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Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és 
nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, 
ha elhal is a porban csonkja, a víz illatától kihajt, ágakat hoz, 

mint a csemete. (Jób 14,7–9)
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Egy százlakásos, öt lépcsőházas társas-
házban lakom. Ha egy nő egyedül lakik, 
és a természet rendje szerint korosodik is, 
akkor bizonyos dolgok egyre nehezebbé 
válnak, mert el kell végezni azokat a fela da-
to kat is, vagy legalábbis embert találni rá, 
ami ré gen csak ennyibe került: „Folyik a 
csap fi am, csináld már meg, kérlek!” Vagy: 
„Szedd már le a karnist, légy szíves… Vagy: 
„Kéne ide egy lyukat fúrni drága, mert va-
lamit szeretnék oda tenni”… 
Ahol egyedül marad az anyuka, ott lénye-
gesen megváltozik minden. Nincs aki az 
úgynevezett férfi munkát elvégezze. Így 
vagy maga tanulja meg a részleteket, vagy 
szerez valakit, aki – sokszor igen drágán, 
és nem is mindig úgy, ahogy szeretné az 
ember –, de teljesíti a kívánságot.
Nos, én már megtanultam sok mindent. 
Hogy kell bőrözni a csapot, hogy kell fel-
szerelni az új zuhanyt, hogy lehet a hú-
zogatós kocsival kikerülni a cipekedést, 
hogyan kell a műszaki cikkeket progra-
mozni és így tovább. De bármennyire tö-
rekszem ezermester lenni, mégis vannak 
olyan fela da tok, melyekhez segítséget kell 
kérnem. Főleg akkor van ez így, ha én kiló-
gok valami sorból. Most is ez történt.
A lépcsőházunkat festettük. Ezzel együtt 
járt az is, hogy új postaládákat lehetett ren-
delni. Szólt is a közös képviselő, hogy most 
fele áron tudnak szerezni nagy tételben, 
kérek-e? Nekem személyes kötődésem van 
a régi postaládához, mert Öcsike fi rkálá-
sai vannak rajta, amik igen kedvesek az én 
szívemnek. Már tíz éve, hogy hazament a 
mennyei Atyához, és azóta nézegetem ezt 
az emléket. De azért megkérdeztem, hogy 
kb. hányan kérnek újat. Azt mondták, hogy 
csak kevesen. No, akkor semmi baj, a régi 
a trendi – gondoltam, és nem is foglalkoz-
tam többet a témával.
Igen ám, de e döntésem nyomán a kelle-
metlenségek bőséges tárháza szakadt rám. 
Leszedték a festők a régieket, egy darab-
ban, mind a tizenhatot. Az újakat feltették 
a helyükre. A hiányzók helyét kihagyták. 
De mivel egy útban lévő nagy tömbről volt 
szó, hol ide, hol oda passzolgatták, hogy ne 
kelljen kerülgetni. Ráadásul koszos is lett 
irgalmatlanul, ahogy a festék és törmelék 
ráhullott. Amikor próbáltam kibányászni 
a postámat, mindig szörnyen mocskos lett 
a kezem és a ruhám is itt-ott. Ez alatt az 
inzultus alatt megtörtént, hogy máshová 
dobták a banki értesítőmet, amit felbontva 
találtam meg. Nem volt jó érzés, hogy az 
összes pénzügyi adatom más kezébe került. 

Addig-addig kerülgették ezt az ormótlan 
postaláda halmazt, míg végül kikerült a 
hátsó udvarra. Amikor végre megtalál-
tam, erre gondoltam: Hát postás legyen, 
aki észreveszi, hogy hol van! 
Addig tartott a gondok sora, amíg úgy dön-
töttem, hogy akkor már én is új postaládát 
veszek. Már csak azért is, mert összesen 
csak három régi maradt, ráadásul azok nem 
is könnyen fértek be az újak által hagyott 
lyukba. Ami igaz, igaz, dupla árat fi zettem 
érte, és kétszer kellett elmennem az áru-
házba, mert először a jelzett típus kisebb 
változatával tértem haza. De volt miből. 
Ez volt az első csoda a számomra.
És innen külön megtapasztaltam az Úr 
végtelen gyengéd gondviselését. Először 
is abban, hogy nem voltam ideges a hetek 
során. Ha régi énemre gondolok, akkor 
már mondtam volna ezt meg azt, dohog-
tam volna, hibást keresek… de most nem. 
Most – magam előtt is érthetetlen módon 
– csak türelmesen végiggondoltam az új 
helyzetet, és nyugodtan döntöttem. Az én 
szememben ez volt a második csoda.
Már régen tudom, hogy mennyire igaz az 
az ige, hogy Teremtőnk az özvegyek és ár-
vák gyámolítója is. Azt is értem már a saját 
helyzetemből, hogy Jézus miért hívta fel 
mindnyájunk fi gyelmét arra, hogy az öz-
vegyek sorsát könnyítsék meg… De legin-
kább nekem egy személyessé vált ige szólt 
az Ézsaiás könyvének 54. részéből: „Ne 
félj, mert nem vallasz szégyent, ne piron-
kodj, mert nem ér gyalázat… özvegységed 
gyalázatára sem emlékszel többé. Mert aki 
alkotott, az a férjed, akinek Seregek Ura a 
neve, és aki megváltott, az Izrael szentje, 
akit az egész föld Istenének hívnak.”
Nekem ez az ige egy igen megbízható társ, 
valójában egy férj állandó jelenlétét is je len-
ti. Nagyon gyakran előfordul, hogy valamit 
nem tudok megcsinálni, senkit nem találok 
rá, reménytelen az ügy, de nem keseredek el. 
Segítségül hívom az Urat, és mindig min-
den megoldódik! Vagy úgy, hogy nekem 
támad valami jó ötletem, vagy úgy, hogy 
Isten más valakit rendel ki arra, hogy ezt 
a problémát megoldja.
Most is ez történt. A csere-postaládával ép-
pen hazafelé tartottam, és azon gondolkod-
tam, hogy vajon kivel fogom felszereltetni 
ezt a darabot, mert már hetek óta senkit 
sem láttam a munkások közül. Levonultak. 
Tépelődtem. Felsoroltam magamban a le-
hetőségeimet, és azt latolgattam, hogy va-
jon majd melyik úton indulok el.
Az első meglepetés akkor ért, amikor be-

léptem a lépcsőházba, és azt láttam, hogy 
egy fi atalember éppen a postaládákat szereli. 
Odamentem és láttam, hogy pont az én ré-
gi met próbálja kitépdesni a többi közül.
– Ó, uram, bocsásson meg, hogy dupla 
munkát okoztam – fordultam hozzá –, de 
nem szükséges szétszerelnie a régi posta-
ládámat, mert most hoztam az újat. 
Rögtön felszerelte. Ez volt a harmadik cso-
da. Isten máris odarendelte a szerelőt, pont 
akkorra, amikor én megérkeztem. Se nem 
előbb, se nem később. De – amint Isten 
szeretetére jellemző – a gyengéd gondos-
kodásnak itt még nem volt vége, mert a 
szerelő így szólt az időközben előkerült 
közös képviselőnkhöz:
– Nagyon nehéz szétszedni ezeket a régi 
ládákat, de csak ezt sikerült leoperálnom 
– és az én régi darabomra mutatott. Mi 
lenne – folytatta –, ha ezt tenném oda an-
nak, aki nem vett újat? 
És képzeld el kedves olvasóm, hogy így 
most fenn van nekem mind a két postalá-
dám. Gyönyörködöm az újban, és a szívem 
olykor egy picit megreped, amikor a régire 
nézek, rajta Öcsike fi lctollas szövegére. 
Rátettük az új nevet, és az ötödik csodát 
én szépen lesikáltam…
Mélyen elérzékenyültem, hogy Isten meg-
értette az én gyengéd vonzódásom e be-
tűk iránt. Tudta, hogy én nem bálványozok 
semmit, tudta, hogy én semmi különöset 
nem rakosgatok el, és azt is tudja, hogy a 
szívemben az emberi gyász az Ő kezében 
van… Talán ezért nem tartotta felesleges-
nek még ezt a féltőn átölelő gondoskodást 
sem. Nem győztem eléggé megköszönni, 
és dicsőíteni az Urat ezekért.
Kedves olvasóm! Én hiszem és tudom, hogy 
a te életedben is számtalan jele van annak, 
hogy ügyeid intézésében az Úr jelen van. 
Kérlek, vedd észre, kérlek, köszönd meg, 
kérlek, dicsőítsd ezért a mennyei Atyát, aki 
olyan gyengéd szeretettel vesz körül mind-
nyájunkat. Mert neked vajon hogy esne, 
ha a gyermekedért a szívedet is kiteszed, 
de ő vagy nem veszi észre, vagy természe-
tesnek tartja, vagy arra gondol, hogy eny-
nyi aztán jár neki… és meg sem köszöni. 
Mert mi járna nekünk igazán? Az, ami a 
bűnös ember jutalma: a halál. És mit kap 
e helyett Isten népe? Életet, sőt gondos-
kodó, gyengéd, szerelmesen szerető, féltőn 
gondoskodó szeretetet.
Adja Isten, hogy te is meglásd ezt minden 
nap! Lásd meg, mondd el és terjeszd Isten 
jó hírét…  

Salyámosy Éva

Az új postaláda esete
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Sokszor elgondolkodom azon, hogy 
Isten vajon miért enged meg nehézsége-
ket az életünkben. Talán egy ilyen forró 
nyár után, mint amilyen az idei is, vala-
mit megérthetünk Isten bölcsességéből, 
ezen a téren is… 

Nem tudom, ki hogy van vele, de én elég 
nehezen viselem, amikor a hőmérő higany-
szála a „fellegekben” kezd járni. Melegem 
van, fáradékony vagyok, nehezebben fog az 
agyam (a munkával meg haladni kellene, 
mert az élet azért még nem 
áll meg…). Ráadásul ezen 
a nyáron többször is fújt 
(legalábbis nálunk), szin-
te forró, perzselő déli szél. 
Eső persze sehol, s egy idő 
után minden élőlény: em-
ber, állat, növény szinte 
sóvárgott az éltető, enyhü-
lést hozó eső után, hiszen 
ha nincs eső, nincs víz, és 
előbb utóbb, minden kiég, 
minden elpusztul. Persze 
a forróság után a legtöbb-
ször nem csendes, áztató 
eső következik, hanem a 
legtöbbször vihar kísére-
tében jön meg az éltet adó 
víz. Ezt is volt alkalmunk 
megtapasztalni. Egyszer-
kétszer olyan hevesen csaptak össze a ter-
mészet erői: sötéten, feketén gomolyogtak 
a felhők, csattogott a villám, dörgött az ég, 
viharos szél tépte a gallyakat, hogy csak 
imádkozni tudtunk, Isten őrizze az or-
szágunkat, s ha lehetséges, ne legyen na-
gyobb kár a termésben. Sok helyen őrizte 
is, persze volt, ahol sajnos fák törtek, jég 
tarolt. De ennek elle nére az esőre szük-
ség volt, mert különben minden elpusz-
tult volna! 
Így van ez a lelki, szellemi életben is. A 
legtöbb ember a „felhőtlen napsütéssel” 
azonosítaná Isten áldását. Olyan idősza-
kokkal, amikor minden ragyogó, minden 
derült, sehol egy fenyegető felhő! Igen, 
ezekre a napokra is szükségünk van, de 
szükségünk van a „kérges, kőkemény-
nyé száradt lelki talaj” megöntözésére is. 
Azokra a napokra, amikor úgy érezzük, 
hogy szinte „veri Isten igéje, Isten keze 
az életünket”, hiszen ezek nélkül hiába 
hull az Igemag, a kérges földben képte-
len csírázásnak indulni, és szárba szök-
kenni. Egyszer valaki azt mondta, hogy 
aki megtérésért imádkozik, az a megtérés 
körülményeiért is imádkozik, s ne legyen 

megbotránkozva, ha Isten meghallgatja az 
imáját, és olyan dolgokat enged meg, ami-
re nem számított. Üldözések, betegségek, 
fájdalmak, haláleseteket, ezek mind-mind 
eszközök lehetnek az Ő drága szent kezé-
ben. Ilyenkor ázik a szív, puhul a talaj, s 
alkalmassá válik a gyümölcstermésre…
Sokféle nehéz helyzet adódhat az életben. 
Van, amikor a hitünkért állunk ki megpró-
báltatásokat. István volt az első vértanú. 
Azóta sokan követték ezen az úton: az el-
ső keresztények közül számosan, az apos-

tolok közül szinte mind, és szerte ezen a 
világon sok ezren és ezren. Ma is vannak 
olyanok, akik ezen a módon is bizonysá-
got tesznek hitükről. Több olyan esetet 
is ismerünk, amikor egy-egy keresztény 
mártírhalálát látva vált valaki Krisztus kö-
ve tőjévé. Mi itt, Magyarországon most bé-
ké ben, szabadon élünk, de Isten nem ígért 
nekünk se gondtalan, veszélymentes éle-
tet. Számolnunk kell azzal a lehetőséggel 
is, hogy minket is érhetnek megpróbál-
tatások, mint ahogy ez a világ sok egyéb 
részén realitás is. 
Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy olyan 
is van, amikor saját butaságunk miatt ke-
rülünk nehéz helyzetbe. Nem vigyáztunk, 
óvatlanok voltunk, vagy egyszerűen osto-
bák, s előidéztünk olyan dolgokat, melyek 
vagy nekünk, vagy a környezetünknek fáj-
dal masak… Jól ismert dolog például a ge-
nerációs feszültség, vagy az „anyós kérdés”. 
Viccelgetünk, tréfálkozunk a témán, ám a 
valóság az, hogy ha nem Istenre fi gyelünk 
ebben a kérdésben is, és nem Rá hallgatunk, 
akkor valóban sok nehéz helyzet adódhat, 
mégpedig abból az egyszerű tényből adó-
dóan, hogy ahol emberek élnek együtt, 

ott problémák is vannak, mégpedig szép 
számmal. Ráadásul a szeretetlenség szere-
tetlenséget szül, a viszály viszályt teremt, 
ám a krisztusi szeretet türelmes, nem ke-
resi a maga hasznát, nem gerjed haragra, 
s mindent elfedez…

