
„Mert minden test 
olyan, mint a fű, és 

minden dicsősége, mint 
a mező virága: megszá-
rad a fű, és virága el-
hull, de az Úr beszéde 

megmarad örökké.” 
1.Pt 1,24
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Éltek a közelemben olyan emberek, akik min-
denáron meg akartak gazdagodni. Ennél fog-
va sokat és több helyen dolgoztak. Roppant 
spórolósak is voltak, annyira, hogy feleségeik 
három-négy élelmiszer üzletbe is elmentek 
egy nap, hogy ott és azt vegyék meg, ahol 
és ami a legolcsóbb. Majd összegyűjtött pén-
züket a bankba, a tőzsdén vagy különböző 
ingatlanokba fektették be. Aztán természe-
tesen sokat idegeskedtek, mert mindig féltek, 

hogy valahol esetleg veszteni fognak. Emiatt mohón figyelték 
a jelentéseket úgy az újságban, mint a TV-n, s gyakran panasz-
kodtak, hogy – sok gondjuk és munkájuk miatt – aludni, illetve 
pihenni sem tudnak. Sőt templomba járásra, családi áhítatra, 
igeolvasásra, imára sem jut idejük. Némelyik idővel belebete-
gedett. Aztán jött az anyagi összeomlás, és többen jó néhány 
millió dollárt is vesztettek. Mások meg a sok fáradtsággal össze-
gyűjtött pici összegüket vesztették el. Mert nem volt kegyelem!  
Emberek tömege vesztette el pici és nagy összegű gyűjtemé-
nyét. Volt, akinek a nyugdíja ment el, s öregkorára nincs miből 
megélnie. Más munkanélkülivé vált, s elvesztette a házát, összes 
ingatlanát vagy gépkocsiját. Ismét mások koldusbotra jutottak. 
Vagyis borzalmas dolgok történtek. Mondanom sem kell, hogy 
mekkora csapás volt ez sokaknak! Nem csoda, hogy rengetegen 
siránkoztak és siránkoznak még ma is. Vagyis az élet gondja mi-
att állandóan emésztik magukat.  
Ugyanakkor van egy kedves, idős, özvegy néni, aki szereti és 
követi az Úr Jézust, mert fiatalon szívébe hívta őt; aki másképp 
gondolkozott. Ugyanis valamikor a férjével összegyűjtöttek egy 
kis pénzt, hogy öreg korukra legyen miből kiegészíteni pici nyug-
díjukat. Mivel jó része pont egy olyan helyen volt befektetve, 
amelyről az a hír járta, hogy teljesen tönkremegy, és minden-
ki elveszti, amit náluk helyezett el, minden oka megvolt arra, 
hogy komolyan aggódjon. De ő inkább imádkozott, s tovább-
ra is szorgalmasan olvasta a Bibliát, járt templomba, és adako-
zott, mint azelőtt. S mikor az Ige szólt hozzá Jézus szavaival 
mondván:  „Ne aggódjatok...”, mert az az Úr, aki gondoskodik 
a verebekről, meg a mezei liliomokról, sokkal inkább törődik 
gyermekeivel, akkor új erőt és nyugalmat nyert.  Sőt, hálát adott 
Istennek megígért gondoskodásáért. Aztán átgondolta, hogy éle-
te folyamán hányszor tett csodát az Úr, s miképpen tartotta el 
olyan időben is, amikor semmi pénze sem volt. Mire az énekíró 
szavaival boldogan és nyíltan jelentette ki az Úr és többek előtt: 
„Elveszthetek mindent sorba, ha Te megmaradsz nekem”. Mert 
hitte, hogy amíg él, Jézus gondoskodik róla – akármi történjék 
is pici pénzével –, mert megígérte.
Összehasonlítva a „világ” embereit Istennek e kedves gyerme-
kével, meg kell állapítanunk, hogy aki az élet gondjaiba túlsá-
gosan belemerül, annak nincs nyugalma és békessége. De, aki 
bízik az Úrban és ígéreteiben, az nyugodt marad. Nem csoda 
tehát, hogy a Biblia fel is szólít arra, hogy ne aggódjunk.  
De mielőtt még az aggodalom hátrányairól tárgyalnánk, hadd 
említsük meg: roppant fontos, hogy Isten gyermekei szorgal-
masan dolgozzanak, s mindent megtegyenek, hogy saját magu-
kat és családjukat eltartsák, és az Úr ügyét is támogassák, hogy 
az evangélium terjedhessen. Vagyis a szorgalom komoly kívá-
nalom! A lustaság és munkakerülés meg vétek! Tehát nem ar-
ról van szó, hogy Isten gyermekei ölbe tett kézzel számítsanak 
Isten eltartására. Csak arról, hogy ne vigyék túlzásba a dolgot, 
azaz ne legyenek az anyagiak rabjai. Helyébe, miután a maguk 
részéről mindent megtesznek, ne aggódjanak!

Ezek tudatában most nézzük meg az aggodalom hátrányait.
Az aggodalom nyugtalanító. Álmatlanságot, idegességet, indu-
latosságot, veszekedést és meggondolatlan kapkodást, sőt fizikai 
betegséget is okoz. Ennek aztán gyakran az a következménye, 
hogy családjainkban megszűnik a békesség, sőt a legtöbb válás 
is anyagi problémák miatt történik. S hogy az aggodalom milyen 
nyugtalanító, arról a Biblia is szól. „A gazdagnak bővölködése... nem 
hag yja őt aludni.” (Préd 5,12). A Lk 12,13-15 szerint meg egyszer 
két olyan testvér ment az Úr Jézushoz, akik valószínűleg vitat-
koztak örökségük felett. Majd az egyik megszólalt mondván: 
„Mester, mondd meg a testvéremnek, hog y ossza meg velem az örökséget!” 
De ő íg y válaszolt: „Ember, ki tett engem bíróvá vag y osztóvá köztetek?” 
Azután ezt mondta nekik: „Vig yázzatok, és őrizkedjetek minden kap-
zsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vag yona tartja 
meg.” Akkor viszont kár aggódni, vitázni, és perlekedni. Pedig 
sajnos az örökségek is gyakran okoznak családi szakadásokat, 
sőt, veszekedéseseket és verekedéseket is, mivel a felek azon ag-
gódnak, hogy talán a másik többet kap, mint ők.
Az aggodalom semmit sem segít. Erről beszélt Jézus is, amikor 
A Mt 6,25-ben így szólt: „...ne aggódjatok életetekért... Nézzétek meg 
az égi madarakat: nem vetnek, nem aratnak... és mennyei Atyátok eltartja 
őket. Nem vag ytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki 
tudná közületek meghosszabbítani életét csak eg y arasszal is? Ne aggód-
jatok tehát... Mennyei Atyátok... tudja, hog y szükségetek van minderre. 
De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul 
megadatnak nektek.” Vagyis ő is azt fejezte ki, hogy ne aggódjunk, 
mert az semmit sem segít!
Majd az aggodalom azért is ártalmas, mert Isten iránti bizal-
matlanságot bizonyít. Nyilván szomszédaim, akik erőlködtek, 
fáradoztak, tettek-vettek, és közben agyon aggódták magukat, 
eleinte ugyan azért tették, mert a pénz szerelme gyötörte őket. 
Aztán, amikor mindent elvesztettek, akkor meg azért, mert 
nem bíztak abban, hogy Isten eltartja őket, bármily helyzetbe 
kerülnének.    
Az aggódás Isten gyermekei számára tilos, s ezért kerülendő.  
Mint már említettük, Jézus határozottan kimondta, hogy az 
övéi ne aggódjanak, mert a pogány szokás. De Pál apostol is 
fontosnak tartotta, hogy figyelmeztesse a filippi keresztyéneket 
(s egyben minket is), hogy az aggódástól tartsák távol magu-
kat. „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben min-
denkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, 
mely minden értemet meghalad, meg fog ja őrizni szíveteket és gondolatai-
tokat a Krisztus Jézusban.” (Fil 4,6-7). Ami azt jelenti, hogy ha ag-
gódunk, akkor nyugtalanok leszünk s magunknak ártunk. Sőt, 
embertársainknak meg rossz példát mutatunk. Viszont ha nem 
aggódunk, hanem helyébe hiányainkért, vágyainkért, és szük-
ségleteinkért imádkozunk, akkor ő gondoskodik rólunk és arról, 
hogy szívünk és agyunk teljes, Krisztus-i békességben marad-
jon a várakozás ideje alatt is. Vagyis az Úr saját és embertársa-
ink érdekében tiltotta meg az aggódást, mert azt akarta, hogy 
gyermekeinek békessége állandó legyen s – ennek láttára – az 
embertársaik meg megkívánják az ő követését. 
Az élet gondja sokaknak sok bánatot, békétlenséget, nyugtalan-
ságot, illetve bajt okoz. Az Úr Jézus arra figyelmeztet bennün-
ket a Bibliában, hogy ha a szívünkbe hívtuk őt, és ezáltal Isten 
gyermekei lettünk, akkor nincs okunk az aggodalomra, sem a 
kapzsiságra, mert ő gondoskodik rólunk.  

Mátrainé Fülöp Irma

Az élet gondja
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Nemrég ünnepeltük 
augusztus 20-át, az új 
kenyér és államalap-
ító Szent István kirá-
lyunk ünnepét. 

Új kenyér. Talán nem 
is igazán értjük en-
nek a szónak az igazi 

jelentőségét, mi, akik megszoktuk, hogy a 
péknél vagy a szupermarketben „terem” 
a kenyér. Persze tudjuk, hogy ehhez liszt 
is kell, a liszthez meg gabona, de mindez 
a legtöbbünk szá-
mára olyan távoli. 
Hogy mennyire 
távoli, arra egy 
idősebb tanárnő 
hívta fel a figyel-
memet, aki rájött, 
hogy diákjai egy 
részének fogalma 
sincs a kenyér elő-
állításának lépései-
ről. Fogta magát ez 
a tanárnő, szerzett 
gabonát, úgy ka-
lászostul, száras-
tul, aztán bevitte 
mindezt az osz-
tályba. Majd szépen kicsépelték, aztán 
fogták a szemeket, s jobb híján az ott-
honról bevitt kávédarálóval megőrölték a 
gabonát, majd átszitálták, s végül kenyeret 
dagasztottak belőle, úgy annak rendje és 
módja szerint...
Vidáman mesélte, hogy ritkán volt ekko-
ra sikere „Életvezetés” órán – mert ennek 
keretében tette mindezt –, s nem egy di-
ákja felettébb csodálkozott azon, miből is 
lesz a liszt, meg a kenyér... 
Annyit még elárulok, hogy mindez egy 
fővárosi iskolában történt, de félek, hogy 
máshol is lehetne olyan diákokat, vagy 
talán még felnőtteket is találni, akik 
nem biztos, hogy tudják, hogy Isten ál-
dása mellett, mennyi munka szükséges 
ahhoz, hogy minden nap ott legyen az 
asztalunkon az életet adó kenyér. Egyik 
királynőnkről jegyezte fel a történelem: 
amikor arról értesült, hogy nincs kenyér, 
éhezik a nép, nemes egyszerűséggel annyit 
válaszolt csupán: „Akkor egyenek kalá-
csot”. Hát, igen! Neki se volt sok fogal-

Új kenyér
ma arról, hogy miből is készül a kenyér 
vagy a kalács... 
Félek, hogy időnként mi, ma élő emberek 
se mérjük fel, hogy mekkora kincs a ke-
nyér. Fáj a szívem látva, hogy hányan nem 
becsülik. Pazarolják, szemétbe dobják, nem 
törődve azzal, hogy bizony ma is vannak, 
– akár még a közvetlen környezetünkben 
is olyanok –, akik nélkülözni kényszerü-
lik. Megjelent ugyanis országunkban is az 
alultápláltság, és az éhezés is. Nem felejtem 
el például azt a telefont, amikor egy idős, 
egyedülálló néni azzal hívott fel, hogy ma 

reggel megette az utolsó szelet kenyerét, s 
nem tudja mi lesz ezután?! Összeszorult 
a szívem, s a nénivel találkozva kiderült, 
hogy nem túlzott... 
Hogy lehet ez, amikor máshol meg azt 
olvassuk, hogy az üzletekbe került élel-
miszerek közel fele soha nem jut el a fog-
yasztókhoz, hanem a polcokról kerül a 
kukába, mint megsemmisítendő, veszé-
lyes hulladék. Micsoda pazarlás, hiszen 
meggyőződésem, hogy sokan örülnének 
a nem annyira friss kenyérnek vagy kon-
zervnek is, mert az mégiscsak több, mint 
a semmi! 
Isten nem azért adja nekünk az áldásait, 
hogy önző módon csak magunkra gon-
doljunk és pazaroljunk, hanem talán azért 
bízott ránk többet, mert a másokét is ná-
lunk helyezte el. És ha így van, akkor szá-
mon is fogja kérni tőlünk, hogy hogyan 
sáfárkodtunk a ránk bízott kincsekkel. Kár 
lenne, sőt kárhozatos lenne hamis sáfár-
nak bizonyulnunk.

