lehetett véletlen. Újból látom 
azt, hogy nekem csak imádkozni kell!  
Nagyon szépen köszönöm a testvérek-
nek, hogy ezt lehetővé tették. Dicsőség 
Istennek. 

B. Erzsébet, Szlovákia 

Egy hónappal ezelőtt ablakcsere és 
nagytakarítás volt nálunk, ezért a jó 
öreg számítógépet át kellett helyezni 
a másik szobába. Amikor ezt a mun-
kát itt nekem egy kedves fi atalember 
végezte, mosolyogva mondom neki, 
hogy de aztán eljössz nekem ezt visz-
sza is szerelni, mert én ezt a sok zsinórt 
nem tudom hova rakni. Ő megnyug-
tatott, hogy szívesen eljön beszerelni. 
Megjegyezte, hogy ez már öreg gép, 
de mondtam, hogy ez nekem nagyon 
is megfelel, mert én csak levélírásra 
használom, és sokkal jobb, mint a 
régi írógép. 
Péntek délelőtt boldogan üldögéltem 
az ablaknál a szobámban, és vártam a 
délelőtti MERA adás kezdetét. Mivel 
oda éppen besüt a nap, ezt jól kihasz-
nálom, és közben imádkozom vagy 
olvasok. Csengett a telefon, az öcsém 
vette fel, és telefonáltak, hogy jönnek 
beszerelni a számítógépet. Én úgy 
gondoltam, hogy majd estefelé, mert 
az illető napközben az üzletben van. 
Nagyon jó, hogy nem én vettem fel a 
telefont, mert arra kértem volna, hogy 
később jöjjön. 
De ez éppen így volt jó. „Mert az én 
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Az apa fáradtan tér haza a munka-
helyéről, és leroskad a fotelbe. Hétéves 
kisfi a jön oda hozzá, és megkérdezi:
– Mondd Apa, neked mennyi az óra-
béred?
Az apja haragra gerjed:
– Miért kérded?! Csak nem valami 
hülye játékot akarsz megvetetni ve-
lem? Azonnal mars a szobádba!
A kisfi ú szemébe könnyek jelennek meg, 
de illedelmesen felmegy a szobába, és 
becsukja maga mögött az ajtót.
Ahogy az apa ül a fotelben, még for-
rongnak benne a nap eseményei, ahogy 
a főnöke megint újraíratta vele a pre-
zentációját, ahogy a kollégája 3 nappal 
a projekt vége előtt elment betegál-
lományba... Kezébe temeti az arcát. 
„Mikor lesz ennek vége?” – kérdezi 
magától. Aztán eszébe jut a gyerek. 
„Talán nem kellett volna így bánnom 
vele... Lehet, hogy csak egy ártatlan 
kérdés volt, és én értettem félre, azért 
mert úgy érzem, a környezetemben 
már mindenki rajtam élősködik.” – 
gondolja magában, és elindul felfelé 
a lépcsőn. Benyit a gyermek szobá-
jába, ahol a fi a a földön kuporogva 
játszik magában.
A fi ú felnéz, és újra megkérdezi:
– Apa, neked mennyi az órabéred?
– Négy dollár fi am.
– És tudnál nekem adni két dollárt?
Az apa gyanakvó tekintettel ránéz a 
fi ára, és azon töpreng: „Remélem, nem 
valami játékot akar venni belőle ma-
gának...” Majd meg is kérdezi tőle:
– Mire kellene neked az a két dollár?
– Mindjárt megmutatom! – mond-
ja a gyermek sejtelmes mosollyal az 
arcán.
Apja előveszi a két dollárt, és odaadja 
a fi ának. Mire a fi ú benyúl a takarója 
alá, és előveszi a spórolt pénzét. Elkezdi 
összerakosgatni az aprót, ami össze-
sen két dollárra jön ki. Hozzáteszi a 
most kapott másik két dollárt, és bol-
dogan az apja felé nyújtja:
– Apa! Most, hogy kifi zetem neked, 
tudsz velem is tölteni egy órát, hogy 
együtt játszunk?

Néhány évvel ezelőtt beszélgettem 
egy igazán gazdag emberrel, aki a kö-
vetkezőt mondta nekem, ami alapjaiban 
megváltoztatta a gondolkodásomat: 
„Bármit megtehetek, amit csak aka-
rok. Illetve...egy dolgot mégsem: A 
22 éves lányomat már nem tudom 
visszaültetni a hintába, hogy játsz-
hassak vele.”