Jó, ha tisztában vagyunk azzal a ténnyel, 
hogy Isten néha talán azért enged meg ne-
hézségeket egy-egy ember életében, hogy 
ezáltal is tanítsa, nevelje nemcsak őt magát, 
de a környezetét is. Miért születik például 

egy gyermek betegen, nyomo-
rékon, miért szenved sok-sok 
embertársunk gyógyíthatatlan 
betegségben, hordva olyan fáj-
dalmakat, melyek alig-alig elvi-
selhetőek?! Miért nélkülöznek 
sokan, míg máshol dőzsölnek 
a jóban?! A „Miért engedi ezt 
meg az Isten, ha van?!” kezdetű 
mondatot a leghitetlenebb, legis-
tentelenebb ember is hányszor 
odavágja, persze arra nem gondol 
ilyenkor, hogy nem Isten hajtja 
az embereket a bűnbe (aminek 
a következménye a szenvedés), 
hanem az önző, bűnös, isten-
telen szívük. Késő Isten ol-
talmazó kezét akkor keresni, 
amikor önfejűen a szakadékba 
rohant valaki, s jól összezúzta 

magát. Erről persze a legtöbbször halla-
ni se akarnak azok, akik úgy vélik, hogy 
Istenre csak akkor van szükségük, amikor 
bajban vannak, különben elboldogulnak 
saját maguk is! Természetesen ettől még 
nem hatódik meg Isten, hiszen Ő nem a 
„nagy varázsló”, aki akkor segít, és úgy, 
amikor azt mi megmondjuk Neki, hanem 
szerető édesatya, aki nem örül gyermekei 
önfejűségének, de nem hagyja magát ug-
ráltatni. Bánkódik a kemény szíven, ké-
szít megtérésre való időt is, de senkit nem 
kényszerít. Néha úgy érezzük, hogy talán 
túl türelmes is, s nem értjük mérhetetlen 
kegyelmét, de mindez azért van, „mert nem 
akarja, hog y némelyek elvesszenek, hanem azt 
akarja, hog y minden ember megtérjen, és eljusson 
az igazság ismeretére.”
Van egy olyan vonulata is a témának, mely-
re ritkán szoktunk gondolni, pedig ugyan-
csak elgondolkodtató, hiszen egy-egy nehéz 
helyzettel szembesülve rádöbbenhetünk 
arra is, hogy mennyivel jobb dolgunk van 
nekünk annál, mint ahogy azt eredetileg 
gondoltuk! Tehát, el a panaszkodással, s 
épp ideje a hálaadásnak...

Kulcsár Anikó

Miért vannak nehézségek az életünkben?
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Akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig 
mindent, akit fi ává fogad. Zsid 12,6.

Megtérésem után az első legnagyobb vá-
gyam az volt, hogy Isten szeretetéről beszél-
jek a gyerekeimnek. Igen ám, de hogyan? 
Elővettem azokat az evangéliumi tartalmú 
könyveket, amiket kaptam, és esténként 
felolvastam belőle. Bár már régen tudtak 
olvasni, de így mégis meghittebb volt. 
Nagyon örültem, hogy szinte minden al-
kalommal kérték, hogy ne csak egy részt 
olvassak fel, hanem többet is. Érdekelte 
őket a sok kedves, érdekes történet, de 
csak ennyi volt. Hívtam őket a gyüleke-
zetbe, ám nem akartak jönni. Egyszer 
kétszer eljöttek ugyan, de később valami 
kifogást találtak, hogy miért nem érnek 
éppen rá. Nem hatalommal, nem erővel, 
hanem az én Lelkemmel, jutott eszembe 
ilyenkor az ige.
Férjem először csak valami hóbortnak 
tartotta, hogy én megtértem, és igyeke-
zett ebből az állapotomból kizökkenteni. 
Eleinte csak „józan” érvekkel, később csú-
folódva, majd erőszakkal. Igyekezett lehe-
tetlenné tenni, hogy gyülekezetbe járjak, 
imádkozzak, igét olvassak. Az én belső 
szobám a fürdőszoba volt sok-sok éven 
át, ahova bezárkózva olvashattam az igét 
és imádkozhattam. 
Az ellenség addig munkálkodott a fér-
jemben, hogy egy szép napon válaszút 
elé állított. Azt mondta, neki ebből elege 
van, hogy én sehova nem megyek el ve-
le szórakozni, csak a gyülekezetbe járok. 
Döntsem el, hogy ő kell-e nekem, vagy 
az Isten! Két hét gondolkodási időt adott, 
hogy addigra adjak választ. Ha nem őt vá-
lasztom, akkor ő elhagy engem a gyere-
kekkel együtt.
Megtérésem előtt soha nem álltam ilyen 
nehéz helyzet előtt, mert az látható volt, 
hogy a férjem nem tréfál. Isten elé vittem 
szorult helyzetemet, és kértem, adjon erőt 
és megoldást, mert én nem akarom még 
egyszer a világot választani. És nem is ér-
tettem meg, miért nem jó ez így a férjem-
nek, hiszen most sokkal jobban igyekeztem 
mindenben helytállni, mint régen.
Lassan, de biztosan közeledett a másodig 
hét vége. Nagyon féltem, hogy a házassá-
gunk szétesik, mi lesz ezután, de ugyan-
akkor azt is éreztem, hogy az új életemet 

nem adhatom fel. Lejárt a határidő, amit a 
férjem szabott, és szigorúan számon kérte, 
hogy döntöttem. A szívem tele volt ugyan 
félelemmel, és csak nagyon nehezen tud-
tam kifejezni magam. De Isten adott erőt 
arra, hogy Őt válasszam. Mondtam, hogy 
én nagyon szeretném, ha nem kellene el-
válnunk, de az életemet én úgy adtam oda 
Istennek, hogy azt soha nem akarom visz-
szavenni. Ha nincs más út, én akkor Isten 
követését választom. Emlékeztettem a fér-
jemet arra, hogy amikor megállapították 
nálam a rákos betegséget, akkor éppen ő 
volt az, aki azt mondta: ha Isten kisegít 
ebből a bajból, akkor hiszem, hogy Ő van, 
és szeretni fogom, ha meggyógyít.
Erre nem felelt semmi érdemlegeset, de 
nem is hagyott el. Akkor az ellenség kis 
időre visszavonult, és én nagyon hálás vol-
tam Istennek.
Hamarosan azonban újabb kísértés, pró-
ba érkezett. Férjem elvált tőlem – de az 
indok már nem az volt, hogy hívő lettem 
–, és más városba költözött. Nehéz napok 
következtek. Munkahelyem ugyan volt, de 
egy keresetből nagyon nehezen tudtam el-
tartani két gyermekemet és magamat. A 
növekedésben lévő gyerekeknek ruhára, 
cipőre, ennivalóra lett volna szüksége, és 
az iskoláztatáshoz is sok pénz kellett vol-
na. De csak kevés jutott. Nagyon nehéz 
hitharc kezdődött az életemben. Mindent 
megpróbáltam, hogy valami mellékállást 
találjak a fi zetés kiegészítésére, de semmi 
nem sikerült. Úgy láttam, hogy minden 
kapu bezárul előttem. Féltem a holnap-
tól, azon keseregtem, hogy nem tudom 
miből élünk így meg. Csak nehezen értet-
tem meg, hogy Isten nem csak a verebekre 
visel gondot, hanem az ilyen kishitűekre 
is, mint én.
Komoly megtapasztalás volt a számomra, 
amikor egyik téli estén szólt a lányom és 
mutatta, hogy levált a csizmája talpa, na-
gyon fázik a lába. Csizmát kellene venni, 
mert így nem járhat iskolába. Nyolcadikos 
volt. Mondtam ugyan hogy jó, majd ve-
szünk, de belül fogalmam sem volt, hon-
nan veszek rá pénzt. Imában Isten színe 
elé vittem ezt a szükségünket, és kértem 
hogy segítsen. 

Másnap a lányom elindult az iskolába a 
levált talpú csizmában, én pedig sírtam, 

Ebben a mai világban nem egysze-
rű szolgálatot teljesíteni, bizonyságot 
tenni a Megváltóról. A pénz világá-
ban élünk, és akinél ez az eszköz van, 
hatalmasabbnak érzi magát, mint aki, 
nem hatalommal, és nem erőszakkal, 
hanem az én lelkemmel! Mondja a 
Seregek Ura. Ilyenkor mindig há-
lás vagyok azért, hogy megkeresett 
az Úr Jézus.

Lelkem csordultig megtölti szeretettel, 
s nem egyszer éreztem azt, hogy nincs 
szükségük az embereknek a meleg, pu-
ha családi otthonra. És még kevésbé 
a végtelen szeretetre. Mert ha ingyen 
osztogatják, értékét veszti. Aki az Úr 
Jézust követi, megtanulja a tízparan-
csolatot, megismeri Isten akaratát, és 
rádöbben arra, hogy milyen nagy ára 
van a szeretetnek, a puha családi fé-
szeknek, a kiáradó kegyelemnek.

S eszerint érték az ember, a többi 
csak földi jó, melynek nincs hatal ma 
Isten bölcsességében. Aki Isten te-
nyerébe teszi életét, megvallja bűne-
it, ott üres lesz a kereszt. Beengedte 
életébe a Megváltót.

Isten hatalmas ereje szeretettel ölel 
át, s aki ezt egyszer átéli, személyes 
kapcsolatba kerül Vele. Összekulcsolt 
kézzel tud kérni, zörgetni, keresni, s 
megnyílik az ajtó, ahol az ima ereje 
csodákra képes.

Mint egy patak, úgy csörgedezik át 
az élő víz a szívemen keresztül, amit 
olyan sokan irigyelnek. Pedig ingyen 
kaptam. Ott állt az Úr az ajtóm előtt, 
megtanított zörgetni, hogy ahol segít-
ségre szorulnak, lélekben szeretettel 
mellé álljunk, ahol kérnek, ott adni 
tudjak, s ha megkeresnek, vigasztalni 
tudjak. Hiszen remény nélkül céltalan 
minden, de szeretettel karöltve meggyó-
gyul a beteg, elesett ember. 

Maradok mély tisztelőjük:

M.-né S. Zsuzsa, Kiskőrös

Akit szeret az úrlelkem csor-
dultig megtölti
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Nagyon meglepett a következő pályázat 
címe. Sok ige megelevenedett előttem, 
ami megvalósult az életemben. Talán 
már rám is hatnak az öregedés jelei, 
mert csak a régi időkből jöttek elém a 
történetek. Azt mondtam, hogy Uram, a 
régi mannát nem jó elrakni, frisset kell 
szedni. Én most egy teljesen frisset ké-
rek. Aztán jöttek az események.
Egyik fiunk munkahelyéért imád-
koztunk, mert a mostani megerőlte-
ti a lábát. Megkeresték őt azzal, hogy 
tetszik nekik az a módszer, ahogy az 
angol nyelvet tanítja, ezért alkalmaz-
ni szeretnék a cégüknél. Kérték, hogy 
adja be a pályázatát ő és az öccse, aki 
most végzett programtervezői szakon. 
Neki nincs főiskolai tanári végzettsé-
ge, csak felsőfokú nyelvvizsgája van 
angolból és német nyelvből. Az öccsét 
azonnal visszahívták, de neki nem szól-
tak. Így ő azt mondta, hogy kész, vége, 
nincs tovább. A fiatalabb testvérének 
sem sikerült a megbeszélés az állással 
kapcsolatban.
Május 25-én az Úr elé álltam, kértem 
Istent, hogy adjon egy igét ezzel kap-
csolatban. Az ApCsel 26,8 verset adta 
az Úr elém. Micsoda? Hihetetlen dolog-
nak tetszik nektek, hogy Isten halotta-
kat támaszt fel? Előbb nem értettem, de 
aztán megvilágosodott előttem.
Mindkét fiam eltemette az egész ál-
lás lehetőséget. Elkezdtem dicsőíteni 
az Urat. Nagy öröm és békesség töl-
tött el. Este telefonált az idősebb fiam, 
hogy jelentkeztek a cégtől, beszélgetésre 
hívták vissza.  Csodálatosan átélte azt, 
hogy Isten vele volt. Már tudjuk, hogy 
él a halott. 
Azóta mindkét fiamtól próbamunkát 
kértek, és úgy néz ki, hogy sikerül az 
állást megkapniuk. 
Isten teljesíti ígéretét, igen, az ige ma 
is valóság. Ő nem hagyja válasz nélkül 
kéréseinket. Jó Rá figyelni, mert akkor 
nem tévedhetünk el. Ezt most a gyere-
keink is megtapasztalták. 
Isten gazdag áldását kérjük munkájuk-
ra, életükre. Töltse be minden szüksé-
güket az ő ígérete szerint. 

K. I.-né, Debrecen

friss 
megtapasztalás

úgy mentem dolgozni. Délután egy érte-
sítő várt itthon. Bementem vele a postára, 
és ámulva vettem át azt az ötszáz forin-
tot, amit édesapám küldött. Akkor sok-
kal többet ért ez az összeg, mint ma. Két 
pár csizmát is vehettünk volna belőle. A 
csekk hátuljára azt írta, hogy talán vala-
mire használni tudod ezt a kis összeget. 
Még aznap délután vettünk csizmát.
Szégyelltem magam, hogy ennyire nem 
bízom Isten ígéretében, pedig Ő megígér-
te, hogy eltartja az övéit. Innentől kezdve 
nem kerestem mellékállásokat, megeléged-
tem azzal, amit minden napra kirendelt ne-
künk. Soha nem maradtunk sem éhesek, 
sem ruhátlanok. Olyan csodálatos gond-
viselésben volt részünk, hogy amikor egy 
alkalommal édesapám levélben azt kér-
dezte, van-e valamire szükségünk, mert 
amiben tud, szívesen segít, akkor szívből 
jövő hálával válaszolhattam a 23. zsoltár 
első versével: „Az Úr az én pásztorom, nem 
szűkölködöm…”
Sok fájdalommal vittem imában naponta az 
Úr elé romokban heverő házasságomat, és 
nem értettem az Ő félreérthetetlen szavát 
hozzám a Róma 8:28-ból: „…akik Istent 
szeretik, azoknak minden javukra van.”
Egy alkalommal a gyülekezetben a lelké-
szünk azt kérdezte tőlem, hogy a gyerme-
keimnek lenne-e kedvük kirándulni velük, 
megismerni egy hívő családot Dombóváron, 
ill. az ő gyerekeiket, akik hasonló korban 
vannak, mint az én gyermekeim. Válaszolni 
nem tudtam rá, de azt ígértem, hogy meg-
beszélem a gyerekekkel. Megörültem, ami-
kor kis habozás után igent mondtak. El 
is mentek, megismerkedtek a kedves hí-
vő családdal. Nagyon jól érezték magu-
kat ott, barátságot kötöttek a gyerekek 
egymással. 
Úgy emlékszem, hogy a következő nyáron 
elhívták az új barátok az én gyermekeimet 
egy Hejcén tartandó ifjúsági csendes hét-
re, amire örömmel mondtak igent az én 
gyermekeim, én pedig hálás szívvel bo-
csátottam el őket. A gyerekek a barátság 
erősítésére, a kirándulás kedvéért mentek 
el, én pedig örültem, hogy valami „nya-
ralásuk” mégis csak lesz. Az Úr azonban 
másként gondolta.
Hazaérve a hejcei útról kérdezni sem kel-
lett őket, dőlt belőlük a szó. Nagy újságot 
mondunk most neked, álltak elém, és fülig 
ért a szájuk. Na mi az a nagy újság? – kér-
deztem őket nem is sejtve, hogy milyen 
váratlan dolgot fogok hallani. Befogadtuk 
a szívünkbe az Úr Jézust – mondták ők 
szinte egyszerre. 

