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„Magasztallak téged, mert félelmes 
és csodálatos vagy, csodálatosak 

alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.” 
Zsolt 139,14
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„És monda Isten: Teremtsünk embert a 
mi képünkre és hasonlatosságunkra... 
Teremté tehát Isten az embert az ő ké-
pére, Isten képére teremté őt.” – olvassuk 
az 1. Mózes 1,26-27-ben. Ezen kijelenté-
sekből többmindent megértünk. Például 
megértjük, hogy, mivel – ez alkalommal 
– az Úr többes számban nyilatkozott, az Ő 
személyisége három egyenlő lényből áll. 
Mégpedig az Atya-Istenből, Fiú-Istenből, 

és a SzentLélek Istenből. S ez a három alkotja a mi EGY 
ISTENÜNKET. Ezért nevezzük: SZENTHÁROMSÁG-
EGY-ISTENNEK. Tehát nem három istent imádunk, ha-
nem egyet, aki három egyenlő, és együttműködő lényből 
áll. S ez a SZENTHÁROMSÁG-EGY-ISTEN teremtette az 
embert. S megértjük azt is, hogy mivel bennünket, illetve az 
embert, saját magához hasonlónak teremtette, mi is három 
alkatrészből állunk. Mégpedig testből, lélekből és szellem-
ből. Azaz, minden egyén ezen három alkatrészből áll. 
Emberi ésszel nehéz felfogni a Szentháromság egy Istent, 
ezért a legjobb, ha ezt csak egyszerűen elfogadjuk mint tényt 
vagy mint bibliai igazságot. De ha mégis vágyunk egy ma-
gyarázatra, akkor talán a legegyszerűbb elképzelni a szent-
háromság egy Isten lényét, mint magát teremtményét, vagy-
is az embert. Mégpedig épp azért, mert az emberi szerv 
olyan három alkatrészből áll, amelyek számunkra megta-
pasztalhatók, vagy megfi gyelhetők. Ugyanis a test látható 
és megtapintható; a lélek, illetve az értelem a beszédből és 
cselekedetekből megtapasztalható, illetve megfi gyelhető; 
s a szellem, vagyis az egyén igazi ÉN-je, azaz szellemi vi-
lága pedig az illető felfogásaiból, irányelveiből, érzelmei-
ből és ugyancsak beszédéből és cselekedeteiből állapítható 
meg. Sőt ez az a szerv, amellyel az Istennel való kapcsolatot 
fenntartja, vagy elutasítja. Az állatoknak van teste és lelke, 
de szelleme nincs. Ezért az állatok nem hasonlíthatnak a 
Teremtőre, de az emberek igen! Sőt, az állatoknak haláluk-
kor végleg vége. Az ember pedig, illetve a szelleme, örökké 
él; mégpedig vagy a mennyekben Istennel, vagy a pokolban 
az ördöggel. S hogy egy-egy egyén szelleme hol fogja eltölte-
ni az örökkévalóságot, azt az ő saját lelke és szelleme dönti 
el, attól függően, hogy – földi életében – szívébe fo gadja-e 
a Megváltó Jézus Krisztust, vagy nem. 
Azonkívül, mivel az embert Isten teremtette, nyilván lát-
ható benne Alkotójának felmérhetetlen bölcsessége, illet-
ve képessége is. Mint ahogy egy gyönyörű szoborban, vagy 
festményben meglátszik a művésznek csodálatos tehetsége 
és stílusa. Ezért fordul elő, hogy egy-egy mű stílusából ki 
tudjuk találni, hogy melyik művész készíthette. Hasonlóan, 
ha alaposan megvizsgáljuk az emberi szervezetet, akkor 
annak kibeszélhetetlenül bölcs összeállításából meg kell 
állapítanunk, hogy ilyet csak az egyetlen igazi, élő, min-
denható, bölcs Isten teremthetett. Mert testünk és lényünk 
bonyolult, bölcs összeállítása a TEREMTŐ ISTEN képes-
ségeire utal! 
Viszont, hogy mennyire hasonlítunk Teremtőnkhöz, az – 
bizonyos fokig, vagy dolgokban – rajtunk múlik. 
HOGYAN HASONLÍTHATUNK EGYRE JOBBAN ISTENHEZ? 
Azok a személyek, akik nem hisznek Istenben, s ennélfogva 
sohasem hívják szívükbe a Megváltó Jézus Krisztust, azok 

éppen csak annyira hasonlíthatnak hozzá, amennyi hason-
lóságot testükbe beleteremtett. De életvitelük, felfogásaik, 
magatartásuk, stb., istentelen marad, és ezért a pokol felé 
haladnak és oda jutnak. Ezek ennélfogva csak egy picit ha-
sonlíthatnak Istenhez.
Aztán vannak olyan egyének, akik életük valamelyik szaká-
ban nemcsak hittek Isten létezésében, hanem a Bibliában 
foglalt minden szavában is. S komolyan tanulmányozva a 
Bibliát felfedezték, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, aki azért 
jött e világra, hogy kereszthalála és feltámadása által meg-
váltsa az emberiséget. Ezért, ha valaki ezen földi élet után 
a mennyekbe szeretne jutni, annak fontos, hogy higgyen 
Jézus Krisztus Isten-Fiúságában és megváltói mivoltában; 
azonkívül megvallva bűneit, bocsánatot kérjen azokra tő-
le, s szívébe is hívja Őt. Mire Jézus (1) – saját Szent Lelke 
által – azonnal a szívébe költözik, (2) megbocsátja összes 
bűnét, (3) megajándékozza egy örökös mennyei hellyel, és 
(4) Isten gyermekévé teszi őt. Mert a János 3,16 szerint: 
„Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát ad-
ta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
le gyen.” Az 1 János 1,9 szerint pedig: „Ha megvalljuk bűne-
inket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket...” S a János 
Evangéliuma 1,12 szerint: „Valakik befogadák őt, hatalmat 
ada azoknak, hogy Isten fi aivá legyenek.”
S aki mindezen lépéseket megteszi, az már azonnal jobban 
hasonlíthat Istenhez, mint azok, akik nem teszik meg, mert 
a bűnbocsánat óriási kegyelme, Jézus szívükbe költözése, és 
egy biztosított mennyei hely elnyerése azonnal csodás békes-
séggel, hálával és örömmel tölti be szívüket, s hatása azonnal 
láthatóvá és érezhetővé válik általuk. De ahhoz, hogy egyre 
jobban hasonlítsanak Teremtőjükhöz, arra van szükségük, 
hogy – további életüket – a Biblia utasításai szerint éljék. 
Azaz, hogy a bennük lakó, Krisztust képviselő, Szent Lélek 
Istennek teljesen átadják az uralmat életük fe lett. Akkor a 
Szent Lélek betölti, uralja, megszenteli és használja őket. 
Vagyis egyre hasonlóbbá alakítja őket Jézushoz. Ezután 
pedig már csak arra van szükségük, hogy mindvégig tel-
jesen odaszántak maradjanak, hogy egész halálukig egyre 
szentebbé, illetve Krisztusiabbakká váljanak.
De mivel jár részünkről ez az odaszánás? Azzal, hogy Jézus 
befogadása és teljes odaszánásunktól kezdve a Biblia sze-
rint élünk. Azaz, csatlakozunk egy jó, bibliai alapú egyház-
hoz; ott rendszeresen megjelenő és szolgáló tagokká válunk; 
otthonunkban rendszeresen tanulmányozzuk a Bibliát és 
imádkozunk; majd Istentől kapott ajándékunkkal – ahol 
lehet – bizonyságot teszünk; segítjük, szeretjük, és támo-
gatjuk embertársainkat; vagyis Isten utasításai szerint di-
csőítjük meg szent nevét; illetve fáradhatatlanul az Úrnak 
élünk. Mire embertársaink csodálkozva fogják megállapí-
tani, hogy Isten lénye hatásosan sugárzik ki belőlünk.
Az Atya Isten, és Szent Fia, az Úr Jézus Krisztus, minden 
egyes teremtménye számára lehetővé tette ezt a kiváltságot. 
A kérdés csak az, hogy vállalod, és vállalom-e a Krisztusba 
vetett hitet, Jézus szívünkbe hívását, a bűnvallomást és bo-
csánatkérést, a teljes és folyamatos odaszánást? Ha igen, 
akkor az emberek csodálattal fogják megállapítani, hogy 
mennyire hasonlítunk Istenhez és esetleg meg is kívánják 
általunk követését.

Mátrainé Fülöp Irma
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Egy kedves hívő testvéremtől kaptam az Antennát olva-
sásra, és külön felhívta a fi gyelmemet az új pályázatra.  
Bevallom, először vonakodtam az írástól, de azért újra 
és újra foglalkoznom kellett vele. „Valaki” emlékeztetett 
rá. Legyen áldott az Ő neve örökké.
Évekkel ezelőtt történt, mikor életem teljesen megválto-
zott. Rövid 2 hónap alatt dolgozó nőből rokkant nyugdíjas 
lettem. Pedig általánosan hosszú kálváriát kell megjárni, 
míg valakit munkaképtelenné nyilvánítanak. Az Úr in-
tézte ügyeimet, amit akkor még 
nem így láttam. Mikor az orvos 
megállapította a diagnózist, mint-
ha csak álmodnék, mintha nem 
is velem történnének a dolgok: a 
csípőmben porckopás mindkét ol-
dalon, az egyiken már a csontok 
is össze vannak csúszva. Azt kér-
dezi tőlem: „asszonyom, hogyan 
dolgozott így?”. Mondtam, hogy 
nehezen.  Közölte velem, hogy 
ezen már csak a műtét segít. És 
bizony, napról napra nehezebben 
tudtam járni, sokszor ott sírtam el 
magam, ahol éppen szembe kel-
lett nézni korlátaimmal.  
Sokat gondolkodtam, gyötrőd-
tem, kértem az Urat, gyógyítsa 
meg a lábaimat: „Uram, Te meg-
teheted, ha akarod!”  Bár nagyon 
nehezen ültem fel a biciklire, de 
olykor még merészkedtem, mert 
a szívem vágyott, és felmentem a templomba. Az egyik 
reggeli alkalom után, mikor kijöttünk Isten házából, azt 
kérdezte tőlem az egyik hívő testvér: „Jolika, meggyógyult 
már a lábad?”  Isten adta a számba a feleletet: „hogyan 
lehetne gyógyulás, mikor még nincs elfogadás?” 
Ott, abban a pillanatban  megértettem Isten akaratát. 
Nekem el kell vennem az Ő kezéből a betegséget most, 
hiszen annyi sok jót elvettem már… Hiszen hogyan ad-
hatna gyógyulást, szabadulást abból, amit el sem vettem?  
Hazajöttem a templomból, és hogy a kapott világossá-
got  ki ne magyarázkodjam emberi okossággal,  tollat, 
füzetet vettem elő, és leírtam: „Én, L.  Jolán, elveszem 
Isten  kezéből ezt a betegséget, amivel tudom, hogy  ja-
vamat  munkálja, …stb. Ez az írás vissza nem vonható”.  
Név, dátum.
Attól a naptól kezdve egészen másként láttam mindent, 
láttam Isten jóságát, hozzám való szeretetét. Attól a 
naptól kezdve úgy tekintettem betegségemre, hogy azt 
mennyei Atyám személy szerint nekem adta, mert Ő így 
gondolta jónak.  Legyen meg az Ő akarata, ne az enyém. 
És ebben a tudatban mindig nyugalmat talált a szívem, 
még akkor is, ha közben a fájdalomtól folytak a köny-
nyeim. Békességem és örömöm volt az Úrban, s ha néha 

meggyengült a hitem, Ő lehajolt hozzám, felemelt, és új-
ra megerősítette bizalmamat Őbenne. 
Azóta már nyolc év telt el, sok szenvedéssel, egyre na-
gyobb nyomorúsággal. Már rég csak bottal tudok járni, 
de szenvedésemnél mindig nagyobb volt az Isten hoz-
zám való szeretete, hűsége. Az Úr Jézus  jelenléte az éle-
temben mindent kipótolt és pótol azóta is. Elég nékem 
az Ő kegyelme, ezt naponta tapasztalom. Most már úgy 
gondolom, ahogyan Ő, hiszen tudom, hogy „akik Őt sze-

retik, azoknak minden javukra 
van”. Áldom az Urat érte, hogy 
elvezetett erre a belső békeség-
re, amit naponta megújít, hogy 
Vele élhetek, és mindez ideig 
megsegített.  Áldott legyen érte, 
hogy nem vetett el, mint zúgoló-
dó, lázadó fi át, hanem közelebb 
vont magához, mint kedves gyer-
mekét.  Tudom, hogy mindezt a 
sok törődést, szeretetet Jézusért 
kapom, Őérte mennyei Atyám sze-
rető gondviselését élvezhetem na-
ponta. És Ő nekem elég. 
Még azt talán meg kell említenem, 
hogy az Úrtól csodálatos, mennyei 
ajándékot kaptam: verseket írok. 
Amikor éjszakákon át nem tudtam 
aludni a fájdalomtól, Isten lelke 
azzal erősített, vígasztalt, hogy 
visszaadta az előzőleg elveszített 
tálentumot. Sokat könyörögtem 

érte, mert éreztem, nagyon drága kincset veszítettem el. 
De én voltam az oka, mert nem adtam időt az Úrnak, hogy 
kibontakoztassa életemben ajándékát, hogy szóljon, tanít-
son, bölcsességre vezessen. Rohanás volt az életem, ezért 
elástam a tálentumot, és nem tettem a pénzváltók aszta-
lára, hogy kamatozzon az Úrnak. De áldom érte az Urat, 
hogy a megpróbáltatás idejét meggazdagította, nem nézte 
méltatlan, alkalmatlan voltomat, megáldott kegyelme gaz-
dagsága szerint. Leültetett, hogy legyen időm jelenlétében 
bölcsességet találni, szavakat, melyekkel kifejezhettem ma-
gamat, adott értelmet, hogy leírhattam a szenvedéseimben 
tanultakat. Sok verset írtam azóta, melyekkel először is 
engem épített, erősített vígasztalt az Úr és talán másokat 
is. Sok-sok örömöt találok az írásban azóta is, akkor élek 
igazán, ha írhatok. Akkor a helyemen vagyok, és ez teljes 
megelégedést ad nekem. Áldom az Urat, hogy egy ilyen 
összetört cserépedényen keresztül világosságot áraszt a 
világba. Az Ő áldott jelenléte csodálatos dolog az én por-
szem életemben. Egész életem sem lenne elég, hogy ezt 
megköszönjem. „Méltó a megöletett Bárány, hogy vegy-
en erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot 
és tisztességet és dicsőséget és áldást.” (Jel 5,12)

L. Jolán, Nagydobrony

Igen, Atyám!
Igen, Atyám, legyen meg a te akaratod!
mindent kezedbe teszek, mindent feladok.
Halálba adom véleményem, minden igazam,
halálba adom végül: önmagam.

Hogy te élhess bennem Jézus szabadon,
az árát fizetem, az árát megadom.
Nagy a tét, magas a mérce jól tudom,
de Te erőt adsz hozzá, s én akarom!

Igen, Atyám! S könnyektől ázott arcom fölemelem
keresztedre, Megváltóm, Mesterem!
S Te letörlöd könnyeimet, égi béke a részem,
Mert Te megáldod minden engedelmességem.

