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Ahogy kezdett tavaszodni, Dorottya lá-
nyunknak és férjének kedve kerekedett 
meglátogatni magyarországi rokonainkat.  
Nem volt sok szabadságunk, ezért csak két 
hetet szántunk erre az útra. De nagy lel-
kesedéssel készültünk fel és indultunk el. 
Mondanom sem kell, hogy kiválóan érez-
tük magunkat. Csak sajnáltuk, hogy olyan 
hamar vissza kellett jönnünk. Pedig de jó, 
hogy akkor visszajöttünk!  

Ugyanis hazaérkezésünk után hamarosan, azaz 2009. április 22-én 
szerdán, szívorvosunk minden tünet nélkül, csupán elővigyá-
zatosságból és korára való tekintettel, csináltatott egy „sztressz 
tesztet”(terhelési vizsgálatot) férjemmel. Péntekre már megkapta 
az eredményt, és közölte velünk, hogy valamilyen árnyékot lát-
tak a szíve alatt. De nem lehet tudni, hogy mi az, ezért hétfőn 
szeretne egy szív katéterezési műveletet végezni rajta. 
Hétfőn meg is volt a szívkatéterezés, s orvosunk utána a követ-
kezőket közölte velünk: „A helyzet komolyabb, mint ahogy gon-
doltam. M. úrnak az erei el vannak dugulva. Legalább 3 vagy 
4 eret ki kellene cserélni. Javasolnám, hogy ne is menjen haza, 
hanem feküdjön be mindjárt a kórházba, mert bármikor szív-
infarktust kaphat. Én meg megkérem a szívsebészt, hogy minél 
hamarabb műtse meg, ha önök beleegyeznek.” Férjem és ma-
gam is beleegyeztünk mondván, hogy minél előbb megoldják a 
problémát, annál jobb!
Férjem tehát még akkor hétfőn befeküdt a kórházba, és szer-
dán, 2009. április 29-én, délután már meg is műtötték. Négy 
eret cseréltek. A műtét sikeres volt, és a sebész örömmel közöl-
te, hogy szívizmai még egészségesek voltak, s ez sokat segített.  
„Valószínűleg azért voltak erősek, mert már évek óta, naponta, 
rendszeresen gyalogolt a szabadban, vagy a szobai gépünkön” 
gondoltam. Aztán másnap már fel is kelhetett és néhány lépést 
tehetett. Majd minden nap egyre többet. Mi pedig meg voltunk 
lepődve, hogy ilyen szépen haladtak a dolgok. De az orvosok, 
ápolók, lelkészünk, meg többi kedves látogatóink is csodálkoz-
tak rajta. Öt nap múlva meg már át is helyezték egy rehabili-
tációs intézetbe, ahol többféle terápiát kapott. Onnan meg két 
hét múlva – mire már én is szabadságon voltam s napi 24 órát 
itthon lehettem – hazajöhetett. Nem csoda, hogy mindezek kö-
vetkeztében bámultuk Urunk időbeosztását, amellyel minden 
lépést ilyen postosan irányított – a magyarországi látogatásunk-
tól kezdve a műtétig, meg az én szabadságomig. Meg kegyelmét, 
amiért férjemmel – 82 éves kora dacára – ilyen gyengéden bánt, 
s egyúttal velem is.
Természetesen ahogy kitudódott betegsége, mindjárt felhívtuk 
lelkészünket, meg ország-, és világszerte értesítettük rokona-
inkat, barátainkat és lelki testvéreinket helyzetéről, és kértük, 
hogy imádkozzanak értünk. Meg is tették. Számtalan gyüleke-
zet és ki tudja hány száz egyén imádkozott. Isten csodálatosan 
válaszolt úgy a férjem, mint saját érdekemben. Ugyanis férjem 
végig nyugodt volt. Probléma mentesen átesett a műtéten. Sőt 
az étvágya is megmaradt, aminek következtében viszonylag 
gyorsan erősödött. Én meg úgy éreztem, mintha Isten angya-
lai kezükben hordoztak volna engem (Zsoltárok 91), hogy el ne 
keseredjem, gyengüljek, aggódjak, vagy ki ne merüljek. Holott 
tudom – és akik ismernek engem – azok is tudják, hogy alap-
természetemnél fogva aggódó, kesergő, melankólikus, gyenge, 

félős egyén vagyok. Vagyis ilyen az én ÉN-em. Ennek dacára, 
Isten békéje árasztott el engem. Ezért gyakran csodálkoztam 
is önmagamon, tudva, hogy ez nem én vagyok, hanem a ben-
nem élő Szent Lélek Isten, aki így válaszolt Testvéreim imájára. 
Mégpedig annak dacára, hogy – korunkra való tekintettel – min-
dennel számoltam. Persze rengeteget segített az is, hogy Dorottya 
lányunk és férje, Alan, mindjárt leutaztak hozzánk a műtét ide-
jére, s kb. egy hetet töltöttek nálunk. Így – a legsúlyosabb napok 
alatt – nem voltam egyedül. Azonkívül, hogy Enikő leányunk 
és férje, János, meg George fiunk és felesége, Kathy és unoká-
ink is állandó kapcsolatban voltak velünk, s szintén komolyan 
imádkoztak értünk és velünk. Lelkészünk és felesége meg per-
ceken belül ott termett mellettünk a kórházban, és ők is hűsé-
gesen támogattak. Így a közelből és a távolból is körül voltunk 
véve támogató, közbenjáró, imádkozó egyénekkel s hatásukra 
ISTEN BÉKÉJE ÁRASZTOTT EL BENNÜNKET. AMIT  
EZÚTON SZERETNÉNK HÁLÁSAN MEGKÖSZÖNNI 
MINDEN EGYES IMATÁRSUNKNAK ÉS AZ ÚRNAK!
Hálás vagyok NEKTEK ÉS AZ ÚRNAK, hogy ilyen csodá-
latosan átvezetett ezen a próbán: bár még nincs egészen vége.  
S azért is, hogy mindezek hatására az az Ige jár állandóan az 
agyamban, mely szerint:  „Kinek szíve (vagy értelme) reád tá-
maszkodik, megőrzöd azt teljes békében...” (Ésaiás 26,3. Károli 
ford.) Mert Urunk irgalmából megtapasztalhattam, hogy milyen 
értékes ez a teljes béke. Sőt kialakult bennem az a vágy is, hogy 
ez a teljes béke állandó legyen az életemben. Mert a Bibliából 
tudom, hogy lehetséges – Neked és nekem is! Ugyanis, aki hisz 
Jézusban, szívébe is hívta őt, és odaszánta magát a belé költö-
zött Jézus Szent Lelkének, naponta tanulmányozza a Bibliát, meg 
imádkozik, rendszeresen hallgatja az Úr tanítását is egyházában, 
azonkívül rendszeresen szolgál és támogatja Isten munkáját, meg 
folyamatosan az Úrra hagyatkozik, vagyis élete középpontjába 
helyezi Jézust, az ő akaratának ismeretét és teljesítését, illetve 
ezekre koncentrál, az végeredményben ezek által Őrá támaszko-
dik, s ennek következtében elnyerheti azt az emberfeletti békét, 
amelyet én most átéltem, s szeretném, ha folyamatosan uralna.  
A kérdés csak az, hogy mindenben, mindenkor hajlandó vagyok 
és vagy-e ennyire Urunkra támaszkodni, vagy nem? Ha igen, 
akkor ez az isteni béke – Urunkra való támaszkodásunk gyü-
mölcseként – meg fog teremni és maradni életünkben! Mert az 
ő ígérete biztos! Bárcsak megtennénk!

Mátrainé Fülöp Irma
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Szeptember van, 
„szinte kimondani 
is iszonyat”, – vélik 
többen, ám ez mit 
sem változtat azon 
a tényen, hogy meg-
kezdődött az iskola. 
Persze vannak olya-
nok is, akik, (ha kis-
sé szorongva is), de 

mégis nagyon büszkén lépkednek, – hátu-
kon vadonatúj iskolatáskájukkal –, s büsz-
kén újságolják mindenkinek, hogy ők már 
nem kis ovisok, hanem immár „nagy isko-
lások”. Igen, ők az elsősök, akik most kez-
dik meg az iskolás éveket, ami – ha addig 
nem változnak a jogszabályok –, legalább 
tizennyolc éves korukig tart, hiszen addig 
tanköteles korúak, de az esetek döntő több-
ségében az iskolapadban töltött idő ennél 
jóval több. 14, 16, 18, vagy akár már 20 év 
is, s valahogy úgy van, hogy minél többet 
tanul az ember, annál inkább úgy érzi, hogy 
ez még mindig nem elég... A diplomához 
immár kötelező a nyelvvizsga, de kellene 
mellé legalább még egy, (vagy még kettő, 
esetleg három), aztán a számítástechnikai 
ismereteket is egyre mélyebben kellene el-
sajátítani, mert ha nem halad az ember a 
korral, akkor lemarad, s félő, hogy kiszorul 
a munkaerőpiacról... Ördögi kör, amiből 
szinte nincs kiszállás. Persze, aki ismer, az 
tudja, hogy nem vagyok én tanulás ellenes, 
sőt! Sőt, nagyon is támogatom az isme-
retszerzést, a tudás folyamatos frissítését, 
hiszen szó ami szó, valóban hihetetlenül 
felgyorsult az élet, s nem kellene teljesen 
bután állni az újabb és újabb vívmányok 
előtt... Ám, azért azt is megfontolandónak 
érzem, hogy ez a nagy „Tudás alapú társa-
dalom”, amit építünk, valójában egy so-
ha el nem érhető ideál, egy olyan ábránd, 
amiről igazából véve azt se tudjuk, hogy 
mi is lenne valójában. Ez persze nem be-
folyásolja azt, hogy olyan elvárásokat te-
szünk magunk elé, hogy abba valósággal 
beleroppanunk. Mert, ugye dolgozni kell, 
hiszen valamiből meg kell élni. Tanulni 
szintén kell, mert nem maradhatunk le. 
Pihenni is kell, mert mégis csak emberek 
lennénk. Enni is kell, meg egyáltalán él-
ni is, mert vannak dolgok, melyeket mu-
száj megtennünk, ha élni akarunk. Meg, 
még ez is kell, meg az is kell, meg „amaz 
is”, szóval minden, s közben nem vesszük 
észre, hogy ebbe a „nagy muszájba” szép 
csöndesen beleroppanunk. Beleroppanunk 
fizikailag és lelkileg egyaránt. Meg szelle-
mileg is, hiszen ennyi „hihetetlenül fontos 

dolog” között a lelkiekre már nem csoda, 
ha nincs idő... Óh, mennyire ördögi kör, 
s azt gondoljuk, hogy nincs választásunk, 
„járnunk kell az élet, a körülmények dik-
tálta táncot”. Már a fiatalok elé is olyan el-
várás halmot rajzolunk, (persze csupa jó 
szándékból, hiszen most fiatal, „most még 
megteheti”), aminek képtelenek megfelel-
ni, s az elvárások ellencsapásaként sokszor 
mindent odacsapnak, mondván: „ebből az-
tán elég, hagyjanak engem békén”. S ekkor 
következik a teljes kiábrándultság, a teljes 
nihil, a kábítószer, a depresszió vagy az 
idegösszeroppanás. Nem akarok én sen-
kit rémképekkel ijesztgetni, de ami tény 
az tény, s kár hogy így van... 
Persze logikusan felmerül a kérdés, hogy 
mi a megoldás akkor?! Ne tanuljunk, és ne 
követeljünk?! Óh, nem gondolnám, hogy 
ez lenne a megoldás, hiszen még a Biblia is 
határozottan utasít minket, például Péter 
második levelében is, hogy a hitünk mel-
lé ragasszunk jó cselekedetet, a jó cseleke-
det mellé  pedig tudományt. Ám, itt nincs 
vége az utasításoknak, hiszen így folytatja 
az apostol: „a tudomány mellé pedig mér-
tékletességet.” Azt hiszem, ez a megoldás. 
A mértékletesség. Nem baj ugyanis, ha ta-
nulunk. Sőt, jó dolog, Isten szerint való, 
csak éppen ne menjen az egészségünk, 
a hitünk rovására. Ha ugyanis mindent 
feláldozunk a „tudomány szent és nemes 
oltárán”, akkor szép csöndesen valóban 
minden áldozatul esik. A hitünk, az egész-
ségünk, s végső soron az örök életünk. 
Ez pedig, ugyancsak rossz üzlet, mert is-
merjük Urunk kérdését: „mit használ az 
embernek, ha az egész világot megnyeri, 
lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat 
az ember váltságdíjul a lelkéért?” Tudjuk, 
semmit. De nem is nekünk kell megfizet-
nünk a „megfizethetetlent”, hiszen ezt már 
Jézus megtette helyettünk. Nekünk csak 
el kell fogadnunk. Hittel és bűnbánattal. 
És aztán jöhet a tanulás is, mert azért az 
se spórolható meg...