Nem tudom elmondani azt az örömöt, 
amit abban a pillanatban éreztem. Szinte 
szétvetette a szívemet. Csak néztem rájuk 
hitetlenkedve, és amikor azt mondták, hogy 
„de tényleg, hidd el Anyu”, akkor csak sír-
ni tudtam örömömben. Hát itt van az a 
jó, amit az Úr ígért! Akik Istent szeretik, 
azoknak minden javukra van. Az életem 
legboldogabb napja volt ez!
Másnap már sürgették az időt, hogy mi-
kor lesz este, alig várják, hogy jöhessenek 
a gyülekezetbe. Ők, akiket régebben nem 
lehetett erre rávenni.
És tényleg olyan változás állt be az életük-
ben, amit ember nem végezhet el. Ráadásul 
a legnehezebb életkorban, a serdülő- és 
kamaszkorban. Boldog voltam, bár még 
mindig fájt a szétesett házasságom, de 
reménységem volt az Úr. A gyerekekkel 
naponta imádkoztunk, igét olvastunk, és 
néha éjfélig énekeltünk az énekeskönyv-
ből. Most így visszatekintve életem leg-
boldogabb időszaka volt ez.
Később jelentkezett a férjem, vissza akart 
jönni, de csak úgy, hogy éljünk egymás 
mellett. Nem akartam ebbe beleegyezni, 
és kértem, hogy ha vissza akar jönni, ak-
kor csak mint férj és feleség éljünk együtt. 
Pár hónapon belül újra összeházasodtunk. 
Házassági tanúink a gyülekezetünk lelké-
sze és a felesége volt. 
Az igazi próba ezután következett, most 
már nemcsak nekem, hanem a gyerekeknek 
is. Férjem teljes erejével azon volt, hogy 
a gyerekeket eltávolítsa erről az útról, ha 
már engem nem tudott. Nem riadt vissza 
az erőszaktól, kigúnyolástól sem. Én nem 
állhattam meg előtte, azzal vádolt szinte 
naponta, hogy tönkretettem a gyerekeink 
életét, és akarat nélküli hitvány alakokká 
silányítom őket. Gúnyolta Isten népét, min-
den alkalmat megragadott arra, hogy ne-
vetségessé tegyen bennünket.
Esténként már nem tudtunk együtt imád-
kozni, igét olvasni, mert lehetetlenné tette. 
Így a gyerekek együtt tették ezt az egyik 
szobában, az én „belső szobám” pedig újra 
a fürdőszoba lett. Nehéz évek következ-
tek, de az Úr megtartott bennünket, erőt 
adott a kitartáshoz.
Néhány év telt így el, míg a lányom férj-
hez ment, a fiam megnősült, én lelkileg 
itthon egyedül maradtam. Sok-sok fájdal-
mas esemény történt ezután is mindany-
nyiunk életében. De sok áldás is, és ma is 
hálás szívvel mondhatom, hogy minded-
dig megsegített engem az Isten!

L. E.-né Sz. V. Sára
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Hajlék az örökkévaló isten

Amikor elolvastam az új pályázat címét, 
nagyot dobbant a szívem. Ez igen! Erre 
van szüksége minden hívőnek. Ez tesz 
bennünket alkalmassá a példamutató élet 
megélésére. Hiszen Jézus Krisztus, a mi 
drága Megváltónk, mint testté lett Ige volt 
közöttünk itt e földön, amit tökéletesen és 
valóságosan átélt. És ez a drága Ige ma is 
élő, mint élő mag elvégzi feladatát.
Áldom az Urat, hogy már az 1960-as évek 
közepén eljutott hozzám az iratmisszión 
keresztül a Mindennapi kenyerünk c. köny-
vecske, mely bibliai tanácsokat, fohászo-
kat és ígéreteket tartalmaz az év minden 
napjára. Sok drága élményemet jegyeztem 
fel egy-egy igei megerősítés mellé. Éppen 
ezért szívből ajánlom ezt minden kedves 
hitre vágyó lelki társamnak.
Most egy ilyen életre kelt Igét szeretnék 
megosztani a kedves olvasókkal.
Isten kegyelméből 30 évet dolgozhattam böl-
cső dében kicsiny gyermekek között. Ebből 
25 évet vezetőként. Negyedévenként kellett 
értekezletre mennem a megyeszékhelyre. 
1983 április 14-én szintén értekezletre in-
dultam, de előbb elővettem az én mennyei 
mannámat, és ezeket az igéket olvastam: 
Tanács: „Ne félj Sion leánya” ( Jn 12,15); Ígéret: 
„Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökké-
való karjai.” (5.Móz 33,27); Fohász: „Kezedre 
bízom lelkemet, Te váltasz meg engemet, óh Uram, 
hűséges Isten” (Zsolt 31,6).
Kissé meglepett az Ige határozott mon-
danivalója. Miért kellene ma félnem? 
Átgondoltam dolgaimat, és kértem az Urat, 
hogy Ő vezessen és védjen meg minden 
bajtól. Aznap mégis többször elém jöttek 
az olvasott igék. Végül eszembe jutott az 
a kedves ének, hogy: „Rád bízom a fényes 
napokat, Rád bízom a súlyos napokat is. 
Sorsom legyen a Te kezedben, biztos helye 
van a féltő szíveden, ezért hát Rád bízom 
a fényes napokat. A holnap felől is meg-
tart a reménység, ha jön a kétség. Fény 
lesz ott, ahol most reménytelenség. Nem 
félek, mert kérem a Te erődet.”
Másnap reggel, mikor bementem a mun-
kahelyemre csupa lehangoló, szomorú te-
kintet, könnybe lábadt szemek fogadtak. 
Mi történt, kérdeztem tőlük. Elmondták, 
hogy a vállalat rövid időn belül felszámol-
ja a bölcsődét, mert már több a kívülálló 
gyermekek száma, mint a gyári dolgozóké. 
Kissé meglepett a dolog, de én számítot-

tam is rá, mert a megyében már minden 
üzemi bölcsődét megszüntettek, csak a 
miénket nem.
Akkor a Lélek megerősített engem, és én 
azt mondtam: ne féljetek! Az Úr már teg-
nap reggel ígéretet tett nekem az ő gond-
viseléséről. Elmondtam nekik az olvasott 
igéket, és elénekeltem a Rád bízom a fényes 
napokat c. éneket. Még annyit fűztem hoz-
zá, hogy senki sem marad munka nélkül, 
csak imádkozzunk és higgyünk!
Így is történt. Pár hónapon belül minden-
ki a képesítésének megfelelő munkahelyet 
kapott. Én 1983 június végén adtam át a 
leltárt a kirendelt bizottságnak. Sokan meg-
könnyeztek bennünket. Ez a jelenség akkor 
még ismeretlen volt a vállalat történetében. 
30 év után e kedves hely megszűnése sok 
szülő életében nagy űrt hagyott.
Mikor minden munkatárs révbe jutott, 
utoljára nekem kellett munkahelyet ke-
ressenek a felettes szervek. 
Egy alkalommal mellém szegődött a párt-
titkárnő, akinek a lánya az én lányommal 
járt egy osztályba, és azt mondta nekem: 
azt kívánom, hogy maga egy jó, testhez-
álló munkahelyet kapjon. Ránéztem, és 
azt mondtam neki: de nekem lélekhez 
álló kellene. Tudom, mondta ő, és elmo-
solyodott. Az Úr ezt is meghallgatta. Amit 
ez a hölgy ajánlott, az bérfeszültség mi-
att nem valósulhatott meg, viszont kap-
tam egy olyan munkahelyet, ahol három 
apuka is dolgozott, akiknek a gyermekeit 
én nevelhettem. 
Az én irodámban két fi atalember dolgozott. 
Az volt nekem a furcsa, hogy bármikor 
beléptem a terembe, mind a kettő lehaj-
totta a fejét és elhallgattak. Nem tudtam 
miért, és ez így ment két hónapig. 
Egy alkalommal egyedül maradtam az 
idősebbik munkatárssal, aki egy szakmai 
anyagon dolgozott. Nem úgy sikerült neki 
ez a munkája, ahogy szerette volna és emi-
att felháborodott, és Isten nevét illetlenül 
mondta ki. Akkor én megkérdeztem tőle, 
hogy ismeri-e a Tízparancsolat idevonat-
kozó részét, hogy „Istennek nevét hiába fel ne 
vedd, mert nem hag yja az Úr büntetés nélkül, ha 
valaki az Ő nevét hiába felveszi.” Akkor ez a 
magas férfi  szinte megrogyott. Elmondtam 
neki, hogy Isten más célból teremtette az 
embert. Tiszta életre szánta. És hogy en-
gem meglepett, hogy itt a munkaterüle-

ten belül mennyi iszákos, káromkodó és 
laza erkölcsi felfogású ember él. Lehetne 
ezen változtatni Isten segítségével. Próbálja 
meg ő is! Saját lelki átélésemből is mond-
tam neki példát. 
Akkor ő elmondta nekem, hogy valami-
kor ő sem így indult az életben. Nagy volt 
az önbizalma, de a sok külső behatás, csa-
lódások ide sodorták, és már nem tud meg-
változni. Sajnálkoztam rajta, mert erősen 
az ital rabja volt. Annyit azért észrevettem 
nála, hogy jelenlétemben többet nem hal-
lottam káromkodni.
Pár nap múlva a fi atalabb munkatárs meg-
kérdezte tőlem, hogy milyen vallású vagyok? 
Mondtam, hogy baptista. Ismert minket, 
mert a gyülekezetvezetőnk éppen ott lakott 
a szomszédjukban. Attól kezdve elkezdtek 
beszélgetni a jelenlétemben is. 
Később elmondták, hogy ők azt hitték 
rólam, hogy pártaktivista lehetek, mert a 
főkönyvelő szerezte nekem ezt a munka-
helyet, amihez nem volt szakmai képesí-
tésem. Mondtam, hogy azért szerezte ő 
nekem ezt a munkahelyet, mert a mi böl-
csődénk őhozzá tartozott vállalati szinten. 
Ők szüntették meg, ezért kellett nekik ré-
szemre munkahelyről gondoskodni. Így 
aztán feloldódtak a szorongások mind-
két részről. 
Hálát adok az Úrnak, hogy 8 éven keresztül 
hordozott ebben a munkakörben, amitől én 
először nagyon féltem. Valóban életre kelt 
az Ige: Hajlék az örökkévaló Isten, alant 
vannak örökkévaló karjai, s aki Benne bí-
zik, rá bízza magát, annak nem kell félni 
semmiféle változástól. Ugyanezek az életre 
kelt igék sokszor megismétlődnek életem-
ben, ezt tapasztalom naponként. 
Akik még nem tértek az Úrhoz, azokat is 
állandóan fi gyelmeztetem drága igever-
sekkel születés- vagy névnapjuk alkalmá-
ból. Keresem a személyes beszélgetéseket. 
Elmondok egy-egy történetet, hogy ho-
gyan vezetett engem az Úr, mikor fi atalon 
egyedül kellett elkezdenem életutamat, tá-
vol a szülői háztól. 4 évig még gyülekezet 
sem volt azon a helyen, ahol dolgoztam. 
Hiszem, hogy nem múlik el nyomtalanul 
egy ilyen beszélgetés sem. 
Segítsen az Úr mindannyiunkat, hogy bátor 
hitvallói lehessünk, míg tart a ma. 

P. J.-né, Sári néni, Budapest
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Közelebb van az úr, mint gondolnánk

Én egy Szerbiában élő vajdasági kis faluból 
jelentkezem, amelynek Bácsfeketehegy a 
neve. Eddig csak egyetlen egyszer írtam 
Önöknek, és mégis abban a megtisztelte-
tésben részesítenek, hogy kapom a MERA 
újságot. Ebben nagyon sok szép bátorítást 
találok. Szeretem a személyes tapasztala-
tokat, átélt, meghitt reménységeket olvas-
gatni. És még szeretem a szép verseket. 
Így hát rászántam magam arra, hogy meg-
osszam én is a magam, illetve családom 
Istenünkkel való tapasztalatait.
Sajnos mi is csak férjemnek egy igen súlyos 
depressziója után fordultunk komolyabban 
Istenünk mindennél fontosabb tanácsai-
hoz. Hosszas botladozás után férjemnek 
Isten megnyugvást és teljes gyógyulást 
adott. Ezenkívül segített életünk átér-
tékelésében is. Elvezetett bennünket a 
mi Megváltónkhoz, Jézus Krisztushoz. 
Mi megismertük ezt a hatalmas áldoza-
tot és óriási, önzetlen szeretetet. Azóta 
viszont gyermekeinket szeretnénk felké-
szíteni a Jézussal való életre és a Vele va-
ló közösségre.
Egyszer két fi atal prédikátorral a Szentírást 
tanulmányoztuk. Ezen a bizonyos estén, 
távozásuk után aggódni kezdtünk, hogy 
vajon jól tesszük-e ezt, és lesznek-e ennek 
következményei. Azon az éjszakán egy-
szer csak magától bekapcsolt az ébresztő 
rádiónk. Tanácstalanul néztünk egymásra, 
és nem értettük a dolgot. A rádióban egy 
rövid ima hangzott el: Le ne térjetek a ti 
utaitokról. A választott utat el ne hagyjá-
tok! A rádió elhallgatott, és másnap a szo-
kott időben ébresztett bennünket.
Alig vártuk, hogy elmesélhessük a prédiká-
tornak azt, ami velünk történt. Ő viszont 
nem lepődött meg, csak így válaszolt: Én 
nem tudom, hogy Isten kinek és hogyan 
nyilatkoztatja ki magát. Most már hisz-
tek abban, hogy helyes úton járunk, ha 
a Szentlélek segítségével szó szerint elfo-
gadjuk és megtartjuk Isten beszédét?
Sok-sok bátorítást kapunk a mi Urunktól 
az Ő szavai által. Mi viszont mit is tehet-
nénk mást, mint hiszünk benne, és al kal-
man ként tovább adjuk azt. 
Na, ez a továbbadás nem is olyan zökkenő-
mentes. Egyszer azon töprengtem, hogy is 
lehetséges bárkivel is kapcsolatba kerülni, 
és bármi bátorítót mondani, mikor egész 
nap a konyhában vagyok. 