L. Jolán, Nagydobrony
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Cseri Zsoltnak hívnak, a MERA 
egyik hangtechnikus munkatár-
sa vagyok. A rádióban már hall-
ható volt néhány munkám, de az 
Antennában első alkalommal talál-
kozhat velem a kedves olvasó.
1979-ben születtem Budapesten, 
s azóta is itt élek az egyik kertvá-
rosi részben. Nős vagyok, felesé-
gemmel a Rákoscsabai Baptista 
Gyülekezetbe járunk.
Szüleim baptista hívő emberek, akik 
évtizedek óta aktív zenei szolgála-
tot végeztek a gyülekezetben. Szinte 
természetes volt, hogy hegedülni 
tanultam, és kamaszkoromban a 
gyülekezeti kórusba is bekerül-
tem. Megtértem, bemerítkeztem, 
a közösség lelkes tagja lettem. Zene 
iránti érdeklődésem és előtanulmá-
nyaim miatt szüleim tanácsára be-
iratkoztam a baptista Egyházzenei 
Tanfolyam karvezetés szakára. (Ez 
a kurzus évtizedek óta minden nyá-
ron meg ren de zésre kerül, számos 
fi atal került itt közelebb az egyhá-
zi muzsikához. Többségük azóta is 
aktív zenei szolgálatot végez a sa-
ját közösségében.) A tanfolyamot 
unokatestvéremmel együtt jártuk 
ki, azóta mindketten karvezetőként 
is tevékenykedünk. Igazán megtet-
szett a vezénylés, és szerettem volna 
többet tudni róla, ezért elvégeztem 
a Baptista Teológia Kántor szakát. 
Ehhez a vonalhoz tartozik, hogy a 
Baptista központi Énekkarnak is 
bő évtizede tagja vagyok. Jártam 
a kórussal messzi és közelebbi or-
szágokban, előadtunk jó párat a 
zeneirodalom nagyobb szabású 
és kisebb műveiből, emellett ren-
geteg lelki, közösségi élményben 
is volt részem.
Számos ok vezetett oda, hogy nem 
lett belőlem hivatásos zenész. De a 
sok – és sokféle – kité rő után vég-
re szerettem volna mégis olyan te-
vékenységet végezni, ami szorosan 
kapcsolódik a zenéhez. Zenei és 
műszaki érdeklődésemet össze-
kapcsolva kitanultam a hang-
technikusi szakmát. A MERÁ-val 
múlt év decemberében kerültem 

Drága kövek, tibennetek
legyen most irgalom,
több, mint azokban, akik
szájtátva mulatnak kínomon.

Ki szomszédom volt, ki barát,
most mégis, mintha udvarát 
soha nem érintette volna lábam,
részt vesz a kaján tobzódásban:
minden ízinkje élvezi –
végre történik valami.

Kinek húst adtam, kinek lisztet,
asszonyom gyógyító füveinket
osztogatta, jó szóval, folyvást.
Egyszóval: nem vagyunk boszorkák
és nem volt bennünk soha ártó szellem.
Éltünk, Isten–rendelte szeretetben,
de lám csak, egy–két tébolyult visongás
a nyújtópadra juttatott,
így hát most hozzátok beszélek,
minthogy a lelkes állatok,
vagyis, az emberi nem,

a szúrós igazság elől
gyáva viasszal zárolja fülét.

Ti, kövek, emlékezzetek,
hogy házamat belőletek
én milyen hálás szívvel raktam,
szóltam hozzátok akkor is,
nem csak most, midőn
a fájdalom feszít.

Ti, jó kövek, segítsetek,
hogy három napja gyötört testem
és sok–sok napja kínzott lelkem
ne gyalázhassa tovább a világ.

Jó kövek, kérve kérlek, 
abban, hogy Uramhoz elérjek, 
végre, most,
segítsen irgalmatok. 

Halljátok, hozzátok BESZÉLEK.
Ezeknek: HALLGATOK.

Petrőczi Éva

Október utolsó napjaiban a reformációra és elköltözött szeretteinkre is em-
lékezünk. Az 1692-93 között, az új-angliai Salemben zajló boszorkányperek 
sorában egy megvádolt és halálraítélt személy ügyéről nem készült, nem 
is készülhetett jegyzőkönyv. A 80 esztendős, önerejéből virágzó gazdasá-
got teremtő földműves, Giles Corey ugyanis, sorstársaival ellentétben, nem 
volt hajlandó olyan bűnöket bevallani, amelyekben nem volt vétkes. Makacs 
hallgatását büntetve az akasztás helyett – amely gyorsabb, irgalmasabb ha-
lálnem – őt apránként fosztották meg életétől. Egy nyújtópadon, súlyos kö-
veket halmozva mezítelen testére, három nap alatt kínozták halálra. Corey 
mindvégig néma maradt, azt is némán viselte el, amikor – Robert Calef ko-
rabeli szemtanú leírása szerint – a kínzástól szájából kilógó nyelvét a seriff 
nádpálcájával tömködte vissza. Jonathan Corwin bíró rendelkezése szerint 
holttestét jelöletlen sírba temették, az Akasztófák Hegyén.

Giles Corey könyörög a köveknek

kapcsolatba, s kezdtem dolgoz-
ni hangtechnikus gyakornokként. 
Háttérmunkát végzek, a hallgató 
hangommal nem, csupán munkáim-
mal találkozik. Legnagyobb szabású 
közülük az idén tavasszal vasárnap 
esténként sugárzott Teremtés-soro-
zat volt, amit beugró szerkesztőként 
jegyeztem. De élvezem a különböző 
kisebb feladatokat is: hallgatói levelek 
felvételének tisztítása, régebbi mű-

sorok újra felhasználásra érdemes 
részleteinek javítása, stúdiófelvéte-
lek készítése. Rendszeres munkám 
a hétfői Szavak szárnyán rovatban 
hallható. Örülök, hogy részt vehetek 
abban a szép munkában, amit ez a 
rádió végez. Bízom benne, hogy tu-
dásommal hozzájárulhatok ahhoz az 
erőfeszítéshez, ami az adások műsza-
ki, technikai színvonalának emelé-
sére irányul.
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„Amit én teszek, most még nem érted, de 
később majd megérted.” (Jn 13,7). Amikor 
megkaptam a két erdélyi gyülekezet 
meghívását, rögtön felajánlottam éde-
sanyámnak, hogy kísérjen el. A szolgála-
tok után meglátogathatjuk még élő, idős 
rokonainkat és barátainkat. Mindig szí-
ve sen csatlakozott, 
ha Erdélybe utaz-
tunk, most külö-

nösen örült a lehetőségnek.
Az indulás előtti héten kilopták a tás-
kámból az irataimat, köztük az autó 
forgalmiját és a jogosítványomat is. 
Most mit tegyek? Pár nap alatt ezeket 
nem lehet pótolni. Még a rendőrség-
ről felhívtam a fi amat, mondván, le 
kell mondani az egész utat!
– Ezt nem teheted meg a nagyival 
– válaszolta – annyira készül; már 
az ajándékokat is megvette. 
– Tudom, de a gyülekezetekbe nem 
tudunk autó nélkül eljutni.
Engem is nagyon bántott ez, és 
imádságban kérdeztem az Úrtól, 
mi a célja ezzel? Végül sikerült ide-
iglenes forgalmit szerezni, és a fi am 
felajánlotta, hogy eljön velünk (neki is 
volt jogo sítványa). Anyukám nagyon 
boldog volt, hiszen nem fordult még 
elő, hogy így hármasban látogassunk 
el Erdélybe, ahol ő gyermekkorában 
minden nyarat az ottani nagyszü-
lőknél töltött. 
Áldott napokat töltöttünk együtt, 
é des anyámat rég nem láttuk ilyen 
bol dognak! Utolsó este rosszul lett, 
a fi nom vacsorából már nem tudott 
enni. Korán reggel útnak indultunk, de 
nagyon lassan haladtunk, mert rosszul-
létei miatt sokszor meg kellett állnunk. 
Rekkenő júliusi forróságban, egy tra-
bantban… Hol magamban, hol hango-
san könyörögtem az Áldott Orvoshoz, 
hogy elérjük a magyar határt. Már a 
víz sem ment le a torkán, csak vizes tö-
rülközővel enyhíthettem valamit a szenvedésén. Ha a fi am 
nincs velünk, el sem tudom képzelni, hogyan értünk volna 
haza? Hát ezért lopták el az irataimat!
Itthon azonnal hívtuk az ügyeletet: nagy baj van, mondta 
az orvos, és kórházba utalta. Kiderült, hogy már lúdtojás 
nagyságú daganat van a nyelőcsövén.
– Semmit sem tehetünk, néhány hónapja van hátra – tá-
jékoztatott az orvos. Rövidesen gégemetszést is kellett 
végezni, ettől kezdve beszélni sem tudott, és szondán át 
tápláltuk.
Nem tudtam feldolgozni, elfogadni a történteket! Olyan 
küzdelmes, keserves élete volt Édesanyámnak – s most, 
amikor még aktív, és kevesebb a gondja, örülhetne az uno-

káinak, dédunokáknak, ilyen befejezés? Zokogva borul-
tam térdre, és folyamatosan ostromoltam az Urat, tegyen 
csodát és gyógyítsa meg! Lelki testvéreim látták az álla-
potomat, és értem is imádkoztak, hogy fel tudjam dolgoz-
ni édesanyám elvesztését. Ekkor kaptam tőlük Túrmezei 
Erzsébet „Igen Atyám” című versét: „…nem találom, hol a 
próbák nyitja, nem tudja rögtön mondani a szám öröm-

mel, békén: Igen Atyám!” 
Édesanyámmal ugyanis nagyon 
szoros kapcsolatunk volt. Mindenki 
szerette, mert kedves, vidám, segí-
tőkész volt – nem csak a családban, 
hanem kollégák és főleg az eleset-
tek között is. 
Arról, hogy mi játszódik le a lelkében, 
nem sokat tudtam, hiszen ahogy fo gyott 
az ereje, egyre kevesebbet írt a kis cé-
dulákra, és ilyen belső dol gokról így 
nem is lehetett „beszélgetni”. Olvastam 
neki a Bibliából és énekeltem.
Halála előtt egy hónappal megren-
dítő esemény történt: éppen kórház-
ban volt, s már messziről láttam, 
hogy nagyon zaklatott. Egy papírt 
nyomott a kezembe: „édesapáddal 
akarom tölteni az örökkévalóságot! 
Akkor is, ha nem kapott kegyelmet!” 
Nem tudom, honnan vettem a bá-
torságot (Isten Lelke indított!), de 
azt válaszoltam: – Ezek szerint 
azt hiszed, hogy apu a kárhozatba 
került? Képes lennél oda is utána 
menni? Egyébként nem tudhatod, 
hogy a halálát okozó gyógyszerek 
bevétele és a halál beállta között 
mi zajlott le a lelkében. És ha még-
is kegyelmet kapott?  Megdöbbenve 
nézett rám! 
Kétségbeesve telefonáltam lelki 
testvéremnek: elmondtam, milyen 
harcok dúlnak édesanyámban, az 
ellenség tudja, mivel gyengítse! Úgy 
érzem, hiába olvasta rendszeresen 
a Bibliát, az életét még sem adta át 
az Úr Jézusnak! Kértem, segítse-

nek az imaharcban, ami most már 
az üdvösségéért folyik!
Lassan azt is megértettem, azért vette el tőle az Úr a be-
széd lehetőségét, hogy csendre kényszerítse, a szívére 
beszélhessen! 
Ez idő alatt a támadások kereszttüzébe kerültem – úgy érez-
tem, nem bírom tovább! Akkor még csak én voltam hívő a 
családban, és haragudtak rám, amiért „erőszakoskodom” 
anyuval. A barátnőm erősített, mondta, küldte az Igéket! 
Aztán eljött a nagy nap: az üzenő cédulán ez állt: szeret-
nék úrvacsorázni! A szemében is láttam: letette a fegy-
vert! A hátralévő napokat már teljes békességben töltötte, 
és így ment át az örök hazába!

Zika Klára

IGEN ATYÁM
Igen Atyám. Most már csak arra vágyom,
Hogy amíg fekszem itt a betegágyon,
Te nagyon meg tudj növekedni bennem,
S taníts meg újra kisgyermekké lennem.
Könnyű keresztem hogyne hordanám
Örömmel, békén. Igen Atyám.

Igen Atyám. Most már csak arra kérlek,
Ne haragudj, hogy amért fel nem érlek,
Hogy amért utaid homály borítja
És nem találom, hol a próbák nyitja,
Nem tudja rögtön mondani a szám
Örömmel, békén: Igen Atyám!

Keresztülhúztad, amit én akartam.
Felfedted bennem, amit eltakartam.
Minden erőmet szélbe szórtad széjjel.
Kerestem, – nincs már… betakart az éjjel.
Csak a hit égett fényt ragyogva rám:
Köszönöm Néked … Igen Atyám.

Olyan jó gyenge, erőtlennek lenni.
Olyan jó magam egészen letenni.
Olyan jó tudni, hogy semmit sem érek,
Semmit sem bírok, gyarló földi féreg,
– kegyelem minden. Hogyne mondanám
– hittel az áment: Igen Atyám.

Igen Atyám. Gyönge, erőtlen bárány,
Pihenek most már jó Pásztorom vállán,
S ő szeliden visz az úton előre,
Híves forrásra, kies legelőre.
S hála dalával telik meg a szám.
Köszönöm Néked. Igen Atyám.

Túrmezei Erzsébet
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Ez a kedves gyermektörténet velünk 
esett meg egy nyáron, amikor egyhá-
zunk üdülőjében, Balatonföldváron 
együtt nyaraltunk, a lányom és a két 
kis unokám. Mivel a családunkban én 
vagyok az első megtérő, minden lehető-
séget megragadtam, hogy szeretetteim 
ismerkedjenek az Úrral, a  hittel és a hi-
teles keresztény emberekkel. Ez már az 

ötödik ilyen nyarunk volt. Ezen a napon borongós volt az 
idő. Szó se lehetett fürdőzésről, így a délelőttöt egy fi lm 
nézésével tettük élvezetessé. Lementünk a közös ebéd-
lőbe. „Jézus élete” volt a fi lm címe, pont a Lukács evan-
gélium szerint. Számomra még az volt a különös benne, 
hogy én is ennek a fi lmnek a hatására tértem meg annak 
idején a Mátrában, és ezért most nagy örömmel vártam, 
hogy ismét megnézhessem. A fi lm végén lehetett látni a 
megfeszítést is, azokat a nehéz és fájdalmas jeleneteket, 
melyek Jézus szenvedéséről mutattak be képeket.
A gyerekek még kicsik voltak. A lányom nem sok haj-
landóságot mutatott e történet iránt, de amikor ráállt, 
hogy „jó, akkor nézzük meg,” már jó előre kikötötte, hogy 
ha azok a nagyon szomorú jelenetek jönnek, ő eltakar-
ja a lányok szemét, illetve, ha nem haragszom meg, ki is 
mennek az ebédlőből. Nem hiányzik, hogy a kicsiknek 
rémálmuk legyen – mondta. Én természetesen elfogad-
tam, amit kért. Az ő döntése, hogy mit enged meg a kis-
lányoknak és mit nem.
Leültünk a fi lm elé. A kisebbik gyermek anyja ölében 
kapott helyet, a nagyobbik pedig mellette, és aztán ül-
tem én. Döbbenten nézték végig a fi lmet. Csodálkozva 
láttam, hogy a lányomnak esze ágában sincs eltakarni 
a lányok szemét, vagy kimenni, amikor a megfeszítést 
látta, hiszen annyira magával ragadta mindaz, ami tör-
tént. Ekkor én igen hálás voltam Istennek, hiszen ennek 
a nehéz jelenetnek nem a fi lmekben szokásos félelem és 
rémületkeltés, vagy a  vérszag volt a célja, hanem azt 
akarta bemutatni, hogy mennyi bűnt vállalt át helyet-
tünk Isten fi a, mennyit  szenvedett értünk Jézus. Az ár-
tatlan, a bűnösökért. 
A fi lm végén Noémi megkérdezte: „Mama, miért halt 
meg Jézus?” Ez egy nagyon komoly kérdés volt, és én 
igyekeztem volna igen egyszerűen válaszolni egy olyan 
gyermeki szívnek, aki még nem ismerte az Urat, vagy a 
Szentírást. Ezt mondtam neki:
– Tudod, kincsem, azok az emberek, akik szembesülnek 
a bűneikkel, vagyis azzal, hogy valamit már sorozatosan 
rosszul csinálnak, előfordul, hogy ennek ellenére nem a 
javulás útjára lépnek, hanem éppen azt iktatják ki az éle-
tükből, aki tükröt tart nekik, a gonoszságaik elé.
Na, amikor befejeztem a mondanivalómat, ekkor kese-
redtem el igazán! Azt gondoltam, hogy ennél komplikál-
tabban el se mondhattam volna ezt a csodát egy ilyen kis 
gyermeknek. De nem volt mit tenni! Már nem akartam 

