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„....ez utolsó időkben 
szólott nékünk 
Fia által, Aki az 
Ő dicsőségének 
visszatükröződése, 
és az Ő valóságának 
képmása...”
Zsidók 1:1,3.
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„Lásd, eléd adtam ma az életet és 
a jót, de a halált és a rosszat is.” (5 
Mózes 30,15)

A lelkipásztoroknak – különösen a 
fővárosban – nem kis feladatot je-
lent a kéregetők „kezelése”. Szinte 
biztos, hogy aki pénzt kér, azt rövid 
úton elissza. Néha mégis megesik a 
szívünk, vag y belső jelzést kapunk 
talán, és megpróbálkozunk valami 
más módszerrel. Így voltunk Antival 
is, a jóképű negyvenes hajléktalan fi -
atalemberrel. Hajlandó volt munkát 
is vállalni, a toronypadláson még egy 
kis szálláshelyet is kialakítottunk 
neki. Így dolgozgatott, amatőr mó-
don kifestett egy-két olyan helyisé-
get, amelyek nem kívántak kényesen 
precíz munkát.
Egy-két heti éldegélés után elérkezett-
nek láttam az időt, hogy Anti barátunk 
lelkével is komolyabban foglalkoz-
zam. Férfi  csendeshétre készültem, 
felajánlottam, hogy elviszem őt is. 
Szedett-vedett ruhái helyett adtunk 
neki rendesebbet, így minden feltű-
nés nélkül elvegyült a hétre érkezet-
tek között.
Úgy vettem ész-
re, hogy fi gyeli 
is, ami elhang-
zik. Néhány 
nap után meg-
kérdeztem tőle: 
- Anti, nem gon-
dolja átadni a 
szívét Jézusnak? 
Letenni a bűne-
it, és elindulni a 
Jézus útmutatá-
sa szerinti új úton? – Anti barátunk 
elgondolkodott, majd azt válaszolta: 
- Lelkész úr, nagy a tét! – Meglepett a 
válasza, először nem is értettem, hiszen 
még a ruhát is mi adtuk rá, semmije 
sem volt, hajléktalan, mi veszteniva-

lója lenne?! – Rá is kérdeztem, mire 
azt válaszolta, hogy ezt nagyon meg 
kell gondolni. – Értettem, hogy azon 
rágódik, hogy megéri-e neki ez a „vál-
tás”. – Végül úgy jöttünk el, hogy Anti 
barátunk maradt a régi életében. Vagy 
nem értette meg igazán az új lehető-
ségét, vagy nagyon is értette, hogy ez 
életforma változással is járna, és erre 
nem volt hajlandó.
Ezek után elengedtük, mivel a torony-
szoba nem hajléktalan szálló, erre a 
néhány hétre is a presbitérium meg-
kérdezése nélkül, a gondnokunk tud-
tával, saját „szakállamra” fogadtam 
be. Eltűnt az életünkből. Évekig nem 
is jelentkezett.
Kb. 10 év után a Damjanich utca és a 
Dózsa György út kereszteződésében 
a piros lámpánál megálltam. Jött 
egy hetvenesnek kinéző, számomra 
nagyon ismerős arcú ember, a kére-
getős újsággal a kezében. Erősen gon-
dolkodtam, honnan ismerhetem. Egy 
pillanat alatt átvillant az agyamon: - 
De hiszen ez Anti, a régi barátunk. – 

Engedtem volna le az ablakot, 
hogy megszólítsam, de a lámpa 
zöldre váltott, és a kocsisor élén 
nem várakozhattam tovább… 
Mentem az utamon, s azon gon-
dolkodtam, hogy mennyire igaza 
volt Antinak, hogy nagy a tét! 
– Íme, 10 év alatt az utcán 30 
évet öregedett, földönfutóként 
tovább kéreget és tengeti az éle-
tét. Ha ott a héten megragadja 
Jézus felé kinyújtott kezét, ez 

alatt a 10 év alatt újjáépülhetett volna 
az élete Annak szeretetében és „ke-
zelésében”, Aki azért jött, hogy „éle-
tünk legyen”, áldás alatti életünk itt 
a földön és örökre.

Végh Tamás

A szerkesztő
üzenete

Szeretettel köszöntöm az Antenna 
olvasóit!
Hosszabb idő után jelentkezünk 
ezzel a számmal, hiszen a szep-
temberre tervezett magazinunk 
– előre nem látott akadályok mi-
att – sajnos nem jelenhetett meg. 
Az akadályok között volt betegség 
és a munkák feltorlódása is, de je-
lentősen nehezítette munkánkat 
a címtárunk felülvizsgálatának 
elhúzódó folyamata is. S ebben 
komolyan hátráltatta munkánkat 
a visszajelzések lassú volta, vagy 
elmaradása.
Most azonban egy dupla számot tart 
kezében a kedves Olvasó, s szívből 
reméljük, hogy a benne megjelent 
írások a karácsonyi ünnepek alatt 
sok kedves percet szereznek majd 
Önöknek. Két pályázat anyagaiból 
is válogathattunk és kedvcsináló-
ként a december 29. és január 5. 
között esedékes Örömüzenet he-
te evangélizációs hét anyagiból is 
közzé teszünk néhányat. 
Köszönjük mindazoknak, akik az 
elmúlt hónapokban levelet írtak, 
vagy telefonáltak, s azoknak is, 
akik sürgették magazinunk újbóli 
megjelenését, s ehhez adománya-
ikkal is hozzá járultak. 
Lapunkkal továbbra is ugyanaz 
a célunk: szeretnénk minél több 
emberhez eljuttatni az evangélium 
örömüzenetét, mégpedig elsősorban 
hallgatóink, olvasóink bizonyságté-
telein, lelki beszámolóin keresztül. 
Természetesen ehhez saját munka-
társaink írásai, lelkipásztorok bib-
liamagyarázatai is kapcsolódnak, 
hogy minél szélesebb háttérből ér-
kezzen az üzenet: Jézus Krisztus, a 
Megváltó még ma is várja azokat, 
akik lelküknek nyugalmat, bűneik-
re bocsánatot, életükre nézve pedig 
örökkévaló biztonságot szeretnének 
nyerni. S mikor lehetne ez az üze-
net aktuálisabb, mint adventben, 
karácsony előtt, amikor arra em-
lékezünk, hogy „az Ige testté lett, s 
mi láttuk az Ő dicsőségét, mint az 
Atya Egyszülöttjének dicsőségét, 
telve kegyelemmel és igazsággal”.
Minden Olvasónak Isten áldását 
kívánja a szerkesztőség nevében:

Kulcsár Tibor

A Magyar Evangéliumi Rádió minden munkatársa Istentől megál-

dott Karácsonyt és boldog új évet kíván minden Olvasónknak
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Bibliát olvasó embe-
rek jól ismerik Jákób 
és Ézsau történetét, 
s azt is, hogy Ézsau 
milyen könnyelműen 
eladta elsőszülöttsé-
gi jogát egy tál len-
cséért, s Jákób pedig 
mennyire vágyott az 
atyai áldásra, s ezért 

még a csalástól, a hazugságtól se ri-
adt vissza. A történetben nemcsak 
ők hibáztak, hanem mind a négyen, 
tehát a szülők is, Izsák meg Rebeka. 
Vétettek mind Isten, mind egymás el-
len, s tudjuk a folytatást, hogy ebből 
évezredekig tartó viszálykodás lett, 
egészen a mai napig elhatóan. 
Sajnos, ha tudomást veszünk róla, ha 
nem, napjainkban is a legtöbb sérülést 
azoktól kapjuk, és azoknak okozzuk, 
akik a legközelebb állnak hozzánk. 
Miért? Azért, mert azokkal szemben 
vagyunk a legvédtelenebbek, akik a 
legközelebb vannak hozzánk, hiszen 
tőlük nem számítunk csalásra, ki-
zsákmányolásra, intrikákra, s épp 
ezért nem is készülünk fel az eset-
leges támadásokra. Ráadásul minél 
közelebb van valaki hozzánk, annál 
nagyobbat tud ütni. Ez a fi zikai élet-
ben is így van, de a lelkiben is.
Érdekes az emberi élet, mert lehet, 
hogy az életkörülmények hihetetlenül 
sokat változtak az emberiség évezredes 
történelme során, de úgy tűnik az em-
beri lélek, s ebből adódóan az emberi 
kapcsolatok, s az azokat veszélyeztető 
tipikus hibák, mintha állandóak len-
nének. S bár a közmondás szerint a 
bölcs ember a más hibájából tanul, mi 
jó esetben maximum a saját hibáinkból 
vonunk le fájó következtetéseket, de a 
legtöbbször ez már amolyan késő bánat. 
Ám, ha őszinték vagyunk, az emberek 
többsége inkább ahhoz a bolondhoz 
hasonlít, aki még a saját hibájából sem 
okul. Kár lenne ebbe a hibába esnünk, 
épp ezért egy kicsit vizsgáljuk meg en-
nek a családnak az életét, s próbáljunk 
olyan tanulságokat levonni, melyek ta-
lán segíthetnek, hogy jobb és boldogabb 
legyen a családi életünk.
Először is van itt egy olyan össze-
tevő, amiről ritkán hallunk az ige-
hirdetésekben, de ami napjainkban 
ismét előtérbe került, s ez az életkor 
kérdése. Izsák 40 éves volt amikor 
megnősült, s 60 éves amikor az ikrek 

születtek. Erről pontos feljegyzés van 
a Bibliában a Mózes első könyve 25. 
részében. A szülők tehát 20 évet vár-
tak a gyerekek születésére, s amikor 
végre megérkeztek, akkor már nem 
voltak annyira fi atalok, s ez sok min-
dent megmagyaráz. Az idősödő szülők 
ugyanis inkább nagyszülei a gyere-
keknek, mint szülei. Ezt sok esetben 
volt alkalmam megfi gyelni szűkebb 
és tágabb környezetemben egyaránt, 
s épp ezért sokkal elnézőbbek, sokkal 
megengedőbbek a csemetékkel szem-
ben, mint akár a korábban születettek 
esetében. S valahogy úgy vannak vele, 
hogy ők maguk szülőként is inkább 
már csak élvezni akarják a gyerekek 
jelenlétét, a pillanatnak élni, mint a 
jövőre koncentrálva vállalni a szülői 
léttel járó esetleges nem kívánatos 

súrlódásokat, és az óhatatlanul jelent-
kező kisebb-nagyobb konfl iktusokat.
Az ilyen családban cseperedő ember-
kék egyik oldalról élvezik a szülőktől 
áradó szeretet dömpinget, s ez való-
ban jó dolog, de ezzel együtt a leg-
több esetben elmarad a vadhajtásaik 
nyesegetése, s ez már nem éppen kí-
vánatos valami. Egy kicsit amolyan 
dudva módjára nőnek az emberpa-
lánták, s az egyik erre burjánzik, a 
másik arra. Épp úgy, ahogy Jákób és 
Ézsau esetében. 
Jákób „kis csalóként” érkezett erre a 
világra, a testvére sarkába kapaszkod-
va, s lett belőle nagy csaló, aki még 
a saját apjának is szemrebbenés nél-
kül hazudik. Ehhez, tudjuk, komoly 
anyai segítséget is kapott, mert hát 
olyan szeretetre méltó a „mama sze-
me fénye”, s legyen neki jobb dolga, 
mint amilyen nekem jutott... 
Ézsau egy igazi hedonista, se Istennel, 
se emberrel, se elsőszülöttségi joggal 
nem törődő macsó lett felnőtt korára, 
aki bármi áron megszerzi magának 
azt amit akar, legyen szó vadról, egy 

tál frissen gőzölgő étekről, vagy akár 
egyszerre két feleségről...
S mi ebben a szülők felelősége. Tömören 
fogalmazva: nevelniük kellett volna a 
fi úkat, mégpedig egységesen és kö-
vetkezetesen. Ezzel szemben Izsák és 
Rebeka megengedte magának azt a lu-
xust, hogy válasszon magának kedvenc 
gyermeket, s ennek a kedvenckének a 
jövőjét a többiek kárára, a többiekkel 
nem törődve, sőt akár a többieket át-
verve is egyengessék. Sőt úgy gondol-
ták, hogy joguk van arra is, hogy saját 
maguk döntsenek gyermekeik jövőjét 
illetően, s ne Istent kérdezzék, hogy 
mit is szán a fi úknak. Ennek érdeké-
ben Izsák vissza akart élni a családfői 
tekintélyével és hatalmával, Rebeka 
meg úgy gondolta, hogy lehet, hogy 
Izsák a családfő, de őt se ejtették a fe-
jére, s ha nem megy egyenes úton, ak-
kor majd menni fog balkézről az áldás 
megszerzése...
Nem szép történet, s nagyon mai, hi-
szen sajnos nagyon hasonló problémák-
kal kell szembenézni nekünk is. Miért? 
Azért mert lelkünk ellensége nem vál-
tozott. Ő ma is szét akarja dúlni a csa-
ládjainkat, s végső soron tönkretenni az 
életünket. De nem törvényszerű, hogy 
mindez sikerüljön neki, hiszen azt ol-
vassuk a Bibliában, hogy álljatok ellene 
az Ördögnek és elfut tőletek. Tehát van 
esélyünk a győzelemre, persze Jézus 
erejével, az Ő Lelkének a segítségével. 
Akkor meg miért tétlenkedünk?

Kulcsár Anikó

AZOK A PERCEK 
Mea culpa… Most mind eszembe jutnak,
porbahullt percek, hiába–szavak,
– itt egy kicsi, ott egy kicsi –
melyek finoman, halkan hullanak
a tiszta, éber lelkiismeretre,
lopódzkodó semmicske porszemek.
Itt egy kicsi, ott egy kicsi…
Az ember észre sem veszi…
Az óra siet vagy késik
és meg–megáll, nem hallod percegésit.
Odaviszed az óramíveshez,
ki megtisztítja, visszaadja.
Mea culpa… a lelkem megragadja
a fájdalom. Ó, vinném már, viszem.
Fel Golgotára, ott lesz újra tiszta.
Valami mégis úgy sajog… hiszen
azok a percek… sose térnek vissza.

Túrmezei Erzsébet 
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Drága testvéreim az Úr Jézus 
Krisztusban!

Igen boldogan hallgattam vasárnap 
az igehirdetést a „Nehéz esetek a 
Bibliában” sorozatban. Egész idő 
alatt magasztaltam az Urat, hogy az 
igehirdetőnek bölcsességet adott az 
ige ilyen mély látására, és hogy ilyen 
határozottan, minden kertelés nélkül 
ki is bontja a mi épülésünkre, gaz-
dagodásunkra, az Úr Jézus Krisztus 
szorosabb követésére buzdítva a mai 
követőket, tanítványokat. 
Indított is a lélek, hogy az első benyo-
más, áldás-özön hatására köszönjem 
meg a tolmácsolást. Köszönöm! Most, 
hogy a bibliaórát is meghallgattam, 
más hatások is értek. 
Ami az igehirdetésben is igen ta-
nulságos volt, hogy nem csak a 
múlt történéseit boncolgatta, de fel-
hívta fi gyelmünket a mi Krisztus-
kapcsolatunk erősítésére, szorosabbá 
tételére, a tévutak elkerülése érde-
kében. 
Így vált számomra elevenné egy tör-
ténet az életemből, amivel veszélyez-
tettem a hitre jutásomat. Két évvel a 
megtérésem előtt Isten - ezt már ak-
kor is tudtam, hogy Ő volt - egy új ott-
honnal ajándékozott meg. Ott,  a még 
üres szobában belül hallottam Isten 
hívó szavát: ”Fiam, add a te szívedet 
Énnékem…” (Péld 23,26a)
Immár másodszor ment el a fülem - 
és ami még rosszabb a szívem - mel-
lett Istennek ez a hívása. Még ma is 
ámulatot, csodálatot vált ki belőlem 

Istennek ez a megbocsájtó, gondvi-
selő „halálos” szeretete. 
Szeretném, ha egyre több hálát vál-
tana ki belőlem az, hogy még ezután 
sem mondott le rólam, sőt elmondha-
tom, hogyha megérem, novemberben 
már 82 éves leszek. 
A Sátán többször el akart pusztítani, 
ugyanis az elutasításom egy szerelmi 
kapcsolatom miatt történt. Megkaptam 
amire „vágytam”, de mint mondtam, 
majdnem az életembe került. Az Úr 
ennek ellenére nem zárta be előttem a 
kegyelem ajtaját. Azóta egyre nagyobb 
vággyal, egyre jobban ráhagyatkozom 
az Úr Jézus Krisztus vérének és feltá-
madásának erejére. Az Atya Isten újra 
és újra átélt szeretetétől indíttatva a 
Szentlélek bölcsességre segítő támo-
gatására fi gyelmeztetem a tévelygő, 
emberi szeretetben reménykedő fi -
atalokat ennek az útnak kerülésétől, 
mert ez az út halálba vezet! A fi zikai 
halálba, hogy a lelki élet már ne va-
lósulhasson meg. 
Köszönöm mindnyájatok fáradozását, 
mert azon munkálkodtok, hogy egyre 
több ige életté válhasson az Úr Jézus 
Krisztus követésében. Egyre gazda-
godó áldásos életté, hogy az Úr meg-
dicsőíthesse magát bennünk. Hogy 
halálunk is az ő dicsőségét szolgálja. 
Használjon az Úr továbbra is titeket 
áldott eszközként, mert: „a teremtett 
világ sóvárogva várja az Isten fi ai-
nak megjelenését.” (Róm 8,19)
Köszönettel 

K. Imréné, Tata

Az Úr Jézus Krisztus 
nevében kérek további 
áldást munkátokra! Az 
Antenna újságot rend-
szeresen megkapom, 

Istennek legyen hála. Örömmel 
olvasom az írásokat, s mindig az 
van bennem: „aki nem szégyell 
engemet, azt majd én sem szégyel-
lem”. Bizonyságot kellene tenni 
úton-útfélen az Úr dolgairól, mert 
nem tudjuk, melyik az utolsó nap, 
s csak azt visszük magunkkal, 
amit hitből cselekedtünk. 
A műsoraik épp erről szólnak, s 
alkalma van bárkinek megírni, 
hogyan jöttek ki győztesen a meg-
próbáltatásokból, csakis Isten se-
gítségével. Hálás vagyok, hogy én 
már sokszor leírhattam. Nincs ékes 
szókincsem. Csak 8 osztályt tanul-
tam magyarul, de ahogy tudom, 
hirdetem: Jézus Krisztus ma is él, 
s akik benne bíznak, azokat kimen-
ti a nagy nyomorúságból, s győzte-
sek lesznek. 
Az utóbbi időben családunkban is 
próbálkozott a sátán. Kérem szépen, 
imádkozzanak értünk, hogy min-
den rossz javunkra váljon. Hiszem, 
hogy Isten, Jézus erejével minden-
kit meggyógyít a családomban is.
A jó Isten még sokáig adjon böl-
csességet a Mera munkatársainak!

Erzsébet, Bihar megye

Nekünk, időseknek nagy 
ajándék és lelki épülés  
minden este az evangé-
lium hirdetése és annak 

meghallgatása. Régi hallgatójuk 
vagyok, több mint 20 éve épülök 
az adásokból. Míg fi atalabb voltam, 
többször írtam, de most már 78 éves 
elmúltam és a gondolataimat nem 
tudom már olyan jól megfogalmazni. 
Vasárnapi istentiszteletre, biblia-
órára, evangélizációkra, imahétre 
és ahol Isten igéje hirdettetik, el-
megyek, mert az Úr vár és hív, és 
én is vágyom ezekre az alkalmakra. 
Dédnagymama lettem ezen a ta-
vaszon, köszönöm az Úrnak ezt 
a nagy ajándékot. Egy igével bú-
csúzom: „Az pedig az örök élet, hogy 
megismerjenek téged, az egyedül 
igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus 
Krisztust.” (János 17,3)

K. Károlyné, Vasad

Miután meghallgatták a rádióban egy híres evan-
gélista beszédét, egy nyolcéves kislány megkérdezte 
hatéves fi útestvérétől: „Tudsz valamit Jézusról?” A 
kisfi ú számítva arra, hogy újabb érdekes történetet 
hall megint, azt válaszolta, hogy nem. Erre nővére 
így folytatta: „Ülj csendben, mert ez igazán rémüle-

tes történet!” Miután megmagyarázta az evangéliumot, ahogy egy nyolc-
éves tudja, föltette a kérdést: „Na, amikor meghalsz, akarsz a mennybe 
menni és Jézussal, Istennel, mamával, apával és nővéreddel lenni, vagy 
a tűz tavába akarsz kerülni, hogy az ördöggel és a bankrablókkal legyél 
együtt?” A kisfi ú gondolkodott egy darabig, aztán ezt felelte: „Pontosan 
itt akarok maradni.”

Gyerekszáj
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A fenti címet olvasva, talán olyasmi 
jut eszünkbe, mint: személyes csen-
desség, csendesnap, gyülekezeti alka-
lom vagy hasonlók. Életemben az Úr 
egy más eszközt használt arra, hogy 
újból szívemre beszéljen, megtanítson 
hálát adni és ismét olthatatlan szom-
júságot ébresszen bennem Igéje s a 
Vele való közösség után. Jómagam is 
saját bőrömön tapasztalom azt, amit 
talán sokan átéltünk: a hívő élet har-
ca mindennapos, kemény, vérre me-
nő küzdelem. 
Az Úr két évvel ezelőtt egy különös 
állomást iktatott be az életembe. 
Romániában szeptember 11-én meg-
kezdődött a tanév. Számomra, tanári 
minőségben a tizenkettedik. Eltelt az 
első hét, amely nem a legideálisabban 
indult, lévén, hogy néhány hete már 
lelkileg pusztaságban volt az életem. 
A második hét elején, pontosabban 
hétfőn még annak rendje-módja sze-
rint elmentem az iskolába, de már 
egy ideje alhasi tájékon különös 
fájdalmat éreztem. Sürgősségi 
osztály, majd az ilyenkor szo-
kásos rutinvizsgálatok után 
beigazolódott a gyanú, ami-
vel otthonról elindultam, 
vakbélgyulladás. Másnap 
reggel már a műtőasztalon 
voltam. Inkább a kórházi, va-
lamint az azt követő időszak lelki 
vonzatairól szeretnék írni. Az ördög 
egyik csalétke az említett pusztában 
az volt számomra, hogy körbe nézzek, 
s hátrányos helyzetemnél fogva úgy 
lássam, senki sincs hasonló cipőben, 
sehol ne lássam azt a kizárólagos, 
Krisztusban gyökerező, az egész-
ségtől, illetve más fi zikai áldásoktól 
független örömet, amit Isten tőlem 
vár. Az Úr több szinten is munkál-
kodott életemben e betegség folytán. 
Tudom, hogy a kedves olvasók közül 

sokan hitelesebben szólhatnának 
a Krisztusban gyökerező örömről, 
mint én, hisz nehezebb utakat jár-
tak meg, mégis megosztanám saját 
tapasztalataimat. 
A kényszerpihenő idején egyrészt 
megtanultam értékelni olyan dolgo-
kat, amelyeket addig természetesnek 
véltem: azt, hogy fel tudok kelni az 
ágyból, hogy elmehetek a testvéri 
közösségbe, hogy Isten kegyelmé-
ből munkahelyem lehet, és sorol-
hatnám. Ugyanakkor az Úr arra is 
rámutatott, mennyire eltörpülnek 
mindezek, mikor életről és halálról 
van szó. Mennyire másként néz ki 
az élet, mikor a melletted levő ágyon 
leheli ki lelkét egy idősnek még nem 
nevezhető férfi . Megmutatta ismét 
azt, hogy életem gerincét, tartását a 
Vele való naponkénti, szoros közösség, 
célegyenest ráirányuló tekintet adja. 
Hála Neki, fi zikailag erősített, lelkileg 
újított az említett időszakban. Hálás 

vagyok mindazért, 
amit Isten tanított, 

ugyanakkor nem 
szeretném a ta-
nultakat elfelej-
teni, hanem az 
élet mindenna-

pi küzdelmeiben 
gyakorlatba ültetni. 

Így advent, karácsony 
küszöbén egy igevers jut eszembe, 
amely összefoglalja szívem vágyát és 
háláját: „Mit mondjunk tehát erre? 
Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? 
Aki tulajdon Fiát nem kímélte, ha-
nem mindnyájunkért odaadta, hogy-
ne ajándékozna nekünk vele együtt 
mindent?” (Róm. 8:31-32) 
Áldott, a Fiú jelenlétében töltött ün-
neplést és életet kívánok minden ked-
ves Olvasónak! 

V. Benjámin, Szatmárnémeti 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

Sajnos, a keresztyén hitnek 
egész sor tapintatlan követője 
van. Klasszikus példa erre egy 
keresztyén borbély esete. Mikor 
szerencsétlen vendége egy napon 
belépett az üzletébe és borotválást 
kért, leültette a székbe, nyakába 
kötötte a szokásos fehér kendőt, 
és hátradöntötte a széket. A ven-
dég ekkor nagybetűs feliratot ol-
vashatott a mennyezeten: „Hol 
töltöd majd az örökkévalóságot?” 
Ezután a borbély beszappanozta 
az arcát, és miközben a borotvát 
fente a szíjon, bizonyságtételét e 
szavakkal kezdte: „Nos, készen áll 
uraságod Istennel találkozni?” A 
vendég erre felugrott a székről, 
és kirohant az üzletből. 

Ehhez hasonló annak a túlbuzgó 
egyetemi hallgatónak az esete, aki 
egy este kiment az utcára, hogy 
személyes evangélizációt végezzen. 
Sötét utcán ment végig, és meglá-
tott maga előtt egy fi atal hölgyet 
az árnyékban. Mikor megpróbálta 
utolérni, az meggyorsította lépteit. 
A fi atalember azonban nem hagy-
ta magát, és sietni kezdett utána. 
Amikor a hölgy növelte a tempót, 
ő is ugyanezt tette. Végül a hölgy 
befutott egy ház kapualjába, és lá-
zas sietséggel kereste táskájában a 
kapukulcsot. A fi ú beérte, és a nő, 
a félelemtől szinte bénán, még si-
koltani sem tudott. A fi atalember 
azonban mosolyogva átnyújtott 
neki egy traktátust, és boldogan 
elment, hogy ismét elért az evan-
géliummal egy bűnöst. 
Wiliam Mc Donald (Ösvényem 

világossága, Evangéliumi Kiadó)

Egy vallásos nyári táborban gyermekekkel foglalkoztak a 
vezetők, és megbeszélték velük azt a kérdést, hogy Isten minden 
teremtményének adott bizonyos célt. Kezdték megtalálni a 
jó indokot a felhők, a fák, a sziklák, a folyók, az állatok és 
minden teremtett lény mögött a természetben. Végül az egyik 
gyermek ezt kérdezte: „Ha Istennek jó célja van mindenre 
nézve, akkor miért teremtette a mérgező futónövényt?” 

A beszélgetést vezető személy küzdött a kérdéssel, de az egyik gyermek segítségére 
sietett: „Azért teremtette Isten a mérgező futónövényt, mert tudatni akarta velünk, 
hogy bizonyos dolgoktól távol kell tartanunk gyümölcsszedő kezünket.”

Gyerekszáj

Bizonyságtétel (?!)
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Édesanyám halála óta szeretnék ír-
ni önöknek, de eddig nem sikerült. 
Történetemből kiderül majd, hogy 
a halálával lelkemben keletkezett 
zűrzavarban miként győzött a jó a 
rossz felett. 
„Győzd le a rosszat jóval”. Bizony, le 
kellett volna győzni, de sajnos nem si-
került. Az a halál nekem az egyedül-
létet, az újrakezdést, az egésszel való 
megbirkózást hozta, de nekem - tele 
bánattal és keserűséggel - nagyon is 
úgy tűnt, hogy az említett rossz legyő-
zött engem, vagy legalábbis erősen 
győzelemre áll. A jó pedig esetem-
ben egy jókor elhangzott jó szó, ha 
úgy tetszik egy üzenet. 
Ami erősen észhez térített az pedig a 
következő esemény volt. Egy ember a 
munkahelyről, aki mindig, mindenki-
vel viccel, hülyéskedik, és nem lehet 
tudni, hogy komolyan beszél-e vagy 
sem odajött hozzám és a következő-
ket mondta: „Azt hittük, hogy édes-
anyád halála után egyedül el fogsz 
veszni, senkivel nem beszélsz majd. 
Nem dolgozol, végül egymagadban 
ki tudja mi lesz veled? Ehhez képest 
hihetetlenül szépen boldogulsz egye-
dül.” Kezet nyújtott, majd közölte hogy 
őszintén gratulál. 
Elkerekedett szemmel, értetlenül áll-
tam ott, szinte leforrázott a monda-
nivalója. Életemben először láttam őt 
bárkiről is, bármiről is ilyen halálo-
san komolyan beszélni. 
Ráadásul saját bánatom-
ba belemerülve belülről 
nekem ez egészen más-
képp látszott. 
Ez volt az a pillanat, ami 
sok mindenből végképp 
kijózanított. Ha úgy tet-
szik a jó a gonosznak itt 
vitte be a végső győze-
lemhez szükséges ütést. 
Csakhogy én addig va-
lahol a kettőjük között 
állhattam, mert talán én 
kaptam a nagyobb üté-
seket. Pont, mint mikor 
két bokszoló küzdelme 
során véletlenül vala-

melyik a közéjük lépő bírót üti meg. 
Ez a mondat tehát segített kikecme-
regni az önsajnálatból és megtaní-
tott arra, hogy a jó mindig győzni 
fog a gonosz felett. Azóta a hozzáál-
lásom is teljesen pozitív: „Meg fogod 
csinálni, igenis meg fogod csinálni. 
Meg kell csinálnod!” Persze, mindezt 
soha nem egyedül, csakis a jó Isten 
segítsége mellett. Ez segített tehát 
rádöbbennem, hogy még ha kívülről 
úgy tűnik is, én már soha sem leszek 
többé egyedül. Mindig lesz fölöttem 
valaki, aki fi gyel, segít, és a jó útra 
tart. Ez talán csak egy kicsi, de mégis 
egy győzelme a jónak a gonosz felett. 
Azelőtt biztos voltam benne hogy egye-
dül nem csinálom tovább, nem fog-
lalkozom senkivel, semmivel. Azóta 
biztos tudatában vagyok annak, ha 
valamit jól csináltam. És soha sem 
leszek egyedül.
Adásukat 2009 március 15-én, a nem-
zeti ünnepünkön hallottam először 
édesanyámmal, aki szerette olvasni a 
sok-sok hallgatói levelet az újságban, 
ami 2011 karácsonya óta jár. Az ő em-
lékére írtam önöknek életemben elő-
ször. De sajnos már nem az ő életében. 
S ha már életről és halálról volt szó: 
hosszú életet kívánok hírlevelüknek 
és talán elsősorban a középhullámú 
adásaiknak. Ne hagyjuk ezt is meg-
szűnni!

Sz. Zsolt, Zsadány

Vonaton utaztam. A következő ál-
lomáson felült N. doktor úr, éppen 
szembe velem. Látván a Bibliát a 
kezemben, csúnyán kezdett szit-
kozódni Isten és ember ellen. 
Igyekeztem a Szentírás alapján 
higgadtan beszélni, nem jöttem 
ki a sodromból. Istennek legyen 
hála! Mikor felállt, hogy leszálljon, 
megállott előttem, meghajtotta 
magát, kezet csókolt és bocsána-
tot kért. Azt mondta, hogy ő eny-
nyi szépet és jót soha nem hallott 
Istenről, bocsássak meg ha tudok, 
ő engem soha elfelejteni nem fog. 
Jelentősen megváltozott bennem 
minden jó irányban. Vajon Isten 
is megbocsájt neki? – kérdezte. 
Ez csak egy a sok közül. 

Más. A barátnőm mindig sérte-
getett, durvák voltak a viccei, az 
öltözetemért volt irigy, ő ezt sok-
szor hangoztatta is. Mások előtt 
megalázott, lenyeltem, de belül 
fájt, mégis azt mondtam neki: 
köszönöm a jóságodat, a jó Isten 
áldjon meg érte. A vihar elvonult, 
csend van, békében élünk azóta…

Még egy igaz történet: A szom-
szédom mindig piszkált minket, 
hol egy fél barázda földért, hol az 
almafa ágáért, ami áthajlott hoz-
zájuk, mindössze 40 centi volt az 
egész, a fi am megmérte. A közel 
múltban alkohol hatása alatt volt 
és kitört belőle a „jó nevelés”, meg-
támadott és a sárga földig lehor-
dott mindennek. Feldühödtem, de 
semmit sem szóltam reá. Napok 
elteltével hallom, hogy hiányzik a 
víz nekik, tőlünk vitték az ivóvizet. 
Én akkora már egyenesbe jöttem 
magammal, megyek ki a járdára, a 
szomszéd kint ült a padjukon. Oda 
kiáltottam: „Szervusz, szomszéd. 
Napozol?” – kérdeztem. Azonnal 
ide futott hozzám, átölelt. Az az 
öröm, amit akkor láttam az arcán, 
mindent megért! 