Kulcsár Anikó

Reggel 6-ra értem be a kórházba, mun-
kahelyemre, mint rendesen.
Az éjszakás nővér elmondta, hogy az 
egyik kórteremben egy beteg egész éjsza-
ka az Atya és Jézus nevét kiabálta, vagy 
kitartóan csak annyit, hogy segíts!
Fél 7-kor nyitottunk be hozzá kollé-
ganőmmel, hogy megmosdassuk. A 
kórteremben már egyedül tartózko-
dott, kiabálása miatt még éjszaka el-
különítették.
Éreztem, hogy feladatom van az Atya felé 
is, amire teljes szívemből készenálltam. 
Kolléganőm megrémült, ahogy szembe-
sült a beteg kitartó „segíts” kiabálásá-
val, ezért magam maradtam a beteggel. 
Megsimogattam a felkarját, ami látha-
tóan jól esett neki. Összekulcsolta kezét 
és felém fordította, jelezve, hogy dolga 
van az Úrral, de egyedül kevés hozzá, 
hogy imádkozzon. Nem ismertem ezt 
a beteget korábban, nem tudom, hogy 
valaha eljutott-e odáig, hogy imádkoz-
zon. Most mindenesetre készen állt rá. 
Tudtam, hogy az én szerepem most a 
közvetítés: a beteg és az Atya között.
Két kezem közé fogtam hát a beteg már 
összekulcsolt két kezét, és elimádkoztam 
a Miatyánkot. A beteg időnként csat-
lakozott hozzám, ahogy ereje engedte. 
Befejezvén saját szavakkal folytattam: 
Drága Mennyei Atyám! Elfogadom, 
hogy Te vagy életem Ura és Irányítója. 
Kérlek, fogadj be Országodba, készíts 
ott helyet nekem! Jézus nevében Ámen. 
Ekkor érkezett vissza kolléganőm, és 
meglepetten tapasztalta, hogy a beteg 
teljesen megnyugodott, arckifejezése 
szeretetteljes mosolyra váltott a rémü-
let helyett. Egész műszakom alatt ez 
így is maradt, mindenki legnagyobb 
csodálkozására.
Legújabb testvérem több, mint kétszer 
olyan idős, mint én vagyok.
Köszönöm Őt az Úrnak, örülük, hogy 
összeköthettem Őt VELE!

D.-né, Esztergom

A legújabb testvérem
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„Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül 
születik a nyomorúság idejére.”  Péld 17,17

Egy közös test tagjaiként olyan jó magam 
mellett tudni egy segítőkész szívet, akivel 
mindent megoszthatok. Ha bánatom van 
és gondom, s általában ezekből nem fogy 
ki az ember soha, a lelki testvér odafigy-
elő, beleérző hallgatása, reményre serkentő 
jó szavai egykettőre elűzik a búfelhőket. S 
ha nem is oldjuk meg mindazt, ami szo-
rongat, de egymás féltése, szeretete még 
inkább Isten felé terelget, Aki valóban 
tud segíteni.
És a megosztott öröm! Hogy feldob en-
gem is, mikor nem bírom elhallgatni, és 
áradozva újságolom annak, aki kész ve-
lem örülni teljes szívvel, átérezve az öröm 
emelkedettségét. Akinek még nincsen lelki  
testvére – a vérszerinti is lehet lelki test-
vér – az még nem ivott a tiszta örömforrás 
vizéből. Ritka kincs az ilyen ember, ne-
héz rátalálni, annál inkább becsülni kell, 
hisz tapasztaljuk, hogy mindenben szá-
míthatunk egymásra. E szeretetlen idők-
ben kiválképp.
Volt egy ilyen igaz barátom. Nálam vagy 
30 évvel idősebb, nyugalmazott lelkész 
ember. Idősek otthonában élt feleségé-
vel, akit nagy betegségében az utolsó 
percig gondozott. Egyedül maradt, de 

mint hűséges lelkipásztor és igaz ember, 
minden gondja mellett – mert ő is bete-
geskedett – mindig figyelt az elesettekre, 
rászorulókra, lelki gyötrődőkre. És nem-
csak figyelt. A folyamatos anyagi segítség 
mellett minden pártfogoltját  – sok ilyen 
volt – lelkileg is gondozta.
Akkoriban, a 90-es évek elején többször 
voltam kesergő, depressziós, kórházi ke-
zelés is kellett. Nem fiatalon, egy élet 
munkáját, eredményeit hagyva magunk 
mögött, a családommal újra kellett kez-
deni  a semmiből. Még nem voltam Jézus 
gyermeke. Kétségbe voltam esve. Hogyan, 
miből indul el az új élet. Mi szülők az 50 
felé, a három gyerek is maholnap nagyko-
rú, se lakás, se állás. De Isten már akkor, 
sőt még meg sem születtem, már annyira 
szeretett! Elém jött, vagy inkább utánam? 
A kórházi kezelések előtt az idős lelkész 
előkészítette megtérésemet. Újjászült az 
újrakezdésre, megerősített a küzdelmekre, 
hitet, reményt, erőt adott, sőt: örömöt! És 
lassan-lassan adott Isten megoldást. 
S mit tett közben az én drága öreg bará-
tom? Mivel leveleztünk kitartóan, min-
den gondunkról tudott. Gyűjtést indított 
családunk számára. Azután küldte a sok-
sok lélek erősítőt: prédikációs kazettákat, 
könyveket, Istentiszteletek gépelt példá-
nyait. Bottal, sántikálva, de vidám arccal, 

derűvel, humorral. Meg-meglátogattam, 
sosem eresztett el üres kézzel. Valósággal 
rám parancsolta a segítő anyagi és lelki kin-
cseket. És a kórház: mivel az új élet elején 
anyagilag nagyon rosszul álltunk, nagyon 
kevés pénzzel indultam neki a kórházi ke-
zeléseknek. De a jótét lélek ott is megta-
lált, postán küldött minden alkalommal 
pénzt. Ma is olyan szívmelegítő érzés eze-
ket felidézni, hát még akkor megélni. S 
amit én adhattam? A türelmes, figyelmes 
tanítvány: meg-meglátogattam, hanyatló 
testi erejében is biztattam, Isten nagysá-
gos dolgairól beszélgetve. De újra csak ő 
adott, mert tisztult a látásom, fogalmaim 
Istenről. Kinyíltak az igék, s a szívem is 
az ő áldozatkész élete nyomán. Az ő gyen-
ge, beteg testében valóban Krisztust hor-
dozta. S amit kiemelnék: ő mindenkit a 
szárnya alá vett, egyformán nagyon sze-
retett. Hálás szívvel köszönöm Istennek, 
hogy ismerhettem. 1997-ben elment az 
örök hazába. Azóta a párom is követte 
őt. Párom elvesztése nagyon megviselt. 
Fűnek fának elsírtam bánatom. De csak 
egyvalaki tudott megvigasztalni: egy öz-
vegy lelki testvér asszony, akiben igazi test-
vérre találtam. Az az önzetlen, figyelmes, 
kitartó, gondoskodó szeretet nem eredhet 
a szívébe csak Krisztus szívéből. Lassan tíz 
éve ismerem, de soha egy feddő szót nem 
hallottam tőle. Csak biztatást, Isten dicsé-
retét. Ezért olyan drága és lélekmelengető 
kedves lénye. De Istennek hála, még van 
jó pár hozzá hasonló, irgalmas szívű lelki 
testvérem, akiket családtagjaimmal együtt 
naponta megköszönök Istennek. 
Amikor nem voltam Jézus gyermeke, el 
sem hittem volna, hogy léteznek ilyen 
tiszta szívből szeretni tudó emberek. 
Mindig azt adják, ami kell, időben, bő-
séggel. Önmagukat, teljesen.
Kívánom tiszta szívből mindenkinek, hogy 
sok ilyen irgalmas szívű lelki testvére le-
gyen, és mi magunk is átélhessük a mentő 
szeretet lehajló mozdulatát megannyiszor 
bárki felé, tudván azt, hogy Jézus nyomá-
ban járni csak így érdemes: örvendezve 
örülni, egymás terhét hordozni, Krisztusi 
jellemmel, szeretettel szeretni az utolsó 
szívdobbanásig.

 P.-né A. Júlia, Tahitótfalu

Ismertem egy kínzott embert.
Árva volt szegény.
Evezőjét vesztett bárka
a lét tengerén.

Édesanya nem ölelte,
Nem féltette őt.
Apai szív nem sugárzott
Szívébe erőt.

Űzött vadként kóborolt, mint
Egy halálra szánt,
Míg egy csöndes estelen egy
Ház előtt megállt.

Apró otthon ablakából
Ének hangja szólt,
Megragadta ott az úton
Búsan baktatót.

Majd behívta és bevonta.
Félve engedett.
Ige mellett volt együtt egy
Kis gyülekezet.

Fájó szívét megragadta
Isten szent szava.
Üdvösségben részesült ott
Akkor éjszaka.

És ki addig hontalan volt,
Otthonra talált.
Anyja helyett anyát kapott,
Testvért és apát.

Mert család az Úrnak népe,
Szent és drága nép:
Földre szállott szép mennyország,
Üdvös menedék!

Gerzsenyi Sándor

A LEGNAGYOBB CSALÁD 
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Az első helyszín egy rendőrségi kihallgatószoba. Egy gépkocsi-
feltörőt hallgatok ki, aki egy megátalkodott alak. Haragszom 
rá, és ez az érzés kölcsönös. A fiú szemeiben sem látom a szim-
pátia nyomait. Nem csoda, ellenségek vagyunk. Ő a bűnöző, 
én a rendőr. Később elvezetik, és megy minden a maga útján, 
börtönbe kerül, és nem hallok róla többet.

A második helyszín a börtön igazgatói irodája. Az előbbi fiú-
nak a börtönben különös látogatója volt, Jézus Krisztus. A lá-
togatás eredménye után a fiú megtért, és átadta életét Krisztus 
Urunknak. Nem sokkal később amnesztiát hirdetett ki az új 
köztársasági elnök, a fiúnak szólt a börtönőr, reggel szabadul. A 
fiú azonban ismerte a jogsza-
bályokat, és tudta, hogy ez az 
amnesztia őrá nem vonatko-
zik, a börtönőr tévedett. Egész 
éjszaka gyötrődött. Ha kisétál 
a börtönből, akkor hazudik, 
megcsalja a börtönőröket. Ő 
ezt már nem teheti meg, mert 
az életével Jézus rendelkezik. 
Ám ott a hatalmas kísértés, 
évekkel előbb szabadulhat. 
Reggel jelentkezett a bör-
tönigazgatónál.
A börtönigazgató hallgatja a 
rabot, aki különös dolgot cse-
lekszik. Ez a fiú bizonyságot 
tesz Jézusról. Elmondja, hogy 
nem teheti meg, hogy kisétál 

a börtönből, mert sajnos a börtönőrök elvétették a jogszabályt, 
őt úgy sorolták a szabadultak közé, hogy őrá nem vonatkozott 
az elnöki kegyelem. Csillogó szemmel mondja, hogy a szabadsá-
gáért cserébe nem tudja elárulni Jézust. A börtönigazgató hall-
gat, nagyokat nyel, majd azt mondja: – Önnek, aki ilyet tudott 
cselekedni, nincs helye itt nálunk a börtönben. – azzal felemelte 
a telefont. Fél óra múlva a fiút kiengedték.

A harmadik helyszín egy templom. Nem tudom, hogyan keve-
redtem ide, negyven évesen, tele bűnökkel. Valami érthetetlen 
dolog történik velem, Jézus birtokba vesz. Átadom az életemet 
neki. Telik-múlik az idő. Egy rendőr, aki megtért. Hívnak gyü-
lekezetről gyülekezetre.