tovább magyarázni a dolgot, attól féltem, hogy összeke-
verem vele. Nos, ami a szívemen volt, azt mondtam ki, 
de meg voltam győződve, hogy ebből a gyermek ott és 
akkor, egy szót se értett.
Dicsőség az Úrnak, hogy tévedtem! De még mekkorát! 
Ez is élő példája lett annak, hogy amit mi mondunk, azt 
a Szentlélek teszi érthetővé és élővé az emberi szívekben. 
Volt ott szóróanyagként egy kis színes füzet az ebédlő-
ben, pont erről a fi lmről. Egyszer csak azt láttam, hogy 
Noémi is úgy jön-megy az ebédlőben, és az udvaron is 
napestig, hogy Jézus arcképét szorítja a szívére, mely e 
füzetke utolsó oldalán volt. Egész nap dédelgette és sze-
retgette Jézust, akit ilyen nagy igazságtalanság ért an-
nak ellenére, hogy Ő a tiszta szeretet. A másik kislány 
is nagyon sajnálta, hogy mit tettek a gonoszok Jézussal 
és ilyeneket mondott: Szegény Isten, szegény Isten – és 
nem is tudta, hogy mennyire igaz jön ki gyermeki száján, 
hiszen az Atya is nagyon sokat szenvedett, mikor látta, 
hogy mit tesznek szeretett gyermekével.
Aztán eljött a következő reggel, és az Úr megajándékozott 
minket egy szép, napsütéses meleg nappal. Készültünk a 
strandra. Anya még valamit pöszmögött a házban, és én 
a két lánykával már kinn várakoztam a kapu előtt. Ekkor 
Noémi odajött hozzám, hihetetlenül erős szeretettel át-
ölelte a derekam, felnézett rám, és nagyon-nagyon komo-
lyan ezt mondta:
– Tudod Mama, én sose akarok olyat csinálni, amivel 
Istent megszomorítom! – és boldogan-bizalmasan hoz-
zám simult.
Na, megint nem értettem semmit az egészből. Hogy jön 
ez most ide? Addigra már elmúlt 24 óra is a fi lm vetítése 
óta, és én nem is gondoltam arra, hogy a két dolog össze-
függésben lehet. Bizonyára nagyon értetlen arcot vághat-
tam, ugyanakkor meg nagyon boldog is voltam, hogy ilyet 
hallottam a kicsikénktől, de csak ennyi történt. Amikor 
megjött anya, elindultunk. De engem nem hagyott nyu-
godni ez a mondat. Azon gondolkodtam folyton folyvást, 
hogy ez most mi volt? Hova kapcsoljam? Aztán egyszer 
megeshetett rajtam Isten szíve, és megértettem, hogy azt 
a mondatot, amit én olyan magyarázatként mondtam ne-
ki, amit komplikáltnak és érthetetlennek tartottam egy 
gyermek számára, azt Isten milyen fenségesen bontotta 
ki az ő kicsinyke szívében. Egy egész napot beszélt vele 
erről Jézusunk, melynek koronája lett ez a kis mondat: 
„Én sose akarom megbántani Istent!” 
Ó, micsoda magvetés és milyen csodálatos munka! 
Mennyire szeretném tudni, hogy vajon mit is mondha-
tott neki ez a kedves Jézus, akit ilyen rövid idő alatt ilyen 
nagyon megszeretett! De ez még csak a kettőjük titka, de 
már Isten dicsősége! Nagyon hálás voltam ezért a mon-
datért is az Úrnak, hogy ő ezt már így gondolja, és ma is 
az az imám, hogy ne hagyja Isten elveszni ezt az odaszá-
nást az életükben! Remélem így is lesz! 

Salyámosy Éva

Ez a kedves gyermektörténet velünk 
esett meg egy nyáron, amikor egyhá-
zunk üdülőjében, Balatonföldváron 
együtt nyaraltunk, a lányom és a két 
kis unokám. Mivel a családunkban én 
vagyok az első megtérő, minden lehető-
séget megragadtam, hogy szeretetteim 
ismerkedjenek az Úrral, a  hittel és a hi-
teles keresztény emberekkel. Ez már az 
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A Kútvölgyiben az I. emelet 15-ös 
szoba egy egészen különleges hely. 
Mindössze 6-8 ember ül egymás 
mellett másfél, két órán keresztül, 
és csendesen várja, hogy az az erős 
méreg, ami megöli az esetleg megma-
radt ráksejteket, ― meg az egészsége-
seket is ― szép lassan becsordogáljon 
az állványra erősített palackból a vé-
nájába. Közben csendesen lehet be-
szélgetni, és a harmadik-negyedik 
alkalom után már régi ismerősként 
köszöntjük egymást. Vannak itt fi -
atalabbak is, de többnyire idősek. 
Egy dologban azonban mégis mind-
nyájan egyformák vagyunk: halálra 
ítéltek, akik szeretnének kegyelmet 
kapni. Ezek az emberek abban is 
hasonlítanak egymásra, hogy min-
den szalmaszálba, „Béres cseppbe”, 
AVEMAR-ba kapaszkodnak, hátha 
amnesztiában részesülhetnek, vagy 
legalább 1-2 éves haladékot nyernek 
az ítélet végrehajtásában.
Egyik nap hozzám fordul a mellet-
tem ülő kendős néni: „Tudom, hogy 
nem illik hallgatózni, de amikor egy 
hónappal ezelőtt a kinti padon vára-
koztunk, maga elmondott a mellette 
ülőnek egy verset. Nem tenné meg, 
hogy leírná nekem? Olyan mélyen a 
szívemhez szólt!”
 A folyosón mindjárt le is írtam:

Füle Lajos: 
Menedékem

Múló időm, Uram, Teremtőm,
Forgács csak az időtelemből.
A véges út, e földi pálya,
A teremtés hasadt szilánkja.

Mily csoda, hogy e szilánkot,
Jelenléteddel így megáldod, 
S a halandó földi lelket 
Hatalmaddal újjá teremted.

Köszönöm, hogy hinni, remélni,
Én is idejöhettem, élni.
S földi időm, ha itt letelne, 
Utat nyitsz az időtelenbe.

Mert az elmúlás csalóka látszat,
Mert hatalma nincs a halálnak 
Azon, kit Krisztusa éltet.
Menedékem az örök élet.

 Annak megerősítésével adtam át ne-

ki ezt a néhány sort, hogy valóban az 
Örök Élet az a Menedék, ami nekem 
az ilyen „nehéz időkben” is bizton-
ságot ad. 
Hogy jutott eszembe ez a tizenöt év-
vel ezelőtti történet?
A napokban, Izráel „Honfoglalásának” 
történetét olvastam a Bibliában, Józsué 
könyve 3. és 4. fejezetéből. „A Jordán 
pedig az egész aratási idő alatt telve 
volt, minden ő partja felett.” Józsué 
3,15. (Károly ford.)
Ez az igerész jutott eszembe, amikor 
― nem is olyan régen― a hetes bu-
szon ülve az Erzsébet hídról Észak 
felé tekintve, a Parlament úgy nézett 
ki, mintha közvetlenül a vízen állna. 
A Dunát még soha nem láttam ilyen 
hatalmasnak. Más sem, még soha! 
Valami ilyen látványban lehetett ré-
sze Izráel népének ― s vezetőjüknek, 
Józsuénak ― is, amikor négy évtize-
des vándorútjuk végéhez közeledve a 
Jordánhoz értek, mielőtt birtokukba 
vehették volna az Ígéret Földjét.
Biztosak voltak a Mindenható ígére-
tében, s ennek ellenére, most mégis 
ilyen nagy vízzel találják szembe ma-
gukat. Ez ismét egy olyan akadály, 
amit emberileg nem lehet megolda-
ni. Ha Isten nem intézkedik, nincs 
megoldás. Saját életemet nézve, vagy 
amikor a választott nép történetét ol-
vasom, minduntalan azt látom, hogy 
Isten szereti azokat az élethelyzeteket, 
amelyek abszolút kilátástalannak lát-
szanak, amelyekből már nincs kiút. 
Ezeket Ő hatékonyabban tudja felhasz-
nálni arra, hogy az Ő dicsősége még 
nagyobb fénnyel ragyogjon fel. 
Lázár esetében is szándékosan „kés-
lekedett” az Úr: „Ez a betegség nem 
halálos, hanem az Isten dicsőségét 
szolgálja, hogy általa megdicsőüljön 
az Isten Fia.” (Jn 11,4.)
Le kellett szállniuk a „Jordánba”, hogy 
onnan ― a folyó közepéből ― hoz-
zák fel a köveket, azt a tizenkét „em-
lékeztető követ”, ami alkalmas lehet 
arra, hogy oltárt, a hálaadás oltárát 
építsék fel belőle, hogy a késő utó-
dok is emlékezzenek Isten szabadító 
hatalmára. Jó nagy köveket: „Vegyen 
fel mindegyikőtök egy-egy követ a 
vállára, Izráel törzseinek száma 
szerint. Legyen ez emlékeztető jelül 
közöttetek, és ha majd megkérdezik 
fi aitok, hogy miféle kövek ezek, ak-

kor ezt mondjátok nekik. . . kettévált 
a Jordán vize, és erre emlékeztetik 
ezek a kövek Izráel fi ait mindörök-
ké.” (Józs 4,5-7)
Le kellett szállniuk a mélybe, s amíg a 
Frigyláda, ― Isten jelenlétének szim-
bóluma ― feltartóztatja a pusztító ára-
datot, a nép zavartalanul kelhet át a 
„halált jelentő folyón”. 
A tizenkét kő nem attól volt külön-
leges, hogy kő volt. Nem attól, hogy 
milyen volt az anyaga, milyen a kris-
tályszerkezete. Attól volt értékes, hogy 
a Jordán közepéből hozták fel. Nem 
a széléből, ahova talán kisodorta egy 
hatalmas áradat. A közepéből. Mert 
ők ott jártak! A folyó közepén!
Nekem is vannak ilyen „köveim”. Nehéz 
mélységekből kihozott „kövek”. Nehéz 
kövek, amit a felnőtt férfi  is csak a „vál-
lán” tudott cipelni. Bizonyságtételek, 
versek, énekek. Egy félelemből békes-
ségre váltó tekintet. Ilyen kő nekem ez 
a Füle Lajos vers is, illetve az a ken-
dős „sorstársam”, akinek segítségül 
lehetett ez a néhány sor.
Jó végigpásztázni szellemi szemeim-
mel ezeket a „köveket”, amikor újabb 
„nagy vizek” jönnek. Amikor megint 
úgy látszik, hogy „nem bírok meg vele”. 
Amikor az eszem megint azt mondja: 
„nincs tovább”, „nincs megoldás”.
Ilyenkor végignézem ezeket a „kö-
veket”, és ismét éled egy kis remény. 
Megint meg tudok kapaszkodni a 
„Kősziklában”.
Egyszer már átélhettem,― át kellett 
élnem― mit jelent az, ha „lejárt a já-
tékidőm?”
Amikor aggódó tekintettel próbáltam 
leolvasni jövőm alakulását sebész or-
vosom arcáról, amint a „szövettani” 
eredményét böngészi. Csupán enyhe 
reménységem volt arra, hogy talán ka-
pok még hosszabbítást. Gondoltam, 
talán lesz még vagy két év. (Általában 
ennyit szoktak kapni a rákbetegek mű-
tét után.) Ha öt évet kapok, akkor már 
szereztem egy piros pontot az orvosi 
gárdának.
Akkor a csoda se’ gondolta volna, 
hogy még tizenöt évvel később is le-
hetőségem lesz, a „Jordán fenekéről" 
felhozott emlékkövekről írni. Hálás 
vagyok ezért az Úrnak! 
Köveid, cselekedeteid mindig előttem 
vannak Uram!

N. Rezső



2013 / 48

Mindig szívesen és örömmel hall-
gatom az adást, mert ott sok öröm-
teli bizonyságtételt hallok Urunk 
hatalmas szabadításáról, erejéről, 
melyre nekem is oly sokszor szük-
ségem van. 
Most a tegnap esti adásban elhang-
zottakról, de különösen  Nyúl 
Zol tán baptista lelkipásztor és 
csa lád  jának a tűz  martalékából 
va ló szabadulásához  szeretnék 
né  hány sort írni. Nagyon megha-
tott, elgondolkodtatott az az erős 
hit, ahogyan ő és családja fogadta 
azt a katasztrófát, mely őt és nagy 
családját érte váratlanul. Engem is 
megerősített az Isten szabadításá-
ba vetett szilárd hit, mellyel Isten 
kezéből vették azt a nagy csapást, 
hogy hosszú évek munkájával ösz-
szerakott  fészküket olyan rövid idő 
alatt  elveszítették. Megrendített az 
a hozzáállásuk, hogy a nehézségek 
elől  nem elfutni akartak,  hanem a  
megkezdett, Isten kezéből kapott 
megbízást folytatni akarják.  Ehhez 
a folytatáshoz kívánok nekik sok 
erőt Urunktól és segítséget.  
Magam részéről imádsággal gon-
dolok rájuk, és a MERA további 
áldásos munkáját kérem és kívá-
nom jó reménységgel. Sok szerető 
köszöntéssel.   

C. Lenke, Gyenesdiás

Szeretettel köszöntelek 
benneteket,mint a 

Lelkiposta szerkesztőit!

Az idő: pénz, harsogja a világ. Az idő: 
kegyelem, mondja a hívő ember. Akkor 
hát melyik a helyes megállapítás? Az 
előbbi, vagy az utóbbi? Bizonyára az 
utóbbi. Mert az előbbi, csak erre az 
elmúló életre szól, az utóbbi viszont 
Isten kegyelmi ajándéka nekünk, bű-
nös embereknek. 
Az idő eltöltésének is, mint akármi más-
nak, két tábora van. Az egyik tábor így 
látja, a másik meg úgy. Azok tábora, 
akik az időt pénznek tekintik, sokkal 
nagyobb, mint azoké, akik az időt kegye-
lemnek tartják. Amióta feltalálták az 
órát, azóta a múló időt órával mérjük. 
Vannak másodpercek, percek, órák, na-
pok. A munkát órákban mérjük. És az 
elvégzett munkaórák után kapjuk a fi -

Mi az idő? Pénz vagy kegyelem?
zetést. A huszadik század első évtizede-
iben a mezei munkavégzés napkeltétől 
napnyugtáig tartott. Ez bizony hosszú 
munkaidő volt! Fiatalkoromban magam 
is résztvevője voltam ezeknek a hosszú 
munkanapoknak. Kora reggeltől késő 
estig. Hála az Úrnak, később bevezették 
a 8 órás munkaidőt. Ez már megkönnyí-
tette a munkavállalók nehéz munkáját. 
Azonban sokaknál szokássá vált, hogy 
a vállalt munkaidőben minél keveseb-
bet kelljen dolgozni ugyanazért a fi zeté-
sért. De ez főleg világias gondolkozású 
embereknél fordul elő, akik nem veszik 
fi gyelembe, hogy a kialkudott munka-
bérért teljesíteni is kell! 
Azt valamennyien tudjuk, hogy az idő 
megállíthatatlan, vele nem lehet spó-
rolni. Ha nem használjuk ki, akkor 
üresen tovasuhan. Ezért az időt lehet 
helyesen és lehet helytelenül is hasz-
nálni, eltékozolni! Senki se mondhatja 
az időnek: siess gyorsabban, vagy várj 
még egy kicsit. Mi nem vagyunk urai 
az időnek! Nem takarékoskodhatunk 
vele. Az elmulasztott vagy ki nem töl-
tött órák, soha többé nem térnek visz-
sza! Csak majd a végelszámoláskor, 
Isten ítélőszéke előtt megrendülten 
fogjuk látni, milyen sok időt mulasz-
tottunk el, milyen sok időt nem töl-
töttünk ki hasznosan, nincs mögötte 
értékes, eredményes munka. 
És ezek az elmulasztott órák, napok 
sokszor hónapokká duzzadtak, sok 
világi gondolkozású ember életé-
ben. Azonban a világi embernek, tu-
domása sincs arról, hogy egy napon 
majd számot kell adnia Isten előtt a 
neki ajándékozott több millió óráról. 
Nem veszi komolyan, vagy nem is hi-
szi, hogy halála után őt is számadásra 
szólítja fel Isten! Hogy is hangzik a vi-
lági szlogen? „Minél kevesebb idővel, 
minél több pénzt keresni.” Nos, a vi-
lágnak ez a véleménye az időről.
Sajnos, sok keresztyén ember sem tud-
ja, hogy az idő: Isten kegyelmi aján-
déka számunkra! Pedig a Bibliában 
– mely Isten mennyei levele megváltott 
népe számára – Isten világosan utal 
az idő fontosságára! Így van megír-
va a második Korinthusi levél  6-dik 
fejezetének második versében: „Íme, 
most van a kegyelem ideje! Íme, most 
van az üdvösség napja.” Lám, a ke-
gyelmes Isten adott nekünk, bűnben 
elbukott embereknek drága kegyelmi 

időt a megtérésre, hozzáfordulásra! 
Azonban sok bibliaolvasó ember sem 
veszi észre, hogy rövid földi életét azért 
kapta Istentől, hogy múló évei folya-
mán lélekben felkészülhessen az örök 
életre! De az örök életre való felké-
szülés nem egy sima, zökkenőmentes 
életúton megy a dicsőséges mennyei 
cél felé, hanem – legtöbbször – verej-
tékes, küzdelmes harc során a ránk 
leselkedő és orvul támadó ellenséggel 
szemben! Mégis, a kemény harc kö-
zepette is boldog reménységgel harcol 
Isten gyermeke, hiszen vele van Isten 
Szentlelke, mely óvja és vezérli. 
Itt a földön a kegyelmi idő is múló. A 
kegyelem ideje egyszer minden ember 
életében véget ér. Egyikünk sem tudja 
élete utolsó napját vagy óráját. Sokan 
halnak meg munkavégzés közben, van, 
aki egészségesen ül a székén, és holtan 
dől le arról. Volt olyan eset is, hogy a 
sofőr, úton a volán mellett hunyt el! 
Nos, ezek hallatán érdemes volna na-
gyon komolyan venni a drága kegyelmi 
idő múlását! A bölcs Prédikátor köny-
vében olvashatjuk a 3-dik fejezet első 
8 versében, hogy minden cselekvés-
nek meg van az ideje „Ideje van az ég 
alatt, minden akaratnak. Ideje van a 
születésnek és a meghalásnak. Ideje 
van, a megöletésnek és a meggyógyí-
tásnak. Ideje van a sírásnak és a ne-
vetésnek. ideje van a szeretésnek és 
a gyűlölésnek”. De az idő elmúlik és 
vele: mindezek is elmúlnak! De még-
is, valami örökké megmarad! Az pe-
dig a mi halhatatlan lelkünk! Mivel az 
az örök élő Isten parányi része, ezért 
belenyúlik az örökkévalóságba! 
Nos, ezt lehet hinni és nem hinni, ám 
ez a lényegen nem változtat! Ezzel a 
látható világgal az idő is elmúlik, de 
Isten ígérete szerint lesz új Ég és lesz 
új Föld, melynek dicsőséges fényét és 
ragyogását Isten biztosítja és szövét-
neke a Bárány Jézus Krisztus! De ab-
ba a dicsőséges örök országba csak a 
megtértek, az újjászületettek kaphat-
nak belépési engedélyt! Akik pedig nem 
törődtek halhatatlan lelkük örök ott-
honával, azok is örökké fognak élni, 
ám nem a világosság, hanem a sötét-
ség örök birodalmában. Hála le gyen 
Istennek, hogy az idő kegyelem, és aki 
helyesen bánik vele, annak már itt a 
földön is örök élete van!