Így aggodalmaskodva hallom, hogy jött 
hozzánk valaki. Rég nem látott, de közeli 
rokonok érkeztek. Elmesélték, hogy pon-
tosan mi előttünk állt meg az autójuk. Én 
tudtam, hogy ez is a mi Urunk gyógyszere 
az aggodalmaskodásunkra. 
Arra gondoltak, hogy majd a férjem meg-
javítja nekik az autót. Mivel a férjem még 
nem volt itthon, behívtam, és megven-
dégeltem őket. Közben olyan szépen el-
beszélgettünk Krisztus nagy szeretetéről, 
hogy magam is csodálkoztam rajta. Hát 
még, mikor a férjem megjövetele után in-
dítani próbálta az autójukat, és az egy-
ből beindult.
Istennek ez a bátorítása jutott eszembe: 
„Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert 
a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai 
felől. Elég minden napnak a maga baja.”
Gondok és problémák mindenütt adód-
nak, így nálunk is. Traktor alkatrészre volt 
szükségünk. Ezért felhívtunk egy embert, 
aki ilyesmivel foglalkozik. Ő tudott nekünk 
ebben segíteni, még az árát is pontosan 
megmondta. Másnap fel is kerestük őt. 
Családja körében hosszan elbeszélgettünk 
mindkét család Istennel való kapcsolatáról. 
Búcsúzáskor 40 Euróval kevesebbet kért 
az alkatrészért annál, mint amit előzőleg 
megbeszéltünk. Értetlenül néztünk egy-
másra. Kifi zettük a kért összeget, és eljöt-
tünk. Örültünk, hogy olcsóbb lett, mint 
gondoltuk. Ezen az éjszakán férjem azt 
álmodta, hogy egy ismerős idős szegény 
asszonyt is meghívott a nálunk tartandó 
ünnepségre. Másnap reggel ezt még nekünk 
el sem mesélte, de ez az asszony már ott 
volt nálunk, és becsöngetett. Csodálkozva 
kérdezte meg tőle a férjem, hogy miben 
segíthetünk? Elpanaszolta a néni, hogy 
nagybeteg testvérét operálni kellene, és 
nagyon nagy szüksége volna 40 Euróra. 
Azonnal megértettük az előző nap ese-
ményeit, és Jézus nevében odaadtuk neki 
a kért összeget. Mi örültünk annak, hogy 
az Úr felhasznált arra, hogy segíteni tud-
junk ezen az asszonyon.
Nagyon megfogott bennünket, hogy Isten 
milyen csodálatos módon és hányfélekép-
pen tud beleavatkozni az emberek életébe, 
hogy találkozások létrejöhessenek. 
Minden élethelyzetben van Istennek felénk 
egy jó tanácsa: „Erről ismeri meg mindenki, 
hog y az én tanítványaim vag ytok, ha eg ymást 

szeretni fog játok. És akármit kértek majd az én 
nevemben, megcselekszem azt, hog y dicsőíttessék 
az Atya a Fiúban.” 
Ez a mód, ahogy nekünk kinyilatkoztat-
ja magát, felejthetetlenné vált számunkra. 
Szeretnénk, ha mások még alakulóban lé-
vő hitét is oly mértékben erősítené, mint 
sok esetben a miénket.
Nagyon hálásak vagyunk a minden esti is-
tentiszteletekért. Tolmácsolom egy ágyhoz 
kötött beteg ember mély háláját is. 
Isten gazdag áldását kérem minden ked-
ves és odaadó munkatársukra. Mély tisz-
telőjük:

J. Rózsa, Szerbia – Feketic

Most

Most minden út
Tebenned összefut.
Most minden cél
Tebenned összeér.
Az egész világ körötted forog, 
s Te a nagy mindenséget
vezérlő erővel igazgatod. 
Igazgass engem is. 
Hadd legyek egy parányi csillagod, 
melynek fényét észre se venni, 
de melynek fénye Tefeléd ragyog.
Igazgass engem is. 
Arra megyek, amerre akarod. 
Hadd legyek egy parányi csillagod. 
És hogyha jő az est, 
ha feketére fest
mindent az éjszaka, 
hadd legyek én is 
az éjnek világító csillaga. 
És sok ezredmagammal 
teremtsek ragyogást...
Terólad ragyogást. 

Uram, ki a világot 
vezérlő erővel igazgatod, 
igazgass engem is!
Hadd legyek egy parányi csillagod!

Túrmezei Erzsébet



2007 / 3 8 92007 / 3

Hogyan is tértem meg
Tulajdonképpen én nem is akartam meg-
térni, azt sem tudtam, ez mit jelent. A csalá-
dom jó vallásos család volt, gyermekkorom 
óta vittek a debreceni kistemplomba, ahol 
a lelkész a család jó barátja volt. 
Nyolc éves voltam, amikor Nyíregyházára 
kerültünk. Édesanyám ott kapott tanítónői 
állást a református Kálvineumban. Én is 
ott végeztem a tanítóképzőt, majd férjhez 
mentem. A negyvenes években a háború 
többfelé hányt-vetett bennünket, végül anyó-
somékhoz kerültünk haza, Magyarországra. 
Őróla csak annyit mondtak a szomszédok, 
hogy kicsit nehéz természete van. Nos, ez 
nekem nem volt kicsi. Sokat szenvedtem a 
keze alatt, de utólag már látom, hogy ak-
kor jót akart nekem. 
Egyszer felmentem a városba, utam a refor-
mátus templom előtt vezetett el. Hallottam, 
hogy bent istentisztelet zajlik. Bementem. 
Mindez 1947. április 24-én történt. Már 
csak elöl, a jobb oldalon találtam he lyet. 
A szószéken Thuróczy Zoltán, akkori 
evangélikus püspök prédikált. Még most 
is előttem van kedves, vékony alakja. Ezt 
soha nem fogom elfelejteni. És úgy szólt, 
ahogy én még soha azelőtt nem hallottam 
prédikálni senkit. Nem tudom, hogy mi-
ről beszélt, csak azt tudom, hogy olyan 
hatással volt rám, hogy felmagasodott 
előttem a megfeszített Krisztus, és na-
gyon-nagyon sírtam. 
Nem hangosan sírtam, de hullottak a köny-
nyeim. És megnyílt a szemem, megláttam, 
felismertem bűneimet. Megláttam, hogy 
az anyósommal való rossz viszonyom az 
én bűnöm. Én vagyok az oka! Igen, ak kor 
ez az egy fő bűn lett világossá előttem, 
és a drága Jézus szenvedett ezért. De va-
lami különös dolog is történt. A gondol-
kodásom 180 fokos fordulatot vett. Amit 

eddig szerettem: mozi, szórakozás nem ér-
dekelt többé. Annál inkább kezdett érde-
kelni a Biblia, amit eddig a kezembe sem 
vettem soha.
Milyen csodálatos könyv, mondtam az 
Újszövetséget olvasva. Nahát, hogy mik 
vannak ebben. Le sem tudtam tenni, ha 
volt egy kis időm, mindig belefeledkeztem 
az olvasásába. Anyósom is nagyon csodál-
kozott, amikor kezet csókoltam neki. Évek 
múlva még azt is mondta, hogy én vagyok 
a legkedvesebb menye.
Nos, ez volt a kezdet. Majd csodálatos dol-
got éltem át. Például azt, hogy kineveztek 
Tornyospálcára tanítónőnek, ahol a férjem 
is állást kapott. 
A faluban összejöveteleket tartottam, 
Jézusról beszéltem az embereknek. Akik 
éltek abban az időben, tudják, mi volt a 
szocializmusban.
Az egésznek az lett a vége, hogy kiadták 
a munkakönyvemet, mehettem, nem volt 
állásom.
Ezután 3 évig Hajdúböszörménybe vitt 
az Úr, sok áldott testvért adott, akikkel a 
mai napig tartom a kapcsolatot.
Azután 1963 őszén Zalába vitt az Úr tovább. 
Csodálatos környék, jó levegő, minden jó, 
csak nincsenek hívő emberek. Így a közös-
ségi élet a családban folytatódott tovább. 
A férjem is megtért, 1978-ban vitte haza 
az Úr. Itt kaptam házat is az Úrtól. 
Nagyon szép környezetben lakom, egy szép 
erdészházban. Itt töltöm most napjaimat 
83 évesen egyedül, de nem magányosan, 
mert Jézus velem van. A családom sokat 
törődik velem, gyakran látogatnak, gondos-
kodnak rólam. 4 gyermekem, 16 unokám, 
és 12 dédunokám van. Bár a mennyben is 
együtt lennénk!

K. Lászlóné, Dömefölde

Köszönjük minden kedves támo gatónknak a 2006-ban felajánlott 
személyi jövedelemadó 1%-át, amelynek várható összege az APEH 
tájékoztatása szerint 271 659 Ft. Ezt az összeget az  
újságunk kiadására fordítjuk. 
Az 1%-ot sokan ajánlották fel a MER A javára. Az elmúlt évhez 
képest a befolyt összeg valamivel több lett. Köszönjük! 
Kérjük , hogy ha teheti, gondoljon ránk , amikor Ön, vagy rokonai 
az adóbevalláskor döntenek majd az 1%-ról. A bent maradó 1%-ot 
ugyanis az állam használja fel, s ha már lehet felőle dönteni, érdemes 
ezzel a lehetőséggel élni... Előre is köszönjük a megértést!

Egy hirtelen betegség következtében kór-
házba kerültem. Vakbélátfúródást és vese-
görcsöt állapítottak meg. Egy nehéz műtét 
után az intenzív osztályra vittek.
Mivel képtelen voltam megmozdulni, tel-
jesen mások irgalmára voltam utalva, mert 
nem tudtam saját magam ellátni. Annyira 
tehetetlen voltam, hogy amikor fel akar-
tak segíteni, elájultam. De másodperceken 
belül felébresztettek. Nagyon hálás vagyok 
az ápoló személyzet gondoskodásának és 
ügyességének.
A kórházi tartózkodásom ideje alatt Isten 
igéjéből táplálkoztam. A Szentírás hozzá 
tartozott a napi gyógyszeradagomhoz.
A szenvedések közepette olvasom azt a 
Bibliából, hogy Jézus is szenvedett, és 
hatalma van arra, hogy társam legyen 
a szenvedésben, elviselhetővé tegye azt 
számomra. Köszönöm Neki, hogy segít 
túllépni a földi események homályán, és 
megtanít, hogy a szenvedésnek nem oka, 
hanem célja van. Nem büntetés, hanem 
próbatétel. 
Hiszen Ő nem büntet, csak irányt mutat, 
segít, formál, hív, lehetőséget ad a fejlő-
désre. A szenvedés tüzében megedzi, meg-
tisztítja a testet, a lelket, helyreállít, rendre 
utasít, és közelebb von magához.
Isten gyermekeként akar nevelni. A 
Zsidókhoz írt levélben olvashatjuk: 
„…Fiam, ne kicsinyeld le az úr fenyítését, s ne 
csüggedj el, ha korhol. Mert meg fenyíti az Úr 
azt, akit szeret, s megostorozza minden fi át, akit 
befogad. A fenyítések közt is maradjatok állha-
tatosak…” Zsid 12,5-13
Nagyon kellemes érzés volt az ifjúsági 
bibliakör tagjainak sűrű látogatása, mély 
együttérzésük. Látták, hogy nagyon le-
gyen gültem, és az Úrhoz kiáltottak gyó-
gyulásomért. 
Az Úr felém hajolt gyógyító szeretetével, 
és kiemelt a kórház fehér ágyából. 
Igen, Jézus gyógyító ereje ma is elérhető, 
hiszen Ő ugyanaz tegnap, ma, és mind-
örökké (Zsid 13,8).
Az Ő kegyelme nem ismer mértéket, ké-
pességei határtalanok. Köszönöm szüleim 
és testvéreim szerető gondoskodását, a sok 
imatámogatást az ifjúsági csoport tagjainak, 
lelkészünknek és közösségünknek.
Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy esélyt 
adott az életben maradásra. Életemet most 
újra ajándékként fogom fel, hogy én is az 
legyek mások számára.

D. Győző, Erdély

Hiszek Isten gyógyító 
szeretetében
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Egyszer minden dolog az életben véget ér. 
Maga az élet is. Legalábbis itt a földön. De 
mint hívő ember tudom, hogy van foly-
tatás az élet után: az örökkévalóságban. 
Kinek az örök élet, kinek az örök kárho-
zat, aszerint, hogy ki mellett döntött földi 
életében, kinek szolgált és kiért élt, de leg-
inkább, hogy Jézus Krisztust elfogadta-e 
személyes megváltójának, vagy elutasította 
őt. Hiszen a Biblia is azt mondja, „a bűn 
az, hog y nem hisznek énbennem”, azaz Jézus 
Krisztusban (Jn 16,9).