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen 
egy nap az évben, mely hivatalosan is 
a szereteté. Háromszázhatvanöt nap 
közül háromszázhatvannégy a gond-
jaidé, a céljaidé, munkádé, és a sze-
reteté csupán egyetlen egy, s annak 
is az estéje egyedül. Pedig hidd el, 
Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene 
legyen. Háromszázhatvannégy nap a 
szereteté, s egyetlen csak a többi dol-
goké, s még annak is elég az estéje.” 
(Wass Albert)

„Mikor felidézzük a régi karácso-
nyokat, rájövünk, hogy kis apróságok 
– nem a nagy csodák – adják a leg-
bensőségesebb boldogságot.” (Bob 
Hope; forrás: internet)

Ide kívánkozik egy idézet, és egy röp-
ke megjegyzés. A megjegyzéssel kez-
dem. Karácsonyi készülődést, közös 
barkácsolást, sütögetést, mesélést, 
éneklést nem igényelnek már olyan 
mértékben a tizen-, huszon-, harminc-
egynéhány éves csemetéink, mint a 
kisebbek. Tehát addig tegyük, amíg 
lehet, mert később hiába szeretnénk 
bepótolni az elszaladt éveket, nem lesz 
rá lehetőség. Ugyanis minden napot 
csak egyszer lehet megélni, minden 
pénzt csak egyszer lehet elkölteni.

A megszívlelendő mondást pedig egy 
óvoda honlapján olvastam. Nagyon 
megtetszett. Sok szülő fi gyelmét 
szeretném felhívni rá. Így hangzik: 
„A legjobban fi zető állás a világon a 
gyermeknevelés, mert az érte járó fi -
zetség a gyermeki szeretet...”

K.A.

Először is köszönet az Antenna 
újságért. Hála van a szívemben, 
mert egyre többen szeretik olvasni 
ezt a lapot itt Farádon. Isten cso-
dálatos munkája, hogy megérint 
embereket a benne lévő bizony-
ságtétel valamelyike, és elmond-
ják, milyen hatással van ez rájuk. 
Hiszem, hogy komolyabb változást 
is hoz az életükbe. Hiszen mie-
lőtt odaadom imádkozom, hogy 
le gyen rájuk hatással a benne lévő 
hitbizonyosság, megtapasztalás. 
Köszönöm Istennek, hogy amit el-
kezd ezeknek az embereknek az 
életében, be is fogja végezni. 
Azért külön hálás vagyok, hogy 
veletek együtt munkálkodhatok. 
Öröm számomra, hogy bizonysá-
got tehetek arról a drága Jézusról, 
aki meghalt értem, hogy nekem 
örök életet szerezzen, és feltámadt, 
hogy megigazítson, hogy a helyes 
úton vezessen. És ezt minden em-
berért megtette. 
Csodálatos, hogy rábízhatok min-
dent, a jó és rossz dolgokat, a csalá-
domat biztonságban tudhatom az 
Ő oltalmában. És nagyon jó ebben 
a reményben élni, hogy Ő hűséges, 
és nála mindig béke van.  
Külön öröm számomra, hogy visz-
sza lehet tekinteni a megtett útra, 
hogy már az ezredik adást fogjuk 
Isten kegyelméből együtt megün-
nepelni. (A lelkiposta 1000. adását 
– a szerk.) Mert ha személyesen 
nem is tudok ott lenni, lélekben 
veletek együtt fogok örülni és há-
lát adni azért, mert Isten csodá-
latos munkája ez. 
Elmondhatom, hogy szinte a 
kezdetektől hallgatom adásaito-
kat. Nagyon jó, hogy ilyen lehető-
ség is van, és hiszem, hogy sokan 
örömmel hallgatják az örömhírt. 
Mert annál nincs nagyobb öröm, 
hogy drága Atyánk az Úr Jézust el-
küldte ebbe a bűnös világba, hogy 
mi mindannyian éljünk általa. És 
az a szeretet, amit Ő tanúsít fe lénk, 
az a legnagyobb szeretet, mert éle-
tét adta értünk. 
Drága testvérek, külön hála van a  
szívemben értetek, hogy Isten hívá-
sának engedve ebben a csodálatos 
munkában szorgoskodtok. 

G. I.-né Irénke, Farád

Karácsony előtt...

