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„Üdvözítő született ma nektek , 

az Úr, Krisztus...”
Lk 2,10.

„Üdvözítő született ma nektek , 

az Úr, Krisztus...” 
Lk 2,10

Az angyal ezt 

mondtanekik: 

„Ne féljetek , 

íme hirdetek néktek  

nagy örömet...”

Az angyal ezt 

mondta nekik: 

„Ne féljetek , 

íme hirdetek néktek 

nagy örömet...”
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December van, 
számos népszokás 
központi hónap-
ja a Mikulástól a 
Karácsonyon át az 
óév estéig bezárólag. 
Ezek között vannak 
bájos, kedves szoká-
sok is, de sajnos még 

több a hiedelmekkel, babonasággal, 
pogány szokásokkal terhelt népi ha-
gyományunk.
Itt van példának okáért a hónap kö-
zepén – 13-án – a Luca napja. Ehhez 
a naphoz különösen sok népszokás 
kapcsolódik. Például ezen a napon 
szokás volt a következő évi termést 
is jelképező Luca-búza csíráztatása. 
Ez azt jelentette, hogy az asszonyok 
egy lapos tálban búzát csíráztattak 
a kemence mellett, és ha az szentes-
tére szépen kihajtott, bő termés volt 
várható. A zöld búzával aztán egyes 
tájakon a karácsonyi oltárt, máshol 
az ünnepi asztalt díszítették, de volt, 
ahol az állatokkal etették meg tej- és 
tojásrontás ellen. 
Ennek a népszokásnak – mint a leg-
többnek, ha jobban belegondolunk - 
van valós, és nagyon is hasznos alapja. 
Mert, ugyebár, ha jó a vetőmag, ak-
kor várható majd a következő évben 
jó termés. Ezt pedig, laboratóriumi 
műszerek és különféle analitikai el-
járások hiányában egyszerűen tesz-
telték: megpróbálták csíráztatni. Ha 
jó volt a vetőmag, akkor szépen ki-
hajtott a búza karácsonyig, viszont 
ha nem indult meg a csírázás, akkor 
bizony rossz termés elé néztek. Pofon 
egyszerű, és elég megbízható eljárás.
A hasznosítása is ésszerű volt, hiszen 
régebben a téli hónapokban nagyon 
nehéz volt friss zöldhöz jutni, ezért 
mind az ünnepi asztalon, mind az Úr 
oltárán üde, az életről beszélő színfolt 
volt az eleven zöld friss hajtás. Akik 
az állatokkal etették meg azok is jót 
tettek, hiszen a friss takarmány mind 
a tyúkoknak, mind a szarvasmarhák-
nak jót tett, s mind a tojás mennyi-
ségét, mind a tejhozamot kedvezően 
befolyásolta.
Ám, mint általában az életben, ebben 
is van némi pogányság, egy kis misz-
tika, meg még nem is tudom, hogy mi 
minden. Rontásról beszélünk, jóslás-
ról, olyan munkákról, melyeket Luca 

napján nem szabad elvégezni, illetve 
amiket el kell végezni, különben baj, 
átok lesz az eredmény. Nem folytatom 
a felsorolást, hiszen nem néprajzi elő-
adásra készültem, de arra mindenkép-
pen jó, ha ráirányítjuk a figyelmünket, 
hogy az embereket mindig is izgatta 
a megfoghatatlan, az anyagi világon 
túli valóság, és szerettek volna vala-
hogy befolyással bírni az életükre, s az 
őket körülvevő világra. Ez nem gond, 
hiszen ez a belső hajtóerő késztette 
a tudósokat az újabb és újabb isme-
retlen területek feltérképezéséhez, s 
az ismeretlen dolgok felfedezéséhez.
Valami ilyen hajtóerő hajt minket 
a szellemvilág megismerésére is. 
Érezzük, hogy kell lenni valami „fel-
sőbb erőnek”, ami felette áll a látha-
tó világnak, csak éppen sokan nem 
tudják, hogy miben is higgyenek. Úgy 
vagyunk vele, mint az újszövetségi 
korban élő athéni emberek: hiszünk 
mi ilyen istenben, áldozunk amolyan 
isten oltárán, még akkor is, ha ennek 
nem biztos, hogy tudatában vagyunk. 
Isteneinknek se szeri se száma, s a 
biztonság kedvéért még talán a szá-
munkra már nem is annyira ismeret-
len Istennek is meg szeretnénk adni 
tiszteletünket, s legalább karácsony 
vagy húsvét táján ellátogatunk egy-
egy templomba is, mert hátha mégis 
csak van valami ebben a karácsonyi 
történetben. 
A legtöbbeknek azonban ennél nem 
megy tovább az isten hite. Szépen 
besimul a Mikulás várás mesevilá-
gába, vagy a Luca napot övező nép-
szokások sorába. S nem vesznek róla 
tudomást, vagy nem is akarnak tudni 
arról, hogy közben démonikus erők 
kereszttüzébe kerülnek. De a tűzzel 
nem lehet játszani!
Isten azonban nekünk is azt üzeni, mint 
amit Pálon keresztül az athénieknek 
üzent: „A tudatlanság időszakait 
ugyan elnézte Isten, de most azt hir-
deti az embereknek, hogy mindenki, 
mindenütt térjen meg.” (Apcsel 17,30)
S ennek a megtérésnek az idejét kár 
halogatni. Az ajtó – amit Jézus adven-
ti példázataiban oly gyakran emleget 
– egyszer csak bezárul. „Ma, ha az Ő 
szavát halljátok, meg ne keményítsé-
tek a szíveteket!” ( Zsid 4,7)

Kulcsár Anikó

A szerkesztő 
üzenete

Szeretettel köszöntök minden ked-
ves Olvasót!
2018 utolsó napjait éljük. Nagy 
ajándék Istentől, hogy az év során 
átélt nehézségek ellenére a MERA 
elmondhatja: „Mindeddig megsegí-
tett minket az Úr!” A stúdiónk újra 
működik, s a Mindenható kegyel-
méből nemcsak a felújítás során, 
de azóta is tapasztaljuk hallgatóink 
és olvasóink támogató szeretetét.
Most, íme, lehetőségünk van az 
adventi-karácsonyi Antenna kézbe 
adására is, mégpedig az év elején 
tervezett dupla szám formájában. 
Mi sem természetesebb, mint hogy 
ennek a számnak egyik központi 
üzenete a hálaadás. A 103. Zsoltár 
egy-egy sorához kapcsolódnak lel-
kipásztorok, lelki munkások éppen 
úgy, mint azt tették novemberben a 
9 napra nyúlt „evangélizációs hét” 
során. Szívből remélem, hogy akik 
olvassák, hálaadásra buzdulnak, 
velünk együtt.
Természetesen a „Szent ez a hely” 
pályázatra érkezett írások közül is 
válogatunk, s az adventről, kará-
csonyról szóló írásoknak is helyt 
adtunk. Abban a reményben in-
dítjuk útjára lapunkat, hogy olva-
sása közben sok szív dobban rá az 
ézsaiási örömüzenet valóságára: 
„Immánuel! Velünk az Isten!”

Kulcsár Tibor

Ne játssz a tűzzel!

Ne félj!

Háromszázhatvanhat ‘Ne félj!’ 
táplálja bennünk a reményt 
a Biblián át… Aki tud 
olvasni, minden napra jut 
annak ígéret s védelem, 
hogy megszűnjék a félelem. 
Híd ez, mely mindent átível, 
csak hinni kell. 
Csak hinni kell!

Füle Lajos
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Észrevettem magam, hogy öregszem. 
Na, nem abból, hogy reggelente ne-
hezebben kelnék fel az ágyból, vagy 
minden porcikám fájna, hanem ab-
ból, ahogyan meglepődöm azon, hogy 
még mindig van lefelé a szellemi és 
erkölcsi fertőben. Azt gondolom sok-
szor: innen már csak felfelé lehetne 
menni. Azután jön egy újabb élmény 
és rádöbbenek, még mindig lefelé tar-
tanak a nyugati társadalmak. 
Legutoljára erre egy új divathó-
bort döbbentett rá, az úgynevezett 
„grincsfa”, amely egy hollywoodi film-
ből megelevenített kellék – dísztárgy 
–, egy összekötözött és tetején lefelé 
hajlított fenyőfa. Ami tulajdonképp 
a filmbeli főszereplő karácsony utá-
latát hivatott szemléltetni, és a lefelé 
hajlított fenyőfa csúcs pedig a pokol 
felé mutat, és ezzel eléggé nyílt isten-
tagadást szimbolizál. Az emberek pe-
dig tudatlanul vagy éppen tudatosan 
a karácsony üzenetét tiporják meg, 
Isten Fiának egykori megérkezését 
és - számomra még hangsúlyosabb - 
újbóli eljövetelének várását.
Ezen bosszankodtam éppen, amikor 
Péter apostol második levelének har-
madik részét olvastam el: „Ez már a 
második levél, szeretteim, amelyet 
hozzátok írok: ezekben emlékeztetés 
által ébresztgetem tiszta gondolko-
zásotokat, hogy eszetekbe jussanak 
a szent próféták előre megmondott 
szavai és apostolaitoknak az Úrtól 
és Üdvözítőtől kapott parancsolatai. 
Tudjátok meg elsősorban azt, hogy 
az utolsó napokban csúfolódók tá-
madnak, akik mindenből gúnyt űz-
nek, akik saját kívánságaik szerint 
élnek, és ezt kérdezgetik: „Hol van 
az ő eljövetelének ígérete? Mert mi-
óta az atyák elhunytak, minden úgy 
maradt, amint a teremtés kezdetétől 
fogva van.” Mert rejtve marad előt-
tük, szándékosan meg is feledkeznek 
róla, hogy egek régóta voltak, és föld 
is, amely vízből és víz által állt elő az 
Isten szavára. Ez által az isteni szó 
által az akkori világ özönvízzel el-
árasztva elpusztult, a mostani egek 
és a föld pedig ugyanezen szó által 
megkímélve megmaradtak, hogy 

tűznek tartassanak fenn az ítéletnek 
és az istentelen emberek pusztulásá-
nak napjára. Az az egy azonban ne 
legyen rejtve előttetek, szeretteim, 
hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 
ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, 
mint egy nap. Nem késlekedik az Úr 
az ígérettel, amint egyesek gondol-
ják, hanem türelmes hozzátok, mert 
nem azt akarja, hogy némelyek el-
vesszenek, hanem azt, hogy minden-
ki megtérjen. De el 
fog jönni az Úr 
napja, mégpe-
dig úgy, mint 
a tolvaj, ami-
kor az egek 
recsegve-ro-
pogva elmúl-
nak, az elemek 
égve felbom-
lanak, a föld 
és a rajta le-
vő alkotások 
is megégnek. 
Mivel pedig 
mindezek így 
felbomlanak, 
milyen szen-
tül és kegye-
sen kell nektek 
élnetek, akik 
várjátok és 
siettetitek az 
Isten napjá-
nak eljöve-
telét, amikor 
majd az egek 
lángolva fel-
bomlanak, és 
az elemek égve 
megolvadnak! 
De az ő ígérete 
szerint új eget és 
új földet várunk, amelyben igazság 
lakik.” (2Péter 3,1-13.)
Mintha Péter a mai társadalomról írt 
volna, amelynek tagja a hívő ember 
is. Ez a társadalom egyrészt nyíltan 
istentagadó, mert hangosan hirdeti a 
xmast a christmas-szal (karácsony – 
a szerk.) szemben. Beszél téli ünnep-
ről, szeretet ünnepéről, és tiltakozik 
ha valaki Jézus Krisztusról szól és 

Isten Fiának születését és visszajö-
vetelét emlegeti. 
Másrészt a magukat keresztyéneknek 
vallók egy része sem hisz abban, hogy 
Krisztus élő személy lenne. Számukra 
a keresztyénség sokall inkább szo-
kások, hagyományok és hiedelmek 
gyűjteménye, mintsem élő kapcsolat 
Krisztussal. 
Persze lehet tagadni a kész tényeket 
is. Ki lehet nevetni a Biblia üzenetét, 

gúnyolódás tárgyává 
lehet tenni a keresz-
tyénség tanítását, 
ki lehet üresíteni 
az egyházi gyakor-
latokat, de ettől 
még a tény az tény 
marad. Isten nem 
lesz gyengébb, nem 
lesz bálvánnyá és 
nem tehető a köny-
vespolc sarkára. 
Minden teremtett 
lénytől - legyen szó 
az emberről vagy 
a sátánról -, füg-
getlen Isten, ezért 
a kimondott szava 
érvényben van, an-
nak ma is üzenete és 
ereje van. Csak egy 
bölcs magatartás 
marad, komolyan 
venni ma is Isten 
szavát. Ez pedig ko-
roktól, szokásoktól, 
izmusoktól függet-
lenül azt mondja: 
„Nem késlekedik 
az Úr az ígérettel, 
amint egyesek gon-

dolják, hanem türel-
mes hozzátok, mert nem 

azt akarja, hogy némelyek elvessze-
nek, hanem azt, hogy mindenki meg-
térjen. De el fog jönni az Úr napja, 
mégpedig úgy, mint a tolvaj…”
Összefoglalva: Vedd komolyan Isten 
felkínált kegyelmét, és még ma fo-
gadd el! Az advent időszakában nin-
csen aktuálisabb üzenet. 

Horváth Zsolt

ÉBREDEZÉS
 
Térj meg!
– ezt hallottam tegnap este.
Közvetlenül mellemnek szögezte
a hallott Ige a fegyver csövét,
és idegen lett a meghitt sötét:
lehet, hogy elvétettem az utat?
Elmerült bennem az Isten–tudat
gyermekkorom gyarló imáiban,
vagy a harangos templombolt 
alatt
valami gyér vallásos köpenybe
takartam, és bizonygattam egyre
magamnak, hogy Isten 
mozdulatlan.
...néha elmondtam még 
öntudatlan:
„Mi Atyánk, ki vagy a 
mennyekben...”
de imám visszahullt 
szárnyszegetten,
ezért hát abbahagytam az imát.
Az élet annyi szépet–jót kínált
– tegnap estig!
Amióta úgy érzem,
VALAKI sürget, hogy el ne késsem!
Meg kell térnem!
Még ma
meg kell térnem...

Lukátsi Vilma
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Vajon a késedelemnek látszó hosszú 
időszak Jézus visszajöveteléig miként 
teszi próbára gyermekeit? Amit bizto-
san tudunk, egyrészt, hogy senki más, 
csak az Atya tudja a második advent 
idejét: „Arról a napról és óráról pedig 
senki semmit sem tud, sem az égben 
az angyalok, sem a Fiú, hanem csak 
az Atya”. (Márk 13,32) Másrészt Jézus 
egyúttal azt is kihangsúlyozza, mit 
kell a várakozás ideje alatt tennünk: 
„Figyeljetek, vigyázzatok és imád-
kozzatok; mert nem tudjátok, mikor 
jő el az az idő”. (Márk 13,33) Jézus 
maga is beszél arról, hogyan fogjuk 
megélni a várakozás idejét: „késvén a 
vőlegény” (Mt 25,5) „Halogatja még 
az én uram” (Mt 24,48) 
A késedelemnek, a várakozásnak hitet 
próbáló, hitet gyengítő következmé-
nyei vannak. Miként viszonyuljunk a 
bizonytalansághoz, miként éljük meg 
a mindennapi életünket?
Legyünk éberek, figyeljünk! Mint az 
az ember, aki várja a tolvajt, de nem 
tudja mikor fog megjelenni. Jézus 
felhívja a figyelmünket, hogy ami-
kor nem gondoljuk, akkor fog el-
jönni. Figyeljük meg az életünket. 
Mindig holnap akarunk készen len-
ni, a mai nap túl elfoglaltak vagyunk. 
Egy riasztó berendezéseket árusító 
cég képviselője egyszer azt mondta, 
a legtöbb ügyfél akkor jön hozzájuk 
amikor már kirabolták őket. De ak-
kor már késő.
A tíz szűz a hívő embereket példázza. 
Látszólak mind a tízen keresztények. 
A hosszú várakozásban elvesztik éber-
ségüket és elalszanak. Mire a vőlegény 
– Jézus – megérkezik, mindegyiküket 
elnyomja az álom. Közülük néhányan 
nem voltak felkészültek. Hiányzott 
az olaj. Nem éltek a Szentlélek veze-
tése alatt. (Zak 4,1-6.) S mire ezt pó-
tolták volna, elkéstek: „bezáraték az 
ajtó” (Mt 25,10)
A készenlét folyamatos, tevékeny 
munkát jelent. Erre tanít a talentu-
mok példázata. A gazda (Jézus) mie-
lőtt elutazik, talentumokat oszt ki a 
szolgái között. Ismeri őket ezért min-
denkinek annyit ad, amennyivel el-
bír, „kinek-kinek az ő erejéhez képest”, 

hogy ne terhelje őket. A példázat első 
két szolgája használja a talentumait, 
gyümölcsözteti őket, és haszonnal tud 
elszámolni, amikor a gazda visszaér-
kezik. A harmadik egy látszólagosan 
biztos utat választ: elássa a kapott ta-
lentumokat. Ez látszólag biztonságot ad 
mindaddig, amíg más meg nem találja, 
vagy a hosszú idő alatt el nem felej-
ti hova rejtette el. „A 
Krisztus visszaté-
résére való felké-
szülés nem abból 
áll, hogy ölbe tett 
kézzel várjuk az 
esemény bekö-
vetkezését. A 
készenlét sok-
kal inkább egy 
felelősségteljes, 
tevékeny életmó-
dot jelent, amely 
bőséges termést 
hoz a mennyek 
országa számá-
ra, – olyan ered-
ményt, amelyben 
a Mester örömét 
leli.” (George 
Knight). A hosz-
szú idő múlva 
hazatérő gazda 
az első két szol-
gát jutalmazza 
meg, mert hűen 
teljesítették kö-
telezettségeiket. 
A várakozás egy-
szer véget ér, és 
amikor Jézus az ég felhőiben eljön, 
az emberiségnek két csoportja lesz: 
a juhok és a kecskék. Ez a példázat 
megint kihangsúlyozza, nincs má-
sodik esély, nincs középút. 
Amikor elolvassuk Máté 25,31-46 
verseit, még egy különös dolgot fi-
gyelhetünk meg. Mindkét csoport 
megdöbben az ítéleten. A megdöbbe-
nés oka az, hogy legtöbben félreértel-
mezik, mi a helyes vallásos gyakorlat. 
Dogmákban hisznek, szertartásokon 
vesznek részt, helyes életmódot foly-
tatnak. Az Úr Mikeáson keresztül azt 
üzeni: „hogy igazságot cselekedjél, 

szeressed az irgalmasságot, és hogy 
alázatosan járj a te Isteneddel.” (Mik 
6,6-8). Jézus többször is ezt az elvet 
idézi a vallás igazi értelmezéséhez.  
„Elmenvén pedig tanuljátok meg, 
mi az: Irgalmasságot akarok és nem 
áldozatot.” (Mt 9,13). Természetesen 
fontos, hogy miben hiszünk, meg-
tartjuk-e a hetedik napot, fizetünk-e 

tizedet, aktívan ve-
szünk-e részt az 
Istentiszteleteken, 
de a döntő kér-
dés az lesz az íté-
let során, hogy 
a gyakorlatban 
ny i lvánva ló -
an kifejezzük-e 
szeretetünket 
Megváltónk és 
embertársaink 
iránt? Örökkévaló 
sorsunkat az ha-
tározza meg, 
amit Krisztusért 
megtettünk, vagy 
e lmu la sz tot-
tunk megtenni. 
„Ne feledjük: az 
egész Szentírás 
azt kívánja meg-
értetni velünk, 
hogy kegyelem 
által ment meg 
bennünket az 
Úr, és cselekede-
teink szerint ítél. 

„Tetteink vagy a 
bennünk munkálko-

dó isteni kegyelemről, vagy arról ta-
núskodnak, hogy elutasítjuk ezt az 
ajándékot” (Leon Morris)
Jézus beszél arról, hogy sokan jön-
nek majd hozzá, akik azt mondják: 
az Ő nevében prófétáltak, ördögöket 
űztek, hatalmas dolgokat cseleked-
tek. És Jézus mégis azt mondja: so-
hasem ismertelek titeket. Fogadjuk 
szívünkbe tehát Isten kegyelmét és 
szeretetét, hagyjuk, hogy az lényünk 
részévé váljon. Figyeljünk, vigyázzunk 
és imádkozzunk!

R. János, Székesfehérvár

Jézus jön
Jézus jön. Tán hajnaltáján,
mikor pirkad már az ég.
Szebb, mint az aranyló reggel
az ő dicsősége még. 

Várva–várom, kész a szívem
tárni ajtót és kaput,
Kész a lábam nyomdokában
Járni, bár nehéz az út. 

Jézus jön! Tán délidőben,
munkazajban, nap hevén.
Bár találna készenlétben,
csendben, hogyha int felém. 

Jézus jön! Lehet, hogy este.
Sötétlő hegyek felett
felragyog, mint fényes csillag,
szebb hazába elvezet. 

Várva–várom, kész a szívem
Tárni ajtót és kaput,
Kész a lábam nyomdokában
Járni bár nehéz az út. 

Túrmezei Erzsébet
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A villamoson - ha 
akarom, ha nem - , 
tanúja leszek egy 
keserű kifakadás-
nak:
– Rettegek a 
Karácsonytól, – 
mondja mobilján 
egy fiatalasszony 

– most sem tudtunk megegyezni, 
kihez mikor menjenek a gyerekek. 
Össze-vissza rángatjuk őket. Mi is ka-
rácsonyozunk, ők is, de már ott lesz 
az új nő is. Azt mondták a gyerekek, 
hogy idén nem hajlandók elénekelni 
a „Mennyből az angyalt”, mert tavaly 
egymás után háromszor „kellett”, s az 
éneklés, ajándék osztás után rohan-
tak a következő helyre.
– Ismerem ezt – hallom a hátam mö-
gül –, nálunk is ez a cirkusz megy 
minden évben.
Sajnos, már a gyülekezetekben is egy-
re több család kerül hasonló helyzetbe. 
Ellenségünk kedvenc terepe a családok 

tönkretétele. Az egyedülállók pedig 
a magánytól irtóznak. Olvastam egy 
statisztikát, miszerint a legtöbb ön-
gyilkosságot Karácsonykor követik el. 
Nincs még egy ilyen ünnep, ami eny-
nyire megviseli a szétesett családokat, a 
magukra hagyott öregeket, betegeket… 
A másik oldalon pedig egy új jelenség 
ütötte fel a fejét: inkább „wellnes” utak-
ra mennek, minthogy vendégül lássák 
egymást – legalább egy évben egyszer 
–, a „szeretet ünnepén”.

Mennyi félelem, keserűség kíséri ezt 
a csodálatos és valóban legnagyobb 
ünnepet! Szeretném belekiabálni a 
világba: Emberek! A legnagyobb jó, 
ami velünk történhetett: a Szeretet 
a földre érkezett, eljött Immánuel, s 
azóta velünk az Isten! Karácsony éj-
szakáján Isten összekötötte a meny-
nyet a földdel és a Tőle jövő tökéletes 
szeretet kiűz minden félelmet!
A Betlehem mezején virrasztó pász-
toroknak is azt mondja az angyal: 
„Ne féljetek, mert íme hirdetek nek-
tek nagy örömet, amely az egész 
nép öröme lesz: Üdvözítő született 
ma nektek, a Dávid városában.” (Lk 
2,10, 11) Az angyali üzenet egy régi 
ígéret beteljesedéséről szól az akkori 
társadalom megvetett embereinek, 
és angyalok ezrei éneklik ragyogó fé-
nyességben: „Dicsőség a magasság-
ban Istennek, és e földön békesség, 
és az emberekhez jóakarat.”(Lk 2,14) 
A pásztorok a pontos útmutatásnak 
azonnal engedelmeskednek, már 

nem félnek, elindulnak 
a sötét úton. Elsőként 
ők köszönthetik a vár-
va várt Messiást! Hogy 
csodálkozhattak a bar-
lang istállón, az elgyö-
tört, fáradt házaspáron, 
no és a jászolbölcsőben 
fekvő kisbaba láttán. De 
hittek az angyali kijelen-

tésnek! Visszafelé már 
ők is küldöttek lesznek: hirdetik az 
örömhírt! 
A pásztorokhoz hasonlóan rajtunk 
is csak az Isten mennyei, lelki vi-
lágossága tud segíteni, s ha befo-
gadtuk a szívünkbe egyszülött Fiát, 
a Szabadítót, a teljes szeretet kiűzi 
a félelemet. Megengedtem-e már, 
hogy az életem Isten Fia számára 
„Betlehemmé” legyen?

Zika Klára

Nagyon hálás vagyok 
Istennek azért, hogy 
rajtatok keresztül én is 
szolgálhatok itt a falu-

ban az emberek felé ezekkel a fo-
lyóiratokkal is. Akiknek viszem, 
nagyon szívesen fogadják és ol-
vassák is. Jó véleményeket mon-
danak. Isten munkálkodik itt is. 
Ezt látom és tapasztalom is. 

G. Istvánné, Farád 

Istenem indítására ismét írok sok 
év kihagyásával. Sárika néni va-
gyok, akit ti írásom által ismer-
tek már. Kihagyásomnak oka van: 
Isten kegyelméből megöregedtem. 
79. évemben vagyok. 22 éve toló-
székben élek nagyon boldogan, 
mert az Úr velem van, ahogy azt 
igéjében megígérte. Örömöm és 
boldogságom van az Úrban, mert 
minden nap gondoskodik rólam. 
Testi-lelki táplálékkal a műszere-
ken keresztül (TV, rádió, telefon) 
és élő imaközösség által táplálko-
zom. Sajnos élő közösségbe nem 
tudok járni, de gondol rám az én 
Megváltóm, mert tudja, hogy ezzel 
örömet szerez nekem. Esténként, 
amíg várom a Mera adását, ad-
dig a mobiltelefonon közösség-
ben vagyok Isten gyermekeivel, 
lelki testvérekkel. Igét olvasunk 
egymásnak, közösen imádko-
zunk, megbeszéljük a hallottakat, 
ami engem nagyon boldoggá tesz. 
Ez mind Isten kegyelmi ajándé-
ka az életemben, mert tudja az 
én Megváltóm, hogy Benne van 
boldogságom. Kívánom minden 
testvéremnek, legyenek olyan 
örömben, mint én a tolószékben. 
„És azért imádkozom, hogy a ti 
szeretetetek még jobban-jobban 
bővölködjék ismeretben és min-
den értelmességben.” (Filippi 1,9).
 Imádkozó szeretettel gondol rátok 
Sárika néni Fertősalmásról, 

Kárpátaljáról.

Drága Mera 
munkatársai, testvéreim az 

Úrban!

A Magyar Evangéliumi Rádió minden munkatársa nevében Istentől 
megáldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden Olvasónknak!



6 2018 / 4

A 103. zsoltár ezzel kezdődik: Áldjad 
én lelkem az Urat! Aztán egy nagy 
felsorolás, hogy mennyi oka van a 
zsoltárosnak arra, hogy áldja az Urat. 
Csak az áldhatja így Istent, aki meg-
ismerte Őt, aki ilyennek ismerte meg, 
mint akitől ilyen kegyelmi jótétemé-
nyek adatnak nekünk. És nemcsak 
megismerte a zsoltár írója Istent, 
hanem róla így is tesz bizonyságot. 
Hirdeti másoknak is. Kívánom, hogy 
te is ilyennek ismerd a mi Urunkat, 
Istenünket.
Az első, amit mai Igénk üzenete közül 
kiemelek az, hogy mindig konkrét té-
nyeken alapul hálaadásunk. Meg tudjuk 
nevezni, meg lehet fogalmazni, hogy 
miért áldjuk az Urat. Miért? Mert át-
éltem, megtapasztaltam, megbizonyo-
sodtam felőle. És hálaadásunk mindig 
jellemez is bennünket: tudniillik az, 
hogy kinek és miért adunk há-
lát. A zsoltárban Istennek ad 
hálát Dávid és elsősorban 
a bűnbocsánatért. 
Aztán azt is vegyük ko-
molyan, hogy hálaadá-
sunk elején mindig a 
lényeg van - nem vala-
mi külső, testi jóért ad 
hálát a zsoltár, hanem 
Isten bűnbocsánatá-
ért. Sekélyes, felszínes 
a hálaadás, magaszta-
lás, ha Istennek csak 
azért adunk hálát, mert 
nem esett az eső egy kirán-
duláson, vagy éppen esett, 
amikor palántáztunk, és így 
nem kellett locsolni. A megvál-
tott lélek felülemelkedik ezeken az 
egyébként nem lényegtelen dolgokon, 
és azért áldja Istent, mert elvette ró-
la bűnei terhét. Az tud igazán ennek 
örülni, és hálát adni, aki érzi a bűn 
terhét, akit fáraszt a bűn súlya, aki 
annak következményeivel szembesül. 
Nézzük meg röviden, hogyan gon-
dolkozik az ember bűneiről, és an-
nak megoldásáról. Legtöbben sehogy, 
mert nem is látja a bűnt bűnnek, és 
szinte együttműködési megállapodást 
kötött vele. Legfeljebb a következ-
ményeivel szembesül, és azt próbál-
ja orvosolni. De arról semmit nem 

tud, hogy „bűnben fogantattam és 
bűnben melengetett anyám”, és így 
minden rosszra hajlandók vagyunk 
és semmi jóra nem vagyunk képesek. 
Arra nem is gondol, hogy Isten ítélet-
re von majd, és aki bűnt cselekszik, 
szolgája a bűnnek. 
Aztán vannak, akik takargatják bű-
neiket, mert szégyellik, de attól, hogy 
valamiről nem beszélünk, az még 
van és létezik. De az ige azt mond-
ja, hogy aki takargatja vétkét annak 
nem lesz jó vége. 
És vannak, akik szeretnék jóvátenni, 
szeretnének vezekelni, mert szerintük 
az önvád, a bűntudat így elnémítha-
tó. Úgy vannak, mint az iskolás gyer-
mek, aki azt hiszi, hogy egy-egy piros 
ponttal megsemmisíthet egy feketét. 
Vannak, akik maguk akarnak a bűn-

től megszabadulni, nagy el-
határozásokat tesznek, 

hogy megváltoznak, 
megjavulnak, vala-

mit abbahagynak. 
Aztán a sok szép 
ígéret és fogad-
kozás semmi-
vé lesz, mert „a 
bűn sarában él-
ve lenn, a jóra 
lelkem képte-
len”. Mi akkor 
a megoldás? 

Csak egyetlen 
megoldás van: az 

Istentől jövő bűn-
bocsánat. 

A bűnbocsánat kez-
deményezője és egyedüli 

forrása Isten. Kicsoda olyan 
Isten, mint Te, aki megbocsátja a 
bűnt és elengedi népe maradékának 
vétkét? - mondja az Ige, és ez a hívő 
ember boldog megtapasztalása is. 
Csak az bocsáthatja meg a bűnt, aki 
ellen azt elkövették. Dávid egy másik 
helyen azt mondja: egyedül ellened 
vétkeztem és cselekedtem azt, ami 
gonosz a te szemeid előtt. Ezért adhat 
az bocsánatot, Aki ellen elkövettük, 
Aki szent és igaz, Aki gyűlöli a bűnt. 
Boldog ember az, aki vallhatja: Isten 
megbocsátott! Elvette rólam bűne-
im terhét. 

„Isten igéje élő és ható és élesebb 
minden kétélű fegyvernél és átha-
tol az elme és a lélek , az izületek 
és a velők szétválásáig és megítéli 
a szív gondolatait és szándéka-
it.” Zsid 4,12
Kedves testvéreim az Úrban! Drága 
MERA munkásai!
Köszönöm az Úrnak hogy eddig 
is hallgathattam az élő adást a 
rádión keresztül. De sajnos el-
romlott a készülék és nem lehet 
megjavítani, így vásároltunk egy 
ugyan ilyen rádiót, de azon meg 
magyar adást semmilyen formá-
ban nem fogható. Így vagyunk mi 
magyarok itt Ukrajnában. Nagyon 
hiányzik, hisz a sok lelki táplálék 
erősített és szólt az Úr: „Ma ha az 
ő szavát halljátok, meg ne kemé-
nyítsétek a ti szíveteket mert az 
idők gonoszak”.
Igen, volt idő hogy elaludtam a 
várakozásban, mint a példázatbe-
li szüzek, és mire felébredtem az 
ajtó bezárult, hiába könyörögtem, 
még egyszer nem ismételték meg. 
Hálás szívvel köszönöm az Antenna 
újságot mely teli van lelki jóval. 
Elmondhatom, hogy minket már 
a bizonyosság fellege vesz körül. 
Velünk van a feltámadott dicső 
király, ő él és mi is élünk. A ha-
láltól nem félünk. Régen történt, 
hogy nem voltam bizonyos bű-
neim bocsánatában, mikor szólt 
hozzám a kereszten az Úr Jézus: 
„elvégeztetett”. Ez megerősített 
engem abban, hogy nincs annak 
semmi kárhoztatása, kik hisznek 
az Úr Jézus áldozatában. 
Hálával telik meg a szívem és a 
szám mikor Isten jóságáról el-
mélkedem, hogy nem hagyott ma-
gunkra. Itt van a Szentírás, ami 
elvezet az örök életre, és itt az Úr 
Jézus, aki esedezik érettünk.
Isten áldása legyen minden MERA 
dolgozóval, hogy szolgálatuk nyo-
mán sokak újjá születhessenek. 