Emlékszem, amikor kezdődött… ott 
voltam a születésénél… és ezt egy idős 
szolgatársam felajánlásának köszönhe-
tem. 2002 nyár vége volt. Akkor készí-
tettem első riportjaimat, tulajdonképpen 
bizonyságtételeket rögzítettem. Leginkább 
a hozzám közelállókat kértem meg arra, 
hogy mondják el megtérésük történetét, 
mert hiszen minden kezdet nehéz, leg-
alább valami biztos pont legyen az új fel-
a datban. És a barátok mellettem álltak, 
beszéltek. A kérdezgetés sohasem esett 
nehezemre, sőt sokszor könnyebbnek 
érzem, ha csak hallgathatom a másik fe-
let, amikor megosztja gondolatait velem. 
Kérdeztem, mert érdekelt a másik élettör-
ténete… Kezdetben döcögősen, torkom-
ban gombóccal, remegő kezemben mini 
disc-kel… Egy nyári táborban sok fi atal 
van, különösen egy MEKDSZ táborban. 
Megannyi lehetőség a kincsek feltárására. 
Isten megnyitotta a szíveket és már csak 
időt és helyszínt kellett keresni a nyers-
anyagok dokumentálására.
Aztán mikor visszatértem a MERÁ-ba 
igazából nem is tudtam, hogy mit fogok 
kezdeni ezzel a sok felvétellel. De Isten, 
aki a szálakat a kezében tartja az ember 
életében, már tudta, hiszen Ő munkálko-
dott a háttérben. 

Egyik nap jött a telefon Rácz Géza MERÁ-s 
testvéremtől, hogy hallja, mennyi kincs 
került a birtokomba, és szeretné felaján-
lani nekem az egyik műsoridejét, kéthe-
tente pénteken, 15 percet. Szerkesszek 
műsort.
Igazából azt sem tudtam, hova legyek a 
csodálkozástól. Alig volt egy éve akkor, 
hogy a MERÁ-nál voltam, és azt sem tud-

tam, hogyan fogjak neki egy műsor elké-
szítésének. De égett a vágy a szívemben, 
hogy megtanuljam nemcsak a technikai 
oldalt, hanem azt is, hogyan álljon össze 
egy 15 perces anyag. Lépésről lépésre meg-
tanulhattam mindent, és amikor elkészült 
az első adás… született valami… többször 
is meghallgattam, és könnyes szemekkel 
adtam hálát az Úrnak, hogy ilyen csodá-
ban lehet részem. Összeállt egy anyag, ze-
nével, felkonferálással, pont, ahogy kell. 
Hihetetlen öröm az alkotás öröme. 

Elneveztem, hiszem a születendőnek név 
is dukál… Életutak lett a neve, kéthetente 
pénteken, délelőtt 13.30-tól. 2002-től 5 év 
telt el. Rengeteg élettörténetet ismerhet-
tem meg mindeközben. Megrendítőket, 
hála adásra fakasztókat, és egyszerű, még-
is kedves életutakat is. Amit már tudtam 
ésszel, azt meg is tapasztalhattam a fel-
vételek közben, vagy más riporterek anya-
gainak szerkesztése közben: azt, hogy Isten 
Hatalmas Úr, aki szuverén módon hív-
ja magához az egyes embert. Nincsenek 
sablonok, és milyen jó, hogy nincsenek. 
Kegyelme végtelen és határtalan az em-
ber életében. Legyen az ifjú vagy idős, nő 
vagy férfi , egyszerűen szereti azt, akit te-
remtett, és nem szűnik meg hívni őt. Majd 
aki válaszol neki a hívásra, azt befogadja, 
úgy ahogy van. A mennyei Atya elérohan 
tékozló, görbe utakat megjárt, rongyos ru-
hában hozzá kullogó fi ának. De szelíd lé-
lekkel kérleli otthon lévő, kemény szívű, 
féltékeny fi át is, aki mindig vele volt, de 
akit ugyanúgy szeret. 

Elindultak a hívó szóra, ki így, ki úgy… 
minden életút ajándék. Isten gondolatában 
megszületett kincs, mely formáltatásunkkal 
kezdődik, megszületésünkkel folytatódik, 
és ahogy röpülnek az évek a mindennapok 
örömeivel és harcaival lesz teljessé.

Egyszerűen hálás vagyok ezért a soroza-
tért, amit tulajdonképpen én csak asszisz-
tálva megformáztam, de a lényeget, mindig 
a riportalanyok adták bele, akik bizony-
ságtételét most ez úton is köszönöm. Ez 
a műsor ugyanilyen formában befejező-
dik a mai nappal, de még hallhatnak élet-
u takról a MERA adásain keresztül más 
műsorokban. 

Emberek Jézus nélkül 

Vak utakon bolyongva járnak, 
céltalanság kíséri őket. 
Búfelejtő, nagy akarással
néha-néha összeverődnek, 
s szétrebbennek riadtan újra, 
mennek tovább, jobbat keresvén...
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számunkra, testvér!

Vonja őket hiú reménység,
ott születik, s ott hal ki bennük. 
Hajtja őket kegyetlen éhség:
szeretetre éhes a lelkük. 
Vágyat esznek, és álmot isznak,
és meghalnak egy őszi estén.
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számunkra, testvér!

Az életed megáldott élet,
nem vagy pedig különb te náluk.
Mért hogy nekik rongyos a szívük,
és szennyes a lelki ruhájuk?
Nincs JÉZUSUK! 
Halld csak a LÉLEK
zokogva sír mind, mind elestén...!
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számunkra, testvér!

Füle Lajos

Hallgassanak továbbra is minket, a rö-
vidhullámon délelőttönként megújult 
műsorainkkal, a középhullámon este, és 
az Interneten, ha tehetik, és ajánlják má-
soknak is, hogy terjedjen a jó hír. 
De ami a legfontosabb, hogy mindannyi-
an, ahol éppen vagyunk, ott legyünk ké-
szek mindenkor számot adni a bennünk 
lévő reménységről, hogy az Úr öröme la-
kozhassék az emberek szívében.

Elek Éva 

Életutak - Záróakkord
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Kivontad lelkemet a pusztulás vermébőlKivontad lelkemet a pusztulás verméből
Lapozgatom Dohányos János: Hol van 
megírva c. bibliai útmutatóját. A 23. ol-
dalon szívemre csimpaszkodik egy általam 
ismeretlen fordítás szerinti ige: 
„Íme áldásul volt nekem a nag y keserűség, és 
Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak 
verméből.” Ézs 38,17.
32 éves voltam, amikor életre kelt az 
ige életemben. Most 73 éves vagyok, de 
nem feledtem el, elevenen és emlékeze-
temben az eset, hiszen akkor voltam a 
Kereszt alatt is.
Feleségem 28 éves volt, 8 éve voltunk há-
zasok. Feleségem buzgó katolikus volt, és 
hitehagyott református. Kerestem az igaz-
ságot, de nem ott, ahol azt megtalálhattam 
volna. Feleségem egy tiszta életű teremtés 
volt. Úgy szeretni, ahogy ő tudott, csak 
tiszta életű és istenfélő ember tudhat. Egy 
példát leírok itt. 
Kitudódott az én hűtlenségem, mert meg-
csaltam őt. Megkérdeztem tőle: mi lesz 
ezután? Válasza ez volt: majd meglátod, 
hogy én jobban szeretlek, mint ő! Száz 
szónak is egy a vége, ahogy tartja a köz-
mondás: én egy hitvány ember voltam. 
Ebben a rövid mondatban benne van, amit 
csak ember elkövethet, minden bűn. A 
nyolc évből közel hét év úgy telt el, hogy 
a fe le ségem kitartó szeretete tartotta egy-
ben házasságunkat. Időnként voltak rövi-
debb időszakok, amikor erőlködtem azért, 
hogy megváltozzak. Erőlködésem egyre 
ku dar cot vallott. Egyre gyakrabban érez-
tem, hogy ez így nem jó, én nem érdem-
lem meg ezt az asszonyt. De tehetetlen 
voltam. Feleségem küldött, hogy menjek 
református templomba. 
Jött a Húsvét. Úgy gondoltam, hogy be-
me gyek a városba, és élek az úrvacsora 
áldásával. Talán erőt nyerek a változtatás-
hoz. Ebből az lett, hogy reggeltől estig 
szedtem magamba az ördög vacsoráját a 
vasúti kocsmában. Ezt követően egy csil-
lagfényes este pityókásan mentem haza. 
Feltekintettem a csodálatosan fénylő égre, 
és elsírtam magam, majd hangosan felki-
áltottam: Isten segíts!
Néhány nap múlva a csapatomba he lyez tek 
egy 19 éves fi atalembert, akit nem nagy 
örömmel fogadtam a másik társammal 
együtt. Mit kezdünk ezzel a kis pacsirta 
izmúval itt a bányában. Akkor még nem 
sejtettem, hogy ebben a pacsirta izmú gyer-
mekben nem mást, mint a mindenható 
Isten hozzám küldött követét láthatom. A 
régebbi munkatársam és a feleségem, de 
még az ivócimborák is előbb vették észre a 
nálam ill. velem történt változást. A have-

rok gyalázkodtak, amiért elkerülöm őket 
és a kocsmákat. De a feleségem örömét 
nem tudom leírni. Boldog volt, minden-
kinek elmondta, hogy én mennyire más 
ember lettem.
Igen ám, de Istennek terve volt velem. 
Házasságunk hetedik évének karácso-
nya áldásokban gazdagnak mondható. 
Én elmentem abba a pécsi gyülekezet-
be, amelynek tagja volt a fi atal munka-
társam. Feleségem nem jött el velem, de 
nem ment ő a katolikus templomba sem. 
Ezen a téren különleges volt a vallási fel-
fogása. Nemcsak neki, hanem a kiterjedt 
rokonságnak is. Megingathatatlanul ra-
gaszkodtak római katolikus vallásukhoz, 
de templomba csak kivételes esetekben 
mentek. Én viszont már kevésnek tartot-
tam a gyülekezetbe való járást. Egyre in-
kább szorongattak bűneim, és éreztem, 
hogy ezektől a szörnyű terhektől mielőbb 
szabadulnom kell. 
Éreztem, tudtam, hogy nem nyugodhatok 
addig, míg meg nem térek, úgy mint azt már 
Isten igéiből megértettem. Feleségemnek 
kezdett rosszul esni, hogy a vasárnapo-
kat nem tölthetjük együtt. Hiába hívtam 
a gyülekezetbe, nem jött. Tanácsot kért a 
szüleitől és a rokonoktól, hogy miként le-
hetne engem eltántorítani a gyülekezettől 

úgy, hogy megmaradjak „jó embernek”. 
Kieszelték, hogy minden vasárnapra meg-
hívnak minket, vagy valamelyik családtag 
bejelenti, hogy vasárnap szeretnének meg-
látogatni minket. Talán fél év is eltelt így, 
amíg észrevettem az összeesküvést. 
Már a gyülekezetben is szóltak a hoz-
zám közel álló testvérek, hogy nehézkes-
sé váltam, és úgy látják, hogy hitben való 
növekedésemmel is bajok vannak. Nem 
csoda, hiszen csak szerda esténként tud-
tam elmenni a gyülekezetbe, ha éppen 
nem dolgoztam.
El is mondtam feleségemnek, hogy rá-
jöttem a cselre. Ő nem is tagadta. Azért 
imádkoztam, hogy erősítsen meg az Úr 
béketűrésemben. Nem békétlenkedtem, 
de szenvedtem, mert már fojtogattak bű-
neim. Ebben a felekezetben nem úgy megy 
a megtérés, hogy kimegyek az asztalhoz és 
elfogadom az Úr Jézust személyes megvál-
tómnak. Itt a gyülekezet is meggyőződik 
arról, hogy valóban megtértem-e, vagyis 
megvizsgálják a lelkemet, amint meg van 
írva a Bibliában.
Hiába kértem, hogy vegyenek fel tagnak, 
a gyülekezet nem talált erre elég érettnek. 
Már közeledett az év vége, és én még sem 
itt, sem ott nem voltam. De ismét beavat-
kozott az Úr! Igehirdetés hallgatása köz-

Egy kosárlabda az én kezemben 
kb. 19 dollárt ér.
Egy kosárlabda Michael Jordan kezében 
kb. 19 milliót.

Attól függ, kinek a kezében van.

Egy teniszütő az én kezemben 
nem ér semmit.
Ha a teniszütőt Gabriella Sabatini fogja,
akkor megnyeri a világkupát.

Attól függ, kinek a kezében van.

Egy bot az én kezemben arra jó,
hogy elkergessem a kutyákat.
Egy bot Mózes kezében 
kettéválasztja a hatalmas tengert.

Attól függ, kinek a kezében van.

Egy parittya az én kezemben: gyermekjáték.
Egy parittya az ifjú Dávid kezében
hatalmas fegyver.

Attól függ, kinek a kezében van.

Két hal és öt kenyér az én kezemben 
egy halas szendvics, a tízóraim.
Két hal és öt kenyér Jézus kezében: 
jóllakat ezreket.

Attól függ, kinek a kezében van.

Ha szöget veszek a kezembe, 
elkészíthetek egy madáretetőt.
A Jézus kezében lévő szögek
megváltást hoztak az egész világnak.

Attól függ, kinek a kezében van.

Tedd le törődöttségeidet, 
félelmeidet, aggodalmaidat,
reményeidet, álmaidat, 
családodat és kapcsolataidat
az Isten kezébe, hiszen tudod:

Attól függ, kinek a kezében van.