Sajnálattal vettük észre, hogy az Antenna impresszumában hosszú idő 
óta változatlanul a Maximumprint Bt. Nyomda szerepel, mint akinél 
lapunk nyomtatása történik. Ezúton szeretnénk a hibát javítani, mert 
a nyomda neve helyesen Kreatív Fókusz Kft. A nyomda vezetőjétől és 
munkatársaitól ezúton is elnézést kérünk.
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14-15 éves lehettem, 
amikor először ke-
zembe vettem a 
Bibliát, és elkezdtem 
olvasni. Eleinte csak 
alkalmanként, majd 
egyre gyakrabban és 
egyre nagyobb ér-
deklődéssel. Újra 
és újra átéltem, hogy 

amit a Biblia mond, az az én hétközna-
pi életemben is „működik”. 
17-18 éves korom körül történt – ami-
kor már mint egy puzzle darabkái, 
egyre inkább kezdett összeállni a kép 
a Biblia Istenéről –, hogy egy biológia 
témazáró dolgozat előtt azzal szem-
besültem: igen csekély a tudásom az 
anyaghoz képest. Nem volt már annyi 
időm, hogy jól felkészüljek. Tudtam, 
hogy mindenki puskázni fog – vagy 
lega lábbis a többség –, de bennem egy-
re erősebbé vált az az érzés, hogy ez-
zel nagyon megszomorítanám az Urat. 
Harc dúlt a szívemben, vívódtam a két 
lehetséges út kö zött. Nagyon féltem, 
hogy rossz jegyet kapok, de nem akar-
tam megbántani az Urat. Végül úgy 
döntöttem: még megtanulom, amit 
és amennyit csak tudok, és a többit 
Istenre bízom. Nem fogok puskázni, 
bármilyen jegyet is kapok. 
Aztán megírtam a dolgozatot. Volt, 
amire tudtam válaszolni és volt, amire 
nem, de amikor óra végén kijöttem a 
tanteremből, madarat lehetett volna 
velem fo gatni: olyan szabadnak érez-
tem magam, mint azelőtt még soha-
sem. Ekkor éltem át életemben először 
az Isten szabadítását, és rádöbbentem 
arra, hogy mennyire meg voltam kö-
tözve a saját félelmeimen keresztül. 
Mintha valaki mindenáron rá akart 
volna venni a csalásra, de az Úr meg-
szabadított, hogy ne kelljen enged-
nem ennek a kényszerítő erőnek, ne 
kelljen a rosszat tennem. 
(Néhány hónappal ezután átélhettem 
az újjászületés csodáját is, és meg-
érthettem, hogy a szabadulásomért 
Jézus Krisztus fi zetett – mégpedig 
úgy, hogy az életét adta.)

Sok év eltelt azóta, és most újra ta-
nul hattam valamit Isten szabadítá-
sáról.
Az elmúlt hónapokban többször is 
azon kaptam magam, hogy nagyon 
hirtelen elveszítem a türelmem: inge-
rültté, indulatossá, haragossá válok, 