Magdolna, Erdély

Térdelj le hamar!
Ha vívod a harcot, térdelj le hamar!
Hulljon minden térdre, ki győzni akar.
Ha bántanak nagyon, szintén térdre hullj!
Más eszközhöz te sohase nyúlj.
Ha nyomor vesz körül, ne zúgolódjon szád,
De térdeiden mondd el hálaadó imád.

A térdeiden nevelj, a térdeiden taníts,
A térdeidről ints, s ne fentről igazíts.
Példának vedd ebben a Megváltót magát,
Ki térdein vívta meg éretted a csatát,
Ki térdein harcolta meg az üdvösséged,
S térdeiden akar Ő is látni téged.

T.M.

Gonoszt - jóval
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„Ha Isten velünk, 
kicsoda ellenünk!”
A Szentírás arra 
tanít, hogy hálával 
emlékezzünk azok-
ra, akik Isten hű-
séges szolgáiként a 
rájuk bízott közös-
ség javára munkál-

kodtak. Mostani neoliberális, minden 
igazi értéket megkérdőjelező, sőt meg-
tagadó világunkban ennek éppen az 
ellenkezője történik.
Egy sokak által hallgatott rádió hangjá-
tékában legutóbb azt a Bethlen Gábort 
igyekeztek besározni, aki az önállóvá 
lett Erdély legnagyobb fejedelme volt 
–, uralkodása idejét Erdély aranyko-
rának nevezzük. Mivel köztudottan 
mélyen vallásos volt, ezért azzal pró-
bálták hitelteleníteni, hogy megcsal-
ta a feleségét, Károlyi Zsuzsannát. 
Fennmaradt levelezésük alapján bát-
ran állíthatom, hogy ez nem felel meg 
a valóságnak! Mindketten korán árva-
ságra jutottak, s a két fi atalt Bocskai 
István fejedelem ismertette össze – tá-
mogatta kapcsolatukat, az esküvőjükön 
is jelen volt. Mivel Bethlen a hadjáratok 
miatt sokat járt távol, rendszeresen le-
veleztek, és ezekből tudhatjuk, hogy 
Zsuzsanna a fejedelem otthon hagyott 
helyetteseként működött, akiben férje 
feltétel nélkül megbízott. Leveleikből 
az egymás iránti féltő szeretet érződik, 
a fejedelem „Igaz szerelmesed, Gabriel” 
aláírással zárja leveleit, míg Zsuzsanna 
”Édes szerelmes uram” -nak szólítja őt.

* * *
Kedves Olvasóink! Ismernek olyan had-
vezért, aki a harcmezőn is mindennap 
olvasta a Bibliáját? Ha pedig hosszabb 
hadjáratba indult, prédikátorát is ma-
gával vitte, hogy naponként istentisz-
teletet tarthassanak? Ezért is nevezték 
Bethlen Gábort, „bibliás fejedelem”-nek. 

Sok szomorúság érte gyermekkorában, 
árvasága miatt már nagyon fi atalon el-
indult kalandos élete, mely végül a leg-
magasabb tisztségre juttatta. 33 évesen 
Erdély fejedelmévé választották! Sikere 
tetőpontján egész Európa fi gyelt rá. Tőle 
kértek segítséget az ország más részeiben 
élő protestánsok, akik a Habsburg és a 
római katolikus elnyomástól szenvedtek. 
Vajon minek köszönhette ez a fi atalem-
ber, hogy árvasága ellenére nem züllött le 

nem kallódott el? Annak, 
hogy az Úrnak terve 

volt vele! Gazdagon 
megajándékozta 
jó adottságokkal: 
tudományos ér-
deklődéssel, ki-
váló hadvezéri 
és kormányzói 
képességekkel. 
Bethlen Gábor 

nagyon szerette 
Istent és a hazá-

ját! Isten ajándéká-
nak tulajdonította a 

sikereit, ezért alázatos tu-
dott maradni. Meggyőződéssel vallot-
ta, hogy a fejedelem Isten kegyelméből 
uralkodik, s Isten akaratának megfele-
lően kell vezetnie a népét. Vezérigéje a 
Róma 8,31 volt, melyet ráhímeztetett a 
zászlajára: „Ha Isten velünk, kicsoda el-
lenünk! Senki nincsen, bizonyára senki.!” 
A török pusztítások után szinte a sem-
miből kellett mindent újjáteremtenie. 
A fejedelem nagyon fontosnak tartot-
ta, hogy kinevelje a magyar értelmisé-
get, ezért Gyulafehérváron kollégiumot 
alapított, ahová a színvonalas oktatás 
biztosítására neves külföldi profesz-
szorokat hívott meg és nagyértékű 
könyvtárat gyűjtött számukra. A te-
hetséges, szegény diákokat otthon és 
külföldön a saját költségén taníttatta. 
Neveltetésüket leveleivel folyamatosan 

irányította. Emellett segítette a nagy-
enyedi, kolozsvári és debreceni isko-
lákat is. Vallási türelmére jellemző, 
hogy miközben támogatta a zsoltár-
fordító Szenczi Molnár Albert tudomá-
nyos munkásságát, bőkezűen segítette 
Káldy György római katolikus biblia-
fordításának kiadását is, mert a Biblia 
elterjesztését mindennél fontosabbnak 
tartotta! Az evangélium terjedéséhez jó 
igehirdetők is kellettek, szolgálatukat 
annyira megbecsülte, hogy nemesség-
re emelte a lelkészeket és utódaikat.
Missziót szervezett a románok kö-
zött, a négy evangéliumot kiadatta 
román nyelven – ezeket tekintjük a 
legelső román nyomtatványoknak. A 
hit ereje által sokan tértek át közülük 
a protestáns hitre. Gyulafehérváron 
román fi úiskolát is alapított. 
Bethlen Gábor lelkületére jellemző, hogy 
a spanyolországi pogrom elől menekü-
lő zsidó közösséget – amely hiába kért 
menedéket Európa más országaitól – 
nem csak hogy befogadta, de 1623-ban 
törvénnyel biztosította jogaikat!
Méltó társa volt a mélyen hívő feje-
delemasszony, aki tevékeny szerepet 
játszott a vallásukért üldözött mor-
vaországi anabaptisták (habánok) 
Erdélybe telepítésében. 1621 nyarán 
keltezett levelükből tudjuk, hogy a fe-
jedelmi birtokon, Alvincen kaptak új 
otthont és szabad vallásgyakorlást is 
biztosítottak számukra.
Zsuzsanna fi atal korától sokat beteges-
kedett, két fi út és egy kislányt hozott a 
világra, akiket kicsi korukban elvesz-
tett, de azért utazott, amikor a férjé-
nek szüksége volt rá – hol Kassáról, 
hol Gyulafehérvárról írta leveleit. Bár 
ő nem kedvelte a fényűző életet, támo-
gatta férje törekvését, hogy a fejedelmi 
udvart politikai és művelődési központ-
tá fejlessze. 
A Pozsonyszentgyörgy melletti tábor-
ból 1621. aug.17-én írta Bethlen Gábor 
a feleségének: „Felette kérlek, édes szí-
vem, nekem irass betegeskedésed és 
minden állapotodról, viselj gondot ma-
gadra (…) Én édes asszonkám, talán az 
Úristen könyörül rajtad (…) Radnótra 
is elmenj, és ott is hagyj mindent jó ál-
lapotban, mert az lehetne legkedvesb 
lakóhelyünk még, ha élhetnénk.”
Az Úr másképp döntött, Károlyi 
Zsuzsanna árván hagyta „szerelmes urát”!

Zika Klára

Örökkévalóság
Az igazak kőbe vésik nevüket, az istentelenek homokba írják emlékezetüket.
Az igazak az örökkévalóság mezején szántanak barázdát, és olyan magot 
vetnek, amelynek gyümölcse mindörökre megmarad.
Az istentelenek a vízen vonnak barázdát, és jóllehet, azon fényes csíkot 
hagynak maguk után, a hullámok ezt megint hamar elsimítják úgy, hogy 
még nyomuk sem marad.
Csak az tart örökké, ami az örökkévalóságból származik.  

C. H. Spurgeon
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„…Tudván hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A bé-
kességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig remény-
séget. A reménység pedig nem szégyenít meg…” (Róma 5,2-5) 
Fiam 3 éve elvált. Tudom, sokan megélik ezt az élethelyzetet, 
melynek vannak következményei, hiszen igaz: „Mert azért jöt-
tem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atyja, 
a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt. És hogy az 
embernek ellensége legyen az ő házanépe.” (Máté 10,35-36)
Aki megélte tudja, milyen fájdalom, hogy a család szét-
szakad, sőt ellenségeskedés is támad. Így adódott, hogy a 
10 éves unokámat nem láthattam fél évig, igen-igen ritka 
találkozás volt a dédinél. Az Úr akaratát elfogadva imád-
koztam érette, érettük, volt menyemért is, vezesse az Úr 
az Ő lelke által őket, ezt kértem. Többször fájó szívvel 
kellett a kérdésekre válaszolnom, hogy nem sokat látom 
az unokámat, de hozzá tettem, elmondtam, eljön az ide-
je és el fog jönni hozzám. Gondoltam, ha nagyobb lesz, 
látni akar, s kicsiny hitem is ott volt ebben. 
Az Úr gyermekeként megtanultam, és meg is éltem, hogy 
beteljesedik a kimondott dolog. Legyen az jó vagy rossz. 
„Jaj de fáj a lábam” - fájt is. „Ó de fáradt vagyok”  - úgy 
is volt. „El fog rendeződni valami” - meg is lett. Sok-sok 
esemény volt, leírni nem lehet. Nagyon fontos a kimon-
dott szavak tartalma, mi van, ki van mögötte. Csodálatos 
példa erre az ige szava: „Az ég és a föld elmúlnak, de az 
én beszédeim soha el nem múlnak.” (Márk 13,31)
Minél többször mondtam ki ezt a reménységemet, egyre 

jobban erősített és felemelt. Tudom, az Úr ebben is meg-
próbált és áldott legyen azért a időért, mely a várakozás 
ideje volt, hogy hitemben is erősített. Nem tudva, hogy 
mikor és hogyan teljesedik be a várva várt találkozás. Az 
Úr csodálatosan kimunkálta ennek útját. 
Kb. 1 hónapja teljesedett be. „Várván vártam az Urat és 
hozzám hajolt és meghallgatta kiáltásomat.” (Zsolt. 40,2)
Fiam jelezte előre, hogy hétvégén elhozza a fi át hozzám 
is, meg van beszélve, hogy elengedik. Vártam örömmel, 
de másképp alakult, ugyanis esett az eső. Az ige üzenete 
adott újabb reménységet: „Az emberek elméje gondolja 
meg az ő útját, de az Úr igazgatja annak járását.” (Péld 
15,9.) Az a gondolatom támadt, hogy nem most van itt 
az ideje a látogatásnak, elfogadtam ezt az Úrra bízva. 
Közben az eső csendesen esett, de 11 óra körül jön va-
laki, látom, hogy az unokám jön. Beszélgetni kezdtünk, 
ami olyan csodálatos volt szinte azt éreztem a mennyben 
vagyok. Megvendégeltem, kis csomagot adtam neki úgy 
engedtem el, igen hálás szívvel és örömmel. Világossá 
lett előttem hogy beteljesedett, amit kértem, és ezt az 
Úr munkálta ki a gyermek szívében. „Mert Isten az, aki 
munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást 
jókedvéből.” (Filippi 2,13.)
Talán, kedves olvasó, te is várakozol, kérésed van az Úr 
felé, légy jó reménységgel és hittel, ha késik is bízzál ben-
ne, mert nem marad el. (Habakuk 2,3)

R. Andrásné, Kisvárda

1969. április 29-e volt. A Sasad Mgtsz 
baromfi telepén dolgoztam akkor, 
családi okokból felcseréve tejipa-
ri művezetői pozíciómat egy job-
ban jövedelmező fi zikai munkára. 
Főnökeim utasítására a baromfi  ki-
futók perzseléses fertőtlenítését vé-
geztük úgy, hogy a talajt gázolajjal 
végig permetezve, a szélét meggyújt-
va a lassan terjedő tűz a tollmarad-
ványokat elégette. 
Ekkor történt a baj. Az elavult beren-
dezés gumicsöve szétdurrant, a gáz-
olaj sugár a már égő talaj felületre 
spriccelt, a láng pillanatok alatt elér-
te a berendezést, s gázolajjal átitatott 
ruhámat is. Pokoli, égető fájdalmat 
éreztem. A szórópisztolyt eldobtam, 
és a közeli homokkupacból homokot 
szórtam égő nadrágomra, de már 
késő volt. Mikor társaim az irodába 
vittek, már mindkét lábam tele volt 
égési hólyagokkal. 
A Kun utcai kórház égési osztályára 
vittek. Hosszú és fájdalmas időszak 
következett, álom és ébrenlét határán, 
élet és halál mezsgyéjén. Testem 23 

százaléka égett meg, másod és har-
mad fokon. Nyomorúságomban az 
Úr Jézushoz kiáltottam segítségért. 
Jóllehet addig is naponta imádkoz-
tam, Bibliát is olvastam, templomba 
is jártam, de az Úr Jézushoz ekkor ke-
rültem igazán közel úgy, hogy Ő ha-
jolt le hozzám. Ő ült le éjszakánként 
az ágyam szélére, meglátva kínjaimat. 
A kezelés fájdalmas volt és hónapokig 
tartott, az égett bőrfelületet eltávolítot-
ták, majd műtéti pótlása következett 
testem épen maradt bőrfelületeiről. 
Ez az időszak fordulópont volt életem-
ben. Nyomorult állapotomban, ren-
dezetlen családi háttérrel felvetődött 
bennem a kérdés: Uram, kapok még 
időt ebben a földi életben, és ha igen, 
hogyan éljem meg azt? Elesett, gyar-
ló, bűnös emberként, hálám jeleként 
tudok-e Neked szolgálni? Elfogadod-e 
szolgálatomat? 
Ha lassan is, de haladtam a gyógyulás 
felé, és június végén félgyógyultan 
hazatérhettem. Otthon meglátoga-
tott egy férfi testvér a gyülekezetből. 
Imádkoztunk, igét olvastunk. Azt az 

igét hozta számomra, ami pályáza-
tunk mottója Ézsaiás 38,17: „Bizony 
javamra vált a nagy keserűség, hi-
szen megmentettél az enyészet ver-
méből.” 
Őszre lassan felgyógyultam, lélekben 
is megerősödtem. Megváltó Uram 
továbbra is velem maradt, elfogad-
ta szolgálatomat, amit ha nem is 
tudtam hibátlanul végezni, remé-
lem az ítéletkor kegyes lesz hozzám. 
Gyülekezetünkben presbiterként, majd 
felügyelőként igyekeztem Uramat 
szolgálni. Családi életem is csodá-
latosan rendeződött. Feleségemmel 
reggelente bibliaolvasással kezdjük 
a napot, fi únk családjával együtt, 
szintén hitben járnak. 
Balesetem után visszatértem a szak-
mámba, ott dolgoztam 30 évig, nyugdí-
jamig. 80. születésnapomhoz közeledve 
Isten iránti hálával tekintek vissza éle-
temre, Megváltó Jézusomra, aki életem 
nehéz szakaszain a vállán hordozott. 
Legyen mindenért hála és dicsőség 
szent nevének. Soli Deo Gloria 

P. Ferenc, Érd
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Végre az iskolai hitoktatás előtt is le-
omlott a jerikói fal. Azokban az évek-
ben olyan nagy lelkesedéssel és Isten 
iránti hálával vetettük bele magunkat 
az új lehetőség kihasználásába, hogy 
eleinte észre sem vettük a nehézsége-
ket. Például amikor imádkozás köz-
ben, egy eltévedt foci labda épp a mi 
ajtónkat döngette meg. Máskor, óra 
közben bejött egy tanítónő, hogy a 
hátsó üres sorokban „halkan” kor-
repetálhassa két tanítványát. Az is 
gyakran előfordult, hogy terem kere-
ső vándorútra kényszerültünk, ha épp 
egy ékszerárus szemelte ki aznapra a 
hittan termünket. Zsibvásár, farsang, 
kézműves foglalkozás előkészületei 
miatt is rendszeresen „A terem fog-
lalt” tábla fogadott.
A lelkes szülői háttérnek köszönhetően, 
akkor még egy csoportban 10-15 diák 
vett részt a hitoktatáson, az órarend 
szerinti hatodik órában. A diákok fe-
le nem járt templomba. Mégis annyi, 
Isten igéjére rácsodálkozó, érdeklődő 
tekintetet, csillogó szempárt csak azok-
ban az években láttam. Túlzás nélkül 
állíthatom, hogy ez volt a hitoktatás 
újrakezdésének hőskora, az oktatók 
hitpróbája, ugyanakkor óráról-órára 
Isten ígéreteinek, hűségének megta-
pasztalása is. Csupán a májussal nem 
tudtunk könnyen megbirkózni.
Egy emlékezetes május végi napon 
történt, hogy óra előtt, a frissen fel-
újított csábos sport udvarról egye-
sével igyekeztem levadászni a hittan 
óra résztvevőit. A pályák megteltek 
a labdarúgás szerelmeseivel, a jövő 
kosárlabda bajnokaival. Ugyan kinek 
lett volna kedve ilyen kínálat mellett 
hittan órára jönni?! A bokrok takará-
sából elő-elővillant egy- egy kukucská-
ló tekintet: „Na vajon ezt, hogy fogja 
megoldani???
- Tiborkám, már öt perce becsen-
gettek, függeszd fel a focizást, gyere 
gyorsan, mert már csak te hiányzol! 
– kérleltem egy 11 éves kisfi út. 
Szúrós tekintete szavak nélkül is be-
szédes volt, de hogy ennek, ott a bá-
mészkodók előtt hangot is ad, arra 
nem számítottam.
Nem megyek, nem! Csak akkor me-

gyek, ha fociról lesz szó. A kárörvendő 
kukkolók elégedetten visszahúzód-
tak a bokrok mögé. A focizó haverok 
tempója lassúra váltott, hogy ők is kö-
vethessék az események kimenetelét 
s nehogy lemaradjanak valamiről…
Gyere csak szedd a lábad , hátha arról 
is szó lesz, csúszott ki a számon a meg-
gondolatlan ígéret. Tibor végül lógó 
orral, de mégis megadta magát. Csiga 
lassúsággal mászott felfelé a lépcsőn, 
hogy ezzel is kifejezésre juttassa hoz-
záállását az órához. Számomra mégis 
drága percek lettek ezek a lépcsőfo-
kok, mert amíg felértünk, magamban 
buzgón imádkozhattam:
Drága jó mennyei Édesatyám! Jézus 
nevében kérlek, hogy hajtsd ennek a 
kisfi únak a szívét a foci őrületéből 
Tehozzád! Nekem pedig segíts, hogy 
elvégezhessem azt a munkát, amit má-
ra, erre az órára reám bíztál. Ámen.
A házi feladatot csak a kis foci ra-
jongó „felejtette” otthon. A fel-
adat az volt, hogy az irgalmas  
samaritánusról szóló példázat 
szereplői közül válasszanak 
ki valakit és az ő nézőpont-
jából írják le a tör-
ténteket. Az volt 
a tervem, hogy az 
írások segítségével 
dramatizált előadás 
keretében fogjuk elját-
szani , átismételni és megbeszél-
ni a példázatot. Jól összekevertem a 
papírlapokat és aki megírta a házi 
feladatot, húzhatott egyet. Hamar 
elkelt a szereposztás. Tibor ekkor vá-
ratlanul szót kért.
Tudom, hogy nem érdemlem meg, de 
ha lehet, én is szeretnék részt venni 
a játékban. Egy valakiről úgysem írt 
senki, a fogadósról. Majd rögtönöz-
ni fogok. Hadd legyek én a fogadós!
Az eredmény minden várakozásomat 
felülmúlta. A törvénytudót alakító 
kislány úgy fogalmazott: ”Na majd 
én jól megizzasztom ezt a Mestert 
a kérdésemmel, hogy lássa én sem 
vagyok akárki.” Aki Jézust idézte 
ezt olvasta fel: de jó lenne, ha végre 
megértenék az emberek, hogy miért 
jöttem a világra! Elmondok nekik egy 
tanulságos példázatot, hátha... Valaki 

aláírás nélkül, egyetlen mondatot írt 
a papírra: „Az én apukámra is ráférne 
egy ilyen beszélgetés Jézussal, mert 
mindig akkor jön a csihi-puhi, ami-
kor ittasan jön haza, és nem akkor, 
amikor azt megérdemelnénk.” Rabló 
senki sem akart lenni, de a kifosztott 
áldozat bőrébe négyen is belebújtak. 
Íme közülük egy elgondolkodtató írás: 
„Na végre jön már valaki, ha jól látom, 
egy pap, meg vagyok mentve… vagy 
mégsem? Ha ezt túlélem, jól meg fo-
gom mondani neki a véleményemet! 
Az biztos, hogy az ő templomába so-
sem fogom betenni a lábam.”
A pap, meg a lévita hosszasan mente-
getőzött, a samaritánuson hasunkat 
fogtuk a nevetéstől, mert valahogy így 
fogalmazott: „De jó, hogy nem ittam 
meg az úton azt a kevéske borocská-
mat!” Mégis a legemlékezetesebb a 

fogadóst utánozó, Tibor előadá-
sa volt. Különösen azért, 

mert addig számomra a 
fogadós személye nem 
hordozott üzenetet. A 
fi ú, színészi tehetsé-
ge teljes tudatában 
ekképp rögtönzött: 

- Anyjuk, anyjuk, ébresz-
tő! Vándorok közelednek. 

Amíg én gyorsan fát te-
szek a tűzre, te sza-
ladj a kamrába borért 

meg olajért, no meg nézd 
meg, maradt-e még egy kevéske pap-
rikás krumpli a fazék alján?„
Ez a kamasz kisfi ú minden fontos és 
szükséges dolgot felsorolt, amit egy 
jó fogadósnak tudnia és tennie kell. 
Éjjel-nappal nyitott ajtó a rászoruló 
előtt. A fogadásra kész lelkületet, me-
leg, baráti fogadtatást, olajat és bort, 
vagyis az Isten szentlelke által ihle-
tett örömhírt és minden mást amire 
a betérőnek szüksége lehet.
De jó lenne olyan fogadósnak lenni, 
ahová szívesen térnek be az embe-
rek, ahol mindig nyitva áll az ajtó. 
Diszkrét, megbízható fogadósnak, 
ahonnan nem szállnak ki pletykák, és 
ahol a bajokra a Szentírásban kere-
sik a választ emberi bölcselkedés he-
lyett. Az előadás végén olyan lelkesen 
beszélgettünk, érveltünk a példázat 

lABDARÚGÓ MÉRKŐzÉS
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2003 szeptemberében a biatorbágyi 
Belmisszióban voltam lelki gyógy-
uláson. A későbbi években is több 
alkalommal részt vehettem ilyen 
csendesheteken vagy csendesnapokon, 
amikor enyhültek a kezelések mel-
lékhatásai. Mindig kaptam segítő 
testvért, aki elvitt kocsival vagy el-
kísért buszon. Ilyen volt Imre bácsi 
és Kamilla. Isten áldja meg életüket. 
Később eljuthattam Mátraházára is, 
a református üdülőbe. Itt is hasonló 
lelki épülésben volt részem. Hosszú 
évtizedek után elkerültem a piliscsa-
bai Béthelbe, s akkor úgy éreztem, 
hazaérkeztem. Bár külsőleg átalakult, 
megszépült a hatvanas évekhez viszo-
nyítva, de lelkileg szép hétvégéket, ál-
dásokat élhettem meg. Ezeket azért 
írom le, mert bármerre eljutottam 
Isten kegyelméből, mindenhol telt 
ház volt. Tehát van igény a lelki élet-
re. Az ilyen alkalmakon úgy érzi az 
ember, hogy egy védőburokban van. 
Megerősödik lelkiekben, ami hosszabb 
időre erőt ad a megpróbáltatásokban. 
Természetesen a mindennapokban is 
folytatni kell a Biblia olvasását, tanul-
mányozását, az imát, a templomba 
vagy gyülekezetbe járást, mert kü-

lönben hitünk elsorvad. Azóta értem 
gyülekezetünkben is az igehirdetést, 
mindig feltöltődve jövök haza és vá-
rom a vasárnapot. Sokat épülhetünk 
a MERA adásokból is. Jó lehetőség 
az idős embereknek, akik már nem 
tudnak eljutni közösségbe. 
Egy énekverssel szeretném megkö-
szönni megtartatásomat:
Dicsértessék, Uram, örökké szent neved,
Hogy ez ideiglen gondomat viselted.
Méltatlanságomat, Úristen, nem nézted, 
Hogy így megtartottál, hála legyen 
néked.

Jelen állapotomat leginkább így jelle-
mezhetném: „Nem mintha már elér-
tem volna mindezt, vagy már célnál 
volnék, de igyekszem, hogy meg is ra-
gadjam, mert engem is megragadott 
a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem 
gondolom magamról, hogy már elér-
tem, de egyet teszek: ami mögöttem 
van, azt elfelejtve, ami pedig előttem 
van annak nekifeszülve futok egye-
nesen a cél felé, Isten mennyei elhí-
vásának a Krisztus Jézusban adott 
jutalmáért.” (Filippi 3,12-14)

Sz. Istvánné, Bakonycsernye

üzeneteiről, hogy észre sem vettük 
az óra végét jelző csengőt.

Tibor, aki a focit hiányolta és be sem 
akart jönni az órára,  óra végén su-
gárzó arccal felkiáltott:
Tanár néni! Hát ebben a történetben 
mégis csak volt foci.
Na ne mondd, fordultam felé döb-
benten. 
Hát tetszik tudni, a jók, meg a rosz-
szak csapata. Jézus a jók kapitánya. 
Ide tartozik az, aki segített a bajba 
jutotton, meg a fogadós és a felesé-
ge is. Úgy gondolom, hogy volt neki, 
mert akkoriban még nem volt divat a 
válás, mint manapság. A rosszak: az 
okostojás, aki a Mestert leckéztetni 
akarta, a rabló, a pap meg az a má-
sik, akinek elfelejtettem a nevét. És 
a jók csapata 1:0-ra győzött! 
Mindenki jóízűen  kacagott. És te me-
lyik csapatban játszanál szívesebben? 
- tettem fel a kérdést.
Csakis Jézuséban! - vágta rá hatá-
rozottan.
Attól tartok, hogy ma még nem vagy 
alkalmas egy ilyen kitüntetett feladatra.
Hát majd összeszedem magam, hogy 
alkalmas legyek és igérem, hogy a leg-
közelebbi házi feladatom rendben lesz.
Sajnos ezzel még nincs minden elin-
tézve. Jobb volna nyugodt körülmé-
nyek között folytatni a beszélgetést, 
hogy bekerülhess, sőt örökre ebben 
a csapatban maradhass. 
Az jó lenne, csak ne most, mert elké-
sek az edzésről. Viszont látásra, áldás, 
békesség! Azzal olyan sebességgel vi-
harzott el a teremből, ahogyan az egy  
csatártól nem meglepő.

Szalóczyné Móray Inke

Két cser-
készfi ú ro-
han haza 
azzal a hír-
rel, hogy 
fia talabb 

testvérük beleesett a tóba. 
Aztán könnyekkel a szemében 
az egyik így mondta el az ese-
tet anyukájának: „Próbáltunk 
mesterséges légzést alkalmaz-
ni, de mindig fölkelt és elme-
nekült.”

Gyerekszáj

Köszönöm az irántam való fárado-
zásukat az Úrnak szőlőskertjében. 
Az újság nagyon jó, benne a sok 
építő vers és minden cikk, egy-egy 
élethelyzet, amiben az Úrnak hang-
ja szól és megment a nagy nyomo-
rúságból, legyen az akár betegség 
vagy egy szorult helyzet. Volt egy 
cikk, aminek az a címe: „Viszket a 
fülük”. Sajnos manapság is sokaknak 
„viszket a fülük”, mert az egészséges 
tanítást megvetik, de a mesékhez 
odafordulnak… 
Tisztán hallható és építő az elhangzott 
igehirdetés. Jó hallani egy-egy test-
vérnek a munkásságáról és Istentől 
nyert vezetéséről egy életen át. 

Imádságaimban hordozom a 
Testvéreket, hogy adjon kitartást és 
erőt a mi Istenünk a további munká-
ra és áldja meg a munkájukat, hogy 
tudják hinteni az ige magvát e zűr-
zavaros világban is, nyisson kapu-
kat és szíveket a megtérésre. Tudom 
és hiszem, hogy az Istennek semmi 
sem lehetetlen. Hadd szolgáljon bá-
torításul ez az igevers: „Mert egy az 
Isten, egy a közbenjáró is Isten és 
emberek között, az ember Krisztus 
Jézus, aki váltságul adta önmagát 
mindenkiért, tanúbizonyságul a 
maga idejében.” (1Tim 2, 5-6)
Szeretettel:

B. Ernő Erdélyből
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„…Legyetek készen mindenkor szá-
mot adni mindenkinek, aki számon 
kéri tőletek a bennetek élő remény-
séget.” (1Pét 3,15)
Meghatódva nézem a mellettem ülő 
egykori osztálytársnőmet, aki való-
sággal issza magába a hangzó Igét! 
Gyülekezeti csendes-héten vagyunk, 
de az, hogy ő velem van, maga a cso-
da. Hívő életem kezdetén nehezen ér-
tettem meg, hogy Istennél nincs idő, 
csak nekünk, földön élő embereknek 
van időt mutató órájuk, amely egyre 
gyorsabban jár.
A gimnáziumi évek alatt nem voltunk 
barátnők, semmit sem tudtunk egy-
másról. Évtizedek teltek el, amikor 
egy osztálytalálkozón egymás mellé 
kerültünk. Akkor tudtam meg, hogy 
orvosnő lett belőle és külföldön él a 
családjával. Amikor nyugdíjba ment, 
férjével együtt több időt töltöttek 
Budapesten és egyre gyakrabban 
találkoztunk. Az is kiderült, hogy ő 
is református, és időnként eljött is-
tentiszteletre oda, ahova én is járok. 
Találkozásaink alkalmával hol olvas-
nivalóval, hol személyes beszámoló-
val próbáltam a vallásos élet és az élő 
hit közötti különbségről bizonyságot 
tenni. Teltek az évek, a férje súlyos 
beteg lett, nagyon nehéz volt az ápo-
lása. Rendszeresen járt lakóhelyén 
a magyar gyülekezetbe, de értelmet 
igazán a család, főként az unokája 
adott az életének.

Tavasszal váratlan telefon-hívás ér-
kezett a tengeren túlról:
 - Már megvan a repülőjegyem, mit 
tervezel nyárra? - kérdezte.
 - Gyülekezeti csendes-hétre megyek 
– válaszoltam. Kis csönd után meg-
kérdezte, mi ez valójában?
Boldogan adtam felvilágosítást, sőt 
bátorítottam, hogy ő is próbálja ki! 
Pár nap múlva újra telefonált és azt 
mondta, kíváncsivá tettem. Örömteli 
meglepetés volt ez számomra és há-
lát adtam az Úrnak azért, hogy egy 
újabb lelket akar megmenteni!
Osztálytársamat úgy előkészítette a 
Szentlélek, hogy csak ámultam érdek-
lődésén, fogékonyságán – fáradha-
tatlanul részt vett minden alkalmon, 
még a kora reggeli imaközösségben 
is. A kiscsoportos beszélgetésben el-
mondta, hogy gyermekkorában járt 
a szüleivel gyülekezetbe, sőt kb. 50 
évvel ezelőtt részt vett csendes-héten 
is. Láttam, ahogy napról napra job-
ban kinyílik az ismeretlen emberek 
felé, egyre jobban felszabadult. A még 
számomra is tömény napokat éjsza-
kába nyúló beszélgetések követték. 
Nagyon hálás vagyok az Úrnak ezért 
az ajándékért, amely kizárólag Őt di-
csőíti, hiszen „a hit hallásból van, s a 
hallás Isten Igéje által!” Nekem csak 
az volt a „dolgom”, hogy fi gyeljek a 
társamra és a háttérből segítsem,

Zika Klára

A kilencvenes években Szépalmán 
voltunk csendeshéten. Egyik nap 
szerveztek egy 8-10 km-es túrát, 
ahova két testvérem is elment. A 
magukkal vitt szobakulcsot út-
közben elvesztették. Szomorúan 
mondták, hogy a 3 ezer forintos 
kulcs megváltás igen megterhelné 
a költségvetésüket. Javasoltam, 
hogy boruljunk le és kérjük meg-
váltó Urunkat, segítsen. 
El is indultunk, és kb. negyedórá-
nyi gyaloglás után egy térdig érő 
füves rétre értünk. Itt pár perc 
után a testvérem, aki a kulcsot 
elvesztette, hangos örömujjon-
gással emelte fel a földről. 
Azonnal leborulva áldottuk, ma-
gasztaltuk az Urat, hogy neki sem-
mi sem lehetetlen. 