Kulcsár Anikó

Békesség Istentől! 
Valamikor réges-régen, még a ro-
mániai kommunista rezsim utol-
só éveiben, azaz a nyolcvanas évek 
végétől a kilencvenes évek elejéig a 
Trans World Rádiónak volt egy ma-
gyar nyelvű adása "A Biblia Üzenete" 
címmel. Gyermekkoromban régi lám-
pás rádióval játszás közben egyszer-
re csak véletlenül megtaláltam ezt az 
adást egy napon, este a hullámváltót 
tekergetve. Meghallgattam csend-
ben, egészen lehalkítva, mert hang-
osan nem engedték szüleim, ugyan-
is nem lehetett rádiót hallgatni, főleg 
magyar nyelvűt. Tömbházban laktunk 
alattunk román ajkú katonatiszt szom-
szédokkal. Így még veszélyesebb volt 
a rádióhallgatás. A műsorocska csak 
egy félórás volt, de megfogott azon-
nal. A végén ismertették a következő 
adás időpontját, a hullámhosszt és el-
köszöntek. Attól a naptól kezdve kezd-
tem követni rendszeresen a műsort. 
Még éppen az elején volt, Mózes első 
könyvénél. Ez a követés több éven ke-
resztül tartott, a műsor végigvezetett 
a Biblián, az Ótestamentumon és az 
Újtestamentum nagy részén is. Nagyon 
sok jóra megtanított. Köszönet azok-
nak az embereknek akik akkor ott dol-
goztak, főleg a műsorvezetőnek ki oly 
csodálatra méltóan, ragyogóan, mély-
rehatóan, szívhez szólóan tudta ismer-
tetni, elemezni, magyarázni a bibliai 
könyvek verseit. Felejthetetlen élmény 
volt. Még levelet is írtam nekik, és vá-
laszt is kaptam, sőt látogatás is lehe-
tett volna, csak hát akkor sajnos egy-
szerűen nem lehetett...

B. Pál

Levelet kaptunk
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is, hogy adja ki nekik a munkát, eledelt 
és a fizetséget is idejében, de úgy, hogy 
közben a birtok nehogy leépüljön, hanem 
éppen hogy szépüljön, és gazdaságilag is 
növekedjék. Minden a gazdáé volt, min-
den feltételt a gazda vagyona biztosított, 
az öreg Baracsnak csak az volt a dolga, 
hogy hűséges legyen. És ő az volt!
Miért? Mert pontosan azt tette, amit az 
Úr várt tőle. Ismerte ura akaratát, és tel-
jesítette tiszta szívvel és lélekkel. 
Mivel Jézus Krisztus ezt a tanítást nekünk 
is adta, felvetődik hát a kérdés, mi hogy 
állunk ezzel a dologgal? Teljesítjük-e amit 
Isten tőlünk kér vagy nem? Vagy teljesítjük 
úgy-ahogy, ahogy nekünk tetszik? 
Ó, de sok helyen hallom mostanában, 
hogy:
– „Hiszek én, csak a saját módomon!” 
– „Nem kell nekem templomi esküvő, a 
mai világban az csak pénzkidobás, Isten 
úgy is látja, hogy szeretjük egymást!” 
– „Én oda adom a tizedemet, ahová én 
akarom, örüljenek, hogy megkapják a mai 
viszonyok között.”
Sok tévtanító megél köztünk, mert olyas-
mit hirdetnek, ami ugyan nem egyezik a 
Szentírással, de a fülünknek nagyon ked-
ves, mert könnyebbséget hoz. De kérdezem 
én, ezt rendelte Isten, hogy mi mondjuk 
meg, mi hogyan legyen? Hát nem! ...és 
sorolhatnánk.
A tíz szűz példázata is ezen a környéken ta-
lálható. Nos, ebben egyértelmű, hogy öten 
okosan várták az urat, felkészülten, bölcsen, 
jöhetett bármikor. Úgy jártak el, ahogy az 
ige tanította őket: vigyáztak és éberek vol-
tak. De az öt balga nem ilyen volt. Ők is ott 
voltak, ők is várták a vőlegényt, ők is men-
ni akartak vele be a mennyek országába... 
de mégis kizárták magukat. Miért? Mert 
nem voltak előrelátóak. Talán a felkészül-
teket, akik mindenre igyekeztek figyelni, 
korábban kinevették egymás között: „Hát 
ez azért már túlzás!” „Nem kell mindent 
ilyen komolyan venni...”
...aztán mi lett? Nekik nem volt elég olajuk: 
vagyis erejük, hitük, kitartásuk. Kevésnek 
bizonyult, amikor megjött a gazda. Mert 
nem azt tették, ami Isten szerint elvárha-
tó lett volna, hanem azt, ami szerintük 
helyes volt. 
Mély szomorúsággal tölt el a gondolat, hogy 
az öt balga szűz is várta vissza a vőlegényt, 
példánk esetében az Úr Jézust. De rossz-
ul. Ennek a bűnös gondolatnak szörnyű 
következménye lett: kinn maradtak a sö-
tétségben, a halálban. Pedig szentül meg 
voltak győződve, hogy nekik van igazuk! 

Mit mondott nekik Jézus, amikor kétség-
beesetten dörömböltek a mennyek kapu-
ján? „Nem ismerlek titeket!”
Akkor tegyük fel a kérdést, hogy kit ismer 
Jézus? Erre is van bőséges válasz az igében. 
Én most János apostolt idézem: „… a juhok 
hallgatnak a hang jára, a maga juhait pedig nevü-
kön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait 
mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, 
mert ismerik a hang ját.” (Jn 10. fejezet)
És máris ott vagyunk a kezdő kérdésnél. 
Miért boldog a hűséges szolga? Mert ura 
állandóan vele van. Ismeri őt, bátorítja 
őt, gondoskodik róla, bánatában és örö-
mében osztozik, segít megoldani a prob-
lémáit, gyászát vígságra fordítja, tanítja, 
neveli... szereti. Most, ebben a nagyon 
nehéz világban igenis ide kívánkozik ez 
a zsoltáridézet is: „Gyermek voltam, meg is 
öregedtem, de nem láttam, hog y elhag yatottá lett 
az igaz, sem azt, hog y g yermeke koldussá vált” 
(Zsolt 37,25).
Hogy is van az alapige? „Ki tehát a hű és 
okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az úr, 
hog y kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az 
a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor 
meg jön! Bizony, mondom néktek, hog y egész va-
g yona fölé rendeli őt.” (Mt 24,45-47)
Boldog a szolga, mert nemcsak ezen a föl-
dön, de az örökkévalóságban is együtt lesz 
szeretett gazdájával, a Mindenható Istennel, 
az Örökkévaló Úrral – és bizony alaposan 
meggazdagodva.
Amikor életem egyik szakaszában Isten a 
DTV-be helyezett, és bizony sokszor igen 
keveset kerestem, azt kérdeztem az Úrtól, 
hogy mikor látom meg azt a nekem tett 
személyes ígéretét, mi szerint nagyon gaz-
dag leszek?! Nos, megtapasztaltam. Nem a 
pénz gazdagít, hanem egy mosoly, amikor 
meg tudsz bocsátani, egy követelés, amit 
el tudsz engedni, egy szelíden kimondott 
szó, egy fel nem korbácsolt válasz... és még 
sorolhatnám sokáig. A gazdagságot már 
itt a földön megtapasztaltam, hiszen az Úr 
fiával együtt nekünk adta a menny min-
den gazdagságát!
Már csak egyetlen kérdés van. Kéred-e? 
Ha igen, ne te akarj még mindig falatoz-
gatni a tudás fájáról, hanem térj meg végre 
teljesen és engedd át a jó és a rossz meg-
ítélésének jogát Istennek. Te pedig légy 
alázatos és hű alattvaló. Én is erre törek-
szem. Mert állítom, ennél gazdagabb em-
ber nincs is a földön!!! 

Salyámosy Éva

Éppen a héten ta-
nulmányoztam ezt 
az igét. Nem csak 
azért, hogy most 
veletek megosszam 
azt, amire az Úr fel-
hívta a figyelmemet, 
hanem inkább azért, 
mert az Úr rendelésé-
ből ez a rész követke-

zett. Hiába, az Úrnál 
minden menetrend szerint történik!
Elgondolkodtam ezen és a környező jézu-
si tanításokon is. Itt azt mondta a Mester, 
hogy hasonló a mennyek országának ér-
tékelése ahhoz a történethez, amikor egy 
gazda távolba megy és minden szolgának 
kiadja a munkát. Kit ajtónállónak rendel, 
hogy őrködjék, kit sáfárnak a többiek fölé. 
A ház tulajdonosa nem mondja meg az ige 
szerint, hogy mikor fog visszajönni, de el-
várása szerint mindenkinek mindent úgy 
kell tennie, mintha ő folyamatosan otthon 
lenne, és felügyelni tudná a gazdaságot. 
Ennek alapján lesz aztán az értékelés is, 
ha majd megjön.
Itt nagyon megdöbbentett egy ige. Nem, 
nem, nem az, hogy létezhet olyan sáfár, 
aki elbízza magát és ő kezd uralkodni a 
többieken, részegeskedik, dorbézol, mint-
ha gazdája nem is lenne, mintha nem is 
ő volna az alárendelt... nem! Ezt sajnos 
már tudtam. Az okos és a gonosz szolga 
példázatában Jézus arról tanít, hogy „az 
a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem fogott 
hozzá teljesítéséhez vag y nem cselekedett akarata 
szerint, sok verést kap”. Ez le van írva Lukács 
evangéliumának 12. fejezetében.
De miért döbbentett meg ez engem eny-
nyire? Engedjétek meg, hogy előbb egy jó 
példát hozzak fel. Bizonyára mindnyájan 
láttátok már – talán többször is – a Mágnás 
Miska című filmet. A fiatal Baracs mérnök 
hazaköltözik a kastélyba. No, nem az övé-
be, hanem egy olyanba, ahol az ő édesapja 
az intéző. A gróf sok-sok évvel ezelőtt egy 
másik földrészre utazott vadászgatni. Az 
otthoniak soha semmit nem tudtak róla, 
hogy hol jár, mit csinál, vagy mikor érke-
zik haza. Az öreg Baracs azonban olyan 
tiszta hűséggel szolgálta urát, mintha az 
minden nap otthon lett volna. Még az ing-
jeit, a nyakkendőit is úgy tartotta rend-
ben, hogy ha délután megjön a gazda, este 
már frissen-fitten mehessen az úri kaszi-
nóba. Amikor a fia kissé megmosolyogta 
az édesapját, ő hűséges szívvel felelt: ne-
ki ez a dolga. A gazda megbízott benne, 
mindenét a kezére adta, még a szolgákat 
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Amint az Igén elmélkedve, a Máté 11,28 alapján boldogan pi-
hengettem Isten szeretetében, teljes lényemet betöltötte – s egy-
ben nyugalmat adott – az a tudat, hogy Hozzá mindig teljes 
bizalommal mehetünk, amikor fáradtak vagyunk, meg terheket 
kell cipelnünk, mert Ő nyugalmat ad nekünk. Aztán tovább ol-
vasom az Igét a 29. versnél, amitől megborzongok. „Veg yétek föl 
magatokra az én igámat.” (Mt 11,29a)
Az értelmem haja az égnek áll. Itt a magam megalázásáról, meg 
igáról olvasok. Ez nem kívánatos az Ó-embernek. Hiszen az iga 
a teherhordás, a fáradság szimbóluma. Nem kár ezt az előbbi 
kedves idilli hangulatot elrontani? Ki a csuda kíván igát hor-
dani? Könnyedén lépkedni az élet virágos útján, fürödni Isten 
szeretetében, élvezni gondoskodását, azt 
igen! De igát hordani?
Az „iga” szó hallatán az ember rögtön 
a teherhordásra gondol. Eszünkbe jut 
az „igás ló”, akinek a nyakába akasz-
tott – ovális alakú – iga teszi lehető-
vé, hogy húzza a terhet. Szinte magam 
előtt látom, amint megfeszülnek az iz-
mai. Csurog róla a veríték. Majd’ bele-
szakad az erőlködésbe.
Hallottam erről jó néhány szép pré-
dikációt is: „Az iga arra való, hogy 
könnyebbé tegye a teher hordását”, de 
igazából nem nagyon lelkesített. Jónak 
látszik, mert hát terhei, ugye, mindenkinek vannak? Ez együtt 
jár az élettel. Az Úr Jézus megjön, és ezeket a terheket elvisel-
hetővé teszi. Vele együtt, az Ő segítségével aztán majd csak el-
hordozzuk valahogy. 
Elfogadtam, de hogy ezt az igát még gyönyörűségesnek is lás-
sam? Ez már nekem egy kicsit nehéz. Szívvel el tudom fogadni, 
de ha gondolkozom is rajta, akkor pedig még leírni sem köny-
nyű egy lapra!
Az „iga” ismertebb formája az a szerkezet, amely által két te-
hén egyszerre tudja a kocsit húzni. Ebben a jelképben már egy 
szép utalás van arra, hogy az együttesen, ill. a közösen végzett 
szolgálat vagy munka szebb, könnyebb és hatékonyabb, mint-
ha egyedül végeznénk.
Ez az ige azonban akkor vált igazi drágakinccsé számomra, 
amikor megismertem egy idős bácsi „józan paraszti gondolko-
dását”. Mondjuk, van egy idősebb, tapasztalt tehene, ’aki’ már 
sokszor volt igába fogva. A fiatal tehénkét úgy szoktatják eh-
hez az új feladathoz, hogy az idős tehén mellé fogják be. Egy 
közös igába. Így tőle eltanulja az engedelmességet, a helyzet el-
fogadását, és általában a kívánt és célravezető viselkedésformát. 
A fiatal tehenet nem kell „betörni”, mint a fiatal hátaslovakat 
szokták, mert eltanulja az anyukájától vagy a nagynénikéjétől. A 
mama mellett szívesen elballag a fiatal tehénke, hiszen mellette 
mindig is jól érezte magát. Meg a teher nagyobb részét úgyis a 
mama cipeli! Benne talán nem is tudatosul, hogy a feje igában 
van, mert az az érzés tölti el, hogy „vele együtt lehetek”. Azzal, 
akit jól ismerek, és szeretek, s ez nekem jó! Hogy is mondta az 
Úr Jézus? „Veg yétek föl magatokra az én igámat. És tanuljátok meg 
tőlem, hog y én szelíd, és alázatos szívű vag yok, és nyugalmat találtok a 
ti lelketeknek. Mert az én igám g yönyörűséges, és az én terhem könnyű.” 
(Mt 11,29-30)
Így már egészen más jelentést nyer bennem az „igáról” kiala-
kult kép. Hiszen ez már azt jelenti, hogy Jézussal megyek együtt. 