A negyedik helyszín ismét 
egy templom. A gyülekezet 
előtt állok, és bizonyságot 
teszek Jézusról. Aztán mel-
lém lép egy fiú, aki Jézus 
Krisztusról beszél, és hirde-
ti az Evangéliumot. Nemrégen 
szabadult. Ismerjük egymást 
régről, az első helyszínről, egy-
mással szemben ültünk, el-
lenségként. Most testvérek 
vagyunk Krisztusban.

Az ötödik helyszín, a meny-
nyek, ahol vigasság van, két 
megtért bűnös láttán.

B.A.

Amikor külföldre utazunk, sokszor érez-
zük azt, hogy idegenek vagyunk. Ez nem 
a mi otthonunk. Más a kultúra, más a 
nyelvhasználat és más a szokás. Érezheti-e 
magát idegennek egy határon túli magyar, 
aki a lecsatolt országrészben magyarnak 
érzi magát, de a saját hazájában, ami még-
sem az övé, idegennek.
Minden itt élő magyarnak nagyon sokat 
jelent az a szó, hogy „Magyarország”. 
Nekem is nagyon sokat jelentett, ami-
kor 2002-ben átléptem a határt egy há-
tizsákkal és egy kevés kis pénzzel. Így 
indultam el Budapestre 18 évesen a 
Baptista Teológiára. A nagy öröm mel-
lett, hogy felvételt nyertem, ott volt ben-
nem a félelem, hogy mi lesz velem ebben 
a számomra idegen országban. Annak el-

lenére, hogy tudtam, mindenki magyarul 
beszél, de a nyelvi kultúra az mégis más 
volt. Félelmeim voltak a leendő osztály-
társaim felől is
Nagy lelki megnyugvást kaptam Istentől, 
amikor arra gondoltam, hogy hívő test-
vérek lesznek az osztálytársaim. Amikor 
megérkeztem, kedvesen fogadtak, min-
den nehézségen átsegítettek. Mindenki a 
barátom lett, már az első napon az egyik 
kedves osztálytársam lett a legjobb barát-
nőm. Ez a barátság még ma is tart. Attól 
a perctől kezdve mindenben segített, és 
mellettem állt nagyon sok számomra ne-
héz élethelyzetben. Már nem is volt olyan 
idegen a környezet, mert testvérekre ta-
láltam az idegenben is. Úgy gondolom, 
ez jelenti azt, hogy Isten az övéit nem 

hagyja magára. Négy évet tölthettem el 
ebben az áldott környezetben, minden-
ki jóban-rosszban velem volt és mellet-
tem állt. Amit most így visszatekintve is 
nagyon nagyra értékelek. Elmondhatom, 
hogy ott, akkor én igazi testvérekre talál-
tam. Az a barátság, ami akkor szövődött, 
nem szűnt meg azzal, hogy befejeztük az 
iskolát, hanem még ma is él. Hiszen még 
ma is összeköt bennünket egy belső fo-
nál, a szeretet köteléke.
Ezáltal megértettem, hogy Isten gyerme-
kei minden országban testvérei egymás-
nak. Hálás vagyok Istennek azért, hogy 
én ezt megtapasztalhattam tanulmányi 
éveim alatt.

M. A.-né Éva, Mátészalka

Idegennek lenni a hazában
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Hívő szülők gyermekeként mikor kijártam a nyolc álétalános is-
kolát, még nem mehettem továbbtanulni, így juhász bojtárnak 
mentem el. Szerettem a juhnyájat legeltetni – 300 anyajuh és az 
éves szaporulata –, mert volt időm a Bibliát olvasgatni.
Egyszer olvasom a GAZDAG IFJÚ TÖRTÉNETÉT (Lk 18, 
Mk 10 részben), és bizony nehezen értettem. Mikor másod-
szor is kezdem olvasni, egyszer csak megáll az úton egy lovas 
kocsi, és odaszól hozzám: " ÉRTED IS, AMIT OLVASOL"?. 
Mondom – miközben már fel is ismertem Hajdú Pál testvért, 
aki presbiter a gyülekezetben, ahová járok – már másodszor ol-
vasom a gazdag ifjú történetét, de nem tudom megérteni, miért 
ragaszkodik annyira a földi kincseihez, hisz helyébe örök életet 
nyerhetne Istentől.
„Ide figyelj, kedves ifjú barátom! Ő jobban ragaszkodik a föl-
di kincseihez, mint a mennyei kincshez. Szívében még a föl-
di örömök-kincsek foglalják el a fő helyet, nem pedig az Úr 
Jézus"! Örömömre, szinte felkiáltottam: „TESTVÉREMRE 
TALÁLTAM". Hisz ő megérttette velem, a 14 éves gyermek-
kel, hogy ami itt a földön van, az földi, az itt marad, ha elme-
gyünk „az örök hazánkba". 
Te se gyűjtsél sok-sok földi kincset itt, hisz amit itt gyűjtesz, azt 
nem viszed magaddal, csak azt, ami mennyei, ami örökre meg-
marad, ez pedig a: HIT, REMÉNY ÉS A SZERETET. Ha ez a 
három dolog fog téged végigkísérni életed útján, bízhatsz abban, 
hogy majd egykor te is az Úr Jézus mellett leszel – nem 50-60-
70 évig, ez csak a földi élet, hanem mindörökre.
Az Ige és az igei magyarázat eszembe jutatta az etióp kincstár-

nok (ApCsel 8. rész) történetét, akinek Fülöp magyarázta el az 
Ézsaiás prófétánál olvasottakat: „Amint a juhot levágni viszik, 
és amint a bárány néma a nyírója előtt, úg y nem nyitja meg a száját". 
Jézus történetét érttette meg vele.
Mint juh pásztor, valóban megtapasztaltam, hogy mikor a ju-
hokat nyírtuk, egy sem nyitotta ki száját, némán tűrték a velük 
történteket.
És én is az etióp kincstárnokhoz hasonlóan éltem át az igei ma-
gyarázatot, és hittem a Jézus Krisztusban, és bemerítkeztem 14 
évesen, az igei magyarázat után egy hónappal. Akkor egyszerre 
öten adtuk át magunkat Jézusnak, és a vízkeresztségnek is.
Azóta is az Uramat, Jézust szolgálom, azokkal a tálentumokkal, 
amivel megajándékozott engem. Nem bántam meg soha, hogy 
fiatalon elszegődtem – akkor, mint juh pásztor – a FŐPÁSZTOR 
nyájához. Isten mindig mellettem volt, mikor továbbtanulhat-
tam, felsőbb iskolai végzettségeket szerezhettem, a polgári élet-
ben magas munkaköröket tölthettem be – az Ő segítségével, 
Szentlelkének vezetésével.
Hiszem és tudom, hogy segítségem az Úrtól jött, és jön ma is. 
Azt is nem csak hiszem, hanem tudom is, Jóbbal én is elmond-
hatom, hogy „Tudom, hog y az én Megváltóm él, és utoljára megáll a 
porom fölött..." ( Jób 19,25).
Azt szeretném ajánlani a T. olvasóknak, hogy higgyenek, Jézus 
Krisztusban, soha nem fognak csalódni. Én sem csalódtam ed-
dig, pedig már betöltöttem a 67 esztendőmet, amit kegyelem ál-
tal Istentől kaptam.

P. Pál 

Nekem is volt Fülöpöm

Dicsőség érte Istennek, 1972 nyarán, 23 
évesen Budapest mellé, Dunakeszire ke-
rültem vendégmunkásnak egészségesen. 
Kertész volt a szakmám. Hamar megismer-
tem a gyárat, a főnökséget és a munkáso-
kat. Munkásszállón laktam. P. Erzsébetet 
hamar megismertem. Összebarátkoztunk, 
figyelte az életemet, ő a meósok főnöke 
volt. Köztünk volt Klára is, vele is meg-
barátkoztam. Katolikus hívők voltak, 
jártak templomba, de nekem Jézusról 
sohasem beszéltek. Volt, hogy elmen-
tünk Budapestre. Klára Budán lakott, így 
megismertem a várost. Egyszer Erzsébet 
így szólt: Ágnes, a falunkban, a TSZ-ben 
szükség van nyersanyag átvevőre. Át kell 
venned a gyümölcsöket: málnát, epret, ri-
bizlit. Örömmel mentem. Szerettem csi-
nálni. Megismertem Vác környékét is. Sok 
vezető emberrel találkoztam. A gyárban 
indult targoncavezetői tanfolyam is, me-

lyet sikeresen elvégeztem. Dolgoztam is 
ebben a munkakörben. 
Sajnos megszűnt a munkásszálló, így 
Erzsébet magához vett albérlőnek. 
Anyukája is vele lakott. Úgy fogadtak 
engem, mint családtagot. Vonattal jár-
tam a hűtőházba dolgozni. Jó fizetésem 
volt, Erzsébet törődött velem, és ez ne-
kem nagyon jó volt. 
Anyukám közben nagyon féltett, mindig 
mondta, hogy jöjjek haza. Szót fogadtam 
neki, hazamentem, így elszakadtam a ba-
rátaimtól, de sokat leveleztünk. Közben 
Klára férjhez ment, Erzsébet Szekszárdra 
költözött, de tartottuk a kapcsolatot két 
hívő barátommal. 
1989 nyarán megismertem Jézus Krisztust, 
ezt elmondtam a barátaimnak is, nagyon 
örültek neki. Budapesten is voltak baráta-
im. Ha Budapestre mentem gyülekezetbe, 
mindig meglátogattam őket. Istentől én 

nem kaptam hozzám illő társat. Sajnos 
1999-ben lebénultam. Ide jöttem a ceredi 
otthonba. Jeleztem Erzsébet barátnőmnek, 
hogy mi történt velem, testvérek lettünk 
ezalatt a 11 év alatt. Ő gondoskodott ró-
lam, gyengeségemmel együtt elfogadott. 
Én mindig felnéztem rá, mindig erős volt 
és bátor. Testvéremnek nevezem Jézus 
Krisztus által, ma is bizalmas kapcsolatban 
vagyunk egymással. Vele beszélem meg, 
ha problémáim vannak. Azt kapom tőle, 
ami fontos és hasznos számomra. Nem 
fösvény, szeretné ha nem élnék szociá-
lis otthonban, de itt is meglátogat. Eljön 
600 km távolságra is. Tudunk egymásnak 
örülni, Krisztus szeretete éltet bennün-
ket. Sohasem hagyott még cserben, úgy 
érzem, nem is fog. Halleluja!