Pecznyík Pál 
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Néhány héttel ezelőtt bejelentette a fő-
nököm, hogy új munkatárs jön az osz-
tályra, akivel osztoznom kell az irodán, 
ahol 8 hónapja egyedül vagyok. Tudom, 
hogy ez különleges dolog, hogy valaki 
egymaga lehessen egy szobában, de a 
leépítések és átcsoportosítások után volt 
elég iroda a kevesebb dolgozóra. Nagyon 
vágytam már arra, hogy egyedül legyek, 

mert sokkal hatékonyabb vagyok, ha nem zavar senki, 
rövidebb időn belül több dolgot el tudok intézni. 
Amikor meghallottam az új kolléga érkezését, elállt a lé-
legzetem, és ha tükröt tartottak volna akkor elém, bizony 
szembe nézett volna velem egy önző és kényelmes „én”. 
Ott legbelül rendesen éreztem, hogy a komfortzónámból 
most alaposan kimozdítanak, és még meg sem érkezett 
a kolléganő máris mindenféle gondolatom támadt, na-
gyon feldúlt voltam. Legtöbbször az jött elém, hogy ho-
gyan fogok a továbbiakban koncentrálni az amúgy is túl-
terhelt munkaóráimban? 
Ahogy ezt imacsoporton megosztottam a lányokkal, az 
egyikük csak ennyit mondott: „Huh, szegény új kolléga 
máris negatívan, hátránnyal indul nálad.” Ez a megjegy-
zés azért rendesen megítélt. Kértem a többieket, hogy 
imádkozzanak értünk.
Mivel csak 4 napom volt arra, hogy agyilag és lelkileg 
berendezkedjek az új felállásra, kértem az Urat, hogy ő 
legyen segítségemre, mert én emberileg nagyon nem kí-
vánom ezt az új szituációt.
Megérkezett a kolléganő, és első szembe-, vagy inkább 
fülbeötlő megfi gyelésem az volt, hogy egyfolytában be-
szél, mindig mindenhez van hozzáfűzni valója, és alig 
vesz levegőt amint témáról témára vált. Mi több, annyi-
ra gyorsan beszél, hogy teljesen lefárasztja hallgatóit, s 
minden infóhoz minél gyorsabban szeretne hozzájutni, 
mialatt persze nekem pont határidős 
munkáim voltak.
Kettős vívódás indult el bennem. 
Hogy legyek szeretetteljes keresz-
tény, ugyanakkor határait kitevő 
korrekt munkatárs? Mivel az elmúlt 
évben időt és energiát fektettem ab-
ba, hogy az egészséges önérvényesítés, és önvé delem kia-
lakuljon nálam, (mivel korábban nem tudtam határokat 
húzni, aztán a végén magam láttam a kárát) így nála má-
ris gyakorolhattam.
Megkértem, hogy a magántelefonokat ne az irodában 
intézze, mert zavaró, máskor megjegyezést tettem a fo-
lyamatos káromkodó szavaira, hogy ez itt nem szokás, ké-
rem, hogy fi gyeljen rá. Természetesen amiben segítséget 
kért, abban rendelkezésére álltam még ha nem is azon-
nal. Teljesen jól vettük az akadályokat az ismerkedésben. 
Kérte is, hogy mondjam el a helyi szokásokat, szabályo-
kat, mert ez neki segít, és nem sértődik meg, ha valamiért 
szólok. Ebédszünetben, amikor együtt ebédeltünk, külön-
böző témák kerültek terítékre, melyből észrevétlenül is 

az álláspontomra és a hovatartozásomra derült fény. Két 
hét után azt kezdtem észrevenni, hogy olyan témákat hoz 
elő, melyben nem lehetett kertelni és elhallgatni az iga-
zságot. Hívő emberként színt vallottam, és határozottan 
képviseltem azt, amit gondolok, bár Isten v. Jézus nevét 
egyszer sem ejtettem ki. Gondoltam, nem rontok ajtóstól 
a háznak, meglátjuk, ő milyen érdeklődésű.
Nem mondom, kimerítő volt mindezt a munka mellett 
csinálni, de meglepő dolog történt a második együtt töl-
tött hét végén.
Éppen egy hivatalos levél fogalmazásának kellős köze-
pében voltam, amikor a semmiből meghallottam a kér-
dést: „Te keresztény vagy, ugye?” Megállt a billentyűzeten 
a kezem, és csendben csak annyi jött ki a számon, hogy 
igen, a vagyok. „Csak mert annyira más a dolgokhoz való 
hozzáállásod, kiegyensúlyozott és megfontolt vagy, és ez 
tetszik. De érdekes, hogy nem támadtál le, és nem akartál 
megtéríteni azon nyomban” – folytatta. Erre nem tudtam 
mit válaszolni. Hittem, hogy Isten majd szépen kimunkál 
mindent, még ha az én fogadókészségem egyenlő is volt 
a nullával a legelején. Szégyelltem magam. Istenem, mi-
lyen bizonyság vagyok én Teelőtted, aki a szívemet oly jól 
ismered? Dúlok-fúlok egy új helyzet kapcsán, miközben 
te nagyon is tudtad, hogy miért hoztad ide ezt a kollégát 
egy fedél alá velem?! (A trágár beszéd lassan teljesen el-
hagyja a női ajkat, aminek kollégám elmondása szerint 
legjobban a férje örül...)
Idővel látom, mert lassan kiderült, hogy mennyi minden-
ben szüksége lenne neki Jézus szerető és megtartó ke gyel-
mére. Finoman csepegtetem neki az igét, vagy a további 
véleményeimet, mert elsősorban a munkámért fi zetnek ott. 
De vannak alkalmak, melyek alkalmasak – ahogy Isten 
igéje is írja – hogy vallást tegyek Arról, aki az életem Ura. 
2 hónapja vagyunk egy szobában, és most már örülök neki, 
mert az elmagányosodás nekem sem tesz jót. Figyelünk 

egymásra, 
támogatjuk 
a másikat 
emberileg, 
és hiszem, 
hogy Isten 
továbbra is 

munkálkodik. Kíváncsi leszek, hogy mit tartogat még 
nekünk.
És ami szinte felfrissítette a hitéletemet az volt, hogy 
megvallottam őt. Régen nem volt már rá lehetőségem 
személyesen, és annyira hiányzott. Több esetben is pa-
naszoltam az Úrnak, hogy miért nincs senkim, aki felé 
használna? (Bár sok ember felé használt az utóbbi idő-
ben csak nem úgy, ahogy én elképzeltem...)
Hasonló felemelő és meglepő megtapasztalásokat kívá-
nok minden kedves olvasónknak, akik merik képviselni 
azokat az értékeket, melyeket Jézus Krisztus bízott rájuk. 
Az ő országának követei vagyunk. Sok áldást! 

Elek Éva

Vallást tévő “ajkak”

Ami nem szolgálja Isten dicsőitését, nem lehet áldására az 
embereknek. - Aki Isten országa ügyét felületesen kezeli, 
nem számíthat Isten áldására. 

C.H.Spurgeon
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Amikor néhány héttel ezelőtt meghallottam a hírt: 
Mátrainé Fülöp Irma testvérnő hazament a mennyei 
hazába, alig akartam elhinni. Néhány nappal koráb-
ban még levelet váltottunk, küldött egy újabb bizony-
ságtételt, ami az elmúlt csaknem húsz évben, mióta a 
MERA munkatársai vagyunk együtt, a legtermészete-
sebb dolgok közé tartozott. Az utóbbi 
években gyakran volt beteg, de ha egy 
kicsit jobban volt, már ült is a gép-
hez és küldte a következő írást, hogy 
a szívében lakó Krisztusról tanusá-
got tehessen.
Mint leányától megtudtam, halála min-
denkit váratlanul ért. Szemorvoshoz 
indult, s a rendelőben lett rosszul. 
Gyorsan érkezett a mentő, de meg-
állt a szív, s a kórházban sem tudtak 
tenni semmit. 
Váratlanul, de nem készületlenül ér-
te Irma nénit a haza hívó szó. Ennek 
bizonysága az az interjú, ami még 
az utolsó magyarországi látogatá-
sakor készült. Először természete-
sen élete indulásáról, a családjáról 
érdeklődtem.

Irma néni: Budapesten születtem. A 
szüleim már hívők voltak, az Úr Jézust 
befogadták, és gyülekezetben ismerked-
tek meg. Pesten laktunk, egy gyülekezeti 
házban, onnan Sashalomra költöztünk. 
Ott is bekapcsolódtunk egy élő gyüle-
kezetbe, amely Rákosszentmihályon 
volt. Gyermekkoromban előfordult, 
hogy alapos kisebbségi érzésem volt, 
mert mikor anyukám azt akarta, hogy 
felvegyenek a gimnáziumba meglát-
tam, hogy valamilyen oknál fogva nem kellek senkinek. 
Az apukám zsidó származású volt, és ezért utasítottak 
vissza több gimnáziumból. Végül is felvettek a Veress 
Pálné Gimnáziumba, és leérettségiztem. 
Az Úr Jézust hivatalosan 25 éves koromban fogadtam a 
szívembe, bár már 12 éves koromban is volt bennem egy 
bizonyos elhatározás, hogy a szüleim útján akarok jár-
ni. Csak nem értettem világosan, hogy mivel jár ez. 25 
éves koromban valaki rám kérdezett, hogy mi lenne ve-
lem, hogyha meghalnék, hova kerülnék, és azt mondtam: 
„nem tudom”. „Pedig lehet tudni! Abban hiszel, hogy van 
mennyország és pokol?” „Persze, hogy hiszek!” „Akkor 
olvasd el a János 3,16-t most hangosan!” – mondta az 
illető. Azt találtam: „Úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött fi át adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen”. Majd elolvastatta velem 
a János 3,36-ot is! „Aki hisz a Fiúban örök élete van.” 
Akkor megkérdezte tőlem: „hiszel az Úr Jézusban, mint 

Isten fi ában?” „Persze!” „Hát akkor mit mond a Biblia?” 
„Úgy látszik azt mondja, ha hiszem, hogy az Úr Jézus 
Isten fi a, akkor van egy mennyei helyem”. 
Aztán még rámutatott az I. János 5,12-13-ra „Aki hisz a 
Fiúban, annak örök élete van és ezt azért írom néktek, 
hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van.” Akkor aztán 

megértettem, Isten azt akarja, hogy tud-
jam: van örökéletem! Bűnbocsánatáért 
is könyörögtem. Arra is rámutatott a 
hölgy, hogy az I.János 1, 9 szerint, ha 
megvallom bűneimet, Jézus megbo-
csátja azokat, illetve attól fogva tisz-
togat – még ma is. 
Azután még a Jelenések 3,20-ra is em-
lékeztetett, amikor Jézus olyan nagyon 
kedvesen mondja „Íme, az ajtó előtt 
állok és zörgetek, ha valaki meghall-
ja az én szómat és megnyitja az ajtót 
bemegyek ahhoz.” Még megmagya rázta 
azt is, hogy ha Ő egyszer bemegy, Ő 
nem jön ki. Még akkor sem, ha vétkez-
tem. Nem akarok vétkezni, de vétke-
zek, mert itt élek a földön. De Ő nem 
megy ki, nem játszik bújócskát – így 
mondta nekem. 
Hiszem, hogy Ő beköltözött Szentlelke 
által a szívembe, ott él és ha vétkezek 
és felismerem, azonnal meg kell val-
lanom bűneimet. Ő azonnal megbo-
csát, és az üdvösséget soha nem vette 
el tőlem, azóta sem. 

Anikó: Említetted, hogy nehézsége-
id voltak a származásod miatt, mert 
édesapád zsidó volt. Elmondanád, ho-
gyan lett édesapád keresztyén lelki-
pásztorrá?

Irma néni: Ez is egy csodálatos történet. 1903-ban 
született Erdélyben, a Szilágy megyei Kémeren. A zsi-
dókat senki se szerette, talán csak a zsidók és akiknek 
volt zsidó származású a családjában és esetleg aki az Úr 
Jézust szerette. Amikor született, az édesanyja majdnem 
belehalt a szülésbe. Akkor az édesapja úgy imádkozott 
Istenhez, ha megtartja az édesanyát, akkor a fi út rabbi-
nak szánják. 
Apukám elkezdett iskolába járni, ahol a nem zsidó gye-
rekek és a nem baptisták üldözték, kövekkel dobálták, 
elverték stb. De volt egy kis hívő csoport az iskolában, 
akik szépen beszéltek vele, kedvesek voltak, meghívták a 
gyülekezetbe, és ez feltűnt neki. El is ment, nagyon sze-
retett oda járni, és különösen tetszettek neki az énekek. 
Fütyörészte éjjel nappal, és ezt a szülők észrevették. Mikor 
megtudták, hogy jár a gyülekezetbe, azonnal megtiltot-
ták, többé nem mehetett. De amikor vasárnap elment a 

VÁR RÁD AZ ÚR!
Ha földi utad véget ér,
Hogy állsz az Úr elé?
Két úr szolgája nem lehetsz!
Ma el kell végre döntened,
Hogy életed kié.

A sátán sok–sok jót ígér,
Az útján csalfa fény.
De elhagy végül hűtlenül .
Majd minden terved összedül,
És nincs többé remény.
Az Úr Jézus hív, jöjj hamar!
Őbenne béke vár.
Eltörli minden vétkedet,
Megvált, meggyógyít, mert szeret,
Így nem rémít halál.

Ha földi utunk véget ér,
Mind mennybe érkezünk.
Addig szolgálunk boldogan,
És örvend szívünk gondtalan…
Úr Jézus, légy velünk!

Gerzsenyi Sándor
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templom előtt, hallotta az énekeket az ablakon keresztül 
– főleg nyáron – s így megtanulta az énekeket. 14 éves 
lett, a szülőknek nem telt arra, hogy rabbi képzőbe küld-
jék tanulni, mert 10 gyermekük volt. Viszont rabbinak 
akarták képezni, így pici korától kezdve küldték „szom-
bat iskolába”, így jól ismerte az Ószövetséget. Tudta, kik 
a próféták, ki volt Mózes, ismerte a parancsolatokat, stb. 
Majd felment Pestre szakmát tanulni. Akkor már Erdély 
Romániához tartozott. Az egyik bátyja Pesten lakott, az 
is szakmát tanult és ott dolgozott. Viszont apukám akkor 
került fel, amikor nagy volt a munkanélküliség.