Hogy lehet az, hogy ez nekem eddig nem volt világos?
Vele egy igába fogva könnyebb megtanulni az engedelmességet, 
a helyzet elfogadását, bármilyen kellemetlennek tűnik is.
Nézzük csak meg pontosabban a 29. verset: Vegyétek föl maga-
tokra. Nem is „ránk erőszakolja”! Szabad akaratomra van bízva. 
Felvehetem magamra, de nem kötelező. Rajtam múlik, hogy ki-
használom-e ezt a különleges tanulási lehetőséget. Jézussal (egy 
iga-szerkezettel) összekapcsolva – egybe szerkesztve – tanulha-
tom járni az élet útját. 
Milyen nyomatéka volt annak, amikor az énekesnő elmondta egy 
rádióriportban, hogy „Bajor Gizinél tanultam énekelni”! Vagy 
a fiatal hegedűművész, aki – csak úgy mellékesen – megemlíti, 

hogy Kocsis Zoltán zenekarában voltam 
második hegedűs. Együtt dolgoztam a neves 
kerámiaművésszel a nyári táborban, vagy a 
Nobel díjas kutató laboratóriumában vol-
tam asszisztens. Együtt dolgozhattam Vele. 
Ott lehettem a közelében. Tőle leshettem 
el a sikeres munka fortélyait. Micsoda ki-
váltság! Együtt vagyok a Nagy Tudóssal, 
Főnökkel, a Mindentudóval! Csak mi ketten! 
Mi ketten össze vagyunk kapcsolva. Nincs 
senki más, csak Ő, meg én. Így el tudom 
tanulni minden mozdulatát. Így már – az 
igán keresztül – érzem, hogy mikor akar 
jobbra menni, és mikor balra. Már szavak 

nélkül is tudom, hogy a lépést szaporázni kell, vagy éppen las-
sítani. Az indulatait, a gondolatait is értem. Így már nem teher 
a „szolgálat”! Nem gond a Filippi 2:3 sem: „eg ymást különbnek 
tartsátok magatoknál”, hiszen az igától nem is tudom följebb emel-
ni a fejem a többieknél. (Bár időnként még megpróbálom, de 
nem sikerül.) Ez az iga tényleg gyönyörűséges, ez valóban nagy 
öröm. Ez kiváltság. 
Pál apostol azt a célt tűzi elénk, hogy Krisztus ábrázolódjék ki 
bennünk (Gal 4,19). Ezt csak így tudom elképzelni. Ebben a 
közös igában. Így „egy keretbe foglalva” hamarabb észreveszem, 
hogy milyen nagy különbség van az Ő nézése, és az én morcos, 
sértődött, vagy éppen haragos tekintetem között. Amikor rán-
gatnám a nyakamat kifelé ebből az igából, s oldalvást meglátom 
az Ő szeretetteljes, békés tekintetét. 
Amikor az ellenkező irányba próbálok nézni, s egyszerre az 
áremelkedéseket, meg a gazdasági recessziót látom, akkor én 
is süllyedni kezdek, mint Péter, – pedig már pár lépést ő is tu-
dott járni a tengeren – s gyorsan visszaveszem tekintetemet az 
Úr Jézusra (meg az iga kezdi egyre jobban húzni a nyakamat,) 
és visszaáll az egyensúly. Hamarosan rájövök, hogy amíg az Úr 
Jézussal „közös igában” van a nyakam, addig ezek a dolgok csak 
úgy hatnak rám, mint valami kívülálló dolog, aminek nincs is 
hatalma rajtam. Hiszen az én „igatársam” felette áll minden 
gazdasági, társadalmi erőnek.
 A Zsolt 2-ben azt olvasom, hogy hiába kerekednek fel a föld 
királyai az Úr ellen – és az Ő népe ellen – az egekben lakozó ne-
veti, az Úr megcsúfolja őket. Az 52. Zsoltár pedig arról beszél, 
hogy amit Isten tesz a világban – bár az olyan hatalmas, hogy 
félelmetes, – az igazak látják, és nevetnek rajta. 
Az iga által én azzal vagyok egy „szerkezeti egységben”, aki 
mindenek felett való, aki felette áll minden társadalmi, és gaz-
dasági erőnek. Teljes biztonságban vagyok.

N. Rezső
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Úgy gondolom, az Úrnak való szolgálat a 
hívő ember életében az imádsággal kez-
dődik. Mert méltó és illő, hogy a gyüleke-
zet őrállói Isten előtt álljanak, hálaadással 
megköszönve Urunknak, hogy van gyü-
lekezet, melyet tulajdon vérével szerzett, 
és minket ebben a szőlőskertben munka-
társaivá fogadott. A kálvini hit abban ad 
világos felismerést, hogy Jézus Krisztus 
engem megmosott, a bűnből kiemelt, és 
új szívet ajándékozott ingyen kegyelemből. 
Ezért hálából önként odaszánom életemet 
az Ő dicsőségének szolgálatára.
Hogyan történt (történik) ez a szolgálat 
az én életemben? 1960-ban középiskolás 
diákként naponként olvastam Isten igéjét 
egy diákkollégiumban, ahol akkor kaptam 
lakóhelyet.
Erre hamarosan felfigyeltek szobatársaim 
és megkérdezték: „Milyen könyv az, amit 
olvasol, hogy még mindig nem értél a vé-
gére, hisz olyan vékonynak tűnik?” Mire 
én megvallottam: „Ez Biblia, Isten Igéje, 
ami számomra az élet kenyere”. Erre kü-
lönböző gúnyos megjegyzésekkel illették 
a Bibliát, és engem maradi gondolkodá-
sú klerikális csökevénynek minősítettek. 
Sőt, a KISZ-titkár kikapta a kezemből a 
Bibliámat, és ezt mondta: „Hogyan olvas-
hat ma egy fiatalember egy ilyen könyvet, 
mindjárt széttépem ezt a ponyvát.” Erre 
azt válaszoltam: „Ha eltéped, hamarosan 

szerzek másikat, mert ez nékem az élet ke-
nyere, ami nélkül nem tudok élni.” Nem 
szégyelltem a világ előtt a Krisztus evan-
géliumát, és boldog voltam, hogy Krisztus 
nevének megvallásáért gúnyoltak, megve-
tettek, megmosolyogtak. 
Ezután pedig felolvastam nekik a Márk 
8,38-at, melyből erőt kaptam azokban a 
napokban az Úrtól: „Mert ha valaki szég yell 
engem és az én beszédeimet e bűnös és parázna 
nemzedék előtt, azt az Emberfia is szég yellni 
fog ja, amikor eljön Atyja dicsőségében a Szent 
Ang yalokkal.” Ezzel az igével buzdítottam 
őket Krisztus követésére, ami igazi bol-
dogságot jelentett számomra.
Később bakapcsolódtam egy gyülekeze-
ti énekkarba, ahol a rendszeres próbákon 
felül részt vettünk énekes istentisztelete-
ken, énekkari találkozókon, ahol szólt az 
evangélium üzenete a megtérésről, a bű-
nök bocsánatáról. Több, mint húsz éven 
át szolgáltam így énekkari közösségben, 
boldog idők voltak ezek az évek számom-
ra Isten szolgálatában.
1980-ban a Vecsési Református Gyülekezet 
gondnoki tisztségére kértek fel. Először ódz-
kodtam, vonakodtam elvállalni, ezért kér-
tem pár nap gondolkodási időt. Naponként 
az Úr előtt álltam, és kértem, hogy adjon 
világos útmutatást e kérdésre vonatkozó-
an. Azon a reggelen, amikor választ kel-
lett adni a lelkipásztoromnak, elolvastam 

a napi igét, ami világos válasz volt a szó-
ban forgó kérdésre az Efézus 5,10-ből: 
„Meggondolván, mi leg yen kedves az Úrnak”. 
E biztató igei válaszra igent mondtam és 
elvállaltam e tisztséget, amit mind a mai 
napig betöltök Isten dicsőségére. 
Nagy boldogságot jelent számomra – sok 
öröm, gond és harc között, de hálaadással 
a szívemben – építeni Isten országát.
Szintén nagy örömet jelent számomra, hogy 
a Vecsési Református Óvodában a 2002. 
év óta Isten igéjének világosságában ne-
velhetjük, taníthatjuk 80 fős létszámban 
az óvodás korú gyermekeket. Jó magvetés 
ez a gyülekezetépítés ügyének szolgálatá-
ban és magyar népünk hitben való meg-
maradása érdekében.
Üde színfoltja lett városunknak a szépen 
megújult templomkert is, ahol napról-napra 
játszadozó, boldog gyermeksereg csengő 
énekhanggal dícséri az élet Urát.
„Jöjjetek Krisztust dicsérni, bízó szív-
vel hozzá térni, énekekkel zengve kérni, 
Krisztus népe jöjjetek!”– írja az énekíró, 
és éneklik a gyermekek.
Jézus Krisztus pedig így tanít a Máté 
19,14-ben: ”Engedjétek és ne akadályozzá-
tok, hog y hozzám jöjjenek a kisg yermekek, 
mert ilyeneké a Mennyek országa”. 
Ilyen szolgálatban munkálkodni Isten or-
szága építésében igazi boldogság.

Sz. Dénes, Vecsés

Krisztus követése boldogságot jelent

Nagy volt az öröm a mi családunkban, mert megszületett egy 
kislány. Az orvosok bíztatták az édesanyát: gyönyörű kislány 
és egészséges. De sajnos ezt az örömöt néhány hónap elteltével 
szomorúság és nyugtalanság váltotta fel. A gyermek naphosszat 
csak sírt, nem evett, alig ivott, és kis teste hétről hétre gyen-
gült. Csaknem minden izma sorvadásnak indult. Négy hónapos 
korában a testsúlya nem érte el a három és fél kilót. Orvoshoz 
vitték a babát, és a főorvos kimondta a diagnózist: a paizsmi-
rigy nem működik, és teste sorvadásának ez az oka. Azonnal 
a fővárosba kell vinni a kislányt. Én voltam ez a kislány.
Az orvosok néhány évet adtak csupán a kisbabának. Ritka ez a 
diagnózis, ez a betegség, és nagyon súlyos. Édesanyámat nem 
sok jóval biztatták. Nem tanul meg járni, nem fog növekedni, 
nem tud majd kapcsolatot teremteni, életét tolószékben fogja 
leélni. A diagnózisból ezt a következtetést lehet levonni, hogy 
még egy pohár vizet sem tud majd felemelni. 