2002-ben, egy szép őszi napon 
felkerekedtünk a húgommal, hogy 
meglátogassuk egy gerecsei faluban 
lakó testvérünket. Amint az erdei 
szerpentinen fölfelé araszoltunk, 
egy kanyarban a szembejövő autós 
kiegyenesítve a kanyart, egyenesen 
belénk szaladt. Mindkettőnknek 
megrepedt a bordánk, a bal csuk-
lóm is eltört. Rokonlátogatás he-
lyett a kórházban kötöttünk ki. 
A kocsi totálkáros lett, én sok-
kot kaptam és vacogó fogakkal 
kérdeztem az Urat, idézve az igét 
- „Akik Istent szeretik, azoknak 
minden a javukra van.” (Róma 
8,28) - Uram, még ez is? Igen, ez is. 
Miközben szegecselték a csuk-
lómat, vigasztaltam a balesetet 
okozó édesanyját, aki mellesleg 
épen megúszta az esetet, de a biz-
tonság kedvéért őt is behozták a 
kórházba. Az ő kocsijukban a lég-
zsák megóvta őket a sérüléstől. 
Valahányszor eszembe jut a törté-
net, mindig hála tölti el a szívemet, 
hogy ilyen hatalmas Urunk van, 
aki egy balesetet is azért enged 
meg életünkben, hogy ilyen eset-
ben is Őt, a Megmentőt áldjuk. 

Csilla néni

Egy negyedik osztályos vasárnapi iskolás fi ú elő-
ször ment el az osztállyal gyülekezeti táborozásra. 
Hamarosan sürgős levelet írt anyukájának: „Anyu, 
kérlek, küldj egy csomó ennivalót! Itt csak reggelit, 
ebédet meg vacsorát kapunk.”

* * *
Hunor: Bíborka, imádkoztál evés előtt?
Bíborka (4 éves): Nem, de attól még jóllaktam!

* * *
Az apa tanította a fi át, hogy milyennek kell lennie a keresztyénnek. Amikor 
a leckének vége volt, az apa olyan kérdést kapott, amit soha nem felejt el. 
A kisfi ú megkérdezte: „Apu, Te találkoztál már valaha keresztyénnel?”

* * *
Kislány (5 éves): Azok az emberek, akik sokat tettek Magyarországért, 
miért vannak rajta a pénzeken?
Apa: Azért, hogy így emlékezzünk rájuk.
Kislány: És a szegények hogyan emlékeznek?

Gyerekszáj
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„Várom az Urat, várja a lelkem és bízom ígéretében.” 
(Zsoltárok 130,5)
Kislány koromban öcsémmel együtt - édesapám részéről- 
nagyon szigorú nevelésben részesültünk. Sokszor volt ez 
a „szigor” minden apai szeretetet mellőző, nagyszüleink, 
rokonaink, ismerőseink számára is érthetetlen magatar-
tás édesapám részéről. Szeretetet édesanyámtól és anyai 
nagyszüleimtől kaptam, kaptunk öcsémmel. 
Én engedelmes lány voltam, öcsémmel viszont sok prob-
léma volt. Ezért úgy látták jónak szüleim, hogy én vigyem 
tovább az édesapám szakmáját, és beírattak az építőipa-
ri technikumba, ahová nagyon kevés lányt vettek fel, 
de kitűnő felvételivel én bejutottam. Sok nehézséggel 
leérettségiztem, majd munkagyakorlattal a technikusi 
minősítőt is letettem. 
Még középiskolás voltam, ami-
kor édesapám kezembe adott 
egy írást, hogy olvassam el. 
Horoszkóp volt, amit szüle-
tésem után apai nagyapám 
csináltatott nekem. Ez a nagy-
apám 2 éves koromban meg-
halt, így nem is emlékszem rá, 
de ez a horoszkóp megdöbben-
tett, mintha beolvastak volna 
nekem, olyan volt. Kb. ez idő 
tájt kellett konfi rmálni is, mert 
evangélikus nevelést kaptunk. 
Édesapámmal az addigi fent 
ecsetelt kapcsolatunk is rosz-
szabb lett, vajon miért van ő 
így velem. Érettségi után ő 
keresett nekem kollégái se-
gítségével munkahelyet. De 
még inkább megromlott a 
kapcsolatunk, amitől  szen-
vedtem. 
Még 20 éves sem voltam, ami-
kor nagyszüleimhez költöztem, a fent említett techniku-
si minősítésre már ekkor jártam. Aztán férjhez mentem, 
született Gábor fi únk, és amikor ő 8 éves volt, akkor tér-
tem meg és neveltem őt is Jézus szeretetére. (Ezekről már 
írtam pályázatokban) Édesapámtól is bocsánatot kértem 
azokért, amikben én vétettem ellene. 2 évvel később be-
széltem neki a horoszkópról, amit meg kell semmisíteni, 
és meg kell tagadni az Úr előtt a gonosszal való kapcsola-
tot. Engem az Úr indított erre és szeretettel mondtam el 
édesapámnak. Ő tiltakozott, mert azt az ő édesapja csi-
nálta. Mondtam, hogy őneki kell döntenie, de én a magam 
részéről ezt  megtagadom az Úr előtt. Ezen felháboro-
dott és nem beszélt velem, a köszönésemet sem fogadta. 
Ez az állapot 9 évig tartott. Akkor édesanyámmal a re-
formátus rádió fél órájában Cseri Kálmán igehirdeté-
seit kezdték hallgatni, és talán ennek hatására megtört 
a hallgatása. Onnantól kezdve hullámzó volt a velem 
való kapcsolata. Édesanyám sírt is örömében, amikor 
már „tárgyalni” kezdett velem. Nem mertem beszélni a 

horoszkóp-ügyről édesapámmal, mert attól tartottam, 
hogy nem biztos, hogy lesz még 9 év az életemben, ha 
újabb hallgatásba burkolózik. Édesanyám sem mert róla 
beszélni vele, pedig ő akkor már járt élőhitű közösség-
be és tudta miért veszélyes a horoszkóp. Édesanyám az 
ezt követő évek után beteg lett, kiderült, hogy rákos. Őt 
ápoltam,  őszinte hittel készült - a szenvedések között- 
az Úrhoz, aki haza viszi őt. 
Amikor meghalt édesanyám, én maradtam édesapámmal 
és ápoltam őt, mert öcsém Németországban alapított csa-
ládot. Bár öcsémet kérte, de ő nem mondott le a németor-
szági állásáról. Így  rám várt a nehéz feladat, de az Úrra 
néztem  és édesanyámra is emlékeztem, aki szeretettel 
ápolta betegsége előtt édesapámat. Meg kellett tanulnom 

az inzulin injekciót beadni neki, 
állandó vércukor ellenőrzéssel. 
Sokáig még hullámzó volt a 
velem való kapcsolata ez idő 
alatt is. Hívtam féltestvérét, 
beszélgessen vele hitbeli dol-
gokról és fi gyelmébe helyez-
tem a „horoszkóp-ügyet” is. 
Sokáig járt édesapámhoz, de 
azt mondta „nehéz eset” és egy 
idő után nem jött többet. Nem 
nyugodtam ebbe bele, mert 
tudtam, hogy fontos dolog 
az, hogy édesapám megértse 
és rendezze ezt a megkötöző 
bűnét és még biztos mást is 
kell neki. Hívtam egy má-
sik hívő testvért, aki lelkész-
ként 3 évtizedig szolgált az 
Alföldön. Elmondtam neki 
is a „horoszkopós-ügyet” A 

megbeszélt időpontban eljött 
és ügyes beszélgetéssel megértette édesapámmal, hogy 
miről van szó: nem az ő édesapját kell megtagadnia, ha-
nem ezt a gonosztól való áltudományt és minden köteléket 
vele. Édesapám őszinte szívvel megértette és nehezen, de 
imádkozva megtagadta a horoszkópot, a gonosszal való 
köteléket, sőt egyéb bűneit is. A lelkész szerint könnyes 
szemekkel tette ezt édesapám. 
Ettől fogva elfogadta, hogy esténként olvassak neki az 
evangélikus útmutatóból és a Bibliából igéket, sőt pár 
mondattal magyarázhattam is. Csodálatos esték voltak 
ezek, amit előtte nem szívesen fogadott, most örömmel 
hallgatta az igét. Öt hónapig tartott ez a szép időszak vele. 
Ha nehéz is volt nekem, de szép emlékekkel gazdagod-
va, az elválásunk is csodálatos volt, mert a minden este 
felolvasásra kerülő igét mondtam el a halálos ágyán és 
ragyogott a szeme. Így sikerült a gonoszt jóval legyőzni 
édesapám életében. 
Tisztelettel: 

L.-né S. Éva, Győr

A LÉLEK GYÓGYULÁSA
Sűrű, nehéz felleg ereszkedik, ólmos szürkeséggel.
Szitáló köd cseppjei szurkálják arcomat,
mint ahogy a fájdalom pengéje metszi lelkemet.
Megfognám, és szorosan tartanám tenyeremben
a zúzmarás gondolatokat, amíg elolvadnak,
de könnyezve didergő szívem legalább annyira vágyja
az éltető szeretet–tűz melegét,
mint a ködfátyol alatt reszkető érzések,
téblábolva nedves szempilláimon.
Milyen vigasztaló, hogy van olyan szeretet,
ami Istentől árad, és belülről gyógyít kifelé:
előbb letörli a sebzett szív zúzódásainak vérző nyomát,
majd napsugaras mosolyt pihentet meg
a könnyektől fényes szempárban.

Guti Tünde
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A „változás” nem 
mindig egysze-
rű, nehéz is lehet. 
Fiatalként kevés vál-
tozással kellett szem-
benéznem, de most 
annál inkább felnőtt-
ként. A szüleim nem 
voltak egy ide-oda 

költözködő házaspár. Szép nyugisan 
ment minden, a maga folyásában, meg-
adva ezzel a biztonságérzet örömét. 
Amit akkor természetesnek vettem, 
ma kihívásként élem meg, amikor bi-
zonyos esetekben szembe kell nézni 
vele. Hogy mivel is? Azzal, hogy to-
vább kell lépni, tovább kell menni, 
tovább kell költözni, akár. 
Gimnázium után, amikor egy egye-
tem megnyitotta kapuit előttem, nem 
tűnt nagy problémának a fővárosba 
való költözés, hiszen vissza-visszajár-
tam a szülői otthonba. Aztán amikor 
megkaptam Isten kegyelméből azt a 
kis lakást, mely 16 éven át adott ott-
hont nemcsak nekem, hanem mások-
nak is átmenetileg, akkor még nem 
gondoltam, hogy ennyire nehéz lesz 
hátrahagyni ezt a kedves 36 m2-t. 
Annak idején egyedül találtam rá er-
re a lakra, de soha nem voltam benne 
egyedül. Házi- és imacsoportok hely-
színe, baráti beszélgetések és esküvői 
dekorációk elkészítésének a színhelye 
is volt. Megannyi könnycsepp áztat-
ta a szőnyegeimet, hol másoké, hol az 
enyéim. Felhőtlen, boldog nevetések, 
és dallamos Isten dicsőítések tanú-
ja is volt a lakás minden egyes zuga. 
Ma, amikor körbenézek, akkor egy fel-
fordulást látok, mert eljött a költözés 
ideje. Számomra ez egy Nagy változás. 
Eszembe jut Ábrahám a Bibliából, aki 
fogta az egész pereputtyát, ami több 
száz embert foglalt magában, és el-
indult, nem tudva, hova fog menni. 
Döbbenetes lépés és elszántság. De 
hitte, hogy Isten, aki Hűséges, meg 
fogja áldani, bárhol is telepedik le. 
Ki volt jelölve a helye. Isten már jó 
előre tudta, hogy hol akarja őt látni.
Erre próbálom emlékeztetni magam, 
hogy bár egy olyan városba költözök, 
ahova soha nem akartam menni, Isten 
ott nyitott ajtót nekünk a férjemmel. 
Hálás vagyok, hogy Magyarországon 
maradtunk, mert ez megkönnyíti ki-
csit a dolgomat, mégis ahogy pako-

lok, és jönnek fel az emlékek, bizony 
húznám az időt, hogy még egy kicsit 
hadd maradjak itt …, de menni kell, 
mert vár egy másik hely. Isten jelöl-
te ki nekünk.
Nem szeretem a változásokat, pedig 
rugalmasságot követel a hívő élet és 
bizalmat Abban, Aki tudja, hogy mer-
re visz tovább az utunk. Pakolásom 
közben arra is rá kellett ébrednem, 
hogy azzal, hogy ezt a lakást most le-
cseréljük első közös otthonunkra, az 
egyedül- állóságomat is végleg hátra 
fogom hagyni, mert bizony ez a hely 
annak a megtestesítője is volt. Önálló, 
független nőként akkor és azt tettem, 
amihez kedvem és időm volt, azt hív-
tam meg, akit épp szerettem volna, 
vagy aki szükségben volt, és a szolgá-
lati időm is korlátlan volt mások felé.
Néhány éve férjhez mentem, ami 
szintén változásokkal járt. Igazán 
hálás vagyok a rugalmas és alázatos, 
szerető férjemnek, aki kivárta, hogy 
beérjen nálam a költözés ideje. Már 
láttam rajta, hogy „vidéki gyerekként” 
ő nem egy lakásban tétlenkedő valaki. 
Nézegettük a lehetőségeket, de sem 
minőségben, sem árban nem találtunk 
olyan házat, amire mindkettőnk szíve 
rádobbant volna. De egyik alkalom-
mal, amikor férjem meghallotta Isten 
lelkének hangját, hogy melyik helyre 
kell költöznünk, akkor elkezdett sür-
getni. Valójában az Úr sürgetett rajta 
keresztül. Itt láttam, meg, hogy a férj 
Isten által rendelt fej a családban. S 
milyen jó, hogy engedelmes feleség-
ként az egységet kell munkálni és 
nem a széthúzást. Lassan hagytam 
magam és kitisztult előttem is, hogy 
az a hely nekünk való lesz, Isten tény-
leg nekünk alkotta.
A változás gyásszal jár. Hátrahagyni a 
megszokottat és belelépni egy teljesen 
újba… Bármi előtt is állsz kedves olva-
sóm, csak bátorítani tudlak, hogy Ne 
Félj! Mert aki fél, az fél életet él. Bár 
korábban megértettem volna ennek a 
súlyát. A teljes bizalom jár Istennek, 
és Ő garantálja, hogy védett életünk 
lesz Őbenne. Bármi érhet, bármi kö-
vetkezhet, bármi adódjon, a lényeg, 
hogy Ő ott van. Soha nem leszünk 
magunkra hagyva, mert Ő megígér-
te. Áldott legyen az Ő neve!
Szeretettel: 

Cerina-Elek Éva

Az ima ereje

Rendszeresen, sokat és hosszan 
imádkozom. Mindennapi imádkozó 
vagyok. Az évem a klinikai műtét-
tel kezdődött, tíz napot töltöttem 
a klinikán Debrecenben. Sokat 
kértem imáim közben: Uram, ha 
akarsz, meggyógyíthatsz engem, 
de úgy legyen, ahogyan te akarod. 
Az ötödikes kislány unokám min-
dig mondta: „Papa, imádkozom 
érted, hogy ne kelljen műteni, 
de ha kell, jól sikerüljön és olyan 
légy, mint korábban”. 
Néztem a karácsonyi ajándék lis-
tát, amiben ez a kis unokám kérte 
Jézust, hogy neki az az ajándék elég 
lenne, hogy a papa meggyógyul-
jon. Nagyon megható volt olvas-
ni, bepárásodott a szemüvegem. 
Az első látogatásán az unokám 
elmondta, hogy a műtét napján 
az iskolai órák kezdete előtt az 
egész osztály - az 5. c -, 29 gyer-
mek értem imádkozott, hogy sike-
rüljön a műtét. A műtét sikerült, 
Isten meghallgatta az imákat. 
Tulajdonképpen fájdalmak nél-
kül jutottam túl mindenen. Isten 
mellettem volt, és fogta a kezem, 
és azt akarta, hogy még tovább 
járhassak az Ő útján. Hála érte 
és köszönet. Mindörökké Ámen. 

J. János, Bekecs

Az ima ereje

A forró vas, annak ellenére, 
hogy tompa, mélyebben 

hatol a fába, mint a 
hideg acél, mely éles. A 

szeretet is mélyebbre hatol 
az igazságba, mint a 

puszta elmélet, vagy rideg 
tudomány.

C.H. Spurgeon 
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Kedves bibliaoktatónk arra kért, fog-
laljam össze azokat a gyöngyszeme-
ket, amelyeket hallottunk a bibliaórán 
az áltata hozott CD-ről, a roma szár-
mazású bizonyságtevőktől. Nagyon 
megragadott a tisztánlátásuk, az el-
hivatottságuk, az Istennek szentelt 
életvitelük, miután megtértek. 
Fontosnak tartják a bizonyságtevést, 
és gondjuk van arra is, hogy másokat 
is Istenhez vezessenek, továbbá hogy 
életvitelükkel a világ számára is pél-
dát mutassanak: „Én és az én házam 
népe az Urat szolgáljuk” – mondják. 
„Megváltott cigányok vagyunk!”
Pontosan látják azt is, hogy a meg-
térés utáni, megváltozott életvitelt 
egyedül Istennek köszönhetik, és mi a 
különbség a kettő között. Csodálatos, 
hogy milyen nagy jelentőséget tulajdo-
nítanak az imádságnak, hogy együtt 
imádkozik a család és ezzel a gyere-
keiknek is példát mutatnak. A régi 
életüket már megvetik, az újat pedig 
örömmel és boldogan élik, már csak 
ebben érzik jól magukat. Milyen szé-
pen mondják: „Még ma hallod az Ő 
szavát, meg ne keményítsd a te szíved.” 
Istenre bízzák, hogy formálja az ő éle-
tüket, amit ember nem tud megadni. 
„Minden ember megismerheti az élő 
hatalmas Istent.” – mondta egyikük.
Nagyra értékelik Isten kegyelmét, mely 
által meg tudtak változni. Érzik, hogy 
már másképp néznek rájuk az embe-
rek. Ez a változás a gyerekeken is lát-
szik. Keresik a munkalehetőséget és 
hálásak érte Istennek, jó feleségek és 

jó anyák szeretnének lenni. Mindenért 
hálásak Istennek és elégedettek az-
zal, ami van, törekednek a felelős-
ségteljes életvitelre. Milyen szépen 
idézik: „A bűn 
zsoldja a halál, 
az Isten kegyel-
mi ajándéka pe-
dig az örök élet.” 
Megköszönik, 
hogy megsza-
badultak a 
bűnöktől, a szen-
vedélybetegség-
től, hálát éreznek 
Isten kegyelmé-
ért, az új életért, 
az újjászületé-
sért. Kérik Isten 
vezetését és bocsánatát, ha elbuknak. 
A gyülekezetben hallott ige mélyen 
megérinti őket: „Leborultam és az 
Úrtól úgy kértem bocsánatot.”„Szeretet 
költözött a szívembe, boldogság!”„Ez 
volt az, amit kerestem. Nem volt apu-
kám, és megtaláltam az apukát, az 
Édesatyát! Megtaláltam!” Csodálatos 
ez a felismerés.
Törekednek arra, hogy szoros kap-
csolatuk legyen a gyermekeikkel és 
azt is elmondják nekik, miért fontos 
ez az út, amit Istennel járunk: „Mert 
a világban nem fogja megkapni a sze-
retetet, a gondoskodást, egyedül csak 
a Jó Isten, az élő Isten tudja megad-
ni azt, amire vágyik.” Nagyon szépen 
fogalmaz Stefánia: ”Nem elítélni kell, 
hanem felemelni és segíteni a roma 

származású embereket”.
Nagy jelentőséget tulajdonítanak a 
Biblia olvasásának: „Most olvasom 
a Bibliát, és így jó az Úr Jézussal”. 
„Mikor a kezembe veszem, nem is 
raknám le”. „Lehet, hogy a férjem is 
utánam fog jönni.”
Gondot fordítanak a hangos imád-
ságra, hogy a gyerekek is hallják és 
követni tudják őket: „Hogy neveljem 
őket a Te félelmedre”. „Este és reggel 
is együtt imádkozunk a gyermeke-
inkkel. Csak gyönyörködni tudunk az 
Úrban mindezekért, hogy látjuk, az 
Úr munkálkodik gyermekeinkben is.” 
„Mi Istennek templomai vagyunk, és 
az tisztességes kell legyen. Én így sze-
retném élni hívő életem. Nekünk az ő 
nyomdokaikba kell lépni. Meg kellett 
változni beszédünknek a családban, 
nem kell haragudnunk, hanem meg 
kell alázkodnunk, és meg kell beszél-
nünk a családban a dolgokat. Mondja 
is az Úr Jézus, hogy arról ismer meg 

benneteket a világ, hogyha 
szeretni fogjátok egymást, 
és az én nyomdokaim-
ban jártok. Értékelni kell, 
amit Isten adott nekünk, 
a ruhát, az eledelt és na-
gyon hálásnak kell len-
nünk mindezekért.”
Ezek a mondatok, ame-
lyeket idéztem a CD-ről, 
számomra példaértékű-
ek, szívemből szólnak, 
sokszor meghallgattam. 
Elismerésre méltó tanú-
ságtételük: hitről, életről, 

megváltásról. Van mit tanulni tőlük, 
ahogy a bibliaórán is mondtam: beirat-
koznék hozzájuk tanfolyamra. Túlzás 
nélkül mondom: én ezeket a monda-
tokat aranykeretbe foglalnám. Azt is 
mondtam, hogyha minden ember ezt 
tartaná szem előtt, akkor egy földi 
paradicsomban élhetnénk. Kérem, 
fogadják köszönetemet és hálámat 
ezért a felvételért. Hála illeti azokat 
is, akik úgy tudták tanítani ezeket a 
roma lányokat és asszonyokat, hogy 
így meg tudták nyitni a szívüket az Úr 
Jézus előtt és odaszánták életüket ne-
ki. Nekik és önöknek is azt kívánom, 
hogy legyen áldott eddigi útjuk és le-
gyen áldott egész életük. 

R. S.-né Erzsike, Tápiószecső

„Áldjad én lelkem az Urat….” (Zsolt 103,1)
Nyugdíjas tanárnő vagyok. Valamikor VISZ tanfolyamot végez-
tem, gyerekeknek tartottam bibliaórákat. Egyszer egy szülő 
megkeresett azzal, szeretne ismerkedni a Bibliával. Segítenék-e 
neki ebben? Természetesen igent mondtam, azzal a megjegy-
zéssel: de én csak úgy tudom átadni ismereteimet, ahogy a gye-
rekeknek szoktam. Az volt a válasz, hogy nekünk az pont jó. 
Így alakult egy kis közösség négy fővel a helyi kultúrházban. 
Ennek épp 15 éve, s hála az Úrnak, ma tizenketten vagyunk. 
Én egyszer a Mera adásban hallottam, lehet CD-t kérni, melyen 
roma bizonyságtételek hallhatók. Kértem, kaptam, többször 
meghallgattam. Aztán az asszonyokkal együtt is meghallgat-
tuk /női kör vagyunk/. Nagy hatása volt. Mindnyájunk nevé-
ben köszönöm a CD-t. Isten áldását kívánom munkájukra, 
életükre, a roma misszióra.
Megkértem egyiküket, foglalja össze, őt mi érintette meg a 
legjobban. Íme, az összefoglalás…

K. Katalin, Szentmártonkáta
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Megjött az Antenna, örömmel és há-
lával olvasom. Megakad a szemem az 
új pályázaton: A gonoszt jóval győzd 
meg. Rögtön jön a gondolat, ez csak 
úgy lehet, ahogy az Úr Jézus Krisztus 
mondta: „Ez embereknél lehetetlen, 
de nem Istennél, mert Istennek min-
den lehetséges.” (Márk 10,27)
Na gondolom, vajon lesz e erre pél-
da? Nem is gondoltam, hogy pár perc 
múlva egy ilyen eset tanúja leszek. 
Csörög a telefon és egy nekem igen 
kedves fi atal házaspár férj tagja van 
a vonal másik végén, és közli hogy 
most a felesége nélkül szeretne ve-
lem beszélni. Már szállt is szívemből 
a fohász: Uram, most segíts! Egy, a 
házasság végét jelentő kemény pár-
baj tényével kellett szembesülnöm a 
letört férj elbeszélése nyomán. Egy 
jelentéktelen ügy folytatásaként he-
ves csata alakult ki közöttük. Szó szót 
követett és mind a kettő egymás vád-

jától véresen hevert a páston.
A férj összeszedte magát és segít-
séget keresett. Összetörve mondta 
el, hogy ezt nem bírja tovább, ki-
száll a házasságból. 
Megbeszéltük, hogy 
az Isten előtt köttetett 
házasságból nem lehet 
csak úgy kiszállni. 
- Ezt az eszemmel tu-
dom - mondta ő -, de 
képtelen vagyok így 
folytatni, ebbe bele fo-
gok halni. 
- Éppen ez a cél - vá-
laszoltam, - hisz az Úr 
Jézus is belehalt, neki 
is ezt kell tenni. 
De, mondta ő, az alap-
talan vádak sértik és 
megalázzák. Egy félté-
keny asszonyt észérvekkel nem győz-
het meg, mondtam a saját példámból 

okulva, itt csak Isten lehajló szerete-
te győzhet. 
- Igen - mondja ő -, de akkor most 
mit tegyek? 

Isten irányított a vá-
laszadásban: 
- Hívd meg a felesé-
gedet egy fagyira, és 
szeresd őt. 
- Ez nem megy - mond-
ta. 
- Az Úr Jézus segítsé-
gével menni fog. 
- De nem így érzek. 
- Majd így fogsz. 
Kértem hogy az ered-
ményről egy SMS-ben 
értesítsen, csak annyit, 
hogy OK. Megígérte. 
Két nap múlva meg-
érkezett a várva várt 

hír: tegnap kibékültünk. 
Kedves fi atal és kevésbé fi atal háza-
sok, egymásnak feszülő testvérek, 
szülők és gyermekek, haragot, sértő-
dést hordozó társaim, forduljunk az 
egyetlen kínálkozó megoldáshoz, az 
értünk, helyettünk kínos keresztha-
lált szenvedett Úr Jézus Krisztushoz, 
Aki a mi szeretetlenségünkért vállal-
ta az Atyától való elszakítottságot, 
hogy békében élhessünk már itt és 
az örökkévalóságban. 
Hálás vagyok, hogy leírhattam. Ámen. 

Egy imádkozó olvasótok

Az Úrnak szolgáljatok!
Erővel és hatalommal szólt az ige a templomban: „A szeretet képmutatás 
nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. 
Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók, az Úrnak szolgál-
jatok.” (Róma 12, 9, 11)
Mindjárt gyakorolhattuk is ezt a mennyei Krisztusból áradó szeretetet. 
Imádkozás alatt egyik idős asszony elájult. Azonnal lefektették a szőnyegre, 
jöttek a mentők és megvizsgálták. Megmérték a vérnyomását, ellátták uta-
sításokkal és közölték, hogy nincs komoly baj, hazamehet. Egyik presbiter a 
kocsijával készen állt, hogy hazavigye. Tekintve, hogy az illető elég messze, 
ott is a második emeleten, egyedül lakik, vállalkoztam arra, hogy elkísérem. 
Odaérkezve úgy láttam, nincs már szüksége további segítségre, így eljöttem. 
Ám az eset miatt jóval távolabb kerültem az otthonomtól. A reggeli hideg 
és erős szél után az idő szinte nyáriasra fordult. kabáttal a kézben bandu-
koltam haza. Egy nagyobb emelkedőhöz érve így fohászkodtam: Uram, 
kérlek, segíts! A „segíts” még szinte el sem hangzott, amikor egy kocsi áll-
ta el az utamat, kijőve a töltőállomásról. Felnéztem, várva, hogy tovább 
indul. Látom ám, hogy a vezető hevesen integet. A rossz szememmel nem 
tudtam kivenni, ki lehet, de közelebb lépve látom, hogy a szomszédasszo-
nyom ül a volán mögött. Hálával a szívemben és a számon mondom neki: 
„imameghallgatás vagy”. 
„Örül, hogy éppen velem találkozik” - mondja ő. Megtudtam, hogy most 
halt meg az édesanyja és onnan jön. Felajánlottam, ha igényli átmegyek és 
beszélgethetünk, imádkozhatunk. A táskámból előkerült a Biblia, és fel-
olvastam a János 3,16-ot, úgy, hogy a világ helyett az ő neve szerepeljen. 
Imádkoztunk, kértük az Úr Jézust, hogy édesanyja megüresedett helyét 
Ő töltse be vigasztaló, áldó szeretetével. Eljövetelemkor azt mondta, hogy 
most már nincs is szüksége nyugtatóra, mert megvigasztalódott. 
Így lett többünk életében láthatóvá, megtapasztalhatóvá, valósággá az az-
nap hirdetett ige, az Úr Jézus Krisztusnak való szolgálat. 

K. Imréné, Tata

Köszönjük az értékes 
szolgálatokat, amit a rá-
dió hullámain keresz-
tül tudunk hallgatni. 

Sokat épülünk és élő üzenetként 
hat ránk. Férjemmel minden es-
te meghallgatjuk. Sajnos már 70 
felé közeledünk, de szellemiekben 
szeretnénk fi atalabbak maradni 
a Zsoltárok szerint, ezért bízunk 
az Úrban és várjuk, hogy erőnk 
megújuljon és szárnyaljunk a ne-
hézségek felett. 
Szeretnénk, ha továbbra is meg-
maradna a rádióadás. Az Úr ál-
dását kívánjuk a szolgálataitokra. 
Testvéri szeretettel 

B. Józsefné, Csór
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Hogyan lepett meg az Úr egyszerre két 
embert, ugyanazzal az ajándékkal? 
Szüleim már idősek, nehezen mo-
zognak. Megkértek, hogy menjünk 
le a fi úkkal, és mossuk tisztára a ház 
minden apró szegletét. Így történt, 
hogy nyakunkba vettük a világot, és 
az egyik fi ammal bizonytalan időre 
a szüleimhez költöztünk - takarítani. 
SZERETET (Áldom az Urat, hogy 2 
gyermekkel ajándékozott meg, mert 
a másik fi am a másik mamánál szor-
goskodik. Elosztottuk a fi atalurakat, 
hogy senki ne szenvedjen segítségben 
hiányt.) Tudtam, hogy a ránk váró 
feladatok mellé be kell tervezni tes-
tet-lelket építő programokat, mert 
mégiscsak kamasz gyermekkel me-
gyek. Esténként bejártuk a várost, 
felidézve az anyai kamaszkort… Nem 
is tudjátok mennyire jó, ha hallhatja, 
hogy anya sem volt mindig ma szüle-
tett bárány. ÖRÖM. 
Már jó előre keresgéltem a helyi gyü-
lekezet oldalán, hogy találok-e hétközi 
alkalmat, mert az Úr nem megy sza-
badságra, sőt ilyen mozgalmas napo-
kon sokkal inkább szükséges, hogy 
nélküle semerre se induljunk tovább. 
Találtam is egy istentiszteletnek jelzett 
időpontot, a kórházban. Megkérdeztük 
az esti sétánk során, hogy valóban 
lesz-e? Nyáron? Hétköznap? Három 
órakor? Megerősítettek, hogy igen, és 
jöjjek bátran, az ebédlőben tartják, 
összeszedve a kórtermekből, akinek 
vágya van az Igére. Nagyon belehúz-
tunk a takarításba aznap, hogy oda-
érjek, ne csak testben, de lélekben 
is. Mindenre adott erőt az Úr, időt, 
eszközt… még a létráról sem borult 
le a vödör víz. MÉRTÉKLETESSÉG. 
Megérkeztem a kórházba. A portás az 
ebédlőbe irányított. Üres volt. Csend 
és béke. Se látogatók, se orvosok, mint-
ha mindenki nyaralni ment volna. 
Vártam. Biztosan most szedik össze 
az embereket, mégiscsak 2 emelet, 
betegekkel, lassabban is mozognak. 
Vártam. TÜRELEM. 
Egy kedves hölgy közeledik a folyo-
són. Köszönünk egymásnak. Tétován 
kérdezi, hogy rá várok-e. Nem tudom. 
Zavarban vagyok. Ő egyedül van, 
én meg több emberre számítottam. 
Bizonytalanul nézünk egymásra, de 
egy szemvillanás és pillanatok kérdése 
csupán, őt várom. SZELÍDSÉG. Gyors 
szavak egymásutánjából kiderül, hogy 

az Istentiszteletnek jelzett alkalom 
Bibliaóra…volt. Az időpont nem 15:00, 
hanem 14:15, mert megy a busza, és 
előrébb hozta… Csak az interneten 
nem javították ki. Elkéstem. Eszembe 
jut egy kedves testvérünk mondata, 
„Csak az késik el, aki el sem indul!” 
Mosolyogva megállapítom, hogy ennek 
most így kellett lennie. BÉKESSÉG. A 
lépcsőn lefelé haladunk, szó szót kö-
vet, elkísérem a buszhoz - ráérek. Még 
egy gyors vásárlás vacsorára, annyira 
beszélgetünk, hogy elmarad a csoki, 
semmi baj, majd leg-
közelebb, mert oda 
kell érni a buszhoz. 
Mialatt sétálunk, 
Jézus beszáll hoz-
zánk a hajóba, hogy 
ne tévelyegjünk az 
utcán, hanem a cél-
hoz érjünk, utolért 
az Ige is, nem késtem 
le, csak mást készí-
tett: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! 
Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a 
szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak 
magukban.” (Mk 6, 50-51)  HŰSÉG. 
Két ismeretlen ember egy Lélekkel 
rácsodálkozik a délutánra az utcai 
forgatagban… Ó, dehogy, nekünk ott 
és akkor kiürült az utca. Csak az Úr 
volt, és mi ketten. 
A buszmegállóban elértük a partot. 
Előkerül a táskából egy könyv, Végh 
Tamás: A nagy szabadítás. „Most már 
tudom, hogy miért kellett reggel be-
tenni a táskámba.” – hangzik a mon-
dat. Mosolygok, és elárulom, hogy már 
olvastam, és nekem is megvan, ez a 
könyv valaki másra vár. Kicsit meg is 
ijedek, végigfut a gondolat, hogy az 
én táskámban mi van? Biblia, éne-
keskönyv…ó miért most tettem ki a 
könyvjelzőnek álcázott Igéimet, milyen 
jó is lenne, ha tudnék adni egyet… de 

mindent kiraktam… próbálok meg-
nyugodni. Nincs menekvés, kapok 
egy nyomtatott igehirdetést, Cseri 
Kálmán: Jézus nagysága, gondosan 
összetűzve, vigyázva tárolt, hogy ne 
legyen szamárfüles. Nem mondhatok 
nemet. SZÍVESSÉG. 
Gombóc lesz a torkomban, én mit ad-
hatnék, semmim nincs. Beszélgetünk 
tovább, gyülekezetről, családról, test-
vérekről, és mielőtt a busz megérkezik, 
telefonszámot és e-mail címet cserélünk. 
Örömmel veszem észre, hogy a napközis 

táborban kapott toll 
van nálam, és ujjong-
va nyújtom át, hogy az 
otthonom egy darab-
ja, a tinta benne tele 
van Igével, csak Isten 
tudja, mennyire elég. 
Nagy az öröm, mert a 
toll mindig szükséges, 
a szó elszáll, az írás 
megmarad. 