R. Jószefné, 
Nagydobronyból

 Ma, ha az Ő 
szavát halljátok

Megbocsátja minden bűnödet

 
 „Áldjad lelkem az Urat”
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Van egy kedves finn ébredési ének: 
Van még számomra is bocsánat, van 
Jézusom Ő az enyém, Nem mardos 
a bűn, sem a bánat, mint a fecske uj-
jongok én. Halálban hevertem, de ő 
felemelt, az életem ára szíve vére lett, 
A bűnöm Úr Jézus, a bűnöm Úr Jézus 
nem vádol többé engemet. 
Miért olyan fontos tény ez a mi szá-
munkra, az Istentől jövő bűnbocsánat? 
Azért, mert a bűnnek örökkévaló kö-
vetkezménye van. Miatta ideig, és örök-
ké tartó büntetésre méltók vagyunk. 
Miért lehet bűnbocsánat? Mert ennek 
Isten minden feltételét elkészítette és 
véghezvitte. Isten elküldte az ő egy-
szülött fiát a világra, nevét Jézusnak 
nevezte, mert ő szabadítja meg népét 
annak bűneiből. És akit Ő megszaba-
dít az valósággal szabad. 
Jézus azt mondja egy bűnösnek: meg-
bocsáttattak a te bűneid. Nem volt, és 
ma sincs előfeltétele a bűnbocsánat-
nak. Hiszen kegyelemből történik. 
De következménye kell, hogy legyen, 
mert Jézus azt mondja egy másik bo-
csánatot nyert embernek: eredj el, és 
többé ne vétkezzél. 
Az is nagyszerű, hogy az Igében azt 
mondja a mi Urunk Jézus: neki van 
hatalma a földön a bűnöket megbo-
csátani. Ez azt is jelenti, hogy nem 
várhatunk sokáig a bűneink rende-
zésére. Halál után nincs alkalom bű-
neimet megsiratnom, - mondja egy 
ének. De így van: nem tudod lesz-e 
holnap, „azért ma jöjj, azért ma tedd, 
azért ma légy Jézusé”.
Jézus Krisztus megteremette alapját, 
hogy ismét kegyelembe juthassunk. 
Jézus engesztelő halála azt jelenti: 
nem engedte Isten, hogy a bűn bün-

tetlen maradjon, de megengedte, hogy 
más tegyen érte eleget. Valakinek fi-
zetni kellett, eleget kellett tenni Isten 
igazságának. Aki ezt megérti, az Pál 
apostollal együtt vallja: benne van a 
mi váltságunk, bűneink bocsánata. 
(Kolossé 1,14) 
Jézus halála tökéletes bűnbocsána-
tot szerzett nekünk és szabadulást 
minden megkötözöttségből. Hiszed-e 
ezt? Tudod-e kedves lélek, hogy van 
megoldás? Ne keseredj el bűneid mi-
att, mert feléd is hangzik az evangé-
lium: Higgy az Úr Jézus Krisztusban 
és üdvözülsz! 
Az is nagyon hangsúlyos az Igében, 
hogy minden bűnödet megbocsá-
totta. Mert mit érnénk vele, ha csak 
bizonyos bűnöket bocsátana meg, a 
megmaradt bűnök ugyanúgy ítélet-
re vinnének. És ennek az igének az 
igazsága megóv a gyötrődéstől. Mert 
hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy 
csak bizonyos bűnöket bocsát meg, 
vagy valami ott maradt, amiről nem is 
tudtam. De akkor mindig lelkiismeret 
furdalásban élnénk. Milyen bizonyos 
a bűnbocsánatot kapott embernek 
ez: megbocsátotta minden vétkemet!
Ezért: „Nincs semmi kárhoztatásuk 
azoknak, akik Krisztus Jézusban van-
nak.” (Róma 8,1.) A bocsánat tökéletes 
és végleges. 
De kérdezhetné valaki: Akkor nekünk 
nincs is semmi teendőnk? De igen, van. 
Harcoljunk naponta a bűn ellen. Mi 
is bocsássunk meg azoknak, akik el-
lenünk vétkeztek. Éljünk hálás életet, 
az Ő dicsőségére. Tudván, hogy nem 
veszendő holmin váltott meg minket 
Krisztus, hanem az Ő drága vérén! 

Horváth Géza

 
 „Áldjad lelkem az Urat”

A hitről: 
Csak az Istennek a választottja, aki Istent választotta! 
•	A hit: felelet a minket megszólító Istennek. 
•	A hit elhiszi, amit nem lát és az a jutalma, hogy meglátja, amit hisz.
•	Az igazi hit megtiszteli Istent; Isten pedig megtiszteli az igazi hitet. 
•	A hit hajója mindig Kolumbusz hajó, amely új világot fedez fel. 
•	A hit kikötőhelye: Isten hűsége. 
•	Nem nagy hitre, hanem a nagy Istenbe vetett hitre van szükségünk. 

Egy fityinget sem adok hívőségedért, ha nem veszik észre rajtad, hogy 
Krisztusé vagy. 

(Csia Lajos gyűjtése)

ÉN SEM VAGYOK JOBB 

Sokszor vad, lázadó szavak 
sisteregnek az ajkamon. 
Ha kimondanám, vért, világot 
gyújtana fel egy–egy dalom.

Feldúlnak sokszor engem is 
lidérces, szörnyű álmok, vágyak, 
lelkem sötét bozótja közt 
indulatok csordái járnak.

Sokszor parázna a szemem, 
gondolatom, szennyes az álmom, 
úgy érzem, szemétdomb vagyok 
és magamat is megutálom.

Úgy szégyellem, ha jónak láttok, 
nemesnek, tisztának, igaznak 
s nem halljátok, hogy bennem is zúg 
őserdeje hínárnak, gaznak.

És rettegek: mi lesz, ha egyszer 
kitör belőlem rontás, átok? 
Hogy futnak majd irtózva tőlem 
szülők, fiak, hívek, barátok?

Nem vagyok én se jó, se tiszta, 
ne várjatok semmit se tőlem. 
Ha nem fogna a Kegyelem, 
ugyan, mi lett volna belőlem?

Ne csaljon meg, ha szép, „szelíd’’, 
,,tiszta fehér’’ minden dalom. 
Ami rossz bennem – Valaki 
nem engedi kimondanom!

Valaki, Aki úgy akarja, 
hogy szelíd virágot teremjek, 
s gyarló, bűnös voltomban is 
hirdetője legyek a mennynek.

Ha Ő nem óvna, belőlem is 
kitört volna régen az állat. 
Kegyelem csak, ha „jónak’’ látszom. 
Rosszabb vagyok, Testvér, tenálad.

Bódás János 

Sokat gondolok a MERA-
ban dolgozó munkások-
ra és az Úr elé viszem a 
testvéreket imáimban. 

Az Úr ügye lelki kenyér és világító 
szövétnek a sötétben és a gondok-
kal terhelt bűnös világban, ahol 
annyi a szeretetlenség. A rádiós 
szolgálatok nagyon jók, építőek, 
és sokat számítanak a minden-
napi életben. 

B. Ernő, Románia
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Szomorú, de igaz, hogy a hálátlan-
ság korát éljük. Mindent elfelejtünk 
megköszönni, mert úgy gondoljuk, 
hogy minden természetes, minden 
jár, mindent megérdemlünk. A há-
látlanságunkból pedig az következik, 
hogy semmit sem becsülünk, semmit 
sem értékelünk. 
„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd 
el, mennyi jót tett veled!”– olvassuk 
a 103. zsoltár első versében a szere-
tő figyelmeztetést. Vajon meglátjuk? 
Vajon rádöbbenünk, hogy semmi sem 
természetes, semmi sem jár, semmit 
sem érdemelnénk? Vajon rá tudunk 
csodálkozni arra, hogy minden aján-
dék, és onnan fentről az irgalmasság 
Atyjától származik? Attól az Istentől, 
aki annyi jót tett, tesz, és aki a jövő-
ben is annyi jót tesz majd velünk? 
Elfelejtettük Őt! Ideje megtanulnunk 
újra hálát adni Neki mindenért! Most 
arra hívlak, hogy adjunk hálát Isten 
gyógyításáért, mert az Úr „…meggyó-
gyítja minden betegségedet…”
VALÓBAN VAN MINDEN BE TEG-
SÉGBŐL GYÓGYULÁS? És íme, itt áll 
előttünk egy nagyszerű ígéret: Isten 
meggyógyítja minden betegségünket! 
Nincs szükség többé orvosokra, sem 
gyógyszerekre, elég ha erősen hisz-
szük az Úr ígéretét: Ő meggyógyítja 
minden betegségünket.
Istenben hívő emberként nem ké-
telkedem abban, hogy Istennek van 
hatalma arra, hogy csodás gyógyulá-
sokat adjon! Láttam már felépülni 
embereket súlyos betegségekből. De 
ez csak keveseknek adatik. Sok hívő 
ismerősöm és barátom van, aki vala-
mi betegséget hordoz a testében, és 
az Úr nem veszi el betegsége kínjait. 
És vannak erre bibliai példák is! Pál 
apostol, akinek hitében és Istennel 
való kapcsolatában úgy gondolom 
egyikünk sem kételkedik, még ő is 
betegségével küszködött. „Emiatt 
háromszor kértem az Urat, hogy tá-
vozzék az el tőlem. De ő ezt mondta 
nekem: Elég neked az én kegyelmem, 

mert az én erőm erőtlenség által ér 
célhoz.” (2.Kor 12,8-9) – írja. Isten te-
hát nem gyógyította meg betegségét, 
inkább megtanította, hogy a beteg-
ségén keresztül tartja őt alázatban, 
és azon keresztül tanítja meg arra, 
hogy a kegyelem az, ami megtart és 
semmi más.
AKKOR EZ AZ ÍGÉRET CSUPÁN 
ÁTVERÉS? Valamiféle hamis, hazug 
biztatás? Isten álságos játéka a szükség 
idején? A betegségben, amikor min-
den ember gyógyulásért imádkozik? 
Amikor kiutat keres, amikor kapasz-
kodna minden felé nyújtott kézbe, 
minden apró szalmaszálba? Vajon a 
szeretet Istene képes lenne ilyen aljas-
ságra? Beígér valamit, amit nem fog 
betartani? Illetve van, akire igaz lesz 
az ígérete, másnak meg nem? Van, akit 
meggyógyít, van, akit nem? És akkor 
mitől függ az, hogy kit gyógyít és kit 
nem? Vannak különbek? Vannak ki-
vételezettek? Vagy ez az egész attól 
függ, hogy mennyire erősen hiszek? 
S ha nem gyógyulok meg, akkor va-
lami baj van a hitemmel?
ISTEN ÍGÉRETE SOKKAL TÖBBRŐL 
SZÓL! Mielőtt elkezdenénk Istent szi-
dalmazni, hazugnak nevezve őt, vagy 
hitünk gyengeségéért és elégtelensé-
gért önmagunkat marcangolni, inkább 
csendesedjünk el: mert Istennek ez az 
ígérete is sokkal többről szól! 
Látjátok, ezért veszélyes az, ha ki-
ragadunk egy bibliai verset a nagy 
egészből, és arra erőszakoljuk rá sa-
ját gondolatainkat! Mert Istennek ez 
az ígérete, hogy ő minden betegsé-
günket meggyógyítja, csak úgy ért-
hető jól, ha Dávid egész mondatának 
fényében értelmezzük azt! A teljes 
vers így szól: „Ő megbocsátja min-
den bűnödet, meggyógyítja minden 
betegségedet, megváltja életedet a 
sírtól, szeretettel és irgalommal ko-
ronáz meg.”
Így már kezdjük érteni, hogy Isten 
szava nem szűkül csupán a testi be-
tegségek gyógyításának ígéretére, 

minden betegségedet...
Már régen nem írtam, mert nagy 
beteg voltam. „Keményen megfed-
dett engem az Úr, de nem adott át a 
halálnak.” (Zsolt.118:18) Köszönöm 
gondviselő jó Atyámnak ezt a meg 
nem érdemelt nagy kegyelmet, 
hogy ami a legdrágább - az eszemet 
és a szemem világát - meghagyta 
nekem. Még olvasok. Olvasom az 
Antennát, a Bibliát és a Vetés és 
aratást. Ezek táplálnak engem. Meg 
az énekek is, mert nagyon sok lelki 
éneket tudok, sokat megtanultam 
hosszú évtizedeken át. A Halleluja, 
a Zengjen hála, és a református 
énekeskönyvből majdnem minden 
éneket tudok. Nagyon sokat éne-
keltem húsvéti énekeket, például 
ezt: „Örömre vált búbánatunk, fel-
támadunk, feltámadunk”. 
Kedves testvéreim, van egy bána-
tom, hogy nem értem meg a sza-
vakat. Hallom, hogy beszélnek, de 
nem értem meg, így nem tudom 
hallgatni a MERA-t, pedig időm 
volna rá. Templomba sem tudok 
menni, mert nem értem meg a sza-
vakat, így marad az olvasás… 

R. Erzsébet, Románia 

 
 

Aki hallja adja át
Nagyon sok gyengébben halló idős 
számára lenne nagy segítség, ha 
istentiszteleteket, énekeket, vagy 
éppen a MERA műsorait meg tud-
ná hallgatni. Ehhez pedig csak egy 
készülék kell, amihez fejhallgató 
csatlakoztatható. A külső zajfor-
rások kiszűrése sokszor megoldja 
az értési problémákat. Érdemes 
kipróbálni!

Meggyógyítja „Áldjad lelkem az Urat”Kedves testvérek az Úr 
Jézusban!
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hanem betegség és gyógyulás itt va-
lami mást, sokkal többet jelent a fizi-
kai fájdalmaknál és nyomorúságnál! 
Ha az egész dávidi mondat fényében 
látjuk ezt az ígéretet: ő „…meggyó-
gyítja minden betegségedet…”, akkor 
feltárul előttünk Isten szeretetének 
mélysége, titka: megváltásunk pá-
ratlan csodája! A meg nem érdemelt 
kegyelem!
A Biblia nagy üzenete az, hogy a bűn 
mindannyiunkat végtelenül sebez-
hetővé tett. A bűnbe esett ember 
kilépett Isten védelméből, és kiszol-
gáltatta magát olyan erőknek, ame-
lyekkel szemben gyenge, és amelyek 
felmorzsolják, felörlik egész életét. 
Sebeket kapunk és sebeket adunk. 
Ember embernek farkasa.
Amikor Isten elé érkezünk, hozzuk ma-
gunkkal ezeket a sebeinket, azokat is 
amiket kaptunk, és azokat is, amiket 
adtunk. S amikor 
bocsánatot kérünk 
Istentől, és kapjuk 
bűneink bocsána-
tát, akkor Isten el 
kezdi gyógyítani a 
sebeinket. 
Egy egyszerű 
esésnél is hetek 
kellenek a teljes 
gyógyulásig, hiába kezdődött el idő-
ben a gyógyítás. A lelki sebek gyó-
gyulásához is idő kell, amíg azok már 
nem okoznak többé fájdalmat. De 
némelyik bűn okozta seb még így is 
heget hagy a lelkünkön, hogy mindig 
emlékeztessen egykori életünkre, és 
a bűnbocsánat értékességére.
Isten ebben az ígéretében tehát az 
ellene való lázadásunk okozta be-
tegségeink gyógyulását ígéri. Azon 
fájdalmas sebek gyógyulását, ame-
lyeket a tőle elszakadt életünk során 
szerzünk. A bűn okozta lelki sebek-
ről van itt szó, amelyek még akkor is 
égetnek és fájnak, amikor már tudjuk 
Isten megbocsátott. Mert ezek a lelki 
sebek még azután is marnak!
Egy fiatal lány iszonyúan sebzett lélek-
kel állt oda lelkipásztora elé. Régóta 
hívő volt már. Nem volt kétsége afe-
lől, hogy Isten megbocsátotta bűneit. 

Mégis a múltban szerzett egy szörnyű 
sebet, ami még mindig égette, gyö-
törte, elgyengítette őt. 7 éves korától 
egészen tinédzser koráig bántalmazta 
őt egy férfi, aki ráadásul a rokona volt, 
egy házas ember. Ez a lány egyszerre 
utálta önmagát és egyszerre gyűlölte a 
férfiakat. De nem bírta tovább. Istent 
szerető emberként tudta szabadulnia 
kell. Ezért jött el pásztorához, és tör-
te meg a hallgatást. Feltárta szégye-
nét, indulatait, és együtt borultak le 
a lekésszel az Úr elé gyógyulásért kö-
nyörögni. A lány elhitte, hogy Isten 
meggyógyítja minden sebét!
LEGYÜNK HÁLÁSAK EZÉRT A 
GYÓGYÍTÁSÉRT! Istennél minden 
bűnre van bocsánat, és ezért ígérheti 
ezt az Úr: ő „…meggyó gyítja minden 
betegségedet…”. Isten Krisztusban 
minden lelki sebünket meggyógyítja! 
Mert Jézus Krisztus az, aki „… a mi 

betegségeinket 
viselte, a mi fáj-
dalmainkat hor-
dozta.” Mert ő „…a 
mi vétkeink miatt 
kapott sebeket, bű-
neink miatt törték 
össze. Ő bűnhő-
dött, hogy nekünk 
békességünk le-

gyen, az ő sebei árán gyógyultunk 
meg.” S tette ezt akkor, amikor még 
meg sem születtél, és tette ezt érted, 
aki sokáig semmit sem törődtél vele és 
szeretetével! Ez az a szeretetet, ez az a 
gyógyulás, amit meg nem érdemelsz, 
ami nem jár neked, és nem érdemled 
meg! De, amivel mégis megajándékoz 
téged, engem és minden hozzá bűn-
bocsánatáért könyörgő embert az 
irgalomnak és kegyelemnek Istene!
Legyünk ezért hálásak neki! És há-
lából, köszönetből: „Kérlek titeket, 
testvéreim, … hogy okos istentisz-
teletként szánjátok oda magatokat 
élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, 
és ne igazodjatok e világhoz, hanem 
változzatok meg értelmetek megúju-
lásával, hogy megítélhessétek, mi az 
Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki 
tetsző és tökéletes.” Ámen!

Szabó J. Róbert

 
 „Áldjad lelkem az Urat”

Nagyon vágytam az élő Istent 
megismerni, és teljes életem-
mel Őt szolgálni. Ebben az idő-
ben főkönyvelőként dolgoztam, 
de váltani akartam. Találtam is 
egy jónak ígérkező állást, de mér-
legképes könyvelői képesítésem-
mel nem mertem jelentkezni a 
pszihológusi állásra. 
Vasárnap az ige a II. Királyok 
2,9 verse alapján hangzott, ahol 
is Elizeus Illéstől a rajta meg-
nyugodott lélek kettős mértékét 
kéri, mert őt az Úr a ”szántóföld-
ről” hívta el. Az ige nekem szólt! 
Személy szerint nekem, és tudtam, 
hogy most lépnem kell. Másnap 
el is mentem a helyszínre, és az 
igazgató úrral beszélve kaptam is 
egy ajánlatot. Igaz, nem az eredeti 
munkakörre, hanem mentálhigi-
éniás beosztásba.
A jelentkezés és a munkába állás 
között eltelt időben megtértem. 
Megismertem az Úr Jézus Krisztust 
megváltó Uramként. Elvette bű-
neimet, leoldozta kötelékeimet. 
Isten iránti mély hálával kezdtem 
dolgozni új munkakörömben. Sok 
támadás, meg nem értés között vé-
geztem a szolgálatomat. Az alatt a 
két és fél év alatt, amíg főfoglalko-
zásban ott dolgoztam, Isten több 
ízben is bátorított: „És e nép ellen 
erős ércbástyává teszlek téged, és 
viaskodnak ellened, de nem győz-
hetnek meg téged, mert Én veled 
vagyok, hogy megvédjelek és meg-
szabadítsalak téged, azt mondja 
az Úr.” (Jer 15,20) Sok keserűség-
nek vette el ez az ige az élét, sok 
támadást éltem át bizakodva, míg 
végül maga az Úr szabadított meg. 
Leszázalékoltatott, így szűnt meg 
az állásom, de ezután évekig vissza-
jártam az Otthonba önkéntesként 
bibliaórát tartani. Elköltözésünk 
után másik városban folytatom a 
szolgálatot, amíg az Úr azt nem 
mondja: szolgám elég!

K. Imréné, Tata

 Istentől 
rendelt hely
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Az elmúlt hónapban három temeté-
sem volt szinte egymás után. Egy 27 
éves fiatalembert temettem, aki két 
gyereket hagyott maga után, autó 
balesetben hunyt el, majd 60 és 71 
évüket betöltött férfiakat, akik kö-
zeli rokonaim is voltak. Amikor ott 
álltam a ravatalozóban vagy a nyitott 
sír előtt, mélyen megérintett az elmú-
lás és újra és újra feltettem a kérdést 
magamban: valóban ennyi az élet?
Ez a három temetési szolgálat elgon-
dolkodtatott és újra értékeltem az 
élethez való viszonyulásomat. Mire is 
gondolok? Lelkipásztorként a gyüle-
kezeti munka a fő feladatom. Ötödik 
éve Miskolcon gyülekezetplántálás-
ban vagyunk feleségemmel és ke-
ressük Isten akaratát. Tervezzük a 
romamissziós munkákat és az egyéb 
szolgálatokat. Apaként, nagypapaként 
a családról való gondoskodásra tu-
datosan figyelnem kell, hiszen az ige 
erre tanít minket, férfiakat, hogy a 
családról viseljünk gondot úgy, ahogy 
Jézus is gondot visel az egyházról. 
Mindeközben Jézus Krisztus vissza-
várása háttérbe szorult az életemben, 
a halállal nem is számolva. 
Kedves Olvasóm! Gondolom te 
is így vagy a keresztény életed-
ben valahogy! A mindennapi 
teendők, a munka, a család, a 
szolgálat a gyülekezetben meny-
nyire háttérbe tudja szorítani 
az Úr Jézus vissza jövetelére, 
és az elköltözésünkre való fel-
készülést! Valljuk be magunk-
nak: vannak időszakok, amikor 
nem gondolunk az elmúlásra, 
nem gondolunk arra, hogy a 
következő nap kezdete és vége 
nincs a hatalmunkban. Természetesen 
a szívünk mélyén mindannyian tud-
juk, hogy minden nap egy ajándék az 
Istentől, de mégis az élet gondja, vagy 
az eltervezett munka, feladat háttérbe 
szorítja az Úr Jézus visszajövetelének 
várását. Legyen ez a pár perc a meg-
állás pillanata, amikor átgondoljuk, 
mi lenne, ha ma az Isten kegyelmi ki-
rályi széke előtt kellene megállnunk. 
23 éve vagyok újjászületett keresztény. 
Ha ma meg kellene halnom, tudom, 
hogy Jézus helyet készített számomra 
a mennyek országában. Meg vagyok 
erről győződve! De mégis, ahogy lát-
tam a gyászoló család mély fájdalmát, 
ahogy a gyászoló házastárs, gyerekek, 

unokák szinte belebújtak az éppen 
mellettük álló rokonba, olyan távo-
linak tűnt a feltámadás, az Úr Jézus 
visszajövetele. És ha bele gondolok 
abba, hogy több ezer év alatt mennyi 
fájdalom érte az emberiséget a halál 
miatt, összeszorul a szívem. Mert a 
halál fájdalmas tőrdöfés az emberi 
szívnek, mert tehetetlen vele szem-
ben. Hozzá kell tennem, a fiatalem-
ber, aki 27 évesen hunyt el, nem volt 
megkeresztelve, nem járt templom-
ba, nem olvasta a Bibliát - a felesé-
ge elmondása szerint -, csak élte az 
életét. Semmilyen reménységet nem 
hagyott maga után, csak a kérdést: 
hová ment a lelke? 
Mi a lényege a bizonyságtételemnek? 
Jézus Krisztusba vetett hit nélkül re-
ménytelen és kiszolgáltatott az ember 
a halállal és az elmúlással kapcso-
latban. Megértettem és megerősö-
dött bennem Isten igéje a Zsidókhoz 
írt levél 3. rész 7-8. verse által, ami 
így szól: „Annakokáért, amint a Szent 
Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát hall-
játok, Meg ne keményítsétek a ti szíve-
teket!” Megértettem! A legfontosabb 
az életemben, hogy Isten szava és a 

Szentlélek hatással legyen az életemre, 
a szolgálatomra, és ne rutinból éljek, 
szolgáljak, hanem nap mint nap kész 
legyen a szívem meghallani és meg-
cselekedni a Szentlélek akaratát. Élő, 
eleven legyen bennem Jézus vissza 
jövetele. De ha nem lehet részem az 
elragadtatásban, akkor sincs semmi 
veszve, mert a felolvasott ige számom-
ra reménységet, bátorítást ad. 
Mit is olvastam a zsoltárokból? Isten 
gondoskodott az emberről, hogy ne 
legyen tehetetlen, kiszolgáltatott a 
halállal szemben. Pál apostol így ír az 
Korintusiakhoz az 1. levél 15 rész 55. 
versében: „Halál, hol a te diadalmad? 
Halál, hol a te fullánkod?” Ami az em-

bernek lehetetlen, az Istennek lehet-
séges. Amit Ádám és Éva elrontott a 
kezdetekben, azt Isten helyreállította 
az Ő Fiában. Sőt, nemcsak teremtmé-
nyei, alkotásai vagyunk Istennek, ha-
nem Jézus Krisztus által fiaivá fogad 
bennünket, ha hiszünk Jézus Krisztus 
halálában és feltámadásában.
Milyen csodálatos ígéret van ebben 
az ige versben „Megváltja életünket 
a sírtól.” Isten nem hagy a halálban 
bennünket. Nem a halálé az utolsó 
szó, hanem Istené.
Kedves Olvasóm, neked is szól ez 
az ígéret, téged is kivált a sírból a 
Mindenható szeretete. Így írja Ezékiel 
könyve 18. rész 23. verse: „hiszen nem 
kívánom én a bűnös ember halálát - 
így szól az én uram az Úr - hanem 
azt, hogy megtérjen útjáról és éljen.” 
Lehet, hogy igehallgató ember vagy, 
sőt imádkozol is, de földi dolgokkal 
kapcsolod össze hitedet és a remény-
ségedet, pedig az életünk nagyon rövid 
és a halál utáni élet lesz a hosszabb, 
ezért hívják örökkévalóságnak. 
Kedves Olvasó! A bűnből való megté-
rés elsősorban hit kérdése. Hiszed-e, 
hogy Isten - Jézus Krisztusban - ne-
ked adja a feltámadás reménységét, 
örömét? Hiszed-e, hogy másképp kell 
az élethez viszonyulnod, mert hiszel 
abban, hogy minden nap Isten aján-
déka? Hiszed-e hogy minden szavad-
dal, tetteddel, sőt gondolatoddal el 
kell számolnod? Hála és öröm tölti el 
a szívedet, mert hiszel Isten igéjében? 
Meg vagy győződve arról, hogy nem 
marad a lelked a halottak birodalmá-
ban? Mert hiszen Isten megváltotta 
a lelkedet, testedet a Sátán és a halál 
kötelékéből! Ha ezekben hiszel, ak-
kor élő hited, és élő reménységed van. 
De ha nem vagy biztos hitedben, ké-
telyid vannak, akkor fordulj imában 
Jézushoz és mond el neki kételyeidet, 
félelmedet! Ő válaszolni fog rá. Olvasd 
az igét nyitott szívvel, esetleg beszélj 
egy hitben idősebb testvérrel.
De folytassuk a 103. zsoltár magya-
rázatával! Megnéztem egy pár bibliai 
fordítást - szokásom szerint - és újra 
rácsodálkoztam a fordítások gazdag-
ságára. A régi Károli fordítás így írja: 
„ Aki megváltja életedet a koporsó-
tól”; a King James Biblia pedig: „Aki 
megváltja életedet a pusztulásból”. 
Az új, protestáns fordítású Biblia pe-
dig „megváltja életedet a sírtól”. Az 

„Megváltja életedet a sírtól”
 

 „Áldjad lelkem az Urat”

„Mert én tudom, hogy az én 
megváltóm él, és utoljára megáll a 
por fölött, s ha ez a bőröm lefoszlik 
is, testemben látom meg az Istent. 
Saját magam látom meg őt, tulajdon 
szemeim látják meg, nem más, bár 
veséim is megemésztetnek.” 

Jób 19:25–27
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egyik helyen a koporsó, a másik he-
lyen a pusztulás, a harmadig helyen 
pedig a sír szó szerepel. Három bib-
liai fordítás és három különböző szó, 
de a lényeg ugyan az. Mert az ember 
lelkéről, testéről van szó, de mondhat-
nám így is, hogy mi rólunk. Hisz tes-
tünk a koporsónak, 
a pusztulásnak és a 
sírnak van kitéve, de 
Valaki tesz értünk 
valamit, és az mind a 
három fordítás ese-
tében ugyan azt je-
lenti: a Mindenható, 
Teremtő Isten vált 
meg bennünket. Ő 
tesz értünk valamit, 
hogy lelkünk ne ma-
radjon a koporsóban, 
a pusztulásban, a sírban, mert önma-
gunktól képtelenek lennénk legyőzni 
lelkünk, testünk pusztulását.
Kálvin János a 103. zsoltár magya-
rázatában így ír erről a részről: „A 
zsoltáros világosabban fejezi ki, mi-
lyen volt az állapotunk azt megelő-
zően, hogy Isten gyógyítani kezdte a 
betegségeinket – halottak voltunk, 

a koporsónak ítélve. Isten 
megszabadít minket a ha-
láltól és a pusztulástól, ar-
ra kellene indítania minket, 
hogy többre értékeljük azt. 
Ha a lélek feltámadása a 

sírból az első lépés a lelki élet felé, 
akkor mennyi hely maradt az ember 
öndicsőítése számára? (Kálvin János: 
Zsoltármagyarázatok, 969 oldal)
Nagyon tetszik Kálvin János ma-
gyarázata, mert magamra ismerek. 

Hisz nekem is 
először a lel-
kem támadt 
fel, amikor 
első alka-
lommal hal-
lottam az igét, 
ahogy Jézus 
is mondja a 
János evangé-
liuma 5. rész 
25. versében: 
„Bizony, bi-

zony mondom nektek, hogy eljön az 
óra, és az most van, amikor a halot-
tak hallják az Isten Fiának hangját, 
és akik hallják, élni fognak”.Amikor 
meghallottam Jézus szavát a Biblián 
keresztül, feltámadtam, a lelkem életre 
kelt, kijöttem a koporsóból, egy szó-
val: életre keltem. Megelevenített Isten 
beszéde a Szent Lélek által, és tudom, 

hogy a lelkem nem maradt a pusztulás-
ban, az enyészetben, mert megváltotta 
lelkemet-testemet a mindenható Atya. 
És nem volt benne tevékeny részem, 
csak elfogadni tudtam Isten kegyel-
mét, amit Jézus Krisztusban kaptam. 
Mert a megváltásunkat a Teremtő 
Atya Isten és Jézus Krisztus vitte 
véghez, semmilyen szerepünk nincs 
a megváltásban. Egyedül Jézus volt 
az, Aki véghez vitte lelkünk-testünk 
megváltását a koporsótól, a pusztu-
lástól és a sírtól. Halleluja! Dicsőség 
a magasságos Istennek! 
A következőt írja Pál apostol a 
Kolossébeliekhez írt levél 2.fejezet 
13. versében „És titeket is, akik ha-
lottak voltatok vétkeitekben és bűnös 
valótok körülmetéletlenségében, ővele 
együtt életre keltett megbocsátva ne-
künk minden vétkünket.” Kálvin János 
írását ismételve: „Isten megszabadít 
minket a haláltól és a pusztulástól, 
ennek arra kellene indítania minket, 
hogy többre értékeljük azt”. 
Az én szívem kívánsága az, hogy tuda-
tosodjon bennünk még jobban, hogy 
van egy szerető Atyánk, aki megvál-
tott minket a sírtól és írjuk fel szívünk 
hústáblájára a 103. Zsoltár 4. versét: 
„Megváltja életedet a sírtól; kegye-
lemmel és irgalmassággal koronáz 
meg téged.”