De Istennek más terve volt ezzel a gyermekkel. Kegyelmébe 
fogadta ezt a gyenge gyermeket, és évről évre megtapasz-
talhatták az orvosok Isten csodálatos munkáját. Az orvosok 
csak álmélkodtak. A kislány szépen lassan fejlődésnek indult, 
megtanult járni és beszélni. Iskolába járhatott, ami valóságos 
csodának számított.
Isten az Ő dicsőségét egy ilyen nehéz helyzetben is megmu-
tatta. Minden rossz – Isten kegyelméből – jóra fordulhat. Az 
Úr nem hagyja el az övéit. 
Még mit sem tudtam róla már szeretett engem, és kegyelmé-
be fogadott. Bár voltak nehéz időszakok, évek az életemben, 
mint a tékozló fiú kikértem Atyámtól a részemet, mégis meg-
adta nekem a megtérés kegyelmét. Új szívet, új ruhát adott 
mennyei Atyám, ujjamra pedig gyűrűt húzott. 

V. Noémi

Minden jóra fordulhat
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Talán nincs mindenkinek személyes tapasztalata arról az érzés-
ről, mikor megszűnik a munkahelye. Túl az 50-en ezt is meg 
kellett tapasztalnom. Mikor főnököm közölte velem a hírt, hogy 
elbocsátanak, az érzelmeim kicsit meginogtak. Nehéz dolog na-
gyon, ha az ember munkanélkülivé válik. Isten segítségét ebben 
az időszakban is megtapasztaltam. Szerető gondoskodása végig 
velem volt. Hiányzott a munka, és hiányoztak a munkatársaim 
is. Viszont volt egy jó oldala is itthonlétemnek. Szorosabb kap-
csolatba kerültem az élő Istennel. Rengeteg 
tanítást hallgattam, és sokat imádkoztam. 
Közben elkezdtem saját kis történeteimet 
és rövid bizonyságaimat írni a falu újságá-
ba. Ezek az írások Isten dicsőségét szol-
gálták. 
Kb. 2 évvel ezelőtt megismertem egy fi-
atal anyukát, akinek bizonyságot tettem 
megtérésemről. Néha találkoztam vele, 
de éreztem, hogy nem szívesen hallgatja 
az evangéliumot, így nem is erőltettem. 
Most személyesen megkeresett és kérte, 
hogy beszélgessünk Jézus megváltásáról. 
Örömmel tettem, és egy idő után megkérdezte, hogy ismerem-
e a B. Mártát, aki a faliújságba szokott írni, mert meg szeretne 
ismerkedni vele. Itt ül veled szemben mondtam neki. Ugyanis 
a nevemet nem tudta, csak annyit tudott, hogy Márta vagyok. 
Mint kiderült, írásaimból Isten szava hatott rá, és erről akart be-
szélgetni B. Mártával, azaz velem. Milyen irgalmas és kegyelmes 
Istenünk van! Sokkal nagyobb Ő, mint ahogy azt gondolnánk. 
Gondoskodó szerető keze elhozta hozzám ezt a fiatal anyukát, 
akit arra bátorítottam, hogy olvassa a Bibliát, és ha úgy érzi, lá-
togassa meg a gyülekezetünket. A következő héten ismét eljött, 
és azt mondta, érzi, hogy el kell jönnie velem a gyülekezetbe. 
Sokat beszélgettünk a bűnbocsánatról, és még azon a héten át-
adta életét Jézus Krisztusnak. 
Az Isten iránt érzett szeretetemről sokat írtam ebbe az újságba. 
Az Ő drága hűsége pedig bizonyságot tett! Egy ember új életet 
kapott. Talán ez is az egyik ok lehetett, amiért Isten megengedte, 
hogy felmondjanak nekem. Ugyanis ha akkor dolgozom, nem 
biztos, hogy írtam volna. 
Pár hónapi itthonlét után Isten drága kegyelméből újra mun-
kába állhattam. Az első nap izgatottan mentem dolgozni, mit 
sem sejtve, hogy mi vár rám. Egy nagy asztalnál kell dolgozni, 
és minden műveletet nagyon gyorsan elvégezni, és továbbadni a 
mellette lévőnek. Ez a fajta munka nagy kézügyességet igényel, 
és az első három napban ezt a feladatot csak hibásan tudtam 
teljesíteni. Aki utánam dolgozott, egész nap káromkodott, és 
hibáimat felháborodottan közölte a csoportvezetővel. Ő aztán 
többször is figyelmeztetett, hogy figyeljek oda jobban, mert így 
nem lehet a háromezres darabszámot lehozni. Mondtam neki, 
hogy ne haragudjon, de én ilyenfajta munkát nem végeztem, és 
kértem, legyen türelmes, míg rááll a kezem. Azt mondta, itt nem 
lehet az első nap sem hiba, itt 100 %-os munkát kell végezni. 
Feszült lettem, és alig vártam , hogy lejárjon a műszak. Másnap 
ismét hibáztam, de jóval kevesebbet. Ezért többen is rámszól-

tak, és meg is aláztak. Hibáimat felírta a csoportvezető, és be-
vitte a nagyfőnöknek. Műszak végén be is hívtak az irodába, és 
haragos, hangos szavakkal közölték velem, hogy nem tudnak 
mit kezdeni a munkámmal. Azt mondta a főnököm, hogy egy-
két napot ad arra, hogy hibátlanul dolgozzak. Ha ez nem megy, 
elválunk egymástól. Már majdnem sírtam, mikor visszamentem 
a sorra, ahol senki sem szólt hozzám. Akkor eszembe jutott ez 
az ige: Mindenre van erőm a krisztusban, aki megerősít engem. Fil 4,13. 

Bensőmben az Úrhoz kiáltottam: Uram, 
segíts! Erősíts engem! Rövid időn belül 
békességet éreztem, áldott legyen az Úr 
ezért. Gondjaimat elmondtam még két 
testvéremnek, akik imádkoztak értem. Én 
is ezt tettem szinte szüntelen, még munka 
közben is. Munkába menet előtt a Máté 
16,27-ben ezt olvastam: „...és akkor meg-
fizet mindenkinek cselekedetei szerint.”  Azon 
a reggelen ezt mondtam Istennek: Uram, 
kérlek áldd meg a munkatársaimat. Én 
nem szeretném, hogy megfizess Istenem, 
hanem azt akarom, nyisdd meg a szívüket, 

hogy lássák meg rajtam a Te dicsőségedet! Uram! Én azt akarom, 
hogy ahova majd én megyek ott lehessenek egyszer ők is. 
Teljes nyugalommal mentem dolgozni, tudtam, hogy Isten ve-
lem van. A mellettem álló hölgy megkérdezte tőlem, hogy med-
dig szól a munkaszerződésem. Erről beszélgettünk kicsit, és 
mondtam, hogy itt a hosszabbításoknál csak Isten kegyelmében 
bízhatunk. Ezt meghallották többen is, és kérdezgetni kezdtek 
hívő életemről. A végén már gúnyba ment át ez a beszélgetés, 
és feltett kérdéseikre már nem is válaszoltam. Szünet után már 
többen is tudták, hogy hívő vagyok, és gúnyos megjegyzése-
ket és nevetéseket kellett elviselnem. A Kol 3,12-ben arra tanít 
Isten bennünket, hogy : „Öltözzetek fel, mint az Istennek választot-
tai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, 
szelídséget, hosszútűrést, elszenvedvén eg ymást és megbocsátván kölcsönö-
sen eg ymásnak.” Mint Isten választottja én is szelíd maradtam, és 
nem gerjedtem haragra, mert az csak vihart vont volna maga 
után. Úgy kellett eljárnom, mint ahogyan az illik az elhívásom-
hoz! Elszenvedtem őket szeretetben, és arra gondoltam, meny-
nyire rossz lehet nekik ott bent a lelkükben. Mindenkivel kedves 
voltam a történtek ellenére is, mert tudtam azt, hogy a bennük 
lévő bűn az, ami ezt teszi velük. Ha megbántottak, én akkor is 
mosolyogtam, és szelíden viselkedtem. Nem magamért, Jézusért 
tettem! Mert Ő ezt várja el tőlünk! De tudtam és éreztem is 
már, ha Istenre bízom magam, akkor meg fogok szabadulni a 
gondjaimtól. Minden gondom Őreá vetettem! Munkatársaimért 
minden reggel imádkozom, és áldást kérek rájuk. 
Kértem Istent, hogy áldja meg a munkánkat, és vezesse a ke-
zemet úgy, hogy egyetlen hibát se kövessek el. És amit kér-
tem, azt megint megkaptam! A negyedik napon már egyetlen 
egy hibám sem volt, és a munkatársak is kezdtek kedvesebbek 
lenni hozzám. Szinte éreztem, ahogy Isten átölel szeretetével. 
Éreztem testvéreim imádságát is, mert ezek az imák nem tér-
tek vissza üresen! 

Boldog az a szolga...
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Jártamban, keltem-
ben mindenütt rek-
lámokba botlok. A 
vonatablakon, ha ki-
nézek, óriásplakátok 
sora állja szemem 
útját, és nem látom 
a természet szépsé-

gét. Ha sétára adom a 
fejem egy város utcáján jobbra is balra is 
reklámokat látok...
(Hívő) életünk is tele van megannyi rek-
lámmal, melyeket csak úgy „felvettünk”. 
Vagy mert éppen jól áll, vagy azt hisszük, 
szükségünk van rá, vagy mert mások is ezt 
„hordják”, vagy csak, mert ez a divat...
Krisztuskövetésem 15 éve alatt nekem 
is voltak elképzeléseim arról, hogy mi is 
áll nekem jól. És most nem a ruházatról 
beszélek. 
Amikor elindultam a keskeny úton, ak-
kor belecsöppentem egy zenei szolgálat-
ba. A terület és a tennivaló természetesnek 
tűnt, mert Isten megengedte, hogy játsz-
szak egy hangszeren, így igyekeztem azt 
az Ő örömére, és persze a magaméra is 
használni.
Később énekes szolgálatba is beálltam, 
mert ebben is úgy láttam, hogy jó ben-
ne lenni.
Az események sodrásában, és hiszem, hogy 
Isten vezetése alatt egy ifjúsági misszióban 
jelentős és központi szerepeket vállaltam, 
ezeket is a szolgálat dobozába helyeztem, 
és elégedett voltam. Az eddig említett szol-
gálati területek többnyire nyilvánosak és 
látványosak, ami imponáló volt, és lendü-
letet adó a folytatásra. 
Ugyanakkor fel kellett tennem a kérdést, 
hogy magam miatt teszem-e ezeket, vagy 
valóban Isten dicsőségére, az ő tetszésére 
és magasztalására? A mögöttes értékük 
sokszor sajnos csak délibáb volt. Ha nem 
jött az elismerés, akkor nem is láttam ér-
telmét a folytatásnak. 

„Ezért, szeretett testvéreim, leg yetek szilárdak, 
rendíthetetlenek, buz gólkodjatok mindenkor az Úr 
munkájában, hiszen tudjátok, hog y fáradozásotok 
nem hiábavaló az Úrban” (1Kor 15,58)
Hányszor, de hányszor olvastam ezt az 
igét hallgatóktól jött levelekben... Ésszel 
felfogtam a szavakat, de vágytam arra, 
hogy a szívemet is elérje. Sok fájdalmas 

eseménynek és történésnek kellett bekö-
vetkeznie ahhoz, hogy megértsem az Ige 
valódi jelentését.
Kezdett másként alakulni az életem, és 
lassan megláttam, hogy az emberi dicsé-
retek olykor őszinték, de olykor féltékeny-
ségből fakadóak, tehát tényleg igaza volt 
Pál apostolnak: „...a szolgálatkészségben fá-
radhatatlanok, a lélekben buz gók: az Úrnak 
szolgáljatok.” (Róma 12,11) Egyre inkább 
kezdtem felfigyelni az olyan szolgálatok-
ra, amelyeket szinte csak az Úr szeme lát. 
Melyeket a mélyről fakadó, szívbéli sze-
retet és a hűség motivál.
Láttam anyákat, akik adnak türelmükből, 
hogy fejlődésben visszamaradott gyerme-
keiknek segítsenek, fáradhatatlan erővel a 
mindennapokat könnyebbé tenni. 
Ismerek feleségeket, akik adnak szerete-
tükből, hogy férjüket ápolják egy súlyos 
betegség után.
Észrevettem fiatalokat, akik nagyszüleiken 
vagy testvéreken segítenek, és „egy pohár 
vizet” nyújtanak feléjük, hogy életük utol-
só éveit oázissá változtassák. 
Hallottam emberekről, akik adtak ide-
jükből, s elmentek arra a bizonyos két 
mérföldre az egy helyett, mert valakinek 
éppen arra volt szüksége, hogy Krisztust 
megismerje. 
Olvastam önkéntesekről, akik adták tudá-
sukat és még maguk fizettek azért, hogy 
távoli országokban élve, a szakmájukkal 
segítsék az elmaradott területeket, miköz-
ben hívő keresztény életük sem volt titok 
a helyiek előtt. 
S hallottam időseket, akik adva minden 
erejüket, kifogyhatatlanul könyörögtek 
Isten előtt másokért, mert ahogy mond-
ták: „nekünk már csak ez maradt...” Pedig 
szerintem ez az egyik legnagyobb és leg-
rejtettebb szolgálat.
Azért imádkozok az Úrhoz, hogy tiszta 
szívvel és nyitott szemekkel találjak rá az 
éppen nekem szánt helyre, mely egyben 
a másokért végzett szolgálatom helye is 
lesz. Legyen az a családban, baráti kapcso-
latokban, gyülekezetben vagy munkahe-
lyen. Azért, hogy ne csak én legyek boldog 
szolga, hanem boldoggá tudjam tenni azt 
is, aki felé végzem szolgálatomat.
S ezt kívánom olvasóimnak is!