R. Ágnes, Cered

Tudunk egymásnak örülni
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Talán már két éve is van, hogy tanúságot 
tettem a Mera rádió kedves hallgatóinak 
egy biztos reményemről. Az történt ugyanis, 
hogy a szerkesztőségben egy kedves testvér-
től kaptam ajándékba egy laptop-tartót, de 
nem volt mit beletennem, mert hordozható 
számítógépem persze nem volt. Ugyanakkor 
ott élt a szívemben az az Isten-ismeret, hogy 
az Úrnál semmi sincs véletlenül vagy céltala-
nul! Ezért arra gondoltam, hogy majd ha az 

Úr is úgy gondolja, ha eljön az ideje, akkor kapok egy laptopot 
is hozzá. Azt is tudtam már tapasztalatból, hogy Istennél sok-
szor jönnek részletben az ajándékok, és bizony a megértett hit 
az, ami elhozza a következő adagot, hogy most ilyen egyszerű-
en fogalmazzak.
Ezért én nem is gyűjtögettem laptopra, hanem teljes egészé-
ben odatettem az Úr kezébe a témát. Majd, ha... akkor lesz. És 
meglett! Meglett!!!
Most az Úr dicsőségére szeretném elmondani, hogy hogyan. 
Merthogy az Úr megáldotta a hitemet és a türelmemet fensé-
ges módon. 
Már nem az első évemet töltöm úgy, hogy egy vidéki gyülekezet 
többször meghív prédikátornak, és ott szolgálok vasárnap déle-
lőtt és délután is. Itthon készülök az Igével, és ott elmondom, 
amit az Úr a szívemre tesz. Természetesen úgy, hogy viszem 
magammal a kinyomtatott anyagot. Pár hónapja egy protestáns 
egyetem tanára azt mondta nekem, hogy javasolni szeretne oda 
oktatónak. Pár hete pedig megkerestek egy vidéki városból, hogy 
ősztől lemennék-e kéthetente a művelődési házukba rendezett 
alkalmakra, Istenről beszélni az érdeklődőkkel. Természetesen 
igent mondtam. De sokszor megyek cigánymisszióba is, és így 
tovább.
És ekkor kaptam egy értesítést egy irodalmi pályázatról, hogy 
nyertem 80 000 Ft-ot. Nagyon boldog lettem! De nem nyúltam 
hozzá. Azt szerettem volna tudni, hogy Isten mire adta ezt ne-
kem. Aztán jött a születésnapom, és kaptam az édesanyámtól 
még 20 000 ft-ot is, ami komoly összeg. Ez már összesen ak-
kor 100 000 ft lett. Akkor született meg bennem az Úr válasza: 
ezt egy laptopra kaptam. Igen ám, de addigra már – úgymond 
– vágyak születtek meg a szívemben: kis gépet szerettem vol-
na, amivel ha utazgatok, nem húzza le a kezem még pluszban. 
Tudtam, hogy szükségem volna néhány oktató programra, dvd 
író és olvasó részre is. De részemről csak ennyi volt az egész, 
illetve, mint sok hölgy a kocsikkal – elnézést – én is azon a szin-
ten voltam a laptop-pal: kicsi legyen, szép, színes: piros vagy 
fehér. Hát ennyi volt, ami bennem megszületett.
Igen ám, de én nem rendelkeztem azzal a tudással, hogy most 
a munkámnak megfelelően aztán mit vegyek, hol és mennyi-
ért. De Istenem az Úr, az én mennyei gondoskodó Édesatyám 
tudta mindezt, és ezért kirendelt mellém egy igazi szakértőt. 
Ez a technikus kollegám volt a rádiónál. Ő mindent tud a szá-
mítógépekről amit kell, tanított is erről, és most ebben a témá-
ban is dolgozik. Egyszer, csak úgy, tanácsot kértem tőle... És 
mi lett belőle? Hallgassátok, elmondom, mert annyira ritka az 
ilyen igazi testvéri megtapasztalásom, és annyira hálás vagyok 
érte az Úrnak – és természetesen neki is.
Nos, ez a fiatalember, akit még alig ismertem, mert új kollegám, 
leült mellém, időt, energiát és figyelmet szánt rám, és addig kér-

dezgetett, amíg pontosan felmérte, hogy milyen belső és külső 
igényeim lennének az én új kis gépemmel kapcsolatban. Akkor, 
szakértelme alapján kigondolta, hogy melyik cég melyik típusa 
lenne az, ami nekem leginkább megfelelne. Aztán a neten kike-
reste, hogy mik a technikai jellemzők, és kiválasztotta a nekem 
legjobbat, hihetetlen odaszánással. Komolyan mondom, hogy 
olyan ismérveket is figyelembe vett, amikről én azt se tudtam, 
hogy léteznek, pl. milyen osztottságú az adattároló egység, mi-
lyen típusú usb bementele van, vagy melyik rendelkezik a leg-
magasabb jótállási idővel, milyen a szervizháttere. Aztán jöttek 
az én formai és súly igényeim is. Végül egy nagyon édes kis fe-
hér számítógépet választottunk ki, amihez lehet csatlakoztat-
ni egy külső dvd író egységet. Azt is kiválasztotta nekem. Ez 
a figyelmesség azért is elkápráztatott engem, mert így tudom 
használni ezt a programot is, de ha nem akarom, nem kell ci-
pelnem magammal – megjegyzem van vagy 15 dkg –, hanem 
egy usb kulcsra feltehetem, amit le akarok vetíteni vagy eset-
leg magára a gépre is. Nos, az én kis számítógépem így belefért 
abba a keretbe, amit teljes egészében az Úr adott nekem erre 
a célra. Aztán arra is volt gondja az én testvéremnek, hogy az 
interneten rendelje meg nekem, hogy még ezzel is olcsóbb leg-
yen. Aztán jött a következő nagy ajándék felém. Felajánlotta, 
hogy majd ő elmegy érte, ne kelljen a szállítási költségért se fi-
zetnem. Hazaviszi, kipróbálja, az aksi feltöltések első előírásait 
is teljesíti, feltelepíti azokat az ingyenes programokat, amiket 
lehet, főleg ami a munkámhoz kell, bibliai témákban. Aztán fel-
tett rá néhány filmet, igehirdetést is, csak úgy kényeztetésből és 
még sok kedves meglepetést. Azt mondanom se kell, hogy a két 
egységért két külön helyre ment el a szabadidejében.
Aztán behozta nekem a rádióba, és mindent elmagyarázott raj-
ta. Kértem, mondja olyan egyszerűen, mintha egy sivatagi be-
duinhoz beszélne, és tényleg így is lett – elnézést, ha ezzel egy 
technikában jártas beduint megbántanék. Egyszer csak azt vet-
tem észre, hogy értem, amit mond, pedig voltak rajta új, szá-
momra ismeretlen  operációs programok is. Nos, annak, aki 
nem ért még a számítógépekhez ezt úgy mondanám, hogy aki 
tud már sütni egy finom piskótát, annak nem nagy ügy egy pis-
kóta alapú, de másik tészta elkészítése. Persze azt a receptet is 
meg kell érteni, csak akkor lesz eredményes vele az ember. Hát 
ez történt velem.
Én hiszem, hogy sikeres leszek vele, mert az én testvérem az 
Úrban feltelepítette nekem még a számítógép-használati isme-
reteket is, tehát, ha elakadnék, lesz hol puskázni. De a legfőbb 
ok, amiért hiszem, hogy tudom majd eredményesen használni, 
az az, hogy az Úrtól kaptam hozzá mindent: a tokot, a hitet, a 
pénzt, a segítőt, a gépet, az akarást és az örömöt is. 
És még annyit had tegyek hozzá, hogy amíg magyarázott nekem 
az én kedves munkatársam, nos, igencsak elment az idő. Ezért 
felajánlotta, hogy majd ő egyedül, külön bejön a stúdióba és a 
kétszeresen vállalt munkaidővel megcsinálja azt, ami elmaradt, 
mert velem foglalkozott.
Mit mondjak? Hálás vagyok az Úrnak az Ő gondoskodásáért, 
a hitért, amit a szívembe adott, és azért, hogy ismét egy új test-
vérre találtam.
Leg yetek tehát Isten követői, mint szeretett g yermekei, és éljetek szeretet-
ben, ahog yan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk „ál-
dozati ajándékul, az Istennek kedves illatként.” (Ef 5,1-2)

Salyámosy Éva

Az Úrtól kaptam mindent
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LEHETETLEN 
Te azt mondod, hogy lehetetlen 
És leereszted a kezed, 
Csüggedt-fásultan belenyugszol: 
Ha nem lehet, hát nem lehet!

Te azt mondod, hogy lehetetlen 
S befagy az ajkad, a szíved, 
Már alig mersz, s kihal belőled 
Minden nagy, hősi lendület.

S miattad dúlhat itt a gazság, 
Fertőzhet a bűn, a kapzsiság, 
Hagyod, hadd rohanjon vesztébe 
Dühödt őrültként a világ.

Hát mit tehetnék? Nincs hatalmam; 
Se szó, se vér, se könny, se jaj, 
Se ész, se fegyver nem segít már, 
Se ezer nábob, se arany...

Legyen mi lesz... ha ég az erdő, 
Ki oltja el, s mit ér a gát, 
Ha a tenger kilép medréből, 
S őrültként dobálja magát?

Lehetetlen, - hát lehetetlen! 
Méreggel, átokkal teli 
A világ, - szenny, láz, kelevény már! 
Lehetetlen megmenteni.

Így szólsz, mert hitvány, nyavalyás vagy, 
S tapló van melleden belül. 
És nem tudod, hogy a hívőnek 
A lehetetlen sikerül!

Szavára forrás kél a pusztán, 
A néma szól. a béna megy, 
Manna hull, a hegyre hág a tenger, 
Vagy a tengerbe lép a hegy!

Szeretet lesz a gyűlöletből, 
A büszke megalázkodik, 
A kapzsi ingét odaadja 
S a káromló imádkozik!

Vizen játhatsz, tüzön mehetsz át, 
Ha hiszel! - s mindez nem mese, 
Példák beszélnek, nézd, körülvesz 
A "bizonyságok fellege"!

Higgy, és minden lehet! Ne ejtsd 
Le csüggedt-fáradtan fejed, 
Lehet béke, lehet bocsánat, 
Új élet, jóság, szeretet...

Erő, fegyver, ész, pénz, ravaszság, 
Könyörgés, - semmi nem segít: 
De megmentheti a világot 
A legnagyobb erő: A HIT!

Bódás János

A MERA Antenna című újság 2009/5. 
számában olvastam néhány sort egy pá-
lyázatról, s ebből idézek egy mondatot: 
„Minden bizonnyal olvasóink között is 
sokan vannak, akik számára ezek az éne-
kek többet jelentenek egyszerű dúdolgat-
ni valóknál.” 
Különben is van olyan ének, amelyik maga 
egy prédikáció. Ilyen például a következő, 
sokak által ismert ének is:

„Isten báránya, Te ott a Golgotán; 
Teljes g yőzelmet vettél a harc után. 
Üdvöt találhat már az egész világ, 
Mert megfizetted ott bűnünk váltságdíját”.

Gyakran megfordultam olyan összejövete-
len, ahol egy-egy ének többet jelentett, mint 
az egész szertartás. Mert néha napokig a 
szívemben csengett. Részünkről, akik az 
Úr Jézushoz tartozunk, ez elég gyakori je-
lenség. Egyébként már gyermekkoromban 
is nagyon szerettem az énekeket. Abban az 
iskolában, ahova jártam, karácsony előtt, a 
tanítási órák előtt a templomba mentünk 
egy negyedórai – úgymond – reggeli litá-
niára. Ezt a tanító tartotta, aki kántor is 
volt, és nagyobbrészt énekléssel töltöttük 
az időt. Az az ének, amelyet rendszeresen 
énekeltünk, így kezdődik: „Harmatozzatok 
égi magasok, téged vár epedve az emberek lelke; 
jöjj el édes Üdvözítőm.”
Közel negyven év után, amikor megismer-
tem az Úr Jézust, (ezt leírtam egy külön 
füzetbe, és ha valaki kéri szívesen elkül-
döm), és az Ővele való találkozás öröme 
volt a szívemben, akkor fedeztem fel, egy-
általán nem volt véletlen, hogy már gyer-
mekkoromban is ez ragadt meg bennem. 
Az Úr Jézus várása volt a szívemben, min-
den tudatosság nélkül, mert erről akkor se 
otthon nem beszéltünk, se a pap, se a tan-

ító nem beszélt róla.
Aztán az imaórákon, ahol találkoztam test-
vérekkel, ott is sokat énekeltünk, és az óra 
vezetője, aki szintén kántor is volt (az or-
szágszerte ismert Ács Gyula, aki közben 
„elaludt” az Úrban), egyik óra után egy-
szer megjegyezte: „De jót mulattunk!”. 
Hát így is lehet. És igazi örömmel men-
tünk haza. 
Aztán évtizedeken keresztül, amikor az 
Úr Jézussal való járás kezdett kicsit meg-
szokássá válni, akkor a Szent Szellem 
gyakran éneken keresztül is csengetett a 
szívemben. Ezek a szavak így hangzanak 
még ma is: 

Bárcsak volnék hív keresztyén...
Bárcsak forróban szeretnénk...
Bárcsak szentebb tisztább volnék...
Szívem mélyén, szívem mélyén!

Sok más ének mellett még a következő 
ének is sokszor kérésre bíztat:

Tüzed Uram Jézus szítsd a szívemben,
Láng ja lobog jon elevenebben.