vagy ép pen megbántódom. Bántott a 
dolog, és megpróbáltam küzdeni elle-
ne, de nem ment. Elhatároztam, hogy 
nem hagyom magam becsapni: nem 
leszek ideges, és nem fogok megbán-
tódni, de igen hamar rájöttem, hogy 
ez nem megoldás. Váratlan helyzetek-
ben újra és újra elsodortak az indu-
lataim. Amikor eszméltem, már késő 
volt, és nekem megint szembe kellett 
néznem a rossz lelkiismeretemmel: vá-
doltak a szavaim és a cselekedeteim. 
Elkezdtem keresni az Igében a meg-
oldást. Azt megértettem, hogy amikor 
az indulataim irányítanak, akkor az 
„atyáimtól örökölt hiábavaló termé-
szetem” szerint ösztönösen reagálok. 
Többször kértem az Urat, hogy sza-
badítson meg ettől a hirtelen termé-
szetemtől, de úgy tűnt, ez sem segít. 
Tovább kerestem az Igében és az ige-
ismeretemben: mi a megoldás? 
Elém jött az az Ige: „Mert gyönyörkö-
döm az Isten törvényében a belső em-
ber szerint, de tagjaimban egy másik 
törvényt látok, amely harcol az értel-
mem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn 
tagjaimban lévő törvényével. Én nyo-
morult ember! Ki szabadít meg ebből a 
halálra ítélt testből?” Ez pont rám illett. 
És a válasz rá: „Hála az Istennek, a mi 
Urunk Jézus Krisztus!” (Róm 7,22-25.) 
Ebből világos: nem én vagyok az el-
ső, akivel ilyesmi történik, de van ki-
út, van szabadítás. Ez nagyszerű, de 
nálam miért nem működik? Mi a baj 
velem? Lehet, hogy nincs lelki fegyver-
zetem? Vagy megszomorítottam Isten 
Szentlelkét, aki mindig jelen van, és 
„nyakon csíphetné” az indulataimat? 
Nem találtam sem a választ, sem a kiu-
tat… Mígnem az egyik hétköznap este, 
amikor a néhány fős imacsoportunk-
kal találkoztunk, megköszöntem az 
Úrnak, hogy Ő a szabadító: az éle tével 
fi zetett azért, hogy választhassam a 
jót, és ne legyek kénytelen azt tenni, 
amit a lelkünk ellensége – sokszor 
sajnos be lülről – diktál. Nem gondol-
tam, hogy ennek az imának nagyobb 
jelentősége lenne, mint bármely ko-
rábbi imádságomnak, de valahogy 
megmaradt az emlékezetemben, és 
egy következő váratlan helyzetben, 
amikor éreztem, hogy az indulataim 
megint el akarnak uralkodni rajtam, 
felkiáltottam az Úrhoz: Úr Jézus, te 
meghaltál értem, és megszabadítot-
tál, hogy ne kelljen a rosszat tennem, 

hogy ne kelljen haragudnom. Kérlek, 
segíts! Könyörülj rajtam!
…És a vihar bennem kezdett elcsende-
sedni. Legközelebbi alkalommal újra 
felkiáltottam, és akkor is hasonlót él-
tem át. Hittem és hiszem, hogy Jézus 
szabadításáért nem kényszeríthet sen-
ki és semmi arra, hogy a rosszat te-
gyem, amit nem akarok. A Megváltó 
felszabadított arra, hogy a jót válasz-
szam. Ekkor megértettem azt is, mi 
volt a baj eddig: azt vártam, hogy az 
Úr a természetemet változtassa meg, 
és ne is jöjjenek az indulatok. De Ő 
nem így adott szabadulást, hanem hit 
által. „Az igaz ember pedig hitből fog 
élni.” Róm 1,17.

Szabó-Molnár Tünde

Kedves Pályázatírók! Az előző pá-
lyázatra érkező írások közül az 
alábbi írókat jutalmaztuk!
Remélem, ebben az újságban is 
olyan témára lelnek, amelynek 
alapján nem lesz nehéz megfo-
galmazni a következő visszaem-
lékezéseiket!

Bárány Márta, Zámoly  
Barkóczi Mihály, Szlovákia
Bathó Erzsébet, Szlovákia  
Boros Zsigmond, Románia
Brumár Jánosné, Bakonszeg
Czirbusz Lenke, Gyenesdiás  
Gaál Istvánné, Farád 
Hidvégi Lajosné, Cinkota
Horján Ferenc, Maklár
Hostina Irén, Szlovákia
Járinka Tiborné, Tatabánya
Molnár Ilona, Munkács
Orbán Józsefné
P.Arany Júlia, Tahitótfalu
Palic Andrásné, Szlovákia
Pataki Pál, Gödöllő
Pecznyik Pál, Celdömölk
Pozsgai Jószefné, Kiskőrös
Radványi Józsefné, Sajóecseg
Ráti Jószefné, Ukrajna
Révész Andrásné, Kisvárda  
Tarsoly Zsigmondné, Érd
Tóth Józsefné, Szlovákia
Z.-né Mányák Anita, Nagykálló