Elek Éva

Egy pohár víz
A következő héten megkérdezte tőlem 
egyik munkatársam, hogy meddig vol-
tam munka nélkül. Válaszom után ez volt 
a kérdése: És miből éltél? Miből fizetted 
be a csekkeket? Isten minden szüksége-
met betöltötte – mondtam neki, mire a 
többiek is kérdezgetni kezdtek. Én pedig 
bizonyságot tettem arról, ha kezünket ki-
nyújtjuk Isten felé, akkor Ő velünk van a 
világ végezetéig. Figyelmesen hallgattak, s 
már semmi gúny nem volt bennük. Aztán 
egyszer csak elkezdtek Mártikának szólí-
tani, és finomságokkal kedveskedni. Az 
a hölgy, aki az első napon hibáim miatt 
egész nap káromkodott, most mosolygó 
arccal cseresznyével kínált, és kedvesen 
szól hozzám azóta is. A csoportvezetőm, 
aki felírta minden apró hibámat, és be-
ment megmondani azokat a nagyfőnök-
nek, mostanra már az asztaltól sem akar 
elengedni, ha esetleg máshova akarnak be-
osztani. Sőt, megkért, hogy imádkozzam 
egy dologért az életében. Az első fizetésnél 
egyáltalán nem számítottam mozgó bérre, 
mert két hibánál 2.500, négy hibánál 5.000 
forintot vonnak le a mozgó bérből. Tőlem 
semmit sem vontak le! Az imádság behív-
ta Istent abba a csarnokba, és működésbe 
hozta az Ő hatalmát! Mert Isten igéje élő 
és ható! Véghez viszi a buzgón könyörgő 
kéréseit. Ha imádjuk Istent, és az Ő sza-
vai szerint élünk, akkor bármit kérünk, 
megadja nekünk. Munkatársaimat pedig 
nagyon megszerettem. Ha majd egyszer 
el kell válnunk egymástól, nagyon fog-
nak hiányozni. Már tudom , hogy Isten 
miért helyezett el engem éppen ebbe a 
csarnokba! Azért küldött, hogy világos-
ságot vigyek az emberek közé. Ilyen köz-
elről talán még egyikük sem hallott Isten 
szeretetéről. Úgy sajnáltam ezért őket. De 
ahogyan Jézus szeretete áramlik belém, 
úgy érzik ezt a munkatársaim is, és abban 
reménykedem, hogy ez a szeretet tisztító 
munkát fog végezni, és a békesség is nö-
vekedni fog. Ennek már tapasztaltam a 
jeleit is. Egy ilyen csapatmunkában óriási 
szükség van Isten erejére, türelmére, és 
végtelen szeretetére. Ehhez azonban ar-
ra van szükség, hogy mindezeket imában 
kérjük Istentől. Az imádság erőt ad! 
Mostanra már a munkámat nemcsak gyor-
sabban, hanem sokkal nagyobb nyugalom-
mal is el tudom végezni. Gondjaimtól 
való megszabaduláshoz pedig egyetlen 
egy út vezetett. Minden gondomat Őreá 
vetettem!

B. Márta, Zámoly
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Azt hiszem, ha Isten mellett élünk, és a helyünkön vagyunk, 
az nem más, mint hogy felismertük az Ő akaratát, és amellett 
hűségesen kitartva Isten országáért, jó sáfárként, egy életen át 
munkálkodunk.
Minden hitre jutott, Istennek átadott életű ember küldött. Jézus 
ittlétekor nemcsak apostolait tekintette sáfárainak. Mindazok, 
akik belső indíttatásra folyton felebarátaik javát munkálják, ők 
Isten ügyének képviselői. Sok-sok élő hitű, Isten országának 
kiterjedésén dolgozó kedves embert ismerek. Van egy közös 
vonásuk: felismerték hogy az ÉN, az ENYÉM, csak az utolsó 
szempont lehet a számukra. Akaratuk és egész életük Istené. 
Ismerek olyat is, aki nem volt mindig 
Isten embere. Eleinte annyira magá-
ra maradt bajaival, hogy kész siralom 
volt az élete. De hallott Isten nagysá-
gos dolgairól, felismerte hogy a „nincs 
emberem” keserűsége helyett küldöt-
tek veszik körül, akik vállaikra vették 
őt, és eljutott az életet, gyógyulást adó 
VÍZHEZ, KRISZTUSHOZ. Hogy 
előbb mindent a maga esze után csi-
nált? Igaz. Karrier, társ kell? Meglett, 
kiharcolta, kierőltette. De Istent nem 
kérdezte. S amikor jöttek a keserű köny-
nyes események, évtizedekig nem ér-
tette, hogy miért nincs a helyén, hol és 
hogy ronthatott el mindent, hogy idá-
ig jutott. És épp a legmélyebb depresz-
sziójában nyúlt utána Jézus, hogy őt is 
megmentse, üdvözítse, sőt Szentlelke 
által harcosává tegye. Azóta ez a volt, 
megkeseredett ember mára élő hitű, 
boldog bizonyságtevő. Annyi szeretetet 
kap Istentől naponként, hogy minden 
útjába esőnek bőven jut belőle. Áldássá 
lett isten kezében.
Egy asszony testvérem, tanárnő, aki-
nek annyira szívügye lett Isten szolgá-
lata, igéinek átadása olyan településen 
élők számára, ahol még templom sincs, 
hogy imakört szervezett, és hívogatni 
kezdte oda szeretett felebarátait. A hivatalos egyházvezetők nem 
nézték jó szemmel ezt a kezdeményezést. A szomszéd faluban 
már volt templom, így pap is, hogy mert magától ilyet kezdeni? 
Milyen alapon? Van ehhez szaktudása, Biblia ismerete? Volt ott 
tudás bőven, de szeretet még több. Mert ugyan ki vállalna el 
egy ilyen felelős plusz feladatot, ha nem Isten hűséges szolgája, 
és nem szívügye az evangélium? És hogy megáldotta Isten ezt 
az odaadást! Mára komoly kis bibliakör működik, Isten ismere-
tében és szeretetben növekednek, akik sugárzó arccal élik meg 
hitüket. Nemcsak egymás mellett, hanem kinn a világban is. Az 
elvetett mag hányszor annyit termett és terem tovább. 
Egy másik lelki testvérem példája, aki gyermekkorától mindvé-
gig erős hitű, boldog bizonyságtevő ember. Pedig a nehézségek-

ből jutott neki is bőven. Hatvan évesen több műtét után szinte a 
halál mezsgyéjéről visszatérve alighogy járni tudott, mindenütt 
hirdette, hogy mit tett vele és mindenkiért Jézus. Dolgozni már 
alig van ereje, de megy, minden nap, nem tud otthon maradni, 
és hirdeti mindenkinek Isten szeretetét. 
Egy másik lelki testvérem tetteivel evangélizál. Friss nyugdíjas, 
de folyton dolgozik. A közvetlen családtagok teljes körű kiszol-
gálása mellett minden betérőt meghallgat, és senkit nem enged 
el üres kézzel. Ápol, átölel, ezer féle módon segít, szinte olyan 
a háza, mint egy NYUGALOM – OTTHON. Honnan az erő, 
a kitartó szeretet? Istentől, szüleitől tanulta a könyörületessé-

get, szeretetet. Ezt gyakorolni, a kifá-
radásig megfelelni mindenkinek, vajon 
hogy bírná, ha nem Jézus hordozná ha-
talmas tenyerén? Mikor pihen? Mikor 
lehet kettesben Urával, mikor töltődik 
fel? Gondok között kihez szaladhat? 
Ő egészen az Úré, ezért nincs egyedül. 
Csak adja, osztogatja magát, és ebben 
a boldog kimerítő szolgálatban kitel-
jesedik az élete. 
Vagy az az alig negyvenéves anya és 
feleség, aki évek óta tartja vállain a 
családot. A megfeszített munka már 
egyszer kórházba küldte, de ő minden 
fájdalma, mellőzöttsége és túlterhelt-
sége közben is Isten szeretetéről éne-
kel. Annyi magasztaló éneket tud, és 
olyan szívvel-lélekkel énekli, mint aki-
nek semmi gondja. 
Csak a látszatra gyöngék, de hitben ha-
talmasok tudnak ilyen erő feletti szere-
tettel szeretni Istent és minden embert 
kivétel nélkül. Még fájdalmuk fő oko-
zóját is. Igen, így vagyunk a helyün-
kön Urunk munkatársaiként, hűséges 
eszközeiként, akik megélik naponként 
hogy boldog az a szolga akit Ura, mikor 
eljön, munkában talál. Akár fűnyírás-
sal bajlódó nyugdíjas nagymamaként 
aki mindenét családra, barátaira pa-

zarolja, miközben derűt, hitet és sok-sok szeretetet csempészik 
az unoka szívébe. És minden szavában, tettében, mosolyában 
odaadja magát egészen. 
Vagy azok a gitáros, hitből élő boldog fiatalemberek, akik ének-
karrá fejlődve bejárják az országot, hogy dalban hirdessék Isten 
szeretetét. 
Vagy azok a munkában megőszült, hithű bottal járó, kedves, idős 
asszonyok, akik már alig hallanak valamit, de el nem mulaszta-
nák a vasárnapi istentiszteletet. Mert Isten házában lenni jó, a 
szeretet benne kézzelfoghatóbb számukra, mint bárhol másutt. 
Ők tudják, élik hogy „Itt van Isten köztünk”, bennünk.  

P.né A. Júlia, Tahitótfalu

Boldog szolgák

Francesco Petrarca (1304-1374):

SIRATOM ELMÚLT ÉVEIM...

Siratom elmúlt éveim, mikor csak
halandó dolgok gyönyörét akartam,
s holott szárnyam volt, nem szálltam 
magasban,
hogy nem silány példát adnék a kornak.

Ki látod, vétkeim hogy megtiportak,
Ég Ura, láthatatlan, halhatatlan,
eltévedt lelkemet segítsd a bajban,
s bennem kegyelmesen pótold a korcsat.

Ha már viharban s háborúban éltem,
haljak meg békén, és ha ittlakásom
nem volt dicső, legyen elköltözésem.

Ami időm még hátra van s halálom
kezedbe tészem, nyújtsd kegyesen értem,
tudod, te vagy reményem e világon.

(fordította: Sárközi György)
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Súlyos tüdőbetegségemet félévenként orvosi kontroll alá kell 
vetni. Éppen készülődtem a soron következő kontrollra, ami-
kor kiderült, hogy gyermeket várok. Igen elkeseredtem, hiszen 
ez a betegség gyógyszerszedéssel vált tünetmentessé. Mi lesz a 
babával? Mi lesz velem? Efféle kérdések kavarogtak bennem. 
Az Úrhoz folyamodtam aggódásaimmal. Az aznapi ige egyér-
telmű volt: „Van még valaki a Saul háza népéből, akivel irgalmasságot 
cselekedjem.” (2.  Sám 9,3) „...az én asztalomnál fog étkezni mint eg y 
királyfi...” (2.Sám 9,11)
Elmentem a kontrollra, közöltem az orvossal hogy gyerme-
ket várok, ne röntgenezzen meg. Az orvos megdöbbent, és azt 
mondta: Azonnal el kell vetetni a magzatot, mert különben meg 
fog halni maga is meg a gyermek is. Miután elmondtam neki, 
hogy nyugodjon meg, mert nem lesz semmi bajom nekem sem, 
a gyereknek sem, kijelentette, hogy őrült vagyok, aki egy éle-
tért négy ember jövőjét teszi kockára. Tiszteletben tartottam a 
véleményét, és elmondtam hogy az én „Orvosom” megígérte, 

hogy irgalmasságot cselekszik velem, és én hiszek Neki. Ezek 
után bizonyságot tettem az orvosnak a bennem élő reménység-
ről, és azt éreztem, hogy semmi kétség nincs a szívemben az 
elkövetkezendő hónapok felől. 
Megszilárdultam hitemben. Terhességem alatt az ördög többször 
támadott vészjósló orvosi véleményekkel. Több ízben szerepelt 
ultrahangos leletemen hogy a „magzat retardált”, de ügyet sem 
vetettem gonosz ármánykodásaira. Amikor eljött a szülés ideje, 
elnyertem várakozásom és Isten iránti bizalmam jutalmát. Az 
Úr megajándékozott egy teljesen egészséges 295o gramm súlyú 
nem retaldált kis élettel. Dicsőség Néki! 
Azóta 7 év telt el. Tünetmentes vagyok, nem szedek pirulákat, 
nem járok kontrollra. Isten megelevenítő, vigaszt adó, hitet fa-
kasztó, helyre igazító szava számomra az igazi gyógyszer!