Alig fél óra volt… ragyogó örökkévaló-
ságnak tűnt. Hárman álltunk a busz-
megállóban, hárman beszélgettünk…
És az AJÁNDÉK? Nem a könyv, nem 
a nyomtatott lapok, nem a toll, hanem 
az IDŐ, amit az Úr adott kettőnknek. 
Ő pontosan tudta, hogy mit készít, és 
azt is, hogy miért. Ott volt velünk, és 
összekapcsolt két embert egy Lélekkel. 
Hiába a 120 km, hiába az emberöltő-
nyi kor, elmosódtak a határok, felsza-
badultunk. JÓSÁG. 
Telnek a napok, és ott vagyunk egymás 
gondolatában, imádságában, beszélge-
tünk, hol telefonvégen, hol e-mailen. 
Mit hoz a holnap? Nem tudom. Vége a 
nyárnak, az Úr nem ment szabadság-
ra, elhalmoz ajándékokkal, de a leg-
nagyobb ajándéka, az az ígéret, hogy: 
„Én veletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig.” (Mt 28,20)

V. Anett, Aszód

Egy ötéves kislány haladt édesapjával a játszótérre, 
és közben át kellett menniük egy régi temetőn. Azon 
a napon látták, hogy valaki egy botot nyomott a föld-
be egy sír mellett, és a botra koszorút akasztott. A 
kislány megkérdezte: „Miért tett az a bácsi koszorút 
a botra a sír mellett?” „Emlékezni akart egy meg-

halt személyre.” „Valaki nekem is ezt teszi, amikor meghalok?” „Biztos 
vagyok benne, hogy ezt teszi.” Csöndben haladtak egy darabig, aztán a 
kislány megjegyezte: „Ez mégsem igazság. Én csak a botot fogom látni.”

Gyerekszáj
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Nagyon áldottak számomra azok az 
alkalmak, amikor „időhatár” nélkül 
lehetek együtt Teremtőmmel, drá-
ga, szeretett Istenemmel. Amikor el-
csendesedés közben nem kell az órát 
fi gyelnem, hogy mikor kell a „követ-
kező feladatot” elkezdenem, amikor 
„mindenről megfeledkezve” beszél-
hetek Drága Urammal. 
Évekkel ezelőtt még sok gondot okozott 
nekem az Úr Jézusnak az a mondata, 
hogy „Az én juhaim hallják 
az én szómat”. (Jn 10:22) 
Még kétségek is támadtak 
bennem, hogy „akkor én 
valóban az Ő juhai közé 
tartozom-e? Hiszen én 
nem igen szoktam ezt „hal-
lani,” de nagyon vágytam 
rá. Egyrészt, mert szük-
ségem van a vezetésére, 
másrészt pedig, ha ez a 
„hallás” a biztos mutató-
ja annak, hogy az Ő juhai 
közé tartozom, akkor ezt 
én mindenképpen el aka-
rom érni! Kértem, keres-
tem, de soha egy kis feliratocska az 
égen, soha valami kis érthető szöveg 
a mennydörgésben, vagy a tücskök 
ciripelésében, soha nem jött semmi. 
Abban bizonyos voltam, hogy az „Ő 
juhai közé tartozom”, hiszen sok-sok 
más ige szerint bizonyosságom le-
het. (Jn 3:16; „aki hisz benne” stb.) 
Hiszek Benne, de az Ő szava konk-
rét hallásának bizonyítéka soha nem 
valósult meg.
Hiába „törtem kezem, lábam”, sehogy 
se’ sikerült. A vágyakozás megvolt, 
a bizonyosság megvolt, hogy Isten 
megváltott gyermeke vagyok, de ez 
a „hallás” csak nem jött be. 
Sok-sok évnyi keresés után vált va-
lósággá az, „Aki keres, az talál” (Lk 

11:10) ige igazsága, csak türelem, és sok 
vágyakozás, meg odafi gyelés kellett 
hozzá. Megtapasztaltam, hogy amikor 
csendben, Isten jelenlétében vagyok 
– csak amikor egyes egyedül vagyok 
Vele – és gondolatban, vagy akár ki-
mondott szavakkal is beszélgetek az 
Úrral, válaszképpen „beesik egy-egy 
gondolat az értelmembe”. Aztán gon-
dolatban válaszolok, s jön az újabb 
felelet, ugyanúgy, a gondolatomban. 

Az évek folyamán így ki-
alakult egy „párbeszéd 
forma” Isten, és én kö-
zöttem. Ezen a módon 
sok drága beszélgetést 
folytattam már az Úrral, 
és nagyon hálás vagyok 
Neki azért a „világos-
ságért”, hogy csupán a 
„hallják” szó fordítási 
csapdájában szenved-
tem hosszú éveken ke-
resztül. Azóta elmúlt a 
bizonytalanságom, hogy 
az Ő juhainak közösségé-
hez tartozom-e, ráadásul 

sok-sok gazdag tanításban részesített 
drága Uram. (A „hallják” kifejezést 
itt inkább úgy értelmezném, hogy 
„Veszik az én vezetésem”.)
Ezen az ösvényen jutottam legújabb 
felfedezésemre is, amire az írás címé-
ben próbáltam utalni. Azt már régen 
tudtam, hogy Isten nagysága végtelen, 
és kimeríthetetlen. Benne minden meg-
van, ami csak jó, hasznos, és elképzel-
hető. Jehova Jire (az Úr gondoskodik); 
Jehova Rafa (az Úr az én gyógyítóm) ; 
Teremtő; Alkotó; Gondviselő; Seregek 
Ura; Abba=Apukám; Itélő Bíró; Adonáj 
(Úr, Uram); Elohim (Isten); El Shaddai 
(Mindenható Isten); Jehova Shalom 
(az Úr az én békességem) - és még na-
gyon sok megnevezéssel/tulajdonság-

gal találkozunk a Bibliában.
Mégis, miért mondta Mózesnek – 
csak úgy röviden, egyszerűen -, hogy 
„Vagyok”? Azt gondolom, azért, mert 
ebben minden benne van. Az adott 
helyzet nem volt alkalmas arra, hogy 
több száz (?) nevet soroljon fel, ami-
lyen funkcióban Ő velünk akar lenni, 
meg fog nekünk nyilatkozni. Az első 
bemutatkozáskor kénytelen volt vala-
mi olyan megnevezést mondani, ami 
mindent felölel. Próbáltam keresni va-
lami más megfelelő kifejezést, de nem 
sikerült találnom semmit, ami egy-
szerre „mindent” kifejezne. Hiszen Ő 
egyszerre Rettenetes Úr; Bosszúálló; 
Haragvó; Hatalmas Teremtő; Szerető 
Atya; Igaz Bíró; Abba=Apukám; - 
és az Úr Jézusban - Megmentőnk; 
Szabadítónk; Jó Pásztorunk; Barátunk. 
Már Ézsaiás 55:9-ben kijelentette 
az Úr, hogy „…amint magasabbak az 
egek a földnél, akképpen magasabbak 
az én útaim utaitoknál, és gondola-
taim gondolataitoknál!”Mit is jelent 
számomra ez az idézett bibliavers? 
Körülbelül azt, hogy elérhetetlen, 
emberi értelemmel felfoghatatlan, 
kifejezhetetlen.
Amikor az Úr Jézus itt járt a földön, 
azért kényszerült mindig példáza-
tokban beszélni, mert maga is tudta, 
hogy az „ember” kifejezésmódjával le-
hetetlen elmondani azt, ami a meny-
nyei világot, s magát Istent is jellemzi. 
Nincs összehasonlítási alapunk. Már 
az ószövetségi prófétákon keresztül is 
példákkal, és jelképekkel közelítette 
meg az Úr az emberi értelmet, hogy 
valamelyest fogalmat tudjon alkotni 
arról a világról, amely Nála majd vár 
bennünket. 
Gondoljunk csak a „Trónszék alatt 
kiömlő vízre”, ami az isteni erő, és 
kegyelem kiáradását jelképezi, és 
amely mind bővebb, és gazdagabb 
lesz, ahogy tovább, és tovább folyik. 
(Ez 47, vagy Jel. 2.)
El kellett jutnom odáig - bele kellett 
törődnöm -, hogy a magam kis „han-
gya eszével” nem vagyok képes fel-
venni a lépést az „isteni mértékkel”. 
Nem tehetek mást, mint a kisgyerek, 
aki beül Apuka ölébe, és csendesen 

Az óvodások vasárnapi iskolai óráján a teremtés 
történetét tanulmányozták. Néhány hét múlva, ami-
kor eljött az összefoglalás és átismétlés ideje a tanító 
megkérdezte: Mit csinált Isten az első napon? Aztán 
mit csinált a másodikon? A válaszok helyesek voltak. 
Aztán ezt kérdezte: „És mi történt a harmadik na-
pon?” Egy kis óvodás mosolyogva és lelkesen kiál-
totta: „Feltámadt a halálból!”

Gyerekszáj
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El sem akartam hinni, hogy az ötö-
dik gyermekem után a tizedik is 
szürkehályoggal született! Talán nem 
olyan súlyos - gondoltam. Majd őt is 
megműtik, és majd jobban fog látni, 
mint a bátyja, de tévedtem: sokkal 
több baj lett, mint gondoltam. Pedig 
lelkésznőnktől ezt az igét  kaptam: 
„Nincs baj, él az ÚR…” (1Sám 20,21) 
Kitettem a táblát a falra, de soká-
ig nem értettem, mit jelent az, hogy 
„nincs baj”?
Húztam, halasztottam a műtétet, amíg 
csak lehetett. Az ország egyik legjobb 
főorvosa műtötte, nagyon bízott a 
tudásában, én bíztam a mi „legjobb 
orvosunkban”, Aki annyi vaknak a 
szemét megnyitotta. Úgy nézett ki, 
hogy sikerült a műtét, de nem úgy, 
ahogy az orvos szerette volna. 
12 éves korában retina leválása lett, 
azzal bíztatott egy kedves ismerős - 
akinek szintén ilyen műtétje volt-, 
hogy ma már rutinműtét, ne féljek. 
Egész műtét alatt imádkoztam – a 
fi am csak félig nyerte vissza előző 
látását. Amúgy is gyengén látó volt, 
most kapott egy ú.n. távcsőszem-
üveget. Így is csak az egyik szemével 
látott. Ráadásul értelmi fogyatékot 
állapítottak meg, ami szintén áram-
ütésként ért, már az első osztálytól 
csak a gyengébb osztályba lehetett 
íratnom. Eleinte a gyengén látókhoz 
járt, nagyon szeretett színes rajzokat 

készíteni, de mivel 14 évesen kerá-
miát szeretett volna tanulni, így egy 
nagyon jónak látszó iskolába adtuk. 
Azonban időközben teljesen megva-
kult… Ettől még jól foglalkoztak vele, 
sőt ajánlották, hogy még egy évet rá 
kellene húzni, hogy kissé jobban elsa-
játítsa a szakmát… Ha tudtam volna, 
hogy ez őneki milyen lelki fájdalom! 
Legalább is ő így élte meg a más val-
lású és szellemiségű iskolát.
Azt már nem írom le, mennyit há-
nyódott az életben, - részben a saját 
makacs természete miatt-,  a világban 
kereste a boldogságát. Sírva imádkoz-
tam érte, hogy az Úr szabadítsa meg 
a rossz társaságból. Sajnos, a munka 
világában sem fogadták el, nem tu-
dott teljesíteni…
Megkeseredve, testi-lelki fertőzés-
sel jött haza. Most már látom, Isten 
meghallgatta imámat, mert nemcsak 
testileg, de lelkileg is tisztulunk, én 
magam is. Férjem halála után nem 
vagyok egyedül. A fi am kéri az igét 
minden nap, együtt olvassuk, imádko-
zunk, és sok prédikációt is hallgatunk. 
Kéri, hogy a MERA-t is hallgassuk…
„Nincs baj, él az Úr…” – látom ma-
gam előtt most is. Még nem tudjuk, 
mi lesz a jövője, de bízom az Úrban, 
hogy Ő megmutatja… 
Az Úr áldásával: 

K.I-né Rózsa

Egy földműves, aki túlságosan 
lágyszívű ahhoz, hogy kiszaggassa 
és átforgassa a földet, sosem fogja 

meglátni az aratást. Itt buknak 
el egyes szentek, akik attól félnek, 
hogy megbántanak másokat, és 

ezért tartózkodnak minden olyan 
igazságtól, ami félelmet vagy 

szomorúságot ébreszthetne. Ez a 
fajta szeretet valódi kegyetlenség 

az emberek lelkei számára. Nagyon 
hasonló ahhoz, mikor a sebész 

hagyja, hogy meghaljon egy betege, 
mert nem akar fájdalmat okozni 

neki…
C.H. Spurgeon

hallgatva a szívverését engedi, hogy 
„Apuka” lénye teljesen átjárja. Egészen 
addig, míg nem érzi, hogy eggyé vált 
Vele. (Ezt az állapotot emberi lépték-
ben is csak kevésszer éltem meg, de 
az Úrral kapcsolatban csak az utóbbi 
években fedeztem fel.)
Csak, amikor nem nézem az órát, 
amikor nem gondolok az elvégzendő 
„napi teendőkre”, amikor oda tudok 
feledkezni „az Úr ölébe”, akkor tudom 
átélni a Vele való közösséget. Amikor 
reggelenként — a reggeli után— csen-
dességet tartok, s így időzök az Úr 
jelenlétében, azt veszem észre néha, 
hogy már lassan el kell indulni az 
ebédért, mert mindjárt tizenkettő 
van. Ha így tudtam kezdeni a napot, 
érdekes módon, nem terhel úgy az 
öregedés terhe, nem fájnak már úgy 
a csontok, és az ég is kékebb, a virá-
gok színe is élénkebb.
Persze azt mondhatod erre: „Könnyű 
neked, hiszen nyugdíjas vagy.” Valóban! 
Ezt nem tudja megtenni az, akinek 
időre kell beérni a munkahelyére. 
Én se’ tudtam két évtizeddel ezelőtt. 
Ezért hálás is vagyok az én Drága 
Teremtőmnek, hogy engedte megér-
nem ezt az időt, még ha gyakoriak is 
azok a „nem szeretem napok”, amelyek 
képesek az ízületekre, és az emésztő 
rendszerre irányítani az idősödő em-
ber fi gyelmét.
Igen! „Halkul a malom zúgása.” 
„Homályosodik az ablak”. Lassul a 
járás. (Ezt nem írja a Biblia, de ez is 
bejön a képbe.) Én már a járda egy 
cm-es kiemelkedésében is meg tudok 
botlani, ez korábban nem volt. Viszont 
abban a különös helyzetbe lehetek, 
hogy (néha) beburkolózhatok Atyám 
karjaiba, és ott felejthetem magam. 
Ez pedig csuda jó dolog! 

Nagy Rezső Gondolatok az imádságról
Az út, amelyen Krisztus bevonul e világba, élő kövekből készül. Építése 
térdmunkával történik. 

• Isten gyermekei nem születnek óriásokká. Imádságon nőnek azzá. 
• Minden imádkozásra előkészület megtérés kicsiben. 
• Anna szomorúságából imádság lett (1.Sám. 1,15). Vajon a te 

szomorúságodból mi lesz? 
• Szeretnél jobban örülni? Imádkozzál többet! (1.Tesz. 5,16-17) 
• Kérjetek! – az ajkak dolga. 
• Zörgessetek! – a kezek dolga. 
• Keressetek! – a szemek dolga. Teljes odaadással lépj az Úr elé! (Mt. 7,7) 

Egy imádságból: Taníts meg Uram a kereszt dicsőségére. Taníts megbe-
csülni tövisemet. Taníts meg hozzád ragaszkodnom szenvedéseim útján. 
Mutasd meg, hogy könnyeimből lesz a legszebb szivárvány! 

Vida Sándor gyűjtéséből
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Perzselően forró nap volt ez az augusztus 21-e, 1741 
nyarán; mint megolvadt fém terpeszkedett az ég párá-
san és tikkasztóan London felett; csak késő este ment 
el Händel hazul ról, hogy a Green Park-ban egy kis friss 
levegőt szívjon. Ott, a fák kifürkészhetetlen árnyékában 
üldögélt, ahol senki sem láthatta, senki sem kínozhatta, 
mert mint valami betegség nehezedett immár rá ez a fá-
radtság. Fáradt volt beszélni, írni, játszani, gondolkodni, 
fáradt volt érezni, fáradt volt élni. Mert minek és miért? 
Szinte bódultan ment aztán haza, végig a Pali Mall-on 
és a St. James Street-en, és csupán ez az egy, szenvedé-
lyes gondolat vitte a lábán: aludni, aludni, csak ne tudjon 
semmiről többé, csak pihenhesse ki magát, pihenhessen, 
és ha örökre, az a legjobb. A Brook Street-i házban már 
senki sem volt ébren. Lassan - jaj, mennyire meg is fá-
radt! Mennyire kifárasztották őt a sok bosszantással az 
emberek! Ment fölfelé a lépcsőn, minden nehéz lépés alatt 
felcsikordult a fa. Végre szobájában volt. Tüzet csiholt, 
és meggyújtotta az íróasztalán álló gyertyát - gondolko-
dás nélkül, gépiesen, ahogy évek hosszú során át tette, 
leüljön dolgozni. Mert hajdanában - önkéntelen, fáradt-
fájdalmas sóhaj hagyta el ajkát -, hajdanában minden sé-
táról hozott magával egy-egy témát, és azt mindig sietve 
leírta, hogy el ne vesszen alvás közben. De most üres volt 
az asztal. Egyetlen kottalap sem volt rajta. A szent ma-
lomkerék állt, hiszen az áradat befagyott. 
Nem volt semmi elkezdeni-, semmi befe-
jeznivaló. Az asztal üresen állt.
De mégsem: nem volt üres! Nem világí-
tott-e ott valami fehér négyszög, ami papírt 
sejtetett? Händel odakapott. Egy csoma-
got tartott a kezében, és írást érzett ben-
ne. Sietve törte fel a pecsétet. Legfelül egy 
levelet talált, Jennenstől, a költőtől, aki a 
„Saul” és az „Izrael Egyiptomban” szöve-
gét is írta. Egy újabb költeményt küld neki, 
írja, és reméli, hogy a nagy zenei lángel-
me, phoenix musicae, kegyelmesen meg-
könyörül szegényes szavain, és továbbviszi 
azokat szárnyain a halhatatlanság éterébe.
Händel felpattant, mintha valami ellenszenves dolog érin-
tette volna. Hát még gúnyolni akarja őt ez a Jennens? Őt, 
az elhaltat, a megbénultat? Egy mozdulattal széttépte a 
levelet, összegyűrve a földhöz vágta, és ráta posott. „Te 
gazfi ckó! Te bitang!” - üvöltötte; legmélyebb, legfájóbb 
sebé be bökött ez az ügyetlen, és felhasította az epéig, lel-
ke legkeserűbb keserűségéig. Haragosan fújta el azután 
a lángot, ziláltan tapogatódzott hálószobájába, és fekhe-
lyére dobta magát: hirtelen könnyek buggyantak ki sze-
méből, és egész teste reszketett tehetetlen dühében. Jaj 
ennek a világnak, amelyben a megrablottat csak gúnyol-
ni tudják, a szenvedőt csak kínozni! Miért is fordulnak 
hozzá, hiszen a szíve már megmerevedett, ereje eltűnt, 
miért kívánnak tőle alkotást, hiszen a lelke béna, értel-
me erőtelen? Csak aludni akart, fásultan, mint egy állat, 
csak felejteni, nem létezni többé! Súlyosan nehezedett 
ágyára a megzavart, elveszett ember.
De nem tudott aludni. Valami nyugtalanság járta át, amit 
felkavart a harag, mint vihar a tengert, kegyetlen és ti-

tokzatos nyugtalanság. Csak hánykolódott jobbról bal-
ra, majd megint a jobb oldalára, és egyre éberebb lett. 
Nem kellene-e mégis felkelnie, és legalább megnézni a 
kéziratot? De nem - ugyan milyen hatalma volna még a 
szónak őfelette, az elhalt felett! Nem, az ő számára már 
nincs vigasz, az ő számára, akit Isten engedett belees-
ni a mélységbe, akit elválasztott az élet szent áramától! 
Még egyre noszogatta valami belülről, valami titkos kí-
váncsiság unszolta, még kábultsága sem szolgált ezúttal 
védelmére. Händel fölkelt, visszament dolgozószobájá-
ba és újra világot gyújtott, izgatottságtól remegő kézzel. 
Hát nem emelte őt már fel egyszer egy csoda a test béna-
ságából? Istennél talán a lélek számára is van gyógyító 
erő és vigasz.  Händel oda tolta a gyertyát a teleírt lapok-
hoz. „A Messiás” - állt az első oldalon. Ah, megint egy 
oratórium! Az utóbbiaknak nem volt sikerük. De nyug-
talansága ellenére továbbment a címlapnál, és elkezdte 
olvasni a szöveget.
Az első szó mintha mellbe vágta volna: „Comfort ye” - 
így kezdő dött az írott szöveg. „Vigasztald!” - mintha va-
rázslat lett volna ez a szó - nem, nem szó: válasz volt ez, 
magától Istentől, angyali szózat a felhőkkel takart menny-
ből csüggedő szívébe. „Comfort ye” - ahogy ez csengett, 
ahogy ez ott bent felrázta az elalélt lelket! Alkotó, újjáte-
remtő szó! És máris, bár még alig olvasta el, alig érezte át, 

már zenében hallott, zen-
gő, szálló, zúgó, hívogató 
hangokban. Ó, micsoda 
boldogság - a kapuk meg-
nyíltak, megint zenében 
érzett és hallott!
Reszkető kezekkel forgat-
ta tovább az oldalakat. 
Mintha néven szólí tották 
volna, neki szólt mindez, 
minden egyes szó ellen-
állhatatlan hata lommal 
hatolt belé. „Thus saith 
the Lord” (Így szól az Úr!) 
- hát nem neki szólt ez, 

egyedül neki, hát nem ugyanaz a kéz, amely földre terí-
tette, emelte most fel boldogítóan? „And he shall purify” 
(„Megtisztít téged”) - igen, ez történt vele; egyszerre el-
tűnt szívéből a komorság, világosság áradt helyébe, és a 
zengő fény kristálytisztasága. Ki más adhatott volna ilyen 
felemelő erőt a szónak, a szegény Jennens szavának, ki 
más ihlet hette volna tollát ennek a gopsalli versfaragó-
nak, ha nem ő, Aki egyedül ismerhette ínségét? „That they 
may offer unto the Lord” („Hogy áldozatot hozzanak az 
Úrnak”) - igen, áldozati lángot akar lobbantani immár 
izzó szívéből, hogy az égig törjön; válaszolni, felelni akart 
erre a dicső szózatra. Neki szólt ez, csupán csak őneki, 
ez a „hatalmas szó Igédből”. Ó, hadd kiáltsa ezt szerte, 
hadd hirdesse a zengő kürtökkel, a morajló kórusokkal, 
az orgona zúgásával, hogy - miként ama első napon - az 
Ige, a szent Logos ébressze fel az embereket, mindenkit, 
a többieket, akik még kétség beesve a sötétségben járnak, 
mert valóban: „Behold, darkness shall cover the earth”, 
még sötétség üli meg a földet, még nem tudnak a meg-
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váltás boldogságáról, amely ez órában az ő életébe hatolt. 
És még alig olvasta el, máris feltört szívéből, tökéletes, 
végső formájában a hála szava: „Wonderful Counsellor, 
the mighty God” - igen, így dicsérni Őt, a Csodálatost, 
Akinél volt tanács és gyógyulás, Őt, aki békét adott a fel-
dúlt szívnek! „Mert az Úrnak angyala hozzájuk lépett” - 
igen, ezüstös lebegéssel szállt le szobájába, megérintette 
és megszabadította őt. Hogyne adna hálát, hogyne törne 
ki örömujjongásban, egyetlen hangban: a sajátjában ösz-
szesűrítve ezer hangot; hogyne énekelne és áradna belőle 
a dicséret: „Glory to God!”
Händel a papírlapok fölé hajtotta fejét, mintha vihar sö-
pört volna el felette. Oda volt minden fáradtsága! Soha 
nem érezte magát ennyire erős nek, 
nem emlékezett rá, hogy valaha is 
ehhez hasonlóan hatotta volna át az 
alkotás minden vágya és öröme. Újra 
és újra, mintha meleg, megváltó fény 
ömlött volna rá, áramlottak feléje a 
szavak; mindegyik a szívébe talált, 
megigézte, felszabadította! „Rejoice!” 
(Örülj!) - ahogy ez a kórus csodálato-
san felzengett, önkéntelenül felemel-
te fejét és széttárta karjait. „Ő az igazi 
segítő” - igen, erről akart bizonyságot 
tenni, ahogy azt még halandó nem 
tette, magasra akarta emelni bizony-
ságtételét, mint valami világító táblát 
a világ fölé. Csak az ismeri igazán az 
örömet, aki sokat szenvedett, csak az, 
aki átment a próbán, sejti a megke-
gyelmezés végső jóságát; reá vár, hogy 
bizonyságot tegyen a föltámadásról az 
embereknek, hiszen Ő megtapasztalta 
a halált. Ahogy Händel ezeket a sza-
vakat olvasta: „He was dispised” (Ah, 
megvetették), súlyos emlékek lettek 
úrrá rajta, és sötét, nyomasztó csen-
gésben tértek vissza emlékezetébe. 
Már azt hitték, hogy diadalt arattak 
rajta, már-már elhantolták élő testét, 
gúnyaikkal ül dözték - „All they that see him, laugh… „ 
- aki látta nevetett rajta. „És senki sem nyújtott vigaszt 
a tűrőnek.” Senki sem segített rajta, senki sem vigasz-
talta aléltságában, de - csodálatos erő – „He trusted in 
God”, bízott Istenben, és íme, ő nem hagyta őt a sírban 
nyugodni - „but thou didst not leave his soul in hell.” 
Nem, nem hagyta kétségbeesése sírjában, az aléltság 
poklában, a megkötözöttnek, a már-már elenyészettnek 
nem hagyta el lelkét az Isten - nem: még egyszer szólt 
hozzá, hogy elvihesse az öröm üzenetet az embereknek. 
„Lift up your heads” („Emeljétek fel fejeteket”) - ahogy 
ez most buzgón feltört belőle - a hirdetés nagy parancsa 
volt ez.  És hirtelen összerezzent, mert ott a papíron, ott 
állt a szegény Jennens kezeírásával: „The Lord gave the 
Word” („Az Úrtól jött a szó!”)
Lélegzete elakadt. Igazság állt itt, amelyet véletlenül mon-
dott ki egy emberi ajak; az Úr küldte neki a szót, felülről 
érkezett az hozzá! „The Lord gave the Word”. Őtőle jött a 
szó, Őtőle a csengés, Őtőle a kegyelem! Őhoz zá kell tehát 
most intéznie szavát, őhozzá emelje fel azt a szív kiáradása 
- Őt dicsérni! Ez minden alkotónak öröme és kötelessé-
ge. Ó, hogy ezt megragadhatná, megfoghatná, felemel-
hetné és meglengethetné, ezt a szót, ezt szétfeszíteni, ezt 

kiterjeszteni, hogy ellepje széles e világot, hogy átölelje 
minden létező ujjongását, hogy nagy legyen, mint Isten, 
Aki azt adta! Ó, hogy ezt a szót, a halandót és múlandót 
szépség és végtelen áhítat segítségével visszaadhatná az 
örökkévalóságnak! 
De nézd, hiszen már oda is volt írva, ott csengett a kere-
sett szó, végtelenül ismételhető, változ tatható, itt volt a 
szó: „Halleluja, Halleluja, Halleluja!” Igen, ebben a szó-
ban akarja összefogni a föld minden hangját, a csengő-
ket és a mélye ket, a férfiak állhatatos és a nők hajlékony 
hangját - ezeket fogja megtöl teni és fokozni és változ-
tatni, ezeket összekötni és szétválasztani ritmikus kar-
ban, hadd szálljanak fel és alá a hangok Jákob létráján; 

hadd lágyítsa meg őket édes hegedű-
szóval, hadd tüzelje őket a harsonák 
erős szózatá val, hadd zúgjon az or-
gona viharzó hangjában: „Halleluja! 
Halleluja! Halleluja!” - ebből a szóból, 
a hálának ezen szavából hadd alkosson 
öröm ujjongást, hogy az zúgva szálljon 
vissza erről a földről a világminden-
ség Teremtőjéhez!
Könnyek homályosították el Händel 
szemét az erős benső felindultságtól. 
Még lapok voltak hátra, az oratórium 
harmadik része. De ezután a Halleluja 
után nem volt képes tovább folytatni 
az olvasást. Ez az öröm ujjongás any-
nyira eltöltötte zenével bensejét, hogy 
feszítette, szorította, szinte fájt, mint 
valami tűzfolyam, amely áradni akart, 
kiáradni. Ó, hogy szorította, hogy 
unszolta, hiszen kikívánkozott belő-
le, fel, vissza az égbe. Sietve nyúlt a 
toll után, és hangjegyeket jegyzett le, 
szinte mágikus gyorsasággal követte 
egyik hangjegy a másikat. Nem tudott 
megállni, akárcsak a hajó, amelynek 
vitorláját elkapta a vihar, és vitte, so-
dorta magával. Körülötte hallgatott 
az éjszaka, némán pihent a nedves 

sötétség a nagy város felett. De őbenne áradt a fény, és 
a szoba hallhatatlanul zengett a Mindenség zenéjétől…
…Ezekben a hetekben Georg Friedrich  Händel nem tudott 
többé semmit az idő állásáról, órákról, nem tett különb-
séget nappal és éjszaka között; teljesen abban a szférá-
ban élt, amely az időt csupán ritmussal és ütemmel méri, 
csak vitte, sodorta az ár, amely egyre vadabb iramban, 
egyre nagyobb hévvel buzgott fel belőle, amint a mű a 
szent zuhatag, a befejezés felé közeledett. Önönmagának 
foglya, dobbantó, taktust verő lépésekkel mérte végig 
újra és újra a szobát, amelyet saját maga tett börtönévé; 
énekelt, belecsapott a csembalóba, azu tán ismét leült és 
írt, írt, míg ujjai égtek. Soha, egész élete idején nem vett 
erőt rajta ennyire az alkotás vihara, sohasem élt, szen-
vedett így a zenében.
Végre, szűk három héten belül - máig is felfoghatatlan, 
és egy örök kévalóságra az marad -, szeptember 14-ére 
elkészült a nagy mű. A szó hanggá lett, hervadhatatlanul 
virágzott és csengett, ami oly kevéssel aze lőtt még csak 
száraz papír, zörgő beszéd volt. A lángra lobbantott lé-
lek ím, végrehajtotta az akarat csodáját, mint ahogy volt 
már egyszer csodálatos feltámadás a test bénaságából is. 
Minden készen állt, leírva, megalkotva, alakítva, szár-

TUDOM, HOGY HŰ 
MEGVÁLTÓM ÉL 

 
Tudom, hogy hű Megváltóm él
És folyton rám tekint.
Jelét mutatja, hogy szeret,
Áldást osztott megint.

Emelt fővel járok tehát:
Az üdvösség enyém.
Szabadnak érzem már magam,
Kegyelme nyúlt felém.

Hogy szent legyek, akarja Ő
– Álljak tán ellene?
Nem hat már rám e csúf világ,
Vezérel Szelleme.

Jézus, én nálad maradok,
Hitem beléd vetem…
És egykor, majd ha megjelensz,
Koronát adsz nekem.