Isten áldását kívánja minden írónk-
nak az Antenna szerkesztősége!
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Köszönetet mondok a levélért, amit 
tőletek kaptam. Egy kicsit megkés-
ve, de annál nagyobb szeretettel, és 
a pályázati ajándékot is köszönöm. 
Nagyon meglepett ez a drága aján-
dék, és köszönöm nektek testvéreim 
azt az örömöt, amit átéltem idős nő 
létemre. Áldjon meg az Úr bennete-
ket, hogy tudtok foglalkozni beteg 
testvérekkel is. 
Köszönöm az Antenna újságot és a 
mindennapi igehirdetéseket, amit 
minden este meghallgatok, a bi-
zonyságtételekkel együtt. 
Nem tudnék más igét írni bizony-
ságtételemhez: „Uram, elől és há-
tul körülzártál engem és fölöttem 
tartod kezed.” 
2001 decemberében kórházba kerül-
tem az intenzív osztályra. Nem volt 
testemben egy csont sem, ami nem 
fájt volna, ne gyötört volna. Több 
hét után sem volt javulás, nem gyó-
gyultam. Betegségemet kihasznál-
ta az ördög, rossz irányba akarta 
terelni gondolataimat. Keservesen 
felültem az ágyban, a betegek csen-
desen pihentek az éjszakában. Én 
pedig csendesen az Úrhoz kiáltot-
tam: „Uram, segíts, hogy a próbák 
ne tegyék tönkre a Veled való szö-
vetséget. Te adtad elém azt az igét,  
én ezt komolyan vettem, és szívem-
ben hordoztam. Ne hagyj el Uram, 
légy segítségül nehéz helyzetemben, 
és add Szentlelked erejét, hogy a Te 
gyermekedként hordozzam a próbák 
nehézségét. Így könyörögtem az én 
Megváltómhoz. Tíz éven keresztül 
évente többször elmentem hitmélyítő 
konferenciákra egy-egy hétre. Sok 
ige bevésődött a szívembe. Azon az 
éjszakán úgy világítottak nekem,  
mint a fáklya. 

Én csak egy 
falusi parasztasszony vagyok, aki 
nem tud nagy tetteket véghezvin-
ni. Csak azt tudom gyermekeimért, 
unokáimért, testvéreimért, a bete-
gekért, országunkért és a misszió 
munkáért tenni, hogy az Úr elé vi-
szem imádságban naponként mind-
nyájukat. 
Még 2012-ben is bekerültem a kór-
házba, de semmi javulás nem tör-
tént állapotomban. Nem gyógyultam. 
Ismét hazakerültem a kórházból, 
majd utána rehabilitáción vettem 
részt, ami kicsit gyengítette fájdal-
maimat.  Pál apostol szavai is ezek: 
„Háromszor is könyörögtem az Úrhoz 
vegye el a testemből a töviseket. De 
az Úr azt mondta, hogy elég neked 
az én kegyelmem.” Belenyugodtam 
állapotomba, nekem is meg kellett 
elégednem a kegyelem drága aján-
dékával.  
Teltek-múltak a hónapok, a nagy 
fájdalom elmúlt, de a tövis maradt. 
Két bottal járok a templomba és a 
bibliaórákra. Ezért is hála legyen 
az Úrnak, drága Megváltómnak, 
hogy meghallgatta könyörgésemet. 
Énekben, imádságban hajtom fejem 
álomra este. Csak az Úr nagy kegyel-
me hogy még nincs végünk. 
Az Úr nem hagy belefáradni nehéz 
sorsunkba, hanem minden nap kies 
legelőt készít számunkra. Így élem 
át minden nap Isten üzenetét.
Legyetek áldottak ebben a munká-
ban. Imádságban hordozlak benne-
teket. Legyen érte Istené a dicsőség. 
Neki köszönöm, hogy hallgathatom 
még Isten üzenetét. Áldott karácso-
nyi ünnepeket és Istentől gazdagon 
megáldott boldog új esztendőt!

T. Józsefné, Szlovákia

Sok szeretettel köszöntelek 
mindnyájatokat Pál apostolnak 
azzal a köszöntésével, ami a II. 
Korinthus 1,2-4 versekben talál-
ható: „Kegyelem néktek és békesség 
Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr 
Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, a 
mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az 
irgalom Atyja és minden vigaszta-
lás Istene, aki megvigasztal minket 
minden nyomorúságunkban, hogy 
mi is megvigasztalhassunk máso-
kat minden nyomorúságban, azzal 
a vigasztalással, amellyel az Isten 
vigasztal minket.” 
Mivel már Isten kegyelméből 
a 85. évemben vagyok, remegő 
kézzel írom e sorokat. Meg va-
gyok győződve arról a sok évi ige-
hallgatás, és a Mera rádió külön-
féle szolgálata által, hogy a fő cél 
Isten ismerete, szavának elfoga-
dása. Az Ő imádata, akaratának 
cselekvése. Mert Ő vigasztalt meg  
Fiában, Jézus Krisztusban azzal, 
hogy általa megbocsátotta és eltö-
rölte minden bűnünket fi a, Jézus 
Krisztus a Golgotán értünk hozott 
áldozatával. 
Így vigasztaltok meg ti minket a 
Mera rádió szolgálata által, és ezt 
tesszük mi is, akik ezt a valóságot 
Isten kegyelméből átéljük a magunk 
környezetében imádkozva értetek, 
egymásért, hogy Isten sokasítsa és 
szaporítsa a megvigasztaltak és a 
Benne hívők számát. 