Anikó: Ez a gazdasági világválság környékén lehetett…

Irma néni: Igen, pont akkor volt, és ezért sehol nem ta-
lált még tanonci állást sem. Akármilyet elfogadott volna. 
Végül is egy helyen fölvették. Kitűnt, hogy az egy könyv-
nyomda, ahol egyebek között Bibliákat is nyomtak. A 
nyomda főnöke egy megtért zsidó ember. Ugyanabban a 
házban, a padláson kapott egy kis szobát. A gyülekezet is 
ugyanabban az épületben volt. Tehát hétköznap ott dol-
gozott és szedte a teljes Bibliát, melyből az Ószövetséget 
ismerte, az Újszövetséget nem. Vasárnap – mit tehet egy 
szegény fiú, akinek nem telik másra? – oda ment el a gyü-
lekezetbe, ahol lakott. Azon kívül kijárt az Almási térre 
friss levegőt szívni, mert a nyomdászok az ólom között 
vannak. Ott meg volt egy bácsi, Gábor bácsinak hívták. 
Erdélyből származott ő is, és mindig egy nagy Bibliával a 
hóna alatt ment oda, leült a padra, és beszélgetett az arra 
járókkal az Úr Jézusról. Igy beszélgetett az apukámmal 
is, hívta, hogy jöjjön az ő templomába. De miért menjen 
az apukám egy másikba, amikor ahol lakik, ott is van 
egy. Így elkezdett rendszeresen abba a gyülekezetbe jár-
ni, ahol lakott és dolgozott. 14-16 éves kora között lassan 
megértette az evangélium hirdetése és szedése által és a 
jó teológiai könyvek által, hogy az, akit az Ószövetségben 
megígértek a próféták, hogy jön egy Messiás, az éppen 
az Úr Jézus. Egy szombat este a padlásszobájában elju-
tott odáig, hogy azt mondta: nem fekszem le addig, míg 
nem tisztázom, hogy az Ószövetségben megígért Messiás 
az Krisztus, vagy nem. Egész éjjel fáradozott, hogy ösz-
szehasonlítsa az ószövetségi próféciákat az újszövetségi 
beteljesülésekkel és rájött, hogy amit az Ószövetség úgy 
mond: Betlehem lesz a születése helye, az Újszövetség 
szerint Betlehemben született. Názeretinek fogják hívni 
– Názeretinek hívták. Szűztől fog születni – szűztől szü-
letett. Keresztre fogják feszíteni, értünk fog szenvedni –
keresztre feszítették. Fel fog támadni – feltámadt. Ahány 
próféciát talált, annak a betöltését is mind megtalálta az 
Újszövetségben. Akkor ott a magányban egyedül, haj-
nal 5 óra körül térdre borult, és a szívébe hívta a zsidók 
Messiását. Ezzel elfogadta az Úr Jézust Messiásának, és 
azonnal elkezdett bizonyságot tenni. Kiment az Almási 
térre, összeszedte a gyerekeket, bevitte a templomba aho-
va járt – akkoriban németül hirdették az igét –, és magya-
rul tartotta az első vasárnapi iskolát.

Anikó: Valóban nagyon szép ez a történet, és örülök 
hallva, hogy Isten milyen csodálatosan  tud munkálkod-
ni egy-egy ember életében. Azt már elmondtad, hogy az 

életed legfontosabb döntését hogyan hoztad meg, hogyan 
találkoztál az Úr Jézussal, de minden lány életében fon-
tos kérdés, hogyan kap az Úrtól hívő társat?

Irma néni: Amikor szüleim kiköltöztek Sashalomra 
az azért volt, mert az orvos azt ajánlotta, hogy szüksé-
gem van jobb levegőre. Egy ideig még bejártunk Pestre, 
de mikor el kezdtem iskolába járni, szüleim azt mond-
ták, hogy szegény gyermek ne kelljen korán kelni, ezért 
csatlakoztunk a helyi gyülekezethez. A férjem családja is 
ebbe a gyülekezetbe járt. Így a gyülekezetben találkoz-
tunk, szinte együtt nőttünk fel. Amikor 4 éves voltam, 
akkor találkoztunk először. 7 éves koromban csatlakoz-
tunk a gyülekezethez, a férjem ekkor már 11 éves volt. 
Amikor közeledtem az érettségihez akkor döntöttük el, 
hogy összeházasodunk.

Anikó: Sok mindent megélhettetek így együtt is. Bizonyára 
sokat tudnál mesélni Isten csodálatos vezetéséről, gon-
doskodásáról, ahogy őrzött, vezetett benneteket az évek 
alatt. Most mégis arról szeretnélek kérdezni, hogy ve-
zetett például a rádióhoz, a magyar nyelvű műsorkészí-
téshez?

Irma néni: 1956-ban kimenekültünk Amerikába, és 
ott telepedtünk le, ahol a TWR egyik misszionáriusa 
is élt, (Steiner József – a szerk.) aki a Monte Carlo-ból 
sugárzott műsorokban magyar nyelvű adást készített. 
Amikor megkért a „Nőktől-nőknek” program szerkesz-
tésére, azonnal igent mondtam a felkérésére. Kért mást 
is tőlem, amire nem tudtam vállalkozni, mármint for-
dítani, mert némely igehirdetés nagyon komoly volt. De 
a női program szerkesztését úgy éreztem, hogy az Úrtól 
volt, és ezt már talán 25-30 éve is csinálom, csak most 
már kéziratokat küldök, de korábban magnó kazettán 
küldtük a felvételeket. 

Anikó: Van valamilyen különös élményed vagy vissza-
jelzésed ezekről a műsorokról? Hallottál róla, hogyan 
használta Isten a hallgatók életében?

Irma néni: Steiner testvér még Monte Carlo-ból kül-
dött egy-két ilyet is, és azt mondhatom, amikor ezekről 
hallok, olyankor igazán megaláz az Úr, hogy még ilyen 
kis személyt, mint én is tud használni. Voltak, akik meg-
köszönték, és örültek, hogy hallhatták az igét és bizony-
ságtételeket.

Igen, szolgálatunkban valóban különös csoda, hogy Isten 
olyan embereket is fel tud használni, mint mi vagyunk. 
Mátrainé testvérnő utolsó kéziratai még feldolgozásra 
várnak. Írásai, bizonyíságtételei, hitébresztő gondolatai 
még sokáig fogják megtérésre hívni az elveszetteket. Ám 
életútja végén együtt mondhatja Pál apostollal: „Ama 
nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a 
hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság 
koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama 
napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, 
akik várva várják az ő megjelenését. (2 Tim 4,7-8)

Kulcsár Anikó
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hiszek”. És ebben a hitben nőttem fel 
16 éves koromig. Mert úgy gondoltam, 
elég az, ha hiszek. 
Keresztanyám jött hozzánk látogatóba, 
és mindjárt mondja, hogy találkoztam 
egy rokonommal, aki hívott vasárnapra 
az ő házukba, mert ott van egy gyüle-
kezet. Mondtam, hogy én nem megyek, 
mert templomba járunk. De annyira 
hívott, hogy megígértem, délután el-
megyek. Én ott álltam és hallgattam 
azt a beszélgetést, ami édesanyám és 
keresztanyám között folyt. Édesanyám 
azt mondja keresztanyámnak:  „csak 
nem akarsz elmenni abba a bolondok 
házába?” „Akkor elviszem ezt a lány-
kát” – vagyis engem, mondja keresz-
tanyám –, „mert akkor hamarabb el 
tudok onnan jönni, hogy ne kelljen 
beszélgetni a többiekkel”.  Hát én any-
nyira örültem ennek, de nem mertem 
kimutatni. Utána sokszor találkoztam 
azokkal az emberekkel, akik abba a 
gyülekezetbe jártak, és igen kedvesek 
voltak. Volt egy ember, akinek üzlete 
volt, és ott sok bibliai mondás volt a 
falra felakasztva. Szerettem oda járni, 
hogy elolvashassam azokat az igéket. 
Nekünk nem volt Bibliánk. Mikor el-
mentünk a gyülekezetbe, mindjárt hely-
lyel kínáltak, és adtak énekeskönyvet 
is. Persze keresztanyámat nem érde-
kelte a Biblia, de én olvastam belőle, 
az énekeket azonban nem ismertem. 
Egyszer csak felállt az az ember, aki-
nek üzlete volt, és elkezdett beszél-
ni. Így én még embert nem hallottam 
beszélni az evangéliumról, ami nagy 
hatással volt rám.  
Mikor vége lett az alkalomnak sietni 
kellett kifelé, hogy ne beszéljen velünk 
senki. Az utcán mondom kereszta-
nyámnak: „te is hallottad ezt a cso-
dálatos beszédet? Ilyet én még nem 
hallottam.” – mondtam neki. Erre ke-
resztanyám elkiáltja magát, hogy „mi 
az, te is megbolondultál?” Ezen nagyon 
elcsodálkoztam. Otthon már előre ki-
áltja édesanyámnak, hogy gyere, mert 
ez a lányka megbolondult. Édesanyám 
megharagudott rá, miért kellett en-
gem odavinni. Én mondtam nekik, 
hogy ott minden olyan jó volt, és sok 
szépet hallottam. Szeretnék máskor is 
elmenni oda. „Még csak az hiányzik” 
– mondták mindketten. „Ilyen szégyent 
hozni ránk! Meg ne tudjam, hogy még 
egyszer odamész!” Vasárnaponként, 
mikor otthon voltam, néztem az ab-

lakból azokat, akik oda mentek a gyü-
lekezetbe, és könnyeim folytak, hogy 
én nem mehetek. 
Amikor 21 éves lettem, egy barát-
nőm elhívott a reformátusokhoz, ott 
is volt bibliaóra. Nagyon komoly volt, 
de nem sokáig tartott, mert felbom-
lott a közösség. Nemsokára találkoz-

tam egy testvérnővel a gyülekezetből, 
akivel újra elmentem a gyülekezetbe. 
Most már nem hallgattam a szüleim-
re, hanem oda kezdtem járni. Ha oda 
mentem, este nem kaptam vacsorát. 
Ez nem bántott, mert a következő év-
ben átadtam életem Krisztusnak. A 
sok szidás között boldog voltam. 
A másik évben férjhez mentem Lévára. 
Azt hittem, hívő családba kerülök, de 
nagyot csalódtam. Az Úr belehelyezett 
az Ő rostájába, hogy átrostálja a tiszta 
búzát. Ez nem ment sírás és fájdalom 
nélkül. Három gyermekem született, a 
fi amat sok csodán vezette végig az Úr, 
ma is azt mondja, hogy ő hisz Jézusban. 
A két lányom átadta szívét az Úrnak, 
és megtértek. Édesanyámat pedig lá-
togatták a testvérek, amikor én már 
elkerültem Somorjáról. Ekkor már 
elfogadta az igét és csodálatos, meg-
váltott életet élt, mert halála előtt két 
évvel, 92 éves korában átadta szívét 
az Úr Jézusnak. Édesapám szeren-
csétlenül járt, elvesztette szeme vi-
lágát, és ekkor édesanyám olvasott 
neki a Bibliából. Pedig nagyon el volt 
keseredve, hogy nem lát. De később 
megnyugodott, és az Úr kezéből vet-
te el ezt is. Ő is hitt, mikor 25 évig 
nem látott, és 92 éves korában az Úr 
elhívta őt is. Így van miért áldanom 
Uramat, és főleg azért, hogy vissza-
hozott szeretett városomba. Legyen 
Övé minden hálám, köszönetem és 
az én egész életem.

Iréna P., Szlovákia, Samorin

Az augusztusi pályázat kapcsán 
írók közül az alábbi olvasóinkat 
jutalmaztuk

Bálint Lászlóné, Vasad
Czirbusz Lenke, Gyenesdiás 
Cseh Béláné
Dr.Sparksné Szeles Erzsébet, Debrecen
Eva Babková, Szlovákia
Fergelt Józsefné, Pécs-Vasas
Iréna Palicová, Szlovákia
Juhász János, Bekecs
Keszeg Júlianna, Románia 
Kozma Lászlóné, Lenti
Letcsák Jolán, Nagydobrony
Mészáros Jolán, Csetény 
P. Arany Júlia, Tahitótfalu
Pataki Pál, Gödöllő
Pecznyik Pál, Celdömölk
Radics Ágnes, Cered
Rauch Ferencné, Oroszlány 
Révész Andrásné, Kisvárda
Varjasi Máté
Vidner Ferencné, Császártöltés 

Buzgó evangélikus családból szár-
mazom, minden reggel és este le-
fekvés előtt el kellett mondani a 
Miatyánkot. Hat éves voltam, ami-
kor az első osztályba kerültem. Egyik 
nap azt mondja a tanítónő : „gyerekek, 
holnap elmegyünk Pozsonyba, az ál-
latkertbe. Mindenki hozzon pénzt és 
ennivalót.” Igen megörültem, és sietve 
újságoltam édesanyámnak az örven-
detes hírt. Erre ő azt felelte: „erről szó 
sem lehet, nem engedünk el téged”. 
Sírtam, könyörögtem, de semmi sem 
használt. Este még az imát sem akar-
tam elmondani. Az ágyban elkezdtem 
gondolkodni, ha Isten tud mindenen 
segíteni, akkor megkérem Őt, hogy se-
gítsen, hogy elmehessek, de ha nem 
segít, akkor nem is hiszem, hogy Ő 
van, és tud segíteni. Ekkor még egy-
szer megkértem Őt, és elaludtam. 
Reggel édesanyám azzal ébresztett 
fel: „kelj fel kislányom, már min-
dent elkészítettem, és elmehetsz  
Pozsonyba”. Hát ezt a csodálatos örö-
möt! Elkiáltottam magam: „most már 
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Kórházi ágyon feküdtem fél bénán, csak beszélni tud-
tam. Jó dolgom volt, jöttek a látogatók, sokan imádkoz-
tak értem, sok hívő testvér. Rendszeres látogatóm volt az 
anyukám és idősebb nővérem, Júlia. Már 2 hónapja vol-
tam benn, 3 lábú bottal tanultam meg járni. Bal oldalam 
és a végtagjaim bénák voltak. A jobb oldalam stabil volt, 
ma is az, hála teremtő Atyámnak. 
Beszólt a kezelőorvos: „mi legyen magával Ágnes? Így 
még nem mehet haza”. Anyukám próbálkozott a cere-
di otthon vezetőinél, hogy van-e hely az otthonban, fel 
tudnak-e venni. „Még most nincs” – volt a válasz –, „de 
lesz, mert egy súlyosan beteg néni helyére bekerülhet”. 
Júlia nővérem okoskodott, ő máshová akarta, hogy men-
jek, de én az Úrhoz imádkoztam: „Uram, olyan helyre 
szeretnék menni, ahol ismerősök vannak, és jó sorom 
lesz. Atyám, legyen meg a Te akaratod. Az lesz jó, amit 
Te adsz nekem.”  
Még két hetet kellett várni. Eljött a várva várt nap, meg-
látogatott a ceredi otthon vezetője: „Ági, már jöhetsz hoz-
zánk, lett hely, ne félj, jó helyed lesz nálunk, erős leszel, 
cerediekkel leszel, várunk!” Jött korán a mentő: „me-
gyünk, Ágnes, Ceredre!”
Szép fekvése van Cerednek, láttam a mentőből is, ahogy a 
hegyek között mentünk. Hála volt a szívemben: „Atyám, 

a ceredi otthonba viszel!” „Ne félj” – szólt hozzám az Úr 
–, „ott is veled leszek!” Egy óra alatt ott is voltunk, ki-
csit várni kellett a helyre. De hamar rendbe tették, le-
fektettek, jöttek az ismert nővérek, lányok, körbe vettek, 
vigasztaltak. 49 éves voltam akkor. Anyukám Cereden 
lakott, naponta látogatott 10 éven át. 2 hónapig fekvő be-
teg voltam. A Bibliám mindig ott volt mellettem, mindig 
azt olvastam. Kaptam egy három lábú botot, felállítottak, 
és elkezdtem járni. Elsőként a mosdóba, és így tovább, 
lassan, lassan.  Szeretettel jöttek az ismerős nénik, akik 
azóta már meghaltak. 
Lám, múlnak az évek. Olyan hamar eltelt 15 év. De gond-
mentes éveim voltak, jöhettem, mehettem, nem lett töré-
sem. Istennek csak hálával tartozom érte, velem volt és 
van ma is, áldásai beteljesedtek. Öröm a nappal, öröm 
az élet, mert Jézus velem van. Csendességemben dicsé-
retes kazettákat hallgatok, a sok ige épít és erősít. TV-t 
nem nézek, legfeljebb keveset, a rádiót hallgatom. Van 3 
Bibliám, a MERA adásait hallgatom, ha hallom a szig-
nált, örül a szívem. 
Változás előtt állok, ha Isten is úgy akarja, tavasszal 15 
év fogság után haza mehetek, ha élek. Ha Isten is úgy 
akarja. Az a jó, amit Ő ad. 