Charles Wesley
ford.: Somogyi Géza
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nyaló dallamban kibontakoztatva - de még egy szó hi-
ányzott, a mű utolsó szava, az „Ámen”. Ezt az „Ámen”-t, 
ezt a két rövidke futó szótagot Händel most megragadta, 
hogy csengő lépcsősort építsen belőlük az égig. Először 
az egyik szólamnak adta őket, majd a többinek váltakoz-
va, nyújtotta őket, a két szótagot, majd újra és újra elsza-
kította őket egymástól, hogy újra és újra, még izzóbban 
egybeolvassza őket. Mint isteni lélegzet szállt tüzes buz-
gósága nagy imájának ezen végső kicsen gésébe, hogy az 
végül világot átfogó méreteket öltött, és telve volt a vi-
lágmindenség teljességével. 
Ez az egy, ez az utolsó szó nem hagyta őt, ő pedig 
nem hagyta azt. Nagyszerű fúgában építette föl 
ezt az „Ámen”-t a legelső magánhangzóból, a 
csengő „Á”-ból, amíg csak dóm nem lett be-
lőle, visszhangzó és teljes, amelynek csúcsa 
az égig ér, egyre magasabb ra szállva, majd 
aláhullva, újra emelkedve, majd végül az 
orgona zúgá-sától elkapva, az egyesített 
szólamok erejétől ismét és ismét feldob-
va, megtöltve minden szférát, míg úgy 
tűnt, hogy a hála eme szózatában ma-
guk az angyalok is velük énekelnek, és a 
mennyezet is reng ettől az örök „Ámen! 
Ámen! Ámen!”-től.
Händel nehézkesen felállt. A toll kiesett ke-
zéből. Nem tudta, hol van. Nem látott, nem 
hallott többé. Csak fáradtságot érzett, felmér-
hetetlen fáradtságot. A falba kellett fogódzkodnia, 
annyira szédült. Eltűnt a nagy erő, teste holtfáradt, 
értelme zilált. Mint egy vak, tapogatódzott végig a fal 
mentén. Aztán ágyára esett és aludt, mint egy halott.
Háromszor kukucskált be a délelőtt folyamán a szolga 
nagyon csen desen az ajtón. A mester még mindig aludt; 
mozdulatlanul feküdt, arcát mintha márványból faragták 
volna. Délben a szolga megkísérelte feléb reszteni - immár 
negyedszerre. Hangosan köhécselt, erősen kopogott. En-
nek az álomnak mérhetetlen mélységébe azonban nem 
hatolt be hang, nem jutott le szó. Amikor Christof Schmidt 
délután - mint rendesen - eljött segíteni, Händel még 
mindig ebben a merevségben feküdt. Az alvó fölé hajolt, 
aki úgy feküdt ott, mint egy elesett hős a harctéren a ki-
vívott győzelem után, leterítve az elmondhatatlan mun-
ka utáni fáradtságtól. Christof Schmidt azonban, meg a 
szolga, nem tudtak sem a tettről, sem a győzelemről. Csak 
ijedtség töltötte el őket, ahogy ilyen hosszú ideig látták
feküdni, olyan ijesztően, oly mozdulatlanul. Attól féltek, 
hogy talán új szélütés sújtotta le…
Amikor este  Händel minden rázogatás ellenére még 
mindig nem akart fölébredni - már tizenhét órája feküdt 
ilyen érzéketlenül és mereven - Christof Schmidt megint 
szaladt az orvosért… 
Soha életében nem nevetett Händel ennyire szívből, mint 
most, amikor megpillantotta az orvost abban az órában, 
amikor olyan egészségesnek érezte magát, mint még soha, 
és az élet öröme pezsgett egész testében. Magasra emelte 
a korsót, és üdvö zölve lóbálta meg a feketébe öltözött felé.
- Hát még ilyet! - Csodálkozott rá dr. Jenkins. - Mi tör-
tént kegyeddel? Milyen elixírt ivott? Hiszen majd kicsat-
tan az egészségtől!
 Händel ránézett, nevetve, sziporkázó szemekkel. Aztán 
lassanként elkomolyodott. Lassan felállt, és a csembaló-
hoz lépett. Leült. Ujjai elő ször csak hangtalanul futottak 
végig a billentyűkön. Azután megfordult, arcán különös 

mosoly, és elkezdte halkan, félig beszélve, félig énekelve 
a recitatívo dallamát: „Behold, I tell you a mystery” („Ím, 
titkot mondok el”). A „Messiás”-ból voltak ezek a szavak, 
és tréfásan kezdte el őket Händel játszani. Ám alighogy 
ujjait a lágy levegőbe merítette, máris tovaragadtatott. 
A játék közben megfeledkezett a többiekről, megfeled-
kezett önmagáról, csodálatosan vitte, sodorta magával 
saját szívének ára data. Egyszeriben megint a műben 
élt, énekelt, játszotta az utolsó karokat, amelyeket eddig 
mintegy álomban hallott csupán; most azonban először, 

ébren is hallotta őket. „Oh, death, where is 
thy sting?” Igen, „Hol, hol van, halál, ful-

lánkod?” - érezte bensejében, az élet 
tüzességétől áthatva, és még nagyobb 

hangerővel énekelt, ő maga volt a 
kar, az ujjongó, az örven dező, és 
játszott tovább, tovább. Énekelt, 
egészen az „Ámen, Ámen”-ig, és 
a szoba majd összedőlt a hang-
erőtől, oly erősen, oly hevesen 
vetette minden erejét a zenébe.
Dr. Jenkins úgy állt ott, mint 
aki megsüketült. Amikor Händel 
végre fel emelkedett, zavart cso-

dálkozással mondta, csak hogy 
mondjon valamit: „Ember, ilyet 

én még életemben nem hallottam. 
Hisz’ kegyedben az ördög van!”

Erre azonban elkomorodott Händel 
arca. Őt magát is megijesztette a mű, és 

a kegyelem, amely szinte álmában szállt rá. 
Restellte önönmagát. Elfordult, és csak ennyit mondott, 
halkan, alig hallhatóan: „Én sokkal in kább úgy hiszem, 
hogy Isten volt velem.”
Néhány hónappal később két jólöltözött úr kopogtatott 
az Abbey Street-en egy kiadó ház ajtaján, amelyben az 
előkelő londoni vendég, a nagy mester, Händel, dublini 
lakását berendezte. Tiszteletteljesen adták elő kérésü-
ket:  Händel ezekben a hónapokban Írország fővárosát 
olyan csodálatos művekkel örvendeztette meg, amilye-
neket ezen a földön még sohasem hallottak. Úgy érte-
sültek, hogy új oratóriumát, „A Messiás”-t is itt akarja 
először bemutatni; nem csekély a dicsőség, hogy éppen 
ezt a várost választotta ki, még Londont is háttérbe szo-
rítva, legújabb alkotásá nak bemutatására, és tekintettel 
ennek a hangversenynek a rendkívüli ségére, különleges 
bevétel várható. Most azért jöttek, hogy megkérdezzék, 
hogy a Mester, közismert nagylelkűségében, nem vol-
na-e hajlandó ennek az első előadásnak a jövedelmét a 
jótékonysági intézményeknek adomá nyozni, amelyeket 
ők kitüntetettek képviselnek. Händel barátságosan né-
zett rájuk. Szerette ezt a várost, mert szeretetet kapott 
tőle, és szíve nyitva állt. Szívesen beleegyezik – mosoly-
gott, csak mondják meg, hogy mely intézményeknek is 
juttassa az összeget. „A foglyok támogatására a külön-
böző börtönökben” - mondta az első, egy jóságos tekin-
tetű, fehér hajú férfi . „És az irgalmas (Merciers) kórház 
bete geinek” - fűzte hozzá a második. „De természetesen 
csak az első előadás bevételére vonatkozik ez a nemes 
felajánlás - tették hozzá -, a többi jövedelem a mesteré”.
 Händel azonban ezt elutasította. „Nem - mondta halkan 
-, egy pen nyt sem ezért a műért! Soha, soha nem foga-
dok el pénzt érte, soha, mert adós vagyok ezzel valaki 
Másnak. Legyen mindig a betegeké és a fog lyoké. Mert 
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én magam is beteg voltam, és ettől meggyógyultam. Én 
is fogoly voltam, és ez szabadulásomat jelentette!”
A két férfi  felpillantott, kicsit csodálkozva. Nem egészen 
értették. De aztán nagy buzgalommal kifejezték hálás 
köszönetüket, meghajoltak, és mentek, hogy elterjesszék 
Dublinban az örömhírt.
1742. április 7-ére végre kitűzték az utolsó próbát. Csak a 
két székes egyház énekeseinek néhány rokonát engedték 
be hallgatóságként, és - hogy ezzel is pénzt takarítsanak 
meg - a Fishamble Street-i hangverseny termet csak gyé-
ren világították meg. Egyenként és szétszórva üldögélt itt 
egy pár ember, ott egy csoport az üres padokban, hogy a 
londoni mester új művét meghallgassák. Sötéten és hi-
degen veszett homályba a tág csar nok. Ám valami kü-
lönös dolog történt: alighogy a karok zengő zuhataghoz 
hasonlóan rájuk viharzottak, az egyes csoportok akarva-
akaratlanul egymás mellé húzódtak a padokban, és las-
sanként egyetlen sötétlő, hall gató és csodálkozó tömbbé 
tömörültek, mert mindegyikőjük úgy érezte, hogy ennek 
a soh’sem hallott muzsikának hevessége túl sok egy em-
ber számára, szinte attól féltek, hogy elsöpri, magával 
sodorja őket. Egyre szorosabban húzódtak egymáshoz, 
mintha egyetlen szívvel akarták volna hallgatni, mintha 
egyetlen jámbor gyülekezet hallotta volna meg a biztatás 
szavát, amely mindig másképpen kifejezve és más for-
mába öntve zúgott feléjük a magukba szívott hangokból. 
Gyengének érezte itt magát min denki, ez előtt az őserő 
előtt, és mégis boldognak, hogy őt is megragadta, őt is 
magával vitte, és úgy borzongtak meg az örömtől, mintha 
egyetlen test lettek volna csupán. Amikor a „Halleluja!” 
először felharsant, egy valakit fölragadott, és egy ember-
ként álltak fel vele a többiek is. Érezték, hogy itt senki nem 

ragadhat a földhöz, amikor ilyen hatalmas erő ragadja 
meg. Felálltak, hogy Istenhez egy hajszálnyival közelebb 
legyenek, és így nyújthassák Neki imádó tiszteletüket. 
Azután pedig mentek, és ajtóról ajtóra elbeszélték, hogy 
olyan zenei mestermű készült, amelyhez foghatót még 
nem hallott a világ. Az egész város rengett az örömtől és 
az izga lomtól, hogy meghallhassák a remekművet.
Hat nappal később, április 13-án este csak úgy tolongott 
a tömeg az ajtók előtt. A hölgyek krinolin nélkül jöttek el, 
a lovagok kard nélkül, hogy minél több ember férjen el a 
teremben. Hétszáz főből álló tömeg - eddig még soha el 
nem ért szám - zsúfolódott össze, olyan gyorsan terjedt 
el a mű híre már előre. Mégis - amikor a zene hangjai fel-
csendültek, olyan csend volt, hogy egy gombostű leesését 
is meg lehetett volna hallani, és a tömeg egyre hangtala-
nabbul hallgatott. Ekkor aztán leviharzottak a karok, az 
orkánerejűek, és a szívek összerezzentek.  Händel az or-
gonánál állt. Őrködni akart műve felett, és azt vezetni, de 
az kitépte magát kezéből, ő pedig elveszítette saját magát 
benne. Idegennek tűnt, mintha sohasem hal lotta volna, 
mintha nem is ő alkotta, formálta volna, megint elsodorta 
önnönmaga áradata. A végén pedig, amikor felhangzott 
az „Ámen”, anél kül, hogy tudta volna, ajkai énekszóra 
nyíltak, és ő is énekelt, a kórussal együtt. Énekelt, mint 
még soha életében. De aztán, alighogy a közönség ujjon-
gó harsogása betöltötte a termet, csendesen kisurrant, 
hogy ne az embereknek mondjon köszönetet, akik neki 
akarták köszönetüket kife jezni, hanem a kegyelemnek, 
amely ezt a művet neki ajándékozta.

(Stefan Zweig: Georg Friedrich Händels 
Auferstehung, 21. August, 1741.- részlet) 

Fordította: Anikó Williams

Kedves Z!
Bibliaórára hívtalak, és te azt mond-
tad, hogy ateista vagy, de ha meg-
mondom neked hogy az űrpilóták 
miért nem látták ott fent az Istent, 
akkor hiszel. Mondtam neked, hogy 
mi most Istent a hitünkkel látjuk és 
nem a szemünkkel. Nevetéssel vá-
laszoltál. 
A vitának semmi értelme 
nincs, mert nem az vezet 
megtérésre és én nem is 
tudlak meggyőzni Isten 
létezéséről. Ezt a te ese-
tedben is csak az Ő áldott 
Szent Lelke teheti meg. 
Mégis pár dologra szeret-
ném felhívni a fi gyelmedet, 
amin eddig valószínűleg nem gon-
dolkodtál. 
Ebben az általunk ismert látható 
világban is a legfontosabb, eseten-
ként nélkülözhetetlen dolgok mind 
láthatatlanok. Vegyük elsőnek a le-
vegőt. Nem láthatod, mégis nélkü-
le nincs élet. Nem látod a szelet, a 

gázt, az elektromosságot. Próbáld 
meg így tekinteni a láthatatlan vilá-
got is. Nem tudom kezedbe vetted-e 
valaha a Bibliát? De ha nem tetted is, 
„Ami az Isten felől tudható, ami 
Istenben láthatatlan, tudniillik az 
Ő örökkévaló hatalma és Istensége, 
a világ teremtésétől fogva az Ő al-

kotásaiból megértve 
látható”. (Róm 

1,19-20)
Isten, aki te-
remtett min-
ket tudja, 
hogy milyen 

hitetlenek va-
gyunk, hiszen 

a teremtés hajna-
lán, amikor Ő még lát-

hatóan itt volt, az első emberpár 
már akkor fellázadt ellene a Sátán 
biztatására. Azóta a helyzet egyre 
romlik ezen a téren. Bár Isten Fia 
2000 éve látható módon itt élt, 
munkálkodott és meghalt értünk, 
helyettünk a Golgotán. „Mert a ke-

resztről való beszéd bolondság ugyan 
azoknak, akik elvesznek, de nekünk, 
akik megtartatunk Istennek ereje, 
mert tetszett az Istennek hogy az ige-
hirdetés bolondsága által tartsa meg 
a hívőket.” (I. Kor 1,18 21b) 
Ennek a levélnek megírására is Ő 
késztetett, mert szereti a Tőle elfor-
dult világot, és az Ő mentő szerete-
tével kinyúlt utánad is, mert nélküle 
élve, Nélküle töltöd az örökkévaló-
ságot is. Isten ugyan valóban látha-
tatlan, de Jézus Krisztus, az Ő Fia itt 
és most is látható módon elvezethet 
Hozzá, ugyanis Ő a testté lett Ige. Aki 
hittel olvassa a Szentírást, és hiszi, 
hogy szüksége van bűnbocsánatra, 
annak az élete, gondolkodása meg-
változik és követőjévé, képviselőjévé 
válik Istennek és Jézusért fogadott 
gyermekévé. 
Így hívlak ezzel a levéllel ebbe a cso-
dálatos országba, melynek Fejedelme 
Jézus Krisztus által az élő Isten. 

Szeretettel: Cs



232019 / 3

,,Amit Isten ígér, azt meg is tudja 
tenni.” (Rm 4,21) 

Hívő édesanyám betegágya mellett 
tanultam meg, mit jelent reménység 
ellenére reménykedve hinni Istenben. 
Amikor minden ellene szól, akkor is 
csak Őbenne bízni, és Fia érdeméért a 
végsőkig kegyelmében reménykedni. 
Hónapok óta nem volt tiszta a tudata, 
csendben, szótlanul, többnyire csukott 
szemmel feküdt. Azután egy látogatás 
alkalmával váratlanul megszólalt: 
- Ugye, emlékszel, hogy 
ígéretem van az Úrtól 
bátyád megtérésére. 
Én már nem érem 
meg, ezért rád bí-
zom őt, most ne-
ked kell folytatnod 
az imaharcot érte. 
Ne csüggedj, ha ku-
darcaid lesznek. Mert 
Leventét meggyőzni egye-
dül Isten Igéje képes. 
Az első döbbenet az orvos arcán tük-
röződött, amint felénk fordult a túlsó 
ágy felől, ahol épp egy másik beteg-
gel volt elfoglalva. Nem akart hinni 
a fülének, hisz majd fél éve nem hal-
lották beszélni édesanyámat. 
- Légy nyugodt édesanya, teljesítem 
a kérésedet - válaszoltam. Vártam, 
vártunk, hátha mond még valamit, 
de hiába. Ez volt az utolsó mondat, 
ami elhagyta ajkát. 
Levente bátyám született tehetség 
volt. Már hat évesen is úgy fogta a 
kezébe a teniszütőt, hogy egy híres 
edző felajánlotta: térítésmentesen 
foglalkozik vele. Egy iskolai testne-
velés órán hospitáló balett-mester 
pedig megkereste a szüleinket, hogy 
írassák át a Balett Intézetbe. Istennek 
hála, hogy szüleink nem voltak vevők 
effajta csábításra. 
Engem csak az bántott, hogy mindig 
csak őt dicsérték. Még a zongoravizs-
gán is minimális gyakorlással úgy 
brillírozott, hogy más a nyomába se 
érhetett. Én pedig a kínkeserves gya-
korlások ellenére is csak a sor végén 
kullogtam. Vasárnapi iskolai tanítója 
még 93 éves korában is szívesen em-
lékezett Leventére. 
Azután bekövetkezett a fi lmszaka-
dás. A boldog gyerekkort a földi po-
kol váltotta fel. Éppen úgy, ahogyan 
sok magyar család életében is így 

volt ez az ötvenes évektől. Én zúgo-
lódtam, ő pedig megkeményedett és 
befelé fordult. A szenvedés engem 
közelebb vitt Istenhez, ő tagadásba 
burkolózott. Évekig nem talált ma-
gára, Istenről hallani sem akart. Ha 
mégis szóba került, maró gúny tár-
gyává lett a kezdeményező. Noha az 
ő szívében is ott volt az elvetett mag, 
falat épített szíve köré. 
Évek múltán, hála az Úrnak, még-
is lábra állt. Elismert, sikeres szak-

ember lett. Kitüntetést 
kitüntetés köve-

tett. Példakép 
volt sokak 

számára. 
Mindig 
ott volt 
a bajban 

a szenve-
dő mellett, 

a jajban bölcs 
józansággal, a há-

zasságban szentül, a ne-
velésben példamutatással, a hajlott 
korú előtt tisztelettudón élte a min-
dennapokat. Csak Isten előtt nem tu-
dott fejet hajtani. Ha mégis előkerült 
a téma, a beszélgetést mindig ugyan 
azzal az érveléssel zárta: 
- Drága húgocskám! Ha a Te szerető 
Istened valóban létezne, akkor nem 
nézte volna tétlenül mindazt, ami 
gyermekként velünk történt. 
Karrierje csúcsán, 63 évesen derült 
ki, hogy halálos beteg. Orvos barát-
jától tudta, hogy maximum egy éve 
lehet hátra. Csendesen tűrte a szen-
vedést. Csupán egy kérése volt, hogy 
egyetlen napot se kelljen kórházban 
töltenie. Az embert próbáló kezelések 
után barátai hazahozták. Az utolsó 
hónapig dolgozott. 
Egy maroknyi lelki testvérrel rend-
szeresen imádkoztunk érte. Ám az 
idő vészesen fogyott. Amikor észre-
vettem, hogy - sportnyelven szólva 
- befordult az egyenesbe, az egyik 
látogatásom végén, amikor elszen-
derült, odakészítettem a gyerekkori 
Bibliáját és Spurgeon Isten ígéretei-
nek tárháza című könyvét. 
Amikor legközelebb mentem, már fel 
voltam készülve a teljes elutasításra, 
de Isten másként akarta. Sápadtan, 
de mosolyogva fogadott és megkö-
szönte a könyveket. 
Ápolója a kapuig kísért, hogy elmond-

hassa: délelőttönként kiülteti őt az 
íróasztalához, és órákon át azokat a 
könyveket olvassa, amiket tőlem ka-
pott, majd az asztalra borulva imádko-
zik. A hála eszembe juttatta édesanya 
utolsó szavait: „Őt meggyőzni egyedül 
Isten Igéje képes”. 
Egy fárasztó hét után, péntek délután 
látogattam meg. Utólag visszagondol-
va felmérhetetlen ajándék, hogy nem 
emberi lehetőségeim szerint mérle-
geltem, hanem Isten vezetésére tá-
maszkodtam. Törékeny sógornőm 
kisírt, karikás szemekkel fogadott. 
Kétségkívül a legjobbkor érkeztem. 
- Menj fel, és legalább ma éjjel pró-
bálj meg pihenni! Ha megengeded, 
én ma mellette maradok - ajánlottam 
fel a segítségemet. Hálásan borult a 
nyakamba. Fizikai teljesítőképessége 
határán lehetett. 
A betegágy mellett, a fotelben ülve, 
órák óta csendben az Úrral beszélget-
tem a testvéremről, amikor éjfél előtt 
vizet kért. A köszönömhöz még egy 
szót fűzött: imádkozzunk! Még ma 
sem tudok meghatódás nélkül emlé-
kezni a hallottakra. Soha megrendí-
tőbb bűnvallást, szabadulásért való 
könyörgést nem hallottam! Azután 
a Miatyánkot mondta el újra meg új-
ra. Annál a résznél, hogy „És bocsásd 
meg nekünk a mi bűneinket ... és 
szabadíts meg minket a gonosztól”, 
szinte felkiáltott. Hajnali fél három-
kor már el-elakadt a szava. Nehezen 
vette a levegőt. 
- A lelkeddel folytasd, úgy is hallja az 
Úr! - próbáltam segíteni. 
Nagyot sóhajtott, imára kulcsolt kezét 
megpróbálta az ég felé emelni, azután 
elcsendesült. Édesanyának volt igaza, 
emberi szó nem tudta meggyőzni őt, 
egyedül az Ige! 
A felkelő nappal érkező orvos barátja 
már kómában találta. 48 óra múltán 
szólította haza a Megváltó. Amikor 
átöltöztették, köntösének zsebében az 
alábbi igés lapocskát találták: „Ímé, 
az Isten az én szabadítóm! Bízom és 
nem félek, mert erősségem és éne-
kem az Úr és lőn nékem szabadí-
tóm”. (És 12,2)

Szalóczyné Móray Inke
(Evangéliumi Kiadó, 2019)
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Szeretem, amikor 
Isten Szentlelke 
felhívja a fi gyel-
memet egy-egy 
ezerszer hallott, ol-
vasott igevers sú-
lyára, üzenetére. 
Az elmúlt időszak 
egyik ilyen igéje, 
fi gyelmeztetése az 

I. Thesszalonika 5:2-3: „Ti magatok 
is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy 
jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt 
mondják: Békesség és biztonság, akkor 
tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint 
a fájdalom a várandós asszonyra; és 
nem fognak megmenekülni.”
Mostanában több beszélgetésben is 
megfogalmazták keresztyén test-
véreim, hogy úgy tűnik, túl nagy 
biztonságban érzik magukat az 
emberek. A nyugati társadalmak 
(Magyarországot is idesorolom) 
sok olyan dolgot vesznek termé-
szetesnek, ami nem is olyan rég, 
még kiváltság volt. Ez igaz mind 
testi, mind lelki téren. Csak egy 
dolgot említve: bizonyára sokan 
vannak, akik emlékeznek rá, hogy 
mekkora érték volt egy-egy igei ka-
zetta. Most már egy telefonnal a kéz-
ben több ezer órányi igehirdetést el 
tudunk érni, és bizony ez nem min-
dig válik javunkra.
Az 1990-es évek közepén a legtöbb 
európai ország drámai módon épí-
tette le hadseregét, mondván, hogy 
beköszöntött a béke korszaka, nincs 
szükség a nagy fegyverkezésre. Aztán 
eltelt néhány év, és rájöttek az orszá-
gok vezetői, hogy az ember ember 
maradt, a történelem pedig ismét-
li önmagát. Vannak országok (mint 
például Magyarország is), amelyek 
egy-egy haderőnemet teljes mér-
tékben megszüntettek, majd óriási 
költségek árán újra elkezdték azok 
felépítését. Kevesen tudják, de voltak 
időszakok, amikor majdnem teljesen 
védtelenek voltunk, de Istennek hála, 
hogy akkor nem jött ránk „hirtelen a 
végső romlás”, például a délszláv há-
ború képében.
Az emberek többsége szereti élvezni a 
békét és a nyugalmat. A karácsonyi-, 

téli szünet is ezt a célt szolgálná, de 
a valóság az, hogy ritkán (lelki ér-
telemben pedig soha nem) tehetjük 
meg, hogy kényelmesen hátradő-
lünk. Vannak feladatok, harcok, ami-
ket Isten hoz elénk. Ezekre készülni 
kell. Fizikailag és lelkileg is. Érdemes 
kicsit elgondolkodni Noé hihetetlen 
munkáján (1 Mózes 6:14-22). Isten 
megtehette volna, hogy teremt egy 
bárkát? Természetesen. De Noénak 
és családjának deszkánként kellett 
egy óceánjáró méretű hajót megépí-
teni. Nem írja le a Biblia, de én el tu-
dom képzelni, hogy Isten valamilyen 
módon segítette a munkát (növények 
gyorsabb növekedése, állatok odave-

zetése stb.), de Noénak és 
családjának cselekednie 
kellett. Az özönvízre való 
várakozás nem ölbe tett 
kézzel ücsörgést jelentett. 
Rengeteg izzadságába ke-
rülhetett Noé családjának 
ez a munka, de az életüket 
kapták érte cserébe. 
Egy amerikai katonai 
mondás úgy tartja, hogy 

„Minél többet izzadsz békeidőben, 
annál kevesebbet vérzel a háború-
ban.” Úgy gondolom, hogy ezt bát-
ran alkalmazhatjuk mindennapi hívő 
életünkben is. Ha nyugalmat, békét 
kaptunk Urunktól, akkor azt a pi-
henés és megújulás mellett arra is 
használnunk kell, hogy erősítsük el-
ménket, akaratunkat a gonosz erői 
elleni harcra. Fontos az éberség, hi-
szen nem fogunk hadüzenetet kapni a 
Sátántól a támadás előtt. De ébernek 
kell lennünk, a mi Mennyei Atyánk 
miatt is („...az Úr napja úgy jön el, 
mint éjjel a tolvaj.”)
Számomra ez az advent egy újabb 
fi gyelmeztetés Istentől, hogy amíg 
van lehetőségem, addig változtassak 
a Neki nem tetsző dolgokon az éle-
temben. Nem a látszólagos békében 
eltunyulva, a valós veszélyekre nem 
fi gyelve éljem kényelmes, biztonsá-
gos életem, hanem valóban legyek 
készen, ha itt az Istentől rendelt idő 
a helytállásra, bármilyen formában 
is jön az el.

ifj. Nemeshegyi Zoltán

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 

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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Olyan szép, olyan megható olvasni József 
helyzetértékelését: „Ti gonoszt gondol-
tatok én ellenem, de Isten azt jóra gon-
dolta fordítani”, de ha őszinték vagyunk, 
a mindennapokban mindezt megélni 
nem is olyan könnyű. Sőt! Nagyon is 
nehéz. Mert az odavezető út József ese-
tében is, nagyon sok nehézséget, nagyon 
sok megaláztatást tartogatott, börtön-
nel, rabszolgasággal, hamis rágalmak-

kal fűszerezve. Nem hiszem, hogy túlzásba esek, ha azt 
mondom, hogy nagyon sok átvirrasztott, átsírt éjszaka 
is lehetett azok alatt a fájdalmas évek alatt. A miértekre 
sem egyhamar kapott választ a vergődő szív, a magány-
ról, az elhagyatottságról már nem is beszélve... 
Érdekes, de ezekről nem beszél Isten igéje. Olyan, mintha 
egyik hegycsúcsról átnéznénk a másikra, s nem beszél-
nénk a közte levő fárasztó, veszélyekkel tarkított, hosszú 
útról. Onnan föntről lenézve keveset látunk a való-
ságból. S bár látunk egy-két nehezebb útszakaszt, 
de hogy valójában milyen nehéz is a megmászan-
dó terep, azt csak az tudja meg, aki nekiindul. 
Hegyi túrázásaink alatt sokszor jártunk így, s 
az a tapasztalatom, hogy az élet vándorútján is 
gyakran esünk ebbe a hibába, különösen, ha más 
életét szemléljük „madártávlatból”. 
Ebből a perspektívából nézve József élete is szuper, hiszen 
Egyiptomban ő lett a második ember! Micsoda dicsőség! 
Aztán a testvéreivel is rendeződött a viszonya, édesapján 
is segített, meg azon a sok éhező emberen! Ez ám a valami! 
És az odavezető út? Arról, mintha elfelejtkeznénk, pedig 
hosszú-hosszú idő telt el a kútba dobás és a megbékélés 
között, hiszen mire ez a szép mondat elhangzott, már 9 
éve volt Egyiptom második embere, s akkor még a rab-
szolga éveket meg se említettük...
Ugorjunk egy nagyot! Nézzük Pál apostol életét! Ő a ke-
reszténység talán legnagyobb tanítója lett, hiszen senki 
más nem írt annyi levelet a Bibliában, mint ő. De, miért 
is írt annyit? Passzióból, unalomból? Nem. Egyszerűen 
nem tehetett mást, ugyanis börtönbe zárták, mégpedig 
többször is, ráadásul ártatlanul, épp úgy, mint annak 
idején Józsefet. Könnyű volt neki átélni ezeket a bör-
tönéveket? Nem hiszem, sőt pontosan tudom, hogy volt, 
amikor nagyon nehezen viselte, hiszen arra panaszkodott 
szeretett fi ának, Timóteusnak, hogy „első védekezése al-
kalmával senki sem volt mellette, mindenki elhagyta.” 
Ennek ellenére Isten megengedte mindezt, s ez nekünk 
kései tanítványainak hihetetlen áldás. Erre a helyzetre 
is igaz tehát, hogy bár „az emberek gonoszt gondoltak, 
de Isten azt jóra gondolta fordítani...”
Az ünnepre készülve újra végig kellett gondolnom azokat 
az eseményeket, melyek Megváltónk születését övezték, 
hiszen földre jövetele tele van gyönyörű és ezzel együtt 
fájdalmas eseményekkel. 
Nézzük édesanyja, Mária helyzetét! Micsoda kiváltság, 
hogy az emberek közül egyedül ő volt az, aki életet adha-
tott Isten Fiának! És az oda vezető út? „Leány-anyaság”, 
az esetleges megkövezés rémével, aztán a szépen induló 
jegyesség felbomlásának esélye, a falu szájáról már nem 

is beszélve! Aztán a szülés előtti kényelmetlenségek egész 
sora, utazás, hontalanság, szülés az idegenben, egyedül, 
segítő rokonok, ismerősök nélkül, s végül menekülés 
Egyiptomba. Nem éppen rózsákkal szegélyezett út, s ha 
Heródesre gondolunk, akkor az is vitán felül áll, hogy az 
„emberek gonoszt gondoltak”.
Józsefet se kímélte az élet, neki is kijutott a harcokból, a 
fájdalomból, a gyötrődésből, mert hát ki hallott még olyat, 
hogy egy baba „csak úgy” érkezik! Isten segítsége nélkül 
nem is tudta feldolgozni a feldolgozhatatlannak tűnő fogan-
tatási történetet, de mivel igaz ember volt a Biblia tanulsága 
szerint, Isten nem hagyta egyedül vergődni, s így a fájdal-
mas harcok után és közben ő lehetett Isten Egyszülöttjének 
nevelőapja. 
A bölcsek útjáról is vajmi keveset tudunk, hiszen csak 
Jeruzsálembe érkezésükről, s az azt követő néhány napról 

tudósít az Ige, de előtte már pár ezer 
kilométert megtettek ezek a 

derék, elszánt emberek, 
s ennek nehézségeiről, 
az esetleges sivatagi 
rablóportyákról, vagy 
más veszélyekről nem 

beszél a Biblia. Pedig 
valószínűleg voltak, hi-

szen nem hinném, hogy a 
Sátán csak Heródesen keresztül 

akarta keresztül húzni a megváltás 
művét, s az örömhír terjedését, de Isten az ő esetükben se 
engedte a gonoszt diadalmaskodni... 
S mi van velünk? A mi életünkben is történhetnek olyan 
dolgok, melyek nagyon nehéznek, nagyon nehezen feldol-
gozhatónak tűnnek, s nemcsak azért mert nyafogósak 
vagyunk. Mert bár a ma embere szeretné ugyan tagad-
ni, de lehetnek az életnek fájdalmas, tragikus, logikát-
lan fordulatai, olyanok, melyekre még évek, évtizedek 
múlva is csak értetlenül tudunk visszagondolni. S nagy 
kegyelem az, ha Isten megengedi meglátni, hogy a miér-
tekre választ kapjunk. Józsefnek megengedte, Máriának, 
Józsefnek és a bölcseknek is sok mindent megmutatott 
tervéből, Pálnak azt gondolom nem, hiszen jóval később 
lett csak Biblia...
A végén már csak egy kérdés van, mégpedig az, hogy mit 
tegyünk, ha nem igazán értjük, hogy mi miért van az 
életünkben, s a miértekre nem igazán kapunk feleletet. 
Azt gondolom, hogy azt, amit József is tett Egyiptomban, 
Mária és József is tettek, meg a bölcsek is és Pál apos-
tol is tett, meg még sok ezernyi, számunkra ismeretlen 
hívő testvérünk: Végezzük azt a munkát, amit épp ránk 
bíztak, mégpedig hűségesen és szorgalommal, a tőlünk 
telhető legjobb minőségben, épp úgy, ahogy hitelődeink 
is tettek. A többi Isten dolga. 
Végül egy fi gyelmeztetés, mégpedig Pál apostoltól, aki 
a Galatáknak ezt írta: „A jó cselekvésében pedig ne fá-
radjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg 
nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk 
jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvé-
reink a hitben.”