És amikor éppen nem ezt tapasztalom, 
akkor hiányérzetem van.
Mivel tudom, hogy ezeket az énekeket 
hívő testvérek írták, így nem csak őrájuk 
emlékeztetnek, hanem azt is jelzik, hogy 
ebben is hasonlítunk egymáshoz. De ez 
részemre nem megnyugtatást jelent, ha-
nem bíztatás arra, hogy minél többször, 
és minél többet merítsek az „Élet forrá-
sából”. És ez maga az Úr Jézus!
Jó, ha szívünkben csengenek a zsoltáros 
biztatásai is, amiket így olvashatunk:
„Énekeljetek az Úrnak Új éneket. Énekelj az 
Úrnak te egész föld.”
Ebben a korban pedig tegyük mi! „Az Úr 
dicsősége pedig betölti az egész földet” – Töltse 

be a szívünket is, meg az 
otthonainkat is! Erre biz-
tat egy ének is: 

„Énekeljünk az Úr szent aján-
dékairól,
Szüntelen védelem Ő nekünk”

Ez a hit töltse be minden 
Testvéremnek, még hátra-
lévő, csendes napjait...  Ezt 
kívánom minden Kedves 
Olvasómnak is!

T. Gyula, Budapest

Énekeljetek az Úrnak!
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Szükségünk van jó kapcsolatokra, barát-
ságokra a világban. Sokszor mondjuk: úgy 
kell ez, mint egy falat kenyér! Még inkább 
megértő, szerető rokonra, testvérre, akivel 
együtt nőttünk fel, aki ismeri a múltun-
kat, jelenünket, és akinek 
a jövőnk sem közömbös. 
Ennek egy magasabb szin-
tű, mélyebb dimenziója a 
lelki-szellemi egység, ahol 
minden, a mindenek fel-
ett való, egy Lélek által, az 
Isten Szent Lelkének veze-
tése alatt történik. Ez több 
minden emberi jóindulatnál, 
törődésnél, szellemi műhely 
értékénél, baráti társaság jó 
hatásánál. (Ami pedig jel-
en körülmények között iga-
zán nagy kincs lehet, ezért 
törekedjünk erre!) Minden 
időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik 
a nyomorúság idejére.(Péld 17,17)
Nemrégen kórházba kellett befeküdöm. A 
kezelések szüneteiben egy 6 ágyas kórte-
remben pihentem. Egymás felé fordultunk 
nyomorúságunkban, tanácsként elmondtuk 
tapasztalatainkat betegségünkkel kapcsolat-
ban, és az átélt élményeket megosztottuk, 
ahogy ez lenni szokott ilyen helyzetben. 
Micsoda tragédiák elevenedtek meg, se-
bek szakadtak fel, mely mások helyzetére 
gyógyírként hatott. Akik helyzetüket kilá-
tástalannak gondolták, az összevetés erőt 
adott: „hogy lehetett kibírni?! – Ó az én 
problémán eltörpül ezek mellett.”
A szűkös és racionalizált betegellátás más 
kórterembe vezényelt másnap. Újabb bete-
gek, élettörténetek, javulással járó biztató, 
vagy csak pislákoló reménységgel vajúdó, 
tehetetlenségre ítélt sorstársak. A magam-
mal hozott „Igés kártyák” és személyes bi-
zonyságtételem terelték a gondolatokat a 
hit felé. Kapaszkodók és ígéretek. A hely-
zetünkön ott nem változtatott, de az ér-
deklődést felkeltette. Isten beszélt hozzánk 
Lelke által. A szomszéd ágyon egy beszé-
des (ez volt róla a vélemény, én nyíltnak 
és őszintének láttam), 70-es éveiben lévő 
asszony sírt. Kibeszélhetetlen örömmel, 
sugárzó arccal vallást tett: Isten nem felejt-
kezett meg rólam, habár én hűtlen lettem. 
Tudja testvérnő – mutatott rám – az engem 
és unokámat ért veszteség kitörölhetetlen 
fájdalma megkeményített. Nem értettem 
Isten útjait, ma sem tudom elfogadni, de 
most hálát érzek. Azért kell itt lenni, azért 

kellett találkoznunk, hogy az Ige, a Biblia 
szavain keresztül nyugalmat találjak. Így 
szeret az Isten?! Fiatalasszonyként ismertem 
meg a hitet egy keresztény közösségben a 
Mátraalján. Résztvevője voltam szolgáló cso-

portnak, szavaltunk, éne-
keltünk sok gyülekezetben, 
mint egy nagy családban, a 
testvérek együtt. Aztán jöt-
tek a tragédiák... Egyetlen 
leányom súlyos betegség-
ben hamar elment. 6 éves 
unokámat a vejem nevelte. 
Bánatára nem talált enyhü-
lést, 1 évre rá ő is meghalt. 
Egyedül maradtam kislány 
unokámmal. Ő a vesztesé-
get már felfogta, érzékelte, 
kérdései azonban az én szív-
emet szakították szét. Igazi 
válasz, segítség nem volt, 

lelki testvéreimmel a kapcsolat megszakadt 
a távolság, az új feladat miatt, így vigaszt 
sem találtam. A felelősség súlya roskasz-
totta lábam. Idős korban egy kicsi leányt 
nevelni? Otthonba semmiképp se akartam 
adni. Honnan volt mégis erőm? Hogy tud-
tam mindent elviselni? Az ügyek intézés-
ével, a „miértek” feszültségében teltek a 
napok. Sokszor elgondolkodtam, de nem 
tudtam a választ. Eddig. Ma Isten újból 
szólt hozzám, felnyitotta szememet, látok, 
hiszek és megköszönöm, hogy kitartóan várt 
rám kegyelmesen. Szeret. Most eszembe 
juttatja az elfelejtettnek hitt, megszürkült 
áldás ígéreteket: „Enyém vagy”, „Rólad 
soha el nem felejtkezem”...
Csak mondta és mondta. Mindenki figyelt. 
A keserűség, hűtlenség, vádolás poharába 
Isten a megbocsátás italát öntötte csor-
dultig, ami szétáradt a szobában. Vizitre 
más erő költözött a kórterembe. Nagy ál-
dott alkalmak történetei elevenedtek meg, 
örömteli emlékek következtek, majd közös 
ismerősöket kerestünk. Testvéreket, akik-
nek áldott szolgálatai örökké a szívünkben 
maradnak. Mi is testvérként üdvözöltük 
egymást.
Azóta ebben a testvéri kapcsolatban Jézus 
Krisztus szeretetét tapasztaljuk. Engem 
lelkigondozásra ösztönöz. Testvérnőm 
sokszor elmeséli a már felnőtt unokájá-
nak, hogyan könyörült rajta az Úr idős 
napjaiban. Megnyugvást és testvért ta-
lált a kórházi ágyon. Ugyanezzel dicsek-
szem én is!

H. Lajosné

Testvért talált a kórházi ágyon
Amikor férjhez mentem, elkerültem 
egy olyan faluba, ahol egyedül csak a 
férjem volt ismerős. Teljesen idegen 
környezetben, ismeretlen emberek kö-
zött éltünk. Bár én még nem is sejtet-
tem, de Isten gondoskodott róla, hogy 
találjak testvéreket az idegenben is. 3 
hét múlva, odaköltözésünk után kül-
dött egy bácsit, aki meghívott engem 
és a férjemet egy közeli faluba, ahol 
találkoztam hívő családokkal. Olyan 
jó, hogy szeretettel vettek körül, és 
megtapasztalhattam Isten hozzám való 
hűségét. Míg ezen a vidéken éltünk, jó 
kapcsolat volt közöttünk. Majd Farádra 
költöztünk, ahol ismét nekem idegen 
környezet volt. Itt sajnos hosszabb idő 
telt el, míg megtaláltam Győrben a 
lelki otthonomat, a gyülekezetet, és a 
győri gyülekezetben nagy örömömre 
az Úr Jézusban testvéreimet is. Isten 
csodálatos, mert végig gondolt rám, és 
nem hagyott egyedül. Nagyon jó volt 
megtapasztalni a testvéri összetarto-
zást egymás iránt, az önzetlen sze-
retetet. Nagy öröm számomra, hogy 
tagja is lehetek ennek a közösségnek. 
Áldom Istent jóságáért, hogy veletek 
is Istenben egyek lehetünk. Legyen 
mindenért Övé a dicsőség! 

G. Istvánné, Farád

Jó volt tapasztalni

Az szóljon

Az szóljon, akit 
megmosott a Vér,

az vallja: JÉZUST 
így követni jó !
Bizonyságtétel 

nélkül mit sem ér
a misszió.

Füle Lajos
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Amikor emlékeinket leírjuk, történelmet 
írunk. Egy ember történelmét, egy közös-
ségét, egy faluét, vagy éppen egy gyülekezet 
– egyházi élet – történetét. Amint egy em-
ber élete megváltoztatja a történelem mene-
tét, befolyásolja a környezete életét, ugyan-
úgy a történelmi háttér is hatással van az 
egyéni életekre.
A trianoni szerződés nagymértékben átren-
dezte sok ember életét. Megtörtént, hogy 

három ország között találta magát az ember. Az egyik ország a 
szülőföldet és a rokonságot őrizte, míg egy másik ország lett a 
lakóhelye, és a harmadik ország tartott igényt munkájára. Ez a 
létbizonytalanság sok embernél tudati bizonytalanságot okozott. 
Ki is vagyok én, mit keresek itt a világban, mért pont velem tör-
ténnek meg ezek a dolgok? Ehhez társult még a II. világháború 
réme és valósága, és még a történelmi egyházak sem tudtak eb-
ben valóságos segítségül lenni az embereknek. Az elistentele-
nedett egyházban Isten támasztott istenfélő embereket, mint a 
föld alól feltörő csermely, hogy az élő hit ismert lehessen az em-
berek előtt. Így alakultak élő hitű gyülekezetek itt, Kelet-Közép-
Európában, a húszas és a harmincas években.
Madarász Lajos (1913-1997) – akire most emlékezem –, is ilyen 
küzdelmes életen keresztül jutott élő hitre. Bár szülei Isten féle-
lemben nevelték, de a világ hatása is működött az életében. Hat 
éve eljegyzett menyasszonyát – Borsos Marika – Csuri néni el-
hívta egy összejövetelre, Miskolcra, egy skót válogatott futballis-
ta, James Stewart evangélizációjára (1938), ahol elfogadta Jézus 

Ha lelkem az Úrba’ nyugodva pihen
1. Ha lelkem az Úrba’ nyugodva pihen,
Bár távol a vész fenyeget,
Én egyre örömtele énekelem:
„Keblén, keblén pihenek.”
Keblén pihenek,
Keblén, keblén pihenek.

2. Ha üldöz a Sátán s ijeszteni akar,
Bíztatva az Úr szava kél.
Szent vére, tudom, befedez, betakar.
Menedék, menedék ez a vér!
Keblén pihenek,
Keblén, keblén pihenek.

3. Az Úr maga hordta az én bűnömet.
S a lelkem azóta szabad.
Kereszten az életivel érte fizet
Oh dicsérje dalom az Urat.
Keblén pihenek,
Keblén, keblén pihenek.

4. Most érte meg Ő vele élve csupán,
Igéje nyomába megyek.
Szent béke a részem a bánat után,
Keblén, keblén pihenek.
Keblén pihenek,
Keblén, keblén pihenek.