T.né T. Éva

A hit ajándéka

Néhány évvel ezelőtt hallottam egy ige-
hirdetésben ezt a kijelentést: „Isten azért 
teremtette a madarat, hogy repüljön, a 
halat hogy ússzon, az embert, hogy szol-
gáljon...” De így is van, mindenki szol-
gál valakit vagy valamit, ha mást ne, hát 
önmaga vágyait. Először én is a magam 
kovácsolta vágyak megvalósításáért har-
coltam, majd miután az Úr útjára lép-
tem, figyelmem az Úr szerinti szolgálat 
felé fordult.
Elvégeztem az Egészségügyi Főiskolát 
a versenyvizsgát követően, majd a me-
gyei kórház sebészeti osztályán kezdtem 
dolgozni. Nagy öröm volt ez számom-
ra, hiszen Isten szeretetét és hűségét lát-
tam meg ebben, és arra gondoltam, hogy 
ez egy nagyon jó hely arra, hogy ott is 
az Urat szolgálhassam. Elmondhatom, 
hogy jó volt nekem ez a munkahely, bár 
voltak nehéz napok is. Öröm volt látni 
azt, hogy karnyújtásnyira volt a segít-
ség sok beteg ember számára, és jó volt 
megtapasztalni, hogy az Isten szereteté-
ről szóló bizonyságtétel felülmúlja a leg-
jobb nyugtatók hatását is.
Aztán az én életemben is eljött a nap, 
amikor igent mondtam jövendőbeli fér-
jemnek, és az Úr öt gyermekkel ajándéko-
zott meg bennünket. Ez idő alatt nagyon 
keveset dolgoztam, mert többnyire gyer-
meknevelési szabadságon voltam, így a 
főnővéri vizsgám elmaradt. 

Mivel számomra a gyermek mindig is 
Isten áldása volt, ezért szeretném őket az 
Úr vezetésével és az Ő útjára nevelni, ve-
zetni. Így az én helyem, az én szolgálatom 
a család, csakis itt tölthetem be igazán 
elhívásomat, hogy férjemet és gyerme-
keimet az ige tanítása szerint szerethes-
sem és élhessek velük. 
Lehet, hogy ez sok embernek hihetetle-
nül hangzik, de számomra egy elégtétel 
az anyaság, a háziasszonyi szerep, ebben 
van az én békességem, örömöm, és nem 
vágyom arra, hogy bárcsak valami mást 
is csinálhatnék helyette. 
Igaz, sokszor nem könnyű ez a szolgálat, 
nagyon sok erő, bölcsesség és önmegta-
gadás szükséges ahhoz, hogy különbsé-
get tegyek sürgős és fontos dolgaim köz-
ött, hogy jó feleség, és szerető édesanya 
lehessek. De az Úr az, aki mindeddig 
megsegített, és mindennel megajándéko-
zott azért, hogy ezt a szolgálatot végez-
hessem. Bár nem ismeretlen számomra 
a „padlón lévő állapot” sem, elmond-
hatom hogy „Boldog vagyok és jól van 
dolgom,” mert „...akik az Úrban bíznak 
erejük megújul, szárnyra kelnek mint a saske-
selyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak 
és nem fáradnak el.”
Mikor gyermekeimmel az utcán vagyunk, 
gyakran jól megnéznek bennünket, jól-
eső érzés görnyedt hátú öregasszonyok 
szemében látni a csillogást, miközben 

botjukra támaszkodva Isten segedelmét 
kívánják számunkra. Persze gúnyolódók, 
kíváncsiak is vannak, akik megkérdezik, 
hogy milyen az anyagi helyzetünk, hány 
szobás lakásban lakunk. Erre nem mond-
hatok mást csak azt, hogy Isten mindez 
ideig az anyagiakban is megsegített és 
megáldott minket, mégpedig gyerme-
keinek számához képest. 
Öröm számomra az a tudat, hogy azo-
kért dolgozom, azok között fáradozom 
akiket igazán szeretek, és éppen ezért 
igyekszem, hogy jó bizonyság legyek az 
ő számukra. Hogy számukra a képmu-
tatás nélküli hitet tükrözze az életem, az 
Úr tanítása és intése szerint éljek.
Diák koromban nagyon szerettem a mate-
matikát és mindig nagyon boldog voltam, 
ha egy nehéz feladat után megkaptam a 
jó eredményt. Hiszem, hogy kibeszélhe-
tetlen öröm és boldogság lesz számomra 
ha gyermekeim az Úr útjára lépnek, és 
az Ő hűséges tanítványai lesznek. Ezért 
figyelmeztet az ige: „…Vig yázz a szolgá-
latra melyre vállalkoztál az Úrban, hog y azt 
betöltsd” Kol 4,17
„Azért szerelmes Atyámfiai erősen álljatok, 
mozdíthatatlanul, buz gólkodván az Úrnak dol-
gában mindenkor, tudván hog y a ti munkátok 
nem hiábavaló az Úrban.”1 Kor 15,58
Ezt kívánom és kérem az Úrtól a magam 
és minden „boldog szolga„ számára! 

B. Ottília, Marosvásárhelyről

Boldog vagyok és jól van dolgom
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Hívő családba születtem. Már 6 éves koromban meg kellett tapasz-
talnom, mit jelent egy gyermek számára, ha az Úr az édesapját 
hazahívja az örökkévalóságba – 1939 december 4-én. Ma is, 70 
év után is mindenre  pontosan emlékszem, amelyről e sorokon 
keresztül nem lehet beszámolnom. De egyről igen: le kell írnom 
azt, hogy „az özvegyek, árvák atyja az Úr, a Teremtő Isten”.
Rákosszentmihályon születtem, és a családból már csak én la-
kom ezen a helyen. Megtérésem 1946 nyarán történt, bemeríté-
sem pedig 1946 október 13-án a budapesti Nap utcai baptista 
imaházban volt. Azóta vagyok a helyi  gyülekezet tagja. 
1947 június 22-én Isten D. Ildikót rendelte társként mellém, 
de szent akarata szerint 48 és fél évre, mert 2005 szeptember 
6-án hazahívta őt az örök hazába. Egyedül maradtam, és ezt 
az egyedüllétet el is fogadtam. Az azóta eltelt idő ezt fényesen 
bizonyította. 
Biztos vagyok benne, hogy Isten atyai közelsége életem végéig 
nem fog csökkenni, és folytatódik egy örökkévalóságon keresz-
tül. Igaza van  dr. Gyökössy Endre Ketten hármasban c. köny-
vében leírt alábbi gondolatainak:  „....minden életszakaszunkat 
el kell tudnunk fogadni, fel kell tudnunk dolgozni , s ami a leg-
nehezebb: kellő időben el is kell tudnunk engedni, hogy elfo-
gadhassuk a következőt...”
Feleségem súlyos betegsége az alzheimer kór első jeleit már ész-

revettük sógorom elköltözése után. Fiaimmal, valamint a ro-
konságon belül nagyon sokat imádkoztunk, hogy az évek folya-
mán egyre súlyosbodó betegsége kapcsán ápolására Isten adjon 
megoldást. Ez 2003 október 3-án megtörtént, amikor drága fele-
ségemet el tudtuk helyezni a gyömrői  „Nefelejcs Ház”-ban. Itt 
élt még 23 hónapon keresztül. 
Mivel sokszor látogattam őt, és igyekeztem az ápolók munkájá-
ban és feleségem szenvedésének enyhítésében némi segítséget 
nyújtani, azon gondolkodtam, hogy vajon Istennek mi a cél-
ja ezzel a betegséggel. Imádságaimban mindig arra kértem az 
Urat, hogy „nem nékünk, nem nékünk, hanem a Te nevednek 
adj dicsőséget Uram”.
Néhány héttel elköltözése előtt pihenésképpen kimentem az 
Otthon udvarára. A szép, nyári, délelőtti csendben egyszercsak 
megláttam az Urat: szembe jött velem, és megismételte, amit 
mondott drága igéje által: „...elhoztam igazságomat, nincs messze, és 
az én szabadításom nem késik...” (Ézs 43,13a)
Isten szabadítása valóban nem késett: dicsőség az Úrnak. Azóta 
boldog bizonyosságban – nem harc mentesen – élem utolsó-
nak vélhető élet helyzetemet, míg meghallgathatom a haza hí-
vó szót: „....jól vagyon... szolgám ...kevesen voltál hű, menj be a 
te Uradnak örömébe.”

R. József, Budapest

Nekem is rendelt társat az Úr

Egy napon a szomszéd városban evan-
gélizációs alkalmat tartottak, ahova fele-
ségemmel együtt elmentünk. Az előadó 
nagyon sokat beszélt a bűnről, megtérés-
ről, Jézus Krisztusról. Az alkalom végén 
a kijáratnál Bibliákat osztogattak. Már 
kiléptem az ajtón, mikor egy kéz utá-
nam nyúlt, és a kezembe nyomott egy 
Bibliát azzal a mondattal: olvassa csak, 
ebben élet van, és ha azt megtapasztal-
ta, beszélni fog önnek. Azt hittem vic-
cel ez az ember. Hazavittem a könyvet, 
feltettem a könyvespolcra, és el is feled-
keztem róla. 
Időközben változás történt életünk-
ben, a feleségemnek egy súlyos baleset 
következtében eltört a gerinccsigolyá-
ja, nekem a sok idegességtől, stressztől 
vastagbél fekélyem lett. Nem találtam a 
helyemet, békétlenség és vád volt a szív-
emben minden és mindenki iránt. Na, 
meg főleg Istent hibáztattam, a minket 
ért sok bajért. Ebben a szomorú, mé-
lyen letargikus állapotomban került vala-
hogy a kezembe az a régen kapott Biblia. 

Elkezdtem lapozgatni, aztán időnként 
el-el olvastam belőle egy-egy részt. 
Egyik alkalommal a Lukács evangéli-
uma 22. részben az utolsó vacsoráról 
szóló részt olvastam, ahol az Úr Jézus 
beszél értünk adott testéről és értünk 
kiontott véréről. Teljesen úgy éreztem, 
hogy ezt személyesen nekem mondja, 
csak nekem. Hogy amikor még nem is 
éltem ezen a földön, Ő önként emberi 
ésszel fel nem fogható szeretetből lejött 
erre a földre, hogy elszenvedje értem 
a halálos ítéletet. Pedig mi vétkeztünk 
Isten törvénye ellen, az Úr azonban nem 
rajtunk hajtotta végre a halálos ítéletet, 
hanem Jézus halt meg helyettünk. Ilyen 
a mi kegyelmes Istenünk. 
Én akkor ott sírva a Bibliám fölött bűn-
vallást tettem. Elfogadtam személyes 
megváltómnak Jézus Krisztust. Ekkor 
visszaemlékeztem, mit mondott az, aki-
től a Bibliát kaptam, és igaza volt: ez a 
könyv valóban beszél.

Ú. József

A beszélő könyv HITÉRT KÖNYÖRGÖK

Így nem könyörgött senki még,
Mint én könyörgök a hitért,
A nagy hitért, a szent hitért,
Amit nem adnék semmiért.
Pedig enyém volt valaha,
Hittem, hogy eljutok Haza!
Az a hit volt a véderőm,
Az éltetőm, felemelőm.
Az a hit volt az én imám,
A csillagom, vak éjszakán.
Azt a hitet könyörgöm én,
Amitől ifjú lesz a vén,
Amitől a halott feláll,
És a hitetlen prédikál,
Mitől fiúvá lesz a kő,
Ami a fény, ami erő.
Azt a hitet könyörgöm én,
Mitől gazdag lesz a szegény.
Földet rázó hatalomért,
Nem elmúló földi lomért,
Hitért, hitért, örök hitért,
Amit nem adnék semmiért!
Azt a hitet add meg nekem,
Add vissza, édes Istenem!
Szívem, lelkem sikolt Feléd
Azért a régi szép hitért!