R. Ágnes, Cered (Idősek otthona)

Pár nappal ezelőtt elmentem a váro-
si könyvtárba itt San Franciscoban.  
Kicsit olvasgatni és pihenni akartam. 
Kiválasztottam egy kényelmes ülősar-
kot. Jó puha fotelek voltak az asztal 
mellett. Így örömmel letelepedtem és 
kezdtem a könyvemet olvasni.
Bosszúságomra két fi atal srác ült le 
velem szemben. Elég hangosan beszél-
gettek, így akarva-akaratlanul min-
dent hallottam. Kiderült, az egyik 
fi ú a kínai korrepetáló tanár, a má-
sik egy san franciscoi egyetemista. 
A Kínából jött fi ú az amerikait tan-
ította kínaira (felismertem sok szót, 
hiszen pár nappal ezelőtt ezeket tan-
ultam a City College-ban).
Ahogy befejezték a magánórát, be-
szélgetni kezdtek. Ezt is muszáj volt 
hallani mindenkinek körülöttük, így 
nekem is. Az amerikai fi ú régebben 
rendszeresen járt templomba, imád-
kozott és olvasta a Bibliát. De mos-
tanában már nem. Úgy döntött, 
hogy inkább a tipikus egyetemista 

életet éli, bulizik, csajozik és iszik. 
Az élete üres lett, a békessége, örö-
me odalett “negatív irányba fordult 

minden, tudom az én választásom 
miatt” – mondta komolyan, kicsit 
szomorúan.
A kínai fi ú is beszélt magáról. Ő 
buddhista családból jött. Az ő élete 
viszont jobbra fordult. Megismerte 
a Bibliát, elfogadta Jézus Krisztust. 
Keresztyén lett belőle, és örömöt, 
nyugalmat kapott.

Felnéztem az arcára. Nem volt egy 
túlságosan jóképű srác, de sugárzott 
belőle valami belső szépség és ked-
vesség. Ez a belülről jövő fény nagyon 
megszépítette az amúgy jelentékte-
len fi atalembert. “Hidd el, érdemes 
Jézus Krisztust követni. Ezt csak 
ajánlani tudom neked. Én már pró-
báltam, a buddhizmus üres és értel-
metlen. Több nemzedék buddhista 
volt a családomban. Nem érdemes 
buddhistának lenni. Jézusban én so-
ha nem csalódtam, csodálatos lett az 
életem. Neked is vissza kelleni térni 
Krisztushoz!” – mondta. 
Aztán felálltak, és a leckének is vé-
ge lett. Én ott maradtam, elgon-
dolkodva. Érdekes volt a hangos 
beszélgetést hallani. A bosszantó-
nak induló élmény egész kellemessé 
vált. Milyen jó volt azt látni, Jézus 
mennyire átformálhat életeket. Ezt 
bizonyítja a volt buddhista fiú tör-
ténete is.

S.-né Sz. Erzsébet, Debrecen 
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Többször utaztam olyan kocsiban, ahol 
a GPS (műholdas helymeghatározó és 
irányító rendszer) be volt kapcsolva. 
Ügyes kis szerkezet olyan gépkocsive-
zetők számára, akiknek nincs helyis-
meretük abban a helységben, ahol épp 
járnak a gépkocsival. Hallom a szöve-
get: háromszáz méter után fordulj balra, 
majd ismét parancsoló módban „for-
dulj balra!”. De jaj! – terelés van baleset 

miatt, de a berendezés szinte sürgetőleg mondja „fordulj 
balra!”. Nem, ezt nem lehet, a rendőrautó keresztbe áll, 
és a rendőr határozottan, egyenesen tovább mutat. Igen 
ám, ez a kis szerkezet ezt nem látja, csak az égi (szatelit) 
jelre fi gyel. Mondja tovább: „a legközelebbi lehetőségnél 
fordulj balra és ismét balra”. Tehát vissza akar oda vezet-
ni, ahová a beépített programja kiszámolta az útirányt. 
Közbe szólok; ismerem itt a terepviszonyokat, – az egyi-
rányú utcákat is – majd szólok, hogy merre forduljunk. 
A kis masina durcásan közli „újratervezés”, és egy kis 
idő után mondja, mondja a magáét tovább, nem veszi 
tudomásul, hogy most már más vezet. Egyre sűrűbben 
ismétli – újratervezés, újratervezés, újratervezés”. Ilyen 
az ember és az ember alkotása. Nem tűri, ha más beleszól 
a dolgokba. Nem így vagyunk sokszor az Úrral is? Pedig 
csak ki kellene mondanunk Istennek: hát akkor – „le gyen 
meg a Te akaratod”. Na nem így, nem ilyen lemondóan: 
„ha már nem lehet úgy, ahogy szeretném, akkor most 
próbálkozzál Te!” De úgy sem, ahogy az egyszeri gazda, 
amikor belecsapott a villám az akolba, és kihívta Istent 
versenyre: „Gyere Isten – próbáljuk meg együtt, hátha 
többre megyünk”, és fogta a lapátot és sorban agyonütöt-
te a még épen megmaradt jószágokat is.
Ilyen az ember és az ember büszkesége is. Vagy talán 
úgy gondolod, hogy Istennek van akarata a te életeddel 
is? Fel tudod adni büszkeségedet, kívánságaidat? Egész 
valódat Isten kezére bízod-e? 
Emlékszem, mikor még ifjú ipari tanuló voltam, találkoz-
tam egy „istenes emberrel”. Akkor már nyolc éve nem mű-
ködött az Üdvhadsereg nevű szervezet és egyház. Közéjük 
tartozott. Fegyelmezett, egyenes tartású és jellemű ember 
volt, bár talán elmúlt hatvan éves is, és igen nehéz volt a 
munkája. Segédmunkás volt egy nagy vállalatnál. Nagy 
nehéz vasakat darabolt. Sokszor kézi erővel emelgette az 
anyagokat. Mégis nagyon sokan csak lenézték, kigúnyol-
ták a hite miatt, meg hogy olvassa a Bibliát. Keresztül 
néztek rajta, pedig sokaknak és sokakon csak segített. 
Ezt tanulta az Üdvhadseregben, aminek tisztje volt. M. 
Ádám hithű volt az Urában, hisz róla van szó. 
Mint fi atal ipari tanulót bíztak meg egy munkával, menj 
az Ádámhoz, és vágjatok le egy nagyobb darabot egy igen 
kemény, szívós anyagból. Messziről fi gyelték, hogy mi fog 
történni. Ha megtagadná az anyag levágását – mert na-
gyobb volt a méret a gépi fűrészlap hosszánál –, akkor 
ismét megalázták volna. Ádám bácsi valamit megérez-
hetett rajtam, mert akkor kezdtem egy élő gyülekezetbe 
járni. Gyere, fi am – mondta –, ne is törődj velük, inkább 

segíts a satut kicserélni egy ferde pofájúra, és túljárunk 
az eszükön. Teszek bele egy új sűrűbb fogazatú fűrészla-
pot, és talán sikerülni fog ledarabolni. Másfél óra múlva 
máris vihettem a kért munkadarabot a főnökeimnek. A 
kérdés csak ennyi volt: „Hogy csináltad ezt?” 
Ádám bácsival többször dolgoztunk együtt. Egy igazán át-
adott életű, hívő embert ismertem meg benne. Úgy értem, 
hogy nem volt saját akarata, bár Urának szabadságában élt, 
mindig Urának akaratát kereste, kutatta. Ráhagyatkozott 
a Szent Szellem vezetésére. Nem találtam nála a „Most 
már…”, igazán az Ura kezére bízta magát. Gondolatban 
sem akart mást, mint amit az Igében olvasott és elfoga-
dott. Méltán vált példaképpé a hívők között. 
Te is követheted a példáját. Mondd ki hangosan, hogy 
„Legyen meg az Úr akarata”. Úgy tapasztaltam, hogy Isten 
vezetésében nincs újratervezés. Ő jól ismer engem. Előre 
tudja ülésemet és fekvésemet jól ismeri, hisz Ő terem-
tett engem. Sokan fennakadnak a szabad akarat problé-
máján. Úgy élem meg, hogy tudom, hogy az Uram előtt 
nincs szabad akaratom. Úgy olvasom a Bibliámban, hogy 
„nem test és vér ellene van tusakodásunk, hanem szellemi 
hatalmasságok ellen.” Így nem mondhatom, hogy szaba-
don tudok dönteni. Hanem Isten hatalma alatt döntök, 
akkor bizonyos, hogy valamilyen más hatalom befolyá-
sol a döntéseimben. Isten nem erőlteti rám az akaratát, 
szabadságot ad a választásra. „Elődbe adtam az életet és 
a halált, válaszd azért az életet” – tanácsolja. Uram jól 
ismer engem, és az Ő tervében fi gyelembe veszi a dön-
tésem lehetőségét. Nem lepődik meg, mert Ő előre tud 
mindent felőlem. Sokszor engedetlenül viselkedem, de 
nem tudom megspórolni azt a harcot, amit az én balga-
ságom okozott. Így Nála és Vele nincs újratervezés, mert 
Ő fi gyelembe vett már minden balesetet vagy kudarcot. 
Nagyon jó, hogy rábízhatok mindent, és fogja a jobb ke-
zemet, bízhatok Ő benne. „Legyen meg az Úr akarata”.

Bödös József

járnak a gépkocsival. Hallom a szöve-

SZENTLÉLEK HÍVÁSA 

Nélküled csak könyv a Bibliánk:
Talán szebb, különb, mint sok másik,
De Igévé tüzedtől válik.
Nélküled Jézus ember volt csak
És holtak maradnak a holtak,
De ha tüzed betölthet minket,
Megvilágítja értelmünket,
Látjuk Benne a Fiú–Istent.
Ki értünk odaadott mindent,
S legyőzve halált, bűnt és átkot,
Megváltotta a holt világot,
Hogy aki Megváltónak vallja,
Vele éljen, Ő úgy akarja.
S mi boldog tanúk, valljuk, éljük,
Mert üzenetét már jól értjük…
Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk!

Nagy Kornélia
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A Mindenható akaratába kellene 
szüntelen belesimulnunk. Hisz Ő a 
tenyerén hord mindannyiunkat. De 
honnan tudhatom, mi az Ő akarata, 
kedves, javamra való szándéka? Mikor 
tudom, hogy most a mindig győzni 
igyekvő énem diktál, és mikor taná-
csol az Isten?
Ami mérvadó és nélkülözhetetlen, az 
az Istennel való szoros, naponkénti, 
örömmel telt kapcsolat. Ahogy a szív-
ből egymást szeretők érintik, biztat-
ják, emelik, féltik, védik egymást, ilyen 
élő és éltető összeköttetés kell, hogy 
le gyen Isten és ember között. Isten 
ezért mindent megtesz. Reggel az 
igével tanácsol. Mintegy útravalót 
ad, mennyei jót, ami egész napra ki-
tart, ha okosan és hálásan élek vele. 
Az ige üzenete, ahogy magamhoz ve-
szem, kinyílik előttem, hogy értsem, 
örömmel elfogadjam, és kész legyek 
azt beteljesíteni. A világ gondjai, amik 
naponta érnek, ahogy letesszük a 
Bibliát, nem szabad, hogy elhalvá-
nyítsák Isten bölcs, segíteni akaró 
szándékát. Ha nem az ige határozza 
meg napközben cselekedeteinket, és 
nem aszerint élünk, akkor nem rög-
zül életünkben. Édes ugyan az ige el-
ső hallásra, olvasásra, de ennél több 
kell. Mert a feldolgozatlan igei táp-
lálék nem épül be életünkbe, csak a 
negatív élmények. Nem szabad hagy-
ni, hogy ezek átvegyék az igei üzenet 
felett az irányítást. Ha nincs jelen az 
életemben folyamatosan Krisztus, ak-
kor képtelen leszek végleg elfogadni 
nagyszerűségét, szelíd, alázatos jel-
lemét, és igazságait. Akaratát pedig 
végképp nem.  
Életünk a család, környezetünk gond-
jaiból, örömeiből építkezik. Ezt táp-
lálja az ige. Az a baj, hogy mint hívő 
emberek sokáig éretlenek vagyunk 
Isten akaratának felismerésére. 
Egy ismerősömnek a fi a kora ifjúságá-
tól kezdve alkoholista volt. Már 30-on 
jóval túl minden pénzét italra költöt-
te. Ha nem volt pénze, kölcsönkért, 
amit sokszor nem adott vissza. A bűn-
ben az a szörnyű, hogy egy idő után 
természetessé válik. Isten nem úgy 
vette el tőle az italt, ahogy azt emberi-
leg elgondolnánk. Megengedett neki 
egy motorbalesetet. Eltört keze, lába. 
Hosszú kórházi kezelések következtek, 
düh és tehetetlenség. De a testi gyó-
gyulás folyamatában gyógyult a lel-

ke is. A Lélek megmutatta neki, hogy 
Isten akarata nem a lezüllés, hanem a 
kiegyensúlyozott, szabad élet. Mentő 
szeretete minden bűnöst felkeres. Csak 
a hit karjait kell kitárni Isten felé. És 
szorosan mellette maradni. A fi atal-
ember felépült, és innen kezdődött el 
igazi hitélete. Kellett ehhez édesanyja 
imája, a bűn megtagadása, a szemé-
lyes döntés. Megértette, hogy Istennek 
így kellett őt megállítani. Már ki tudta 
mondani, hogy Istenem, legyen meg 
a Te akaratod. 
Vagy az a család, ahol a gyermekkora 
óta elhanyagolt, felcseperedett nagylány 
– nem ismerve Istent – nagy magá nyá-
ban a droghoz menekült. Ma már ez 
sajnos elterjedt dolog. Már a gimnázi-
umban egyre több volt a buli, a drogo-
zás és a felelőtlen partnerváltogatás. 
Egészen addig, hogy a drogért lopni 
is tudott. Otthonról is eladogatott sok 
értékes holmit, csakhogy ne érezze a 
szeretetlenség súlyát, csak a kábula-
tot. Holott a szeretet karnyújtásnyira 
volt tőle. De végül elbukott. Börtön, 
testi-lelki megtöretettségek sora, el-
vonási kínok vártak rá. De Isten utána 
nyúlt. Kivezette a megkötözöttségből. 
A drogot felváltotta a töredelmes szív. 
Felismerte bűneit, megutálta, és meg-
tagadta. Elfogadta Istent. 
Az egyházgyűlölő Sault is hogy meg 
tudta állítani Isten! „Uram, mit akarsz, 
hogy cselekedjem?” – kérdezte az Úrtól.  
Kérdezzük ezt mi is életünk Urától?  
Ezért olyan fontos a megtérés, Isten 
akaratának felismerése. Igen, Isten 
meg tud állítani a megkötözöttsé-
gekből. Minél nagyobb a bűn, annál 
inkább árad a kegyelem. Ha visszané-
zek életemre, főleg a megtérés előtti 
időkre, csak dunányi könnyet látok. 
Önpusztítást, önsajnálatot, érthetetlen 
fájdalmakat. Így hetven felé köze ledve 
szépen kivilágosodik minden. Értem 
már a miérteket, és Isten kezéből ál-
dásként látom a nehézségeket is. De 
akkor is hálás a szívem Istennek, mert 
enyém szeretete. A hívő élete nem sé-
taút, naponta megszenvedi a magáét. 
De érti Ura akaratát, még ha az néha 
nehéz is. És tele van a szíve békesség-
gel, hálával szabadítója iránt. Ezt nem 
tudjuk másként viszonozni, csak Néki 
átadott élettel. Érte végzett, örömtől 
sugárzó szolgálattal. Így legyen!