B. Mihály, Szlovákia

Drága Testvériem, Mera dolgozói!

ISTENNEK HÁTTAL

Aki ISTENNEK háttal fordul,
csak a maga árnyékát látja.
Aki ISTENTŐL elfelé megy,
annak szüntelen nő az árnya,
míg belevész az éjszakába.

Füle Lajos

A Magyar Evangéliumi Rádió Munkatársai minden kedves 
Olvasónknak és Hallgatónknak Istentől gazdagon megáldott 

Karácsonyt és kegyelemmel teljes Újesztendőt kívánnak!

Tisztelt Szerkesztőség, 
kedves Testvérek!
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Minden műsorunk meghallgatható honlapunkon, a www.mera.hu címen. A frekvenciák/
hullámhosszak esetleges változását időben közölni fogjuk. A mű sor vál to zás jogát fenn tartjuk!  

 
 

  
 

 

V Léleképítő Ifjúsági műsor (Hetes kód)

H Jóhír a távolból
Szavak szárnyán A Biblia üzenete

Hallgatói levelek
Áhitat: Mai Ige

K Növekedjetek az ismeretben! A Biblia üzenete
Hallgatói levelek
Áhitat: Mai Ige

SZE Őszintén szólva A Biblia üzenete
Hallgatói levelek
Áhitat: Mai Ige

CS Kincseink A Biblia üzenete
Hallgatói levelek
Áhitat: Mai Ige

P
Cigányműsor / Igetanulmány

A Biblia üzenete Hallgatói levelek
Áhitat: Mai IgeLelkiposta

SZO Gyermekműsor
Nőktől nőknek Lelkiposta

Hallgatói levelek és 
riportbeszélgetések

 

 
 
 
 

 

 

„…az be is fejezi Krisztus Jézus napjá-
ra.” (Filippi 1,6). De mit is jelent ez tulaj-
donképpen? Isten megformált minket az 
anyaméhben, és azóta szereteté vel vesz 
körül itt a földön. Naponta ta pasz talom 
irgalmát és jóságát, külö nösen a próbák-
kal teli helyzetekben. Szívemig hatol ez 
az Ige, hogy Jézus, aki elkezdte bennem 
a munkát... nem hagyja félbe, nem adja 

fel, nem fárad bele, és nem un rá(m). Pedig hát...
Pár éve én is elkezdtem egy munkát: hogy jobban megis-
merjem magam és azokat, akik körülvesznek. Megérteni 
valaki cselekedeteit igen kemény feladat, és rengeteg időt 
igényel. De megannyi meglepetést tartogat, mert minden 
ember más. Van, akit nehéz elhordozni, van, akivel ellen-
tétes a véleményünk, s van, aki hasonló hozzám, mégis 
egy idő után ott is megvannak a különbözőségek. A má-
sik ember pont azért kerül mellém, hogy formálódjunk. 
Fájdalmas folyamat, de nagyon jó és szükséges.
Sokféle változáson eshetünk keresztül. Vannak, akik kül-
sőleg érzik a szükségét a változtatásnak, van, aki a há-
zastársa, barátai által alakul – belül. Mindenki kap, így 
én is kaptam útitársakat erre a pár évre. Isten gondosko-
dik újabb és újabb személyekről. Feltűnt, hogy hasonló 
karakterű és számomra nehezen kezelhető útitársakat 
kapok egy ideje. Aztán Isten szépen elvezetett olyan is-
meretekre, melyek által megkaptam az útmutatást ah-