Kárász Izabella
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A keresztyén viselkedésnek meg kell mu-
tatkoznia ebben a világban. A kapcsolata-
inkat szabályoznunk kell valami módon. 
Olyan könnyű lefektetni a viselkedési szab-
ályokat, de Pál nem ezt cselekszi. Ő meg-
szabadított minket a mózesi törvény alól, 
és nem azért szabadított meg, hogy egy 
másik törvénykező rendszer alá helyezzen. 
Sok keresztyén elkülönült keresztyénként 
viselkedik, mert nem teszi ezt, nem teszi 

azt, és még nem tesz más tizenöt dolgot sem. Kívánnám, hogy 
bár tennének valamit. Fel kell ismernünk, hogy Isten gyermeke 
nem szabályokat és rendelkezéseket követ. Pál azonban a Római 
levél 12. fejezetében lefektet bizonyos alapelveket, amelyek irá-
nyítják a hívőket. A Szent Szellem útitérképet ad a hívőknek, 
bemutatja az utat, a kanyarokat, de nem a sebességkorláto-
zást. A levezető utat (félrevezető utat) is világosan fölrajzolja, 
és figyelmeztet azok elkerülésére. A hiúság városának városát 
megnevezi, és a kijáratot megmutatja. A hívőknek haladnia kell 
anélkül, hogy látná előre a pontos útvonalat, mert sok út van. 
Mindenkinek a saját útja.
„Azért kérlek titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hog y adjátok 
oda testeiteket, teljes személyiségeteket élő áldozatként, Istennek elkülö-
nítve, neki tetsző áldozatként, ami a ti értelmes vag y lelki istentisztelete-
tek.” Róm 12,1
„Kérlek” a kegyelem és nem a törvény nyelve. Nincs itt meny-
dörgés, mint a Sínai hegynél. Mózes parancsot adott, Pál buz-
dít. Az „Isten irgalmára” kifejezés többes számú hebraizmus, 
jelezve a kegyelem bőségét. Isten gazdag irgalomban. Istennek 
sok van belőle. Már nagyon sokat felhasznált rám, és még min-
dig sok van belőle neked is. Az Ő együttérzése soha sem szűnik 
meg. Az „átadni” kifejezés már a hatodik fejezetben is előfor-
dult. Sokan félreértik és félremagyarázzák, hogy az átadás az 
értelemre utal, pedig mindkét helyen az akaratot érinti. Az aka-
ratnak szól a felszólítás; a hatodik fejezetben a keresztyén átad-
ja magát Őneki, a tizenkettedik fejezetben odaszenteli magát, 
a viselkedését rendeli alá Isten akaratának. Azt mondja, hogy 
adjuk át testünket, egész személyiségünket. A test az az esz-
köz, ami által kifejezzük önmagunkat. Az értelem, az érzelem, 
az akarat és a Szent Szellem használja a testet. Magasztaljuk hát 
Istent a testünkben is.
„Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” (1 Kor 
6,10)
„Ezért várom és remélem, hog y semmiben sem fogok szég yent vallani, hanem 
mint mindenkor, úg y most is Krisztust egészen nyíltan fog ják magasztalni 
énértem, akár életben maradok, akár meghalok.”(Fil 1,20)
„Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hog y Jézus élete is lát-
hatóvá leg yen testünkben.”(2 Kor 4,10)
Az akarat tettével az egész személyiségünket Isten rendelkezé-
sére bocsátjuk, ez a mi „értelmes istentiszteletünk”, a mi okos 
szolgálatunk és ez tetszik Istennek.
„és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megúju-
lásával, hog y megítélhessétek; mi az Isten akarata, mi az, ami jó, neki 
tetsző és tökéletes.” Róm 12,2
Ne feltételezzetek semmit külsőképpen, amely nem belülről 
származik, és nem azt képviseli, amik vagytok belső lényetek-
ben, hanem a világhoz igazodik. Változtassátok meg a külső 
magatartásotokat (véleményeteket, vélekedéseteket), az értelme-

tek megújulásával, amit próba alapján tudtok, hogy mi az Isten 
akarata. Jóváhagyásotokat adjátok, az Ő jó és neki tetsző teljes 
akaratának a végrehajtásához. Ne alakítsátok magatokat ehhez 
a gonosz eonhoz – vagy világrendhez–, hanem alakuljatok át a 
ti értelmetek megújulásában, hogy megvizsgáljátok, mi az Isten 
jó, tetsző és tökéletes akarata veletek. Róm 12,2.
Pál sürgeti a hívőket, hogy ne alkalmazkodjék életük és visel-
kedésük a körülöttük élőkhöz, még ha azok gyülekezetbe is 
járnak. A fejük felett ragyog a glória. Szuper kegyesek. De a 
legszörnyűbb pletykákat hallasz tőlük vasárnapról-vasárnapra. 
Isten gyermekének nem kell ilyennek lennie. Természetesnek kell 
lennünk. Olyan könnyű megjátszani magunkat, ezt jelenti va-
lójában a „képmutató”. Napi életünkbe a képmutató azt jelenti, 
hogy olyannak próbálunk látszani, mint amilyenek nem vagy-
unk. Shakespeare mondott valamit erről: hogy a világ egy szín-
pad, és mindenkinek játszani kell. Ez a hívőknél nem így van, 
mert nekik igazinak kell lenniük, mert a Szent Szellem dolgozik 
bennük, és átalakítja az életüket az értelem „megújulásával”. A 
Fil 4,13 szerint „Mindenre van erőm...” Hol? „Krisztusban, aki 
megerősít engem.”
A hívő mindent megtehet, ami Isten akaratában benne van.
Pál tovább megy a Róm 12,3 versben. „Mert a nekem adatott keg ye-
lem által mondom, mindenkinek közületek, hog y ne törekedjetek többre, 
mint amire törekedni kell, hanem meg fontoltak leg yetek a szerint, ahog y 
az Isten kiosztotta mindenkinek a hit mértékét.”(Róm 12,3)
Nagyon sok keresztyén úgy érzi, hogy az előkelőség pozícióját 
kell magára ölteni. Sok gyülekezeti tag tisztséget akar viselni, 
és ha úgy dolgoznak, mint a termeszek, akkor sok tisztséget, 
bizottságot, testületet kell létrehozniuk, amelynek vannak ve-
zetőik, szervezeti irányítójuk. Akkor olyan emberek lendülnek 
munkába, akik semmilyen más alapon nem dolgoznának, mert 
többet gondolnak magukról, mint amit gondolniuk kellene. Ez 
állandóan veszélyt jelent a hívőknek. Helyesen kell értékelnünk 
magunkat, „józanul gondolkozzunk”.
Öröm eljutni arra a helyre, ahol Isten látni akar minket. „Mert 
ahog y eg y testben sok tagunk van, de nem minden tagnak ug yanaz a fel-
adata. Sokan vag yunk eg y test a Krisztusban is, eg yenként pedig eg ymás 
tag jai is.” Róm 12,4-5
Ezt mutatja be Pál apostol a Korinthusi, Efézusi, Kolossé leve-
lekben is, hogy kik is a Krisztus teste, a működő test.
„Ha pedig kiváló keg yelmi ajándékokkal bírunk a nekünk adatott keg y-
elem szerint, g yakoroljuk azokat: amennyiben próféciát nyertünk, prófé-
táljunk a hithez igazodva.”
Isten Szelleme biztosítja a kegyelmet is, és az ingyenes ajándé-
kot is a hívők számára. A gyülekezetben mindenkinek van aján-
déka. Az ajándék része Isten irántunk gyakorolt kegyelmének. 
Amikor Isten megváltott minket, és elhelyezett a hívők testé-
ben, akkor munkálkodnunk kell, mint egy élő szervezet tagjai. 
Amikor ajándékunkat gyakoroljuk, akkor a Szent Szellem ereje 
hagyja jóvá azt. Minden hívőnek meg kell vizsgálni ajándékát. 
Ha úgy tudod, hogy van bizonyos ajándékod, akkor használnod 
kell, és meg kell bizonyosodnod a hatékonyságáról, tényleg ál-
dásos-e az életed másokra nézve? Építed a gyülekezetet? Vagy 
megosztod a gyülekezetet? 
Szabályosan kell gyakorolni a próféciát, mely az Istentől kapott 
üzenetre vonatkozik, és Isten megadja a hitet és erőt az aján-
déknak megfelelően. 

Bödös József

Hit és engedelmesség
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Macher Péter nagybátyám Krisonára (Svájcba) jött ki tanulni 
Magyarországról a lelkészi szemináriumba. A távolság és a II. 
világháború miatt nem tudott hazautazni a szünetekben, ezért 
a teológiáról a környező gyülekezetekbe küldték szolgálni. Így 
történt, hogy egy karácsonyi szünidőben Krisonáról Hallauba 
küldték. Mind ifjúsági órán, mind Karácsony másod napján 
szolgált a gyülekezetben. A Gasser családból azonban pont nem 
volt senki ezen az alkalmon. Oberhallauban voltak a metodista 
gyülekezetben, mivel apósom metodista volt. 
A Gasser családban Trudi néni (akkor Gasser Gertrúd) volt a 
nyolc gyermek közül a legfiatalabb. Ő ebben az időben Bernbe 
járt óvónőképzőbe. Mivel szegény család voltak, és a felsőfokú 
tanulmányok sokba kerültek, az apukája azzal a feltétellel egye-
zett bele a tanulásba, hogy utána nem megy azonnal férjhez, ha-
nem még otthon dolgozik egy néhány évet. A karácsonyi szün-
időt ő is itthon töltötte Hallauban. Mielőtt visszament volna 
Bernbe, elment a prédikátor családhoz elköszönni. A családnál 
ott volt Péter bácsi is, és bemutatták neki. Trudi néni nagyon 
zavarba jött, és elpirult, mivel nem számított rá, hogy egy fia-
talemberrel találkozik a lelkész családnál. Ezután visszament 
az óvónőképzőbe. 
Péter bácsi befejezte a teológiát, és 1940-ben visszajött 
Magyarországra, ugyanakkor átvette a nagyapám által kezdett 
gyülekezet vezetését nálunk, Egyházaskozáron. A nagymamám 
és a nagynéném azt mondták neki, hogy meg kell nősülnie, mert 
nem jó az, ha egy fiatal lelkész egyedül van. Ezért több lányos 
házhoz is elvitték, hátha talál magának feleséget. Péter bácsi ké-
sőbb ezt úgy összegezte, hogy amikor elcsendesedett az Úr előtt, 
és imádkozott, hogy ki is legyen a felesége, minden alkalom-
mal az elpirult svájci lány arca jött elé. Amikor ez már többször 
előfordult, írt a hallaui lelkésznek, és elmondta ezt a különös 
helyzetet. Azt is leírta, hogy semmire nem emlékszik a lánnyal 
kapcsolatban, csak arra, hogy óvónőképzőbe jár. 
A lelkész a válaszlevélben leírta, hogy a lány nem éppen egy ka-
landvágyó családból származik, de itt a neve és a címe, kérdezze 
meg magát a lányt. Így tehát Péter bácsi megírta különös leve-
lét, amelyben őszintén leírta annak a találkozásnak a hatását, s 
egyszersmind feleségül kérte Trudi nénit. Mondanom sem kell, 
nagy volt a meglepetés, különösen azért, mert Trudi néni sem-
miképpen nem volt képes felidézni annak a fiatalembernek az 
arcát, akivel ő néhány pillanatra találkozott.
Amikor Gasser Gertrúd ezek után hazament Hallauba, elmondta 
a szüleinek, hogy milyen levelet kapott. Mivel a családból sen-
ki nem emlékezett Péter bácsira, így a barátnőit kezdte el kér-
dezgetni, hogy emlékeznek-e erre a fiatal lelkészre? A többiek 
mondták, hogy persze, ő az a csinos, göndör hajú, magyar férfi 
(akit a hallaui lelkész is több lányos házba elvitt, hasonló szán-
dékkal, mint otthon). Az apukája nem volt boldog a levél mi-
att, mivel az eredeti megállapodás úgy szólt, hogy Trudi néni 
az iskola után még néhány évet otthon marad, most meg még 
be sem fejezte az iskolát. De az apa is olvasta Isten igéjét, így 
néhány nap múlva azt tudta mondani, hogy ha úgy látja Trudi 
néni, hogy ez az ő útja, akkor nem akarnak ellene lenni. 
Ekkor Trudi néni levélben igent mondott Péter bácsinak. Péter 
bácsi ezután levélben megkérte Trudi néni kezét a szülőktől is. 
Az eljegyzés is levélben történt meg, mivel a háború miatt csak 
családtagok kaptak útlevelet és vízumot. Otthon nem értették, 
hogy mer háború alatt elindulni egy idegen országba, amelynek 
még a nyelvét sem tudja. 