Kulcsár Anikó

A GYŐzElEMIG vEzETŐ RÖGÖS ÚT
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„Nekem ez jár!” - sokszor hallottam 
ezt a mondatott egy régi munkatár-
samtól a korábbi munkahelyemen. 
Fiatal, ügyes mérnök volt, és gyakor-
ta elégedetlen. Leginkább az foglal-
koztatta, hogy neki több fi zetés, céges 
autó, jobb laptop járna, mert ő tud, 
sokat dolgozik, és „sokat tesz le az 
asztalra”. Volt igazság is abban, amit 
mondott, mert tehetséges, szorgal-
mas, ügyes mérnök palánta volt, de 
az elégedetlensége életformává lett! 
Egyre inkább „semmi sem volt elég 
jó”, kivéve az önmaga munkája.
Ez a hajdani kollégám jutott eszembe, 
amikor a gyülekezettel készültem az 
éves, rendszeres hálaadó napunkra az 
ősszel. Feltettem magamban ugyanis 
a kérdést, vajon mi keresztyének va-
lóban hálásak tudunk-e lenni? Nem 
csak magunkra erőltetett érzés, mely 
ideig-óráig tart? Vajon az év minden 
napján hálatelt a szívünk? Vajon min-
ket hívőket nem fenyeget az elégedet-
lenség? Vajon minket nem kísért meg 
az irigység, a „másiknak miért megy 
jobban?” vagy „én már annyi mindent 
megtettem, Isten igazán megadhatná 
a kéréseimet!” elégedetlensége? 
Sok esetben észre se vesszük, és már 
meg is fertőzi szívünket a hálátlanság, 
a kívánság. Nem azt látjuk meg, amink 
van, hanem azzal foglalkozunk, amink 
nincs. A kisgyermekeknél ez a lelkület 
könnyebben utolérhető. Sokszor lát-
tam azt, hogy egy gyermek az ajándé-
ka kicsomagoláskor a másik gyermek 
dobozát fürkészi, és ha abban valami 
kívánatosabb van, mint a sajátjában, 
akkor igyekszik azt elszedni, és ha nem 
sikerül, akkor pedig keserves sírás-
ba kezd. A felnőtt ember ugyan nem 
kezd látványos sírásba, de lelkében 
képes ugyanúgy megfoganni a kíván-
ság, amivel embertársának valamely 
dolga után ácsingózik. Azt gondolom, 
hogy az egyik legtöbb törvényszegé-
sünket a 10. parancsolat ellen követ-
jük el: „Ne kívánd felebarátod házát! 
Ne kívánd felebarátod feleségét, se 
szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se 
szamarát, és semmit, ami a feleba-
rátodé!”. Könnyen kimerjük jelente-
ni, hogy az előtte lévő kilenc Igének 

eleget teszünk (csak Istent imádom; 
eszem ágában sincs bálványt készíte-
ni sem fi zikailag, sem gondolatban; 
ügyelek arra, hogy Isten nevét min-
denkor tiszteletteljesen használjam; 
szinte fi zikai fájdalmam van, ha csak 
arra gondolok, hogy vasárnap dolgoz-
zak; anyámat és apámat tisztelem, 
nem öltem, nem paráználkodtam, 
nem tulajdonítottam el soha semmit; 
általában semleges maradok a viták-
ban, nem hogy rosszat mondjak bár-
kire), de ez az utolsó! 
Talán az olvasó is rajta kapta már 
magát azon, hogy a másik ember va-
lamilyen alkati és/vagy belső tulaj-
donságára, vagy tulajdonára, illetve 
elért eredményeire irigykedve né-
zett. Ha másképp nem, akkor úgy, 
hogy egy gondolat suhant át a fejé-
ben: „Vajon neki miből tellett? Miért 
megy neki jobban? Ezt meg hogyan 
csinálta?!” Nincs baj akkor, ha aho-
gyan jött a gondolat tovább is megy. 
A baj akkor kezdődik, ha befészkeli 
magát a fejünkbe. Mert a kívánság 
megfoganva bűnt szül (Jakab 1,15a). 
Sajnos a hívő embert sem kerüli el a 
kívánság bűne, de hála Istennek nem 
kell ebbe beletörődni, hanem fel lehet 
venni a harcot az elégedetlenséggel. 
Hogyan? Ebben segítségünkre le-
hetnek a bibliai példák. Ezek közül 
egyet említek.
Pál apostol is számos harcot vívott 
önmagával. Ezek közül az egyikben 
felismerni vélem az elégedetlenséget, 
mely kezeletlenül maradva hálátlan-

sághoz vezethetett volna.
Korinthusiakhoz írt 2. levélben ír ar-
ról, hogy a Krisztus megjelenése és 
kinyilatkoztatás módja miatt, ami-
ben része volt, bőséges oka lenne a 
dicsekvésre. De mégsem teszi ezt, 
mert alázatosan gondol mindezek-
re vissza, emlékeztetve önmagát ar-
ra, hogy nem teszi őt különlegessé a 
Krisztussal való találkozása, vagy a 
kijelentések sokasága. Ráadásként 
- emlékeztetőül - tövis is adatott a 
testébe, amin keresztül a Sátán an-
gyala képes gyötörni. Ez a levél, úgy 
gondolom, már a hitharcok után író-
dott, amikor helyre kerültek Pálban 
a dolgok. De a hitharcok során meg-
fogalmazódhattak hasonló kérdések 
Pálban: „Uram, miért engeded meg ezt 
a gyötrődést? Miért nem gyógyítasz 
meg? Miért nem veszed el fájdalmat? 
Te meg tudod tenni! Annyi emberen 
segítettél, sőt engem is felhasználtál 
és rajtam keresztül is segítettél má-
soknak. Eszköz voltam a kezedben. 
Láttam csodálatos gyógyulásokat, 
szabadulásokat, helyreállásokat, ha-
lottak feltámadását. Rajtam miért 
nem segítesz? Sokszor könnyebb len-
ne a szolgálat is. Többieken segítettél, 
rajtam is tudnál! Miért nem teszed?”
Az ÚR válaszol Pálnak: „Elég neked 
az én kegyelmem …” (1Kor 12,9a.) 
Jézus szavaiból jobban megértjük Pál 
vívódását. Azt gondolhatta az apos-
tol, hogy egészségesen jobban tudná 
az Urat szolgálni. Nem akadályozná 
a testi gyengesége, hiányossága. Nem 

Régóta készülök írni, de sajnos az írás mindig marad. Nem tudok 
elég hálás lenni Istennek a ti szolgálatotokért. Sokat imádkozom 
azért, hogy maradhasson a középhullámú adón az evangéliumi 
műsor. Nagyon hiányozna, ha itt megszűnne az adás. Minden 
nap alig várom, hogy megszólaljon a szignál. Nagyon hálás va-

gyok a bizonyságokért, az igei tanításokért. Ilyenkor imaházzá alakul kis 
szobám. Énekelek veletek együtt. Olyan jó hallani a régi szép énekeket is. 
Mint ahogyan naponta a tevékenységemben mindig is énekelek, hiszen jó 
az Urat dicsérni, és felemel, új erőt ad, ha elfáradok. Tudom, ha hittel jö-
vünk Hozzá, Ő nem küld el. Köszönöm szépen a visszajelzéseiteket és az 
igés kártyát is. Mindig van utaim során valaki, akinek adok ilyen kis igés 
kártyákat. Drága testvérek, nagyon sok szeretettel gondolok rátok, az Isten 
gazdag áldását, békéjét és szeretetét kívánom a Mera minden szolgálattal, 
tevékenységgel foglalkozó testvérére. Az Úr Jézusban

G. I.-né Irénke, Farád
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érné annyi támadás sem az embe-
rek részéről, nem kellene szégyen-
keznie. Nagyobb önbizalma lenne. 
Hiányt érezhetett személyes életében. 
Egyszóval egészségesebb, teljesebb, 
egészebb életet élhetne, és Istent is 
jobban tudná szolgálni. 
Jézus helyreteszi ebben a gondolko-
dásában. Nincs semmi másra szük-
sége, csak Isten kegyelmére. Ezzel 
mindent megkapott Pál, amit érdemes 
megkapni, ami életbevágóan fontos. 
Nincs hiánya, hiányossága. Minden 
egyéb csak ráadás, amik nélkül is 
teljes értékű életet él, és tökéletesen 
tudja Istent szolgálni.
Ami igaz volt Pálra nézve, az ránk 
nézve is igaz! Valójában egy dologra 
van szükségünk: Isten kegyelmére. 
Ha ennek a kijelentésnek igazi mély-
ségét megértjük, akkor nem keserít 
meg mások jó dolga, szerencséje, 
gazdagsága, hanem megelégedett, 
betöltött életet élünk. Igazsággá lesz 
bennünk, hogy mindent, valójában 
mindent megkaptunk! Semmit nem 
tartott vissza Isten tőlünk, nagyon 
gazdaggá tett. Kegyelemben részesül-
tünk és ezáltal örök életet nyertünk, 
amit olyan mérhetetlen gazdagság-
ban fogunk eltölteni, amit Isten je-
lenléte csak jelenthet a teremtmény 
számára. Ez kibeszélhetetlenül több, 
minden földi gazdagságnál, egész-
ségnél, sikernél. 
Ha valóságosan megértjük Isten ke-
gyelmi ajándékát, az bőségesen elegen-
dő lesz, és nem vágyakozunk mások 
sikereire, gazdagságára, adottságaira. 
Megelégedett, teljes életet nyerünk 
már itt a földi életünkre nézve is. 
Hálatelt szívvel gondolunk majd el-
hívásunkra az év minden napján, be-
töltekezve Isten gazdagságával. Ez 
nem ideig-óráig tartó boldogság és 
gazdagság! Ezt érdemes megnyerni.
Mindezek mellett persze igaz, hogy 
ebből a mérhetetlen gazdagságból, 
amit megnyertünk Krisztusban, je-
lenleg nem sok minden látszik. Még 
láthatnak bennünket úgy, mint egy 
szegény árva gyereket, aki egy sze-
gényházban nevelkedik, miközben 
a bankban vezetett számláján milli-

árdos vagyon halmozódott fel. De a 
jelenlegi élethelyzete nem ezt tükrö-
zi. A vagyona zárolva van, mert még 
kiskorú. Meg kell várni, amíg eléri a 
18 éves életkort.
Így beszél rólunk a Biblia „Lássátok 
meg, milyen nagy szeretetet tanúsított 
irántunk az Atya: Isten gyermekeinek 
neveznek minket, és azok is vagyunk. 
Azért nem ismer minket a világ, mert 
nem ismerte meg őt. Szeretteim, most 
Isten gyermekei vagyunk, de még nem 
lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. 
Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánva-
lóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, 
és olyannak fogjuk őt látni, amilyen 
valójában.” (1János 3,1-2.) Nem lett 
még láthatóvá az igazi gazdagságunk, 
amit Krisztusban megkaptunk és ösz-
sze sem hasonlítható bármilyen földi 
gazdagsággal. De attól még meggaz-
dagított emberek vagyunk. Minden 
okunk megvan, hogy elégedett, há-
latelt életet éljünk!
Amikor pedig eljön Krisztus újra, a 
mi valódi gazdagságunk is nyilvánva-
lóvá lesz. Várjuk őt hálatelt szívvel és 
fi gyeljünk oda János apostol szavaira, 
amivel az előbb idézett részt folytatja: 
„Ezért akiben megvan ez a reménység, 
megtisztítja magát, mint ahogyan ő 
is tiszta.” (1János 3,3.) Más szavakkal 
elmondva: Krisztushoz méltó életet 
élj, felkészülve a Mesterrel való talál-
kozásra, mely bármelyik pillanatban 
bekövetkezhet!
Hálásak lehetünk? Folyamatosan. 
Ennek alapja maga Jézus Krisztus. 
A benne elnyert, teljesen betöltött, 
meggazdagított életünk. Megszentelt 
életvitelünk forrását pedig a vára-
kozás izgalma adja, hogy bármelyik 
pillanatban eljöhet értünk, magával 
vihet bennünket, ezzel nyilvánvalóvá 
téve Isten családjához tartozásunkat!
Egykori kollégám szavait idézve: 
„Nekem ez jár!” Nekem jár a halál, 
az elmúlás, a kárhozat! De Isten úgy 
szeretett, hogy egyszülött Fiát küldte 
értem, hogy higgyek benne és el ne 
vesszek, hanem örök életem legyen! 
Kell ennél több? Ennél nincs több! Ez 
minden! Ez a teljesség!

Horváth Zsolt

Győzd le a rosszat 
jóval!

Sok átélésem és megtapasztalá-
som van ezen a területen is, tehát 
örömmel írok erre a felkérésre. 
Ezen múlik lelki életünk növeke-
dése is. Akkor leszünk áldottak, 
ha ezt gyakoroljuk. Nem könnyű. 
Nekem sok időbe tellett, mire az 
ige szerint tudtam ezt megélni. De 
megéri. A kérés azt volt, ha tud-
nánk hiteles példát, írjuk le. Igen, 
sokat tudok saját életemből is, de 
nem tudtam úgy leírni, hogy eset-
leg ne legyenek felismerhetőek az 
egyének. Ezért igéket írok és higy-
gyék el nekem, hogy ez valóság, ha 
elengedjük, vagyis megbocsátunk 
és áldást mondunk az illetőre, az 
áldás visszaszáll ránk. Volt olyan 
is, amikor jóval viszonoztam a 
bántást és áldására lehettem az 
illetőnek. Vagy anyagilag nagyon 
megrövidítettek. Az Úr pótolta. 
Ezek az igék vezettek:
„De néktek mondom, kik engem 
hallgattok, szeressétek ellensé-
geiteket, jót tegyetek azokkal, 
akik titeket gyűlölnek. Áldjátok 
azokat, akik titeket átkoznak, és 
imádkozzatok azokért, akik titeket 
háborgatnak.” (Lukács 6,27-28)
„Legyetek a ti mennyei Atyátoknak 
fi ai, aki felhozza napját mind a 
gonoszokra, mind a jókra és erőt 
ad mind az igazaknak, mind a 
hamisaknak.” (Máté 5,45)
„Nem fi zetvén gonosszal a gono-
szért, avagy szidalommal a szi-
dalomért, sőt ellenkezőleg, áldást 
mondván, tudva, hogy arra hí-
vattatok el, hogy áldást örököl-
jetek.” (1Péter 3,9)
„Aki szidalmaztatván viszont nem 
szidalmazott, szenvedvén nem 
fenyegetőzött, hanem hagyta az 
igazságosan ítélőre.” (1Péter 2,23)
Az Úr gazdag áldása legyen éle-
tükön és munkájukon! Egy kőrö-
si hallgatójuk, a 90. évben járó: 

O. Sándorné 

Győzd le a rosszat 
jóval!

A MERA kuratóriumának nevében köszönjük mindazoknak, 
akik a 2018. évi adójuk 1%–át alapítványunknak ajánlották 
fel. Ennek szeptemberben átutalt összege 432.069 Ft volt. A 

felajánlott összeget az Antenna magazin kiadására fordítottuk.
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„Megparancsolta angyalainak, hogy 
vigyázzanak rád az úton!” Zsolt 91,11
Tavaly ilyenkor utaztam először úgy 
Marosvásárhelyre, hogy nem az öröm, 
hanem a veszteség miatti szomorúság 
töltötte el a szívemet. „Tudod, most 
már repülőjárat is van,– örvendezett 
pár éve a barátnőm – kényelmeseb-
ben utazhatunk egymáshoz, többet 
lehetünk együtt.” 
Sajnos, minden másként alakult: elő-
ször – nagy fájdalmára - a családja 
hagyta el Erdélyt, s ő nem hozzám, 
hanem messzebbre repülgetett, ha 
látni akarta szeretteit. Aztán egyet-
len lánya rákos beteg lett, amit so-
káig eltitkoltak előtte. Attól kezdve, 
hogy tudomást szerzett róla, teljesen 
bezárult, még imaköri társainak sem 
mondta el fájdalmát, ám lassan bele-
betegedett. Még el tudott búcsúzni a 
lányától, de már olyan állapotban ke-
rült haza, hogy a sürgősségi osztályra 
kellett vinni. A diagnózis: hasnyál-
mirigy rák. Pár hét múlva meghalt.
A temetőkapun belépve a nevemet hal-
lom: „Nem tetszik megismerni? Eszter 
vagyok, az árvaházból”. Hát persze, a 
tiszteletesasszony Marosbogátról, de 
régen találkoztunk! Ő az első kiren-
delt angyal, hiszen az esőtől nagy a 
sár, csúszik az út. Belém karol, jó a 
kisugárzása, tudunk a barátnőmről 
beszélni, hiszen rajta keresztül is-
mertem meg őket. „Felfoghatatlan, 
hogy ő, aki soha nem volt beteg, te-
le volt vitalitással, ápolta az öregjeit 
és mindenkinek segített,– sorolom 
Esztikének…” „Elemésztette a nagy 
bánat!”– szorítja meg a kezemet. A 
temetés után meg kell ígérnem, hogy 
meglátogatom őket.
A szállodai magányban imádkozva, 
énekelve töltöm az estét. Reggel is zu-
hog az eső, fúj a szél. Rossz éjszakám 
volt, fájt a fejem. Hogyan húzom ki es-
tig, az autóbusz indulásáig? Nehezen 
szedem össze magam, s a falépcsőn 
lefelé megbotlok a szőnyegben és na-
gyot esek. „Úr Jézus, kérlek, segíts!”- 
fohászkodom. Nehezen állok lábra, 
nincs törés, csak ficam. Ebédre meg-
hívásom van az egyik családtaghoz, 
aki váratlanul elém jön – ő a második 
angyal. Nála borogatom, pihentetem a 
lábam, majd megérkezik Esztike férje, 

Molnár Károly tiszteletes úr. Autóval 
visz magukhoz.
–Amióta nem találkoztunk – mondja, 
– nagy változások történtek nálunk. 
Marosbogátról el kellett jönnünk, 
mert megrágalmaztak –, de az Úr 
nem hagyott magunkra minket a gye-
rekekkel, igazságot tett! Mi sem ad-
tuk fel! Átköltöztettük a gyerekeket 
ide Marosvásárhelyre, a szüleimtől 
örökölt házba (azóta persze kibőví-
tettük), és nagy örömünkre munka-
társaink is velünk jöttek. 
Marosvárhely szélén áll az Emmaus 
Ház, ahol olyan szeretettel fogadnak, 
mintha tegnap váltunk volna el egy-
mástól. A tiszteletes úr átad Esztikének, 
neki még szolgálata van. Bejárjuk a 
házat: a falakon bibliai igék, sok-sok 
élő virág, a gyerekek szobái tiszták, 
otthonosak, érződik a szeretet, a tö-
rődés. A közös helyiségek is színe-
sek, vidámak – no, és a nagy konyha, 
a nagymamámét juttatja eszembe; 
minden olyan otthonos. 
– „Esztikéék hol laknak?” – érdeklő-
döm. „Itt” - nyit ki egy ajtót. A szoba 
iroda, étkező és háló egyben. „Mi egy 
nagy családként élünk” – magyarázza 
a tiszteletesasszony. „Reggel együtt in-
dulunk az iskolába” - Esztike tanárnő 
-, „délután segítünk a gyerekeknek a 
tanulásban, este együtt vacsorázunk, 
és közös áhítatot tartunk”.
Rohan az idő, indulnom kell, messze 
van innen az autóbusz pályaudvar. 
Hirtelen elfog a szorongás: nem tudok 
románul, és este egy idegen taxissal…
– Most már én is szabad vagyok – 
toppan be a tiszteletes úr. –Tessék 
nyugodtan megvacsorázni, elég az-
után elindulni – mondja, mielőtt 
megszólalnék.
– A frissen sült kalácsból is tessék 
vinni az útra! – nyújtja át a csoma-
got a háziasszony. 
Meghatódva, és feltöltődve búcsú-
zom tőlük!
A pályaudvar valóban sötét, tele vá-
rakozó emberekkel. Kisérőm mellett 
biztonságban érzem magam. 
– Isten őrizze és vigyázzon testvérem-
re! – mondja búcsúzóul a harmadik 
kirendelt „angyal”. 

Zika Klára

NÉZZ VISSZA 
Nézz vissza és láss, látó szemmel,
mennyi bajból mentett Istened.
Lásd, munkálkodik életedben,
megsegít, hordoz és felemel.

Kezében van az ember sorsa,
benne rejlik létbiztonsága.
Tőle függ jövőjének útja,
híveit nem hagyja magára.

Nélküle zsákutcába vezet
az életút, s reménytelen,
ha magára marad az ember,
ha az Úr kezét nem fogja meg.

Mit épít önmagában bízva,
percek alatt összeomolhat,
De azok, kik az Úrban bíznak,
erejükben megújulnak.

Ő a Mindenség kormányzója
Őrá bízzad életutadat.
a legkisebbre is van gondja,
bölcsen irányítja sorsodat.

Schvalm Rózsa 

JÖJJÖN AKÁRMI ~ 
ISTEN HATALMAS!

Isten hatalmas! 
Ki az közöttünk, 
aki élete estéje felé tart 
és fél a haláltól? 
Miért ez a félelem?

Isten hatalmas! 
Ki az közöttünk, 
aki szerettei halála miatt 
kétségbeesik? 
Miért ez a kétségbeesés? 
Isten tud szenvedéseket elhordozó 
erőt adni.

S ha megrokkant egészsége miatt 
aggódik valaki, 
miért ez az aggódás? 
Jöjjön akármi: Isten hatalmas!

Ha napunk beborul, 
és éjszakánk ezer éjfélnél sötétebb, 
gondoljunk mindig arra, 
hogy van a világban egy hatalmas, 
áldó erő: Isten!

Ő utat tud mutatni a 
kilátástalanságban. 
A sötét tegnapot 
Ragyogó holnappá akarja 
változtatni – 
S végül az Örökkévalóság 
Ragyogó reggelévé.

Martin Luther King –  
Túrmezei Erzsébet



292019 / 3

Felnőtt konfi rmációs tanfolya-
munkra jelentkezett egy fi atal leány. 
Keresztelkedni akart, de ehhez felnőtt 
korban hozzátartozik a konfi rmációi 
tanfolyam. Hamarosan hozta barát-
ját is. Majd megjelent barátja húga…
majd annak barátnője is….Mindnyájan 
rácsodálkoztak a bibliai igazságokra. 
Újdonságot jelentett nekik.
A magas fi atalember megörült, ami-
kor azt is megtudta, hogy iskolánk 
tornatermében hetente kosárlabdá-
zunk. Eljött nyomban a következő 
alkalomra.
Mikor szünetet tartottunk a játék-
ban, éppen egymás mellett ültünk. 
Nyomban megkérdezte: - Ugye, lelkész 
úr, ma már nem ugyanúgy érvényes 
a Tízparancsolat minden igéje, mint 
régen? – Visszakérdeztem: - A hete-
dikre gondol: - Ne paráználkodjál? – 
Éppen arra gondoltam. – Ugyanúgy 
érvényes ma is, csak az emberek nem 
veszik komolyan – válaszoltam.
Hamarosan kiderült a háttér is. A fi -
atalember jó ideje együtt élt barát-
nőjével. Most, hogy megértette, Isten 
igéje ma is ugyanúgy érvényes, mint 
amikor elhangzott, azt javasolta ba-
rátnőjének, hogy álljanak meg testi 
kapcsolatukban, és készítsék elő a há-

zasságkötésüket, s akkor folytassák. 
Meglepett a fi atalember határozottsága 
és engedelmessége. Hányan „lazán” 
együtt élnek a templo-
mos testvéreink közül 
is, ez a fi atalember, talán 
ha háromszor-négyszer 
itt volt az órán, és máris 
nyitott szívvel, engedel-
mességre készen fogadta 
a megértett igét.
Utólag azt mondta, na-
gyon boldog időszak volt 
ez az életében. Pedig iga-
zi szerelemmel szerette 
párját, és ma már két na-
gyobb gyermekkel szép 
családi életet élnek.
Ha már ennél a témánál 
tartunk, a történethez 
tartozik, hogy a fi atalember húga is 
nagy szomjúsággal fogadta a tanítást. 
Hamarosan elhozta ő is barátját. A 
barát a leányt ugyan nagyon szerette, 
de a hit nem érdekelte. Amikor barát-
nője komolyan vette Jézus követését, 
elmondta barátjának, hogy nem tudja 
tovább folytatni a kapcsolatot. Mert 
ha engedelmeskedni akar az Úrnak, 
lépten-nyomon ütközik az akaratuk, 
hiszen barátja számára magától érte-

tődő, hogy a „világ” szerint kíván élni.
A barátot annyira felbőszítette ez 
a döntés, hogy végére akart járni a 

dolognak. Hiszen ő 
úgy képzelte el fi a-
talon az életét, hogy 
Kanadába megy, mint 
kiváló számítógépes és 
meggazdagszik ott. De 
beleszeretett ebbe a 
leányba, és a kedvéért 
itthon maradt… Most 
meg a leány adja ki az 
útját „holmi” hitbeli 
szempontok miatt. Se 
Kanada, se barátnő?! 
– Az már az Úr cso-
dája, hogy „a dolgok 
után járásban” Jézus 
szeretete a fi atalembert 

is megragadta… Boldog párrá lettek, 
négy gyermekükkel az édesapa pres-
bitere gyülekezetének, az édesanya a 
gyermekmegőrzős szolgálat vezetője, 
- és anyagilag is szépen megélnek…
Minden esetben áldott életet jelent 
a Krisztus-követés, de nem minden 
esetben ilyen happy-endes a folyamat. 
Örülünk, hogy ezeknél a pároknál ez 
így történt. 

Végh Tamás

Életünkben adódnak nehéz helyze-
tek, amikor úgy tűnik, nem látjuk az 
alagút végét. Egyik télen a lányomtól 
jöttem haza Spanyolországból. A kis-
busz sofőrje még egy utánfutót is tol-
dott a busz után, hogy több csomagot 
hozhasson. Igen ám, de az utánfutó a 
túlterheltség miatt felmondta a szol-
gálatot. Az egyik kereke kirepült, mi 
utasok ott maradtunk Itáliában, éj-
jel 1 órakor, – bepánikolva - az egyik 
alagútban. A sofőr kiment, keresett 
egy SOS telefonfülkét és sikerült se-
gítségül hívni egy trélert, hogy elszál-
lítsák valahova az utánfutót. Több 
mint 2 óra várakozás után sikerült is. 
A buszban az utasok jöttek-mentek, a 
férfi ak cigiztek. Én addig nem foglal-
koztam azzal, hogy a vállamnak is árt-
hat a huzat, de begyulladt egy idegszál. 
Elviselhetetlen volt a fájdalom. Öt napig 
nem volt az a fájdalomcsillapító, vagy 
gyulladásgátló gyógyszer, ami egy pi-

cit is enyhítette volna a fájdalmamat. 
Egy percig sem tudtam aludni, csak 
jajgattam. A szenvedésem alatt azon 
gondolkodtam, vajon meggyógyulok-e 
még? Az orvos felkötötte a karom, és 
azt mondta, ha betartom, amit ő mond, 
meggyógyulok, csak idő kell neki. 
Valóban, a fájdalom elmúlt. Akkor 
mindenkinek azt mondtam, olyan ez, 
mint amikor valaki más ember lesz 
egy csapás után. Mintha halott let-
tem volna, s most újra felébredtem. 
Le sem tudom írni, milyen jó érzés 
volt! Újra tudtam fogni, dolgozni, visz-
szajött a kezembe az erő. Átvillant az 
agyamon: kellett nekem ez a nyomo-
rúság, mert míg nem fájt sehol, csak 
úgy megszokásból köszöntem meg 
Istennek, hogy egészséges vagyok. 
Kaptam egy könyvet, s mottónak 
azt írták nekem: „Az egészség kincs, 
csak akkor becsüljük, mikor már 
nincs”. Nap, mint nap hálás vagyok 

szerető Istenemnek, hogy megadja 
a mindennapi erőt a munkához. Ha 
megenged dolgokat, bár keserűnek 
tűnik, sokszor rá kell, hogy jöjjek, 
azért teszi, hogy el ne feledkezzem 
róla: Gondviselő, jó Atyám Ő. Nem 
lenne annyi papírom, hogy bizony-
ságot tegyek arról, hányszor érez-
tem: nincs tovább. Aztán, ha elmúlt 
a nyomorúság, mindig úgy éreztem, 
én jobb lettem, alázatosabb és már 
nem azt kérem, amim nincs, hanem 
hálákat adok azért, amim van. 
Ha ezzel a hittel állunk neki kiküsz-
öbölni a problémáinkat, akkor mindig 
ez az igevers jusson eszünkbe: „Akik 
az Urat szeretik, azoknak minden a 
javukra válik.” Semmi sem véletlen, 
Isten munkálkodik a rossz dolgokon 
keresztül, készít számunkra egy sok-
kal szebb, sokkal jobb, sokkal áldá-
sosabb valamit.

E. Erzsébet, Várasfenes
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Milyen sokszor fogadkozunk, hogy 
mostantól minden másként lesz! Újév 
napja erre igen sokszor kínál alkal-
mat, pedig ha valaki az órára néz, a 
percek nem múlnak lassabban, vagy 
gyorsabban és egy kis fogadkozástól 
még nem változott semmi. Ahogy 
híres költőnk, Váci Mihály fogalma-
zott: „Nem elég akarni, de tenni, ten-
ni kell…”
Persze a Bibliában is találunk olyan 
személyeket, akiknek életében látszik, 
hogy változásra szánták el magukat. 
Ilyen volt az a Jósáfát is, akiről a 2 
Krónika igen részletesen beszámol. 
Apja, Ászá, 35 éven keresztül min-
taszerű királya volt Júdának, ra-
gaszkodott az Úrhoz, de élete utolsó 
5 évében egy törés következett be az 
életében. Az Úr helyett, aki sokszor 
megsegítette az arámi királyhoz for-
dult segítségért és éppen testvérei, az 
izraeliek ellen. Az őt megfeddő pró-
fétát kalodába záratta, s élete végén 
arámi mintára temetkezett…
Jósafát az első perctől kezdve vissza 
akart térni az Úrhoz. Sőt, mondhatjuk, 
hogy nagyon komoly misszióba kez-
dett, mert lévitákat és papokat bízott 
meg azzal, hogy járják Júda városait 
és tanítsák a népet az Úr rendelése-
ire és útjaira. (ld. 2 Krón 16. fejezet) 
Ám végzetes hibát követett el, ami-
kor Ahábbal, Izrael királyával kezdett 
szövetkezni. Sógora lett, aztán har-
costársa lett. Ott volt, amikor pró-
féták százai ígértek győzelmet, csak 
Mikájehú mondott mást, egyszál ma-
gában értve az Úr valós kijelentését. 
Ki tudja, hol állt volna meg ez a fo-
lyamat, ha Jeruzsálembe visszatér-
ve nem áll elé Jéhú látnok, annak a 
Hanáninak a fia, akit az Úr feddéséért 
Jósafát apja kalodába tétetett, s sze-
mére nem veti az Úrtól való elhajlást: 
„A bűnöst kellett segítened, és az Úr 
gyűlölőit szeretned?” (2. Krónika 19:2) 
Vajon célba ér-e az üzenet Jósafátnál? 
Isten igéjével csak két dolgot tehet az 
ember: Megszívleli, vagy szembefor-
dul vele. Júda királya csodálatos mó-

don az első mellett dönt. Mondhatjuk, 
hogy az éppen elszenvedett katonai 
vereség, s hogy ott volt, amikor Aháb 
a prófétai szó szerint elveszett, bizo-
nyára döntő hatással volt rá, ám a 
prófétai szóra adott válasza messze 
túl megy az ijedt ember reakcióján. 
Vissaztér ifjúsága „missziójához”, 
csakhogy most nem másokat küld, 
hanem maga megy! Személyesn jár-
ja a városokat és tanítgatja a népet 
az Úr útjára. Maga néz utána, hogy a 
bírák Isten szerint járjanak el, hogy 
ne legyen vesztegetés, ne legyen zsar-
nokoskodás, hogy Isten népe valóban 
Isten népe legyen. Üzenete tiszta, vi-
lágos, egyszerű: „Járjatok el az Úr fé-
lelmében, hűséggel és tiszta szívvel”…
Vajon hány ilyen királyról tud még a 
történelem? – kérdezhetnénk, s ezzel 
tökéletesen mellé mennénk az Isten 
üzenetének. Mert Jósáfát a maga te-
rületén, a maga pozíciójában értette 
meg Isten megtérésre hívó, határozott 
szavát, s ott tette azt, amit tennie kel-
lett. Vajon a mi felelősségi területün-
kön ki teheti meg helyettünk, amit 
tenni kell? Családanyaként, vagy csa-
ládfőként nem kellene fognunk Isten 
igéjét és az őt megillető helyre tenni 
a családunk életében? Tanárként, di-
ákként, munkavállalóként, vagy épp 
munkaadóként, társadalmi pozícióban, 
vagy anélkül élve nem a mi felelőssé-
günk-e az Úrhoz ragaszkodni, s ebben 
a környezetünkben példát mutatni?
Amikor a 19. században ébredés indult 
az erdélyi Nagyszalontán, egyszerű 
parasztemberek értették meg Isten 
szavát, s onnan kiindulva járták az 
országot egészen Budapest határá-
ig és ezrek és ezrek vették kezükbe 
a Bibliát, s fordultak Istenhez teljes 
szívükkel. 
Új év, új kezdet… Talán most nem 
fogadkozni kellene, csak egyszerűen 
tettekre váltani a jószándékot. Erre 
biztat Jósafát szava majd 3000 év tá-
volából: „Működjetek bátran, az Úr 
pedig legyen a  jókkal…”

ifj. Kulcsár Tibor

FOGYNAK A FÉNYEK
Fogynak a sugarak, a fények…
elfogy az őszi napsugár.
Fogynak a kerti virágok…
elfogy a szín, a virág.
Fogynak a levelek a fákon…
elfogy a sárga levél.
Fogynak a dalok az erdőn…
elfogy és halkul a dal.
Fogynak a percek, az évek…
elfogy és elfut az év.