Cséki Győző 
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Ünnepélyes hangulat. Fiam menyegzője. Nagy volt a nyüzs-
gés, forgás. Alig tette le az asztalra valaki a süteményes-
tálat, már jött a másik. Mindenki segített, amivel csak 
tudott. Gyülekezetünk nőtestvérei minden tőlük telhetőt 
megtettek értünk. Engem már napokkal előtte mentővel 
vittek a kórházba, agyi infarktus jelentkezett.  
Kértem az orvost, hogy engedjen haza a menyegzőre. 
Megengedte. Még mindig nagyon szédültem, de amikor 
a helyi segítség mellett megérkezett a legjobb barátnőm a 
férjével, akkor  mély nyugalom töltött el. Ő olyan volt, mint 
a jobb kéz. Amikor mosolygott, gödröcske volt az arcán, és 
csillogott a szeme. Egy kis szeretetről szóló kártyát a kezem-
be nyomott. Azóta a szavak a szívembe vésődtek. Gyönyörű 
volt a menyegző, együtt örültünk. Nálunk maradtak más-
napra is, mert ő mosogatott el a férjével. Szerette a precíz 
munkát. Ezt a 25 éves barátságunk alatt gyakran tapasz-
taltam, sőt, szerettem volna eltanulni tőle. Nagyon gyakran 
váltottunk levelet, ami hozzásegített, hogy belelássak lelki 
világába. Az élet összekuszált dolgaiban szívesen tanácsolt, 
segített, annak ellenére, hogy jóval fiatalabb volt nálam.
A következő napot is együtt töltöttük. Délután indultak 
vissza Budapestre. Mintha most is látnám, amint integet a 
kocsi ablakából. Ami ezután következett, megrázó, szinte 
elviselhetetlen fájdalom volt. Félúton Pest felé karambo-
loztak, és ő életét vesztette.

Csak a temetés napján tűnt el a fájdalom. Hiánya itt van, 
de tudom biztosan, hogy az Úrnál van, hiszen leírta – 
már jóval mielőtt meghalt volna –, hogy az Úrhoz megy. 
Hagyott egy levelet a családi Bibliájukban. Férje a temetés 
előtti napon talált rá, amikor kezébe vette a  Bibliát, a le-
vél kihullott belőle. Levelében bizonyságot tett afelől, hogy 
jó helyre megy Megváltójához, ahova várja Szeretteit is! 
Levelének a mottója „Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.”(2Tim 4,7.)
Rendelkezett a szervei felől is, felajánlotta, de erre nem 
volt alkalom, hisz amikor a baleset megtörtént, azonnal 
eltávozott belőle a lélek az Ő szeretett Urához. Leírta, 
hogy koszorút ne vigyenek a temetésére, csak egy szál 
virágot. Még a kedves énekeit is kijelölte: 1.) Ha Isten 
békéje lakja szívemet... 2) Uram, csupán Terólad rebeg 
örömmel ajkam, hogy megkerestél engem, megkönyö-
rülve rajtam,... Ó, hála Tenéked, Ó, hála Tenéked!
A temetés napján amint szorongattam kezemben a virá-
got, egy különleges érzés futott át rajtam. Mintha láttam 
volna már őt ott fenn a trónus előtt, ahogy énekel, dicséri 
az Istent! Megdöbbentett az a tény, hogy emberi számítás 
szerint én kellett volna távozzak, ő, a fiatalabb, maradjon. 
Az Úr másként döntött. Levele végén az állt, hogy „Ott 
messze túl a Jordánon mi ketten találkozunk” HISZEM!

K.-né A. Éva

Egy különös levél
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Az ember örök tévedése
Koromnál fogva is nagy a tapasztalatom, hogy az ember 
önmagára nézve végsőkig optimista mindaddig, amíg 
Isten le nem rántja az önámítás rózsaszín leplét, és sze-
münk elé nem tárja a lehangoló valóságot. Az Úrnak er-
re többféle útja-módja van, mert sokfélék vagyunk, kit 
így, kit úgy vezet el a valóságos önismeretre. Nem túlzás, 
hogy manapság a mi kultúránkban, már olyan nagy a lel-
ki, szellemi zűrzavar, amilyen talán csak a legsötétebb 
pogány korban volt. Az önismeret hiánya abból adódik, 
hogy nem ismerjük már Istent, sem az Ő kinyilatkozta-
tott, tévedhetetlen Igéjét. Önismeretre én is úgy jutottam, 
hogy Krisztus mindent leleplező világossága elé kerültem. 
„Bizony megemészt minket haragod, és megrettenünk 
felindulásod miatt. Magad elé vetetted álnokságainkat, 
titkos bűneinket arcod világossága elé.” (Zsolt 90,7-8) 
Isten arca, Jézus Krisztus.
 Az Úr leleplező munkájának az a célja, hogy keressem a 
gyógyulás helyét. A törvény is Krisztusra ve-
zérlő mesterünk, leleplez a világossággal 
és a megrettent lelkiismeretű embert 
elviszi a Golgotára. W. Busch német 
hívő lelkész írja, amikor első alka-
lommal tartóztatta le a Gestapo, 
akkor a börtönben az Úr beszélni 
kezdett vele: „A bűneidről akarok 
beszélni veled!” Az ember azt gondol-
ná, egy hívő lelkész, akit Krisztusért 
végzett szolgálatáért tartóztatnak le, azt 
biztos, hogy az Úr megdicséri, megvigasztal-
ja, kiderül, hogy bűneiről szeretne vele beszélni. Az 
Úr eléje vetette bűneit, amikor Busch kétségbeesik, ak-
kor felviszi őt a Golgotára, a kegyelem helyére. Csakis így 
vigasztalhat meg bennünket az Úr! Hiszen ekkor ragyog 
fel előttünk irgalmas szeretete.
Milyen kevesen vannak azok, akik egyet értenek a zsoltá-
rossal és megértik Busch lelkész bizonyságtételét. Hiszen 
menekülésben vannak, nem is kerülnek az Úr arcának vi-
lágossága elé, így önmagukról egészen hamis képük van. 
Akik nem is hisznek Istenben, azok azért nem hisznek, 
mert az Isten tagadását tartják a menekülés legjobb mód-
jának. Ám az élet egy-egy drámai fordulatában szembe 
találják magukat Istennel, gyakran Isten haragjával és 
ítéletével. - A mi időnkben már sikerült a vallásos embe-
reket is elhitetni, hogy Isten nem haragszik. - Itt ismét két 
lehetőség adatik: vagy megállok és a leleplezett életemet 
Krisztus kezébe teszem, tőle várom kétségbeejtő helyze-
tem megoldását, vagy elrejtőzöm az önigazságom bokra-
iban és leleplezett valómat, fügefa levelekkel igyekszem 
eltakarni, akárcsak a bukott emberpár a paradicsomban. 
Ha magam akarom megoldani életem zűrzavaros és bű-
nös dolgait, ez az út az ítéletre vezet. 
Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához,hogy 
irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk amikor segít-

ségre van szükségünk. (Zsid 4,16)
Ha valaki Jézus Krisztus kegyelmi trónja elé járul, kérve 
lázadó életére bűnei bocsánatát, az boldog örömmel ta-
pasztalja meg, hogy az Ő engesztelő áldozatáért van ke-
gyelem, van irgalom és van bűnbocsánat: „Ha pedig a 
világosságban járunk, ahogyan Ő maga a világosságban 
van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak az 
Ő Fiának vér megtisztít minket minden bűntől:” (1.Jn 1,7)
Amikor tehát az ember Isten orcájának színe elé ke-
rül, lelepleződik önmaga előtt, belátja és igazat ad Isten 
Lelkének. És Isten kegyelmének szeretete, mintegy ren-
dező erő, mindent a helyére tesz az életünkben. Isten Igéje 
a Szentlélek által személyesen tud szólni hozzám, és ez 
addig így is történik, amíg az ember hajlandó engedel-
meskedni. „Mert akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok 
Istennek fiai.” (Róm 8,14) Az ilyen élet boldog és egész-
séges életté lesz. Lelki betegségünk, a lelki zűrzavar kö-

vetkezménye. Nincs rend a gondolkodásunkban, 
nincs rend az érzelmi világunkban, és 

ennek megfelelően az akarati vilá-
gunk is összezavarodik és olyas-

mit kívánunk, ami tönkre tesz, 
olyat akarunk, ami ellenke-
zik a józan ésszel. A meg-
tért ember alapmagatartása 
az, hogy keresi és cselekszi 

a mennyei Atya akaratát, és 
hiszi, hogy egyedül az a jó, amit 

Isten akar. Az ilyen ember életében 
fellép a harmónia, mert megszűnik a 

lélek válsága. Hiszen a lelkiismeret szerint él, 
és így nincs összeütközés. A megtérés előtti állapotra az 
a jellemző, hogy disszonáns lelki folyamatok zajlanak az 
emberben. Saját vágyaim és akaratom összeütközésbe 
kerül a lelkiismeretemmel. Férj akarata ütközik a feleség 
akaratával, hiszen mindkettő a saját kívánsága gerjesz-
tette akarattal harcol céljaiért. Ugyanígy a gyermek és 
szülő, munkatárs és munkatárs között, ismételten fellé-
pő érdekellentétek terhelik le a közösséget, emberi kap-
csolatainkat, sőt mindenek előtt, - amit már említettem 
- a saját lelkemben történik meghasonlás. Ennek egyik 
fő tünete a nyugtalan ideges lelki állapot. Nincs belső 
békesség, sem Istennel, sem az emberekkel. Jézus pe-
dig azt ígéri az övéinek, hogy az Ő békességét adja ne-
künk, nem úgy adja, ahogy a világ, hanem a Lélek általi 
kegyelmi ajándék ez a belső megelégedettség, öröm , ami 
maga a boldogság. 

Áldjad lelem az Urat!
A zsoltáros saját lelkét biztatja arra, hogy áldja, dicső-
ítse az Urat. Bizony rest a mi lelkünk arra, hogy Őt áld-
ja és dicsőítse, hogy az Ő hatalmas és szeretetteljes 
tetteit emlegesse, és azzal dicsekedjék. Sajnos mind-
nyájan arra vagyunk hajlamosak, hogy önmagunkat ma-
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„Megtértem” – mondod halkan, én
hittel bólintom rá az áment.
Itt járt, lelkedhez ért a Szél,
ki tudja, honnan jött, s hová ment.

Füle Lajos

„Irgalommal koronáz meg”



132018 / 4

gasztaljuk fel, hogy a saját egyéniségünket dicsérjük, és 
jó cselekedeteinkkel kérkedjünk. Sokkal inkább hajla-
mosak vagyunk magunkat imádni, mint drága Urunkat. 
Viszont az új élet, amely osztályrésze a megtért bűnösnek, 
a bennünk lakozást vett Lélek dicsőíti és áldja az Atyát és 
a Fiút. Még a házasságban is úgy van, ha nem mondod a 
párodnak, hogy szereted és cselekede-
teiddel sem mutatod ki, akkor lassan 
kihűl a szíved. Ha elhalmozod szerete-
ted jelével, akkor a te szíved is felhevül 
újra és újra. Így van ez az Úrral is. Ha 
áldom és elmondom szeretlek Uram 
én erősségem, ha látom kegyelmét és 
dicsőítem őt, akkor csendül fel a szí-
vemben az igazi boldog hála. 
Emlékszem, amikor húsz évesen meg-
tértem és átadtam az uralmat az Úrnak, 
akkor öröm töltötte be a szívemet és az 
erőmű turbinái között is énekeltem, 
mert a szívem énekelt. Hiszen megbocsá-
totta bűneimet, és átéltem az Irgalmas Isten kegyelmét a 
Krisztusban. „Kegyelemmel és irgalmassággal koronáz 
meg téged.” A „kegyelem” a héberben – heszed – amit 
szeretettel és kegyelemmel is fordíthatunk, talán legtalá-
lóbb számomra: kegyelmes szeretete. Ma ugyanis sokan 
félreértik Isten szeretetét. Mert Istent már nem teológi-
ai, hanem antropológiai (emberi) szemszögből nézik. Így 
hajlamos az ember Isten szeretetét emberi jóindulattal, 
vagy amolyan szirupos érzéssel összetéveszteni. Nem, az 

Isten szeretete radikális és halálos szeretet: „Úgy szerette 
Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Csak így 
juthat egy teremtmény abba a csodálatos állapotba, hogy 
már nem Isten haragja, hanem kegyelmes szeretete és 
irgalma alatt van. Ez maga a győzelem.

Korona - koszorú 
A korona a győzelem jele, sőt maga a megdicsőülés azok-
nak, akik győztesen futották meg az előttük lévő küzdő-

teret. Már itt átéli a zsoltáros is, hogy 
az isteni kegyelmes szeretet és irga-
lom olyan számára, mint egy láthatat-
lan korona, amely a győzteseknek jár. 
Amazok hervadó, mi hervadhatatlan 
koszorút remélünk, ha szabályszerűen 
küzdünk. Pál a hit harcát nemes harc-
nak mondja, amelyet megharcolt, és 
eltétetett néki az igazság koronája. A 
szmirnai gyülekezetnek üzeni az Úr: 
„Légy hű mindhalálig és néked adom 
az élet koronáját.” (Jel 2,10) Azt hi-
szem a mi halandó éltünk dicsősége, 
felfoghatatlan áldott ajándéka éppen 

az örök élet, amit megad az Úr minden győztesnek, ahogy 
az ének is mondja:
Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád, 
Aki Jézussal járt s benne hitt: Aranyból koronát,
fehér égi ruhát, hárfa húrjait pengethetik. Igen, ott
minden kész, Igen, ott minden kész.
Minden győztesnek jár örök rész. 
Boldog, véghetetlen öröm vár odafönn, 
Jézusért én is elnyerhetem.

Ittzés István

 
 „Áldjad lelkem az Urat”

Egy új arc jelent meg a bibliaórán. Az alkalom után 
megismerkedtünk. Az illető egy katolikus asszony volt, 
aki azokban a napokban kapta kézhez az orvosi záró-
jelentést: mellrák! Az agresszívebb fajtából. A várható 
élettartam három hét, legfeljebb három hónap. Ezzel a 
ténnyel szembesülve számot vetett az életével és rájött, 
hogy bűnös, és arra is, hogy nem ismeri az élő Istent. 
Elkezdte keresni. Közben az volt a szívében: „hinni ta-
níts Istenem!” 
Lázas keresés közben jutott el a férjével előző vasárnap 
a református templomba is, ahol az igehirdetés kezdetén 
a „Hinni taníts Uram, kérni taníts” című éneket énekel-
tük, és az ige a hit fontosságát hangsúlyozta, ami által 
személyes kapcsolatba kerülhetünk Istennel, az Atyával 
az Úr Jézus Krisztus megismerése által. 
Úgy érezte hazaérkezett. Így vett részt azon a vasárnapot 
követő bibliaórán. Az ismeretségből először közeli barát-
ság, majd megtérése után áldott testvéri közösség lett. 
Az orvos kímélő életmódot javasolt, de az én drága test-

vérem azt mondta hogy terméketlen élete után a még 
hátralévő időt az Úr aktív szolgálatában akarja tölteni. 
Abban az időben én már önkéntesként jártam egy szo-
ciális otthonba. Így adódott, hogy ezután hetente együtt 
mentünk. Három éven keresztül orvosi csodaként vé-
geztük együtt ezt a szolgálatot. Az ő bizonyságtétele, 
egészségi állapota miatt igen igen hiteles volt. Az idős 
beteg emberek örömmel hallgatták. Életének utolsó 
heteit a szülői házban töltötte. Az utolsó éjszaka után 
hajnalban a férje kezét fogva mosolyogva ment át az 
örökkévalóságba, hogy megköszönje a Megváltónak, 
hogy megtanította hinni, hogy általa Istent Aytaként 
megismerhette, hogy tevékeny áldott három évet kapott 
még, és sokunk életében lehetett áldássá. 
Reménységem hogy ez a pár sor sok hasonló betegség-
ben szenvedő testvérem és leendő testvérem számára 
jelenti Isten vigasztaló, áldó valóságát. 
A történetet a férj jóváhagyásával tettem közzé.

K. Imréné, Tata 

„Vedd le a sarudat, mert szent ez a hely”
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A pásztorfiúból királlyá lett Dávid 
szájából hangzik el a Bibliában: „Ezt 
mondom az Úrnak: Feletted való jóm 
nincsen!” (Zsolt 16,2) Amikor ezen el-
mélkedem, hogy hogyan töltötte be az 
Úr javaival az én életemet, akkor na-
gyon hálás vagyok azért, hogy ifjú ko-
romban megmentett engem. Engedte, 
hogy felismerjem: Ő az én Megváltóm, 
aki az önző, istenellenes, bűnös élete-
mért kész volt elszenvedni a halálbünte-
tést helyettem. Irántam való szeretete 
lenyűgözött engem és hittem benne, 
mint bűnből való Megváltómban.
Azóta sok év telt el. Igaznak bizo-
nyult az Ige, amely így van megírva: 
„Gyermek voltam, meg is öregedtem, 
de nem láttam, hogy elhagyottá lett az 
igaz, sem azt, hogy gyermeke koldus-
sá vált.” (Zsolt 37,25) Isten megígérte, 
hogy ha Őt keressük először, minden 
egyéb szükséges ráadásul adatik né-
künk (Mt 6,33). Ő az, aki betölti ja-
vaival életedet! (Zsolt 103,4)
Amikor a javakról beszélek, nemcsak 
a fizikai szememmel látható dolgokra 
gondolok. Számomra nagy érték a bé-
kesség. Békesség Istennel, Aki meg-
bocsátotta bűneimet Jézus Krisztus 
érdeméért, és békesség a megválto-
zott életben a családban, a szomszé-
dokkal, a kollégákkal.
Isten ajándéka a reménység is. Nem 
puszta vágyálom, hogy valami jónak 
tűnő dolog történhetne velem, hanem 
az a belső bizonyosság, amit a Bibliában 
ad Isten: a jövőben sem hagy el, és gon-
doskodik rólam minden tekintetben. 

Bizonyosság a halál utáni örök életben, 
amelyet szintén Jézus Krisztus szer-
zett meg nekem is. Ezeket a javakat 
Ő mindenkinek kínálja, de nem min-
denki kéri és fogadja el Tőle.
A Bibliában olvashatunk arról az 
éhinségről, amely a bálványimádó 
Akháb király életében Isten bünte-
téseként történt meg Izraelben. Isten 
ezen keresztül akarta ráébreszteni 
Akhábot helytelen életútjára. Illés, 
a próféta, elmondta a királynak Ura 
üzenetét és elmenekült, elrejtőzött. 
Isten megígérte, hogy gondoskodni 
fog róla. Különböző csodálatos dolgo-
kat tapasztalhatott meg Isten gondos-
kodásából, mivel bízott Istenében és 
engedelmes volt felé. Az égi madarak 
hordták neki az élelmet addig, amíg a 
patak gyéren csordogáló vizéből iha-
tott. Amikor pedig a patak is kiszáradt, 
egy olyan szegény asszonyhoz küldte 
őt az Úr, akinek utolsó falatjait kérte 
el. S mivel az asszony hitt a próféta 
szavának, megismerhette az élő Isten 
csodatevő gondoskodását ő maga is, és 
fia is a próféta táplálása közben. Mert 
Istennek mindenre van hatalma, és Ő 
soha nem hazudik. Ha megígérte az 
övéinek, hogy gondoskodik róluk, ak-
kor ebben biztosak lehetünk. Csak ki-
próbálja hitünk, benne való bizalmunk 
valódiságát. Rábíztad már magadat az 
Úr Jézusra? Ő először a kapcsolatod 
rendezését várja, felkínálva bűneid bo-
csánatát. S amikor hiszel benne, hogy 
ily módon Isten gyermeke lehetsz, ak-
kor bízhatsz benne mindenféle gon-

Vezérigém: „Tele vagyok 
vígasz talódással és min-
den nyomorúságom el-
lenére csordultig vagyok 

örömmel.” (II. Kor 7,4)
81 éves múltam. A mai napon és 
minden hónapban hasonló korú 
testvéreimmel, akik baptista val-
lásúak és reformátusok, össze-
jövünk imádkozni, beszélgetni. 
Mindig valamelyikünk bevezeti az 
órát igével. Megbeszéljük az igét 
is és életünkre vonatkoztatjuk, s 
egymás nyomorúságába, örömébe 
engedünk bepillantást. Így azután 
szinte egymás szavába vágva ki-
jön mindnyájunkból mindaz, ami 
1 hónap alatt összejött, bár addig 
is tudtunk egymásról. 
Az egy órából kettő lesz, de fel-
szabadulva örömmel távozunk 
egymástól…

F. Ferencné, Budakeszi

 
 „Áldjad lelkem az Urat”A SZENT MARADÉK

Mi ajándékba kaptuk az időt
mint az ötezrek azt az öt kenyeret,
amiből maradt még tizenkét kosár,
miután ők már ettek eleget.
 
Nos úgy – ahogy leéltük életünket
egészen eddig a mai napig,
örömünkből furcsa döbbenet lesz,
mint mikor látni kezdünk valamit,
ami eddig is szemünk előtt volt,
csak nem akartunk törődni vele,
mert az élet végtelennek tűnik,
ameddig csupa szín az eleje.
 
...lábunkban nagy futások remegése
orrunkban szúr egy régi halk sírás,
sok örömünknek volt bűn–gyökere
túltengő önérzet, hangoskodás...
– Alkalmankénti felbuzdulásból
lett–e valóság valami kevés?
Csalhatatlan érveléseinknek
mekkora része volt kár és szemét?
 
Mi ajándékba kaptuk az Időt,
és mohón faltuk, mint a kenyeret,
ami még maradt, csak az a miénk,
mert hozzátennünk semmit sem lehet!
De azt igen, hogy átadjuk Annak,
Akitől kaptuk. Ha lehet ma még!
Ha úgy–ahogy leéltük életünket,
hadd legyen most már szent a maradék!

Lukátsi Vilma

„Betölti javaival életedet”

 

Jótanács
Egy kis gyülekezetben ünnepélyt tartottak, amelyre meghívták a gyü-
lekezet egykori tagjait, akik korábban elköltöztek onnan. Az egyik 
ilyen elköltözött gyülekezeti tagjuk közben milliomossá vált. Amikor 
felkérték, hogy szóljon néhány szót, a gazdag ember emlékezett gyer-
mekkori élményére. Megkereste az első ezüstdollárt, amit meg akart 
tartani örökké. „De amikor a látogató misszionárius prédikált arról, 
hogy sürgősen anyagi segítségre van szükség a misszió  munkában, a 
perselyezéskor nagy harc dúlt bennem, és végül odatettem a nagyra 
becsült ezüstdollárt a perselybe. Meg vagyok róla győződve, hogy Isten 
azért áldott meg ilyen gazdagon, mert kiskoromban minden pénzemet 
Istennek adtam.” A gyülekezet lélegzetvisszafojtva hallgatta a multi-
milliomos óriási nyilatkozatát, amíg egy idősebb férfi az első sorban 
fölállt és így szólt: „Testvér, vállalkozz rá újból!” 
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doskodását várva. Ezt is a Bibliában 
olvashatjuk: „Aki az Ő tulajdon Fiának 
(Jézus Krisztusnak) nem kedvezett, 
hanem Őt mindnyájunkért odaadta, 
mimódon ne ajándékozna vele együtt 
mindent minékünk?” (Róma 8,32) De 
csak vele együtt. Nélküle nem. És Ő, 
aki az égi madarakra gondot visel, 
miért is fogná visz-
sza tőled az Ő gon-
doskodását?
Kopt keresztyének-
ről láttam egy 
vide ofilmet. Kör-
nye zetemben ta-
pasztalható vagyoni 
helyzethez viszonyít-
va szegényesnek tűnő berendezés, ko-
pottas szőnyegek, DE tisztaság, rend, 
és FŐLEG öröm és békesség az arco-
kon. Pedig arról tesznek vallást, hogy 
kiszámíthatatlan a sorsuk, hiszen veszé-
lyeztetettségben élnek a jelen időben. 
Említettem, hogy ha Őt keressük 
először, akkor minden egyéb ráadá-
sul adatik meg. Igaz ez a naponként 
szükséges élelemre, ruházatra, lak-
hatásra, de más dolgokra is. Hiszen 
jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy 
mindezekre szükségetek van – mondja 
Jézus a Bibliában. (Máté 6,8)
A rendszerváltás idején négy gyerme-
künk közül a legfiatalabb 10 éves volt. 
Közös megegyezésünk alapján felesé-
gem otthon volt a gyermekek nevelé-
se miatt, mindenféle kereset nélkül. 
Ekkor már évek óta önkéntesként részt 
vettem egy misszió munkájában sza-
bad időmben, bár főállásomon kívül 
alkalmi munkákat is vállaltam a csa-
ládról való gondoskodás érdekében.
Ez időben vált lehetővé, hogy a misz-
szió Magyarországon is megalakuljon 
hivatalos formában, és meghívtak en-
gem is, hogy teljes munkaidőben szol-
gáljak velük fizetett munkatársként.
Először az Úrral beszélgettem erről a 
kérdésről. Elmondtam az Úrnak, hogy 
én nem akarok úgy beállni a szolgálat-
ba, hogy telefonon nem tudok kapcso-
latot tartani a családommal, amikor 
hosszabb időre el kell hagynom őket. 
Akkor még hosszú várakozás után jut-
hattunk vezetékes telefonhoz, a mobil 
még ismeretlen volt. Már öt évvel az-
előtt megigényeltük a telefonvonalat, de 
a remény beteljesülése váratott magára. 
Amikor az Úrnak – úgymond – feltétel-
ként állítottam be a telefon szükséget, 

néhány nappal később ér-
tesítést kaptam a telefon-
társaságtól, hogy két héten 
belül bekötik nálunk a te-
lefont. Van még feltétel? …

Igen van. Felajánlottak nekem egy ösz-
szeget fizetésként, melyet kevésnek tar-
tottam a család eltartására. A Magyar 
Államvasutaknál dolgoztam akkor. Ott 
sem volt magas a fizetés, de a felaján-
lott összeg még ennél is kevesebb volt. 
A vasútnál azonban kedvezményesen 
utazhattunk a vonaton, és ez akkor 

népes családomnak 
nagy segítség volt. 
Azt válaszoltam, 
hogy legalább any-
nyit szeretnék kapni, 
amennyit a jelenle-
gi munkahelyemen 
kapok. Megkaptam.   

Van még tovább? …
Igen van. Munkába álltam a misszió-
ban. Örültem neki. Régi vágy volt ez 
bennem, és most megvalósult. Aztán 
egy hónappal később találkoztam egy 
volt kollégámmal és beszélgetés köz-
ben elmondta, hogy távozásom után 
nem sokkal bérrendezést hajtottak 
végre az üzemben, és jócskán meg-
emelték a fizetéseket!
„Az Úrnak minden útja kegyelem és 
hűség azoknak, akik szövetségét és 
bizonyságait megtartják” – mondja a 
Biblia. Hiszed-e ezt Mihály? Bízol-e 
bennem? Vagy inkább magad akarod 
meghatározni, hogy mennyi legyen a 
fizetésed, vagy hogy hogyan utazol? 
Hiszek Uram. Légy segítségül az én 
hitetlenségemnek!
Harminc évvel később visszatekintve: 
Isten sokféle módon cselekedett velünk 
gondoskodó szeretetéből eredően, for-
máltatásunkra. De semmi sem válto-
zott abból, amit Ő igér, hogy Ő gondot 
visel rólad! „Aki az Ő tulajdon Fiának 
(Jézus Krisztusnak) nem kedvezett, 
hanem Őt mindnyájunkért odaadta, 
mimódon ne ajándékozna vele együtt 
mindent minékünk?” (Róma 8,32) 
Bátorító jutalom a mi Urunktól a misz-
szióban való szolgálatnak az a gyü-
mölcse is, hogy gyermekeink is példát 
kaphattak. Volt időszak az életünk-
ben, amikor négy gyermekünk közül 
hárman az evangélium szolgálatában 
álltak. Valamilyen szinten ez ma is így 
van, de főállású állományban jelen-
leg egyikük dolgozik. Legyen Istené a 
dicsőség mindenben és segítsen ben-
nünket engedelmesen járni őelőtte!

Csikós Mihály

 
 „Áldjad lelkem az Urat”

Nagy örömmel vettem kezembe ked-
ves levelüket. Olvasás után könnyek 
között térdre hullva köszöntem meg 
az én drága jó Atyámnak nagy hűsé-
gét. Kegyelmét szeretetét. Mi hűtlen-
kedünk, de Ő hű marad. Nem veti 
meg a hűtlen, haszontalan, bűnös 
gyermekét, szeretettel inti őt az igé-
vel a testvérek által. Nagyon vártam 
az Antennát és mikor megkaptam 
elhatároztam, hogy megköszönöm. 
De egyre fáradtabb voltam a mun-
kától hogy írjak. Hallgatva az adást, 
gondolatban minden este írtam a 
testvéreknek. 
Tegnap reggel az igehirdetésen 
ezzel az igével szólt hozzám az én 
drága Úr Jézusom: „Ne gyűjtsetek 
magatoknak kincseket a földön, hol 
a rozsda és a moly megemészti és 
ahol a tolvajok kiássák és ellopják. 
Hanem gyűjtsetek magatoknak kin-
cseket a mennyben, ahol sem a rozs-
da sem a moly meg nem emészti, és 
ahol a tolvajok ki nem ássák sem el 
nem lopják.” (Máté 6,19-20) Sajnos 
nem mindig tudom a jobbik részt 
választani, pedig az Úr azt mond-
ja igéjében: „Hanem keressétek elő-
ször Isten országát és az Ő igazságát, 
és ezek mind megadatnak néktek.” 
(Máté 6,33)
Hálát adok az Úrnak a testvérek 
áldozatos munkáiért, hogy sok 
csüggedt szívet felüdítenek és ar-
ra biztatnak, hogy dicsőítsük a mi 
Atyánkat és Megváltónkat, Jézus 
Krisztust minden körülmények 
között, mert örökkévaló kegyelme. 
„Dicsérjétek az Urat, mert jó, zeng-
jétek nevét, mert gyönyörűséges.” 
(Zsolt 135,3). Nagy szükség van a 
MERA munkájára ebben a sötét 
világban, hogy szóljon a tiszta ige, 
mely felráz bennünket az elkényel-
mesedésből, a megfáradásból, hogy 
rá irányítsuk figyelmünket.
Kérjük Őt, legyen irgalmas hoz-
zánk és nemzetünkhöz, adjon új 
szívet mely Őérte dobog, kegyelmé-
ből hitet, szeretetet, hogy dicsősé-
gére élhessünk és egymás javára, 
hálát adva annak aki Volt, Van és 
Eljövendő. „Dicsérem az Urat, amíg 
élek, éneklek az én Istenemnek, amíg 
vagyok.” (Zsolt 146,2)

P. Ferencné, Nagydobrony
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MA NAGY DIVAT AZT HINNI és azt 
hirdetni, hogy az embernek vannak 
belső energiái és ezeknek bizonyos 
pszichikai, vagy vallási technikák-
kal birtokába lehet jutni. Az ember 
örök álma, hogy olyan legyen, mint 
az Isten, akinek önmagában határta-
lan lehetőségei vannak: „Örökkévaló 
Isten az Úr, ő a földkerekség terem-
tője! Nem fárad el és nem lankad el, 
értelme kifürkészhetetlen.” 
(Ézs 40,28)
Mi emberek viszont elfára-
dunk, megbotlunk, megtán-
torodunk, sőt el is esünk. 
Soha ilyen tömeges hajszo-
lása nem volt az erőnek. 
Ennyiféle személyiségfej-
lesztő, mentálhigiénés, pszi-
chológiai, vallási módszer 
nem volt, ami manapság hirdeti, hogy 
erőt kaphatsz. Energiákat adogatnak, 
természetesen jó pénzért. És a naiv, - 
de nem ártatlan emberek - mennek a 
lelki vágóhídra. Jógázz, reikizz, járj 
agykontrollra, menj különleges pszi-
chológiai tanfolyamokra, gyakorold a 
transzcendentális meditációt, relaxálj 
és meditálj! Megtanítanak, miként férj 
hozzá határtalan belső energiádhoz, a 
nagy tudattalan, neked minden lehet-
séges! Mindezek a technikák sajnos 
nem csupán emberi erőkkel és ener-
giákkal manipulálnak, hanem démo-
ni erőkkel. Amiért kivétel nélkül - a 
kezdeti sikerek után - súlyos árat kell 
fizetni. J. Moltmann „Új életstílus” 
című könyvében azt írja: „Egy tárgy 
nélküli, ’transzcendentális meditáció’ 
lehet menekülés az élettől, ha csak 
nem a pszichiátriai klinikára vezet. 
(...) A keresztyén meditációnak tár-
gya van: nem mi tesszük sajátunkká 
Krisztust a céljainkra, hanem átadjuk 
magunkat Krisztus országa számára. 
Nem mi változtatjuk meg Őt, hanem 
Ő változtat meg minket. Nem mi ra-
gadjuk meg Őt, hanem Ő ragad meg 
minket.” (33-34.old.)
TISZTELETTEL ADÓZUNK SOK-
GYER MEKES ÉDESANYÁKNAK, akik 
gyakran egyedül nevelik gyermekei-

ket és valami emberfeletti energiával 
teszik azt, amit tesznek. De kiderül, 
hogy az erő forrása az anyai szeretet-
ből fakad. Látni sikeres embereket, 
akik akár tudományos vagy más al-
kotó munkájukat emberfeletti erővel 
végzik, és irigylésre méltó sikereket 
érnek el. Igen, a sikermotiváció is ké-
pes emberfeletti erők mozgósítására, 
de ha kudarcok érik, ha mellőzik, jön 

az összeomlás. 
Soha ennyi depresz-
sziós ember nem volt 
a társadalomban, 
mint éppen manap-
ság. Azokban a tár-
sadalmakban, ahol a 
létért naponta meg 
kell küzdeni, nincs 
depresszió. A dep-

resszió mögött mindig az önimádat-
ból fakadó önsajnálat a halálos méreg, 
amely elszívja az élet-energiákat. 
MI AZ AMI ELSZÍVJA ENER GI-
ÁINKAT? Azt Freud is belátta, mint 
idegorvos, hogy az ember a bűneit ter-
mészetesen nem szereti bűnnek ne-
vezni, inkább másra vetíti ki. Mégis 
leutánozta Freud a gyónást, de az volt 
a téveszméje, ha kibeszéljük a bűnt, a 
rosszat, akkor megszabadulunk tőle. 
József Attila versében rámutat ennek 
fonákságára: „Én nem tudtam, hogy 
ilyen sötét bűnök barlangja a szívem.” 
Megtudta, és még mélyebbre került, 
hiszen nem volt feloldozás, nem volt 
bocsánat. A rendezetlen dolgaink le-
rakódnak ránk mint a guanó, és kép-
telenek vagyunk menekülni. Hiába 
vetítjük a társadalomra, politikára, 
szüleinkre, párunkra, vagy bárkire, 
a lelkiismeretet nem lehet becsapni. 
Valódi bocsánatra és feloldozásra van 
szüksége a léleknek. És nem csupán 
feloldozásra, hanem gyógyító és fel-
emelő kapcsolatra. Ideig-óráig akár 
egy emberi kapcsolat is segíthet, de 
az ember a teremtésből adódóan, csak 
az Istennel való személyes és valósá-
gos kapcsolatban nyeri el azt a mély-
séges, gyógyító békességet, amit senki 
más nem adhat, egyedül az Úr Jézus 

Advent
Te szörnyű, vajúdó idő, 
ne szülj, ne szülj több rémet! 
Most már tiszta örömmel is 
legyen megáldva méhed!