hoz, hogy hogyan is kell mellettük állni, élni, dolgozni, 
kikapcsolódni vagy épp az Urat szolgálni. Folyamatos 
gyakorlás ez számomra, hogy a beidegződött és sokszor 
érzelmi alapú reakciókat a múlt ködébe hagyjam feled-
ni. Nehéz iskola ez. De jó, hogy nem egyedül járok ide 
sem, mert a Szentlélek tanácsol minden helyzetben. S ér-
demes energiát fektetni abba, hogy a másik motivációit 
(már amennyi napvilágra kerül), felém intézett szavait 
helyesen és leginkább szeretettel értelmezzem. Ugyanis 
lehet, hogy a másik fél is hasonlóan kínlódik – csak épp 
velem. Megéri a sok befektetett óra az egészséges kap-
csolatokért, de ez nem esik az ölünkbe, mert minden 
ember más szokásokkal, múlttal, elakadásokkal és meg-
ta pasztalásokkal él.
Jézus, a mi Mesterünk sem tett másként. Emberré lett, 
hogy megismerje fájdalmainkat, örömeinket, hogy meg-
értsen minket. Akkor is, amikor kiáltunk hozzá, akkor is, 
ha épp csendben vagyunk, vagy úgy érezzük, elfogyott a 
hitünk már a sok éves menetelésben. 
Ő annyira szeretett minket, hogy emberi testet öltött: 
érted és értem. Ismer mindannyiunkat, jobban, mint 
mi magunkat, és folyamatosan munkálkodik ben-
nünk. Micsoda reményteli öröm és egyben nagy titok! 
Mélyedjünk el benne, és fedezzük fel csodáját így év vége 
felé, amikor számot vetünk azzal, hogy mi minden tör-
tént velünk 2012-ben.

Elek Évi



Röviddel éjfél után hazafelé tartok Volkswage-
nemmel. Hirtelen, ahogy egy hídon megyek át, 
látom, hogy az úttest másik oldalán egy kanyar-
ban két személyautó összeütközött. Szaknyelven 
ezt „ráfutási baleset"-nek nevezik.
Hangos kiáltozást hallok a másik oldalról. Ezért 
kiállok az út szélére a forgalomból, hogy szük-
ség esetén segíthessek a sebesülteken. A baleset 
azonban nem volt súlyos. A két kocsi összekoc-
cant, és csupán anyagi kár keletkezett. A két ve-
zető szidja egymást, mint a bokrot. Egyik sem 
vállalja a felelősséget az ütközésért.
Az első kocsi fiatal vezetője könnyekkel a sze-
mében jajveszékel: „Végre volt egy szép kocsim. 
És most maga tönkretette!" Erre azt mondja az 
idősebbik: „Ugyan, hallgasson! Sokkal régeb-
ben vezetek, mint maga! Ha nem vezet olyan 
bárgyú módon, ez nem történt volna meg!"
Az autók mellett ott áll még egy fiatal pár. Nem 
tudom, melyik kocsihoz tartoznak. Mivel nem 
tudnak megállapodni, azt mondja a fiatal veze-
tő sírós hangon: „Ha nem ismeri el, hogy vét-
kes, hívom a rendőrséget." – Mire az idősebbik: 
„Rendben van, hívjuk a rendőrséget! Eszem 
ágában sincs magamra vállalni a hibát!"
Valaki az egyik közeli házból telefonon hívja 
a rendőrséget. Alig telik el öt perc, már itt is 
vannak. Egy idősebb és egy fiatal rendőr száll 
ki a rendőrautóból, és a baleset színhelyére 
mennek.
„Mi történt?" — kérdi az idősebbik rendőr.
„Összeütköztünk" – hangzik a válasz.
„Ki a hibás?" – kérdez tovább a rendőr.
Egyszerre mondja a két vezető: „Én nem!" 
„Én nem!"
„Micsoda? Tehát egyikük sem hibás?" – kérdi 
komolyan a rendőr.
„Nem! Nem!" – ismétli mindkét vezető.
A rendőr most az idősebbik vezetőhöz fordul, 
aki hátulról beleszaladt a másik kocsijába, és 
így szól hozzá: „Miként történhetett, hogy így 
tönkretette ennek a fiatalembernek a szép ko-
csiját? A közlekedési szabályzat 1. §-a szerint 
önnek úgy kell vezetnie, hogy bármikor ide-
jében megállhasson." – Mire az idősebbik ve-
zető: „De mikor ez a fiatalember a kanyarban 
olyan lassan hajtott. Azt hiszem, már az ütkö-
zés előtt meg is állt. Ráadásul kanyarban! Ez 
pedig tilos!" Erre a rendőr: „Önnek hatalmában 
kell tartania a kocsit! Hiszen láthatta a stop-
lámpákat! Ön a hibás!"
Örömmel hallgatta mindezt a fiatalabbik. Csak-
hogy rövid szünet után feléje fordult a rendőr, 
és megkérdezte: „Ugyan, mondja már, hogyan 
mert a kanyarban lassítani és megállni? Hiszen 
tudnia kell a szabályt: Át nem látható úton, ka-
nyarban, hegyi úton a hegytetőnél folyamatosan 
kell áthaladni." Mire a fiatalember: „Őrmester 
úr, hát csak nem gázolhattam el ezt a fiatal párt 
itt!" Kiderül, hogy a fiatal pár pontosan a ka-
nyarban ment át az úton, a fiatalember autója 
előtt. De a rendőr megingathatatlan: „Önnek 
nem lett volna szabad megállnia a kanyarban! 
Ön vétkes a balesetben!"