De nem fogy el Isten kegyelme…
mindennap új kegyelem.
És nem fogy el Krisztus szerelme…
mindennap új szeretet.
Nem fogy el a Szentlélek fénye…
mindennap új ragyogás.

S fogyhat és futhat az év,
fogyhat az erdőn a dal,
fogyhat az őszi napsugár:
mindennap új kegyelemben,
mindennap új szeretetben,
mindennap új ragyogásban
visz út hazafelé.

Túrmezei Erzsébet

 
 „Kezdj újat Istennel!”

ÚJ ÉV
Száll az idő sebes szárnyon, 
Nincs megállás a világon. 
Napok, évek tűnnek el; 
Öreg földünk népe újra 
Reménységben megújulva 
Újesztendőt ünnepel. 
Elmúlik az élet nyara, 
Elmúlik a télnek hava, 
Öröm, gond és fájdalom; 
Futó felhőt amint látunk, 
Úgy röppen el ifjúságunk, 
S testünk is csak sárhalom. 
Csak egy nem változik: Isten, 
Benne múlhatatlan minden; 
Dicsőség és szeretet, – 
Csak Ő tudja megmenteni, 
Öröklétbe behelyezni 
Az emberi lelkeket! 
Üdvöz légy hát, újév reggel, 
Jöjj békével, szeretettel, 
Hozzál erős, nagy hitet, 
– Mi Atyánk, ki vagy a mennyben, 
Adjál ez új esztendőben 
Mindnyájunknak új szívet!

Somogyi Imre
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Kedves Olvasó! Közeledik az év vége 
és ilyenkor az emberek általában a jö-
vőre összpontosítanak és fogadalma-
kat tesznek, az újévre nézve, esetleg 
mérlegelik az elmúlt évet. Ilyenkor 
szembesülnek azzal, hogy az újévi 
fogadalmuk hamar ködbe szállt. 
A fent olvasott igerész nem egy újévi 
mulatságon hangzott el, 
hanem Bélsaccar király 
lakomáján, ahol ezer fő-
rangú ember, a király 
feleségei és az ágyasai 
igen sok bort ittak. A 
király bódult pillanatá-
ban előhozatta a jeru-
zsálemi templom szent 
edényeit, poharait, és 
abból ittak, miközben 
dicsőítették az aranyból, 
ezüstből, rézből, vasból, fából és kő-
ből készített isteneket. Egyszer csak 
egy emberi kéz kezdett a falra írni 
egy olyan nyelven, amit sem a király, 
sem a varázslók, csillagmagyarázók a 
babiloni bölcsek nem tudtak elolvas-
ni. A király megrémült és elsápadt a 
különös írás matt. 
Ezek után a király édesanyja a követke-
zőt tanácsolta fi ának: van országodban 
egy zsidó férfi , akit Dánielnek hívnak, 
akiben a Szent Isten lelke van. Ő tud 
rajtad segíteni, mert elismert az or-
szágban rendkívüli tudása. Hívatták, 
és ő elolvasta a falra írt szöveget, 
aminek a jelentése a következő volt: 
Számba vette Isten királyságodat, és 
véget vet annak, hogy megmért téged 
mérlegen, és könnyűnek találtattál, 
hogy felosztotta királyságodat, és a 
médeknek meg a perzsáknak adta. 
A király megjutalmazta Dánielt, de a 
történet ezzel nem fejeződött be, mert 
még azon éjszaka megölték Belsaccart, 
a káldeusok királyát. 
Mi is volt az ő bűne? A 22-23 versek-
ben így olvashatjuk: „A menny Ura fölé 
helyezted magad, mert az ő házának 
edényeit hozták eléd, és te bort ittál 
azokból főrangú embereiddel, felesé-
geiddel és ágyasaiddal együtt, miköz-
ben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, 
rézből, vasból, fából és kőből csinált 
isteneket, amelyek nem látnak, nem 
hallanak, és semmit sem tudnak. De 

azt az Istent, akinek a kezében van az 
életed és a sorsod, nem dicsőítetted.”
A királynak felolvasott ítéletből jól 
érthető, hogy hamis istent imádott 
és nem dicsőítette az élő Istent. A 
szent edényeket pedig közönséges 
tivornyára használta. Isten amikor 
megméri az embert, az mindenkor 

minden körülmények kö-
zött igazságos. Miért is 
mondom ezt? Általában 
mi emberek, amikor ön-
magunkat tesszük az ige 
mérlegére, két lehető-
ség szokott előfordulni. 
Vagy túl szigorúan mér-
jük meg önmagunkat és 
egy elégedetlen önvád 
lesz az eredmény, vagy 

túl könnyedén vesszük gyengesége-
inket, hibáinkat, mulasztásainkat és 
egy szabados keresztény életet élünk. 
Érezzük, hogy egyik sem helyes iga-
zán. Mert csak a Mindenható Isten 
tudja igazságosan megítélni az éle-
tünket. Jeremiás így ír: „Ó, Seregek 
Ura, igaz bíró, vesék és szívek vizs-
gálója” (Jer 11,20.) 
Áldott legyen a Mindenható Isten 
kegyelme, amit ránk árasztott a mi 
Urunk Jézus Krisztusban, és nem 
nekünk kell önmagunk fölött ítéletet 
hozni, hanem ahogy az ige mondja: 
Önmagatokat vizsgáljátok meg (2Kor 
13,5.) A mi feladatunk az önvizsgálat, 
az Örökkévaló adta nekünk az Ő igé-
jét és Szent Szellemét, hogy helyesen 
lássuk önmagunkat. Belsaccar király 
nem vizsgálta meg önmagát, hanem 
egy szentségtelen, gőgös életet élt és 
elfelejtette az  élő Isten csodálatos 
tetteit, amiket atyja idejében tett. De 
eljött a megméretésének ideje, amit 
nem ő határozott meg, nem is az újév, 
hanem a Mindenható Isten. 
Kedves Olvasó! Legyen ez az írás egy 
üzenet számodra, amit a saját nyelve-
den olvashatsz! Ne feledd el, mennyi 
jót tett veled! Ő megbocsátja min-
den bűnödet, meggyógyítja minden 
betegségedet, megváltja életedet a 
sírtól, szeretettel és irgalommal ko-
ronáz meg. Betölti javaival életedet. 
(Zsolt 103,2-4.)

Cséki Győző 

„Áldott az Isten és a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő 
nagy irgalmassága szerint újon-
nan szült minket élő reménységre 
Jézus Krisztusnak a halálból való 
feltámadása által.” (I. Péter 15,3)
Hálás a szívünk az Úrnak hogy 
minden este lehet hallgatni a Mera 
adását, ami számunkra nagyon épí-
tő. Sokat lehet tanulni a Biblia üze-
nete című adásból, amit érthetően 
magyaráz Gerzsenyi László és sok 
áldást nyerünk általa. Aztán min-
den bizonyságtétel, ami elhangzik 
építő, bátorító a hívő ember számá-
ra, aki szívébe fogadta az Úr Jézust. 
Jézus Krisztus feltámadt a halálból 
és nekünk is ezt kell hirdetnünk 
embertársainknak, és imáinkban 
kérjük, hogy még sokan élő hit-
re jussanak. Világosságot nyerje-
nek, hogy be tudják fogadni az Úr 
Jézust a szívükbe, mint feltámadt, 
élő megmentőt megváltót. 
Ezek az adások, amelyek a Mera 
műsoraiban elhangzanak, ezt a 
célt szolgálják. Nagyon szeretem 
a Kulcsár testvér igemagyaráza-
tát is. Hála az Úrnak, hogy ilyen 
lehetőségek is vannak, hogy rá-
dión keresztül minden helyre el-
jut az evangélium, és így minden 
este sok áldásban részesülünk az 
igehirdetések, bizonyságtételek és 
a sok szép, régi, áhítatos lelki éne-
kek által, amit legtöbbször én is 
énekelek az Úr dicsőségére, és ké-
szülődök ezeken keresztül is az én 
mennyei Atyám országába. 
Imádkozunk, hogy ezt a nemes 
munkát áldja meg az Úr, hogy még 
sokan hitet, üdvösséget nyerje-
nek, akik hallgatják az adásokat. 
Maradunk imádságos szeretettel 
és az Úr gazdag áldását kívánjuk 
mindnyájukra és munkájukra. 
„Maga pedig a békességnek Istene 
szenteljen meg titeket mindenestől, és 
a ti egész valótok, mind lelketek, mind 
testetek fedhetetlenül őriztessék meg 
a mi Urunk Jézus Krisztus eljövete-
lére. Hű az, aki elhívott titeket és Ő 
meg is cselekszi azt.” (1Thess.5,23-24)

Bibarcfalváról a Fehér család

 
 „Kezdj újat Istennel!”
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Az első világ elpusztulásának története 
komoly igazságokat tár fel előttünk. A 
bűn nagyon megrontotta ezt az iga-
zá n jól teremtett világot. Amikor az 
ember átengedte szíve érzései felett az 
uralmat a kísértőnek, megszűnt Isten 
dicsőségére élni. Az Úr maga állapí-
totta meg róla, hogy „az ember szívé-
nek minden szándéka és gondolata 
szüntelenül csak gonosz” (5. vers) Ez a 
diagnózis az ember 
szívéről tökéletes. 
Gondviselés, hogy 
van jó Orvosa az 
ilyen beteg szívek-
nek! A szív lehet 
Isten temploma, 
de lehet a sátán 
barlangja, illet-
ve annak dolgo-
zó műhelye is. 
Vigyázzunk na-
gyon szívünk ér-
zéseire! Érdemes 
a kérdést feltenni 
önmagunk felé: Vajon a szívem kinek az 
uralma alatt van? Kár volna a Sátánnak 
kiszolgáltatni, mert szenvedést, halált 
és kárhozatot hoz az emberre.
Igénkben azt látjuk, hogy a bűn ron-
tása kiterjedt az egész teremtettségre, 
még az állatvilágra is. (7, 11, 12, 13. 
versek) Emiatt a teljes romlás miatt 
bánta meg Isten, hogy teremtette az 
embert és a földet, a rajta levő élőlé-
nyekkel együtt. Pedig a teremtés be-
fejezésénél azt olvassuk, hogy Isten 
megállapította, hogy minden, amit 
teremtett, igen jó. Alapigénkben pe-
dig azt olvastuk, hogy megbánta az 

Úr, hogy teremtette őket. (6. vers.)
Elsősorban a teremtés koronája mi-
att bánkódott Isten, mert a teremtés 
töviskoronájává lett. Sajnos ma is az 
ember miatt kell bánkódnia leginkább 
Istennek. Legalább mi, hívő gyerme-
kei ne okozzunk az Úrnak bánatot.
Isten Noét felkészítette az ítéletre. 
Ebben az a csodálatos, hogy Isten 
szeme nemcsak a megromlott föl-

det látta, hanem 
az igaz Noét 
is. (8. vers). Ez 
nem személy-
válogatás volt 
Isten részéről, 
hanem igazsá-
gos cselekedet. 
Noéról fel van 
jegyezve, hogy: 
„Noé igaz em-
ber volt, fedd-
hetetlen a maga 
nemzedékében. 
Az Istennel járt 

Noé.” (9. vers). Íme, a legsötétebb kor-
ban is voltak és lesznek Istennek hű 
gyermekei, akiket sem a kísértés, 
sem az általános szokás, illetve a kor 
szelleme nem szakaszt el Istentől. 
(Például József, Sámuel, Dániel, a 
három zsidó ifjú, Nehémiás, Illés és 
még sokan mások.)
Noé nem fi zetett rá istenfélő életére, 
pedig sokan csúfolhatták, amikor a 
bárkát építette. Jegyezzük meg, hogy 
sohasem a csúfolkodóknak van iga-
zuk, hanem az engedelmes, istenfé-
lő embereknek, amilyen Noé is volt. 

 id. Nemeshegyi Zoltán

SZÁMADÁS 
Nem voltam hű szolgád Uram,
pirulva vallom ezt.
Többször vonzott a rossz világ,
mint a véres kereszt.

Ezerszer be kell látnom azt,
hogy méltatlan vagyok.
A bűnök árja elborít,
nem fogy, sőt, mind nagyobb.

De eddig is áldott kegyelem
hordozott Jézusért.
Ezt a kegyelmet vissza ne
vond. Ó vissza ne kérd,
mert ebből éltem – és ha szólt
gyümölcsöző beszéd
szívemből, számból; szüntelen
kegyelmedről beszélt.
Kérlek, irgalmazz s vígy, ahogy
eddig hordott karod,
ha nem is tudok élni úgy,
ahogy Te akarod.

Mert jaj, gyarlóság a nevem,
bár jó szándék vezet,
de a lemondás helyett még
csábít sok élvezet.

Uram, könyörülj rajtam,
s mosd meg szívemet!

Bódás János

 
 „Kezdj újat Istennel!”

TALÁLKOZTÁL 
vElÜK? 

Kiégett szívvel és unottan,
reményvesztetten, kifosztottan,
mintha nem várna rájuk holnap,
kisemmizetten vándorolnak…
fölöttük szürke, fénytelen egek…
Fiatalon is milyen öregek!

S lángoló szívvel, égő hittel,
mint aki semmit nem veszít el
kincseiből, ha évek telnek,
boldog holnapról énekelnek…
át próbákon és szenvedéseken,
át meredek, rögös ösvényeken,
mégis, mint akiket győzelmes szárnyak
hordoznak, mint akiket hazavárnak…
hiszen előremutat minden óra
Krisztusukkal a szent találkozóra…
Mégis – hiszen szívükben ifjúság van! –
Helytállva igaz hűséggel a mában,
erőfogytán is lankadatlan
szeretetben és szolgálatban…
ajkukon el nem némuló dalok…
Öregen is milyen fiatalok!

Túrmezei Erzsébet 

Mindig és folyamatosan hallgatom adásaikat, az Antenna 
magazint olvasom és továbbadom. Hálás vagyok önöknek. 
Ha írásban nem is, de Istennek adok hálát és kérem irgalmas 
szeretetét munkájukhoz, családjaik és a Mera életére. Rádió, 
esetleg TV imaműsorához csatlakozva imádkozom, hiszem, 

hogy Isten meghallgat minden imádságot, kérést és számon tartja, mi-
előbb teljesíti azokat. 
További imádságos szeretettel maradok hűséges hallgatójuk 

K. Jánosné, Orosháza
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Micsoda élet! Már öt házassága fel-
bomlott, de most is együtt él valakivel. 
Vajon ez hosszabb életű kapcsolat lesz?
Hányszor fogadkozunk, hogy most 
más lesz. De segítség nélkül… ?!
Milyen jó, ha a Segítség házhoz jön! 
Akarsz változtatni? Sikerül segítség 
nélkül?  
Az asszony életében az egészre úgy 
derült fény, hogy találkozott Jézussal.
Micsoda Segítő! Éppen időben. Jézus, 
a Teremtő Isten Fia, azért jött le a 
Mennyből, hogy megkeresse 
és megtartsa az elveszettet. 
(lásd Lk 19,10) 
Azon a helyen, ahol az asz-
szonyról szóló történet fel 
van jegyezve a Bibliában, 
ezt olvassuk: Jézusnak 
„Samárián kellett … át-
mennie” (Jn 4,4) Más 
feljegyzések szerint 
a zsidók kerülő úton 
közlekedtek az északi 
és a déli országrészek 
között. Miért mondja ak-
kor a Biblia, hogy Jézusnak 
pedig Samárián „kellett” át-
mennie? Azért mert Jézus tudta, 
hogy neki ott találkoznia kell valakivel. 
Amikor Jézus elfáradva leült Jákób for-
rásához délidőben, egy elrontott életű 
asszony jött a kútra vizet meríteni. Az 
asszony a tikkasztóan meleg délidőt 
választotta, mert nem akart találkoz-
ni senkivel. Feslett élete miatt maga is 
zavarban érezhette magát, és feltehe-
tően nem szívesen vette mások lenéző, 
megvető pillantásait. De most melléfo-
gott. Valaki ott volt a kútnál. (Őt várta. 
Azért kellett neki Samárián átmennie, 
hogy vele találkozzon.) Öltözetét tekint-
ve zsidó, és úgy tűnik egy férfi . Hát… ’a 

vizes edényeket akkor is meg kell töl-
tenem, ha ez az idegen itt van. Hiszen 
vízért jöttem.’ - gondolta
Közelebb lépve azonban legnagyobb 
meglepetésére az idegen megszólította 
őt. Annak ellenére, hogy zsidó, ráadásul 
férfi . Ez nem volt szokás abban a kor-
ban. A zsidók megvetették a Samária 
belieket. Jézus azonban néhány mon-
dat után a lényegre tör. Megjelenti neki, 
hogy tud a titkolt életútjáról. De nem 
azért említi, hogy bántsa őt, hanem mert 

segíteni akar. S hamar világossá 
lett az asszony előtt, hogy ez a 

férfi  maga a Messiás, mi azt 
jelenti Felkent/Krisztus. 
(Ján 1,41)
Jézus (a Felkent 
Szabadító) veled is be-
szélgetni akar elron-
tott dolgaidról. Hiszen 
Ő azért jött, hogy se-
gítsen! Nem úgy akar 

segíteni, hogy megva-
lósítsa a te elképzelése-

det, hanem a te elrontott 
életedet szeretné megújíta-

ni. Ő, a te Teremtőd, nagyon 
jól tudja, hogy mi volt az elkép-

zelése számodra, amikor életre hívott. 
Ő a legjobbat készítette neked. Jézus 
életét adta, vérét ontotta, hogy Isten 
megbocsáthasson neked. Azt mondja 
a Biblia, hogy „Aki tulajdon Fiát nem 
kímélte, hanem mindnyájunkért oda-
adta, hogyne ajándékozna nekünk vele 
együtt mindent?” (Rm 8,32) 
Az asszony hitt Őbenne, a városból is 
sokan hittek Őbenne. Miért ne hinnél 
te is? Miért is ne törődnél ily nagy üd-
vösséggel? Tárd fel előtte életed romja-
it, és bízz benne, mint Megváltódban! 

Csikós Mihály

Már öreg vagyok, magam sem hi-
szem el. 81 év alatt rengeteg dol-
got éltem át. Talán két történelem 
könyv is kellene az átélt események 
megírásához, de mindenre, 3 éves 
koromtól fogva emlékszem, dolgok-
ra, történésekre. Megtapasztaltam, 
hogy Isten ott áll az események mö-
gött, Ő keres engem, mutatja önma-
gát. Vallásos dolgokra tanítottak. 
Később, hogy Jézusé lettem, nem 
tetszett a környezetemnek. Nem 
kell azt olyan komolyan venni – 
mondták -, amit a papok monda-
nak. Feleletem az volt, nem nekik 
hiszek, hanem a Bibliának. És ez 
máig így van. Nem egyszer kérdez-
tem azt imádságban: Mit szerettél 
rajtam Uram, hogy abban az idő-
ben, abból a környezetből, abból a 
családból engem elhívtál magad-
nak. És meg is tartott, bízott rám 
másokat, nagy feladatokat. 
A sok erő, a sok ige, a sok testvér 
mind hozzájárult megmaradásom-
hoz. Most, remélem, végére értem 
egy tüdőgyulladásnak is, ez sem 
véletlen már. Valamiért még itt a 
helyem. Amilyen nehéz körülmé-
nyek között vagyunk most is, sokan 
mellénk álltak, segítettek átvészel-
ni a legnehezebbet. Még mindig 
nem tudjuk, hogyan tovább, csak 
1 lépést látunk, mint aki ködben 
jár. Nagyon sokszor van előttem 
az az ige, hogy „akik Istent szere-
tik, minden a javukra van”. Biztos 
ez a helyzet. 
Sokszor kérem imádságban: „Uram, 
az üdvösségben mind együtt le-
gyünk. Te cselekedhetsz most is”. 
Cselekszik is, hogyha kevés helyen 
is, de szól az ő igéje. Vannak még 
emberek, akik másokat is az Úr 
Jézushoz akarnak vezetni, hívni. 
Nagyon becsültem ismeretlenül 
azokat, akik régen, a rádión ke-
resztül ébren tartották a magyar 
hívőket. A Vetés és aratás és más 
komoly könyvek, iratok, kocká-
zatos áldozatvállalásával példát 
mutattak, erőt adtak Jézus Urunk 
mellett. Istené legyen a dicsőség 
minden szolgájáért. Minden a ja-
vunkat szolgálta. 
Tisztelettel 

P. Istvánné, Lovasberény

 
 „Kezdj újat Istennel!”

Nagyon szépen köszönöm az Antenna újságot. Hálás vagyok, 
hogy vihetem és olvashatom. Úgy látom, Isten munkálkodik 
az emberekben. Alig várják, hogy vigyem hozzájuk. Felhívtam 
a fi gyelmüket az esti adásokra. Nekem nagy öröm hallgatni és 

mivel már nehezebben tudok elmenni Győrbe az imaházba, így idejön 
hozzám az istentisztelet. Sokat tanulok és számomra nagy áldás még ak-
kor is, ha néha zavarják. A 138. Zsoltárt küldöm szeretettel.

G. I.-né Irénke, Farád
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„Az nem volt karácsony” - mondta a 
taxisofőr, mintha még míndíg dühös 
lenne. És én azon tűnődtem: vajon mire 
gondolt? Az idegen országra, ahol volt, 
az ottani emberekre, az időjárásra ... ? 
„Mégiscsak, mindennap 40 fok 
volt”, mesélte éppen az imént. 
Ausztráliába utazott a múlt télen. Fia, 
menye és kis unokája éltek ott. Két 
hónapig maradt. „Végül is meg kell, 
hogy érje” - állapította meg üzletiesen. 
„Ilyen utat nem tesz az ember minden 
évben.” Autót bérelt magá-
nak, megnézte a vidéket, 
végtelen kilométere-
ket tett meg. Az ég-
hajlat kezdetben 
nagyon megvisel-
te. Éjjel-nappal a 
zuhany alatt állt, 
folytatta a beszá-
molót. „Ó, az a hőség 
- sóhajtott még visz-
szaemlékezve is -, alig 
lehet kibírni! De azután jött 
a karácsony. Hát ilyen csalódást!” 
- hangja most ingerülten csattant. 
Tekintete a visszapillantó tükörben 
egyetértést keresett. „Hogy legyen 
hangulata hozzá az embernek, ha a 
nap csak úgy tűz. Na, nem - állapítot-
ta meg erélyesen -, ezt még egyszer 
nem csinálom, abban az időszakban 
nem. Úgy hangzott, mintha ellopták 
volna tőle a karácsonyt. 
Most már pontosan akartam tudni: 
„De hiszen Jézus születését minden-
ütt megünnepelheti, az egész világon! 
Alapjában véve teljesen lényegtelen, 
hogy hol van. Isten eljött hozzánk, em-
berekhez. Ez a lényeg, nem gondolja?” 
Félig megfordult, és döbbenten nézett 
rám, mintha azt mondaná: mit beszél 
ez itt?, és nyers hangon magyarázta: 
„Nem arra gondolok.” „Hát mire?” - 
kérdeztem vissza kíváncsian. Mire 
Ő: „Hát a hangulatra, meg ilyenek-
re.” Én: „Ó, arra gondol, hogy Ön a 
havat, az egyenesre nőtt fenyőfát, a 
sütőben sülő libát ünnepli?” 
Éreztem, hogy túl messzire men-
tem. Mérges lett, és a szava patto-
gott: „Miért? Önnek talán mindegy 
a hangulat?” Megpróbáltam megma-
gyarázni: „Járt már Izraelben?” Ő, 
csodálkozva: „Nem, miért? Én: „ab-
ban az országban született Jézus. Ott 
is nagyon meleg van. Mindenesetre 
havazni biztosan nem havazott.” 

„Na jó - ismerte el -, meglehet. De Ön 
és én itt nőttünk fel, ahol hideg van. 
És mi a mi karácsonyunkhoz szok-
tunk hozzá!” 
Még egyszer próbálkoztam: „Ön 
tényleg csak a hangulatot ünnepli?” 
„Hát igen - morogta -, a szentesté-
ben valahogy van valami különleges. 
Megmagyarázni nem tudom, de va-
lahogy mégiscsak furcsa. Akkor nem 
szívesen vagyok egyedül. Keresem az 
embereket. Örülök, ha együtt lehetek 

a családdal, és ügyelek arra, 
hogy azon a napon ne 

legyek szolgálatban. 
Hogy miért van ez 

így - most már el-
gondolkozva jöt-
tek a szavak -, 
nem tudom meg-
mondani. Hiszen 

a kollégáim mindig 
úgy tesznek, mintha 

nekik mindegy lenne. Jól 
leisszák magukat, és úgy vi-

selkednek, mint akik fütyülnek a vi-
lágra. De én ezt sem hiszen el nekik. 
Ha egészen őszinte akarok lenni, a 
karácsony - és most már majdnem 
dadogott - valamiképpen titok.” 
Azután még sokáig beszélgettünk. 
Tájékoztattam arról, amit a Biblia 
mond a jászolban fekvő Gyermekről. 
Arról, amit azok az emberek éltek át, 
akik találkoztak Vele. Hogy teljesen 
megváltoztak. A kétségbeesettek hir-
telen reménységet kaptak, bátorságot. 
Hogy Isten hihetetlen kegyelemben 
jött el hozzánk, emberekhez. és ebben 
a gyermekben védtelenül kiszolgál-
tatta magát nekünk. És azután ma-
gammal vittem az én taxisofőrömet 
a „kereszthez vezető útra”, és meg-
kérdeztem, hogy ő nem ismeri-e fel, 
hogy Isten itt felfoghatatlan szerete-
tet ajándékoz nekünk. 
Nem tudom, hogy megértett-e. 
Mindenesetre odafi gyelt, és csön-
desebb lett. 
Úgy tűnt, mintha befelé tekintene. Mit 
látott? Önmagát, az életét? Eltűnődött, 
honnan jött. hová fog egyszer elmenni? 
Amikor elbúcsúztunk, más volt az 
arckifejezése. Mintha keresne va-
lamit. Azt, amiről most már tudta, 
hogy a karácsony tulajdonképpeni 
titkához tartozik. 

Irnhild Bärend (Kimerem a 
tengert – Evangéliumi Kiadó)

Az öreg hajós balladája
 
Só–marta, hínár–lepte, vásott bárka. 
Csoda, hogy még a felszínen marad. 
Moszatok, csigák martak oldalába. 
Rozoga, muzeális, vén darab. 

A vén hajós az árboccal bajolgat. 
Vitorlát rángat... Túl gyors az iram. 
Egybemosódik már a múlt s a holnap. 
Közelg a part. – Ó, irgalmazz, Uram! 

Ezer vihar közt érkezett e szirthez, 
Mely forgácsot csinál belőle tán. 
Jó lenne látni, a vén harcos mint lesz 
Nyertes bajnok a hosszú harc után. 

Szép kikötőből indult, ifjú hévvel. 
Csattogtatta vitorláját a szél. 
Nem értette, a mentőöv miért kell, 
S feje fölé az oltalmas fedél. 

Őseitől egy kopott Könyv maradt rá, 
Az szolgált biztos iránytű gyanánt; 
Az kötözte meg, az tette szabaddá, 
Az oldotta, ha rátört: a magányt. 

A mélység torka gyakran tágra tárult, 
Hogy elnyelje e csöpp kis csónakot, 
De Isten karja szelíden alányúlt, 
Szabadulást és új reményt adott. 

Beszélik hajlott, őszfejű halászok, 
Hogy jön még egy nagy próbatétel itt, 
A végső part előtt. – Egy ősi átok 
Szerint itt minden sajka széttörik. 

Véget ér minden. Hádész nem ereszt el... 
0 maga talán mégis partot ér; 
ha ráégett szívére a kereszt–jel, 
Megmenekül – a Jézus Krisztusér’. 

Rémek jönnek, hogy hitét elemésszék. 
Körötte örvény, vad hullámhegyek. 
De vén szívében éled a reménység: 
A túlpartról Valaki integet.

Gerzsenyi Sándor 

Ezzel a verssel búcsúzunk a nov-
emberben az Úrhoz költözött költő 
prédikátortól. A gyászolóknak Isten 
vígasztalását kívánjuk a MERA 
minden munkatársa nevében.
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Valahonnan a német erdők tájáról származik a karácsony 
fenyőünnepe. Való igaz, hogy annyi hangulatelemet egy 
nép sem gyűjtött és terjesztett el a világon, mint ők. 
Megörültem hát, amikor karácsonyi meghívást kaptam 
a Schwarzwald tövéből: 
- Most meglátom, hogy milyenek valóságban a képes-
lapok ... 
Itthon nedves szürkeség oltotta ki a színeket, az osztrák 
hegyek azonban hóval csipkézték a látóhatárt. Ahogyan 
vonatunk beljebb fúrta magát a kora délután fehéres kö-
débe, egyre-másra gyúltak ki erdei fenyőfák fényei vá-
roskák terein, hegy tetején, völgy ölében. 
Hogy túl mélyre ne csalogasson a hangulat, testvéremet 
idéztem magam elé, akitől a meghívást kaptam. Amikor 
megismertük egymást, lángokban állt a fél világ, ő egy 
kórházban dolgozott, és tengernyi baj között menekítet-
te a betegeket, később az elárvult gyermekeket az északi 
erdők útvesztőin. Azóta elmondott sok kis történetéből 
szinte előttem pergett le akko-
ri életszakasza. Ott tanulta meg 
vajon, hogy nem az ajándék teszi 
az ünnepet, hanem az a valami a 
lelkünk mélyén, ami az embert 
ajándékozásra is készteti ... ? 
Mert nagyon tudott ünnepel-
ni. Olyan volt a jelenléte, mint 
a gyertyafény, beszélgetése ízt 
adott az együttléteknek, mint a 
só ... - most pedig úgy vár rám 
az otthona ebben az ismeretlen, 
idegen téli világban, mint a „he-
gyen épített város”. Igen: a fény, 
a só, a menedék ... 
Még a vonatkerekek is ezt kattogták. Salzburgban hava-
zott. Stuttgartban - igaz, hogy éjfél volt már - mínusz ki-
lenc fok fagyasztotta kis gomolyokká leheletünket. 
Megérkeztem Karácsonyországba. 
A kórház deres parkján át a bokrok alatt gyeplámpák je-
lezték az utat a Schwesterek pavilonjáig (úgy is mond-
hatnám: palotájáig). A lift zajtalan, lépéseinknek sincs 
nesze a folyosókon. Fenyőillat, meleg mindenütt, és va-
lami frissen sült kalács illata, de csak foszlányokban. A 
szobában terített asztal vár, déligyümölcs, fi nom pára a 
poharak peremén ... 
Reggel az Achalm havas csúcsa az ablak keretében. 
Ünnepi, halk zene a rádióban. És néhány szál ciklámen 
- az ajtó előtt, a lábtörlő mellett, kis kártyával: „Üdvözlet 
a távolról érkezettnek!” - Nekem? - Ki tehette oda? - 
Ismeretlen aláírás. 
Megdörzsöltem a szemem. Ó, még többször is ottlétem alatt. 
A meghívásokon, szíves fogadtatásokon. A városházán, a 
bejelentőhivatalban a tisztviselő, Frau Kluge is kellemes 
ünnepeket kívánt ... - Mi ez? Nincs rés ezen a mesevilá-
gon? Itt mindenki ilyen fényes szívvel várja az ünnepet? 