Szülj halva minden szenvedélyt, 
vad átkot, véres harcot, 
Fojtsd meg a bűnt, mi valaha 
öledben megfogamzott. 

Elég volt már a gyötrelem, 
elég volt már a vérből! 
Napfényre vágyunk már a 
gond fekete erdejéből!

– Te véres, vergődő szívünk, 
ne szülj te sem több átkot, 
öleld magadhoz boldogan 
az embert s a világot!

Növeld, mi bennünk isteni, 
s öld meg, mi bennünk állat, 
hisz a dühös tusákba már 
mindenünk belefáradt! –

Szüless meg bennünk, Tisztaság, 
szüless meg bennünk, Béke! 
S tedd kezedet a vad világ 
lázas ütőerére.

Szüless meg bennünk, Szeretet, 
te legszebb lelki virtus: 
– a szívünk szomorú, beteg, – 
Teremts bennünk új életet, 
szüless meg bennünk, Krisztus! 

Bódás János 

Egy ötéves 
k i s l e á n y 
imád kozott 
az étkezés 
előtt. A meg-
szokott imát 

mondta: „Jövel. Jézus, légy vendé-
günk...” Aztán hirtelen édesanyjá-
hoz fordulva, így szólt: „De anyu, 
én nem akarom, hogy Jézus a ven-
dégünk legyen.” Édesanyja megle-
petten kérdezte: „Miért, drágám?” 
„Azért, mert a vendég csak néha 
jön hozzánk. Azt akarom, hogy az 
Úr Jézus mindig itt legyen.”

Gyerekszáj

 
 „Áldjad lelkem az Urat”

„Megújul ifjúságod”
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Krisztus. Az ember soha semmilyen 
formában, és senki máson keresztül 
nem találkozhat a Létező és Egyetlen 
Valóságos Istennel, csakis Krisztuson 
keresztül. Nincs más közbenjáró! 
Kizárólag rajta keresztül árad Isten 
megmentő, megtisztító és megújító 
energiája: 
„Azért jöttek, hogy hallgassák őt, és 
meggyógyuljanak betegségeikből. 
Akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, 
meggyógyultak. Az egész sokaság 
igyekezett megérinteni Őt, mert erő 
áradt ki belőle, és mindenkit meg-
gyógyított.” (Lk 6,18-19)
A ZSOLTÁROS ISMERI AZT A 
CSODÁT, amit a mai, Istentől elsza-
kadt ember már nem ismer, sőt ha 
hall is felőle, gúnyosan megveti. Azért 
említettem, hogy akik emberi és dé-
moni manipulációkhoz fordulnak, 
azok nem ártatlanok, hanem olyan 
emberek, akik vagy tudatlanságból, 
vagy cinikus hitetlenségből megvetik 
az Urat. Ha baj van, még az ateista is 
Istent kéri számon. Holott önmagának 
mond ellent. Ha nem mész orvoshoz, 
amikor beteg vagy, ne kérd számon 
az egészségügytől, ha súlyos helyzet-
be kerülsz. Istent senki sem kérheti 
számon, senki, főként nem azok, akik 
csak káromlás formájában emlegetik 
nevét. De, akik ismerik és szeretik 
őt, azok megtapasztalják azt a cso-
dát, hogy van mennyei Édesatyjuk, 
Akinek fontosak és aki törődik ve-
lük, Aki maga hordozza terheinket, 
bűn terheinket is magára veszi, sőt 
elveszi, ha alázatosan bocsánatot ké-
rünk Tőle. 

A GYÓGYULÁS ÚTJA, 
ha valaki lelki terheit le-
teszi a kereszt tövébe, 
mert másutt úgysem sza-
badul meg: „Hogy pedig 

megtudjátok, hogy az Emberfiának 
van hatalma e földön megbocsátani a 
bűnöket”... Micsoda áldott lehetőség; 
a kibékülés és az öröm mély forrása. 
Az a lelki erő, amely felülről való, az 
a Krisztusért kapott új élet! A ben-
nünk lakozó Krisztus az erőforrás, ez 
szüntelen megújuló energia, ez nem 
fogy ki, sőt, akik hisznek az Úrban, 
rajtuk keresztül is árad ez az éltető 
folyam: annak belsejéből élő vizek 
ömlenek. Az éltető, hatalmas isteni 
folyam, a Lélek által megelevenített 
Ige; az Élet beszéde.
Ezt éltem át újra és újra, s valóban 
magam sem fogtam fel, csak utólag, 
hogy nem én cselekedtem, nem a sa-
ját erőm, hanem az Úr hordozott és 
adott erőt, szeretetet, élő Igét, és min-
denkor örömöt. Nem fogcsikorgatva, 
saját utolsó erőimet összekaparva kel-
lett és kell ma is tennem, amit elém 
ad, hanem az Ő hatalmas ereje által. 
Ő az, aki megújít, mert benne van re-
ménységem, és szeretete hordoz, és ez 
az a szeretet, amely visszahat, így a 
Lélek által a szívemben is imádhatom 
Krisztust. Ha azért teszem a dolgo-
kat, hogy a magam dicsőségét keres-
sem, minden energiám el fog veszni. 
Ha azért teszem a dolgokat, mert Őt 
mindenek fölött szeretem és Őérte, 
az Ő tetszését keresve szolgálok, ak-
kor valóban megújul az ember ereje! 

Ittzés István, 
(aki tapasztalja, hogy megfiatalo-
dott: „ Jóval tölti be idős korodat: 

megújul ifjúságod mint a sasé.”)

Hálaadás
Keresztyén vagyok, de néha elfelej tem megköszönni Istennek azt, ami 
nem történt meg. De nem így ebben az évben. Hálás vagyok balesete-
kért, melyek nem történtek meg; a betegségekért, amelyek nem okoztak 
kárt szervezetemben. Sokszor kirabolhattak volna, de hálás vagyok ér-
te, hogy nem tették. A házam leéghetett volna, amikor öt órán át bekap-
csolva hagytam a vasalómat. Hálás vagyok azért, hogy amikor nyitva 
hagytam a garázsajtót egész éjszaka, semmit nem vittek el belőle. Néha 
nem adok hálát Istennek az elektromosságért, de most ezt sem felejtem 
el. Hálás vagyok a vízvezetékért, a sebész által használt érzéstelenítőért. 
Hálás vagyok minden eseménytelen napért. Hálás vagyok a 100. zsol-
tár jegyében: „Menjetek he kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! 
Adjatok hálát neki. áldjá tok nevét! Mert jó az Úr, örökké tart szeretete. 
és hűsége nemzedékről nemzedékre.” (n.n.)
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Ha egyszer kitörő örömmel 
tudnálak dicsérni, Uram! 
És nemcsak hűvös köszönöm–mel, 
melynek már szegett szárnya van, 
repülni nem bír magason, 
elakad porban, szavakon. 

Tudnék úgy ujjongani Néked, 
mint gyermekből ha hang kitör, 
midőn játékot, édességet 
átvesz anyja kezeiből. 
Lehet–e, Uram, édesebb ajándék, 
mint a szeretet? 

Törj fel, öröm! Közel Karácsony, 
a szív ilyenkor ifjodik! 
Hadd lássak túl fenyőn, kalácson, 
jussak el mind a jászolig! 
Zengjek angyali éneket: 
Eljöttél! Dicsőség neked! 

Schultz L.

Egy kisfiú 
és édesanyja 
utazni készült 
egy ünnepi 
időszakban. 
Amint köze-

ledtek a jegyet árusító kisasszony-
hoz, a kisfiú tájékoztatta őt arról, 
hogy kétéves. A jegyárusító gya-
núsan nézett a kis gézengúzra és 
megkérdezte: „Tudod-e, hogy mi 
történik azokkal a kisfiúkkal, akik 
hazudnak.” A kis utas mosolyog-
va vála szolta: „Igen, félárú jeggyel 
utaznak.”

* * *
A szülők sokadjára beszélik meg a 
kis élénk gyerkőccel, hogy a két-
szintes lakásban a lépcsőn közle-
kedünk, nem a korláton. A gyerek 
bólogat, s mindent megígér, ám 
néhány nap múlva újra suhanás 
hallatszik az éppen telefonáló édes-
apa feje fölött, s a gyerkőc pont elé 
landol a csúszkálás végén. Az édes-
apa szigorúan ránéz, de még mi-
előtt bármit is mondhatna, jön az 
őszinte mentegetőzés: „Bocs Apa! 

Nem tudtam, hogy itthon vagy.”

Gyerekszáj
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„Minden elnyomottal törvényesen és 
igazságosan bánik az Úr” (Zsoltárok 
103, 6.)

Dávid Isten jóságáról énekel a 103. 
Zsoltárban. Ez a Zsoltár sok hálaadási 
okot tartalmaz, amelyekből ebben a 
sorozatban ízelítőt kaptunk:
Hála a bűnbocsánatért,
Hála az Úr gyógyító munkájáért,
Hála az örökélet reménységéért,
Hála a lelki harmónia lehetőségéért,
Hála a naponkénti fizikai gondos-
kodásért,
Hála, hogy idős korban is gondosko-
dik rólunk,
Hála, hogy az Úré az ítélet.
A hálaadásra való okok között talán 
mi sem az első helyen említenénk 
azt, hogy az Úré az ítélet. Az érzi át 
igazán ennek a zsoltárversnek jelen-
tőségét, akit méltánytalanság ért. Az 
elmúlt hetekben kaptuk a hírt arról, 
hogy szabadon bocsátották Andrew 
Brunson amerikai lelkipásztor testvé-
rünket, akit kémkedés igaztalan vád-
jával tartóztattak le Törökországban. 
Mintegy két évig volt ártatlanul bör-
tönben, amikor megnyíltak börtöne 
ajtajai, és nem az igaztalan vádak 
győztek, hanem Isten szabadító ha-
talma. Ő és családja, valamint az ér-
tük imádkozó hívők sokasága őszinte 
szívvel tud hálát adni azért, hogy az 
Úré az ítélet.
József is két esztendeig volt ártatla-
nul a börtönben (1. Mózes 41.), amikor 
a fáraó álmát megfejtve kiszabadult 
onnan. A főpohárnok sokáig megfe-
ledkezhetett róla, de Isten egy percig 
sem, és a maga idejében cselekedett. 
Józsefet Egyiptom felügyelőjévé tette 
és általa gondoskodott testvéreiről, 
rokonairól.
Sok-sok évvel később az egyiptomi 
elnyomásból szabadította ki az Úr 
az Ő népét.

Íme, már az Ószövetség lapjain ta-
lálkozunk az Úr igazságos ítéletével. 
Mózes énekében ezt olvassuk: „Bizony 
ítél az Úr népe ügyében, és megkö-
nyörül szolgáin.” (5. Mózes 32,36.)
Jó, hogy nem reánk, emberekre van 
bízva az ítélet. A természeti népek 
igazságszolgáltatása megtűrte, sőt 
megkívánta a vérbosszút. Ha vala-
kit megöltek, a rokonság feladata 
volt, hogy a gyilkost elpusztítsa. A 
Mindenható Isten magára vállalta a 
bosszúállást: „Enyém a bosszúállás 

és én megfizetek.” (5 Mózes 32, 35.) 
Ráadásul az Ő ítéletének nem a visz-
szafizetés a célja, hanem a megjob-
bítás. Ha a bűnös megtér, nem kell 
meghalnia. (Ezékiel 18,21.)
Az elmúlt esztendőben is sokat vét-
keztünk Isten ellen és embertársa-
ink ellen. Embertársaink is vétkeztek 
Isten ellen és ellenünk. Az ellenünk 
vétkezők megbüntetését tartjuk igaz-
ságosnak, a mi vétkeinkkel kapcso-
latban a megbocsátást várjuk Isten és 
ember részéről. Az ember ezt a kettős 
mértéket elfogadhatónak tartja, de 
az Úr nem ilyen elfogult. Ő követke-
zetes: a bűnösnek bűnhődni kell, de 
ha megtér, megbocsátást nyer. Már 
az Ószövetség idején is ez volt az Ő 
igazsága, de Jézus Krisztusban ez 
kiteljesedett. Ő mindannyiunk bű-
nét magára vállalta. Nekünk csupán 
megvallani, megbánni, elhagyni kell 
vétkeinket és elfogadni a kegyelmet.
Az Úr, ma is törvényesen és igaz-
ságosan cselekszik, akkor is, ha ezt 
némelyek megkérdőjelezik. Lehet, 
hogy nem büntet azonnal, mint va-
lami rögtön ítélő bíróság. Nem siet 
az ítélettel, esélyt ad a megbánásra, a 
megtérésre. Van okunk a hálaadásra, 

azért, hogy felettünk sem ítél azon-
nal, mint az emberek.
Mit jelent hálát adni az Úr ítéletéért? 
Először is elfogadni ítéletét önma-
gunkra nézve.
Sokan vannak, akik Istent igazságta-
lannak tartják. Különösen akkor, ha 
nekik valamilyen méltánytalanságot 
kell elszenvedniük. Kimondatlanul is 
arra gondolnak, hogy ők minden jót, 
minden áldást megérdemelnek. Nekik 
„kijár”, hogy sikeresek, eredménye-
sek legyenek. Nem tiltakoznak, ha 

velük szemben pozitív 
diszkriminációt alkal-
maznak, velük kivéte-
leznek. De mikor őket 
hátrány, kár, betegség 
éri, akkor igazságért ki-
áltanak. Akkor képesek 
nemcsak az embereket, 
hanem a Mindenhatót 
is megvádolni igazság-
talansággal.
A hívők között azon-
ban ismert az a lelkiség, 
hogy amikor megkér-

dezik: „hogy vagy?”, akkor „Jobban, 
mint érdemelném” a válasz. Amikor 
pedig Isten megenged próbákat, ne-
hézségeket, nem vonjuk kétségbe igaz-
ságosságát, hanem tudjuk, hogy az Ő 
iskolájában formálni akar bennünket 
a mi javunkra. „Tudjuk pedig, hogy 
akik Istent szeretik, azoknak minden 
javukra szolgál.” (Róma 8,28.)
Másodszor: elfogadni ítéletét mások-
ra nézve is, akkor is, ha véleményünk 
szerint enyhe ítéletet kapott.
Egyszer valaki arról panaszkodott, 
hogy egy ismerőse sok bűnt követett 
el és semmi megtorlást nem kapott 
érte. Lelki gondozója arról próbál-
ta meggyőzni, hogy majd az igazán 
ítélő Isten megbünteti. A panaszos 
ekkor kikelve magából azt kiáltotta: 
„Dehogy bünteti, inkább megáldja!”
 Ászáf a 73. zsoltárban a bűnösök jó 
szerencséjén kesereg mindaddig, míg 
a szent helyen meg nem értette, hogy 
milyen sors vár azokra.
Ha hálásak vagyunk azért, hogy az Úr 
nem bűneink szerint fizetett nekünk, 
adjunk hálát azért is, hogy másokhoz 
is irgalmas.

Nemeshegyi Zoltán

 
 „Áldjad lelkem az Urat”„Minden elnyomottal”

„A gyertya nem egy pontra világít, 
hanem fényt áraszt maga körül. 
Így kell, hogy a keresztyén ember is 
mindenkinek, kicsinynek és nagynak 
egyaránt áldást sugározzon.”

C.H.Spurgeon
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Isten receptje nem 
gyógyszertárban 
kapható!

Küzdelmekkel teli 
volt az elmúlt né-
hány hónapom. 
Ugyanakkor hihetet-
len világosan tudom, 

hogy ott volt Isten minden pillanatá-
ban mellettem, és kedvesen mutatta, 
hogy merre tovább, mi a megoldás a 
nehéz körülmények között is. Most, 
hogy csak a legutóbbi esetet hozzam 
olvasóink elé: eljutottam oda egy hó-
nappal ezelőtt, hogy ki- és lemerül-
tem, mely esélyt adott a vírusoknak, 
hogy megtámadják a szervezetemet. 
Így hosszabb időre arra kényszerül-
tem, hogy otthon maradjak és kúrál-
jam magam.
Mindenféle egészségmegőrzéssel gaz-
dagítom a mindennapjaimat jó ideje, 
és épp ezért csodálkoztam, hogyan 
lehetséges, hogy be kell álljak a házi-
orvosnál várakozók sorába? De a tény 
az tény, és betegen már dolgozni sem 
tudtam. Az orvostól szabadságot kap-
tam arra, hogy bevegyem az antibio-
tikumot, ezért először azt reméltem, 
hogy majd a hegyi levegő és a napsü-
tés elég lesz, a citrom, a gyömbér és 

a fokhagyma megoldást hoz. Lassan 
hatottak, nem úgy mintha bedobtam 
volna a 3 nap alatt helyrebillentő és 
egészségemet helyreállító erős gyógy-
szert. De megvolt az oka, amiért nem 
akartam bevenni a tablettákat. Viszont 
a természetes hatóanyagok sem tudtak 
bennem gyorsabban munkálkodni, 
mint ahogy az Isten tervében el volt 
rendelve, aki már tudta, hogy mikor 
jön el a gyógyulásom napja. 
Küzdelmeimben – az elmúlt év során 
– több helyről is azt az igét kaptam, 
hogy „Keressétek először Isten or-
szágát és igazságát, és aztán ezek is 
mind ráadásul megadatnak nektek.” 
(Máté 6,33) Jól ismerem ezt az igét, 
és olyan könnyen osztom másoknak 
bátorításként. De most nekem kellett 
elgondolkoznom rajta, hogy mit is je-
lent az én életemre nézve, hogy is kell 
alkalmazzam a mindennapokban. 
Éreztem, hogy valahogy mélyebbre 
kell ásnom az ige értelmezésében, 
egy-egy szó jelentésében, mert csak 
akkor hat, akkor lesz az életem része. 
Azóta megállok a reggeli igék felett 
és forgatom magamban őket a nap 
folyamán.
Egy barátomnak és testvéremnek írt 
beszámolómra érkezett válaszlevélhez 
egy csodálatos és felszabadító igehir-

detés volt mellékelve. A 103. zsoltár-
ról szóltak Isten vigasztaló és bátorító 
szavai. Feloldoztak az alól, ami legin-
kább kimerített, hogy kárhoztattam 
magam mulasztásaimért. „Áldjad 
én lelkem az Urat és el ne feledkezz 
semmi jótéteményéről… aki megbo-
csátja minden bűnödet, meggyógyítja 
minden betegségedet…kegyelemmel 
és irgalmassággal koronáz meg…” 
Nekem kell hinnem, nekem kell fel-
állni és menni tovább, nekem kell ki-
mondanom, hogy Áldjad én lelkem az 
Urat! Mert a sötétség földjében, ahol 
nincs megoldás, ott lép be Isten a re-
ménységével.
És… Isten, amikor üzenni akar, ak-
kor azt figyeltem meg, hogy mindig 
rákontráz. Így érkezett gyógyírként 
az evangelizációs heti igemagyaráza-
ta Szabó J. Róbert lelkipásztor test-
véremnek is, aki ugyancsak a 103. 
Zsoltár, mint vezérige kapcsán köz-
vetítette felém Isten kegyelmét és jó-
ságát, gyógyító igazságát.
Betegágyamban hallgattam meg a 
szerkesztésre váró hangfelvételt, és 
megértettem valamit. Ahogy a méz a 
torkomnak, olyan simogató és sely-
mes volt az Úr üzenete a lelkemnek, 
és amilyen nagyon csípett az elrágott 
fokhagyma és végezte tisztító felada-
tát, úgy tisztította ki gondolataimat 
Isten igéje abban a pillanatban, ami-
kor megnyitottam a szívemet. Azon 
a napon, amikor elkeseredtem, hogy 
milyen hosszú ez a testi betegség, ak-
kor már megvolt a gyógyír az Úrnál. 
Nekem kellett megtennem valamit, 
hogy meggyógyuljak. S ez az örök 
recept: az Isten előtt megtört szív, a 
bűnbánat által.
Végigpörgettem magamban, hogy mi-
ért és hogyan lettem kimerültté… S 
szépen lassan sorra vettem és meg-
bántam imádságban mindazokat a 
cselekedeteket, gondolatokat, viszo-
nyulásokat és hitetlenséget, melyek az 
Élő Isten előtt nem voltak kedvesek. 
Abban a pillanatban világos volt előt-
tem, hogy visszatértem a helyes útra. 
Másnap úgy ébredtem, mint akinek 
semmi baja nincs már. Se köhögés, 
se orrfújás… Akit a Fiú megszaba-
dít az valósággal szabaddá lesz (v.ö. 
János 8,36) Ez így IGAZ. Áldott le-
gyen az Ő neve!

Cerina-Elek Éva

Elgondolkodhatunk azon, hogy mi-
ért, s hogyan megyünk templomba. 
Sokszor tele vagyunk gondokkal, meg 
nem oldott problémákkal. Kézzel fog-
ható bűnökkel. Amikor a templom-
ba érünk, odajárulunk mindezekkel 
Isten elé, bűnbocsátó kegyelmét kér-
ve. Pihenünk, hűsölünk a templom 
falain belül, és nem történik sem-
mi. Talán kicsit megnyugszunk, és 
hazamenve folytatjuk elrontott éle-
tünket, dolgainkat. Van-e változás, 
látható-e, hogy templomban voltál, 
szólt hozzád Isten az igén, a prédiká-
ción keresztül? Próbálod-e mindezt 
a gyakorlatban is megvalósítani? 
Aztán a templomba járás Isten 
törvénye. Mily jó a testvéreknek, 
keresztényeknek közösségben imád-
kozni, énekelni. Hálát adni egymá-
sért, gyógyulásért, meghallgatott 

imáinkért, a jóért, a rosszért is. Meg 
kell értenünk, hogy mindenünk, 
amink csak van, Istentől van, és hála 
jár néki érte tőlünk, teremtményei-
től. Hiszen nekem, személy szerint 
semmi sem járna. Csak Jézus ér-
deméért lehetek kedves Isten előtt. 
Bizony, naponta örömmel, bátran, 
tiszta szívvel adjunk hálát Istennek 
megtartó kegyelméért, hogy sza-
badon, félelem nélkül mehetünk a 
templomba. Menjünk is a gyüleke-
zetbe, hadd szóljon Isten igéje, ami 
élő és ható, élesebb minden kétélű 
kardnál. 
Szeressük őt tiszta szívvel, éne-
keljünk Istent dicsőítő énekeket, 
gyakori hálaadásainkkal és hitbé-
li engedelmességünkkel okozzunk 
Néki örömöt. 

Éva néni Komáromból
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Szeptember elsejét írtuk, amikor 
megtörtént a baj. Fiam az öcsémnek 
segédkezett egész nap. Házat szige-
teltek, a fiam adogatta a szigetelő la-
pokat és a ragasztó anyagot is. Mivel 
egész nap esőre állt az idő, jól ráhúz-
tak, hogy előbb végezzenek, így már 
6 óra is elmúlt, amikor öcsém futva 
jött, hogy menjek, mert a fiam a föl-
dön fekszik. (Ő egy középsúlyos fo-
gyatékos emberke). Nézzem meg mi 
van vele, csak játszik, vagy baja lett? 
Futok át az úton, a fiam a földön, egy 
fa mellett fekszik az oldalán, arca, 
keze szürke és lilás, sőt a nyaka is. 
Hamar mentőt hívjatok! 
Szólnak, hogy a mentőt elküldték, 
de addig fordítsuk hátára a beteget 
és kezdjük meg az újraélesztést és 
ne is hagyjuk abba, míg oda nem 
érkeznek. A megérkező mentősök 
folytatják a műveletet 1,5 órán ke-
resztül, és négyszeri élesztés után 
elindulnak vele a szakadó esőben. 
A mentős doktornő a mért adatok 
alapján infarktust állapít meg, így 
kerül Győrbe a fiam. 
Másnap megyünk hozzá a kórház-
ba. Az ügyeletes orvos érzéketlenül, 
szinte gépiesen sorolja a felmerülő 
bajok lehetőségeit. 
– Most mély altatásban tartjuk – 
mondja, – de megkezdjük majd az 
élesztést is. Kómába is kerülhet, a 
vége halál, de ha túléli, tüdőgyulla-
dást is kaphat a sok fekvéstől. Ez is 
lehet halálos, de ha felébred, majd 
akkor derül ki, hogy az oxigén hiá-
nyos állapot miatt mennyire sérült 
az agya. 
Csak álltam, végighallgattam az 
orvost, de amikor a teremből kife-
lé mentem, akaratlanul is hangosan 
kimondtam: „Jól van, csak ijeszt-
gess engem, de nekem van egy élő 
Istenem, s az a kérdés, majd Ő ho-
gyan dönt.” 
Teltek a napok. Sógornőmmel – ami-
kor csak tudott – mentünk látogat-
ni Komáromból. Mindig egy napra 
kellett figyelnünk. Ma már levették 
a lélegeztetőről. Már megismer min-
ket. Ha akadozva is, de beszélget, 
elfogadja etetéssel az ételt. Egy na-
pot tölt a szub-intenzíven, és végül a 
kardiológiára került. Látogatáskor az 
orvos, akihez a fiam került elmondta, 
hogy nem volt infarktus, de a meg-
nagyobbodott szív szívritmus zavart 

csinált, ami leállította a szívet. Ő azt 
tervezi, ha nem lesz hőemelkedése 
és láza – mert már hörgő gyulladása 
volt –, akkor az összehívott konzílium 
előtt javasolni fogja a szívritmus sza-
bályozó készülék beépítését a mellka-
sába. Ez a beavatkozás valószínűleg 
Budapesten lesz. 
Itt most muszáj megállnom. Ami va-
lójában történt, azt most csak le kell 
írnom, de átélni, megélni egészen 
más volt. Azt tudom, hogy az történ-

het meg velem és szeretteimmel, amit 
Isten megenged. 
Ott vagyok az újraélesztésnél, imád-
kozom, sírok, imádkozom, sírok. 
Esedezem az Atyához: „ugye, Uram, 
még nem viszed el őt”? Végig fut raj-

tam: mi lenne, ha egyedül marad-
nék? „Ó, Uram, könyörülj rajtam!” 
„Amit könyörgéstekben kértek, higy-
gyétek, hogy mindezt megnyeritek 
és meglészen néktek.” (Mk 11,24) 
„Kérjetek és megkapjátok, hogy az 
örömetek teljes legyen.” (Jn 16,24) 
„Te, Uram könyörülő és irgalmas 
Isten vagy.” (Zsolt 86,15) 
Az emberek segítése, segíteni aka-
rása végig jelen volt és van. Naponta 

megköszöntem, megköszöntük só-
gornőmmel Isten segítségét. Jött a 
hír, hogy nem viszik Budapestre, 
hanem itt Győrben műtik a fiamat, 
és a kezelőorvos végzi a műtétet. 
Az orvos is aggódik, hogyan fogja 
fiam elviselni a beavatkozást, mert 
helyi érzéstelenítéssel műti majd. 
Megint ima és ima, minden újabb 
lépést viszek Atyám elé. Esedezem 
és könyörgök, hálát adok, megkö-
szönöm Istennek, amit tesz velünk. 
Fontos és lényeges segítség, hogy 
sógornőm lánya itt dolgozik nővér-
ként a kardiológián és ő bemehet 
a műtőbe, mialatt a fiamat műtik. 
„Minden jól működött a műtét alatt” 
– mondta. Dicsőség, dicsőség és hála 
Istennek és Jézus Krisztusnak, aki 
érzem, hogy esedezett az Atyánál 
a fiamért. A doktor úr megdicsérte 
fiamat, mikor betolták ágyastól a 
szobájába, ahol végig ott várakoz-
tunk sógornőmmel.
Minden, amit leírtam 3 hét alatt 
történt. Ma itthon lábadozik, erő-
södik. Én 68 évesen kiszolgálom, 
körbe kotyogom, mint egy kotlós-
tyúk, Isten bölcsességét kérve a na-
pi feladatokban. 
Ez a történet egy újabb próbatétel az 
életemben. Köszönetet kell monda-
nom minden rokonomnak, környe-
zetemnek és a Komáromban élőknek 
is. Hogy mindig volt látogatója a 
kórházban és itthon is. A sok imát 
testvéreimtől, aki megtalálta fiamat 
az út szélén. És mindenkinek, aki 
akkor segített. Ó, Uram, Istenem, 

mennyi embert tudtál felhasználni 
a 3 hét alatt. Köszönet és hála van a 
szívemben, hogy így döntöttél. Segíts, 
Uram, hogy naponta követni tudjalak, 
vezess és taníts! Köszönöm! 

J. Józsefné, Komárom

Isten erejével és erős hittel

Hála–cseppek

Hálát adni olykor nehéz,
mert makacs, kemény az ész;
így nem nyitja meg a szív zárját,
pedig a Lélek súgja: „Mondj, mondj hálát!”

Hálát adni olykor könnyű,
mert a helyzet egyértelmű.
Elménk zárja simán nyílik,
A szó pedig, ha lassan is, de előbújik…

És megszületik a hálaszó…
−	 villámfényes sötét éjben, 
−	 belső szobánk rejtekében,
−	 esős úton, havas télben,
−	 sziporkázó csillagfényben,
−	 perzselő nap hőségében,
−	 nyüzsgő utcák szegletében;
−	 ha az emberi megoldást hiába várom,
−	 és kezem nem szorítja párom,
−	 felhők közt egy gépmadáron,
−	 elgyengülve betegágyon,
−	 ha megbántott a jó barátom,
−	 vagy ha elvesztettem mindenkit és 

mindent
Hálaszóval dicsérem Istent!
…Mert létezik nékünk,
ezért nem félünk, hiszen
még kegyelméből élünk!

Hálát adni mindig kötelesség.
Ebben vezessen minket bölcsesség,
és Isten Lelke adjon szót szánkra,
hogy az tisztán csengjen, amikor mondjuk:
Istennek legyen hála!