Krisztust, mint személyes megváltóját. Mint megfáradt és ösz-
szezavarodott ifjú, akire hatnak a világi események, felüdítően 
hatott az Ige. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan akik meg fáradtatok és 
megterheltettetek és én megnyugosztlak titeket.” (Máté 11,28)
Elmondása szerint még hatással volt rá Ungár Aladár élete és 
szolgálata, és egy nyomdász, Vida Sándor szolgálata, aki egy 
darabig a Miskolci Testvérgyülekezet vezetője is volt. Aztán 
nyolcévi ismeretség után megházasodott, és nyolc gyermekük 
született.
Isten sok nehézségen vitte át az életüket. Én közvetve ismer-
tem meg Lajos bátyámat és Testvéremet. Édesapám a postánál 
dolgozott, és megismerkedett egy miskolci postatiszttel, aki az 
ottani Testvérgyülekezet tagja volt. Lőcsei Lajos egy családot 
patronált a gyülekezetükből, és ez a család tragikus körülmé-
nyek között elvesztette a családfőt, és úgy nézett ki, hogy a két 
legkisebb gyermeket egy időre ki kell emelni a családból. Hogy 
ne kelljen állami gondozásba kerülniük, szüleim úgy gondolták, 
hogy egy évre elvállaljuk e két gyermek gondozását, saját csalá-
dunkon belül. Így ismerkedtem meg az ottani gyülekezettel, és 
a pedagógus Madarász Lajossal.
1961-ben, amikor már tulajdonképpen látszólag békesség volt, az 
Úr megpróbálta ismét Lajos bátyám életét. Hirtelen elveszítette 
igazgató helyettesi állását, sőt tanár sem lehetett többé. A mis-
kolci gyülekezet vezetője meghalt, és szükség volt egy vezetőre, 
bár nincs lelkipásztori szolgálat. Akkoriban a hatóság is megkö-
vetelte azt, hogy a gyülekezetnek legyen felelős vezetője. Sőt egy 
gyülekezet, csak egy igazolvánnyal rendelkező vezetőt fogadott 
el, és szerintük a pedagógus pálya nem volt összeegyeztethető a 
gyülekezeti igehirdetéssel.” Pap pedagógus nem lehet.”
Pedagógusból hirtelen segédmunkás lett, sőt így is csak sok ne-
hézség árán rakhatta a zöldséges ládákat, vagy az építéshez való 
téglákat. Ilyen körülmények között is odaszánt élete és egyenes 
jelleme mindnyájunk példaképe volt. Az Úr gondoskodott az 
övéiről. Világos igei látásával, annak megalkuvás nélküli képvi-
seletével meghatározó személyiségévé vált nemcsak a miskolci, 
de az ország gyülekezeteinek is. A pedagógusi pályáról eltaná-
csolták, de így lett ő mindnyájunk tanítója.
Amikor lehetőség nyílt a rádiós szolgálatok felvételére – persze 
nem hivatalosan –, készségesen állt rendelkezésre. Először úgy, 
mint a gyülekezetek kezdeténél a húszas években, elővettünk 
egy könyvet, „Mackintosh –Elmélkedések Mózes első könyvé-
ről”, és negyedórás tördeléssel felolvasta. Majd saját szolgála-
taiból 8-10 perces szolgálatokat készített. Aki akarja, próbálja 
ki, hogy ennyi idő alatt hogy tud egy kerek egész szolgálatot 
adni. Szerintem ehhez sokkal több felkészülési idő szükséges, 
mint egy órás előadáshoz. Madarász Lajos kitartó volt e szol-
gálatban is. Évente több, mint száz-százhúsz szolgálatot vettem 
föl. Nagyon sok hétvégén, péntek éjjel utaztam Miskolcra, és 
végig dolgoztuk a hétvégét, hogy magyar nyelven is sokakhoz 
eljusson az örömüzenet, és sokan megtérhessenek Urukhoz és 
Krisztusukhoz.
Utolsó szolgálata: „Nem akarom, atyám fiai, hog y tudatlanságban 
leg yetek azok felől, akik elaludtak, hog y ne bánkódjatok, mint akiknek 
nincs reménységük”(I Thessz 4,13)
Az Úr munka közben hívta haza. Távozásával mi szegényebbek 
lettünk, a mennyeiek, pedig gazdagabbak.

Bödös József
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A Jakab levele első rész 2. verse írja: „Teljes örömnek tartsátok 
atyámfiai, mikor különféle kísértésbe estek.”
Az én szüleim keresztények voltak, sőt édesapám a mi gyüleke-
zetünk pásztora. Jól ismerte Jakabnak ezt a versét. De 1982 de-
cember 4- én az ausztráliai Melbournben elsőszülött fiuk mind 
a négy végtag nélkül született. Senki sem figyelmeztette őket 
előre, tehát nem volt rá idejük, hogy felkészüljenek erre. Az or-
vosok nem tudták megmagyarázni, miért történt ez, mindnyá-
jan meglepődtek és sokkos állapotba kerültek. A szülőket az én 
állapotom nagyon meghökkentette, és a gyülekezet tagjait is meg-
rázkódtatás érte emiatt. Kérdezték: Ha Isten a szeretet Istene, 
miért engedte meg, hogy ilyen megtörténjen? És mindenek fe-
lett ilyen odaadó keresztényekkel történjen ilyesmi? Apám meg 
volt győződve arról, hogy nem fogok sokáig élni. Viszont a 
tesztek kimutatták, hogy egészséges baba vagyok. Csak egyet-
len hiányosságom van: hiányoznak kezeim, lábaim. Milyen éle-
tet leszek képes élni? Ezt az én szüleim egyáltalán nem voltak 
képesek elképzelni, szorongtak és szenvedtek. De Isten mégis 
mindenre figyel. Elsősorban meg kellett nekik tanulni, hogy újra 
bízzanak Istenben. Sok könnyet hullattak, átéltek sok bánatot, 
fájdalmat, sok kérdést tettek fel, míg mindennel egyensúlyba ke-
rültek. Több hónapig tartott, míg teljesen megnyugodtak. Nos, 
Isten adott nekik erőt, bölcsességet, bátorságot, amelyre kezdet-
ben nagy szükségük volt. 
Sokszor rosszul éreztem magam, tele depresszióval, haragud-
tam, hogy nem tudom megváltoztatni helyzetemet, és azért is, 
hogy nem volt kit vádolnom érte. A vasárnapi iskolában ugyan 
tanultam, hogy Isten mindenkit szeret, hogy  tökéletesen gon-
doskodik rólunk, de gyermekkoromban Isten szeretetét csak 
részben ismertem. Bizonyosan el tudják képzelni, hogy nem 
tudtam megérteni, hogy tényleg szeret, és amellett ilyennek te-
remtett. Gondoltam, hogy valami nagyon rosszat tettem, mert 
különben Isten nem teremtett volna ilyen állapotba, mint egyet-
len gyermeket a többiek között, mert ők olyan mások voltak. 
Úgy éreztem magam, hogy teher vagyok, és gondoltam, hogy 
jobb lenne minél előbb meghalni, mert így jobb lenne a köze-
lemben élőknek. Már mint gyermek meg akartam halni, hogy  
véget vetek az életemnek. Ma már hálás vagyok a szüleimnek 
és a családomnak, hogy mindig mellettem voltak, vigasztaltak, 
hogy erőt adjanak nekem. 
Megérett az idő, és én az iskolába léptem. Ez öröm volt szá-
momra, igyekeztem élni olyan életet, mint a többiek. Habár jól 
tudtam, hogy más vagyok, de ez csak külsőleg volt így. Belsőleg 
teljesen olyan voltam, mint a többi gyerek. Kezdetben sok kel-
lemetlen időszakot éltem át, mert kivetettnek éreztem magam. 
Ezt mindenféleképpen éreztem, mert üldöztek, kínoztak, mert 
más voltam. Ezt nem tudtam megszokni. Voltak olyan napok, 
hogy olyan rosszul éreztem magam, hogy emiatt egyáltalán nem 
akartam iskolába menni. De köszönet szüleimnek, hogy ezt a 
problémás időszakot leküzdöttem. Azokat, akik bántani akar-
tak megtanultam szándékosan mellőzni. Új barátokat kerestem. 
Többnyire én kezdeményeztem a beszélgetéseket. A diákok ha-
mar megértették, hogy igazán olyan vagyok, mint ők, egyfor-
mák vagyunk. És ez volt a kezdete Isten áldásának. Isten adott 
nekem új, igazi barátokat. 
Küzdelmeim által, amiket ebben az időben éltem át – kevés ön-
bizalommal, magányomban – Isten belém oltotta a vágyat, hogy  
megosszam tapasztalataimat és sorsomat másokkal. Így segíteni 
tudtam másokat is, hogy kiegyensúlyozott életet éljenek, meg-

vívják harcaikat saját problémáikkal. Amikor az én küzdelme-
im valamiben átalakultak, ami Istent dicsőítette, az másoknak 
áldást hozott, megértettem célomat. Isten fel akart engem hasz-
nálni mások buzdítására, hogy teljes életet éljenek, hogy semmi 
ne oltsa ki álmaikat, vágyaikat. 
Ahogy Isten munkálkodott életemben, elkészítette az én szívemet 
az Ő szolgálatára. Tanultam Őt keresni és megismerni. Első lec-
kém az volt, hogy nem minden természetes. Már 12 évesen kom-
olyan megértettem milyen sokat kaptam Istentől. Például szerető 
családot. Miért is kellene panaszkodnom? Határozottan szólt 
hozzám a Bibliai vers, a Rómaiakhoz írt levél 8,28: „Tudjuk pedig, 
hog y azoknak, akik Istent szeretik minden javukra van.” Megerősített 
abban, hogy nem létezik véletlen, összhang van az esélyek és kö-
rülmények között. Mindezek a „rossz” dolgok azért történnek az 
életünkben, hogy hasonlóvá tegyenek bennünket Krisztushoz. 
Isten Igéje által éreztem, hogy árad belém az Ő Igéje. Tudtam, 
hogy Ő nem engedi, hogy bármi is történjen velünk, ha ez nem 
az Ő akarata. 15 éves koromban átadtam életem Krisztusnak, 
akkor olvastam János evangéliumának 9. részét. Jézus mond-
ja benne, hogy a vak férfi azért született vakon, hogy „rajta ki-
nyilatkozzék Isten műve.” Ugyanis hittem, hogy  Isten engem 
meggyógyít, hogy legyek kiváló tanúságtevője az Ő csodálatra 
méltó hatalmának. Ahogy fokozatosan értem lelkileg, az Úr adott 
nekem bölcsességet, hogy megértsem, ha imádkozunk valamiért 
az Ő akaratával összhangban, akkor az megtörténik. De a maga 
idejében. De ha a mi imádságaink nem egyeznek az Ő akarat-
ával, biztos, hogy tartogat valami jobbat a mi számunkra. Most 
már teljesen meg vagyok győződve arról és értem, hogy az Ő 
dicsősége abban jelent meg, hogy használ engem, éppen olyan 
embert, mint amilyen én vagyok. És még csodálatosabb az, hogy  
használhat engem oly módon, mint senki mást. 
Most 27 éves vagyok. Elvégeztem a főiskolai tanulmányaimat a 
pénzügyi tervezés, könyvelési szakon. Aktív vagyok mint moti-
vális beszélő. De az én elsődleges vágyam az emberi lelkek meg-
mentése. Örömmel járok az emberek között, hogy megosszam 
velük történetemet. Vágyom arra, hogy megszólítsam az ember-
eket – főleg a fiatalokat –, megbeszéljek velük más témákat is, 
mindent, ami érdekli őket. Mindenkinek rendelkezésére állok, 
mindenre, ami Isten akarata. Követni fogom Őt mindenkor, 
mindenben, vezessen bárhová, mert már megtanultam, hogy 
bízzam magam teljesen Őreá.
Az utóbbi években megtanultam önálló életet élni, függetlenítve 
magam minden segítségtől. Tudok gondoskodni saját magam-
ról. Képes vagyok egyedül fogat tisztítani, borotválkozni, fésül-
ködni, felöltözni, elvégzem személyes higéniáimat is. Mozgok a 
lakásban és A LAKÁSON kívül is, úgy, hogy ugrálok, de van 
elektromos kocsim is, melyet tudok magam irányítani. Szeretek 
úszni, szeretem a labdarúgást, és járok halászni is. 
Istennek csodálatos tervei vannak a te életeddel is! Engedd meg, 
hogy bátorítsalak az úton az igazság felé. Mert a megtalált igaz-
ság Jézus Krisztusban az, hogy téged megszabadít. Csak Ő ad-
hat békét a szívedbe, amely valóban megszabadít a félelmektől 
és kétségektől. 
Áldjon meg az Úr, míg keresed Őt, és adjon neked békességet 
és erőt életed útjára. Ezt kívánom teljes szívemből. 