Ismeretlen szerző

Attól függ.. .
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ben megint a szívemhez szólt az ige: Amit 
az én nevemben kértek, én megszerzem 
néktek. Kértem áldott Urunkat: hárítsd el, 
Uram, utamból az akadályt! Ez a kérésem 
a hét derekán lehetett. Vasárnap hajnalban 
a feleségem munkatársaival Jánoshalmára 
ment almát vásárolni, hogy karácsonykor 
tudjon adni a rokon gyerekeknek és az 
öregeknek. Vasárnap este hiába vártam, 
nem jött haza. Gondoltam, hogy talán ké-
sőbbi vonattal jött, és ott alszik a húgánál 
Pécsett, mert odafelé is így volt. De reggel 
sem jött haza. Bementem a munkahelyére, 
hátha egyenesen dolgozni ment. Ez már 
hétfőn reggel volt. 
A hosszú épületen három fekete zászlót 
lengetett a reggeli szél. Kiderült hogy el 
sem utazhatott, mert az állomásra menet 
elütötte egy autó. 3 órát élt még a klinikán, 
nem tudták megmenteni az életét. 
Istenem! Meghallgattad az imádságomat, 
de én nem ezt kértem! Egészen biztosan 
állítom, hogy én nem ezt akartam. A gyöt-
relmet, amit átéltem, nem tudom leírni. 
8–10 hónapon át olyan lelkiállapotban 
vergődtem, hogy mindenre nem is emlék-
szem. Lidérces álmaim voltak, sokszor még 
mostanában is. Megsokszorozta kínomat, 
hogy a boncolásnál megállapították, hogy 
magzatot hordott a szíve alatt. 
Még ezekben a szörnyű napokban is éreztem 
az Úr vezetését. Csak azt nem vettem ész-
re, hogy az ördög egyre távolabb ráncigált 
Isten szerető gondoskodásától. A bányá-
ból eltanácsoltak az orvosok, de találtam 
helyette egy jó munkahelyet. Új vezetőim 
és munkatársaim megindulva gyászomon 
segíteni akartak talpra állnom. Persze ez 
a segítség akármilyen jó szándékú volt is, 
csak emberi érzésekből fakadt. Minden 
nap jött vagy jöttek egy vagy több női név 
említésével és ajándékával. Egészen jól el-
találták azt a könnyen támadható felüle-
tet, ami engem is kezdett foglalkoztatni. 
Nem annyira a nő utáni vágy volt ez, hi-
szen még elevenen élt szívemben a felesé-
gem emléke. De mint olyan férfi, akinek 
korábban nem voltak háztartási gondjai, 
mert még a cipőmet is tisztán tette elém 
a megboldogult feleségem.
Olyan tehetetlen voltam, amit most már 
megmosolygok. Könnyen megtaláltam 
mindent, mert minden egy helyen volt 
egy kupacban: a harapófogó jól megfért 
a mosatlan zoknik között stb.
Istentől nem kértem tanácsot. Pedig az aka-
dály elhárult. Már nem hívtak a rokonok, 
nem is látogattak. Én mégis elmaradtam 
a gyülekezettől. Bölcs emberi tanácsokat 
követve megnősültem: győzött a Sátán. 
Mi lett volna, ha engem úgy látott volna 
annak idején a gyülekezet, mint egy iga-
zán megtért lelket? Ugye nem jó a felvé-
telt elhamarkodni!

Ne gondolja bárki is, hogy a következő há-
rom év megnyugtató módon telt el. Most 
az történt, hogy a Sátán rám taposott, és 
lábai alatt tartott. Az áldott Isten pedig 
szép gyöngéden vont kifelé az egyre nyo-
masztóbb fogságból.
Az említett 3 év alatt valahányszor hí-
vő emberrel találkoztam, szinte sírógör-
csöt kaptam. Éreztem mindig, hogy az 
én helyem abban a gyülekezetben van. 
Elmondtam érzéseimet új feleségemnek, 
és kértem hogy jöjjön el velem, és győ-
ződjön meg róla, hogy hova és kik közé 
vágyakozom.
Egy vasárnap délelőtti istentiszteletre el 
is jött velem, de még aznap a vasárnapi 
ebédnél kijelentette: ha te ezek közé fogsz 
járni, elválunk! 
Nyeltem egy nagyot és hallgattam. Ez az 
eset házasságunk harmadik éve vége felé 
történt. Nem sokkal később meghalt egy 
volt bányász munkatársam. Elmentem én 
is a temetésére, de még a felénél sem tartott 
a temetési szertartás, mikor a bányász ze-
nekar hangját is áttörő hangon hallom az 
igét: Hagyd, hadd temessék el a halottak 
az ő halottaikat. Te kövess engem! 
Szót fogadtam, hátat fordítottam és hátat 
fordítottam a jelenlévőknek, és szép lassan 
eltávoztam a temetőből. Még ma sem tu-
dom felfogni azt, ami ezután történt. 
Aki ismeri Pécset, el tudja képzelni a tá-
volságot, amit megtettem a temetőből a 
Sánc utcáig anélkül, hogy tudtam volna, 
merre járok. Kb. 5-6 km lehetett. Éppen 
szerda volt, nyitva találtam a gyülekezet 
ajtaját és beültem a hátsó padba. Néhány 
óra múlva jöttek a többiek is. Mentem va-
sárnap is, mentem szerdán is. A felesé-
gem beadta a válópert, és elváltam tőle. 
Ő belépett a pártba, én pedig megtértem 
az én Uramhoz, Istenemhez, aki felvette 
gondjaimat. Adott az Úr hű testvéreket, 
hívő feleséget is, aki szeretettel gondozta 
édesanyámat, és több rokonomat is ha-
lálukig. Mindannyian megtértek, az Úr 
gyermekei voltak.
Megtérésem miatt nővérem és családja el-
fordult tőlem egy időre. Haragjuk gyümöl-
cseként adtak nekem egy becenevet: XY, a 
végletek embere. Talán van is benne némi 
igazság. Idős korban megtért szeretteim 
már évek óta az Úr közelében vannak. Mi 
pedig feleségemmel a 38. évet töltjük együtt 
Urunk kegyelmében. Mindenek felett meg-
ajándékozott minket egy szeretetreméltó 
leány gyermekkel is, aki velünk együtt drá-
ga Megváltóm követője. Mindenért Urunk 
neve legyen áldott.
Életre kelt az Ige: „Íme áldásul volt nékem a 
nag y keserűség, és Te szeretettel kivontad lelke-
met a pusztulásnak verméből.”

„A végletek embere” – Nagydorog

új pályázat
Amikor egy-egy pályázatot kiírunk, 
igyekszünk olyan témát keresni, ame-
lyek a legtöbb hallgatónk, ill. olvasónk 
érdeklődésére számot tarthat. Következő 
pályázatunk témája sem csupán a mi 
ötletünk, hanem hallgatóink leveleiből, 
telefonjaiból, vagy személyes visszajel-
zéseiből jutottunk arra a következtetés-
re: ezt a lehetőséget muszáj felkínálni. 
Ugyanis sok hallgatónk/olvasónk je-
lezte: sokat jelentett számára az előző 
Antennában megjelent „Tisztelet az 
elődöknek“ c. írás.
„Meg kell vallanom, hog y sírdogálva olvas-
gattam azt a drága írást az édesanyákról, 
melyek valósak és igazak...” – írta valaki. 
„Ma, amikor mindenütt csak a feszültséget, 
ellentéteket látja az ember, amikor a buszon, 
a villamoson mosdatlan szavakkal beszélnek 
eg ymásról a generációk, amikor mindenkinek 
mindenki teher, nag yon jó volt olvasni eg y más 
fajta megszólalást” – hangzott el egy be-
szélgetés során.
„Nag yon jó és nag y keg yelem az, akinek hí-
vő szülei és nag yszülei voltak. Nekem is van 
eg y kedves emlékem az apai nag ymamám-
ról...” – írta egy hallgatónk. Bizonyára 
nagyon sokan írhatnák, vagy mond-
hatnák még ugyanezt: „Nekem is van 
eg y kedves emlékem…” S ráadásul ezeket 
az emlékeket kár lenne veszni hagyni, 
nem csupán kedvességük miatt, de Isten 
parancsa szerint is! „Őrizkedj azért, és vi-
g yázz nag yon magadra, hog y meg ne feled-
kezz azokról, amiket saját szemeddel láttál; 
ne vesszenek el emlékezetedből egész életedben! 
Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal 
is.” (5Móz 4,9). Ezek a megtapasztalá-
sok segíthetik a gyermekeket, unokákat 
Istenre figyelni, s ezek a történetek lel-
ki magvetésként működnek. Elvetik a 
bizalom, az Istenhez tartozás, a hittel 
való kitartás magvait.
Éppen ezért arra gondoltunk, meg-
kérjük  hallgatóinkat: írjanak nekünk 
olyan elődeikről, szüleikről, magyszüle-
ikről, akik a hitben is példát jelentettek 
a számukra. S talán amolyan sorozat-
féle is lehet belőle az Antennában, de 
a lelkiposta műsorában is. Talán még 
a cím is maradhat: Tisztelet az elődök-
nek. Tehát szeretettel várjuk írásaikat 
az új pályázatunkra! Szokásunkhoz hí-
ven most is könyvjutalmat küldünk az 
első 15 beérkezett pályamű írójának és 
a legtartalmasabb írások elhangzanak 
a lelkiposta műsorában, illetve közzé-
tesszük az Antenna újságunkban. A 
borítékra ne feledjék ráírni: Tisztelet 
az elődöknek!
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70 éves vagyok. Mióta az eszemet tudom, mindig a szegények 
közé tartozónak tudtam magam, magunkat. Nem kellemes ez 
az állapot. Az ember igyekszik kilábalni belőle, mint a folyóból 
a szárazra igyekvők. De valahogy a víz mindig utánunk jön.
Többször vittem Isten elé szegénységünket, és még mindig bí-
zom abban, hogy a Jézus ígérte bővölködésből nekünk is jut. 
Lelkileg Isten nagyon gazdagít, ez nekem elég is lenne, de a csalá-
domnak, másoknak, akik javakat várnak tőlünk, elég-e?
Szüleim egyszerű, kétkezi munkásemberek voltak, iparkodtak, 
dolgoztak, erejükön felül is, vagyont mégsem szereztek. De 
megtanítottak tisztességgel, tisztán élni, és fi gyelni a körülöt-
tük élők gondjaira. 
Értem, a legidősebbért hozták a legnagyobb áldozatot. Tanári 
diplomát szerezhettem, öt éves nappali tagozaton, 1971-ben. 
Fájdalmas tény azonban, hogy egyetemi éveim befektetése sem 
számukra, sem számomra nem kamatoztak. Legalább is nem 
az elvárások szerint.
Egyetem után 25 évesen mindjárt férjhez mentem, így a há-
romévenként születő három gyermekemnek és férjemnek éltem. 
Édesapám idő előtt ment el az élők közül, de édesanyámnak sem 
tudtam sokat törleszteni csak szeretetmorzsákat, sok virágot, 
meg néhány apróságot.
Férjem többnyire bedolgozóként otthon dolgozott, ami sem 
nyugdíjalappal, sem más állami juttatással nem járt együtt.
Fizikailag már gyermekként gyenge volt a szervezetem, a gyermek-
kori különböző betegségek a mai napig elkísérnek. A családanya, 
a feleség feladatait igyekeztem jól ellátni, de munkaviszonyom-
ban teljesíteni már kevesebbet tudtam. Férjem dolgozott kettőnk 

helyett is, de mindvégig épphogy csak megvoltunk. Voltam va-
lameddig helyettes óvónő, irodai alkalmazott, végül egy moso-
dában kötöttem ki, mint mosónő. Innen hamar leszázalékoltak, 
nem voltam ehhez elég erős fi zikumú.
Ennek már 14 éve. Közben a gyermekeim felnőttek, szakmát 
tanultak, férjem 58 évesen, 2001-ben váratlanul meghalt. Én 
1992 nyara óta vagyok az Úr tulajdona. Imádkozom hűségesen, 
hogy gyermekeim is megismerjék az Úr áldozatát, mentő szere-
tetét. Minden folyamatos gond és baj, betegség között elmond-
hatom Máriával együtt, hogy nagy dolgokat cselekedett velem 
Isten. Megtanított nem a bajokra, félresikerült karrierre, meg-
újuló testi fájdalmakra nézni, hanem Reá. Az Úr látása szerint 
én is nagyon gazdag vagyok. Megértettem, hogy mi a maradan-
dó boldogító gazdagság: Vele lenni, Vele töltekezni, az Ő vég-
telen jóságát, türelmes szeretetét naponként tovább sugározni. 
Ez nem a mi érdemünk, de rajtunk is múlik.
Nem szeretném a családi gondokat részletezni, mert sokan küsz-
ködnek hasonlókkal. Szeret az Isten. Tudta, hogy csak 20 mázsa 
tüzelőt vehettünk, azt is nehezen. Enyhe telet adott. A minden-
napi szükségletünk is kikerül valahogy. Tudom, hogy gyerme-
keim lelkük mélyén többre és jobbra vágynak, és már mióta. 
Én nem kérdezem, hogy hol van az Isten. Inkább azt, hogy mit 
akarsz Uram, hogy cselekedjem. 
Boldogító eszköze lehetek az Úrnak, ha csak kevés szűkölködőn 
tudok segíteni? Elég a Tőle tanult szeretetem ennyi sebre? Az 
istenfélelem megelégedéssel nekem elég. 

P.-né A. Júlia, Tahitótfalu

Kegyelem az istenfélelem

Nagyon régi hallgatója vagyok az evangé-
liumi rádió adásának. Már a monte carlói 
adásokat is hallgattam. Most is a MERA 
adásával térek nyugovóra. Hála és imádat 
van a szívemben a mi hűséges Urunk felé, 
hogy gondja van az Ő igéjére, hogy min-
den ember hallhassa.
A június 30-ai adásban elhangzott felhívás-
ra, hogy írjuk meg, hogyan szól hozzánk 
az Úr mindennapi életünkben, körülmé-
nyeinkben, hogyan tanácsol és vezet. Erről 
szeretnék bizonyságot tenni.

2006 decemberében elmentem az orvoshoz 
szemüveget íratni. Azt mondja a doktornő, 
hogy kezdődő szürke hályog van a szeme-
men. Majd egy fél év múlva je lent kezzem, 
és majd megműtik. Nagyon romlott a lá-
tásom, és így május 15-én jelentkeztem. 
Félelem volt a szívemben, mivel a másik 
szememmel alig látok. Már a Bibliát sem 
tudtam olvasni. Erős nagyítóval Isten ígé-
reteinek tárházából is csak egy mondatot 
tudtam akkor reggel elolvasni: „Oltalmazom, 

mert ismeri nevemet” Zsolt 91,14. Olyan sze-
mélyessé vált számomra ez az ige, hogy 
miden félelmem elmúlt. Könnyekkel ad-
tam hálát az én drága hű Uramnak az Ő 
nagy szeretetéért. 