Mérei–Kormos Edit
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Ezen az Adventen különösen sokat 
foglalkoztatott ez a gondolat, s ennek 
kapcsán eszembe jutott egy réges-ré-
gi élményem. Lehettem úgy hét-nyolc 
éves, s elindultunk rokonlátogató 
körútra az ország távoli csücskébe. 
Szüleim, annak rendje és módja sze-
rint táviratban jelezték érkezésünket, 
ugyanis az még a „telefon előtti” idő-
szak volt országunkban…
Mentünk egyik helyről a másikra, 
no nem autóval, ahogy a mai csalá-
dok nagy része teszi, hanem vonattal, 
távolsági busszal, meg „láb busszal”, 
azaz gyalog. Az elején minden rend-
ben is volt, de az egyik este hiba csú-
szott a gépezetbe. Késő este érkeztünk 
édesanyám testvéréékhez, pontosab-
ban csak a bejárati ajtójukig, mert 
odabent teljes sötétség uralkodott. 
Csengettünk, dörömböltünk, kiabál-
tunk, még a terasz ajtón is kopogtunk, 
de semmi válasz. Néma csönd és sö-
tétség. Vártunk egy kicsit, sétáltunk 
a telepen, majd újra próbálkoztunk, 
egyre elkeseredettebben, de mindhiá-
ba. Végül – más megoldás nem lévén 
–, visszagyalogoltunk a vonat pálya-
udvarra, s elhelyezkedtünk a váró-
terem egyik sarkában levő padon, s 
ott töltöttük az éjszakát még néhány 
„különösen kinéző” alak társaságá-
ban. Az éjszaka folyamán rendőri 
ellenőrzést is kaptunk, elemlámpá-
val, igazoltatással, meg minden más 
„szükséges velejáróval” együtt. (Igaz, 
ha jól emlékszem szüleimet csak ki-
kérdezték arról, hogy árulnák már el, 
mit keresnek három kicsi gyerekkel 
egy váróteremben?) 
Hazudnék, ha azt állítanám, hogy 
élveztem „különös kalandunkat”. 
Fáztunk, éhesek és álmosak voltunk, 
s egy kicsit féltünk is. (Legalábbis én 
biztosan.) Rossz dolog ugyanis kita-
szítottnak lenni, s életemben először 
durván szembesültem ezzel a hely-
zettel. Azóta már volt részem mind 
testi, mind lelki elutasításban, s nem 
tudom, melyiket nehezebb hordozni, 
ugyanis az embernek lelke is van, 
nemcsak teste. (Egyébként a roko-
nok is ártatlanok voltak a dologban, 
a táviratot valami oknál fogva nagy 
késéssel kézbesítették, s így nem tud-
tak jövetelünkről.)
Másnap hajnalban aztán szüleink vé-

get vetettek a rokonlátogató körútnak, 
s az első vonattal hazautaztunk. Arra 
még emlékszem, hogy a kupéban idő-
ről-időre elaludtam, mert egyrészt jó 
meleg volt, másrészt a hely is bizton-
ságosabbnak tűnt, mint a „hajlékta-
lan” állapot… 
„Az övéi közé jött, s az övéi nem fogad-
ták be őt.” – olvassuk János evangéli-
uma elején. Milyen tömör, s mennyire 
szívbemarkoló mondat, s mennyire 
jellemzi Urunk földi életét. 
Az övéi közé 
jött, saját népé-
hez, megváltást, 
szabadítást hoz-
va, ajándékként, 
s nem kértek be-
lőle, s legyünk 
őszinték a leg-
többen ma se 
kérnek belő-
le. Valami más 
után vágytak és 
vágyunk ma is.
A Földre jött Isten Fiának már élete 
első pillanatában szembesülni kellett 
ezzel a kitaszított állapottal. Pedig 
az övéi közé jött, abba a törzsbe, ab-
ba a városba, melyből ősei származ-
nak, s csak a betlehemi bezárt ajtók 
fogadták, pontosabban egy istálló, s 
benne egy jászolágy. Nem éppen fő-
úri fogadtatás! 
Ez a kitaszítottság Mesterünk egész 
életét végigkísérte: menekülés Egyip-
tomba, az idegenbe, mert nemcsak a 
betlehemi embereknek volt kemény 
a szíve, hanem Heródesnek is. Nem 
kért ő semmiféle újszülött királyból! 
Még mit nem, hogy aztán trónbitorló 
legyen! Pedig Urunk nem földi hata-
lomra vágyott, nem heródesi pom-
pára és kétes dicsőségre, hanem Ő 
az emberi szívekben szeretett volna 
lakozást venni, s azokon uralkodni, 
akik önként felajánlják neki az életü-
ket. S ez a cél ma se változott.
Jézusunk szolgálata során is időről-
időre szembetalálta magát ezzel az 
érthetetlen elutasítással, pedig, Ő 
szertejárt, jót tett, tanított, gyógyí-
tott, s megmutatta az Atyához vezető 
utat. Néha annyira nem volt számára 
hely, hogy egy önjelölt követőnek így 
válaszolt: „A rókáknak van barlang-
juk és az égi madaraknak van fész-

kük, de az Emberfiának nincs hova 
fejét lehajtania.” (Máté 8,20)
Ez, a személyét övező meg nem értés 
még a családja részéről is végigkísér-
te életét úgy annyira, hogy anyja és 
testvérei egy alkalommal azt gondol-
ták, hogy teljesen magán kívül van, s 
eljöttek, hogy hazavigyék. (Márk 3.21) 
Milyen megdöbbentő, hogy Urunk, 
annak ellenére nem adta fel a szolgá-
latát, ahogy bántak vele, pedig rossz 
dolog kitaszítottnak lenni.

Követői közül 
se mindenki 
értette meg, 
és sokan el-
pártoltak tőle, 
mivel kemény 
beszédnek mi-
nősítették ta-
nítását, úgy 
annyira, hogy 
még a tizenket-
tőnek is feltette 
a kérdést: „Ti is 

el akartok menni?” Nem tudom, hány 
nagy tanító örülne napjainkban en-
nek, az „osztatlan” népszerűségnek? 
De, Jézus nem is kétes értékű emberi 
elismerésre vágyott, Ő ugyanis nem 
ezért jött. Ő az Atya akaratát teljesí-
tette egészen a golgotai keresztig, ami, 
– méltán mondhatjuk –, az elutasí-
tottság csúcsa volt. Szenvedő, aláza-
tos, másokért élő Krisztusra ugyanis 
nincs szükség, mi győztes hősöknek 
örülünk. Diadalmas győztes hadve-
zéreknek, s ha Istennek más a terve, 
akkor sajnáljuk, de nem ér a nevünk. 
Mi „kiszállunk a játékból”, legalábbis 
sokan így gondolkodnak. A gond az, 
hogy erre nincs lehetőség, ugyanis 
nem mi határozzuk meg a játéksza-
bályokat, s Isten attól nem változtat-
ja meg a véleményét, hogy mi mást 
szeretnénk. Ő ma is kopogtat a bezárt 
szívek ajtaján, s Őt ma is el lehet uta-
sítani, de – és az a jó hír –, be is lehet 
engedni. S ma is igaz az, ahogy János 
evangéliumának elejét folytatja: „Akik 
pedig befogadták, azokat felhatal-
mazta arra, hogy Isten gyermekeivé 
legyenek; mindazokat, akik hisznek 
az ő nevében, akik nem vérből, sem 
a test, sem a férfi akaratából, hanem 
Istentől születtek.” (János ev. 1,12-13)

Kulcsár Anikó
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Ott állt az ablak előtt és üres tekin-
tettel merengett a távolba. Erősen 
szürkülőben volt, hiszen ilyenkor, 
december vég közeledtével, hamar 
esteledik. Hangulatát – a komor fel-
hőkből álló égbolthoz hasonlóan – 
ólomszürkének érzékelte. Ugyan, ki 
csodálkozhatna ezen, hiszen egyedül, 
magányosan élt, ami karácsonyhoz 
közeledően egyre nagyobb súllyal ne-
hezedett rá. Igen, a „szeretet ünnepe” 
az ilyenkori alkalom, és ez minden-
képpen társas kapcsolatot feltételez, 
amiben neki sok éve már nincs része.
- Istenem! – sóhajt nagyot. Férjére 
gondol, aki meghalt immár négy éve, 
és nagyon sajog az a seb, ami soha be-
gyógyulni nem akar; fiát, az egyetlen 
gyermekét 15 esztendeje temette el. 
Bárcsak szülhetett volna legalább még 
egy lányt vagy fiút – ám férje hallani 
sem akart róla.
- Karácsony? Ugyan minek és kinek? 
– tör fel szívéből a keserűség, szinte 
kétségbeesett erővel. Nincs senki, aki-
nek kiönthetné bánatát, akivel meg-
oszthatná az egyedüllét terhét. Még az 
időjárás is rátesz egy lapáttal a maga 
szürke-mocskosságával. Valamikor 
magától értetődő volt a karácsonyi 
hóesés, a „fehér karácsony”. De hát 
„hol van már a tavalyi hó?” (Akkor 
se volt). Mára már az időjárásban 
sem lehet megbízni. Esik, esik, vi-
gasztalanul. Sáros, koszos minden. 
Legalább szomszédaival lett volna 
baráti viszonyban! Sajnos, férje nem 
kért semmi-féle „bratyizásból”… 
- Milyen is lehet az – próbálja elkép-
zelni a soha nem próbáltat, nem ta-
pasztaltat - : játszani a fenyőfa alatt 
az unokákkal, miközben betölti a 
karácsonyfa-illat az egész szobát és 
mindenki örül a másik örömének és 
jelenlétének..? 
 - Jaj, nem, nem! – hessenti el magá-
tól a víziót, ami a valóság kontraszt-
jaként inkább fáj, semmint andalít.
Szenteste van. Ködösen rémlik csu-
pán, hogy mitől vagy Kiről is nevez-
tetik annak. Nem volt vallásos, noha 
valamikor konfirmált, de a „szocialista 
realizmus” és a napi dolgok, tenniva-

lók hamar betemették meddőhányóval 
azt, ami, ha nem vigyázzák, éltetik, 
magától is elsorvad. Hat óra lehetett. 
Lefeküdni még korai. Kapcsolja be a 
TV-t? Ettől az ötlettől is félt. Annyi 
ostobaságot, sőt ocsmányságot sugá-
roznak az év egyéb időszakában is, 
most meg erősítse fel az ünnepi mű-
sor a hiányérzetét? Ez aztán a „róka 
fogta csuka, csuka fogta róka” dilem-
ma. Ostobaságra, ocsmányságra nem 
kíváncsi, a szeretet téma meg hiány-
betegségként gyötörné… 
Hirtelen csengetésre riad vissza a va-
lóságba. Ki lehet az ilyenkor? - Csak..
neem..? Az nem lehet – hitetlenkedik. 
Most jut eszébe, hogy néhány napja, 
a piacon találkozott egy ismeretlen 
fiatalemberrel, aki látva tétovaságát 
és a bevásárol-
takkal való fárad-
ságos cipekedését 
– előzékenyen 
felajánlotta se-
gítségét. Hazáig 
hozta szatyrait és 
az úton beszélget-
tek. Egy-kettőre 
kiderült, hogy 
milyen szomorú 
karácsonynak néz 
elébe, hogy egye-
dül kell lennie, 
nincsen kivel és 
nem is akar ün-
nepelni. Akkor 
Béla – mert így 
mutatkozott be 
– megígérte; a 
szenteste meg-
látogatja. Ám hit-
te is meg nem is, 
mert igaz, hogy 
olyan kedves volt 
és jó szándékú, de 
már annyi min-
denki ígért, annyifélét, aminek fele 
sem volt igaz… Sietve ment ajtót nyit-
ni, és valóban, Béla állt az ajtóban. 
- Kezét csókolom, Lívia néni – kö-
szöntötte a hitetlenkedve rátekintő 
asszonyt. 
- Béluskám, hát eljött?

- Hát megígértem Lívia néni, nem?
 - De, igen fiam, csakhát…- vált némi 
szégyenkezéssel közvetlenebb hang-
ra, amibe némileg bele sugározza rég 
eltemetett anyai érzéseit is…
- Megvallom magának, titkon készül-
tem is egy kis szerény vacsorával. Ugye 
itt marad egy órácskára? 
- Persze, Lívia néni. Nem is úgy gon-
doltam, hogy átadom az ajándékot, 
és futok haza. A gyerekek megkapták 
már a játékokat, most azzal lesznek 
elfoglalva. Tán nem is veszik észre a 
hiányomat, arra a kis időre. 
Az asszony immár szinte lebeg az 
örömtől, nem is emlékszik néhány 
perccel ezelőtti elkeseredettségére. 
Mosolygós arcán kezdnek legördül-
ni azok az örömkönnyek, amiken át a 

világot már sok-
kal inkább más 
színben látja. 
Az örömköny-
nyek felbontják 
a szürkét szivár-
ványszínűre… 

A történet üze-
nete, tanulsága: 
Isten szempont-
jából nézve e 
meghatónak, 
önzetlen szere-
tettel telinek tet-
sző üzenet kár és 
szemét, ha Béla 
a beszélgetés al-
kalmával nem 
tesz bizonysá-
got a Jó Hírről, 
a Szabadító, 
Vigasztaló Isten-
ről, Aki minden-
re elég, Akinek 
társaságában so-
hasem kell sen-

kinek egyedül lennie, Aki túl azon, 
hogy meghalt bűneinkért, hogy kivált-
son a Sátán fogságából – mindennap-
ra szavatolja övéinek a „karácsonyt”, 
mert szeret és mindenkinek az üd-
vösségét akarja. 

M. Zoltán

AZ IGE  
TESTTÉ LETT! 

Csendben, szalmán, szelíd barmok 
teste melegébe 
köszöntött be a világnak 
döntő eseménye.

Nem császárok parancsától, 
zordon hadvezérek 
csatáitól lesz boldogabb 
a világtörténet, 
hanem, hogy egy istállóban 
AZ IGE TESTTÉ LETT.

Próféciákat és népek 
reményét betöltve, 
Isten megváltó szerelme 
érkezett a Földre.

Bódás János

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya  
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (János evangéliuma 1,14)
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„Minden tökéletes ajándék onnan 
felülről, a világosság Atyjától száll 
alá.” (Jakab 1,17).

Egy réges-régi Karácsony délutánján 
a kis szőke copfos nem bírt magával. 
A várakozás izgalmától fűtve majd 
kibújt a bőréből. Sehogy sem akaró-
dzott a délutáni alvás, pedig testvére 
példát mutatva jóízűen szuszogott a 
másik ágyon. Ő ezalatt, a tilalom el-
lenére is, kibújt az ágyacskájából, és 
kiszökött a gyerekszobából. 
A karácsonyfát díszítő 
szülőknek ezzel nagy 
riadalmat okozott. 
Az édesanya attól 
félvén, hogy a kis 
huncut még a test-
vérét is felébreszti 
és akkor oda a meg-
lepetésnek, úgy dön-
tött, hogy nem erőlteti 
tovább a délutáni alvást. Jó 
melegen felöltöztette a kislányt 
és kiment vele a sötét, hideg kertbe. 
A metszőollóval két fenyőágat vágott 
le az öreg fáról. 
- Gyere, drágám! - fordult a fázós kis-
lányhoz. - Menjünk, vigyük el gyor-
san ezt a két szép ágat a szemfelszedő 
Judit néninek. Ugye emlékszel rá? 
Tudod, ő az, aki újjávarázsolja a lyu-
kas nylon harisnyákat. 
A mai fiatalok talán most értetlenül 
néznek maguk elé. Ki az a szemfel-
szedő? Mi az, hogy szemfelszedés? 
Ez bizony napjainkban már egy rég 
elfeledett foglalkozás, de azokban az 
években az emberek olyan szegény-
ségben éltek, hogy nem dobhatták 
szemétbe a leszaladt szemű harisnyát, 
mint ahogy ez napjainkban szokás, 
hanem elvitték a szemfelszedőhöz, 
aki kivételes kézügyességgel, egy ap-
ró horgolótűvel egyenként felszedte a 
lefutott szemeket és művészi módon 
eltüntette a lyukakat is. 
Ám a kis copfosnak karácsonyvárás 
helyett ma egyáltalán nem nyerte meg 
a tetszését ez a váratlan jótékonykodó 
látogatás. Az is eszébe jutott, hogy kis-
korában hányszor kinevették, amikor 
megpróbálta kimondani a bűvös szót 

„szemfelszedő”, mert olyankor min-
dig összegabalyodott a nyelve. Akkor 
döntött úgy, hogy ő bizony harisnya-
doktornak fogja nevezni Judit nénit. 
Arról nem is szólva, hogy mennyivel 
elegánsabb foglalkozás harisnyadok-
tornak lenni, mint szemfelszedőnek. A 
találó elnevezés ihletője az anya volt, 
aki ha lefutott a szem a harisnyáján, 
mindig ugyanazt hajtogatta: jaj, ne-
kem, már ez a harisnyám is beteg lett. 

Egyébként a kislány ked-
velte Judit nénit. 

Eddig mindig 
s z í v e s e n 

ment oda, 
ahol vá-
rakozás 
közben 
szép és 

izgalmas 
története-

ket hallott a 
Bibliából, miköz-

ben Judit néni gyó-
gyítgatta a beteg harisnyákat. Ám 
ma délután őt csak egyetlen dolog 
érdekelte: milyen ajándékok lesznek 
a karácsonyfa alatt?
Szokatlanul kihalt volt a Pázsit ut-
ca. Csak az ablakokból kiszűrődő fé-
nyek jelezték, hogy mindenütt nagy 
a sürgés-forgás odabenn. Anya és lá-
nya kézen fogva, szótlanul lépdeltek 
úti céljuk felé. A kislány, hogy nem-
tetszését legalább testbeszéddel ki-
mutathassa, húzatta magát. Még jó, 
hogy nem kellett messzire menniük. 
Amikor odaértek és kinyílott az apró 
üzlethelyiség-lakás ajtaja, a kis durcás-
nak egyszeriben elszállt a rosszkedve. 
Tágra nyílt a szeme, még köszönni is 
elfelejtett. Hirtelen felkiáltott: 
- Nézd, édesanya? Judit néninek már 
van szép karácsonyfája, s azzal már 
indult is az asztal felé, a különös gond-
dal, ízlésesen feldíszített műfenyő-
fához. Az anya sűrű bocsánatkérése 
közben még az ő viselkedését men-
tegető monológba is belekotyogott.
- Levehetek egy szaloncukrot?- és vá-
laszt sem várva, már nyúlt is a leg-
közelebbihez. 
- Nyugodtan leveheted  - adta meg az 

engedélyt Judit néni. De félek, hogy 
csalódni fogsz, mert nincs cukor ben-
ne. Csupán apró vadgesztenyéket rejt 
a csinos csomagolás. Ugye milyen szé-
pek? - kérdezte zavartan.
- Akkor egy habkarikát veszek le, 
jó? -szaladt ki a kis mohó száján az 
újabb ötlet. 
- Jaj, kicsim, sajnos az sem ehető, 
mert sóból, lisztből, meg vízből ké-
szült. De a diók valódiak, ám mert 
aranyfestékkel vannak bevonva, azt 
sem ajánlatos elfogyasztani. 
A kislány arcán mélységes csalódott-
ság tükröződött. Majd hirtelen csí-
pőre tette a kezét és számonkérőre 
fogta a szót.
- Mondd, Judit néni, van neked egy-
általán valami igazi ajándékod is? 
- Természetesen van. S ha leveszitek 
végre a kabátotokat és legalább né-
hány percre leültök nálam, akkor azt 
is elárulom, hogy mi az. 
A látogatók örömmel fogadták a ked-
ves hívást. Jól esett átmelegedni, s a 
finom gyümölcstea is, amivel Judit 
néni megkínálta őket. Eközben vázá-
ba került a két fenyőgally. Kellemes 
fenyőillat töltötte be a szobát. 
- Nos, hogy ígéretemhez híven vála-
szoljak a kérdésedre - fordult a kislány 
felé a háziasszony -, nekem már ma 
az is meglepetés ajándék, hogy meg-
látogattatok. Nem is szólva erről a két 
gyönyörű, illatozó fenyőágról. Drága 
ajándék nekem az is, hogy nap, mint 
nap kézbe vehetem és olvashatom a 
Bibliámat, Isten hozzám szóló kije-
lentett szavát. De a legnagyobb aján-
dékom az én drága Megváltóm, az Úr 
Jézus Krisztus, aki közel 2000 éve, 
Karácsonykor jött közénk a földre. Az 
ő születésére emlékezünk ilyenkor. 
Bizonyosan hallottál már arról, hogy 
Ő érettünk hagyta ott Atyja dicsősé-
ges lakhelyét. Épp ma olvastunk erről 
a Szentírásban, az efezusiakhoz írott 
levélben: „Krisztus mi érettünk aján-
dékul adta magát”. Isten, a mi meny-
nyei Édesatyánk, ennyire szeretett 
minket, hogy elküldte az Ő egyetle-
nét, szeretett Fiát engesztelő áldoza-
tul a mi bűneinkért. Ma este szüleid 
a Szentírásból bizonyára felolvassák 

A harisnyadoktor Karácsonya
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neked azt is, hogy milyen körülmé-
nyek között született meg Jézus. S 
ha az ünnepek után elhozzátok a ja-
vításra váró harisnyákat, akkor szí-
vesen megosztom veletek, amit még 
erről a Bibliában olvastam. Sok-sok 
tanulságos, igaz történet van még a 
tarsolyomban az Úr Jézusról.
Hazafelé a kislány gondolataiba mé-
lyedt és szorosan az anyjához simult. 
Aztán váratlanul megállt és megszólalt:
- Ugye édesanya, milyen szegény ez 
a néni?
- Nem, drágám, ezt nem jól gondo-
lod. Sőt épp az ellenkezője az igaz. 
Judit néni nagyon-nagyon gazdag, 
mert övé a világ legdrágább kincse, 
az Úr Jézus Krisztus. És ez minden 
földi ajándéknál többet ér. 
- Akkor én is szeretnék ilyen gazdag 
lenni - vágott közbe a kis beszédes.

- Ezt a kívánságodat akár most rög-
tön továbbíthatjuk is az Úr Jézusnak, 
hiszen ismered azt a szép énekünket, 
amely éppen erről a kérésről szól. 
Ezzel az anya halkan énekelni kezdett: 
„Jer hű szívembe hát,
Habár szegény e szállás,
De mindörökre hálás,
Úgy áldja Krisztusát.” (312,4 dics.)

A kislány is bekapcsolódott az énekbe. 
Hazáig jókedvűen, többször elismétel-
ték ezt a pár sort. Ám a befejező részt 
a gyermek rendre eltévesztette. Úgy 
áldja Krisztusát helyett ő mindig azt 
énekelte, hogy „Úgy várja Krisztusát.”
- Már megint eltévesztetted - szakí-
totta félbe az anya az éneklést.
- Nem, édesanya, nem tévesztettem 
el. Ma este én ezt így akarom énekel-
ni. Mert én már annyira várom Őt. 

E meggyőző válasz után újra együtt, 
örömteli szívvel énekelték: 
„Jer hű szívembe hát,
Habár szegény e szállás,
De mindörökre hálás,
Úgy várja Krisztusát.” 
A dalárda eközben hazaérkezett. A 
kapuban a gyermek hirtelen anya elé 
állt, mindkét kezét szorosan megfog-
ta, és kérőn a szemébe nézett. 
- Mondd, édesanya? Ugye azért a mi 
karácsonyfánkon lesz igazi szaloncu-
kor és habkarika is?

Utóirat:
Ez volt az utolsó békés karácsonyunk 
a Pázsit utcai házban. Azután nálunk 
is évekig jöttek „a vadgesztenyések”.

Szalóczyné Móray Inke

KARÁCSONYI 
ÉNEKSZÓ 

Mikor Jézus született, 
Angyalok így énekeltek:

„Az Istennek dicsőség, 
Embereknek békesség!“

Folytassuk az éneket, 
Hogy mindenki hallja meg!

Gerzsenyi László

A pályaudva-
ron gyülekezik 
a táborozó kis 
csapat. Az alig 
három éves 
„óriás” ott van 
a gyerekek kö-

zött két idősebb testvérével, édesanyjá-
val, és a nélkülözhetetlen futó bicajával.
A hangosbemondó épp az ő vonatuk-
ról tájékoztatja az utas közönséget, 
s „a vonaton biciklik szállítása nem 
engedélyezett.” mondattal fejezi be 
a hirdetést. „Jaj a biciklim!” – kiállt 
fel a hároméves, s onnantól kezdve 
egész úton azon retteg, hogy a kalauz 
bácsi biztosan le fogja dobni bicikli-
jét a vonatról. Ennek ellenkezőjéről 
senki sem tudja meggyőzni, egészen 
a jegyellenőrzés megtörténtéig,  a na-
gyobbak őszinte derültségére

Gyerekszáj

„Kiskarácsony, nagykarácsony, ki-
sült-e már a kalácsom” – harsogta 
annak idején az egész óvoda, s per-
sze én is fújtam velük együtt, mert 
mindig is szerettem énekelni. Ám 
azt nem igazán értettem, hogy mi-
ért kell a jaj, de szép karácsonyfát 
zengedezni, de hát nem ez volt az 
egyetlen furcsa gyerekdal… A kará-
csonyfa tényleg szép volt, kalácsnak 
azonban hírét sem láttuk azokban a 
napokban az újpesti oviban.
Aztán az óvó néni a kezébe vette a 
hegedűjét, s felcsendült a Csendes 
éj. Nagyot dobbant nagycsopor-
tos szívem, s vele dúdoltam. Aztán 
egyszer csak – az ötévesek min-
dentudó magabiztosságával – nagy 
hangon megszólaltam: „Mária néni, 
ennek én tudom ám a szövegét is!” 
„Én is!” – nézett rám mosolyogva. 
„Énekeljük el!” – indítványoztam 
lelkesen. „Ez a mi titkunk” – súg-
ta nekem – „most csak dúdoljuk!” 
Az óvó néni pedig hegedült tovább: 
„Ó, gyönyörű szép titokzatos éj…” 
„Pásztorok, pásztorok…” „Dicsőség 
mennyben az Istennek”.
Nem értettem. Csak megsejtettem, 
hogy a „titok” mögött valami másik 
titoknak is kell lennie, bár azt már 
akkor is tudtam, hogy a többiek evés 
előtt nem imádkoznak. No meg az 

idő tájt keveredtem komoly vitába 
az asztaltársammal, aki mondott 
valamit „istenkével” kapcsolatosan, 
és sehogy nem akarta megérteni, 
hogy csak egy hatalmas Isten van, 
de istenke nem létezik… Szóval azt 
gondoltam, hogy talán azért nem 
éneklünk, mert a többiek nem is is-
merik ezeket az énekeket! 
Nem is sejtettem, hogy ha kedvenc 
óvó nénim velem énekli a Csendes 
éjt, az állásába kerülhetett volna 
azon az éppen 50 évvel ezelőtti ka-
rácsonyon. 
A budapesti szupermarketekben, 
hatalmas bevásárló központokban 
évek óta „unásig” szólnak a szebbnél 
szebb karácsonyi énekek. Egyelőre. 
Mert Európa kezdi „téli vásárrá” ala-
kítani karácsonyi vásárait, nehogy 
a másképpen gondolkozók rosszul 
érezzék magukat. Éppen ezért éget 
egyre jobban a kérdés: vajon hány 
embernek jut el igazán a szívéig az 
egész világot megrázó üzenet, amely 
a karácsony lényege, tudniillik, hogy 
„úgy szerette Isten e világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy ha vala-
ki hisz őbenne el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen”… S ez több, mint 
a kalács – kenyér! Az Élet Kenyere!

Kulcsár Tibor
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Karácsonyra készülődve mindenféle 
dolgot kitalálunk, mi módon tehetjük 
széppé, bensőségessé, netalán felejt-
hetetlenné ezt az ünnepet… Készítünk 
csodálatosan feldíszített fenyőfát, az 
ajándékok sem hiányozhatnak alóla, 
nem beszélve a finom ennivalókról, 
melyekre már előre fenjük a fogunkat. 
S miért, miért nem: még emeli a han-
gulatot, ha odakint (utcán, vagy vidéki 
tájon) lehull a fehér hó, mert erre is 
nagyon sokan vágynak, kérdezgetve: 
„Lesz-e vajon fehér Karácsonyunk…?
 Tényleg, miért is olyan fontos mind-
ez pont ezen a napon, pontosabban 
ezen az éjszakán? – A SZERETET 
ünnepe! – mondják. – Na de miért 
is? Hát máskor nem lehet jókat enni, 
inni, ajándékot venni, vagy máskor 
nem eshet a hó?
– Persze-persze! No de ez így együtt 
olyan szép, és mesébe illő, és különö-
sen, ha még a kisded Jézus is odakerül 
a jászolba! Manapság így mondják: 
Cukiság!  És talán azért is szeretjük 
legjobban ezt az ünnepet, mert szép 
is, örömteli, szemnek, szájnak inge-
re, hangulatos és ajándékozottnak is 
jó lenni, meg ajándékozni is… csupa 
kellemes és örömteli óra…
Igen ám, de ha nincs meg mindez, 
mert nincs kit megajándékozni, (vagy 
szeretteink távol vannak) vagy nincs 
is pénzünk minderre, és ráadásul még 
a hó sem esik!? Sok szív keserűen éli 
meg ilyenkor a „rideg” valóságot, (én 
is kissé elfacsarodott szívvel gondo-
lok arra, hogy gyermekeink már ki-
repültek, és nincs az a bensőséges 
családi kör…)
 Na, de csak ennyi lenne a Karácsony? 
– Igen, ha emberek találták volna ki, 
akkor ENNYI! Vagyis múló fények, 
múló remények, öregedő, talán bete-
gedő szív és lélek: szomorú és fekete 
Karácsony…
„De nem lesz mindig sötét ott, ahol 
most szorongatás van; először meg-
alázta Zebulon és Nafthali földjét, de 
azután megdicsőíti a tenger útját, a 
Jordán túlsó partját és a pogányok 
határát.  A nép, a mely sötétségben 
járt, lát nagy világosságot; a kik la-
koznak a halál árnyékának földé-

ben, fény ragyog fel fölöttük!” – írja 
Ézsaiás próféta, a 9. fejezetben, és ez 
már részint be is teljesedett. A má-
sodik beteljesedés most készül: íme, 
kétezer év elteltével ismét létezik Izrael 
állam, ez az egyik. Az, hogy „lát nagy 
világosságot” még be fog teljesedni, 
és el fogják ők is ismerni, hogy: ki 
az, Aki ezt mondta önmagáról: „ÉN 
VAGYOK a világ VILÁGOSSÁGA!”
Tulajdonképpen ezen alapszik jelen 
világunk alaptörvénye! A keresztyén 
világot nem csak úgy kitalálták, an-
nak bibliai alapja van, és név szerint 
Jézus Krisztusból fakad. Ezt jelen-
leg saját szemünkkel is láthat-
juk (feltéve, ha kinyitjuk), 
hogy más „kultúrából” jött 
nép mennyire „másképp 
gondolkodik” és cselek-
szik! Bár van, akinek ez 
tetszik, és egyet is ért 
velük, de Isten csak 
egyetlen utat mutatott, 
és ez Jézus Krisztus! 
Üdvösség csak álta-
la van, és nem abból, 
amit mi cselekszünk, 
hanem amit Ő cseleke-
dett értünk!
Ha te is Őrá építed az éle-
ted, akkor neked is „fehér” 
Karácsonyod lesz. Ha nem, ak-
kor gondold még meg a folytatást: 
„Mert egy gyermek születik né-
künk, fiú adatik nékünk, és az ura-
lom az ő vállán lesz, és hívják nevét: 
Csodálatosnak, Tanácsosnak, Erős 
Istennek, Örökkévalóság Atyjának, 
Békesség Fejedelmének!” Hívd Őt a 
szívedbe, mint csodálatos tanácsost, 
Ő fogja vezetni életed fonalát, bíz-
hatsz benne, mint erős Istenben, és 
örökkévaló életed lesz az Atyánál. És 
azon túl nem az fog számítani, amit 
te cselekszel, mert az mindig kevés, 
bár sokan szeretnek magukkal dicse-
kedni. De nem ez számít, mert: „…
nékünk mindnyájunknak meg kell 
jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, 
hogy ki ki megjutalmaztassék, ami-
ket e testi életben cselekedett jót, vagy 
gonoszt…” Tehát ne másokra nézz, fő-
leg ne azokra, akik a széles úton ha-

ladnak, és nem törődnek azzal, Isten 
mit akar mondani nekik. Akármilyen 
jó embernek tartják magukat, sajnos 
el fognak kárhozni, lásd a farizeuso-
kat, akik magukat igaznak tartották! 
Jézusnak velük volt a legtöbb vitája, 
végül maga a főpap (!) végeztette ki… 
Mekkora tévedés! De nem volt téve-
dés, mert az őrök, akiket ők maguk 
küldtek ki, hogy Jézus sírját őrizzék, 
megmondták, hogy mi történt, de le-
fizették őket, hogy mondják azt, hogy 
éjjel ellopták a tanítványok a testét. 
Sőt, a tanítványokat is üldözték: „Ne 

tanítsatok ebben a névben!” Tehát 
szándékosan tagadták a té-

nyeket!
Te ne légy szándékos ta-

gadó, akkor felderül 
neked is a világosság. 
Jézus már ebben az 
életben is megmu-
tatta tanítványainak, 
kicsoda Ő, és ez nem 
csak a szem kápráza-
ta volt:„És elváltozék 
előttök, és az ő orcá-

ja ragyogott, mint a 
nap, ruhája pedig fe-

hér lett, mint a fényes-
ség.”( Mt 17,2) De Jézus a 

feltámadása után is megje-
lent Jánosnak. 