Nick Vujicic szövegét szlovák nyelvből 
fordította Németh Tibor

Kezek nélkül - lábak nélkül - félelem nélkül
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Az a gondolat fogant meg bennem, hogy 
mivel a katonaságban töltöttem el időt, 
és ismereteket szerezhettem e téren, talán 
az Igével összhangban szükséges lenne, ha 
megosztanám a hit és a hadi ismeretek 
között felötlött párhuzamokat...
A siker kihasználása – Ha az ellenség me-
nekül – és bizony az ÚR feltámadása óta 
ezt teszi –, nem szabad megállni, hanem 
ezt ki kell használni. Ehhez megint csak 
szükséges az erőszámvetés, hogy fenn tud-
juk tartani lendületünk egy hitbéli áttörés 
után. Amikor az első Világháborúban az 
Osztrák-Magyar Monarchia Caporettonál 
áttört Olaszországba – bár rendkívül jól 
sikerült szemükben ez, mégis egy idő után 
leállították az offenzívát, a logisztika miatt 
is. A már megszerzett területen meg kell 
állnunk helyünk. Megint Alexender példá-
jával élek: amikor átkelt a Helleszpontoszon 
Ázsiába, dárdáját a földbe döfte, és így je-
lezte, hogy magának igényli ezt a földet. 
Ezt az előtt tette, hogy – katonai szemmel 
rendkívüli sikerességgel – az akkor ismert 
világ nagy részét meghódította Indiáig. 
Jézus az őrről beszél, akit miután lefegy-
verzett a nálánál erősebb, legyőzője fel-
használhatja a palota kincseit.
Szellemi fölény – Ehhez, mivel szellemi harc-
ról van szó, szem előtt kell tartani a mo-
tivációval együtt a Szent Szellemmel való 
betöltekezettséget. Mert „erősebb az, Aki 
bennünk van annál, aki a világban van”. 
Akár nőről van szó, akár férfiról, az ördög 
ugyanúgy retteg a hívőben lakozó Úrtól. 
Az ÚR Jézus Neve is rendelkezésünkre 
áll, „az Ő Nevére meghajol minden térd 
a mennyben, a földön és a föld alatt”. Az 
erő alapvető feltétele a győzelmünknek. 
Amikor Jerikót Józsuéék körbejárták a 
kürtöket megfújva, az ellenséget azáltal 
is legyőzték, hogy megszervezett kürtzen-
gésük már a falak leomlása előtt pszichikai 
fölényt biztosított számukra.
Álcázás – Az Igében az áll, hogy vigyáznunk 
kell beszédünkre. Voltak olyan olasz háborús 
plakátok, amelyen az áll, „il nemico vi as-
colta” rajta egy szövetséges katonát ábrázo-
ló rajzzal, melyen fülelést végezve kezét a 
füle mögött tartotta. A kifejezés azt jelenti 
nagyjából, hogy az ellenség figyel. Mi tudjuk, 
hogy puszta szavak által hozta létre az ÚR 
a világegyetemet – „Legyen világosság” –, 
ezért minden hívőnek tudatában kell lennie 
annak, hogy saját szavainknak súja van. Ha 
megtehetjük, hogy pozitív megvallásokat te-
gyünk, és felvegyük beszédünkkel a szellemi 
fegyverzetet, miért ne tennénk. A negatív 

beszédet pedig el kell kerülnünk, komolyan 
kell ezeket vennünk. Nem megtért emberekre 
itt más szabályok vonatkoznak.
Információszerzés – Az Ige azt tanácsolja, 
hogy az Ige mindig – jártunkban, keltünk-
ben – legyen velünk. Az Ige információ, 
mely az élet minden területére kiterjed. 
Ahogy egyszer megtudtam, annyit foglal-
kozunk az Igével, amennyire az Urat sze-
retjük. Ez az imádkozásra is vonatkozik, 
mert „senki sem szolgálhat két úrnak”. 
A sok ima sok erőt ad. Az Igén keresztül 
az ellenség nagyon jól megismerhető. Az 
ellenség jobban legyőzhető, ha ismerjük. 
A legerősebb gyülekezet olyan erős, mint 
a leggyengébb tagja. Az amerikai egysé-
gek közül van olyan, mely kifejezte: „leave 
no man behind”, vagyis „senkit se hagyjál 
hátra”. Az ÚR Jézus azt mondta, szeres-
sük embertársunkat, mint önmagunkat, 
nemcsak a hívőkre gondolva. 
Közvetett megközelítés – Ezt a kifejezést ar-
ra használják, hogy az ellenséget ki kell 
billenteni egyensúlyából. Ez a meglepe-
tés által lehetséges. Vannak olyan esetek, 
amikor a túlerőt azzal tudták legyőzni, 
hogy egyszerűen ezzel éltek, ezt látjuk 
Gedeon esetében is, természetesen az 
Úré ebben is a dicsőség, nem az emberi 
elméé. Marathonnál a görögök a táma-
dásukat úgy alakították, hogy mielőtt a 
perzsákhoz értek, futásra indultak, győ-
zelmüket az is elősegítette, hogy sütött a 
nap, mely a perzsák háta mögül jött fel, ez 
pedig Miltiádészék bronzpajzsain vissza-
verte a napfényt a perzsák felé.
„Szárnyak” biztosítása – Szingapúrnál történt, 
hogy bár az angoloknak nagy erejű lövegeik 
voltak a tenger felé, a japánok a dzsungel 
felől megkerülték őket, és bevették a várost. 
Nem elég, hogy egy keresztény a szellemi 
élet egyik területén nagy fegyverzettel ren-
delkezik, ha a másik területén legyőzheti 
a Sátán. Sámson erre jó példa.
Pihentetés – El-Alamein után történhetett, 
amikor Montgomery tábornok legyőzte 
Rommel csapait, hogy a német hadvezér 
azt írta, néha szükséges lehet, hogy meg-
engedjük csapatainknak a visszavonulást. 
Ha egy hívő ilyen helyzetbe kerülne, nem 
az lenne a megoldás, hogy az ember ta-
pintatlanul szembesítené azzal, hogy pe-
dig győztesnek kellett volna lennie. Sokkal 
inkább fel kell türemmel készítení a test-
véreket arra, hogy sikeressé váljanak.
„Menetelj külön, sújts le eg yütt” – 1866-ban 
Königgratznél a poroszok azért is győztek 
az osztrákok felett, mert ezt az elvet követ-

ték. Molkte, a porosz vezérkari főnök azt 
mondta Vilmos császárnak és Bismarcknak, 
hogy „Uraim, most nyertük meg a csatát”, 
amikor meglátták, hogy a harmadik hadtes-
tük is megérkezik a hadszíntérre, amelyen 
már amúgy zajlott a csata. Ezért is nélkülöz-
hetetlen, hogy időnként  a testvérek össze-
gyűljenek, a 133. Zsoltár szavaival: „csak 
oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor” 
–, ezt itt konkrétan a testvérek közötti vi-
szonyra kell érteni a Zsoltár szerint.
Jó vezetés és vezetők – A presbiterek és pásztorok, 
továbbá egyházunk más vezetői azért is kulcs-
fontosságúak, mivel olyan tapasztalatokkal 
rendelkeznek, elsősorban az Ige ismeretének a 
terén, mely által utat mutathatnak másoknak. 
A római seregben egykor a centuriók alkották 
a légiók gerincét, ők tapaszalt katonák voltak, 
akik gyakorlati ismereteik révén kerültek eb-
be a pozícióba. Ma századosi rendfokozatnak 
felel ez meg. A személyes példamutatás az 
egyes keresztényeknek is a felelőssége, mert 
Mesterünk csak így tudjuk követni, és csak 
így lehet emberi lelkeket a fényre vezetni. „A 
hit cselekedetek nélkül halott.”
Kommunikáció – Nagyon fontos, hogy az, 
akinek mondunk, vagy üzenünk valamit, 
ugyanazt értse az alatt, mint mi. A félre-
értések így kiküszöbölhetőek. Az ÚR a 
világos beszédet hangsúlyozta, amikor azt 
mondta, hogy az igenünk legyen igen, a 
nem pedig nem, mert ami azon túlmegy, 
a gonosztól van.
Gyűlöljünk minden gonoszságot – Ezt az Ige hang-
súlyozza Péter levelében. Erwin Rommel 
azt írta valamikor, nagyon fontos, hogy a 
katona gyűlölje ellenségét. Mi persze már 
tudjuk, hogy „nem hús és vér ellen” van a 
küzdelmünk, hogy a német tábornok ki-
jelentése így téves feltevés. Nem az embe-
rek az ellenségeink, hanem a Sátán és az 
ő alattvalói. Kihangsúlyozom, hogy eddig 
is és ezután is ellenség alatt én is csak őket 
értelmezem, nem az embert. A Sátánt, a 
gonoszt viszont igenis kell, hogy elutasít-
suk és gyűlöljük, nem adhatunk neki he-
lyet életünkben, egy talpalattnyi földet sem. 
Akár a normandiai partraszállásnál, akár 
más partraszállásnál a hídfők kialakítása 
volt a katonai vezetőség számára a legfonto-
sabb. Nem engedhetjük, hogy a Sátánt csu-
pán ilyen hídfőkbe szorítsuk vissza, nehogy 
azokat később „ugródeszkának” használja 
életünk későbbi szakaszaiban.
Van egy olyan latin kifejezés, amely azt ál-
lítja: ha békét akarsz, készülj a háborúra. 

Kahr Gábor
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Történetem egy olyan emberről szól, akit 
talán sokan nem is ismertek, csak az utcán 
láttak néhányszor – egy zöld ruhás bácsit 
a kocsma és a lakhelye között. Most elme-
sélem, számomra ki volt, és kivé vált ez 
az ember, hogyan használt fel engem az 
Úr az ő életében: hogyan élt itt a falunk-
ban, néha rosszindulatú megjegyzéseivel 
és visszautasításával, de a halálos ágyán 
Jézus Krisztussal megbékélve. 
Sanyi bácsit kb. három évvel korábban 
fogadta be egy idős asszony a házába 
a falunkban. 2004-ben többször került 
kórházba epilepsziás rohammal, részle-
ges bénulással, beszédképességének csök-
kenésével. Önkéntes diakónusként rend-
szeresen látogattam a kórházban, pótolva 
a hozzátartozókat. Sándor bácsinak soha 
nem volt családja, édesanyja egyedül ne-
velte. Az életéről nem sokat tudtam meg 
tőle, mivel beszéde érthetetlenné vált. 
Szúrós természete miatt nem kommuni-
kált, csak a szükségleteit közölte a maga 
konok, erőszakos módján. Ezek többnyire 
a cigaretta, a kávé és az étel beszerzésére 
irányultak. Azért, hogy ne egy ápolatlan, 
hajléktalan benyomását keltse, egy dia-
kónus társammal biztosítottuk számára 
a tisztálkodáshoz szükséges eszközöket 
és a váltás tiszta ruhát.  
Amikor a kórházi tartózkodások között 
többször hazakerült, látogatásaimat el-
utasította otthon. Ha újra kórházba ke-
rült, elfogadott, mert rá volt szorulva a 
segítségemre. Sorozatos rosszullétei oka 
az alkoholizmus volt. Sanyi bácsi képtelen 
volt meghallani az üzenetet tőlem arról, 
hogy az alkoholizmus egy betegség, ami-
ből Isten segítségével van szabadulás. Az 
alkohol olyan mértékű pusztulást okozott a 
szellemi képességeiben, hogy hiába hívtam 
hozzá gyógyult férfitársakat, már képtelen 
volt meghallani az üzenetet. Tehetetlen 
voltam, és haragudtam rá ezért.  
2005. februárjában sok küzdelem és ösz-
szefogás árán Sanyi bácsi Kiskovácsiba 
került, egy olyan helyre, ahol a lecsúszott 
alkoholbetegek kaphattak még egy esélyt, 
hogy gyógyszeres kezeléssel és csoportte-
rápiával megszabaduljanak függőségüktől. 
Egy gyógyult alkoholbeteg társammal el-
kísértem. Ott is rendszeresen látogattam, 
és elláttam őt, ami alkalmanként 6 órás 
utat jelentett. Állapota javult, de a felépü-
léséhez már túl késő volt. Az alkohol el-
végezte a munkáját.
Falunkban nem volt bejelentett lakcíme, 