Amikor megkapta az okmányokat, elutazott Magyarországra. Az 
indulás előtti nap a metodista lelkész meglátogatta az apját, és 
a beszélgetés közben kiderült, hogy hova utazik másnap Trudi 
néni. A lelkész rákérdezett, hogy van-e valamilyen ismerősük, 
aki segít átszállni neki Bécsben. Amikor kiderült, hogy nincs, 
felhívta a bécsi metodista lelkészt, és megkérte, hogy segítsen 
Trudi néninek. Ennek nagyon örültek, mivel Bécsben több órá-
nyi átszállási idő volt. Péter bácsi Hegyeshalomig tudott elé utaz-
ni, és onnan együtt utaztak haza. Péter bácsi később mesélte, 
hogy amikor Hegyeshalomnál találkoztak, és megfogta Trudi 
néni kezét, az olyan hideg volt, mint a jég. Annyira izgult a fiatal 
menyasszony, hogy vajon hogyan nézhet ki a vőlegénye. 
Amikor megérkeztek Egyházaskozárra, a fiatal menyasszony 
nagy megdöbbenésére az egész gyülekezet várta őket. Mindenki 
kíváncsi volt, hogyan néz ki a lelkész svájci menyasszonya. 
Mivel a nagyszülői házban a konyhán kívül csak a nagyszülők-
nek volt egy szobája és Péter bácsinak, ezért a nagymamám azt 
mondta, hogy falun nem lehet, hogy sokáig egy házban éljenek 
úgy, hogy még nem volt esküvő, mert az rossz példa a faluban. 
Ezért két hét ismerkedési idő után megtartották az esküvőt is. 
Ám, hogy az Úrtól lett-e a dolog, mi sem bizonyítja jobban, mint-
hogy még én is velük ünnepelhettem az 50. házassági évforduló-
jukat. S ez a házasságkötés lett az én házasságom egyik oka is...
Négy év múlva az oroszok bejöttek Magyarországra. Ekkor már 
Baján laktak, mivel Péter bácsi a hadseregnél dolgozott tolmács-
ként. Amikor az oroszok közeledtek, elhagyhatta a katonaságot, 
és így el tudtak menekülni az oroszok elől. Az volt a szándékuk, 
hogy visszajönnek Svájcba. Bécsből egyből Konstanzba mentek, 
de a németek senkit nem engedtek át a határon. Ezért egy pár 
hónapig a konstanzi városi missziónál voltak. 
Mi szintén menekültünk, de Ausztriában akartuk megvárni a 
háború végét, hogy utána hazamehessünk, de aztán nekünk is 
tovább kellett mennünk, így Konstanzban találkoztunk.
Amikor a franciák bevonultak Németországba nyugat felől, akkor 
a Gestapo eltűnt a határról. A svájci hatóságok a svájci szárma-
zásúakat azonnal átengedték, így Trudi néni is a két gyermekkel 
azonnal bemehetett Svájcba. A többieknek azt mondták, hogy 
számolják össze, melyik országból hányan vannak. Ezután tár-
gyalások kezdődtek Bernnel, hogy kiket engedjenek be. Voltak 
lengyelek, franciák, görögök, litvánok, oroszok és mi, 14-en 
magyarok. Trudi néninek Kreuzlingenben lakott az egyik báty-
ja, így ott akarta megvárni, hogy Péter bácsit is átengedjék. De 
mivel a magyarokat engedték be utoljára, így mégis haza kellett 
mennie Hallauba a gyerekekkel. 
Ezután svájci gyülekezetekben folytatták a szolgálatot. A har-
madik gyermeküknek én lettem a keresztanyja, Willfried bácsi 
(Trudi néni bátyja, akit csak Svájban ismertem meg, mint 20-as 
évei végén járó legényt) a keresztapja, de ekkor még nem tud-
tuk, hogy hamarosan mi is összeházasodunk. Ha Trudi néni 
nem mond ismeretlenül igent az én nagybátyámnak, talán so-
ha nem jutottam volna Svájcba, s nem ismerhettem volna meg 
Wilfridet sem...

A történet elmondója, Regina Gasser-Macher 62 évig élt boldog házasságban, 
hét g yermekük született, s nag yon sokan ismerik szerte Mag yarországon, 
Erdélyben, mindenütt, ahol mag yar hívők élnek...

Az élő szóban elhangzott történetet lejegyezte: 
Kulcsár Bettina

Isten útjai nem a mi útjaink...
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Neki is adott társat...
Örömmel tudatjuk, 
hogy Sántha Krisztina, 
a MERA első titkárnője 
2009.06.27-én igent mon-
dott Dányi Attilának. 

Isten gazdag áldását kí-
vánjuk közös életükre!

– Valahogy így. De már nem is imádko-
zom. Csalódtam az imában.
– Szeretnék valami mást is ajánlani.
– Azért jöttem.
– Érzésekre várt, de nem tett semmit. 
Arra várt, hogy Isten tegyen az életével 
valamit. Így van?
– Igen, körülbelül így.
– Pedig Isten mindent megtett értünk a 
Krisztusban...
– A kereszten?
– Ott, és ezért nekünk is mindent meg 
kell tennünk, ami tőlünk telik, hálából. 
Édesanyjáért kellene valamit megtennie 
még. Mert legtöbbször az érzésekből lesz-
nek a cselekedetek, de olykor az elkezdett 
cselekedetekhez csatlakoznak az érzések. 
Vagy váltanak ki érzéseket.
– De mit tegyek?
– Céltudatosan, rendszeresen és napon-
ként tegyen jót édesanyjával és eközben 
imádkozzék érte, ha még tud.
– De mondtam, hogy gyűlölöm.
– Meg akar gyógyulni?
– Igen.
– Akkor cselekedjék, és ne keressen kibú-
vót. Egyébként Jézus is mondott egyet s 
mást, még az ellenség szeretetéről is.
– Mit tegyek hát?
– Ha most orvos lennék és receptet írnék, 
biztos gyógyszert a gyűlölet és egyéb be-
tegségei ellen, kiváltaná?
– Kiváltanám.
– Bevenné?
– Bevenném.
– Akkor ott van papír, meg toll, diktálnék 
egy receptet. Írja?
– Írom.
– Tessék: hétfőn reggel mosolyogva köszön-

töm őt, és megkérdezem, hogy aludt.
Kedden: kitakarítom az ő szobáját is. 
Szerdán: két szelet süteményt hozok ne-
ki. – Írja csak, írja. – Csütörtökön: elhí-
vom sétálni, hazafelé pedig kérdezgetek, 
és hagyom őt, csak őt, beszélni. Pénteken: 
megkérem, hogy zongorázza el azt a dalt, 
amit gyermekkoromban szokott.
– Már évek óta nem zongorázik.
– De kérnie szabad. Szombaton: meg-
kérem, hogy segítsen jó túrós gombócot 
főzni, mert azt ő jobban tudja. Vasárnap: 
bemegyek a szobájába, amikor lefeküdt, 
betakargatom és megcsókolom. Pont. 
Ismeri ezt a zenei kifejezést? Da capo al 
fine? Elejétől végig. Nos, a következő hé-
ten ugyanígy vagy hasonlóan: da capo al 
fine s egy hét múlva felkeres és megbe-
széljük a többit.
– A csókot is kell?
– Igen.
– Jaj!
– Miért, jaj?
– Mert évek óta nem csókoltam meg.
– Vállalja ezt a hetet így?
– Megkísérlem.
– Isten segítse. Várom.
Nem jött. Hetekig nem jött. De egy hétfőn, 
kora reggel telefonált. Sírva: – Mikor teg-
nap ismét betakartam, az én hideg és ke-
mény anyám felült az ágyban, és magához 
ölelte a fejem, és éreztem, hogy könnyes a 
szeme és azt mondta: – De jó vagy mosta-
nában hozzám. – Akkor, évek óta először, 
éreztem, hogy szeretem az anyámat.
Aztán hozzátette: – Adja másnak is oda 
ezt a receptet!
Tessék.

Gyökössy Endre

– Igehirdetésének egyik mondata hozott ide.
– Örülök, hogy eljött, foglaljon helyet, s 
mondja el, mi volt az a mondat.
– A félretett, az összegyűjtött harag fel-
gyülemlik, és – azt hiszem, így hangsúly-
ozta – gyűlölet lesz belőle, s azt öli, aki 
gyűlöl, lassan, de biztosan. – Ugye Pál 
apostolt idézte: a nap le ne menjen a ti 
haragotokon!?
– Erről is szó volt, de gondolom, mást is 
szeretne még mondani.
– Igen. Kérdezni szeretnék. Kétszer el-
vált asszony vagyok. Mindkét házasságom 
anyám nehéz természete miatt bomlott fel, 
akivel együtt kellett laknunk. Nem volt más 
megoldás. Anyám pedig képtelen volt el-
vágni a lelki köldökzsinórt, szinte pórázon 
tartott vele, mint kisgyermek koromban. 
Azt pedig egyik veje sem tudta elviselni, 
hogy elsősorban anyám „kislánya” legyek a 
házasságban és ne feleség. Merem állítani: 
mindketten anyám elől menekültek el. Már 
évek óta egyedül élünk, anyám és én. Egy 
fedél alatt, de némán és acsarkodva, kese-
rűen, robbanékony légkörben. Hónapokkal 
ezelőtt rémülten döbbentem rá – rette-
netes kimondani is –, hogy gyűlölöm az 
anyámat kétszer tönkretett életem miatt. 
De ez a gyűlölet valóban engem öl. Míg 
házasságban éltem, jóformán sose voltam 
beteg. Most kétségbeejtően rossz alvó va-
gyok, s szüntelenül fáj valamim. Szédülök, 
a vérnyomásom ugrál, szorongásaim van-
nak. Megromlott az egészségem, és egyre 
fogyok. Már orvoshoz sem megyek, mert 
minden leletem negatív, csak éppen én va-
gyok pozitív, beteg. Érzem, hogy ha nem 
történik valami: a magam gyűlölete öl meg. 
Mondja: mit tegyek?
– Mit tett eddig?
– Imádkoztam azért, hogy ne gyűlöljem 
az anyámat.
– Mióta imádkozik ezért?
– Amióta tudom, hogy gyűlölöm.
– Csak azért imádkozott, hogy ne gyű-
lölje?
– Nem, olykor, ha tudtam, azért is, hogy 
szeretni tudjam.
– Engedjen meg egy kérdést. Hogyan 
várta ennek a kérésnek a teljesítését? 
Tulajdonképpen mit várt?
– Hát, hogy szeretni tudjam.
– Tehát valami érzésre várt. Ne haragud-
jék, ha így mondom: valami jóleső, meleg 
bizsergésre várt a szíve körül, ugye? És az 
elmaradt. Így van?
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Pályázati hírek

„Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivon-
tad lelkemet a pusztulásnak verméből...”Ézs 38,17

Amikor Ezékiás király meghallotta, hogy élete döntő órája közeleg, keserves 
sírásra fakadt. Ézsaiás próféta ugyanis az Úr nevében adta tudtul Júda király-
nak: „rendeld el a te házadat, mert meghalsz.” Ám Isten kegyelmes volt és meg-
hallgatta a király imáját, s meghosszabbította földi életét 15 esztendővel. Ekkor 
hangzott el és foglaltatott írásba is a fent idézett részlet Ezékiás hálaimájából: 

„Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség…”

Az elmúlt időszakban személyes beszélgetésben több olyan bizonyságtételt is 
hallottunk, aminek akár mottója is lehetett volna ez a mondat. S ha mi rövid 
idő leforgása alatt annyi bizonyságtétellel találkoztunk, bizonyára még sokkal 
több rejtezik olvasóink, hallgatóink tarsolyában.
Kérjük, írják meg nekünk azokat az élményeiket, amelyek az adott élethely-
zetben keserű pirulaként hatottak ugyan, de utóbb áldásra fordultak, megtap-
asztalássá magasztosultak. Az első 10 beérkező pályaművet könyvjutalommal 
díjazzuk

Az írások beküldési határideje: 2009. szeptember 30. A borítékra írják rá: 
„Áldásul volt nékem…”

Mindig öröm, amikor a páláyzatokra érkezett 
borítékokat felbontjuk, hiszen hallgatóink 
és olvasóink igen gazdag bizonyságtételek-
kel örvendeztetnek meg bennünket. Így 
volt ez a legutóbbi pályázatnál is. A legu-
tóbbi pályázatunkra érkezett írások közül 
az alábbi szerzőket jutalmaztuk:

Babits Anna, Ukrajna
Bárány Márta, Zámoly
Cizikné Hrubecz Mária, Lóránt
Csáki Gyula, Szlovákia
Gaál Istvánné, Farád
Hidvégi Lajosné (interneten)
Hollósi Imréné, Kiskunhalas
Juhász János, Bekecs
Kovács Sándorné, Miske
Németh Tibor, Szlovákia
Pikóné A. Júlia, Tahitótfalu
Reichart József, Budapest
Szabó Dénes, Vecsés
Tóth Irma, Bátyú