„Az ő feje pedig és a haja fehér volt, 
mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a 
szemei olyanok, mint a tűzláng; És 
a lábai hasonlók voltak az izzó fényű 
érchez, mintha kemencében tüzesedtek 
volna meg; a szava pedig olyan, mint 
a sok vizek zúgása. A jobb kezében 
pedig hét csillag volt; és a szájából 
kétélű éles kard jött ki; és az ő arca, 
mint a nap amikor fénylik az ő ere-
jében. Mikor pedig láttam őt, leestem 
az ő lábaihoz, mint egy holt. És re-
ám vetette az ő jobb kezét, mondván 
nékem: „Ne félj; én vagyok az Első 
és az Utolsó, és az Élő; pedig halott 
voltam, és ímé élek örökkön örökké 
Ámen, és nálam vannak a pokolnak 
és a halálnak kulcsai.” (Jel 1,14-18)
De neked is fehérbe kell öltöznöd, en-
gedni, hogy ő átöltöztessen:  „… térj 
meg. Hogyha tehát nem vigyázol, 

Fehér vagy fekete?
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Mintegy hat évtizednyit lépve visz-
sza az időben, gyakran eszembe jut 
egy emlékezetes karácsony. Apróság 
ami történt, de számomra egy életre 
szóló lecke maradt. Ha valamit elron-
tottam, emlékeztem arra a nevezetes 
karácsonyra.
Tél volt, nagy hó hullott. Az utcánk 
zajos volt a szánkózók zsivajától. 
Akkoriban Székelyföldön hosszú, 
kemény telek voltak. Megtörtént, 
hogy még márciusban is szánkóztunk.
Téli estéken nagyon szerettük 
a felnőttek igazi meséit-tör-
téneteit hallgatni. Karácsony 
közeledtével 
Édesanyám mesélt nekünk 
esténként, az Úr Jézus szü-
letéséről, a gyönyörű angya-
li kórusról –  hallani véltem 
– amint a csendes, csillagos éjsza-
kában  felhangzik az ének. A pász-
torokról, akik döbbenten figyelnek 
és azonnal elindulnak meggyőződ-
ni az angyali üzenet valódiságáról. 
Szinte látni véltem nagy bundáikban 
a téli éjszakában siető pásztorokat. 
Vártuk a karácsonyt, az ajándéko-
kat, de éreztem már gyermekfejjel: 
Ő, az Isten Fia a legnagyobb ajándék. 
Mégis, egyszerű, kis ajándékaink-
nak is nagyon örvendtünk.  Vártuk 
a Szent-estét, amikor a feldíszített 
fenyőt körbeállhattuk, meghatódva 
énekeltük gyermekkorunk karácso-
nyi énekeit.
Alig 4-5 éves lehettem, amikor kará-
csonykor a falu másik végéből megláto-
gatott nagyanyánk. Boldogan mutattam 
neki az almával, dióval, néhány fényes 
gömbbel feldíszített fenyőt,  de még in-
kább büszkélkedtem a nagy piros fe-
hér-babos labdával. Siettem is, hogy 
a fenyőfa alól kivegyem és egész kö-
zelről láthassa a „különleges” ajándé-
kot. Ekkor történt a baj. Sietségemben, 
ahogy bújtam ki a fa alól, megbillen-
tettem, a fa ledőlt, a díszek összetörtek 
s az én mécsesem is eltörött... sírás-
ra fakadtam. Édesanyám ölébe vett, 
nem szidott, csendesen vigasztalt. A 
fát helyreállította, fogta a seprűt és 
lapátot s szó nélkül összetakarította 
„mesterművem” romjait. Hamarosan 
visszatért szívembe, s arcomra a mo-
soly, mert valaki helyrehozta amit én 
örömömben elrontottam.

Erre emlékeztem nagyon sokszor az 
elmúlt évtizedek folyamán, a megtett 
úton. Merthogy sokszor rontottam el 
dolgokat, törtem össze – nem fenyő-
fadíszt - , hanem lehet valakiben a bi-
zalmat, mert csalódott bennem. Lehet, 
nem mindig teljesítettem feladataimat, 
ahogyan és amikorra megígértem, 
ezzel valakinek szívében törést okoz-
va. A gyermeknevelésben... hányszor 
tévedtem... minden jóakaratommal 
együtt, nem tudom, csak a mennyei 

Atya tudja, s valamicskét gyer-
mekeim. A szolgálatban...

ta lán árnyé kot ve-
tettem drága 

Mesteremre, 
Ő tudja hol, 
mikor és 

hány szor, s va-
lamit én is tudok. Az is 

megtörtént, indított egy 
beteglátogatásra, én kifo-

gásokat keresve elnapoltam 
másnapra, s másnap már nem 

volt kit meglátogatni, mert az Úr 
hazahívta azon az éjszakán. Lekéstem, 
elkéstem. Máskor sietésemmel okoz-
tam törést. Talán örömömben nagyon 
hamar akartam valamit megtenni, 
nem várva a rendelt időre, s építés 
helyett romboltam. Jó volt emlékezni 
ilyen fájdalmas, magam miatti bán-
kódások idején: Azért jelent meg az 
Istennek Fia, hogy az ördög munkáit 
lerontsa. (1 Jn 3,8/b) 
Karácsonykor Isten szerzett ünnepet 
nekünk. Mikor eljött az időnek tel-
jessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, 
aki asszonytól lett, a ki törvény alatt 
lett. (Gal 4,4/a.) Ő, az Isten Fia, az Úr 
Jézus Krisztus a segítőm, Aki sosem 
vádolt, hanem fölemelt és segített hely-
rehozni, vagy helyrehozta elrontott 
dolgaimat. Ő a Főpap, aki meg tud 
indulni gyarlóságainkon, mert hoz-
zánk hasonlóan kísértést szenvedett 
kivéve a bűnt. Van hatalma, szeretete 
és bölcsessége helyrehozni egy elron-
tott életet, segít eltakarítani a romo-
kat és újat építeni. Segít összeszedni 
az összetört darabkákat és megújult 
szívvel menni tovább Vele örömmel, 
adventben, karácsonykor és az ünne-
pek után is, az újévben is.  

V. Erzsébet, Szatmárnémeti

Egy emlékezetes Karácsony margójára
elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és 
nem tudod, mely órában megyek 
hozzád. De van …neved, azoké a 
kik nem fertőztették meg a ruhái-
kat: és fehérben fognak velem jár-
ni; mert méltók arra. Aki győz, az 
fehér ruhákba öltözik; és nem tör-
löm ki annak nevét az élet könyvé-
ből, és vallást teszek annak nevéről 
az én Atyám előtt és az ő angyalai 
előtt…” (Jel 3,4-5)
És ez már nemcsak egy hangulat lesz, 
ez a csodálatos valóság, melyet ember 
nem is tudott volna kitalálni: Hiszen 
ahhoz, hogy átöltözzünk, először le 
kell vetkőzni. Lelki értelemben ezt je-
lenti a bűnvallás, ami eleve nem kel-
lemes, de ott van Jézus keresztje, aki 
helyetted szenvedte a büntetést. De 
azután ott a felszólítás: „…Öltözzétek 
fel a Krisztust!” 
„És monda nékem: Ezek azok, a kik 
jöttek a nagy nyomorúságból, és 
megmosták az ő ruháikat, és meg-
fehérítették ruháikat a Bárány vé-
rében. Ezért vannak az Isten királyi 
széke előtt; és szolgálnak neki éjjel 
és nappal az ő templomában; és aki 
a királyiszékben ül, kiterjeszti sá-
torát felettük. Nem éheznek többé, 
sem nem szomjúhoznak többé; sem 
a nap nem tűz rájuk, sem semmi 
hőség: Mert a Bárány, aki a kirá-
lyi széknek közepette van, legelteti 
őket, és a vizeknek élő forrásaira 
viszi őket; és eltöröl Isten az ő sze-
meikről minden könnyet.” (Jel 7,14)
Így lesz igazi „fehér” Karácsonyod, és 
boldog új életed is! 
Szeretettel kívánom, hogy így legyen:  

Rózsa

A tanár-
nő, az alig hét 
éves diákját 
az ajtófélfá-
hoz támasz-
kodva találja, 
s közben még 

a homlokát is gondterhelten töröl-
geti a nebuló, miközben így szól: 
„Ma nagyon stresszes napom volt, 
igazán nem várhatsz tőlem sokat!” 
(Megáll az ész! Hova tartunk, ha 
már a hét éveseknek is nagyon 
stresszes napjai vannak…)

Gyerekszáj
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Az általános iskolai 
énekkarunkkal sok 
helyen jártunk az 
országban és hatá-
ron túl is. Sokszor 
énekeltünk temp-
lomokban, ahol 
tanáraink min-
dig felhívták a fi-
gyelmünket a hely 

tiszteletére. Világi tanárok és  diá-
kok próbáltak meg valahogy nagyon 
másként viselkedni, mint a hétköz-
napokban. Legtöbbjükön feszengést 
és értetlenkedést láttam, hogy mitől 
más ez a hely. Elevenen él bennem 
– a templom küszöbét kifelé átlépve 
– a káromkodást eleresztő és azon-
nal cigarettára gyújtó felnőttek képe. 
Diáktársaimmal többször szóba ke-
rült, hogy miért is kell megadni a 
tiszteletet. Magának a helynek, vagy 
Valaki másnak adjuk-e meg a tiszte-
letet, amikor belépünk a templom-
ba? Tudták rólam, hogy „apám pap”, 
ezért ilyenkor rendszeresen megtalál-
tak komoly kérdésekkel, vagy ízetlen 
tréfákkal. Olyan szívesen elmondtam 
volna nekik, hogy Istent nem lehet be-
zárni, akármilyen pompásan is néz ki 
„szent börtöne”. De bennem is voltak 
kérdések és komoly teológiai fejtege-
tésekbe sem tudtam volna belemenni, 
így komoly válaszaim nem voltak. Azt 
azért rendszeresen elmondtam, hogy 
nálunk, az imaházunkban mennyire 
más a hangulat, a légkör… 
Ha elgondolkodunk, hogy mi is az, 
ami valóban megszenteli a gyüleke-

zet összejövetelének helyét, akkor haj-
lamosak lehetünk az ünnepélyesség 
és hagyományok egyfajta misztikus 
elegyeként tekinteni a templomokban 
zajló eseményekre, mintha az önma-
gában valami szellemi átjárót nyitna. 
Földi oldalról, számomra a hely szent-
ségét az emberek adják meg. Mindegy, 
hogy hol és milyen körülmények kö-
zött vagyunk, ha árad a testvérekből, 
hogy azért vannak ott, mert az élő 
Istennel, Jézus Krisztussal akarnak 
közösségben lenni, akkor szentté fog 
válni a hely.
Természetesen maga a hely is adhat 
egy olyan plusz töltést, ami segít el-
mélyülni Isten szentségében, akár 
azáltal, ahogyan az a hely létrejött. 
Sok történetet hallottam arról, hogy 
milyen lehetetlen körülmények között 
kellett dolgozniuk sokszor azoknak 
a híveknek, akik akár csak egy kis 
imaházat is szerettek volna felépíte-
ni. Az államhatalommal, a település 
helyi vezetőivel, más egyházakkal, a 
családtagokkal, az időjárással és so-
rolhatnánk még, hogy mi mindennel 
kellett küzdeniük testvéreinknek. 
Önmagában az a tény, hogy egy ilyen 
épületben jöhetünk össze, mutat-
ja Atyánk hatalmát és szeretetét és 
hódolatra indíthat minket már a be-
lépés pillanatában. A napokban gon-
dolkodtam el rajta, hogy 18 éve járok 
az Ócsai Baptista Gyülekezetbe, de 
egy olyan alkalomra sem emlékszem, 
amikor fáztam volna, és ezt nem csak 
a fűtésnek köszönhetem.
Az elmúlt években több helyen is le 

kellett bontani menthetetlen állapotú 
templomokat. Vagy azért, mert már 
nem volt gyülekezet, vagy azért, mert 
aránytalanul sok pénzbe került vol-
na az épület megmentése. A „szent” 
épület halála hozhat depressziót, de 
hozhat új életet is.
Hallottam olyat, ahol a kihaló gyüle-
kezet pár tagja már nem tudta fenn-
tartani a templomot, aminek annyira 
leromlott az állapota, hogy le kellett 
bontani. Ez egy kis faluban történt, 
ahol nem nagyon volt munka, a fiatalok 
folyamatosan elhagyták a települést. 
Ebben a helyzetben a templom lebon-
tására a helyiek úgy reagáltak, hogy 
„Ezt a falut már az Isten is elhagyta.” 
Másik helyen, a gyülekezet úgy dön-
tött, hogy a felújítás óriási költségé-
ből tudnak egy modern, családbarát 
helyet építeni vagy akár bérelni, és a 
fennmaradó pénzt inkább a misszi-
óra költik. Így hát ők is lebontották 
a régi épületet, de a depresszió he-
lyett megújulás, öröm, élet lett úrrá 
a gyülekezeten és környezetén. Nem 
kérdés, hogy Isten szentsége kiáradt 
az új épületre is.
Egy csűr, egy vasúti kocsi ugyanúgy 
válhat szent hellyé, mint egy évszá-
zados műemlék vagy éppen egy ult-
ramodern közösségi tér. Milyen jó, 
hogy Isten nem támaszt lehetetlen 
elvárásokat felénk. Ketten vagy hár-
man, Jézus Krisztus nevében… Ennyi 
pont elég, hogy Isten jelenléte szentté 
tegyen bármilyen helyet.

 ifj. Nemeshegyi Zoltán

Visszagondolva a 31 évvel ezelőtti kezdő hitéletemre, 
bevallom, nem tudtam miért megyek, de bátorítást, hí-
vást kaptam és mentem a gyülekezetbe - jó volt ott len-
ni. Az ige hallgatása, az éneklés, az imádkozás vonzott, 
vágyat adott. Egy ideig sajnos, titokban kellett tettem. 
Az idő múlásával, - kb 4 hónap telt el - már hangosan 
imádkoztam is, amit igen nagy harc előzött meg. De a 
titkolózás a család, a férjem előtt növekedett, amiről - be 
kell vallanom - tudtam-, hogy ez nem jól van. Az elhatá-
rozás kész is volt, de a véghezvitelét sok-sok vívódás és 
a várható következmények miatt halogattam. Most már 
tudom, hogy az Úr mindezt tudta és látta, és Ő csodála-
tosan cselekedett, amit a mai napig is hálaadással élek 
meg. A szívembe véstem az Úr szavát, mely a valóság. 
Talán jobb, ha a „miért” helyett azt írom, mi célból voltam 
ott a gyülekezetben. Az újévi első gyülekezeti alkalmon 

mindenki személyre szóló üzenetként kapott egy igét. Igen 
vártam, mint szól a hozzám írt üzenet. Így szólt. „Ne félj 
mert én veled vagyok…” (Ézs.41,10) Szívem mélyéig hatott 
ez az üzenet, hiszen nem az emberek mondták, hanem az 
Úr, aki ismerte az én ügyemet. Leírni nem tudom azt a fel-
emelő érzést, amit ez az ige adott, a bizonyosságot, hogy 
nem vagyok egyedül. Van, aki megsegít, erősít és igazsá-
gával támogat. Ne csüggedjek el. Áldott legyen az Úr, hogy 
Ő szólt és szól ma is. Elkészítette a helyet, időt akarata sze-
rint. Hiszen „a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által”. 
Nagy kegyelem, hogy az Úr szólt hozzám személyesen, 
amit Ő megtesz minden nap, és tudja kinek, mire van 
szüksége. Mert: „Az ég és a föld elmúlnak, de az Úr be-
szédei semmiképpen el nem múlnak.” (Lukács 21,33)

R. Andrásné, Kisvárda

 

Vedd le a sarudat, mert szent ez a hely
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2010. augusztus 20-án gyülekezetet keresve mentem temp-
lomba. Már nem a hely és az emberek milyensége volt a 
fontos, hanem az, hogy szeretnék hasznos tagja lenni a 
gyülekezetnek, hálából. Ahogy végig-
néztem a helységet megláttam, hogy 
mennyi munka lenne ott amit én is 
megcsinálhatnék. Igehirdetés alatt 
egyszer csak azt mondták: Tudom, 
hogy van itt valaki, aki gyülekeze-
tet keres, és én azt üzentem neki, 
hogy nem fog tökéletes gyüleke-
zetet találni. Én ekkor magamra 
mutattam és a mellettem ülőnek 
azt mondtam: rólam van szó. Az 
alkalom végén megkérdeztem az 
igehirdetőt, hogy beszélt-e rólam 
valaki neki. De ő azt mondta, hogy 
nem. Mélyen érintett engem, hogy 
Istennek ilyen gondja van rám, és 
így is megszólíthat. Lélekben le-
vettem saruimat akkor, és azóta 
is leveszem, ha eseményeken ke-
resztül szól, vagy cselekszik az Úr. 
És olyan jó levenni, mert ilyenkor 
közelebb van hozzám és Ő valóban 
méltó a tiszteletre. 
Hogy miért járunk templomba? És 

imaházba? Isten szavát meghallani, aztán ezt másoknak 
tovább adni, a bizonyságtételeket egymással megosz-
tani. Hitünkben megerősödni. Ha kell a meggyengült 

testvért bátorítani. Imáinkat közö-
sen az Úr elé vinni. Ilyen alkalom 
után fájó szívvel egymástól elkö-
szönni. Mert olyan jó volt együtt 
lenni, a Mindenhatónak elsőséget 
adni. Ahová én járok nem mindig 
szokott így lenni, talán nekem kel-
lene a legtöbbet változni. 
A Mera adásával szoktam zárni a 
napomat. Egyedül hallgatom, de 
gondolatban összekapcsol minket 
az Úr, akik ilyen „szent gyülekezés-
ben” veszünk részt. Így templommá 
válik minden helység és minden 
szív, hiszen az Úr megszenteli mind-
kettőt. Ha azt nézzük, hogy az ártó 
üzenetek is hatással tudnak lenni 
ránk, az éteren keresztül, akkor 
mennyivel inkább Isten szava ál-
dássá és életté. 
„A parancsolatok vége pedig a tiszta 
szívből, jó lelkiismeretből és igaz 
hitből való szeretet.” (I.Tim.1,5)

P. István, Fényeslitke

Isten temploma
Nem attól lesz egy ház az én házammá, 
hogy benne rólam hangzik sok beszéd, 
ének, zene vagy vers dicsérget engem, 
csiszolva vendégem szívét, eszét.

Enyémmé akkor lesz és otthonommá, 
ha benne mindig szívesen lakom, 
szeretteim háláját nem szavakban, 
nékem szolgáló tettekben kapom.

Isten háza is akkor lesz e hajlék, 
ha benne Ő szívesen van jelen, 
s hálám gyümölcse sem csupán szavakban, 
de Őt szolgáló tettekben terem.

Ám van Urunknak ennél véglegesebb, 
mégis közelben lévő otthona, 
amelyben ettől távol is velem van, 
ha szívem lesz állandó temploma.

ismeretlen szerző

Nagyon szépen köszönöm a sok tar-
talmas üzenetet, amit olvashattam 
az Antenna újságban vagy meghall-
gathattam a Mera rádióban. Van egy 
okostelefonom, s arra le is töltöm azt, 
ami érdekel. A sok szép olvasnivalót 
is köszönöm. Ha hosszabbak lesznek 
az éjszakák, több időm lesz olvasni, 
nagyon szeretem Istennel megosztani 
örömömet, bánatomat. Tudom, hogy 
emberekben csalódok, de Benne so-
ha. Már nagyon sokszor nyugodott 
meg háborgó szívem Nála. 
Sokat tanultam a rádió adásaiban el-
hangzott bizonyságtételekből és ige-
hirdetésekből,  úgy mint az Antenna 
újságban írottakból is. Egyszer na-
gyon szomorú voltam, és épp aznap 
este hallottam, hogy nem véletlenek 
a találkozások különböző emberek-
kel. Mert egyesek sebeket ejtenek 
nekünk, mások hite által épülünk, 
de minden ember okkal van mellet-

tünk, hogy általuk alakuljunk. Aki 
ezt felismeri, az hálás lesz Istennek 
még a nehéz emberekért is. 
Meg kell osszam azt az örömöt ve-
letek, amit éreztem akkor, amikor 
eljutottam a hargitai táborba, ahol 
személyesen megismerhettem Kulcsár 
Anikót és Kulcsár Tibort. Nagyon 
sokat tanulhattam tőlük, és mióta 
megismertem őket, más lelkülettel 
hallgatom a rádiót. 
Azt is le kell írjam, hogy egyszer, 
mikor felolvasták az egyik írásomat, 
egy szomszéd faluból meghallotta 
egy idős bácsi. Bár nem írtam a fa-
lu nevét a nevem alá, de a történet-
ben ott volt a fenesi patak. A bácsi 
Kőrösjánosfalváról addig kérdezge-
tett, érdeklődött, míg telefonon elért 
engem. Elmesélte, hogy a falujukból 
csak ő fogja a Merát. Öt Antenna új-
ságot osztottam szét azoknak, akik 
szeretnek olvasni, de azóta István 

bácsinak is küldök egyet. Megígérte, 
hogy továbbadja másoknak, és ado-
mányát is elküldte már a szerkesz-
tőségnek. 
Hát nem csoda, hogy így épülünk 
egymás hite által? Az unokáim fel-
nőttek, így 60 évesen sokkal többet 
gondolkodom azon, hogy érdemes 
Istennel járni, még ha az az út tövises 
is sokszor. A legkedvesebb énekem, 
amit minden nap énekelek: „Egyedüli 
reményem, oh, Isten, csak te vagy. 
Jövel és nézz meg engem, magamra, 
oh, ne hagyj. Ne légy tőlem oly távol, 
könyörülj hű szolgádon. Úr Isten el 
ne hagyj.” 
Úgy érzem ez az ének egyben az 
imádságom is minden napra, amiben 
benne van minden. Isten adja, hogy 
az ő táborának serege gyarapodjék 
minden nap. 

E. Erzsébet Erdély, 
Városfenes 
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Hálásak vagyunk Istennek azért, mert 
mi szülők és nagyszülők részben már 
nyugdíjasok vagyunk! Feladataink és 
munkánk javarészt elvégezhettük, 
legfőbb döntéseinket meghoztuk, a 
legtöbb életállomást a hátunk mögött 
tudhatjuk. Ismereteinket és tapaszta-
latainkat szeretnénk hagyatékozni az 
utánunk jövő nemzedékeknek.
A híreket hallgatva és nézve egyre 
idegenebbeknek érezzük magunkat a 
jelenlegi csapások sújtotta, feszült és 
forrongó világban. Sok dolog lénye-
gesen megváltozott. Új jelenségekkel, 
technikai 
megoldások-
kal ismerke-
dünk.
Ugyanakkor 
s z or ongó 
szívvel gon-
dolunk gyer-
mekeinkre és 
unokáinkra, 
hogy vajon 
milyen jövő vár rájuk? Milyen kihí-
vásaik, kísértéseik lesznek, és hogyan 
fognak megállni azok ostromgyűrű-
jében? Hogyan fognak boldogulni? 
Egyáltalán milyen jövőképük lehet 
és lesz?
Meg vagyok győződve, hogy az ő jö-
vőképüket az előttük járó nemzedék 
jövőképe lényegesen befolyásolja akár 
jó, akár rossz irányba. Ezért is nagy a 

mi felelősségünk, hogy nekünk, a fo-
kozatosan idősödő hívőknek is, milyen 
jövőképünk van? Milyen örökséget 
hagyunk magunk után?
Mit várhatunk a közeljövőben? Az Isten 
nélküli erkölcsi, gazdasági, katonai, 
ökológiai, politikai és tudományos 
próbálkozások egyre nyilvánvalóbb 
kudarcát az emberiség nagy kérdése-
inek és alapvető szükségeinek meg-
oldására. Számíthatunk az anarchia, 
a bizonytalanság, az erőszak, a go-
noszság, a hitetlenség, a megtévesz-
tés további fokozódására és újabb 

változataira. Ilyen 
körülmények kö-
zött az élő hitnek, 
a Szentlélek ere-
je által táplált re-
ménységnek, az 
önzetlen szere-
tetnek az értéke 
és fénye sokat fog 
erősödni. Inkább 
látható lesz, hogy 

ki, melyik úrnak szolgál. (Mt 24,4-14; 
Lk 18,8; Róm 1,16-17;25-32; 15,13; 
1Kor 13,13; 2Th 2,3-12)
Mire számíthatunk néhány évtized 
múlva, ha addig meg nem történik 
Jézus Menyasszonyának elragadta-
tása? Úgy gondolom, hogy hitünkért 
egyre több országban kegyetlen üldöz-
tetések bontakoznak ki a családunk-
ban és társadalmainkban. Mindezek 

ellenére számíthatunk a Szentlélek 
bátorítására, erősítésére, tanítására, 
vigasztalására; Jézus velünk létére a 
világ végéig. Ő vissza fog térni, hogy 
mindent helyrehozzon. Hatalmas, örök 
és mindent tudó Istenünk minden ígé-
rete be fog teljesedni! (Mt 24,29-44; 
28,18-20; Jn 14,26-27; 16,13-15; 2Pt 
3,8-14; Jel 21,1-5)
Milyennek látjuk az örökkévalóságot? 
A legkívánatosabbnak, a legmagasz-
tosabbnak, a legbiztonságosabbnak, 
a legbékességesebbnek, igazán di-
csőségesnek, tökéletesnek! Kísértés 
és próba, fájdalom és gyász, örege-
dés és gyengeség, betegség és elválás 
mentesnek. Valójában véges emberi 
értelmünk képtelen behatolni rejtel-
meibe, és szegényes szókincsünk al-
kalmatlan kiábrázolni azt! (1Kor 2,9; 
Jel 7,13-17; 22,1-5)
Az előbbieket mind figyelembe vé-
ve érdemes az Úr Jézus Krisztusban 
életet megváltoztatón hinni, Őt hű-
ségesen követni és bátran képviselni. 
Érdemes a vészterhes, de ugyanak-
kor ígéretes jövő felé haladni, mert 
a Szentháromság egy igaz Isten tel-
jes ellenőrzés alatt és biztos kézben 
tartja az üdvtörténelmet és a világ-
történelmet. Övé a teljes és végleges 
győzelem a Sátán, az istentelen világ, 
minden gonoszság, igazságtalanság 
és szükség fölött!

V. Gergely, Kelowna

Miért is járunk istentiszteletre? Hogy 
hallgassuk Isten üzenetét az ő szol-
gáján keresztül. Jó volna, ha mindig 
így lenne, de hiába megy az ember 
vágyakozó szívvel, ha nem azt kap-
ja, amire vágyik! 
Sajnos, az utóbbi időben volt egy pár 
eset, amikor a szolgáló testvér olyan 
szleng szavakat használt, ami meg-
botránkoztató, de inkább fájdalmas, 
és nagyon szomorú, hogy a „szószék-
ről” olyan nem kívánatos kifejezések 
is elhangzanak, ami nem odavaló. 
Elveszti az igazi értékét a Szent Ige, 
éppen az ilyen kifejezések miatt. 

„Vesd le a te saruidat, mert szent 
ez a hely!”
Mi is a saru? Többek közt az oda nem 
való kifejezések. Mert a közhasználat-
ban sem tudom elfogadni, nemhogy 
a szószékről. Az öltözet sem utolsó 
szempont. Mert máshogy megyünk 
a piacra, stb. 
A szent Ige azt mondja: Változzatok 
át a ti elméteknek megújulása által. 
Pár példát említve: „Na, nyomjátok!” 
- a dicsőítő csoportnak szólt a felszó-
lítás. „Dől a lé!” A tékozló fiú miután 
hazatért: „kezdődik a buli”.
Isten népe sem a bibliai időkben, és 

azóta sem, most sem bulizik. Nagyon 
sértik a fülemet az ilyen kifejezések. 
Újból leírom: „Változzatok át a ti el-
méteknek megújulása által.” Erre 
kellene törekedni azoknak az elöl-
járóknak, igehirdetőknek, akik ezt 
még nem tették meg. Legyen az a 
szószék szent, minden igét hirdető 
számára. Mi pedig hadd épüljünk a 
Szent Ige hallgatása folytán. Annyi 
biztos, hogy az elődök nem használ-
tak az igehirdetésükben oda nem illő 
szavakat, de még máskor sem.

L.-né H. Éva, Várpalota

Jövőképünk
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Újszövetségi exegézis órán elmagyaráz-
zák nekünk, hogy az Úr Jézus korában 
a szegényebb népréteghez tartozó em-
bereknek egyetlen helyiségből álló ott-
honuk volt. Emögött gyakran csak egy 
kicsi kamrácska volt még, a támeion. 
Jézus az utcasarokról oda küldi imád-
kozni a tanítványait. Azt ígéri, hogy a 
mennyei Atya az ott, vagyis titkon el-
mondott imáikat meghallgatja. 
Azonban ez a „belső szoba” ennél szer-
teágazóbb és mélyebb valami. Vannak 
ugyanis olyan lelki vagy életügyeink, 
amelyek nem tartoznak senki másra 
rajtunk és a Mindenható Istenen kívül. 
Itt a csendes kamrában, az Ő színe előtt 
tárulkozhatunk föl 
sérülések nélkül. 
Bizonytalansága-
ink, félkész ter-
veink, magunk 
által is alig értett 
gondolataink, ön-
magunkból indu-
ló vagy másoktól 
jövő ösztökélése-
ink, emésztetlen 
vagy emészthe-
tetlen ügyeink, 
vágyaink, meg-
bántottságaink, 
csalódásaink, si-
keres dolgaink 
következtében 
támadt jó érzé-
sünk, mások hí-
zelkedése, mások 
elvárásai felénk, 
megértés iránti 
vágyunk, Isten irán-
ti hálánk, és a jóég tudja, hogy mi 
mindennek itt van a legjobb helye. Akár 
bűneink, és az azokból való szabadulá-
sunk is - oda kerülhet a titkos kamra 
csendjébe - ahova való, - az Isten szí-
ne elé. Itt imádkozhatunk Annak je-
lenlétében, akinek van joga megítélni 
minket, tanítani, és döntésekre serken-
teni. Kérhetünk segítséget, és meg is 
köszönhetjük. Kérhetünk útmutatást, 
hogy aztán aszerint járjunk el. Akár 
ki is dühönghetjük magunkat, mint 
a zsoltárírók. Ezután lenyugszunk és 
lelki békességünk helyreáll.
Olykor csak a mindennapi ügyeink for-
málódhatnak itt a belső szobánkban. 
Ugyanis beágyazott az életünk egy se-
reg emberi kapcsolat függő viszonyá-
ba. Ezek ösztönzőleg is, támogatólag 

is, de támadóan, sőt torzítóan is hat-
hatnak ránk. Ki kell igazodnunk kö-
zöttük. A legjobb hely erre a titkos 
kamra, de csak Isten jelenlétében. 
Ennek föltétele az abszolút becsü-
letességünk. Ha önmagunknak ha-
zudunk, bezárjuk magunk fölött az 
eget. Lélektani folyamatok ekkor is 
végbemehetnek bennünk. Sőt végbe 
is mennek. 
Ha azonban tárgyilagosan gondolko-
dunk, ráébredünk, hogy ha mindig 
saját magunknak adunk igazat, és ha 
mindig a másikat hibáztatjuk, ez nem 
tisztességes. De nem is igaz. Ekkor az 
elfogulatlanságtól már távolt kerül-

tünk. Meg persze a 
mennyei Atyától 
is. Mert nem le-
het az igaz és 
szent Istennel 
hamis alapo-
kon kapcsolatot 
tartani. Ezen a 
helyzeten csak az 
őszinte bűnbá-
nat segít. És csak 
a Szentlélek, az 
Igazság Lelke óv 
meg attól, hogy 
tönkretegyük 
ezt a szent terü-
letet, ahol pedig 
gyógyulhatunk, 
Isten vezetését 
lelhetjük meg 
adott ügyeink-
ben. Vagy csak 
úgy csendben el-

vagyunk. Ami már 
rokon az Isten lélekben való imá-
datával. Sok művészi lélek ihlete itt 
csírázik, és itt szökik szárba. A többi 
már csak technika: ecset, véső, vagy 
írógép dolga. 
Függő viszonyok sokaságában élünk, 
és minden nap egy sereg jogos és fals 
elvárásnak kell megfelelnünk. Ezeket 
vagy megfogalmazzák felénk, vagy 
enélkül is tudjuk. A csendes kamrában 
kapunk világosságot arról, hogy mi 
az, ami jogos, és mi az, ami jogtalan. 
Amivel nem is kell törődnünk. Azért 
tisztul itt ki a kép, mert az életünk 
alapvető függő viszonya, az Istentől 
való függésünk mutatja meg a kettő 
közti különbséget. Mindig Istené az 
elsőbbség. Akarata világos útmutató. 
Isten felhasználja a józan eszünket is, 

A titkos kamra

Ó ISTENEM… 
Ó Istenem, szabadíts meg engem 
magamtól. 
Tövig, gyökérig hamisság vagyok. 
Hamis, hazug, üres, idétlen élet, 
Korcs mozdulatok és hiú beszédek. 
Csak akarok, valamit akarok 
És minden balra dőlt el. 
Add nekem üres locsogás helyett 
A hallgatás súlyos, zord aranyát, 
Vagy szenvedésemre piros pecsétet, 
Add vissza lelkem, szabadságom, 
A belső méltóságot add nekem, 
Adj nekem igaz, véres szavakat, 
Add nekem ajándékba magamat, – 
Vagy szabadíts meg örökre magamtól. 