Mikor bementem a doktornőhöz, mond-
tam neki, hogy korábban jöttem, mert 
alig látok. Azt mondja, jó, hogy jöttem, 
mert hosszú a várakozási idő. Jó lesz, ha 
július végén megtudnak műteni. Kihez 
szeretnék menni, ki műtse a szememet? 
Mondom neki, hogy én nem ismerek sen-
kit. De itt a váróban mondta egy asszony, 
hogy a férjét a főorvos asszony műtötte, és 
azóta szemü veg nélkül tud olvasni. Erre 
azt monda nekem a doktornő, hogy máris 
szólok neki, hogy mikor tudja önt fo gad-
ni, de sajnos nem tudta elérni. 
A váróban várakoztam tovább, kétszer is 
kijött az asszisztensnő, hogy még mindig 
foglalt a főorvos asszony telefonja. Mikor 
harmadszor kijött az asszisztensnő, mondja, 
hogy van egy lehetőség: május 23-án tudja 

önt fogadni, mert egy asszony visszamond-
ta a műtétet. Elfogadom ezt az időpontot? 
Mondtam, hogy igen, elfogadom. 
Hullottak a könnyeim, a szívemből hála 
áradt az én mennyei Atyám felé, akinek 
ilyen csodálatos gondja van rám. 
A május 23-i ige ezt mondja: „Mert meg-
menti a segítséget kérő szegényt, és a nyomorultat, 
akinek nincs segítője” Zsolt 72,12.
A kórházban négyen voltunk egy szobában, 
és mondták a többiek, hogy ők február óta 
várnak a műtétre. Mikor én elmondtam 
nekik az itt leírtakat, azt mondták, hogy 
így csak protekcióval lehet ezt elérni. Igen, 
az én esetem mennyei protekció volt. Hála 
az én drága hű Uramnak, hogy én is szem-
ü veg nélkül látok olvasni. Tele van az éle-
tem az Ő csodáival. A leg na gyobb csoda 
az életemben, hogy könyörült rajtam, ki-
hívott a sötétségből az ő csodálatos vilá-
gosságára. Halálból az életre.

egy 78. évében járó asszony 
Észak-Magyarországról

Mennyei protekció

Mennyei protekció
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Pál első missziós utazása – 2.

Menekülés Ikóniumból
Pál és Barnabás első missziós útjuk al-
kalmával egy rövid időt töltöttek a pizi-
diai Antiókhiában, Kis-Ázsiában (a mai 
Törökországban), ahol hirdették Isten Igéjét, 
és a pogányok hinni kezdtek az Úrban, de 
a zsidók rosszallásból és irigységből fellá-
zadtak ellenük. Felbujtották a tekintélyes 
istenfélő asszonyokat és a város előkelő-
ségeit, majd Pált és Barnabást kiűzték a 
városból (ApCsel 13,48–52).
Ezért Pál és Barnabás Ikóniumba men-
tek, amely a Római Birodalom egyik tar-
tományá ban, Galatában volt és a rómaiak 
alatt fejlődésnek indult. Ott is a zsinagó-
gában beszéltek, ahol zsidók és hitetlenek 
tömege sen váltak hívővé (ApCsel 14,1), de 
egyes zsidók ismét fellázadtak el le nük, és 
kezdték a népet is ellenük fordítani. 
Mindezek elle nére ők továbbra is sza-
badon prédikáltak. A végén az egész vá-
ros két táborra szakadt: azokra, akik az 
apostolok mellett és azokra, akik a zsi-
dók mellett voltak. Amikor a tömeg vé-
gül elhatározta, hogy elfogja és megkövezi 
őket, ezt meghallva Lisztrába menekültek 
(ApCsel 14,6), ami Ikóniumtól 30 km-re 
volt. Pál visszaemlékszik erre az esetre, 
a Timóteushoz írt második levelében, a 
3,10–12-ben: „Te azonban követőjévé lettél az 
én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, 
hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhata-
tosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, 
amelyek Antiókhiában, Ikóniumban, Lisztrában 
értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mind-
eg yikből megszabadított az Úr! De mindazokat, 
akik keg yesen akarnak élni Krisztus Jézusban, 
szintén üldözni fog ják.”

Pál és Barnabás, mint istenek
Lisztra egy kisváros a likaóniai területen, 
amely a galatai tartomány része, ahol a ró-
mai katonai bázis igen erős volt, ezért biztos 
menedéket jelentett az apostolok számá-
ra. A régészeti ásatások és leletek alapján 
biztosan lehet tudni, hogy a lakosság nem 
a görög nyelvet, hanem egy bizonyos dia-
lektust beszélt („… likaóniai nyelven…” 
ApCsel 14,11), és hogy a városban nagy 
számban éltek rómaiak, ami természetes 
volt, tekintettel a katonai laktanyára. Pál és 
Barnabás itt is hirdették az evangéliumot, 
a 8–10. versekben olvashatunk a sánta em-
ber meggyógyulásáról, miután Pál meg-
parancsolta neki, hogy álljon fel és járjon. 
Ez az eset arra indította a népet, hogy azt 
higgye Pálról és Barnabásról, hogy istenek, 
akik lejöttek az égből az ő segítségükre. 
Barnabásról azt mondták, hogy Zeusz (a 
görög istenek főistene), Pálra pedig azt, 
hogy Hermész (aki a szónokok védőiste-
neként volt ismert). Őket azon a vidéken 
(a történetekben és legendákban) együtt 
mutatták be, ahogy meglátogatják a Földet. 
A nép elkezdte az áldozatokhoz szükséges 
előkészületeket az apostolok részére, bi-
kákat és koszorúkat vittek, a helyi Zeusz-
pap vezetésével, akinek temploma a város 
előtt volt! Nagyon valószínű, hogy Pál és 
Barnabás először nem is fogta fel, hogy 
mire készülnek, hiszen a helyiek a nekik 
ismeretlen dialektusban beszéltek, de idő-
ben megértettek mindent. Ez a babona-
ság és bálványimádás Barnabást és Pált 
azonnali reagálásra indította meg: „Amikor 
meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, 
ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futot-
tak, és íg y kiáltottak: ’Emberek, miért teszitek 
ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vag yunk, 
és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hog y 
ezekből a hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő 
Istenhez, aki teremtette az eget és földet, a tengert 
és mindent, ami bennük van.’” (ApCsel 4,14-15) 
Ilyen szavakkal beszéltek és nagy nehezen 
sikerült eltéríteniük a népet attól, hogy ne-
kik áldozzanak.

Timóteus
Lisztrában élt egy család, ahol az apa gö-
rög volt (ApCsel 16,1), az anya Eunike, és 
a nagymama Lóisz, pedig zsidók voltak. A 
fi út, Timóteust, már kicsi korától kezdve a 
zsidó törvényekre tanították. Amikor Pál 
a városban járt és prédikálni kezdett, elő-
ször megtért a nagymama, majd az anyu-
ka és csak a végén Timóteus (2Tim 1,5). 

Ekkor Pál még nem ismerkedett meg 
Timóteussal, de feltehetően a fi atal meg-
térő maga is csatlakozott a Krisztust kö-
vetők csoportjához, amint anyja és nagy-
anyja is. Timóteus valószínűleg tanúja volt 
Pál üldözésének, amire később Pál emlé-
keztette is egyik levelében, amelyből ko-
rábban már idéztünk. Timóteust kedvelték 
a vének és a testvérek, amiről később, Pál 
második missziós útja alkalmával meg is 
győződhetett, amikor meglátogatván a vá-
rost, jó tanúbizonyságokat hallott a fi úról 
(ApCsel 16,1). Így kezdődött a több éves 
barátságuk és így lettek munkatársak.

Pált megkövezik
Időközben megérkeztek Lisztrába azok 
a zsidók, akik a pizidiai Antiókhiában és 
Ikóniumban, és most itt is, arra beszélték 
rá a népet, hogy kövezzék meg Pált. A nép 
hajlott erre: Pált megkövezték, majd mivel 
úgy látták, hogy meghalt, kivonszolták a 
városon kívülre és otthagyták. Ezt az ese-
tet össze lehet kötni Pálnak azzal az élmé-
nyével, amikor felvitetett a harmadik égig, 
amiről a 2. Korinthusi levélben olvasha-
tunk a 12,3-4-ben. Az feltételezhető, hogy 
amikor Pál eszméletét vesztette a megkö-
vezése alatt felragadtatott a Mennyig, ahol 
olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, 
amelyet nem szabad az embereknek el-
beszélni. De Pál nem halt meg. Amikor 
a tanítványok körülállták, magához tért, 
és visszament a városba, ahol eltöltötte az 
éjszakát és másnap Derbébe indult. 
Derbét, ezt a kisvárost 1956-ban tárták fel. 
Lisztrától kb. 100 km-re délkeletre fekszik, 
és Pál első missziós útjának utolsó állo-
mása volt. Lisztrával jó minősé gű katonai 
út kötötte össze, így ez a két hely szoros 
kapcsolatban állt egymással. Derbében az 
apostolok hirdették az evangéliumot és so-
kan váltak tanítvánnyá, majd ugyanazon 
az úton indultak vissza, amelyen érkez-
tek. (Folytatjuk.)

Branko Bjelajac

Ezekkel a pénzérmékkel 
Pál apostol is találkozhatott

Aphrodisias romjai – ezeket a romokat Pál és 
Barnabás eredeti pompájában láthatták. Ám 

itt bálványistentiszteletek folytak...  
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A hatékony biblia
Többször hallottam, hogy „amivel sokat foglalkozunk, azzá vá-
lunk”. Ha ez valóban fennáll, akkor az is igaz, hogy ha ártalmas, 
bűnös vagy okkultista dolgokat tanulmányozunk, nézünk vagy 
olvasunk, akkor azok hatása alá kerülünk. 
Például napjainkban világszerte elterjedtek a gyilkossággal és 
erőszakkal, meg erkölcstelenséggel telt könyvek és fi lmek, ame-
lyek ártalmasak lehetnek. Azonkívül a HARRY POTTER-féle 
okkultista jellegű könyvek és fi lmek is. Akik ezeket áruba bo-
csátják, arra hivatkoznak, hogy az ő termékük az egészséges 
pszichével rendelkező egyéneknek nem ártanak. Az 
utóbbiak kiadói meg azt vallják, hogy köny-
veik még hasznosak is, mert – izgalmas 
tartalmuknál fogva – megszerettetik 
az ifjúsággal az olvasást, ami elő-
nyös. Persze, arról hallgatnak, hogy 
anyagaik misztikus, spiritiszta jel-
lege egész életükre a sátántól eredő 
okkultista szellemek befolyása alá 
helyezheti olvasóit, sőt megnehe-
zítheti számukra Jézus befogadását 
is.  S utánzóik még idegösszerop-
panást kaphatnak, sőt démoni szel-
lemek hatása alá is kerülhetnek. Vagyis, 
amit az emberek sokszor nem tudnak, vagy 
nem hisznek, az nem más, mint, hogy amíg a jó 
könyvek és fi lmek fejlesztő hatást gyakorolhatnak, addig a 
sátániak egy egész életre szóló mérgező befolyást okozhatnak. 
Ezért hívjuk fel embertársaink fi gyelmét arra, hogy kerüljék a 
gyilkossággal, erőszakkal, erkölcstelenséggel és okkultista/spi-
ritiszta tanokkal telt ártalmas anyagokat. S helyébe csak olyan 
irodalommal és fi lmekkel foglalkozzanak, amelyek növekedést 
és áldást eredményeznek.  
Ezek közül természetesen a Biblia foglalja el főhelyet. A 2Tim 3,15; 
Róm 10,17 és a 2Tim 3,16-ban olvassuk: „az írások... bölccsé tehet-
nek az üdvösségre a Krisztusba vetett hit által.” „A hit... hallásból van, 
a hallás pedig a Krisztus beszéde által”. „A teljes Írás Istentől ihletett, és 
hasznos a tanításra, a feddésre, a meg jobbításra, az igazságban való ne-
velésre; hog y tökéletes leg yen az Isten embere, minden jó cselekedetre fel-
készített.”
Vagyis a Biblia hathatós.  Meg tud győzni bennünket bűnössé-
günk felől. Meg tudja világítani, hogy ilyen állapotban pedig nem 
mehetünk a mennyekbe. Ezért meg kell bánnunk és vallanunk 
azokat, és Jézus bocsánatát kell kérnünk rájuk. Azonkívül be 
is kell hívnunk őt a szívünkbe. Azaz, a Biblia bölccsé tud tenni 
bennünket az üdvösségre; amint olvastuk. S fel tudja hívni fi -
gyelmünket arra is, hogy, ha nem akarjuk befogadni Jézust, ak-
kor a pokolba kerülünk. Meg be tudja bizonyítani számunkra, 
hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, aki bűneinkért felment a ke-
resztre, megigazulásunkért feltámadt, majd visszament a meny-
nyekbe, hogy egyszer visszajöjjön az övéiért.    
A Biblia hitgerjesztő is: „A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus 
beszéde által.” – olvastuk. Voltak már emberek, akik egyszerűen 
csak a Biblia olvasása által jutottak hithez, és fogadták be Jézust.  
Mert szavai működnek!

Azonkívül Igénk szerint a Biblia egy Istentől ihletett könyv. Azaz 
Isten inspirációjára, vagy íróiba való „belehelése” következtében 
összeállított könyv. Ennél fogva ő szól hozzánk általa. Már csu-
pán ezért is kívánatos olvasmányunk lehet!
Továbbá „hasznos a tanításra” – olvastuk szintén. Mégpedig azért, 
mert soraiból tanuljuk meg, hogy kicsoda Jézus, milyenek va-
gyunk mi, mi a bűn, hogyan nyerhetünk bűnbocsánatot, s ho-
gyan juthatunk a mennyekbe stb. Miért fontos mindez? Mert 
Biblia ismeret nélkül esetleg azt valljuk, amit sokan mondanak, 

hogy ti., mivel „Isten szeretet,” ennélfogva ő senkit sem 
küldhet a pokolba.” Ez viszont csak féligazság. 