P. A. Júlia, Tahitótfalu

Ifjúkoromban, amikor sportolóként 
atlétikai futóversenyekre jártam, 
eljött az idő, mikor családalapítás-
ra is gondolni kellett. Akkor már 
azon törtem a fejem, hogyan jut-
hatok lakáshoz a megyeszékhelyen, 
ahol a sportegyesületem volt, mert 
csak így tudtam volna zavartalanul 
folytatni a sport pályafutásomat. 
A megyénél meg is ígérték, hogy 
mint válogatott atléta a követke-
ző évben azt a lakást, melyet az 
egyesületnek kiutalnak, én fogom 
megkapni. Én nyugodtan vártam, 
és biztos voltam benne, hogy meg-
kapom az ígért lakást. A hetvenes 
években még tanácsi bérlakásként 
adták át a lakásokat. Volt mikor a 
feleségemmel a megyeszékhelyen 
jártunk, és az épülő panellakások 
mellett mentünk el, örömmel mu-
tattam neki, lehet, hogy pont a mi 
lakásunkat építik. Türelmes voltam 
három évig, de azután egyre fogyott 
a türelmem. Bementem a megyei 
hivatalba, ahol korábban ígérték, 
hogy meglesz a lakás, és érdeklőd-
tem, hogy mi lesz az ígért lakással, 
mert már nagy szükség lenne rá. A 
hivatalban lévő vezető közölte velem, 
hogy a korábban tett ígéretük köny-
nyelmű ígéret volt. Nagyon mérges 
lettem, és távozáskor még az ajtót 
is becsaptam. Ezután közöltem az 
egyesületben, ha nem kapom meg 
a lakást, akkor abbahagyom a ver-
senyzést és építek magamnak egy 
családi házat abban faluban, ahol 
addig is laktunk.  
Így is történt. Azóta is itt lakunk a 
felépített családi házban a feleségem-
mel kettesben, mert a gyermekek 
már kirepültek, és családot alapí-
tottak. A felépített családi házunk-
ban nagyon jól érezzük magunkat, 
a gyermekek is örömmel jönnek ha-
za, mert innen mindig feltöltődve 
térnek haza otthonaikba. Azóta is 
áldom az Urat, hogy így rendezte el 
ezt az egész lakáshistóriát, és ezt az 
utat jelölte ki számunkra. Így lett 
az én bosszúságom öröm forrásává.  
Áldott legyen érte az Úr neve.

J. János, Bekecs
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Kedves Rádió  Munkatársak!
Isten adott időt... című cikkük indított 
levélírásra. Én is megkaptam...
Nagyon örülök, és utólag nagyon 
szégyellem is magam, amiért a meg-
bocsájtás, megvilágosodásom csak 
ilyen későn, 60 évesen érkezett meg 
számomra. Mindig azt hittem, én jó 
kresztény vagyok, persze sok hibával. 
de azt, hogy erről tudok és mégis el-
követem, ezt nem hittem! Jogosnak 
tartottam megkeményedésem.
Miről is van szó?
Istennek hála, én 5 éves koromtól val-
lom hívő kereszténynek magam. Arra 
emlékszem, Isten akkor fogta meg a 
kezem, és a mai napig soha egy pilla-
natra el nem engedte. Higgyétek el, ez 
így van! Akkor sírtam először Jézus 
testéért, az úrvacsorai kenyérért, amit 
a tiszteletestől meg is kaptam, azzal 
a megjegyzéssel: Lányom, így kívánd 
majd egész életedben. 
Hittant tanultam, Bibliát tanulmányoz-
tam, és hitem erős maradt. De hogy 
ilyen önző, ilyen kőkemény legyek, 
csak életem vége felé jöttem rá.
Gyönyörű gyermekkorom, gyönyörű 
életem volt. Nem részletezem. Amit 
megéltem, mindent Isten áldásának 
tekintettem. Kértem és én MINDENT 
megkaptam! Szép családot, szép gye-
rekeket, unokákat, otthont, jó mun-
kahelyet, anyóst, rokonságot. 
Csak egy hiányzott az életemből, szü-
leim és testvérem szeretete. Ezt férj-
hezmenetelemkor, otthonról való 
elköltözésem után tapasztaltam meg. 

Nem látogattak, nem érdeklődtek, le-
vették kezüket rólam. Én meg erőszak-
kal akartam ezt megszerezni. Sokat 
bántottam őket, szemükre vetettem 
hiányosságom, sőt veszekedtem is ve-
lük. És mindezt jogosnak tartottam. 
Drága anyósom sokat kérlelt, hiába.
Végre megtört a jég. Lehet nem voltam 
elég érthető. Leginkább a hugomra 
voltam féltékeny, hisz őt élete min-
den percében kiszolgálták, gyerekeit 
felnevelték. Őt minden lakhelyén lá-
togatták. Tudni kell: 3 házasságából 
egy sem sikerült. Mindig küzdött va-
lami nehézséggel.
...és egyszercsak jött a megvilágoso-
dás... Istenem, mit akarok én? Az Ő 
életét, csak szeressenek? És mi len-
ne, ha valamelyik gyermekem hason-
ló helyzetben lenne? Én nem ugyan-
úgy cselekednék-e? Hisz a rászorultat, 
az elesettet kell segíteni! A lényeg az, 
hogy ezt felismerve bocsánatot, kér-
tem, ne haragoskodjunk, örüljünk egy-
másnak, amíg lehet. Azóta a szívem 
könnyebb, a találkozásaink meghit-
tebbek, nyugodtabbak, örömtelibbek. 
Édesanyám 86 éves, küzd pár beteg-
séggel, de még mindig aktív.
Boldog vagyok, hogy Isten megadta a 
lehetőséget, mely szerint életünk utolsó 
felvonásában észbe kaptam. Minden 
nap szebben telik azóta, és hogy ez so-
káig nem így volt, csak az én hibám! 
Jó hazamenni, találkozni! 
Jólesett mindezt elmondani.

Cs. Béláné

Isten adott időt - én is megkaptam
„Tanuljátok meg tőlem, hogy én  
szelíd, és alázatos szívű vagyok.” 
És ha megtanultam? 
„Nyugalmat találtok a ti lelketek-
nek.”  
Különös egy cím! Nem?
Ilyen címet még sehol sem olvastam. 
De hát minek is egy cím? Erről fog 
szólni ez az írás.  Hát olyan fontos 
dolog ez?! Szelíd... alázatos szív? 
Kinek van ilyen? Bizony nekem 
sincs… Hiába vagyok 66 éve hívő, 
azaz az Úr gyermeke…
Szelídség, alázat? Hát, igen… – ha 
senkinek sem, hát Jézusnak bizony 
volt! Amíg 100%-os emberi for-
mában 33 évig a földön élt, köz-
tünk, bűnös emberek kö zött, a 
bűntelen, az isteni természet tu-
lajdonosa. Hát igen. Neki könnyű 
volt ez… De! Emberi természet is 
volt benne! Elárulta ezt ez a só-
haja a Gecsemánéban: „Atyám, 
ha lehetséges múljék el tőlem ez 
a  pohár”.  Vagyis ahogy én gon-
dolom, ez a végtelen szenvedés ott 
a kereszten, amikor mintegy há-
rom órai sötétség borult a földre, 
senki sem látott, sem nem hallott 
semmit! Mi játszódott le akkor az 
Isten-emberi szívben? Erről hallgat 
az Írás, a Biblia. Csak azt tudjuk, 
hogy a végén az Atya is elhagy-
ta. „Én Istenem, én Istenem, mi-
ért hagytál el engem?” És azután 
csendült fel az utolsó erejéből faka-
dó kiáltás: „ELVÉGEZTETETT!” 
És kiadta lelkét!
Ez a világtörténelem egyetlen, egye-
dül álló, megismételhetetlen esemé-
nye! És aki ebben hisz, az üdvözül! 
Vagyis, ha meghal is ÉL! Örökkön 
örökké, örök boldogságban!
Milyen lesz ez az Élet? Nem tudjuk. 
Titok. De a titkok az Úréi, és ha Nála 
leszünk, nekünk is részünk lesz eb-
ben a titokban, az  ÜDVÖSSÉGBEN. 
HÁLA, HÁLA, HALLELUJA, HOGY 
EZT A SZÍVEDBE ÍRTAD, URAM. 
SENKI EL NEM VEHETI, KI NEM 
TÖRÖLHETI! ÁMEN!

K. Lászlóné, Lenti

Tanuljátok meg 
tőlem

A hit és a kitartó imádság meghozza 
gyümölcsét. 30 évig esedeztem fér-
jemért az Úr előtt, hogy elfogadja a 
kegyelmet, hogy ne csak tettel, ha-
nem szájjal is megvalljuk, hogy Jézus 
az Isten Fia, Krisztus a Megváltónk. 
Sajnos ő mindig arra hivatkozott, hogy 
újszülöttként megkeresztelték. Ehhez 
a 30 évi könyörgéshez segítségül ott 
volt a lányom és a gyülekezet támo-
gatása. Szükséges volt saját életem 
példája, a testvérek magatartása, a 
bibliai tanítások magyarázata, hi-
szen már nem volt fi atal. Csodálatos 
nap volt mikor megérhettem, hogy 

a 30 évig tartó könyörgés elhozta 
az Úr világosságát férjem szívébe 
és elméjébe. 85 évesen bemerítke-
zett, és ajándéka kapott még 1 évet 
Istentől, hogy kéz a kézben olvas-
hassuk a Bibliát, dícsérjük az Urat, 
és mindenekért hálát adjunk. Már 
eltelt két év, miután elszólította őt az 
Úr. Megbékéltem Isten akaratában, 
most már egész napom az Övé, mivel 
Ő tanácsol, a nap 24 órájában védel-
mez. Mindent megáld, amire kezem 
ráteszem. Mitől félhetnék? 

R. Ferencné, Oroszlány
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Szinte nincs is olyan női alkalom, 
ahol valamilyen formában ne vetőd-
ne fel a karrier és/vagy a család kér-
dése. Nehéz ugyanis összeegyeztetni a 
kettőt. Majdnem azt írtam, hogy lehe-
tetlen, s ez sok édesanyában ko moly fe-
szültségeket okoz. Vannak, akik amellett 
kardoskodnak, hogy a nőnek kizárólag 
otthon van a helye, hiszen az édesanyai 
hivatás teljes embert igényel, s nehéz 

lenne az ellenkezőjét állítani, különösen, ha több gyer-
mek is nevelkedik a családi fészekben. Vitathatatlan tény, 
hogy a csemetéink testi-lelki növekedéséhez sok törődés-
re, áldozatos munkára van szükség, hiszen még a kertünk 
is csak akkor szép, ha gondozzuk. Mennyivel inkább az 
emberi lélek! Társadalmunk megannyi visszássága, el-
vadultsága végső soron onnan ered, hogy a szülők elfe-
lejtkeznek eredeti hivatásukról: „Neveld a gyermeket a 
neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem 
tér el attól.” (Péld 22,6) Gyermeket pedig nem lehet te-
lefonon, vagy interneten keresztül nevelni, szükséges a 
személyes jelenlét, a bátorító, jó szó, a testi közelség, a 
biztató szemkapcsolat, vagy éppen a dorgáló, esetleg hi-
bát kijavító szeretetteljes feddés. Ehhez pedig idő kell, 
mégpedig nagyon sok idő. Ez persze áldozattal jár. Idő, 
pénz, előremenetel áldozattal. 
Egy rövid bizonyságtétel jut az eszembe. Amikor haza-
értem, – kezdte az elbeszélő –, mindig az udvar felől 
mentem be a lakásba, mert mielőtt beléptem volna az 
ajtón, előtte gondosan benéztem a konyha ablakon, és 
megnéztem, hogy anya ott van-e. Csak látni akartam, 
– folytatta, mert már a látványa is olyan megnyugtató-
an hatott rám. 
Ez az egyik oldal. A másik pedig a szükség kérdése. Néha 
ugyanis nem kérdés, hogy akar-e otthon maradni az édes-
anya vagy sem, hiszen a kérdés az, hogy meg akar-e élni a 
család vagy sem. A jelenlegi körülmények között ugyan-
is sok családban egyszerűen szükség van a két keresetre, 
mert egyből képtelenek megélni. Egy személyes beszélge-
tés jut az eszembe, ahol a négygyermekes anyuka zokogva 
panaszolta, hogy egyszerűen képtelenek kijönni a férje fi -
zetéséből. „Hidd el, – mondta – már minden fi llért igyek-
szek megspórolni, de nem megy. Mit csináljak? – kérdezte 
kétségbeesve. Lenne munkalehetőségem, ráadásul nagyon 
kedvező, a szüleim is azt mondták, hogy segítenek a gyere-
kek körül, amikor munkában vagyok, de többen azt vágták 
a fejemhez, hogy hitetlen vagyok, ha elmegyek dolgozni, 
meg, hogy önző. Dehogy vagyok én önző, - sírta tovább 
–, de hát már kenyérre se futja! Mit tanácsolsz? – kérdez-
te”. „Ez, természetesen a ti döntésetek – válaszoltam –, ti 
tudjátok a helyzeteket, de ha tényleg kenyér kérdés van, 
és ráadásul a nagyszülők is szívesen segítenek, akkor ez 
Istentől jött kimenekedés is lehet.” Elvállalta a munkát, 
Isten megáldotta döntésüket. Sok év telt el azóta, és most 
is ugyanazon a munkahelyen dolgozik. Szereti a munká-
ját, megbecsülik, és a család se ment rá. 
Eszembe jut egy háromgyermekes édesanya bizony-
ságtétele is. Amikor megkérték, hogy egy női alkalmon 
mondjon valamit arról, hogy három pici gyermekkel, 

építkezve hogyan futja még gyerek klubbokra is az ide-
jéből, egy verssel készült. Azt gondolom, magáért beszél 
Békefi  Eszter: Választás  című költeménye, mely arról 
szól, hogy valaki cserét kért a mennyben. Nehéz és ter-
hes keresztjét szerette volna kicseréltetni valami viselhe-
tőbbre. A mennyei raktár milliónyi keresztje közül,  ahol 
Jézus keresztje volt a legnehezebb, legdurvább, végül sok 
válogatás után sikerült kiválasztania a legkisebbet, leg-
könnyebbet, ám döbbenten fedezte fel rajta a saját ne-
vét. Éppen azt kellett hordania egész eddigi életében is… 
Meg kellett értenie: eddig se a kereszt méretével volt baj, 
hanem a hozzáállással, no meg azzal, hogy Jézus nélkül 
próbálta cipelni, s úgy a legkönnyebb is elviselhetetle-
nül nehézzé válhat…
Megfogott Dr. Zacher Gábor toxikológus néhány gondo-
lata: „A magyar statisztikák szerint átlagosan napi 7 perc 
jut egy-egy gyerekre a családon belül. A kommunikáció 
hiánya vezethet az alkalmi drogfogyasztáshoz, vagy vég-
ső soron a fo gyasztóvá váláshoz. A kamaszok így próbál-
ják meg betölteni azokat 
a lyukakat, melyeket a 
korszak nehézségei 
okoznak. A professzor 
szerint, nevelni kell és 
nem a drogot megelőz-
ni. Véleménye szerint a 
végleges megoldás a ka-
maszkori problémákra a 
beszélgetés lenne.” 
Egy másik írásában 
ezt olvastam: „Amikor 
a gyerek azt mondja, 
hogy „Apa, szeretnék 
veled beszélni!” vagy 
„Apa, szeretnék neked 
valamit mutatni!”, az 
lehet, hogy csak valami buta játék a számí tógépen, ami 
nem feltétlenül érdekel minket, de akkor se azt mondjuk, 
hogy „fi am, nem érek rá, nem látod, meccs van, híradó 
van, olvasok”, vagy bármi egyéb. Vagy, ha azt mondja:  
„Anya szeretnék veled beszélni!” Ne így válaszoljunk: 
„Fiam, mosok/főzök/takarítani kell…stb.” Nem. Ez pon-
tosan olyan, mint a halál, meg a hasmenés. Ha menni 
kell, hát menni kell. Le kell mindent tenni, nincs az a hír-
adó, nincs az a meccs, ami ennél fontosabb lenne, mert 
a gyerek kétszer fog ilyet mondani, harmadjára nem fog 
hozzánk fordulni azzal, hogy ezeket a kéréseit vagy kér-
déseit, ötleteit, vagy bármit megpróbáljon megmutatni 
nekünk. És elmegy. És eltávolodik, és úgy fo gunk e gyütt 
élni a lakáson belül, mint az idegenek. „Apa, anya, gyerek, 
– látszatra – csupa szív, szeretet”, mint a Mézga család, de 
valójában nem ismerik egymást, mert egymásnak háttal 
élik az életüket, vagy ki-ki „a saját számítógépében”.
Akarjuk, hogy ez a mi családunkban másképp legyen? 
Biztos vagyok benne, hogy igen. Akkor pedig fogadjuk 
el Isten receptét: „Neveld a gyermeket a neki megfel-
elő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el at-
tól.” (Péld 22,6)

Kulcsár Anikó
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Hiszem, hogy Isten gyermekeinek éle-
tében semmi sem történik véletlenül. 
Így volt ez most is. Az Önök levele a 
kórházban talált. Nagyon jólesett az 
a tudat, hogy gondoltak rám.
A harmadik infarktuson mentem át. 
Azóta hét hétig kórházból kórházba 
voltam, de mindenütt az Úr Jézus 
békessége volt a szívemben. Hiszen 
sehol sem voltam egyedül, Őnélküle. 
A karjain hordoz engem. Két év-
vel ezelőtt, a második infarktusom 
után azzal adtak ki a lányomnak a 
kórházból, hogy a mamát operál-
ni kellene, de már az altatást sem 
vállalhatjuk, és a műtét utáni idő 
is nagy rizikóval járna. Vigye csak 
haza, hadd élvezze még egy kicsit 
az életet. Hát ez nem nagy bizta-
tás volt. Azt hittem 2-3 hónapról 
van szó. De akkor nagyon komo-
lyan vettem azt, hogy minden na-

pom az Úr Jézus szeretetéből fak-
adó ráadás. 
Azóta úgy veszem az életet, mintha 
már ma haza szólítana az én Uram. 
És szeretném, ha felkészülve találna. 
Közben az a gondolat foglalkoztat, 
hogy hogy is van az, ha az orvostól 
hallom ezt a hírt, jobban szíven fog, 
mint mikor a Bibliából olvastam a 
földről való elmenetelről. Miért? Mi 
ez? Kicsinyhitűség, földhöztapadt-
ság, bizalmatlanság? Nagyobb súlyt 
fordítunk az orvos szavára, mint az 
Istenére? Ez van az én szívemben, 
hát ez a hálás szív?  
Nem értem saját magamat. De hi-
szem, hogy az Úr Jézus megért, és 
megbocsát. Mert Ő tudja, mit jelent 
emberi testben járni. Ő azt megpró-
bálta. Hálás és őszinte szívvel for-
dulhatok Hozzá.  