Reményik Sándor

ÚJÉVI KÖNYÖRGÉS 
„Nem vagy enyém, míg a magadé 
vagy!” (Szabó Lőrinc: Semmiért 
Egészen)

Kedves Istenem! 
Egyszer azt mondtad nekem, 
ha nem magamnak élek, 
a Tiéd lehetek!

Ez üzeneted meghallván, 
örvendeztem. Talán új élet köszönt 
rám! 
Azóta sok év eltelt már… 
az újélet–remény 
megfakult, oly halovány…! 
Netán már nem is vársz rám?

Nem sokat éltem még, 
mégis rémálom az életem már rég. 
Kételkedem, hogy megtörténhet, 
mégis várom, 
hogy véget érhessen e rossz álom.

Magamtól felébredni képtelen vagyok, 
de tovább álmodni már nem akarok! 
Ezért kérlek, nyisd föl Te a szemem, 
Láthatod, hogy én nem tehetem.

Segíts meglátnom Téged, 
hogy e szörnyűvé lett 
élet 
sötétjében, látva lássam Fényed!

Itt állok ismét egy új év kezdetén, 
s kérve kérlek, hadd legyek Tiéd! 
Adj új szívet, lelket, gondolatokat, 
tégy bármit, csak megláthassalak!

Turcsányi Tünde

A „Szent ez a hely” pályázatra 
érkezett írások beküldői közül az 
alábbiakat jutalmaztuk:
Asztalos József, Nyíregyháza
Bárdos Gusztávné, Lénárddaróc
Bódizs Sára, Románia
Bozsóky Ferencné, Székesfehérvár
Brumár Jánosné, Bakonszeg
Csörgő Éva, Nyírpalota
Hidi Kálmánné, Nagydobrony
Horváth Csabáné, Keszthely
Jamrik Jószefné, Komárom
Juhász János, Bekecs
Kiss Jánosné, Tápióság
Kontra Imréné, Tata
Kozma Rózsa, Lenti
Lehotáné Hajdú Éva, Várpalota
Orbán Erika, Bilke Kárpátalja
Póczos István, Fényeslitke
Révész Andrásné, Kisvárda
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de sok esetben csak itt józanodunk ki a 
hiúságunkból, érzékiségünkből, sérü-
léseinkből, bosszúvágyunkból, egyéb 
rossz tulajdonságunkból. 
Van ennek a tikos kamrának még egy 
kényes területe: az itt nyert tapasztala-
tok másokkal való megosztása. Amikor 
valamire rájövünk, amikor valamit 
megmutat Isten, vagy megold valamit, 
ebből születik a legéletszerűbb bizony-
ságtétel. El is mondjuk. Olykor el is 
kell mondanunk. De ritkán jövünk rá, 
hogy ez olykor csapda is 
lehet. A titkos kamra tit-
kát elmondjuk egyszer, 
elmondjuk kétszer, el-
mondjuk háromszor, és 
ismét csak Isten előtti 
becsületességünk dolga, 
hogy rájövünk-e, hogy 
szavunk egyre hígabb 
lesz. Egyre szürkébb 
nekünk magunknak is. 
Mert lassan átmegy fecsegésbe, anél-
kül, hogy észrevennénk. Míg aztán 
nem lesz más, mint blabla. 
Ma nagy elvárás a hittapasztalat köz-
zététele. Megünneplik érte az embert. 
Pedig olykor Isten csak nekünk akar 
mondani vagy adni valamit. Nem 
vesszük figyelembe, hogy a másiknak 
is van titkos kamrája, és Isten oda is 
odatalál.
Egy Istentől való házasság leginti-
mebb területe a megszentelt házas-ágy 
(Zsid 13,4). De ez a két összetartozó 
emberen kívül nem tartozik senki 
másra. Ha a házasságuk tényleg szent. 
Ha nem szent, az más. Nem lényeg-
telenebb terület az Úrral való belső 
közösségünk sem. Intim terület. És 
nem szabad, hogy szemérmetlenebb 
legyen. Ma szeretnek pőrére vetkőz-
ni az emberek. Nemcsak a Balaton 
partján, hanem a hívők - bizonyság-
tétel címén - a tömegek előtt is. Nem 
szabad mindig kifelé élnünk, mert 
akkor elsekélyesedünk.
Sok leterhelődött, vagy zavartan köny-
nyűvé vált lelkipásztor társammal 
beszélgetek mostanában erről. Akik 
- lehet, hogy teljesen jó szándékkal, 
- de bölcstelenül, minden ilyen titkos 
kamrára tartozó dolgot elmondtak a 
gyülekezetükben. Esetleg a csak rájuk 
bízott úgynevezett gyónási titkokkal 
egyetemben. Mert az ő felelősségük 
nagyobb, mint másnak. Eleinte cso-
dálták őket ezért. Talán meg is ve-
regették a vállukat „bátorságukért”. 
Aztán: egyszercsak nem bíznak töb-
bé bennük. Mert akik hallgatják őket, 
azoknak is lennének hasonló dolgaik, 
de eszük ágában sincs kiadni. Nem 

csak a bűnös ember rejtőzködése mi-
att (azért is). De van lelki szemérem 
is a világon!
Ami a tikos kamrában történik Isten 
előtt, az többnyire maradjon is titkos. 
Nyilvánvalóvá úgy válik, hogy amire az 
ember itt rájön, hogy az valóban Isteni 
vezetés, vállalja is el. Ami itt feltisztul, 
az valóban Istentől jövő segítség. Ha 
a haragom elpárolgott, hála Istennek. 
Ha megértettem, hogy mi a fals elvárás 
felém, nyugodtan eltekinthetek tőle. 

Ki se kell mondanom. 
Ha indítást kapok, in-
dulhatok, ha tiltást, 
azt is komolyan vehe-
tem. Helytállásom tesz 
megbízhatóvá, és nem 
a „bizonyságtételem”. A 
titkos kamrában, Isten 
jelenlétében kialakuló 
gerincességem. 
De nem is csak erről 

van szó. Persze ez is fontos, a gerin-
cességem, ha isteni elhívás alapján 
vagyok a szolgálatban. Ekkor a ma-
gam karbantartása ennek az érdeké-
ben is fontos. 
De felelősséggel tartozom önmaga-
mért, egyáltalán, mint ember. Isten 
színe előtt nincs kollektív számadás. 
Nem kell felelősséget vállalnom az 
egész világért. Sőt még az egész gyü-
lekezetért is csak olyan módon, hogy 
azt prédikáljam, amit kell. Úgy éljek, 
ahogy kell. Spurgeon mondta, hogy a 
gyülekezet tagjainak nem csak fülük 
van, hanem szemük is. Látják a pász-
torukat, és ez vagy alá, vagy áthúzza 
azt, amit prédikálunk. Tehát nem kell 
mindenre reagálni, nem kell minden 
sürgetésre ugranunk. Míg meg nem 
világosodott Isten jelenlétében, hogy 
mi a teendőnk, és mi nem. De végül 
mindenért Istennek adunk számot. 
Ha kínlódik valamivel a lelkész ba-
rátom, azt mondom neki: képzeld 
magad a trón elé! Akkor jó döntést 
fogsz hozni.
Nem szabadna megfeledkeznünk arról, 
hogy a mi titkos kamránk a mi titkos 
kamránk, és nem másé. Taníthatjuk 
népünket a titkos kamra titkára, de 
nem vehetjük át senkiét. Mint ahogy 
a mienket se veheti át senki. Jézus, 
aki tanította ezt, maga is gyakran ide 
vonult vissza (Lk 6,15). Néha a legvá-
ratlanabb időpontban. Olykor nem is 
értették a tanítványok sem, hogy mi-
ért (Mk 1,37)? Legalábbis addig, míg 
ők maguk túlságosan kifelé éltek. Míg 
rá nem jöttek a maguk titkos kamrá-
jának titkára (Apcs 10,9).

Hegyi András

Mikor a pályázati felhívást olvas-
tam eszembe jutott Jeremiásnak 
üzenete, ami az Úrtól jött: „Állj az 
Úr házának ajtajába, és kiáltsd ott 
e beszédet, és mondjad: Halljátok 
az Úr beszédét mind, ti Júdabeliek, 
akik bementek ezeken az ajtó-
kon hogy imádjátok az Urat! Így 
szól a Seregek Ura, Izrael Istene: 
Jobbítsátok meg a ti utaitokat és 
cselekedeteiteket és veletek lako-
zom e helyen!... Mert csak ha va-
lóban megjobbítjátok a ti utaitokat 
és cselekedeteiteket… Akkor lako-
zom veletek ezen a helyen, a földön, 
amelyet a ti atyáitoknak adtam, 
öröktől fogva mindörökké”. 
De sajnos nem így történt. Nem 
hallgattak Jeremiásra, a maguk 
akarata szerint cselekedtek. Ez 
Istennek nem tetszett. Tudjuk a 
következményeket, melytől az Úr 
őrizzen meg. Keressük mindig az 
Ő akaratát, aszerint éljünk.
Miért megyünk imaházba? Ta lál-
kozni az Úrral, érezni jelenlétét, hisz 
Ő mondta, ha ketten vagy hárman 
együtt vagytok az én nevemben, 
ott vagyok közöttetek. Ezért kell 
értékelni ezt a közösséget, ápolni, 
munkálni, az egységre törekedni. 
Egymás terhét hordozni, érezni, 
nem egyedül hordom a terheket. A 
gyülekezet olyan mint egy család. 
Örülünk, ha egymást látjuk, együtt 
imádjuk és dicsőítjük az Urat. Már 
86 éves vagyok. 14 éves koromtól 
mindig vágytam és vágyok most is 
az Úr házába. Igaz, most már csak 
ha visznek kocsival, mert gyen-
gék a lábaim. Mondogatom is az 
unokavőmnek, mert ő visz kocsi-
val, hogy ez Istennél mind számon 
van tartva, mert egy pohár víznek 
is nagy jutalma van. Mindennek, 
amit az Úr Jézus nevében cselek-
szünk. A Máté 5,7-ben olvassuk: 
„Boldogok az irgalmasok, mert 
ők irgalmasságot nyernek.” Ezért 
imádkozom, hogy minden hozzám 
tartozó megismerje az Úr Jézust, 
elfogadva az Ő áldozatát, amely ál-
tal örök életünk van.
B. Gusztávné, Lénárddaróc
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Gyermek- és ifjúkorom nagy kérdé-
se volt, hogy mit szabad és mit nem 
(lelkipásztor gyermekként, imaház-
ba járóként és emberként a minden-
napokban). Sokáig nem tudtam mit 
kezdeni a szabad akarat kifejezéssel 
sem, hiszen választanom KELL. Vagy 
Isten, vagy Sátán. Érdekes, soha nem 
merült fel komoly opcióként, hogy va-
lamelyikük ne létezne. Gondolkodtam 
rajta, hogy mi van akkor, ha nincs 
Isten, de gyorsan elvetettem, mert 
olyan dolgokat láttam, 
hallottam, éltem át, 
amelyek egyértelmű-
vé tették, hogy Isten 
és a Sátán valóságos, 
létező entitások eb-
ben a világban is. Azt 
gondoltam (és a világ-
ban is az az általános), 
hogy az lenne az iga-
zi szabadság, ha nem 
kellene választanom jó 
és rossz között (bibliai értelemben), 
hanem egyszerűen azt teszem, amit 
akarok.  Ez természetesen csak elmé-
leti síkon létezik, mert, ha ez valóság 
lenne, akkor annyira megváltozna a 
világ, hogy már nem akarnék teljes 
szabadságot, vagy nagyon gyorsan 
elpusztulnék más szabadságának ál-
dozataként. Hogy mennyire felesle-
ges ezen őrlődni, mutatja az is, hogy 
a Biblia sem foglalkozik bővebben 
ezzel a kérdéssel. Megvan az alapve-
tés: Teremtő Isten, pusztító Sátán. 
Szabad választani! 
Vannak, akik a Biblia szemére vetik, 
hogy nem elég egyértelmű. Túl bo-
nyolult, túl sok az átvitt értelmű ki-
jelentés, következetlen (vesd össze: 
Ezékiel 18,25-32 Új fordítás). Való 
igaz, hogy sok olyan dolog van, ami a 
mai kultúránkban nehezen érthető, de 
mégis egyértelmű, hogy az életet sze-
rető embernek hogyan kell döntenie.
Egy kert szélén láttam egy táblát, 
amin ez állt: „A blökik szabadon mo-
zognak, Ön szabadon dönt.”
Fenyeget? Nem. Fenyegető? Igen. 
Megadja az egyén kiteljesülésének 
szabadságát? Igen, nagyon is! 

Van-e félnivalója a „szabadon döntő” 
embernek? Igen. Miért? Mert nincs 
semmilyen információnk arról, hogy 
kik azok a „blökik”. Lehetnek 50 ki-
lós „harci” kutyák és fél kilós „táska” 
kutyák is.
Épeszű ember bemegy? Nem!! Miért 
nem? Mert nem akar találkozni a sza-
badon mozgó blökikkel! 
Lehet ilyen érzésünk a Bibliával kap-
csolatban is. Ugyan sok helyen találunk 
olyat, ahol Isten teljesen egyértel-

műen elmond-
ja, hogy mi lesz, 
ha nem úgy te-
szünk, ahogyan 
Ő azt elvárja, de 
sok helyen csak 
sejteti, mire szá-
míthatunk. Ez is 
azt mutatja, hogy 
Isten sokkal ko-
molyabban vesz 
minket, mint mi 

Őt. Nem egy döntésképtelen csecse-
mőként kezel minket, hanem a dön-
téseink súlyának megfelelő félként.
A fenti példának van bibliai párja is, 
bár ott egyértelműen kiderül, hogy 
milyen „blökiről” van szó. Jób köny-
vében található, ahol Isten a teremt-
ményeit hozza példának Jób elé. A 

leviátánnal kapcsolatban (ami egyér-
telműen nem krokodil) azt mondja, 
miután végigveszi fantasztikus ké-
pességeit és erejét: „Nincs olyan me-
rész ember, aki fölverné. Ki az hát, 
aki szembeszállna VELEM? … Nincs 
a földön hozzá hasonló … ő a király 
minden ragadozó felett.” (Jób 41,10, 
33, 34. rev. Károli)
Nem azt mondja Isten, hogy „ekko-
ra, meg ekkora a hatalmam”, hanem 
azt, hogy „nézd meg, mit teremtet-
tem! Ha ilyen a teremtményem, ak-
kor én milyen lehetek?” Egy picit is 
józanul gondolkodó embernek nem 
volt kétség, hogy egy ilyen brutális 
lény alkotójával, gazdájával nem akar 
szembeszállni. De a saját életemre vo-
natkoztatva meg kell vallanom, hogy 
mégis rendszeresen megteszem és sok 
ember is napról napra semmibe ve-
szi a Mindenható Istent. Úgy érzem, 
hogy annyira természetesnek vesszük 
a mindenkit mindenért szerető Isten 
képét, hogy el sem gondolkodunk, 
hogy Ki is az, Aki előtt meg kell áll-
nunk. Szabadon dönthetünk, hogy 
miként várjuk vissza a mindenség 
Királyát, csak nehogy negatív meg-
lepetésben legyen részünk, amikor 
visszajön (Máté 7,21-23).

 ifj. Nemeshegyi Zoltán

Gyereknap van a gyülekezetben, gyülekeznek is 
szép számmal a gyerkőcök. Az egyik édesapa há-
rom gyermekével érkezik. A testvérek nem először 
vesznek részt a foglalkozáson, s az édesapa okulván 
a korábbi tapasztalatokból a legkisebbet készítgeti 
az elválásra: „Tudod, én most elmegyek, ti pedig szé-

pen itt maradtok, de majd jövök értetek. Jó lesz így?” – fejezi be mon-
dandóját az apuka. – „Jó” – hangzik a gyermeki válasz – „Én meg majd 
sírok addig.” Hát, nem biztos, hogy ezt akarta elérni szegény apuka, de 
a gyerek legalább nem akart zsákbamacskát árulni.

* * *
Gyülekezeti kiránduláson mesehallgatásra készülődik a gyereksereg. 
Egy, még alig beszélő óriás, megértvén a programot felkiált: „Nem jó! 
Nem jó!”, és szipogva elszalad. Senki nem érti a problémát, de néhány 
perc múlva fény derül a szituációra, hiszen pelenkával, alvó állatkával a 
kézben tér vissza, láthatóan megbékélt ábrázattal, s elhelyezkedik „me-
sehallgató pozícióban” – pelenkával, cumikával, alvó állatkával – épp 
úgy, mint otthon.

Gyerekszáj
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Lefagyott a gép. Újra indítom, akkor 
se’ megy. A programok szétestek. Az 
egérmutatót nem tudom mozgatni. 
Semmi nem működik. A LED-ek vi-
lágítanak, a szellőző motor hangját 
hallom, mégse’ megy semmi. A gyö-
kérkönyvtárat nem tudom kinyitni. 
Sok-sok belefektetett munkám ott 
van a gépben. A beszerkesztett szö-
vegek, a képek sokasága. Sok-sok 
videó — saját felvételeim— megvág-
va, szerkesztve. Sok jó zenei felvétel. 
Karácsonyi Koncert Budafokon. Sok 
világhírű nagyság felvétele. Mind-mind 
elveszett. Kiváló prózai előadások. 
Tudósok, akadémikusok, szívsebé-
szek, prédikátorok, evangélisták be-
szédei. Mind odavannak. Semmi nem 
működik. Elsírom bánatomat S. Laci 
barátomnak, – aki mindig is segített 
a számítógépes filmvágás dolgaiban 
– hogy milyen bajban vagyok. El kell 
dobni a számítógépemet. Mindent el-
vesztettem. 
Ő nem látja a helyzetet olyan söté-
ten, mint én.
Tudjuk, hogy a számítógép két fő al-
kotó része a hardver, és szoftver. A 
hardver a testi, materiális rész, de a 
szoftver adja a gép „lelkét”. A gépnek 
hiába van kiváló „teste”, anyagi, szer-
kezeti része, ha a rátelepített műkö-
dő (alkotásra képes) „szoftver” nem 
jól szuperál, mert meghibásodott. A 
szoftver biztosítja, hogy a gépen tudjak 
szöveget szerkeszteni, zenéket felven-
ni, vagy hallgatni, képeket felvenni és 
nézegetni, sőt a képeken még változ-
tatni, javítgatni is tudok. (Ha jó szoft-
verem van hozzá.) Csakhogy most a 
szoftver elromlott, és így az egész, 
mindenestől csak bosszúságot okoz.
Úgy tűnik, sok tekintetben (majdnem) 
ilyen a mi életünk is. Bármerre nézek, 
csupa — legalább is nagyon sok — el-
rontott életet látok. Megdöbbentő, hogy 
— a keresztyén — Magyarországon, 
a létrejött (megkötött) házasságok 
68%-a válással végződik. Ezt a képet 
még sötétebbre árnyalja, hogy ez az 
arány a gyülekezeteinkben sem tű-
nik jobbnak.
Komoly, hívő család nagyobbik lánya 
„eladó” sorba került. Milyen öröm, 

hogy egy lelkipásztor fia vette felesé-
gül. Komoly hívő fiú, sikeres vállal-
kozó. Biztosan jó családfő lesz belőle! 
Az anyuka két szép egészséges fiú-
nak adott életet. Hűségesen járnak a 
gyülekezetbe. A fiúk már a Vasárnapi 
Iskolából is kinőttek. A kisebbik már 
„ritkázza” a Gyülekezet látogatását. 
Aztán egyszer csak a szülők válnak. 
A bíróság az apa felügyelete alá ren-
deli a gyerekeket, mert jobb anyagi 
bázist tud biztosítani a fiúk taníttatá-
sához. Az anyuka 
idegösszeomlással 
áll kezelés alatt. 
(Az Elöljáróság 
döntése alapján 
az Apuka tovább 
végzi gyüleke-
zeti szolgálatát. 
Egyrészt, mert jó 
adottságai vannak, másrészt viszont 
a jó jövedelmű vállalkozó „tizede” na-
gyon hiányozna a gyülekezeti költ-
ségvetésből.
Egy másik gyülekezetben a neves 
evangélista fia, kiváló „szolgatárs”, 
szintén sikeres vállalkozó lett. Amikor 
a gyülekezet „legszebb, és leghívőbb” 
leányával frigyre lép, mindenki bol-
dog a gyülekezetben. Amikor a gye-
rekek már serdülnek, kiderül, hogy a 
vállaklozó testvér titkárnője fiatalabb 
is, meg szebb is, mint a „hites fele-
sége”, (hiszen eddig még nem szülte 
meg a két gyereket!) s a válás és az 
új házasságkötés után hamarosan 
két új drága csöppség apukája lehet, 
a hűtlenné vált (parázna) férj. A szol-
gálat — természetesen — változatla-
nul megy tovább, hiszen „az aratni 
való sok”, s erre a testvérre még az 
ország határain túl is szükség van. 
(meg a vállalkozás nyereségéből be-
folyó „tizedre” is).
Lehetséges, hogy lelki életünk „érték-
ítéletében” is elromlott a szoftver?!
Mit is mondott nekem a „számítógé-
pes” barátom? Mindent le kell törölni 
a merevlemezről. Újból kell „formáz-
ni”, mintha teljesen új lemez lenne. 
Semmi régit nem szabad megtartani, 
mert az áthozná az új rendszerre az 
esetleges hibákat, „vírusfertőzéseket”.

Hm!
Úgy tűnik, ez a mondat „kísértetie-
sen” rímel arra, amit az Úr Jézus két-
ezer évvel ezelőtt annak a bizonyos 
bibliatudósnak — Nikodémusnak — 
mondott: „Szükség néktek újonnan 
születni”. Persze ő nem értette ezt, de 
nekünk már kezd ismerősnek tűnni, 
ha a merevlemez újbóli formázására 
gondolunk. Hiszen ez azt jelenti, hogy 
a lemez úgy fog viselkedni, mintha 
soha nem tároltak volna rajta sem-

mit. Mintha teljesen 
új lenne.
A mi elrontott em-
beri életünkben ez 
azt jelenti, hogy tel-
jesen meg kell sza-
badulnunk minden 
rossztól. Mindentől, 
ami régi, és teljesen 

újat kell kezdeni. Itt 
is úgy van, hogy bármilyen kicsi da-
rab is az, ami a régiből megmaradt, 
az olyan fertőzéseket, vírusokat hor-
dozhat magában, amely az újat is meg 
fogja fertőzni. 
A régi időben úgy mondta ezt egy 
megtért katonatiszt: „A megtérést 
katonai nyelven egyszerűen három 
vezényszóval ki lehet fejezni: Állj! 
Hátra arc! In-dulj!”
A „formázás után” már csak egy fon-
tos feladatunk marad, ami viszont ki 
fog hatni a számítógép újabb, további 
működésére. Erre nagyon kell figyel-
ni. Alaposan mérlegelni kell, hogy 
milyen programokat fogunk az új, 
tiszta lemezre feltelepíteni? Valószínű, 
hogy olyan programokra is szükség 
lesz amilyeneket korábban soha nem 
használtam, viszont – várhatóan – 
lesznek olyanok is, amelyekre soha 
többet nem lesz szükség. Ha jó operá-
ciós rendszered van a gépen, az min-
den új program telepítési szándékának 
megjelenésénél jelezni fogja, hogy „jól 
gondold meg, mert ez a program ví-
rusveszélyt jelent számodra”.
Erről egyébként már a Bibliában is ol-
vastam valahol. Az Apostol azt mond-
ja, hogy „Mindent szabad nékem, de 
nem minden használ/épít”. (I. Kor 
10,23.) Meg azt is mondta, hogy min-
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Egy nagypapa sétál az unokájával, 
a templom előtt haladnak el, unoka 
megkérdezi: nagyapa, itt lakik az Úr 
Jézus? Nagyapa hallgat, majd meg-
szólal: nem, csak itt rendel. 
Miért járok templomba, közösségbe? 
Igét hallgatni, találkozni az Úrral, 
testvérekkel. Meghallgatni az én 
Megváltóm rám vonatkozó útmuta-
tását, vezetését. Ő rámutat bűneim-
re, bukásaimra, megfedd, megújít, 
megerősít szeretetében. 
Péter levelében olvassuk: „Újjászül 
titeket romolhatatlan magból az Ő 
igéje által.” (I.Péter 1,23) Mit akar 
elérni igéjével? Hogy ki-ki megtérjen 
gonosz útjáról, hogy újjászülessen és 
isteni élet részese legyen. Helyes úton 
járjon, hogy boldog ember lehessen, 
aki érti az Atya szavát és tud Vele be-
szélgetni, kapcsolatba lenni. 
Jézus mondta: „ahol ketten vagy hár-
man összejönnek az én nevemben, ott 
vagyok közöttük” (Máté 18,20) Az Ő 
jelenlétét közösségben lévőknek ígéri. 

Olyanoknak, akik Őérte jönnek ösz-
sze, akik Őt keresik. Nem lehet igaz 
és tiszta igeismeretre eljutni egyedül. 
A közösségben lehet növekedni, erő-
södni. Legyen igazi közösségünk az-
zal, akinek a vére megtisztít minket 
minden bűntől. Legyen közösségünk 
azokkal, akiknek közösségük van 
Jézus Krisztussal. Hívő embernek a 
növekedéshez, a vezetéshez, a tiszta 
látáshoz szüksége van igehallgatásra, 
ezért szükséges az istentisztelet és a 
bibliaórákra való rendszeres járás. 
1985-ben adtam át életem az én 
Megváltómnak, azóta Vele járok, 
Őt követem, de ha elbukom, megbo-
csát, felemel, megújít, nem engedi el 
a kezem. 
Hála legyen Néki megmentő, megtar-
tó kegyelméért. Hálát adok az Úrnak 
minden áldott közösségi együttlétért.
Isten gazdag áldását kérem a testvé-
rek életére, munkájára, sok szeretet-
tel. Áldást békességet.

Cs. Éva, Nyírpalota

Úgy vágyom az élő igé-
re és a rádióban elhang-
zó igehirdetésekre, mint 
mennyei kenyérre, mert 

az részünkre mennyei táplálék. 
Hála legyen Urunknak, hogy még 
tart a kegyelem ideje és vár még, 
mert nem akarja hogy némelyek el-
vesszenek, hanem hogy mindenek 
megtérjenek. Csak az Úr Jézus se-
gítségével tudjuk óemberünket le-
győzni és a harcot megvívni, mert a 
mi erőnk kevés. Egyedül az Úrban 
bízom és az Ő hatalmas erejében. 
Ilyen lelki harcot sok ember vív 
naponként. Arra kérem Urunkat, 
hogy erősítsen meg ebben és le-
gyen velünk. 
Továbbra is maradok hallgatójuk és 
imatámogatójuk, hogy a mi Istenünk 
adjon erőt kitartást és bölcsességet 
további munkájukhoz. 

B. Ernő, Románia

Közösség
dent meg kell vizsgálnunk, és csak azt 
kell megtartani, ami jónak bizonyult. 
(I. Thessz 5,21) Bizonyos vagyok ben-
ne az apostol nem arra gondolt, hogy 
amikor beteg vagyok, akkor menjek 
be a gyógyszertárba, és kóstolgassam 
végig a polcon található gyógyszere-
ket, hátha megtalálom azt, amelyik 
a betegségemre való. Ebbe valószí-
nűleg belehalnék… 
Ha már fel vannak telepítve a gépre 
az ÚJ PROGRAMOK, „tiszta lappal” 
kezdhetem az ÚJ ÉLETET, az új mun-
kát. Mostantól minden új lesz. Meg 
fogod látni. Más lesz a motivációd. 
Más lesz a munkabírásod. Más lesz 
a munkatársakhoz/barátokhoz való 
viszonyulásod. Más lesz az életed. Ha 
„beugranak” a kéretlen hirdetések, 
már az első pillanatban ki tudod üt-
ni őket. Nem fogod „fölhúzni magad” 
azokon a dolgokon, amiken korábban 
begurultál, és nem fogsz odaragad-
ni azokhoz a weboldalakhoz, ame-
lyek korábban elrabolták az idődet, 
és beszennyezték a képzeletedet. Új 
feladatokat, új életcélokat fogsz ta-
lálni, mert az újonnan feltelepített 
programok új, nagyobb perspektí-
vákat kínálnak fel.
És végül: milyen csodálatos élmény 
lesz, amikor az Úr megáll az „Életed 
felett”, és megelégedetten állapítja 
meg, hogy „Íme, újjá lett minden” 
(II. Kor 5,17)

Nagy Rezső

Az egységről
Azért imádkozom, hogy Isten mindörökre őrizzen meg bennünket 
az olyan egységtől, amelyben az igazságot semmibe veszik, amely-
ben az elvek helyére fortélyok lépnek, s amelyben a keresztény hőst 
ékesítő nemes és férfias erényeket a szeretetről való nőies affektálás 
váltja föl. Az Úr szabadítson meg bennünket a szava és akarata iránti 
közönytől, mert ez hozza létre azt a levegőt is mérföldekre megder-
mesztő hideg egységet, amilyent a heggyé fagyott jégtömeg áraszt 
magából; a sírjaikban szendergő holtak egységét, akik már semmi-
ért sem küzdenek, mert az élők javaiban nincs már osztályrészük.

C.H. Spurgeon
 (The C. H. Spurgeon Collection,  

The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Vol. 11, 3)

A gonosz gondolatokról
Némelyek azt mondják, hogy a gonosz gondolatok akaratlanul támad-
nak bennünk. Ez lehet, de az a kérdés, hogy vajon gyűlöljük-e őket? 
Nem tilthatjuk meg a rablóknak, hogy ne nézzenek be az ablakunkon, 
de ha ajtót nyitunk nekik és örömmel üdvözöljük őket, akkor hasonlóak 
vagyunk hozzájuk. Nem tilthatjuk meg a madaraknak, hogy a fejünk 
felett elrepüljenek, de azt nem kell megengednünk, hogy a fészküket a 
hajunk közé rakják. Ha a hiú gondolatok kopogtatnak, ne nyissunk ne-
kik ajtót! Ha gonosz gondolatok támadnak bennünk, ne engedjük meg, 
hogy azok uralkodjanak felettünk. 

(www.citatum.hu)
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HÁLAADÁS
2018 december 4-én, kedden este a 
mindennapi szolgálatban tevékenyen 
résztvevők találkoztak a MERA irodá-
jában hálát adni az elmúlt esztendő-
ben tapasztalt isteni gondviselésért. 
Nagy örömünkre eljöttek a felújítás 
során sokat fáradozók is és együtt ör-
vendezhettünk az újra működő stú-
dió mellett az év során egyre bővülő 
szolgálati területeknek is.

EGYÜTTMŰKÖDÉS
Október végén újra meglátogatott ben-
nünket az angol TWR igazgatója, Dr 
Russell Farnworth és kedves felesé-
ge. Egy teljes napot töltöttünk együtt, 
melynek része volt a MERA irodában 
tett látogatás, a munkatársi megbe-
szélésen résztvevőkkel való személyes 
beszélgetés, de az eddigi együttműkö-
dés kiértékelése és a jövőbeli tervek 
átbeszélgetése is. Angliai testvéreink 
nagyon sokat segítettek abban is, hogy 
ez az Antenna újság megjelenhessen, 
hiszen a kiadási költségek egy részét 
– tekintettel a stúdió felújítás nagy 
terhére – magukra vállalták. Isten 
után – nekik is köszönjük!

ÚJ MŰSOR A HONLAPON  
Advent 2. vasárnapjától kezdődően 
a „Nehéz esetek az Újszövetségben” 
sorozathoz kapcsolódóan minden 
héten egy élőben felvett bibliaóra 
hanganyagát is közzé tesszük. A be-
szélgetésben a huszonévestől a nyug-
díjasig minden korosztály képviselteti 
magát. Spontán megszólalásaik se-
gítik az első 20 percben meg-
hallgatott bibliatanulmány 
jobb megértését, feldolgo-
zását. A bibliaóra mottója: 
„Egymás hite által épü-
lünk!” Őszintén reméljük, 
hogy mindezt hallgatóink 
is megtapasztalják. (www.
mera.hu)

FM ADÁS BUDAPESTEN
A MERA minden napra ad át műsoro-
kat a Sola rádiónak.  Megállapodásunk 
szerint legújabb műsorunk, a  MERA 
bibliaóra anyagát a Sola Rádió is át-
veszi (FM 101,6) és vasárnaponként 
15 órától sugározza.