Ismét szünet, és most a rendőr az ifjú párt kér-
dezi: „És most önök válaszoljanak, hogy mehet-
tek át éjszaka pontosan itt a kanyarban, amikor 
ezzel veszélyeztették az egész közlekedést?" — 
Mire a fiú: „De őrmester úr, hiszen éppen itt 
a kanyarban van egy jelzés, amely gyalogát-
kelőt mutat!"
„Micsoda?! Hol?!" – kérdi csodálkozva a rendőr. 
Valóban volt ott egy vastag fehér csík az úton, 
jelzés azok számára, akik a kanyaron túl bal-
ra kívántak fordulni a mellékútra. Csakhogy 
ez nem gyalogos átkelést jelzett. Mire a rendőr 
megkérdezte a fiatalembert: „Vezet ön autót?" 
– „Nem, ehhez nem értek" – hangzik a válasz. 
Mire az őrmester: „De mint gyalogosnak, is-
mernie kell, hogy milyen a gyalogátkelő jelzése! 
Gondolja, kedves uram, hogy a kanyarban átke-
lőt engedélyezünk, és így veszélyeztetjük a köz-
lekedést? Mindketten vétkesek a balesetben!"
Íme, néhány perccel ezelőtt még mindnyájan 
ártatlannak tudták magukat, s most hirtelen 
mindnyájan vétkesnek érzik magukat. Aki há-
tulról belerohant a másik kocsiba, tudta: úgy 
kell vezetnie, hogy idejében meg tudjon állni. 
Az első kocsi vezetője tudta, hogy a kanyarban 
nem szabad túlságosan lelassítania, még kevés-
bé megállnia. A fiatal párnak pedig be kellett 
látnia, mi vagyunk a hibásak, mert ha nincs 
kijelölt gyalogátkelő hely, nem mehetünk át 
oly egykedvűen a másik oldalra.
„Most pedig — folytatta az idősebb rendőr —, mi-
vel egyikük sem vállalja a vétkességet, mindnyá-
juknak oda kell jönniök az autónkhoz."
Amikor mindezt végigéltem abban az éjszakai 
órában, azt gondoltam magamban: „Okos ember 
vagy te, rendőr barátom. Sikerült meggyőznöd 
ezeket a magukat ártatlannak tartó embereket, 
hogy mindnyájan vétkesek."
Ebben az órában értettem meg valamit a Szent 
Szellem munkájából, Aki meggyőzi az embe-
reket bűn tekintetében, úgyhogy a magabiztos 
és tisztességes emberek is kénytelenek elismer-
ni: Isten előtt mindnyájan vétkesek vagyunk.
A Szent Szellem azonban még ennél többet is 
tesz. A bűne tudatára jutott embernek nem a 
fizetési meghagyást adja át, mint a rendőrség. 
Nem, a Szent Szellem a bűnbánó bűnösnek az 
Üdvözítő Jézus Krisztust mutatja meg, aki 
minden ember adósságát kifizette a golgotái 
kereszten, úgyhogy mi mindnyájan örvendez-
hetünk az elnyert bűnbocsánatnak.
A Szent Szellem által munkált üdvbizonyosság 
által békességem van ebben a szenvedéssel és 
nyomorúsággal teli világban. S ezért boldogan 
tehetek bizonyságot:

Átölelt Isten nagy kegyelme    
Méltatlanul, érdemtelen. 
Csodák csodáját látom benne, 
És hála tölti el szívem. 
Boldogan ujjong énekem, 
Ha kegyelmét dicsérhetem.

Adolf Wunderlich 
(Részlet az Isten oltalmában c. 

könyvből – Evangéliumi kiadó)