Eva B., Szlovákia

Nagyon nagy hála van szívemben 
Uram felé, hogy létezhet a Mera 
Rádió, hogy részese lehetek ennek 
a nagy munkának és hallgathatom 
adásaikat! Már régóta fogalmazó-
dik a szívemben egy hálatelt válasz, 
egy visszajelzés Önök felé, kedves 
szolgálatukkal kapcsolatban.
Hétről-hétre folyamatosan hallgatom 
az igemagyarázatokat, a Boldog mon-
dásokról, valamint Jeremiás prófé-
ta életéről. Nagy örömmel várom a 
hét elején feltöltött adások anyagait. 
Különösen szeretem a „Hetes kód" 
adásait, a Gyermek és női műsoro-
kat hallgatni.
26 éves vagyok, tanítónő egy Pesttől 
északra fekvő községben. Tudom, 
Isten céllal helyezett erre a helyre, 
távol a családomtól. Feladatom, hogy 
világítsak, hogy minél több gyer-
meknek, felnőttnek elmondjam az 
evangéliumot. Milyen nagy aján-
dék, hogy Isten készít alkalmakat, 
amikor megszólít énekeken, felolva-

sott hallgatói 
leveleken keresztül. Hálás vagyok az 
Úrnak, hogy mehetek hozzá. Milyen 
nagy ajándék ez a lehetőség a fel-
töltődésre, lelki épülésre.
Tanítói munkám során felmerülő 
kérdéseimre gyakran kapok választ 
az itt elhangzó gondolatokból. Nagy 
örömöt jelent számomra az is, hogy 
vannak velem hasonló korú fi ata-
lok, akik meggyőződéssel, elszán-
tan élik hétköznapi hívő életüket 
Jézus Krisztussal.
Sokszor felmerült már bennem a 
kérdés, hogy hol vannak hívő fi a-
talok? Milyen jó bizonyságtételei-
ket hallani hitbeli növekedésükről, 
párválasztási kérdéseikben átélt örö-
meikről is.
Köszönöm szépen munkájukat! Isten 
áldja Önöket további munkájukban! 
"Uram, szeretem a te házadban való 
lakozást, és a te dicsőséged hajléká-
nak helyét." (Zsoltárok 26,8.)

B. Piroska

Kedves Testvéreim az Úrban!

Kedves Mera-Szolgálók!"Ímé az Isten az én sza-
badítóm! bízom, és nem 
félek, mert erősségem 
és énekem az Úr, és 

lőn nékem szabadítóm."(Ézs 12,2) 
Micsoda kimondhatatlanul nagy 
öröm, hogy már nem a Messiást 
várjuk, hogy megváltson minket. 
Ő már eljött. Csak benne lehet iga-
zán bízni. A napokban az Úr felfed-
te előttem, hogy sajnos én is azok 
közé tartozom, akik nem terjesztik 
az evangéliumot. Nem tudom, hogy 
miért, de a környezetemben élőket 
a jó hír nem érdekli, és sajnálatos 
módon leszoktam a terjesztéséről. 
Utóbbi megfi gyelésem alapján az 
embe reket jobban érdeklik az "át-
lagos dolgok", a technika, a média. 
Meg – őszintén szólva – félek az 
evangélium hirdetésének negatív 
következményeitől. Pedig az Úr 
Jézus mondta, hogy aki bizony-
ságot tesz róla az emberek előtt, 
arról Ő is bizonyságot tesz az Úr 
előtt. Na, ez a mondat gondolko-
dóba ejtett...
Szégyennel telve, könnyek közt 
imádságban kértem az Urat, hogy 
bocsássa meg mindazt, amit ellene a 
hallgatással vétettem. És a következő 
napokban szüleimnek beszéltem az 
Úr Jézusról, mint Megváltómról. A 
következmény az lett, hogy egy da-
rabig meg lett nekem tiltva az igehir-
detések hallgatása, mondván, hogy 
az káros reám nézve. De be lül bol-
dog voltam mégis, mert nem szé-
gyelltem ajkamra venni az én Uram 
nevét. És a negatív következmény 
csak felbátorított arra, hogy mások-
nak is bizonyságot tegyek. Eleinte 
én is szégyelltem azt elárulni, hogy 
az Úr kegyelméből az Ő gyermeke 
lehetek.
Kérlek benneteket, hogy imádkoz-
zatok érettem, hogy ezentúl ne szé-
gyelljek bizonyságot tenni, hitetlen 
emberek előtt. Köszönöm a támo-
gatásotokat az adások által, olyan 
sok segítség egy magányosan élő, 
Istenfélő fi ú számára, mint én... 
Áldjon meg benneteket az Úr!

Varjasi Máté
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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!  
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Emlékszünk mit mondott Péter, amikor Kornéliusz el-
mondta neki, hogy miért is hívatta? „Most kezdem iga-
zán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem 
minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot 
cselekszik.” Ő legalább elkezdte megérteni… És mi értjük 
és éljük?! Mit kezdünk például a más etnikumból szárma-
zókkal? Színes bőrűekkel, más nyelvet beszélőkkel, vagy 
éppen a roma származásúakkal? Hogyan viszonyulunk 
erdélyi magyar testvéreinkhez? Összeszorult a szívem, 
amikor hosszú ismeretség után több onnan származó, 
igazán átadott életű testvérem bizalmasan bevallotta, 
hogy ő bizony Magyarországon, magyarként idegen: 
„Amíg ott éltem,idegen voltam: magyar; most idegen 
vagyok: határon túli.” 
Kárpátaljáról származó testvéreim megkérték iskolás lá-
nyukat, hogy tanítsa őket „magyarul”, mármint „pesties 
magyarul”, hogy ne lehessen azonnal kiszúrni, hogy hon-
nan indultak. „De hát miért?!” – kérdeztem. „A tájjelle-
gű kifejezések nem helytelen kifejezések, hanem éppen 
színesítik nyelvünket!” „Te így gondolod”, – válaszolták 
–, „de el se tudod képzelni, hogy hányan tanulatlannak, 
meg elmaradottnak titulálnak minket ezekért az otthon-
ról hozott szavakért, szó fordulatokért!” 
Aztán mit kezdünk a fogyatékosokkal? Őket be tudjuk 
fogadni igaz, krisztusi szeretettel, segítve és bátorítva 
őket is, meg a környezetüket is? Vagy pedig jó esetben 
udvariasan elkerüljük őket, rosszabb esetben látványosan 
megbámuljuk szegényeket, hadd érezzék, hogy ők bizony 
mások, mint az átlag…? Vagy talán még bántó megjegy-

zésekkel is nehezítjük egyébként se könnyű életüket?
Mit kezdünk azzal, ha gyülekezetünkbe olyan emberek 
jönnek, akik szemmel láthatóan nem közénk tartózóak? 
Kívülállók, lecsúszottak, nem tudnak viselkedni, nem 
ismerik a szokásainkat. Be tudjuk őket fogadni? Tudjuk 
őket szeretni, segíteni, tanácsolni? Vagy egyszerűen mi 
is úgy gondolkodunk róluk, mint ahogy Péter gondolko-
dott eredetileg a pogányokról: tisztátalanok, bűnösök, 
Isten nélkül élők. Pedig Isten nem személyválogató. És 
az a „pogány” lehet, hogy még tévelygő, elveszett, lehet, 
hogy még nem is hallott szerető Mennyei Atyjáról, de 
akkor is Isten gyermeke.
Befogadni tanulni kell. Igazán elfogadni másokat az tud, 
aki maga is átélte annak áldását, hogy befogadták, elfo-
gadták. Az Úr Jézus Krisztus ebben a tekintetben is „min-
denekben megkísértetett”, azaz „az övéi közé jött, de az 
övéi nem fogadták be őt”… Talán olvasóinkban is felde-
rengenek most régi és újabb történetek, amelyek érdeme-
sek lennének arra, hogy megosszuk másokkal. Kérjük, 
írják meg nekünk, ha a Krisztus nevében befogadták, el-
fogadták önöket, vagy ha éppen azáltal tapasztalták meg 
Isten áldását, hogy befogadtak, elfogadtak valakit, mert 
a Mester ezt tanította. 
A pályázat mottója: 

„Nem személyválogató az Isten” 
Beküldési határidő: 2013. november 25. 
A legjobb pályázatokat jutalmazzuk, és az adventi 
Antennában közzé tesszük.

Isten egy megmagyarázhatatlan csodát tett
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VÁLASZTÁS
Panaszra mentem egyszer a Mesterhez,
Megmondtam neki, mi a bánatom:
Hogy nagyon nehéz nékem a keresztem,
s a seb, mit okozott, nagyon fáj, nagyon
Hogy az én keresztem tán a legnehezebb,
Mindenkié könnyebb, egyik se ily nehéz…
És szólt az Úr:
Jöjj, válassz magadnak egy másik keresztet!” 
És elvezetett az Ő titkos műhelyébe.
Elégedetlen lelkem csodálkozott, 
Mikor az Úr sok–sok keresztet rakott
Elém. Az egyik szép volt, mint a fehér márvány,
A másik ezer színben játszott, mint a szivárvány.
Emez hatalmas, durva, kemény fája,
s az Úr mosolyogva nézett fel reája.
„Látod, ez az enyém! – mondta, és tovább vezetett,
Aztán mutatott egy könnyű kis keresztet.
„Ez, ez lesz jó nekem!” – kiáltottam én…
„Ezzel könnyen megyek az élet ösvényén!”
Nézem, gyönyörködöm, de látom meglepetve,
Hogy az én nevem van írva a keresztre.
„Látod” – mondá az Úr – „mindig ez volt tied,
Milliárdok közül a legkönnyebb, legkisebb.
Mégis panaszkodol, mégis síránkozol,
mindig egy könnyűért sírsz és imádkozol.
Nézd meg az enyémet, nézd meg a keresztem,
Nehéz, faragatlan, durva, de én viszem.
Egész világ bűne nehezedik rája,
S meghalok rajta én, az Élet Királya.
Bűnöd az enyém lesz, nem kell tovább vinned,
Csak egyedül bennem, csak bennem kell hinned.
S most már együtt járunk, az Úr Jézus, meg én.
Együtt haladunk az életnek ösvényén.
Mert húsvét királya, a feltámadt Krisztus,
Ő mondta nekem: „Az egész világ
keresztjét és bűnét magamra veszem,
S ha nehéz is nagyon, durva a keresztem,
a halálig viszem.

Békefi Eszter

kitartásukat, felsóhajtottam: Uram, segíts 
már, mutasd meg nekik az utat. Hiszen csak 
egy kicsi választotta el őket. Az is bennem 
volt, hogy úgy megfognám őket és megmu-
tatnám, merre menjenek. Vártam, mi lesz a 
fejlemény, a megoldás. Kis idő múlva kezd-
ték feladni a kiútkeresést, és elmentek sze-
degetve, csipegetve a földről. Gondoltam, 
ez is jó nekik! 
De csodálatosan jött a segítség. Berepült egy 
barna galamb a pályára, s úgy éreztem, gon-
doltam, hogy azt mondta nekik: látjátok, ki 
lehet repülni innen. De ők nem repültek ki. 
Az egyik galamb újra elindult vissza a kere-
ső helyre, az elválasztó dróthoz. Ezt látva a 
barna galamb is odament, és látta, miként 
keres a társa, és ő szépen elindult a kiúton, 
mutatta az utat, és ment utána a másik ga-
lamb, örömmel repkedve, hogy kijutott, és 
sikerült neki,  ami a többieknek nem. A még 
bent lévő galamb is figyelte ezt az eseményt, 
és kissé bátortalanul, de ő is megtalálta a 
kiutat, és a többiekhez sietett, aztán turbé-
kolva, örömmel ettek együtt. 
Csodálatos példát adott az Úr  ezen a kis ese-
ményen  keresztül. Elgondolkodtam, hogy 
mennyire ilyen volt az életem. Kerestem, 
akartam a megoldást, de nem lett jó az én 
gondolatom szerint, de az Úr Jézus tudta, lát-
ta nagy nyomorúságomat, és Ő jött. Küldött 
segítő testvéreket és megmutatta az IGAZ 
utat, mely Ő maga. Új élettel ajándékozott 
meg, melyben gondolataimat is megváltoz-
tatta. Legyen érte hála és dicsőség Őnéki.
Sok kudarc és próba volt az életemben és 
ugyanezt látom ma is azok között, akik a világ-
ban vannak. Pedig emberileg mindent jónak 
gondoltam, láttam, amit tettem. Csodálatos 
az a valóság, megtapasztalás, hogy az Úr cél-
ja, gondolata más, és az az igazi jó, hiszen 
igaz  az Ige: „Mert nem az én gondolataim 
a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én 
útaim. Így szól az Úr.” (Ézs 55,8) Igen, hi-
szen testileg a földi útainkat, gondolatainkat 
tartjuk, látjuk jónak, de van egy másik, egy 
fentről jövő bölcsesség, az Úr beszéde, mely 
megáll mindörökké. „Mert amint magasab-
bak az egek a földnél, aképpen magasab-
bak az én útaim útaitoknál, és gondolataim 
gondolataitoknál.” (Ézs 55,9) Hálás vagyok 
azért is, hogy kereshetem, kérhetem, járha-
tok  az Úr által adott, gondolt úton, melyre 
hív és vár  mindenkit ingyen kegyelemből. 
Felismerve azt az igazságot hogy: „Sok gon-
dolat van az ember elméjében , de csak az 
Úrnak tanácsa  áll meg.” (Péld 19,21)
Kívánom, hogy nagyon sokan felismer-
jék: nem mindig jó és áldásos az emberi 
gondolat, de van segítség, megoldás az Úr 
Jézussal, aki elvezet az igazságra és Ő meg-
segít. „Gondoljátok meg jól a ti útaitokat.” 
(Agg 1,7)

R. Andrásné, Kisvárda

A délutáni eső elmúltával  kinyitottam a fo-
lyosó ablakát, hogy egy kis friss levegő  jöj-
jön be a lakásba. Amint kinézek, csodálatos 
látványra lettem figyelmes.  3 galamb igen 
jóízűen eszegetett, csipegetett egy darabka 
kenyeret a kukák mellett, míg 2 galamb só-
várogva kereste a kiutat a focipályánál, a 
kerítésnél.  Jártak le-fel, át akartak bújni, hi-
szen éhesek lehettek, és látták a többiek mi-
ként esznek, ők is szerettek volna odamenni. 
Amint láttam próbálkozásukat, harcaikat, 