Mert az ugyan igaz, hogy „Isten szere-
tet” s az is, hogy ő nem küld senkit 
a pokolba. Csakhogy, aki elutasítja 
az ő szeretetből nekünk ajándéko-
zott megváltását és Megváltóját, 
az saját döntésénél fogva – ke-
rül oda.
Aztán alapigénk szerint a Biblia 
„hasznos a feddésre” is. Vagyis, 

ha komolyan tanulmányozzuk, ak-
kor feddő, vagy intő hatással is lehet 

ránk.  Mégpedig akár úgy, hogy amikor 
a magányban olvassuk szavait, rámutat bű-

neinkre, s egyúttal késztet a bűnvallomásra és 
bűnfelszámolásra. Akár úgy, hogy egy kedves barátunkat 

használja fel Urunk arra, hogy szavaival rávilágítson valamilyen 
bűnünkre, vagy egy istentiszteleten felolvasott Igéket, vagy azok 
magyarázatait használja fel megítélésünkre. S ha végül is őszin-
tén megbánjuk és elhagyjuk a Biblia által valamiképpen megítélt 
bűnt; akkor nagyon is hasznossá vált életünkben feddése.
De a Biblia hasznos a megjobbításra is; olvastuk. Hogyan? Megint 
csak az előbb említett módhoz hasonlóan. Vagyis bűneink meg-
világítása, bűnfelszámolásra való késztetése, s teljesen átadott, 
győzelmes életre való serkentése által.  
Végül – leckénk szerint – Isten Igéje az „igazságban való nevelésre” 
is alkalmas. Mert rámutat arra is, hogy miként élhetünk egy bib-
liai igazságokon alapuló, győzelmes, szent életet, hogy Istennek 
„minden jó cselekedetre felkészített” gyermekei legyünk.
A Biblia tehát a legjobb és legajánlatosabb könyv a világon. Ennél 
fontosabb könyvet nem olvashatnánk, vagy tanulmányozhat-
nánk.  Olyan értékes, hogy nem elég egyszer elolvasni, hanem 
egész életünkben, naponta kell tanulmányoznunk. Mert csak 
akkor nyerünk naponkénti utasítást, döntéseinkhez vezetést, s 
problémáinkra megoldást belőle. S csak akkor jövünk rá arra, 
hogy a Biblia mindig időszerű, sosem unalmas, és szavai mindig 
újnak hangzanak. Mégpedig azért, mert hathatós, Istentől ihle-
tett, s hasznos a tanításra, feddésre, a megjobbításra, az igazság-
ban való nevelésre, és az üdv útjának felfedésére. Ennélfogva 
mutassunk jó példát lelkes tanulmányozása és a megtévesztő 
irodalomtól való tartózkodás által. Egyben serkentsük ugyan-
ezekre embertársainkat is.

Mátrainé Fülöp Irma
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A HOT BIRD műholdról digitális rádióadás hallható 21:00–22:00. Technikai paramé-
terek: TWR Radio Frequency:12379.60 MHz Transponder 84 Vertical Polary Symbol 
Rate: 27500 symbols/sec FEC 3/4 SID: 3080 PID Audio: 3530. Az adás csak digitális 
vevőkészülékkel fogható! 
A frekvenciák/hullámhosszak esetleges változását időben közölni fogjuk. A mű-
sor változás jogát fenn tartjuk! 

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ 
ALAPÍTVÁNY ADÁSAI 

Rövidhullám 
41 m (7210 kHz)

csak vasárnap a 49 m-en (5910 kHz) is!
10:30 – 11:00 
HOT BIRD

 21:00  –  22:00

Középhullám
215 m 

1395 kHz 

20:40 – 21:15 

V Léleképítő Ifjúsági műsor
H Jóhír a távolból

Archív kincsek A Biblia üzenete Evan gé lizáció

K Növekedjetek a kegyelemben! 
Bibliai fejtörő A Biblia üzenete Áhítat

SZE Őszintén szólva A Biblia üzenete Esti gondolat

CS Családi műsor A Biblia üzenete Lét és tudat

P Cigányműsor
A Biblia üzenete Meg van írva

Lelkiposta
SZO Gyermekműsor

Nőktől nőknek Szemelgető Lelkiposta
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Kiadja a Magyar Evangéliumi 
Rádió Alapítvány

Szerkeszti:
Kulcsár Tibor
Molnár Tünde

A rádióadásokat és lapunkat önkéntes 
adományokból tartjuk fenn. Az Antenna 
újságot, mint a MERA hivatalos értesítőjét 
mindenkinek díjmentesen megküldjük, aki 
azt kéri, vagy akinek a címét megküldik.

Postacímünk: 
H-1428 BUDAPEST, Pf.: 4

Tel./üzenetrögzítő: (1) 327-0440
WEB címünk: www.mera.hu

e-mail: radio@mera.hu
Pénzadományok az alábbi 
csekkszámlára küldhetők:

OTP Bp. II. 11702036-20573096
Swift code: OTPVHUHB

Adószámunk: 18007411-1-42

Készült: Maximumprint Bt. Nyomda
Felelős vezető: Sztasák Árpád

Tel.: 06-70-312-6633

MŰSORVÁLTOZÁSOK!
A Trans World Radio bevételeinek radikális 
csökkenése miatt nehéz döntésre kényszerült a 
MERA vezetősége. Mivel a délelőtti műsorok 
mögött csak részben állt külföldi támogató, fel-
merült annak a lehetősége, hog y a délelőtti rö-
vidhullámú adás teljes egészében eltűnik, és az 
esti középhullámú adás is 5 perccel rövidebb lesz. 
Sok imádság után és a hallgatói visszajelzéseket is 
fi g yelembe véve úg y döntöttünk, hog y erőinket a 
délelőtt megtartására, sőt továbbfejlesztésére, va-
lamint ezeknek a plusz perceknek a megtartásá-
ra koncentráljuk. Viszont ezért súlyos áldozatot 
kellett hoznunk. 
• Október végén ezért a délutáni rövidhullámú 

adást megszüntetjük. 
• A délelőtti adásunkat kiterjesztjük, s az ed-

dig 5 tizenöt perces műsor helyett a hét minden 
napján fél órás műsort fogunk sugározni. 

• A korábbi délelőtti műsorok megtartása mel-
lett a kora esti programok nag y részét is meg-
tartottuk, de természetesen új, illetve új módon 
szerkesztett műsorok is jelentkeznek majd a 
délelőtti 30 percekben.

• A sugárzás helye átkerül Monte Carlóba, s ez 
azzal kecsegtet, hog y sokkal jobb minőségben 
lehet hallani majd a rövidhullámon sugárzott 
adásainkat is. 

• A középhullámú műsorainkat az eddig meg-

szokott helyen és időben, a megszokott 35 per-
ces időtartamban sugározzuk.

• A Hot Bird digitális adón egészen december 31-
ig folytatjuk a napi eg y órás műsor sugárzá-
sát. Tehát mindaddig, amíg ez az adó a Trans 
World Radio rendelkezésére áll.

• Az internetes adásunkat nemcsak megőriztük, 
de új lehetőségként minden elhangzó műsorun-
kat letölthetővé tettük. Akinek tehát van le-
hetősége az interneten keresztül csatlakozni a 
www.mera.hu honlaphoz, a nap bármely 
órájában tetszés szerint választhatja ki, me-
lyik műsorunkat kívánja meghallgatni.

Néhány évvel ezelőtt azért, hog y hallgatóinkhoz 
több csatornán juttassuk el az evangéliumot, je-
lentős anyagi áldozatra határoztuk magunkat. 
Íg y tudtuk elindítani akkor a kora esti rövid-
hullámú adást. Akkor Isten csodálatosan gondot 
viselt és kirendelte a hiányzó összeget. 
Most ezeket az anyagi erőket átcsoportosítva a dél-
előtti műsorok fi nanszírozásának eg y részét vál-
laltuk magunkra. A fi zetendő összeg számunkra 
igen-igen jelentős, de az a tapasztalatunk, hog y 
Isten kirendeli a szükséges fedezetet, s indít em-
bereket arra, hog y adakozásukkal segítsék az 
evangélium továbbadását a rádió hullámain ke-
resztül is. Köszönjük mindazoknak, akik ebben 
részt vállalnak!

Nagy örömöt jelent, hogy pályázatunk-
ra igen sok bizonyságtétel érkezett az 
elmúlt hónapok során. A következő 
hetekben a Lelkiposta műsorában a 
legtöbb írással találkozhatnak hall-
gatóink. 
Ígéretünk szerint a beérkezés sorrend-
jében az első tizenöt pályázót könyv-
jutalommal jutalmaztuk:

Kriszt Istvánné (Debrecen)
Bosznyai Jószefné (Cegléd)
Domahidi Győző (Románia)
Bethlehemi János (Salgótarján)
Plank Józsefné (Budapest)
Gregor Ferencné (Zsámbok)
Lankesz Ervinné (Győr)
Juhász János (Bekecs)
Majorosné Suba Zsuzsa (Kiskőrös)
Kozma Lászlóné (Dömefölde)
Rimán Béla (Nag ydorog)
Józsa Rózsa (Szerbia)
Radics Ágnes (Cered)
Boros Zsigmond (Románia)
Pikóné Arany Júlia (Tahitótfalu)

Köszönjük írásaikat! Továbbra is vár-
juk bizonyságtételeiket.

Életre kelt igék
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Sajnos, én is azok közé tartoztam, akik so-
káig csak akkor fordultak Istenhez, amikor 
bajban voltak. A megváltást pedig egyálta-
lán nem értettem, inkább sajnáltam az Úr 
Jézust, amiért annyit szenvedett az emberi 
gonoszság és hálátlanság miatt. Nekem Ő 
a „drága Jézuska” volt gyermekkoromban, 
akinek esténként elpanaszoltam azokat az 
igazságtalanságokat és bántásokat, amelyek 
értek, és biztos voltam abban, hogy Ő együtt-
érez velem, hiszen mindezt átélte.
Sok-sok év telt el, mire személyes Megváltómmá 
lett, Aki az én bűneimért is meghalt a keresz-
ten, és úgy láttam már Őt, mint akinek „ada-
tott minden hatalom mennyen és földön”.
A családomban engem ajándékozott meg 
először élő hittel, igazi megtéréssel, mely 
radikális életmód megváltoztatást hozott, 
ami az életem minden területére kihatott, s 
ez a családtagjaimmal sok összeütközéshez 
vezetett. Voltak, akik jóindulatúan megmoso-
lyogtak, mások folyamatos hitvitákat provo-
káltak, de a legnehezebbé a kamasz fiammal 
való kapcsolatom vált. Persze, én is sok hi-
bát követtem el, hiszen az örömömet min-
denkire rá akartam erőltetni, és a fiamat is 
keresztyén módon szerettem volna nevelni. 
Most már tudom, milyen képtelenség volt, 
hiszen hiányoztak az alapok, s amúgy is a 
kamaszkor nehéz időszakát éltük. Buzgón 
könyörögtem érte testvéri közösségben is. 
Türelmetlenségemet látva, azzal bíztattak, 
hogy a későbbi nagy egyházatya, Augustinus 
édesanyja 20 évig imádkozott a fiáért. Engem 

ez egyáltalán nem nyugtatott meg, sőt! El 
sem tudtam képzelni, hogy ez velem is elő-
fordulhat. Már a katonaság ideje is eljött, ami 
bizony nagy hitpróba volt számomra, hiszen 
úgy tűnt, a fiam egyre jobban belekerül az 
élet sűrűjébe. Az Úr ekkor megkönyörült raj-
tam, és egy csodálatos ígéretet kaptam Tőle: 
„Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, 
amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a 
szádból, utódod szájából és utódod utódai-
nak szájából. Mostantól fogva mindörökké 
– mondja az Úr.”  Ézsaiás 59, 21.
Ettől kezdve már „csak” a beteljesítésére 
kellett várnom. 
A fiam megnősült, megszületett az első két 
unokám. Ez az időszak a nagy öröm mellett 
szomorúságot is hozott. Édesanyám – akivel 
nagyon szoros volt a kapcsolatom – rákos lett, 
s féléves szenvedés után meghalt. Ez a fiamat 
is megviselte, mert igen szerették egymást. 
Látta a szenvedését, és tudott a lelkéért foly-
tatott harcomról, hiszen édesanyám, aki „jó 
református” volt, még nem adta át az életét 
az Úr Jézusnak. Isten megkönyörült rajta, és 
bizonyságot tehettem arról, hogy a szeretett 
nagyi és dédi végül elnyerte az örök életet.
A nagyobbik unokám ekkor már lelkesen járt 
a gyülekezetbe, és otthon állandóan énekel-
te a megtanult lelki énekeket. Az első gyer-
mek a csendes hét után pedig bevezette az 
étkezések előtti imádkozást – az édesapját is 
bevonva. A menyem akkor már rendszeresen 
járt templomba, és a fiam is egyre gyakrab-
ban. Még egyszer át kellett élnie a fájdalmat, 
mit jelent egy rákos beteg szenvedését végig-
nézni, és végül elveszteni, különösen, ha az 
édesapjáról van szó. Arra is emlékszem, mi-
lyen hatással volt rá a felesége konfirmációja. 
Isten Lelke egyre erőteljesebben működött 
benne, mert egy évvel később ő is jelentkezett 
a konfirmáció előkészítőre. A konfirmációjá-
val pecsétet tett döntésére – átadta az életét 
az Úrnak. 17 évet vártam erre a csodára – 33 
éves volt ekkor, ami még különlegesebbé tette 
számomra ezt az ajándékot, hiszen Krisztus 
Urunk is ennyi volt, amikor meghalt értünk 
a kereszten. Beteljesedett tehát az Úr ígére-
te, egyelőre az első fele, de hiszem, hogy az 
unokáim is Isten gyermekeivé lesznek, ha 
eljön a rendelt idő.
Kimondhatatlanul hálás vagyok az elmúlt 23 
esztendőért, melyet élő hitben tölthettem el 
és azért a kegyelemért, hogy édesanyám után 
a fiam és a menyem szintén új életet kapha-
tott. Ezért egyedül Istené a dicsőség!

Zika Klára

A csoda határa 
Vaknak, kit éj sötétje nyom,
szemét megnyitja Ő,
kit bénaság bilincse ront,
szökellve jön elő.
Kinek fülére csend borult,
hall angyaléneket,
kit átkozottá tett a múlt,
JÉZUSHOZ mind mehet.
Ki gyilkos, ki parázna volt,
tisztává teheti,
csak a farizeusokon
nem tud segíteni.

Füle Lajos