... van még egy-két vásárolnivaló. Üzletházak csillogó fü-
zérei alatt járunk. A sarkoknál hideg szél vág a szemünk-
be, de mi az annak, aki itt lehet ... Testvérem azonban 
bundájában is didereg. És egyáltalán nem olyan lelkes 
a sok szép láttán, mint én. Persze, régóta ebben él, meg-
szokta már, mint az egyenletes meleget. Sietünk hát, de 
addig is meleg kezembe szorítom az övét. 
- Sok a beteg - mondja váratlanul -, karácsonykor még 
sokkal több.
- Balesetek? 
- Ó nem, csak a szokásos hétvégi többlet. De ez más ... - 
szembefordul velem: - Te itt csak a szépet és a jót láttad. 
Rád van írva a kétkedő csodálkozás. Hát fi gyelj ide: mon-
dom, sok a beteg a kórházban, több, mint bármikor, mert 
- beküldik az öregeket és a gyengélkedőket, hogy odahaza 
zavartalanul ünnepelhessen a család, hogy látogathassák 
egymást a rokonok, hogy elkészüljön a harminchatféle 
sütemény, és a vendégek ... 

Mély lélegzetet vesz, majd folytatja: 
- Sok üzletember is ezt az időszakot 
választja ki az esedékes műtétre, 
kivizsgálásra. Újévig amúgy sincs 
forgalom, pang az üzlet, haszonra 
fordítható a kiesés... - miért ámulsz 
el? Azt hiszed, az anyagi jólét kitá-
gítja a példázatbeli tű fokát? Nem, 
kedvesem, és a tevék sem lettek 
kisebbek. A hangulat mélyét elle-
pi az érdekmoszat. A lényeg ..., a 
lényeg alig érdekel valakit. 
Elhallgatott. Jóval később szólalt 
meg újra: 
- Szentestén csak rövid ideig le-

szek veled, bár éppen karácsonyra hívtalak. Megérted: 
ilyenkor szívesen vállalok szolgálatot, hogy ott legyek a 
szegény kis öregekkel. Akik a mai jólétet megteremtet-
ték, legalábbis dolgoztak érte derekasan, és most, ami-
kor már gyengélkednek, betegeskednek, útban vannak. 
Néhányan mi, régiek még járjuk a termeket, énekelünk, 
fölolvassuk a betlehemi történetet, leülünk egy-egy ágy 
mellé. Megmentünk nekik egy kicsit a személyes családi 
légkörből. Mert ugye ... 
Olyannak látom újra, mint amilyen akkor volt, amikor 
megismertem. Könnyfényes arca mögött mintha az erdők 
sötétlenének, ahol futott a hátizsákkal, vonszolta magával 
a nehezen járó, még jobban elcsigázott munkatársát, mert
egyre közelebbről hallatszottak a robajok ... és az elárvult 
gyermekek jártak az eszében. Most pedig a karácsonyra 
kórházba küldött öregek számára lesz fény a szemében, 
szavában egy csipet só, és ezen az estén ő maga lesz a 
meleg szívű menedék is. 
Mert ez kell ma is mindenkinek: a fény, a só, a menedék. 
Ami hiányzik! Karácsonyországban is. 

Lukátsi Vilma
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Több keresztyéntől hallottam már, 
hogy mennyire káros és felesleges 
a karácsony ünneplése, mert nincs 
benne a Bibliában, hogy ünnepelnünk 
kellene és amúgy is már rég nem az 
eredeti céljáról szól, amúgy is pogány 
ünnep, amúgy is a pénzisten van a 
középpontban stb. 
Lehet, hogy eretnek gondolat, de soha 
nem jutott eszembe teológiai kérdést 
csinálni édesanyám bejglijéből, fele-
ségem ablakdíszeiből és a zseniálisan 
megkomponált és szívmelengetően 
előadott karácsonyi zenékből, éne-
kekből. Nem is fogok. Nem ezek ad-
ják a karácsony lényegét, de a szépet 
szerető emberként nem baj, ha ezek is 
segítenek minket a ráhangolódásban.
Őszinte örömmel és Isten iránti há-
lával tölt el, ha gyermekeimnek azt 
adhatom ajándékba, aminek igazán 
örülnek. Lehet, hogy az ajándékvásár-
lással részévé válok egy kereskedel-
mi statisztikának, de nem a számok 
miatt olvad be a keresztyénség a jó-
léti társadalmakba. És itt most nem 
az ész nélküli költekezésre gondolok. 
Lelkipásztor-gyermekként megtanul-
tam, hogy mások által lenézett körül-
mények között is megtapasztalhatok 
olyan örömet és szeretetet, amit nem 
lehet pénzen megvenni. És úgy gon-
dolom, hogy ez a karácsony lényege. 
Olyan szeretetet nyilvánított ki felénk 
Isten, aminek a megszerzéséhez a vi-
lág minden kincse sem elég. Egy dol-
got tehetünk: alázattal, bűnbánattal 
elfogadjuk.

Ennek megértéséhez voltak eszközül 
gyermekkorom karácsonyai és annak 
külsőségei. A mai napig érzem azt a 
mindent átjáró, megfogalmazhatat-
lan hangulatot, ami otthon fogadott, 
amikor egy-egy különóráról este, a 
fagyos-lucskos, szürke városból ha-
zaértem. A Biblia „atyai házát” is így 
tudom elképzelni, ahova belépve egy 
perc alatt felmelegszik az ember kí-
vül-belül, akárhonnan is jött. Soha 
nem kérdeztem meg a szüleimet, hogy 
mennyivel tartozom, mert ilyen szép 
karácsonyi hangulatot varázsoltak 
otthon (nyilván segítettem, amiben 
tudtam), egyszerűen csak elfogad-
tam és örültem, hogy részese lehetek.
Úgy gondolom, hogy fontos a kará-
csony megünneplése, különösen ott, 
ahol gyermekek vannak, mert a lát-
szólag felesleges külsőségek, eszközök 
lehetnek egy-egy mély, őszinte be-
szélgetéshez, melyek egy egész életet 
meghatározhatnak. De legalább ek-
kora szükségünk van nekünk is arra, 
hogy legalább ilyenkor szembesüljünk 
Jézus Krisztus értünk hozott áldoza-
tával. Mert a keresztre vezető út kez-
dete is legalább akkora csoda, mint 
maga az üdvösség ajándéka: „mert ő 
Isten formájában lévén nem tekintette 
zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, 
hanem megüresítette önmagát, szolgai 
formát vett fel, emberekhez hasonló-
vá lett, és magatartásában is ember-
nek bizonyult;” (Filippi 2:6-7). Méltó 
rá a mi Urunk, hogy ünnepeljük Őt!

Nemeshegyi Zoltán ifj.

PARANCSOL A 
GYERMEK    

Merő csoda a gyermek.
Erőtlen, gyengén jelenik meg köztünk,
kicsinynek látszik és igénytelennek.
Pedig hatalmas, nagy követelés
minden lehelet, minden szívverés.
Néki növekednie kell.
És utolsó hely néki nem elég,
naptalan zug, elhasznált levegő,
az eledelből ami megmarad.
Ő első akart lenni, nem utolsó,
mert neki az utolsóság koporsó.
Ő parancsoló, győztes akarat.
Néki növekednie kell.

Vétkes, aki parancsát megtagadja:
csenevészedni, halványodni hagyja,
s odaadja a halálnak.
Igazán azok cselekszenek,
akik nagy alázattal félreállnak.
Kiknek kis szíve dobbanása törvény.
Dolgoznak érte testük–lelkük törvén,
s szemük szüntelen, aggódva figyel:
fejlődik–e, növekszik–e? Hiszen
néki növekednie kell.

Ilyen csoda a gyermek.
Erőtlen, gyengén jelenik meg köztünk,
kicsinynek látszik és igénytelennek.
S minden lehelet, minden szívverés
hatalmas, új követelés.

Így érkezett el Krisztus is közénk.
A szűk istálló szegény jászolán
mint gyermek fekszik Ő és követel.
Néki növekednie kell.
Néki növekednie kell
naggyá, nagyobbá és legnagyobbá,
szent Messiássá, szabadító Úrrá,
úgy adhat üdvöt, úgy teremtett újjá.

Ó, szállj szegény szívembe, titkos Gyermek.
Jöjj, növekedj, töltsd be az életem.
Teneked mindig nagyobbá kell lenned
és kisebbé nekem.
Földi borún, halálon, elmúláson
hogy Te vihess egem, kicsinyt keresztül,
nagy, erős Messiásom!

Túrmezei Erzsébet
Októberben Zika Klárával meglátogattuk az ősszel festőien szép Gödöllői 
Dombvidék mellett fekvő Zsámbokon élő két régi, kedves hallgatónkat. 
Nagyon megható és szívmelengető volt találkozni, habár soha nem ta-
lálkoztunk korábban, mégis családtagként fogadtak minket. Jó érzés 
volt hallani, hogy Isten hogyan tartotta meg gyermekeit még olyan élet-
helyzetekben is, amikor látszólag az életben maradásra sem volt esély. 
Mindez azért történt, hogy a 96 éves édesanya és 73 éves leánya, Őrá 
mutató fényként éljenek családjukban, településükön.

Ebben az évben tovább erősödött TWR-Anglia és a MERA közötti 
együttműködés. Az angol testvérszervezet nem csak figyelemmel kísé-
ri munkánkat, de támogatásával lehetővé teszi pl. az internetes rádió 
működtetését és a korábbinál jóval több műsor elkészítését.

Isten minden gyermekének az élete 
hasonlít a Megváltó életéhez, csak 
fordított módon. Krisztus életét já-
szolbölcsőben kezdte és a kereszten 
fejezte be. Isten gyermekeinek élete 
a kereszten kezdődik és bölcsőben 
(gyermekkélételben) fejeződik be. 

Vida Sándor
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„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken 
a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka 
a nyájuk mellett. És az Úr angyala 
megjelent nekik, körülragyogta őket 
az Úr dicsősége, és nagy félelem vett 
erőt rajtuk.” (Lk 2,8)

Mit tudunk mi Isten dicsőségéről? 
Mi emberek, akiket elkáp-
ráztat az emberek hiú 
dicsőségvágya és 
rövid ideig tartó 
tündöklése? A 
szentsátort és 
Salamon temp-
lomát számos 
elképzelhető 
rekonstrukció-
ban megpróbálták 
bemutatni. Isten di-
csősége betöltötte mind a 
szentsátort, mind pedig a salamoni 
templomot. Erről a feltehetőleg fény-
jelenségről beszámolnak az írások, de 
az olvasónak az a benyomása, hogy 
keresik a  szavakat, valamit el kellene 
mondani, de nincs rá megfelelő kife-
jezésük. Vajon milyen lesz a mennyei 
Jeruzsálem fénye? Az arany utcákat 
valószínűleg nem kell szó szerint ven-
ni. Az arany volt a legnagyobb érték 
évezredeken át, csupán azt jelzi, hogy 
ami földi vonatkozásban a legérté-
kesebb, az a mennyben csak az utca 
kövezete.
Mit tudunk mi arról a tökéletes er-
kölcsi tisztaságról, ami Isten saját-
ja? Mi emberek, akik nem túl erős 
kísértésekben már elbukunk, vagy 
egyenesen keressük a kísértéseket, 
futunk utánuk, mintha valami érté-
ket képviselnének. Nekünk egyálta-
lán nem idegen az erkölcsi szenny, 
hanem olykor jól érezzük magunkat 
benne. Nem tudhatjuk, hogy az Úr 
Jézus mekkora sátáni nyomásnak állt 
ellen, és milyen emberfeletti kísérté-
sekből került ki tisztán és győztesen! 
Mit tudunk mi a gonosznak arról az 
iszonyatáról, ami a Sátán természe-
téhez hozzátartozik? Nem ismerjük 
teljes valóságában a mélységeit és 
embergyilkos természetének kegyet-
lenségét (Jel 2,24). 
Mit tudunk mi az Isten békességéről, 
akiket a legkisebb kellemetlenség is 
kiborít? Jób mindenét elvesztette, és 

nem háborgott sem Isten, sem em-
berek ellen. Amikor a társdalomból 
kivetetten, szeretteitől és barátaitól 
megvetve fekélyekkel borítva szen-
vedett, csak akkor szólalt meg, akkor 
is visszafogottan. Pál és Silás meg-
vesszőzve, kalodába zárva dicsére-
tet énekelt. 
Senkitől nem háborgatva, Istentől és 

emberektől megbecsülve vál-
nak a gyülekezetben élők 

saját maguk képtelen és 
felesleges vágyaival a 
viszályok forrásaivá. 
Semmit nem véve át a 
Békesség Fejedelmének 

természetéből, aki pedig 
a maga békességét hagyta 

örökül nekünk (Jn 14,27).
Mit tudunk mi Isten jeleiről, 

akiket elkápráztatnak a hamis krisz-
tusok megtévesztései, vagy az embe-
ri felemelkedés kínálkozó és csábító 
lehetőségei? Hogy egy falat kenyér is 
jellé válhat, egy csepp bor a szenve-
dő és értünk kereszten megölt Jézus 
vérének a szimbólumává. Egy kopor-
só azt üzeni: készülj! Egy megbékélt 
szívvel hazafelé tartó idős ember fé-
lelem-mentes vallomása a halálról 
és a feltámadásról annak a jele, hogy 
Isten megváltó munkája célhoz ért 
egy ember életében.
És mit tudunk a Megváltónak arról a 
munkájáról, amit ez az angyali beje-
lentés előlegezett meg? Hány beteget 
gyógyított meg? Hány megkötözött 
lelket szabadított meg a bűn és a ha-
lál köteleitől? Hány elrontott életből 
formált teljesen újat és egészségeset?  
Mióta árad ki Isten kegyelme a já-
szolbölcsőtől a Golgotáig és azon túl 
a feltámadásig és az örök életig válto-
zatlan erővel és változatlan irgalom-
mal? Hol van ennek az áradásnak a 
földrajzi vagy idői határa? Vajon el-
ért-e már a végéhez, vagy legalább is 
addig a pontig, amit Isten meghatá-
rozott a történelem menetében?
A pásztorok megrettentek, amikor 
körülragyogta őket Isten dicsősége, 
de nem bénultak le, sőt erőt nyer-
tek. Ahogy megmondatott nekik, el-
mentek és megtalálták a jászolban a 
Gyermeket. Ne legyünk rosszabbak 
náluk! Amit Isten kijelentett, annak 
járjunk a végére. Ha tükör által és 

homályosan, de valamit mégis meg-
látunk azokból a felséges dolgokból, 
amelyeket Isten már elvégzett a múlt-
ban és kilátásba helyezett a jövőben.

Hegyi András

KÉRDEZ A 
GYERMEK  

„Ott fenn lakott a csillagok felett,
de mikor karácsony este lett,
lejött a földre, mint kicsiny gyermek.
És – ó –, a hidegszívű emberek!
Kis istállóban kellett hálnia.
Szalmán feküdt. Ő, az Isten Fia.
Elhagyta értünk az egeket.
Ugye, apukám, nagyon szereted?”

Az apa nem szól. Olyan hallgatag.
De a kis kedvenc nem vár szavakat.
Odaszorítja vállára meleg,
kipirult arcát, s tovább csicsereg.
„Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény,
és ott aludt az állatok helyén,
szűk istállóban. Nem is érthetem.
Milyen meleg ágyacskám van nekem,
pedig csak a te kislányod vagyok.
És Ő, az Isten Fia, Ő a legnagyobb,
szalmán feküdt, amikor született.
Ugye, apukám, nagyon szereted?

Kint csillagfényes, hideg este… tél…
Bent apja ölén kisleány beszél.

„Ott sem nyughatott, szalma fekhelyén.
Futniuk kellett éjnek idején.
Halálra keresték a katonák.
Milyen keserves útjuk lehetett.
Ugye, apukám, nagyon szereted?
Az apa leteszi a gyermeket.
‘Ugye, szereted?… Ugye, szereted?’ – 
Nem bírja már, el kell rohannia.
A jászolban fekvő Istenfia
karácsonyesti képe kergeti.
Feledte, és most nem feledheti.
Most a szeméből könnyre könny fakad.
Most vádakat hall, kínzó vádakat.
Elmenekülne még, de nem lehet.
Most utolérte az a szeretet.

S míg a szívébe égi béke tér,
mintha körül a hólepett fehér
tetők, utak felett távol zene,
angyalok tiszta hangja zengene
szívet szólongató, szép éneket:
– Szegény lett érted. Ugye szereted?

Túrmezei Erzsébet
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Szeretettel köszöntöm a Mera min-
den munkatársát és az Antenna szer-
kesztőséget. Édesanyám nevében 
Marosvásárhelyről régebben többször 
írtam önöknek. Nem tudom emlé-
keznek-e édesanyámra, Erzsike né-
nire egy régi hűséges hallgatójukra 
Bonyhárúl, Erdélyből, aki többször 
tett bizonyságot. Sokszor kérte, hogy 
írjak levelet önöknek, mondta persze, 
hogy mit írjak. Hiszen ő már 36 éve 
nemlátó volt, sajnos most azt kell ír-
nom, hogy volt, mert néhány hete ha-
zaköltözött teremtő Urához. 
Többször említette az utóbbi időben, 
hogy kell írjunk a Merának, mert ré-
gen nem írtunk, de én vagyok a hibás, 
hogy erre nem került sor. Mindig halo-
gattam, hogy majd a jövő héten, mert 
most túl fáradt vagyok, vagy nincs időm 
és most nagyon sajnálom, hogy nem 
tettem meg. Édesanyámnál ugyanis 
másfél évvel ezelőtt méhnyakrákot 
diagnosztizáltak, többször elöntöt-
te a vér, azt mondták áttétes, utol-
só stádium, pár hete van még. Sokat 
gyengült, az agya is rohamosan me-
szesedett, sokat felejtett, de megváltó 
Urához mindvégig hűséges maradt.
Valamikor, pár évtizede, talán 40 éve 
szólította meg az Úr egy temetésen Jób 
szavaival: „Tudom az én megváltóm 
él és egykor az én porom felett meg-
áll.” Azóta kutatta az írásokat. Miután 
megvakult - 47 éves korában - a Mera 
adásaival gazdagította hitét, hiszen 
már olvasni nem tudott. Letérdelt 
a rádió elé és imádkozott: „Uram, a 
rádión keresztül szólj hozzám!” - és 
mindig könnyes szemmel, örömmel 
fogadta Isten vígasztaló szavait. Mert 
az Úr valóban szólt. Ő adta az erőt ne-
ki minden nap, hiszen főzött, mosott, 
takarított, vasalt. Az udvar tele volt 
tyúkokkal, csirkékkel és nagy-nagy 
örömmel gondozta őket. Mielőtt neki-
fogott kalácsot sütni imádkozott: „Úr 
Jézus, segíts, hiszen nálad nélkül nem 
tudom. És az Úr segített fi nom kalá-
csot, hájas tésztát, kavart süteményt 
készíteni”. Mindenki csodálta. Szólt 
még hozzá az Úr kazettákon, CD-n 
keresztül, hisz volt neki sok igehir-
detése, nagyon ügyesen tudta kezel-
ni és az Úr csodálatos bölcsességgel 
áldotta meg. 
Nagyon sok igét megtanult és tud-
ta az igehelyeket is pontosan. Így 

tudott bizonyságot tenni,  templo-
mokban, nőszövetségi alkalmakon, 
csendesnapokon. Június 13-án töl-
tötte be a 83. évét és olyan örömmel 
mondta: „Meg van írva: ’életetek ide-
je 70 legfeljebb 80 esztendő’ és én 
már meghaladtam a legmagasabbat, 
Istennek hála. Kívánok néha elköltöz-
ni, de örömmel maradok köztetek és 
hallom a hangotokat, az unokák és 
dédunokák hangjait”. 
Június 22-én reggel még beszéltem 
vele, délelőtt borsót fejtett, sálat kö-
tött a dédunokáknak, este mikor 
hazamentem, már nem tudtam ve-
le beszélni. Agyvérzés érte, lebénult 
a jobb fele, nem beszélt, nem evett, 
nem ivott többé. Sírva könyörögtem 
az Úrhoz: „Miért, Atyám, miért adtad 
meg ezt is? Nem volt elég a vakság, a 
rák, a sok áttét, a csontok fájdalmai és 
még ezt is megengedted neki?” Csak 
utólag értettem meg, hogy igen, így 
volt ez jó neki, csak így tudta az Úr 
hamarabb hazavinni, mert igazából 
most jöttek volna azok a nagy fájdal-
mak, amit az orvos azelőtt egy évvel 
így mondott: „az utolsó stádiumban 
nagy fájdalmai lesznek”. 
Köszönöm az Úrnak az együtt eltöltött 
éveket. Köszönöm a sok jó tanácsot, 
amit tőle kaptunk. Köszönöm az ér-
tünk és mindenkiért elmondott imád-
ságokat. A türelmét, amivel hordozta 
a betegségét. Igaza volt a lelkésznek, 
aki a temetésen azt mondta, hogy a 
falu és minden ismerőse Erzsike néni 
személyében nagy értéket veszített el. 
Az Antennát megkaptuk, kétszer is 
elolvastam neki és mindig örömmel 
hallgatta a bizonyságtételeket. A szer-
kesztők írásait és neveit is örömmel 
hallgatta és azt mondta: őket mind 
ismeri. Úgy nyilatkozott, hogy ő a lát-
hatatlan gyülekezethez tartozik, s ha 
személyesen nem is látta őket, majd 
odaát mindegyikkel találkozik. „Ott 
majd megöleljük egymást!” 
Örvendezett mikor megtaláltam a 
rádión a műsorokat, a szükséges hul-
lámhosszakat, az ismerős zenét. Örült, 
mikor Kulcsár Anikót és Tibort hal-
lotta. „Ők mind az én ismerőseim” - 
mondta.
Most, hogy ő már nincs többé itt a 
földön, szeretettel köszöntöm önöket 
a 111. Zsoltár 1-3. verseivel

Sz. Ibolya, Erdély

Az előző két pályázatra írást be-
küldők közül az alábbi levélíróin-
kat jutalmaztuk:

Aczél Ilona, Izsák
Asztalos József, Nyíregyháza
Béni Gézáné, Budapest
Bódis Sára, Kraszna, Románia
Egyed Erzsébet, Várasfenes
Fábián Tiborné Éva
Gaál Istvánné Irénke, Farád
Horvát Csabáné Ildikó, Keszthely
Járinka Tiborné, Tatabánya
Juhász János, Bekecs
Kiss Jánosné, Tápióság
Kontra Imréné, Tata
Kovács Sándorné, Miske
Kozma Imréné, Lenti
Mészáros B. Margit, Kunszentmárton
Nemes István, Nagykanizsa
Opauszki Sándorné, Kiskőrös
Pálfi  Ferenc, Érd
Pápai Istvánné, Lovasberény
Révész Andrásné, Kisvárda
Sándor Margit, Nagydobrony
Szabó Dénes, Vecsés
Szabó Zsolt, Zsadány
Szabóné T. Éva, Székesfehérvár
Szomor Ibolya, Románia
Szűcs Irénke, Budapest
Tóth Béláné, Buzsák
Volentér Anett
Zsombó Felber József

2019 májusától az adott hónap-
ban adományt adóknak hírlevelet 
küldünk. Novemberig 6 esetben 
postáztuk 4 oldalas anyagainkat.

*  *  *
A web oldalunkról indítható online 
adás hallgatottsága folyamatosan 
és mérhetően növekszik az elmúlt 
hónapok alatt. Hálásak vagyunk 
Istennek, mert a fejlesztés módja 
és iránya – szolgáltatót váltottunk 
és a sávszélességet jelentősen nö-
veltük – helyesnek bizonyult. 

*  *  *
A budapesti Sola rádióval továbbra 
is együtt működünk, ugyanakkor 
kizárólag azokkal a műsorokkal 
kapcsolatban tudunk felvilágosítást 
adni, vagy észrevételeket elfogad-
ni, melyek a MERA stúdiójában ké-
szültek. Megértésüket köszönjük!
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„Boldogan éltek, míg meg nem haltak…”
Bizonyára mindenkinek feltűnt már, 
hogy a mesék valahogy így érnek vé-
get… Legalább is azok, amelyekben a 
királyfi  és a szegény, árva leány, vagy 
a szegény ember legkisebb fi a és a ki-
rály leánya egymásra találnak és ösz-
szeházasodnak. Addig általában sok 
küzdelem, viszontagság, ármány és 
intrika akadályozza őket, de végül 
győz a szerelem és az igazság és „bol-
dogan élnek, míg meg nem halnak…”
Igen ám, de itt jön az élet. Az a bizo-
nyos nagybetűs, amivel eleink nem 
mulasztottak el riogatni bennünket 
gyermekkorunktól fogva, mondván, 
hogy „majd az megtanít bennünket”. 
S ennek az oktatásnak úgy látszik fel-
tétlen része az, hogy a házasság nem 
boldogság automata, amit ha egyszer 
végre üzemeltetni kezdünk, 
akkor a boldogabbnál 
már csak boldogabb 
napok jöhetnek. 
Sokan ebben a nagy 
„tanulásban” elve-
szítették a hitüket, s 
eszükbe sincs meghá-
zasodni. Mások az első 
adandó alkalommal a válást 
emlegetik. Megint mások úgy tesznek, 
mintha házasok volnának, csak ép-
pen nem azok, mert a „papír az csak 
papír”. De a legtöbben – sajnos ma-
gukat hívő keresztyéneknek vallók 
is – úgy tesznek, mintha nem ven-
nének tudomást arról, hogy a házas-
ság élő organizmus. Ebből adódóan 
megbetegedhet – és meggyógyulhat. 
Támadásokat élhet át, amelyben el-
bukhat és győzhet. Ellenségei és tá-
mogatói vannak és nem csak emberi 
oldalról, de az érzéken túli világ ré-
széről is. Isten a teremtője, de a Sátán 
a megrontója. S ha nem fáradoznak 
karbantartásán, menthetetlenül fel-
veri a gaz, mint az elhanyagolt kertet, 
vagy „besül”, mint a kenését elvesz-
tő motor…
A házasság éppen ott kezdődik, ahol 
a mesék véget érnek… A menyegző 
után meg kell tanulni az együttélést. 
Megváltozik az életforma – gyakran 
az élettér is. Megváltozik a fontossági 
sorrend, meg kell „tanulni” egymást, 
az új helyzetet, rokonokat, barátokat. 

Ki kell alakítani egy teljesen új me-
netrendet és külön feladat az „én” és 
a „mi” egyensúlyának megtalálása. 
Új szokások, felelősségek, felada-
tok. Elszámolással tartozunk egy-
másnak és egymásért… S mire ebbe 
kezd belerázódni a „boldog ifjú pár”, 
megérkezhet a kis herceg, vagy her-
cegkisasszony – és lehet mindent ta-
nulni – előlről.
S még hányszor az évek során! Hisz 
jön váratlan munka, vagy munkanél-
küliség, betegség, nehézség, anyagi és 
egyéb kihívások. Öregednek a szülők, 
s végül az ifjú pár is több számjegyű 
évfordulókat ünnepel, s közben válto-
zik. Gyökeresen. S ezekben a változá-
sokban újra kell tanulni a kapcsolatot, 
egymást, s hogy mit jelent szeretni… 
Mert aki nem tanul, nem tud helyesen 

dönteni. Dönteni a szeretet mel-
lett, ami kitartást, áldozatot 

és még ki tudja mi mindent 
jelent egy-egy adott hely-
zetben…
Bár még csak karácsony 

előtt vagyunk, de rohamo-
san közeleg a február, s ve-

le a „házasság hete”, melynek 
rendezvény sorozatába évek óta a 
MERA-ból is hívnak bennünket előad-
ni határon innen és túl. Lapzártakor 
csörgött a telefon, s megérkezett most 
is a meghívás Erdélyországba. Ez adta 
a gondolatot: Kérjük meg olvasóinkat, 
legyenek segítségünkre. Bizonyára 
számos olyan példát láttak, akár sa-
ját, akár szeretteik életében, vagy 
közvetlen környezetükben, amikor 
a Mindenhatóra támaszkodó házas-
párok házassága nem csak vegetált, 
de élt, virágzott, másoknak is erőt 
jelentett. Sőt, bizonyságtételt, hiszen 
a efézusi levél szerint a keresztyén 
házasság bizonyságtétel: Krisztus és 
menyasszonya, az egyház kapcsola-
tának kiábrázolása.

Legyen ez tehát új pályázatunk té-
mája, s egyben mottója: 

„Boldogan éltek…” 
Beküldési határidő: 

Január 30. 
Az első 15 beküldőt könyvjutalom-
ban részesítjük!

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)
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dolom, hogy azon az estén mindnyájan a 
honvágy betegei voltunk. Vigasztalanok. 
Végül hamarosan, fájó szívvel kimene-
kültem a fedezekből. 
Kint csillagfényes éjszaka vett körül. A 
felszaggatott karsztos sziklák fehéren vi-
lágítottak. Szegény ország! - Valamikor 
termékeny mezők, virágzó kertek húzód-
tak itt. Lenn, a völgyteknőben falu volt. 
Már csak néhány csupasz gyümölcsfa je-
lezte. A romokat eltüntették, felhasznál-
ták útépítéshez. Két évvel ezelőtt boldog 
emberek ünnepelték itt a karácsonyt. 
Merre lehetnek most az otthontalanok? 
Hirtelen valami zajt hallottam. A néhány 
lépésnyire levő tiszti fedezékből kijött 
valaki. Nem látott engem, mert árnyék-
ban álltam. Én azonban felismertem. Az 
a főhadnagy volt, aki nekem mindig na-
gyon imponált. Csak állt és nézett a vi-
gasztalan éjszakába. Lám, gondoltam, ő 
ugyanúgy érez, mint én. Hiszen a tisztek 
is szinte mind részegek voltak. Bizonyára 
őrá is rászakadt a háború egész borzal-
ma, s nem bírja elviselni. 
De - mi van nála? Köpenye alól fényes 
kürtöt húzott elő, és ajkához emelte. 
Végtelenül lágyan és tisztán felcsendült 
az összelőtt völgy felett: 
„Áldott örömidő, rég várt örömidő, ir-
galmat hozó Szenteste...” A dallam va-
lósággal kényszerített, hogy halkan vele 
mondjam a szöveget. Pedig minden lá-
zongott bennem. Nem! Nem! - kiáltotta 
a szívem. Ez nem igaz. Ott a szétrombolt 

falu. Minden elpusztított ház fájdal-
mat, bánatot áraszt. És itt vannak 
a részeg honvágytól szenvedő fér-
fiak. Otthon pedig a síró feleségek, 
gyerekek, akik apjukat hívják - vér, 
halál, fájdalom... Lehet arról zenél-
ni, hogy: „Áldott örömidő...?” A fő-
hadnagy fújta nyugodtan tovább. 
Milyen panaszosan hangzott: „bűn-
be veszett a világ...” 
Igen, gondoltam, ez már igen! Még 
soha nem láttam és találtam ilyen 
valóságosnak ezt a mondatot. „Isten 
adta szent Fiát...” - zúgott bele a 
kürt a gondolataimba. Mintha há-
lyog esett volna le a szememről: ez a 
karácsony, ez, és nem más: „Bűnbe 
veszett a világ - Isten adta szent Fiát; 
Keresztyének, a szívetek ezt zengje!” 

Wilhelm Busch  
(Variációk egy témára –  

Evangéliumi Kiadó)

1915-ben történt. Mint háborús önkéntes 
kint voltam a fronton. Champagne-ban, 
egy vigasztalanul elpusztított vidéken 
táboroztunk a löveg mellett. Karácsony 
előtti napon megjött a posta. Én is kap-
tam egy kis csomagot. 
A sokféle kedves ajándék között volt egy 
sárga viasztekercs is. „Gyerekek, csiná-
lunk karácsonyfát!” - kiáltották bajtársa-
im, amikor meglátták a kezemben. 
Szenteste reggelén elindultam baráta-
immal, hogy karácsonyfát keressünk. 
Milyen boldogok voltunk, mikor egy kis 
zöld bokorra leltünk! Nagy szeretettel 
beleállítottuk egy konzervdobozba. Több 
türelemmel, mint ügyességgel szétvagdal-
tuk a viasztekercset, és darabkáit gom-
bostűvel az ágakra tűztük. Végre eljött a 
szenteste. Körülöttünk minden csendes 
volt. Csak itt-ott süvített egy-egy eltévedt 
lövedék az éjszakában. Ideje volt nekilát-
ni az ünneplésnek. Hanem az egész ba-
lul ütött ki. 
Délután nagy mennyiségű pálinkát kap-
tunk. A férfiak alaposan nekiláttak a 
méregnek, úgyhogy igen rossz légkör 
uralkodott. Megpróbáltam menteni, ami 
menthető, meggyújtottam a gyertyákat, 
és kértem a katonákat: „Énekeljünk egy 
éneket!” Egyetlen személy mutatott haj-
landóságot. Mire nekifogtunk volna, a 
kis gyertyák már ellobbantak. A fedezék 
megtelt a kialvó gyertyák maró füstjével. 
Semmi nem sikerült. Miért? Ma úgy gon-

„BŰNBE vESzETT vIlÁG...”

(Traskó Anna rajza)