Házunk tájáról - hírek röviden

SOS – A középhullámú adás érdekében!
A középhullámú műsorok hallgatóitól, illetve azoktól, akiknek a kör-
nyezetében vannak olyanok, akik így hallgatják az esti műsorainkat 
gyors és fontos segítséget kell kérnünk! 
A Biblia üzenete program amerikai tulajdonosa és a műsorok sugár-
zásának szponzora – a Thru The Bible vezetősége – nagyon komo-
lyan fontolóra vette a középhullámú adásokból való kivonulást. Úgy 
gondolják, hogy a mai technikai viszonyok mellett a középhullámú 
sugárzás már nem szolgálja érdemben a missziót. Sok érvet felso-
rakoztattunk – hiszen számunkra ez az egyetlen útja-módja, hogy 
a közép-európai magyarság egy időben hallhassa a magyar nyelvű 
evangéliumi adásokat, ám úgy tűnik az igazán komoly súlyú érv az 
lehetne, ha levelek, emailek ezrei bizonyítanák: valóban szükség van 
ezekre a műsorokra. Kérjük, legyenek segítségünkre, és írjanak leg-
alább néhány sort. Mi pedig igyekszünk minden erőnket latba vetni a 
tárgyalások során. Ám nem feledhetjük az Isten előtt való leborulást, 
mert Ő az, aki bezáródó ajtók helyett újakat tud nyitni, ha kell, vagy 
egyszerűen megakadályozhatja, hogy egy kapu becsukódjék! Várjuk 
a leveleiket, emaljeiket!

FACEBOOK 
A MERA új területeken kezdett szol-
gálatot az elmúlt hetekben. Aki szí-
vesen csatlakozna a MERA-t követők 
és kedvelők csoportjához, kérjük, lá-
togassa meg facebook oldalunkat!
https://hu-hu.facebook.com/
radio.mera/
Napról napra friss ajánlásokat, igés 
képeket és új tartalmat teszünk közzé!
Igés képeinkkel az instagrammot 
használók is találkozhatnak.

ÚJ MUNKATÁRSAK
Nagyon örülünk, hogy az 

elmúlt év során új ön-
kéntesek kapcsolódtak 
a munkánkba. Ez kü-
lönösen a bibliaóra 
felvételeiben jelent 
nagy segítséget. De 
nélkülük sem a honla-

punk, sem a facebook 
szolgálatunk nem üze-

melhetne. Ugyanakkor 
várjuk azoknak a jelentkezé-

sét, akik készek akár hangjukkal, akár 
egyéb területen vállalt feladatok vég-
zésével segíteni a MERA szolgálatát.

ÜNNEPI MŰSOROK
Sokan érdeklődtek az elmúlt hetek-
ben a készülő ünnepi műsorok felöl. 
Azoknak, akik a MERA honlapján 
keresztül hallgatják műsorainkat, 
az átlagosnál nagyobb lehetőségük 
lesz a választásra, hiszen több órá-
nyi rendkívüli műsort készítünk, 
felhasználva hallgatóink és olvasó-
ink korábban beküldött karácsonyi 
történeteit, bizonyságtételeit. Áldott 
rádiózást kívánunk!

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
A MERA kuratóriuma köszönetét fe-
jezi ki mindazoknak, akik 2018-ban 
támogatták a Magyar Evangéliumi 
Rádió Alapítvány munkáját adomá-
nyaikkal, vagy adójuk 1%-ának fel-
ajánlásával.  
Az adományokat és az 1%-ot is - az 
alapító okiratnak megfelelően - rá-
dióműsorok készítésére, illetve az 
Antenna újság kiadására fordítottuk. 
Köszönjük megtisztelő bizalmukat!
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Amikor beszélgetés 
közben ehhez a szó-
hoz érünk, sokszor 
megfagy a levegő. 
Legtöbben sündisz-
nóállást vesznek 
fel. Én nem tarto-
zom senkinek hála-
adással, mondják. 
Inkább nem foga-

dok el semmit, senkitől, nem leszek 
senkinek lekötelezettje. A kormány-
nak az a feladata, hogy az emberek 
jólétén munkálkodjon. Különben is, 
mindenért megdolgozok, jólétem ke-
zem munkája. Településem egy száz 
éves lakója így foglalta össze az éle-
tét: „Nekem mindenért meg kellett 
dolgoznom, nem kaptam senkitől 
semmit csak úgy szívességből, min-
den amit elértem a kezem munkája. 
Nézzen csak körül ezt mind én sze-
reztem, tisztességes munkával. Ja, 
hogy Isten? Az csak azért van, hogy 
mindent összezavarjon. Higgye el na-
gyon sok nyomorúságot éltem át, de 
kitörtem, felülkerekedtem mindenen. 
Különben is az amerikai elnököknek 
is az a feladata  hálaadás napján, hogy 
egy pulykának megkegyelmezzen. Ez 
a véleményem!”
Hálaadás említésekor nekem nem a 
pulykavacsora jut eszembe, hanem 
Dávid, aki sokat imádkozott és éne-
kelt. A qumráni töredékekből emel-
tem ki egy zsoltárt, Dávidét. Egyházi 
körökben nem tisztelt zsoltár, nem 
szerepel a heti szakaszok egyikében 
sem, sőt a lózungok sem sűrűn idézik.
A 108.zsoltár tulajdonképpen az 57. 
Zsoltár 8-12-ig és a 60. Zsoltár 7-14-
ig terjedő szakaszából lett összegyúr-
va: ima az Úrhoz. Ha végig olvassuk a 
108. Zsoltárt, azt látjuk, hogy az Úr a 
Szentélyből méri fel az országot, ahol 
Dávid volt a vezető. Sikem és Szukkót 
Jeruzsálemtől északra a Jordán két 
oldalán szemben fekvő terület. A fel-
sorolás Gileáddal folytatódik, majd 
északról délre haladva Júdához ér 
(jogarom Júda). Moábot, Edomot a 
filiszteusok területét pedig alávetett 
tartományként említi. A zsoltár helye 
az imádkozásban van. A konkordan-
ciákat olvasva a 108. Zsoltárból né-
hány érdekes megállapítást találtam. 
A zsoltárt Dávid írta, valószínű már 

idősebb korában. Visszaemlékezik 
a barlangban töltött nyomorúságra 
és az uralkodása első éveinek küz-
delmeire. Már túl volt a győzelmes 
harcokon, bukásokon. Most már meg-
tanult mindent kiengedni kezéből és 
egyedül Istenre bízza életét, jövőjét 
és népe jövőjét is. Az eredmény: a fia 
Salamon teljes békességben élt, negy-
ven éven át, és felépült a Templom 
Jeruzsálemben. 
Dávid így dicsőíti az Urat: Zsoltár 
108, 2-6. „Kész a szívem Istenem, 
arra hogy énekeljek és zengedezzek 
lelkesen! Ébredj lant és hárfa, hadd 
ébresszem a hajnalt! Magasztallak 
Uram, a népek közt zsoltárt zengek 
rólad, a nemzetek közt. Mert szerete-
ted az égig ér, hűséged a magas felle-
gekig. Magasztaljanak a mennyben 
Istenem, dicsőítsenek az egész földön.”
Ez Jézus Krisztus győzelme a menny-
ben, és a földön. Ezek az igék Dávid 
lelkületéről vallanak, és ez a maga-

tartás olyan mint amiről Pál apostol 
így írt: „Semmi miatt ne aggódjatok, 
hanem imádságaitokban, és könyör-
géseitekben, hálaadással tárjátok ké-
réseiteket az Isten elé.” Dávid már 
lemondott arról, hogy ő győzze le az 

ellenséget, hanem rábízza az Úrra és 
ezért könyörög segítségért: „adj ne-
künk mégis segítséget az ellenség el-
len, mert az emberi segítség mit sem 
ér” (12. Vers) „Moáb pedig a mosdó-
medencém, Edomra teszem sarumat, 
Filiszteán diadalmaskodom.” (10.vers)
Itt Izráelnek három örökös ellensé-
ge van említve. Ebből kettő, Moáb 
és Edom rokon nemzetek voltak. A 
filiszteusok örökös ellenségük, mert az 
Izraeliták nem ölték meg őket Kánaán 
elfoglalásakor, pedig Isten kezükre 
adta volna őket. Ez volt a történelmi 
helyzet Dávid idejében! Szimbólikus 
jelentése számunkra: Moáb, Ammon, 
és a Midianiták szorosan egy cso-
portba tartoztak. Az első kettő Lót 
leányainak leszármazottai voltak, 
bűnös testies úton születtek. Ezért 
jelképezi a hívő emberek hústestét, 
és a test elleni harcát. A midianiták 
Ábrahám második feleségétől valók 
voltak. Dávid is akkor bukott el, ami-
kor az ammoniták ellen kellett volna 
harcolni, és ő odahaza maradt. 
Ez minden időben komoly figyel-
meztetés minden hívőnek, hogy so-
ha semmilyen körülmények között 
nem lehetünk közömbösek és vigyá-
zatlanok a testi kísértéssel szem-
ben. Nem helyezhetjük kényelembe 
magunkat amikor az Úr Népe har-
col. A másik ellensége Izraelnek az 
edomiták voltak, ehhez kapcsolód-
nak az amálekiták, akik Edom, azaz 
Ézsau leszármazottjai voltak. Tudjuk, 
hogy Jákób és Ézsau közt a tekinté-
lyért és a földi vagyonért folyt a harc, 
a győzködés. Újszövetségi értelemben 
ez a világ ellen, és saját énünk ellen 
folyik. A győzelem egyetlen feltétele, 
a teljes leszámolás a világgal és min-
den kívánságával. Sem Ézsaunak, sem 
Jákóbnak semmi hasznuk nem lett a 
testvérharcból. 
„Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, 
azokat keressétek, amik odafent van-
nak, ahol a Krisztus van, aki az Isten 
jobbján ül. Az odafenn valókkal tö-
rődjetek, ne a földiekkel.” (Kol 3,1-2) 
Nem alvás közben leszünk szentekké. 
„Amit pedig szóltok vagy cseleksze-
tek, mind az Úr Jézus nevében tegyé-
tek, HÁLÁT ADVA az Atya Istennek 
Ő általa. (Kol 3,17)

Bödös József

MENEDÉKEM! 
Múló időm, Uram Teremtőm, 
csak forgács az időtelenből, 
a véges út, a földi pálya 
a teremtés hasadt szilánkja.

Hogy is lehet, hogy e szilánkot 
jelenléteddel így megáldod? 
S a halandó emberi lelket 
hatalmaddal újjáteremted?

Köszönöm, hogy hinni, remélni 
én is ide jöhettem: é l n i ! 
S földi időm, ha itt letelne, 
kaput nyitsz az időtelenbe,

mert a múlás csalóka látszat, 
mert hatalma nincs a halálnak 
azon, akit Krisztusa éltet! 
Menedékem: az örök élet!

Füle Lajos
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„Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban 
válik.” - olvassuk a Példabeszédek könyvében. (17,17) Sok 
mindent rejt ez a rövid mondat. Gondolom, nem kell bi-
zonygatnom, hogy áldott dolog megtapasztalni, különö-
sen, ha bajba kerül az ember, hogy nincs egyedül, hanem 
vannak olyan barátok, akik mellé állnak, és segítenek: 
imával, jó szóval, együttérzéssel, ha kell fizikai munká-
val, legyen az aprócska vagy mégoly nagy is, s nem utol-
só sorban anyagiakkal, ha úgy hozza az élet…
Emberek vagyunk, akikkel történhetnek előre nem lát-
ható események, váratlan balesetek, tragédiák, s ezek 
közül sokra nem lehet felkészülni, hiszen nincs az az 
életbiztosítás, bankszámla, vagy egyéb 
megtakarítás, mely be tudja tölteni például 
a hirtelen elvesztett kedves után maradt 
mély űrt. S ez ma már nemcsak egy-egy 
váratlan haláleset kapcsán következhet be, 
hanem mondjuk egy felelőtlen, meggondo-
latlan lépés következményeként is, hiszen 
napjainkban nagyon sokan úgy lépnek ki 
egy-egy házasságból, mintha az nem len-
ne több mint egy laza munkahelyi isme-
retség. És sajnos, ez alól a nemkívánatos 
gyakorlat alól gyülekezeteink se mentesek.
Jó, ha ilyenkor van, aki nem engedi elsüllyedni a bajba 
jutottat, hanem testvérré lesz, azaz testi-lelki-szellemi 
közösséget vállal a bajba jutottal, s menteni igyekszik a 
süllyedőt. „Mentsd, aki elmerül…!” – énekelték elődeink, 
ezzel biztatva egymást és magukat a lélekmentésre, s jól 
tették, hogy ezt tették, nagy szükség van erre a szolgálat-
ra, de arra is, hogy a mellettünk élőknél is észrevegyük, 
ha nehéz helyzetbe kerültek. Meggyőződésem, hogy sok-
sok tragédiát el lehetett volna kerülni, ha az úgynevezett 
barátok időben felismerték volna barátjuk vívódásait, az 
alig-alig hordozható terheket, s melléjük álltak volna. 
Egy kedves ismerősöm gyakran emlegette, hogy „sose 
félj, amíg engem látsz, mert, ha baj lesz, akkor engem 
már rég nem fogsz látni.” Ezt persze viccnek szánta. De, 
állítólag minden viccnek a fele igaz, s ebben a humoros 
mondatban is sok-sok igazság rejtőzik, hiszen sok olyan 
„barát” van, aki csak addig barát, amíg jól mennek a dol-
gok. Ennek persze az ellentettje is igaz lehet, hiszen néha 
olyanok állnak a bajba jutott mellé, osztozva terheiben, 
akikre senki nem számított. Ezt én magam is sokszor 
megtapasztaltam. 
Egy táborban hallottam a töredelmes bizonyságtételt egy 
olyan fiataltól, aki nem vette észre, hogy egy amolyan, 
a gyülekezet perifériáján tengődő társa mitől kezdett 
hirtelen nagyon szorgalmasan gyülekezetbe, ifjúságira 
járni. Érezte a késztetést, hogy talán nyitni kéne felé-
je, de úgy gondolta, ez talán kellemetlenségekkel járna, 
s nem tette. S aztán megtudta, hogy már nem is teheti 
meg ezt a lépést, mert már nincs ki felé nyitnia. A csön-
desen segítségért esengő fiatal ugyanis önkezével vetett 

véget életének. Laza barátságai voltak a szerencsétlen-
nek, valószínűleg gyülekezeten belül és kívül egyaránt, 
de testvérre nem talált.
Azért jó példák is akadnak. Mi, itt a MERA-ban az el-
múlt hónapokban nagyon sok testvérre találtunk, amikor 
Isten megengedte, hogy leszakadjon stúdiónk mennyeze-
te. Voltak olyanok, akiket már régóta ismertünk, levele-
zőink, rendszeres adományozóink, imatámogatóink, de 
sokan csak most jöttek elő az ismeretlenség homályából. 
Írtak nekünk, biztattak minket, s voltak, akik pénztár-
cájukat is megnyitották, hogy részt vállaljanak a munka 
anyagi terheiből is. Sok-sok testvérré lett barát állt mel-
lénk ezekben a nem könnyű hónapokban, olyanok, aki 

nemcsak az áldásokból akartak része-
sülni, hanem a terhekből is. 
Jó volt megtapasztalni, hogy 
nem vagyunk egyedül, mint 
ahogy Isten családjában soha 
senki nem lehetne egyedül. 
Urunk tervezte így. Bizonyára 

pontosan tudta, hogy szükségünk 
van egymásra, hiszen a mi harcunk nem 

test és vér ellen folyik, hanem rafinált ellen-
séggel van dolgunk. 
Testvérré lenni néha nem könnyű feladat, önmegtaga-
dással jár ugyanis. Ilyeneket olvasunk ezzel kapcsolatban 
Bibliánkban: „Ne nézze senki a maga hasznát, hanem 
mindenki a másokét is.” Aztán: „Örüljetek az örülőkkel 
és sírjatok a sírókkal!” Vagy: „Tartozunk pedig mi erő-
sek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne 
magunknak kedveskedjünk.” Ha őszinték vagyunk ezek 
nem éppen divatos szlogenek mostanában, amikor min-
den az önmegvalósításról szól. Nem. De krisztusi érték-
rendet képvisel! 
És még egy kérdés: Gondolkodtunk már azon, hogy mi 
történne, ha mi kerülnénk nehéz helyzetbe, s a körülöt-
tünk élők mérlegelnék azt, hogy most érdemes-e segíte-
ni vagy sem? Erre, ugye, senki sem vágyik? Bevallom, 
én sem. Akkor meg ne legyek rest, és te se kedves test-
vérem, ha másoknak kell segíteni! 

Ehhez a témához kapcsolódik legújabb pályázatunk is. 
Emlékeznek olyan eseményekre, amikor szó szerint át-
élték, hogy valaki a nehézségek között több lett egy egy-
szerű barátnál, s valóban testvérré vált? Ha igen, kérjük 
írják meg nekünk, hogy továbbadhassuk, közzétehessük 
újságunkban, illetve az Evangéliumi Rádió műsoraiban.
Beküldési határidő: 

2019. március 31. 

A pályázat mottója: 

„Testvérré vált barátok” 
Az első 20 beküldőt könyvjutalomban részesítjük!
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Durst László emlékezete (1927-2018)
Laci Bácsit röviddel betöltött 91. születésnapja után ha-
zahívta az Úr. „Menj be a te Uradnak örömébe” mondja 
Jézus példázatában a jó sáfárról, aki kamatoztatta a neki 
adott kegyelmi ajándékot, akár 5 talentum, akár 2 talen-
tum legyen is az. Laci Bácsi majdnem haláláig a MERA 
kuratóriumának tagja volt, megfontoltságát, világos igei 
ismeretét, a keresztyén körökben való tájékozottságát el-
ismerték hazánkban és külföldön egyaránt.
Laci Bácsi nagyon népes családot hagyott maga után. 
Feleségével, Mártával, aki 12 éve halt meg, nagyon sokat 
tettek a család összetartásáért. Márta szervezte a csalá-
dot, Laci Bácsi pedig gondoskodott róla. 6 gyerekük, 39 
unokájuk és 9 dédunokájuk lett. Laci Bácsi mindennap 
imádkozott valamennyiükért név szerint, idős korában is 
pontosan tudja, melyik unokája mit csinál, vagy milyen 
nehézségei vannak. Hogy lehet ennyi mindent ilyen jól 
fejben tartani? – kérdeztem egyszer tőle. Könnyű – vá-
laszolta, hiszen minden nap imádkozom értük. 
Tahiban, evangélizáción tért meg 1947-ben. Hamarosan 
a Bécsikapu-téri evangélikus közös-
séghez csatlakozott, amelynek a lel-
késze akkor Sréter Ferenc volt. Sréter 
testvér komoly evangélista adomány-
nyal rendelkezett, a gyülekezet szinte 
mind megtért, élő hitű keresztyének-
ből állott, sok szolgálattal az ifjúság 
felé. Ezt nem nézte jó szemmel az ak-
kori evangélikus egyház (az ötvenes 
években járunk) és leváltották Sréter 
Ferencet, vele együtt eljött a gyüle-
kezet is, engedély nélkül működtek, 
lakásokon imacsoportokban, illetve 
kirándulások alkalmával tartottak 
összejöveteleket. Magam is ekkor 
ismertem meg őt, ennek már több 
mint hatvan éve. 
Akkoriban a hívő lét vállalása és 
megvallása komoly hátrányokkal is 
járhatott, de Laci Bácsit szerették 
a munkahelyén, ahol mérnökként 
dolgozott. Egyetlen munkahelyváltoztatása sem volt az 
életében, pályakezdéstől a nyugdíjba vonulásig ugyanaz 
volt a munkahelye. 
A gyülekezetből több család 1971-ben az Ó-utcai gyüleke-
zethez csatlakozott, közöttük a Durst család is. Laci Bácsi 
hamar bekapcsolódott a szolgálatba, világos igei üzene-
tei nagyon elismertek voltak. Kiváló német nyelvtudása 

révén sokat fordított külföldi testvéreket a gyülekezet-
ben, de könyveket is és lektorálást is végzett. Nyitott volt 
és látogatott, támogatott más felekezeti formációkat is. 
1987-től kezdve részt vett az Evangéliumi Alliance mun-
kájában és a Bibliatársulat munkájában is. 
A gyülekezet egyik oszlopának számított és sok éven át 
tagja volt a Testvérgyülekezetek országos képviseletének 
is. 6 éven át kuratóriumi tagja volt a Názáreti Egyháza 
(nem azonos a Názáreti Egyházzal) alapítványának is. 
A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány munkájában 
kezdetektől fogva részt vett, mint a kuratórium tagja. 
Szelíd szava, az Igéhez való feltétlen hűsége és megfon-
toltsága súlyt adott a véleményének. A kuratóriumunk 
elnöke, Helmut Menzel is régóta ismerte, még a MERA 
előtti időkből és nagyon becsülte. 25 éve folyamatosan 
tagja volt annak a kis imaközösségnek, amely kitartóan 
imádkozott hazánkért és a politikusokért.
Feleségének, Mártinak a halála nagyon megviselte. 
Komoly hitpróbát jelentett számára, és a családja, vala-

mint a testvérek segítségével tudott 
úrrá lenni a gyászon és az egyedül 
maradáson. Fia családja befogadta 
és mintaszerűen gondoskodott róla.
Laci Bácsi az utóbbi években ereje 
gyengülését érezve igyekezett vissza-
vonulni a különböző bizottságokban 
való részvételtől. De a gyülekezetbe 
járást és a szolgálatot végig fenntartot-
ta, amíg csak fizikailag képes volt rá. 
Idős korában balesetek érték, ope-
rációkon ment keresztül, amelyeket 
hősiesen viselt. Látása romlott ma-
gas korában, már nem tudott olvas-
ni, legkisebb unokája, Peti olvasott 
fel neki a Bibliából.
Laci Bácsi már ott van a mennyei ha-
zában, és úgy búcsúzhatunk tőle, hogy 
az elválásunk időleges. Eszünkbe jut 
a Zsidókhoz írt levél 13, 7-8. verse: 
„Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, 

akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén 
az ő életök végére, kövessétek hitöket. Jézus Krisztus 
tegnap és ma és örökké ugyanaz.”
Fejedelem volt Isten országában, hűsége, hite követésre 
indít. Hálásak vagyunk Istennek, hogy a MERA munká-
jában együtt dolgozhattunk vele.

Harmatta János

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány kuratóriuma és minden munkatársa 
nevében Isten vigasztalását kívánjuk a gyászoló családnak! 
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„Ne félj, mert megváltottalak, neve-
den szólítottalak, enyém vagy!”
Ezzel a csodálatos ígérettel indultam 
el a Jézust követő úton. Addig én is 
tele voltam félelemmel, aggódással, 
rossz döntéseim következményeivel. 
Az első „újjá lett minden” Karácsony 
most is átmelegíti a szívemet: remegő 
lábakkal járultam az Úr asztalához, 
hogy megtérésem után először része-
süljek az Úr-vacsorában. Emlékszem 
arra a túlcsorduló, mentő szeretetre, 
ahogy családtagjaimhoz, barátaim-
hoz, munkatársaimhoz viszonyultam. 
Írtam az igés lapokat, hívogattam az 
istentiszteletre, alkalmakra…
Nálunk mindig összegyűlt a család, 
az idősebbek között voltak valláso-
sak, többen hagyomány tisztelők, de 
Jézust követő egy sem. Kedves, ben-
sőséges ünnepek voltak ezek, különle-
ges díszekkel, csillogó karácsonyfával, 
ajándékokkal, finom vacsorával, még 
énekeltünk is – sőt, igyekeztünk minél 
többet jótékonykodni. De hogy Jézus 
Krisztus legyen a középpontban!? 
Emlékszem az első bátortalan próbál-
kozásomra, amikor néhány mondat-
tal hangosan imádkoztam.
Teltek az évek: először édesanyám 
fogadta el a kegyelmet. Akkor már 
ketten voltunk. 
1989 Karácsonya rendhagyóan telt: 
hiába gőzölgött az asztalon a kedvenc 
halászlé, mert rátapadtunk a TV-re, 
melyben élő közvetítésben láttuk a 
„romániai forradalmat”. Békés tün-
tetőket lőttek, először Temesváron, 
majd több városban, rengeteg halott, 
még több sebesült volt. Akkor még 
nem tudtuk, mekkora átverésben van 
részünk! Pár nap múlva már megin-
dultak a segíteni akarók, jogosítvány-
nyal rendelkező férfiakat kerestek a 
gyógyszer, kötszer, élelem szállító jár-
művekhez. Egyik nap hiába vártam 

haza a fiamat, szokatlan volt, hogy 
nem értesített, miért nem jön haza. 
Aggódtam és késő estig imádkoztam 
érte, míg végre betoppant. 
- Képzeld, hiába várakoztam mosta-
náig, kihagytak a konvojból - mesélte 
felháborodva! Még aznap éjszaka hal-
lottam a hírekben, hogy a szállítmá-
nyokra lövéseket adtak le: halottak, 
sebesültek, elkobzott adományok… 
A fiamat megőrizte az Úr!
Édesanyámmal mi is aggódtunk 
Erdélyben élő idős rokonainkért, 
közeli barátainkért. Szeretetünk győ-
zött a józan ész fölött és vonatra ül-
tünk: ha Marosvásárhelyig nem is, 
de Aradig elmegyünk. A vonaton ha-
sonló céllal utazó társaság gyűlt ösz-
sze, mesélték az új híreket és jó volt 
átélni az egységet.
Az aradi öregek nehezen nyitottak aj-
tót, nem akartak hinni a szemüknek: 
- Nézd, kik vannak itt – kiáltott hátra 
a feleségének Laci bácsi – a pesti ro-
konok. - Hogyan mertetek útnak in-
dulni? – kérdezgették csodálkozva. 
Mint a kisgyermekek, úgy örültek az 
ennivalónak, gyógyszernek. 
– Ez az igazi karácsonyi ajándék, sze-
retetbe csomagolva – örvendeztek. 
Hálát adhattunk, hogy nem esett ba-
juk és nekünk is „szerencséssé tette 
utunkat” Istenünk. Tőlük aztán sike-
rült telefonálni Marosvásárhelyre is a 
barátainknak, – talán még soha nem 
örültünk úgy egymás hangjának, mint 
akkor! Amikor hazaértünk, boldogan 
állapítottuk meg, hogy a szeretet ki-
űzött minden félelmet a szívünkből!
Azóta Édesanyám már az örök hazá-
ban van, s ma már a fiam vezeti a csa-
ládi áhitatot. Kicsik és nagyok éneke 
dicsőíti a Messiást, Aki kisgyermek 
formájában megszületett erre a föld-
re, értünk, értem! 

Zika Klára

Hétfő
21.15-21.30 Ifjúsági műsor /  

Irodalmi Műsor
21.30-22.00 A Biblia üzenete 
Kedd
21.15-21.30 Cigányműsor
21.30-22.00 A Biblia üzenete 
Szerda
21.15-21.30 Növekedjetek az 

ismeretben!
21.30-22.00 A Biblia üzenete 
Csütörtök
21.15-21.30 Családbarát 
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Péntek
21.15-21.30 Kincseink 
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Szombat 
21.15-21.40 Lelkiposta és  

Gyümölcskosár 
Vasárnap
21.15-21.40 Léleképítő

Minden műsorunk meghallgatható 
a www.mera.hu oldalon, illetve 
meg hallgatható okostelefonon a  
http://tunein.com/radio/Magyar-
Evangeliumi-Radio-1395-s2243/ 
címről.

A MERA adásai január 1-től 
középhullámon (1548 kHz)

Fontold meg!
Hogy Isten munkáját végezzük, Isten erejére van szükségünk. Isten ereje 
birtokbavételéhez tudnunk kell Isten akaratát. Isten akarata megisme-
réséhez imádkozva tanulmányoznunk kell Isten Igéjét. 
Egy missziómunkás életében a legnehezebb: az imádkozással egybekö-
tött rendszeres bibliatanulmányozásban való hűséges kitartás. A Sátán 
mindig kitalál valamit, amit ennél sokkal fontosabbnak tart. 

Csia Lajos gyűjtéséből



,

niuk? Család és ajándék nélkül nincs 
öröm és nem is lehet? Akik szegények, 
vagy egyedülállóak, azoknak nem lehet 
örömük? 
Az Ige azt mondja: „az egész népnek örö-
me lészen:” A „lészen” szó után, van egy 
kettőspont + a Biblia szent kijelentései-
hez sem hozzátenni, sem abból elvenni 
nem lehetséges, mert Isten kijelentése 
az –, mely után a szöveg így folytatódik: 
„Mert született néktek ma a Megtartó, 
ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” 
Akkor helyben is vagyunk. Tehát, ha az 
örömöt keressük, akkor azt mindenki 
megtalálhatja? A válasz az, hogy IGEN! 
Hiszen az „egész nép”-be MINDENKI be-
letartozik. Te is!
Mikor teljesedhet be az „egész nép” öröm-
üzenete számodra? A válasz egyszerűbb, 
mint gondolnád: amikor ez az üzenet egé-
szen személyessé válik számodra. Amikor 
egészen közel jön, átjárja a szívedet és a 
lelkedet. Akkor majd az örömforrást nem 
más fogja jelenteni számodra, mint ma-
ga az ÚR Jézus Krisztus, a Te személyes 
Megváltód és Megtartód.
De ehhez, Neked is adnod kell. Mégpedig 
a legfontosabbat. A szívedet! „Minden félt-
ve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, 
mert onnan indul ki az élet”( Péld 4,23)
Amikor majd a szíved tele lesz hálával, 
és ezt mások is látják rajtad, s a becso-
magolt ajándék mellé már tudsz írni né-
hány kedves és személyes sort is; amikor 
a magányban is tudsz „ünnepelni”, és 
felhívsz majd valakit, akivel régen nem 
beszéltél, s talán, a szomszédhoz is lesz 
néhány kedves szavad; amikor már job-
ban szeretnél adni, mint kapni, akkor 
elmondhatod majd, hogy megérkeztél az 
Ünnepre. Akkor igazán örömöt találsz a 
Karácsonyban, mert rátaláltál a legfon-
tosabbra: Őrá, Akiért, Aki miatt lehet 
nekünk Ünnep a Karácsony!  
Jézus Krisztus, az Ünnep örömforrá-
sa vár Téged. Nemcsak Karácsonykor. 
Minden nap. Kívánom, hogy átélhesd ezt 
az örömet, ami nem ideig való, hanem 
minden napos lesz számodra, és ami így 
szól hozzád személyesen: „Hirdetek nék-
tek nagy örömet, mely az egész népnek 
öröme lészen: Mert született néktek ma 
a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid 
városában.” 
Jézus Krisztus ragyogja és töltse be 
a Karácsonyodat! Boldog, örömteli 
Ünnepeket!

Plicher Zoltán

„És monda az angyal nékik: Ne féljetek, 
mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, 
mely az egész népnek öröme lészen: 
Mert született néktek ma a Megtartó, 
ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” 
Lukács 2,10-11

Öröm. Főnév. Jelentése: derűs lelkiál-
lapot, elért siker vagy jó közérzet. Az 
ember egész lényét átható vidám és kel-
lemes érzés, amit szándékainak megva-
lósítása okoz. 
Karácsony. Örömüzenet. „Ne féljetek, 
mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, 
mely az egész népnek öröme lészen.”
Mit jelent számunkra az öröm kifejezés? 
Családi együttlétet? Munkában való si-
kereket? A gyermekeinkre való büsz-
keséget? Egy régen nem látott barátot? 
Fizetésemelést? A becsomagolt ajándé-
kot a fa alatt? Bizonyára ezek is örömet 
jelenthetnek, de vajon tartós örömöt, 
vagy csak ideig valót?
Vajon csak azoknak lehet öröme Ka-
rácsonykor, akiknek futja minél drágább 
ajándékokra? Kizárólag azok érezhetnek 
örömet, akiknek van kit megajándékoz-

Karácsony öröme

KARÁCSONYI ÉNEK 
Mily ragyogó fény árad az éjben! 
Betlehem úszik fény özönében. 
Égi csodának nyílt meg az ég! 
Szent örömöt zeng angyali nép: 
Megszületett a Jézus!

Ébred a pásztor mennyei szóra, 
Álmainál szebb drága valóra: 
Menjetek! Ó, hol glória zeng, 
S a kicsi hajlék fénybe dereng: 
Megszületett a Jézus!

Rendül a szív az égi jelekre, 
Szent öröm az, mely általölelte, 
S mintha a föld is zsongna imát, 
Mintha susogná fű, fa, virág: 
Megszületett a Jézus!

A szívünk is gyúljon örömre, 
S zengjen az Úrnak hálaimát! 
Szent fia köztünk itt van örökre, 
Megszabadítva már a világ: 
Megszületett a Jézus!

Gárdonyi Géza