befogadója ápolásra szoruló, idős asszony 
volt, ezért lakhatást kerestünk számára. 
Nem tudta magát ellátni, pelenkázni kel-
lett. Amíg Kiskovácsiban tartózkodott, 
igyekeztünk neki olyan intézményt talál-
ni, amely ebben az állapotában befogadja, 
ahol otthonra lelhet. Zárt ajtókba ütköz-
tünk számos szociális otthon és minisz-
térium megkeresése után. Igyekezetünk 
hiábavaló volt, Pest megyében nem tud-
tuk elhelyezni. Ezalatt Kiskovácsiban a 
főorvos sürgetett, hogy az általa szabott 
rövid határidőn belül keressünk a beteg 
számára elhelyezést. Végül a  faluban a 
szállásadója beleegyezett, hogy egy rövid 
időre mégiscsak visszakerülhessen hozzá. 
Itthon is meglátogattam. Ekkor már nem 
küldött el, megértette, hogy érte próbá-
lok tenni valamit. Már nem ivott – nem 
tudott inni.  
Nyáron súlyos tüdőgyulladással Török-
bálintra került a tüdőgondozó intézetbe. 
Mikor először meglátogattam, elesett ál-
lapotban, lefogyva találtam rá, csak pépes 
ételt tudott magához venni. Olyan állapot-
ban volt, hogy meg kellett etetnem. A töb-
bi beteg panaszkodott, hogy Sanyi bácsi 
állandóan kiabál a nővérekért. Ösztönösen 
a védelmére keltem, elmondtam, hogy egy 
olyan ember fekszik mellettük, aki soha 
nem kapott szeretetet, lehet, hogy azt sem 
tudja, mi történik vele, hol van, és hová 
tart. Ahogy hallottam a saját hangomat, 
magam is meglepődtem, hogy a sok eluta-
sítás ellenére így kiálltam mellette. Akkor, 
amikor mindezt az Úr elmondatta velem, 
értettem meg én is, hogy miért vált ő ilyen 
szúrós emberré. 
Utolsó előtti látogatásom alkalmával már 
jobban volt. Ülve fogadott, és meglepő-
désemre kezet csókolt. Kiindulva az elő-
ző állapotából nem számítottam rá, hogy 
éhes lesz. A zuhogó eső miatt nem tudtam 
kimenni ennivalóért. Megígértem, hogy 
legközelebb sok ételt viszek. Az orvos el-
mondása szerint fizikális állapotának ál-
landó változása miatt más-más táplálási 
formára volt szüksége. Hol infúzió, hol 
pépes étel, hol farkaséhség kínozta – ezzel 
„bosszantva” az orvost, hiszen rajta volt a 
hajléktalanság és alkoholizmus stigmája.
Sanyi bácsi szavak nélkül is megérttet-
te velem, hogy meg akar borotválkozni. 
Szóltam az ápolónak, de ezt a kérést nem 
teljesítették. Sanyi bácsi számára ez volt 
az egyetlen dolog, ami a méltósága meg-
őrzéséhez kellett volna. 

Legutolsó látogatásomkor egy nagy táska 
étellel érkeztem, a várva-várt kedvenc sza-
lonnáját is vittem neki. Sajnos az állapota 
miatt képtelen volt enni. Próbáltam felül-
tetni, és ekkor megéreztem, hogy merev 
a teste. Úgy éreztem, nem sok van hátra 
az életéből, a szemében halálfélelem volt. 
Leültem az ágya mellé, most először meg-
fogtam a kezét, beszéltem a rá váró útról. 
Elmondtam, hogy ha befogadja a szívébe 
Jézus Krisztust, akkor nem kell félnie a ha-
láltól, hiszen örök élete lesz. Megszűnik a 
szenvedés és a fájdalom, megkaphatja azt a 
szeretetet, amit a földi életben nem tapasz-
talhatott meg soha. Nem tudott beszélni, 
de a kicsorduló könnyeiből láttam, hogy 
megértette, amit mondtam. Tudtam, hogy 
már nem tart sokáig az élete. Attól tartot-
tam, hogy akkor nem leszek ott, amikor a 
legnagyobb szüksége lenne rám. A hosszú 
utazás miatt nem tudtam annyi időt nála 
tölteni, amennyit szerettem volna. 
Hazaérve felhívtam a kórház helye szerinti 
lelkészt, elmeséltem neki a bácsi történetét. 
A lelkész Úr még többször meglátogatta, 
megetette, beszélgetett vele és elérte, hogy 
megborotválják, így a komfortérzetéhez 
szükséges dolgot megkaphatta, a kedvenc 
szalonnájából is ehetett. Annak ellenére, 
hogy nem volt családja, mégis megadatott 
számára, hogy ugyan kórházban, de ember-
hez méltón halt meg. Elmondhattam neki 
az evangéliumot, felkészítve az útra. 
A látogatások során megbetegedtem, el-
kaptam egy komoly tüdőgyulladást tőle, így 
többet nem is tudtam menni. Nem bántam 
mégsem a látogatásokat. Éreztem, hogy 
az Úr a tenyerén hordoz, nagyon gyorsan 
felépültem. Sanyi bácsira nem csak úgy 
emlékszem, mint egy hajléktalan részeges 
alakra. Egy látszólag szúrós természetű, 
rosszindulatú ember élete is értelmet kap-
hat – s nem csak az övé, bármelyik, ma 
még élő társáé! Általa tanított meg az Úr 
a feltétel nélküli szeretetre, hogy elfogad-
jam és szeressem a másik embert olyannak, 
amilyen valójában, és ne próbáljam meg-
változtatni. Ez a feltétel nélküli szeretet 
volt képes arra, hogy a Sanyi bácsiban élő 
indulat szeretetté változzon, hogy élete vé-
gén meghallhassa az evangéliumot.
Így nevelt az Úr engem is Sanyi bácsi kí-
sérésével, hogy végül előítéleteimtől és a 
saját elképzeléseimtől megszabadulva jó 
eszköze lehettem az evangélium átadásá-
ban. Dicsőség Neki! 

K. Z.-né Bea, Majosháza
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Az órás mester
Egy kis város szélén élt egy órás mester 
népes családjával. Kis műhelyében sok kü-
lönböző óra volt a falakra függesztve, me-
lyeket maga szerkesztett. Némelyek vígan 
ketyegtek, mások lassan és 
méltóságteljesen mérték az 
időt nehéz ingájukkal. Az 
órásnak ügyes kezei voltak 
és fürge észjárása. Teste 
viszont beteges volt és a 
lábai teljesen bénák. Nem 
tudott egyedül mozogni, 
és ezért a legtöbb idejét 
a műhelyében töltötte. A 
kisváros lakói nem voltak 
nagyon gazdagok, és ezért 
kevesen jöttek órát vásárol-
ni. Többnyire csak javításra 
hozták be órájukat. 
Egyszer meglátogatta a 
mestert egy barátja. Ő is elhozta megja-
vítani egy öreg óráját. Amíg az órás javítot-
ta az órát, a barátja érdeklődéssel figyelte 
a kiállított órákat. Csodálkozott a külön-
legességükön és tökéletes technikájukon. 
Valóságos művész vagy, a te óráid igazi kin-
csek – mondta neki. Az órás csak legyintett 
a kezével. Saját gondjaival volt elfoglalva, 
az elismerés nem nagyon vigasztalta meg. 
Nem volt szokása siránkozni, panaszkod-
ni, de most mégis megnyitotta a szívét ba-
rátja előtt: Minek nekem ezek a kincsek, 
ha úgysem veszi meg őket senki? Csak itt 
ketyegnek és nézik az én nyomorúságomat. 
Alig tudom eltartani a családomat. Beteg 
vagyok és rokkant, csak ülhetek, és min-

dig újabb és újabb 
óra szerkezetet 
találok ki. De mi-
nek? Kinek? Nem 
kínálhatom őket 
senkinek, hogy 
vegye meg. 
Fontos a súly?
A barát csend-
ben volt, mintha 
nem is hallaná. 
Elfogultan figyelt 
egy órát. Ez az óra 
gyönyörű, nagyon 
jól sikerült darab. 
Igen, igazad van, 
nagyon pontosan 
jár, ehhez igazí-

tom a többi órát is – felelte az órás. Csak 
az a kár, hogy olyan nagy ólomdarabokkal 
terhelted meg, mondja a barát és levette a 
súlyt az óráról. Az óra ekkor megszűnt ke-

tyegni, és lassan az ingája is megállt. 
Mit csinálsz, hiszen elvetted a hajtóerőt! 
Teljesen megállt! Mérgelődött az órás. Ekkor 
a barát elmosolyodott és visszahelyezte a 
súlyt az órára. Megbökte az ingát, és az 
óra újból elindult.
Nagy mester vagy, kedves barátom! 
Pontosan tudod, mekkora hajtóerőre, 
súlyra van szüksége a különböző órák-
nak, dicsérte az órás mestert a barátja. 
Éppen így a mi mennyei Mesterünk is 
jól tudja, mire van szükségünk nekünk 
is, hogy soha senkit túl ne terheljen. Isten 
azt akarja, hogy mindnyájan hasznosak 
legyünk, hogy legyünk alkotók, de azt 
is akarja, hogy tudjuk: Tőle mindenben 
függőek vagyunk. Azt akarja, hogy bíz-
zunk Benne, és bizalommal legyünk irán-
ta. Mert ha elvenné a mi terhünket, ha mi 
azt akarjuk, hasznavehetetlenek lennénk, 
mint az órák súly nélkül. 
A barát elment. Az órás pedig még sokáig 
állt a nagy óránál, hallgatta a ketyegését, és 
gondolkodott. Ezután összetette kezeit, és 
megköszönte Istennek, hogy megérthette, 
amit ma a barátja által megmutatott neki. 
Kért több erőt, hogy Őbenne mindennél 
jobban bízzon, és hogy mindenben Őreá 
bízhassa magát. Kért nyitott szívet, hogy 
hallhassa hangját az ő Mesterének. 

Libuse Ransová szövegét 
szlovák nyelvből fordította 

Németh Tibor

Kedves Olvasóink!
A legutóbbi pályázatra érkezett anyagok 
közül az első tíz beküldőt könyvjuta-
lomban részesítettük. A sorrend nem 
a beküldött írások minőségét, csak a 
beérkezés sorrendjét jelenti. Remélem, 
következő pályázatunkra is sokan írnak 
majd. Köszönjük írásaikat!

Németh Tibor – Szlovákia
Fenyvesi Gizella – Ukrajna
Radics Ágnes – Cered
Pataki Pál – Gödöllő
Pikóné Arany Júlia – Tahitótfalu
Juhász János – Bekecs
Mózes Attiláné Éva – Mátészalka
Gaál Istvánné – Farád
Bata Ambrus
Hidvégi Lajosné – Cinkota

Egy vasárnapi iskolai tanító észrevette, 
hogy egyik tanulója már hosszabb idő óta 
hiányzik. Meglátogatta a hiányzót ottho-
nában, és ott találta a kandalló előtt ülve. 
A meglepett tanuló behívta őt és várta a 
neki járó dorgálást. Az nem érkezett meg. 
A tűz előtti székre ülve, a tanító csön-
desen kivett a tűzből a piszkavassal egy 
parazsat és rátette a téglapadlóra. A fáj-
dalmas csöndben mindketten figyelték 
az izzó szenet, amint lassan elhalványult 
és kialudt. Az „iskolakerülő” megszólalt: 
„Nem kell mondania egy szót sem! Ott 
leszek jövő vasárnap!”
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Minden műsorunk meghallgatható honlapunkon, a www.mera.hu címen. A frekvenciák/
hullámhosszak esetleges változását időben közölni fogjuk. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!  

 
 

 

 

 
 

 

V Léleképítő Ifjúsági műsor (Hetes kód)

H Jóhír a távolból
Szavak szárnyán A Biblia üzenete Adás végén

K Növekedjetek az ismeretben! 
Bibliai fejtörő A Biblia üzenete Áhítat

SZE Őszintén szólva A Biblia üzenete Esti történetek

CS Kincseink A Biblia üzenete Lét és tudat

P
Cigányműsor / Igetanulmány

A Biblia üzenete Rádió üzenet
Lelkiposta

SZO
Gyermekműsor
Nőktől nőknek

Mátrainé F. Irma jegyzetei
Lelkiposta Riportbeszélgetés

 

 
 
 
 

 

 

Augusztus vége van, s néhány nap múlva, ha tetszik, ha nem, 
megkezdődik a tanítás. Természetesen vannak olyanok, akik 
izgalommal várják a jövő hetet, hiszen ők már nagyok, s me-
hetnek iskolába. Nem szeretném rontani az örömüket, sőt szor-
galmas tanulást kívánok a leendő elsősöknek, hiszen munkára, 
tanulásra vagyunk teremtve, a világ megismerésére, meghó-
dítására, mégpedig a szó legnemesebb értelmében véve. Ez 
pedig azt jelenti, hogy nem a világ leigázására, nem kizsák-
mányolására, hanem törvényszerűségeinek megismerésére, és 
a javaival, kincseivel való bölcs gazdálkodásra szánt eredetileg 
a Teremtő minket. Már az Édenkertben parancsot kaptunk 
erre. Így hangzik: „Megteremtette Isten az embert a maga képmásá-
ra, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten meg-
áldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, 
töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, 
az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!” Talán jobban 
értjük a feladat lényegét, ha a mára már pejoratívvá vált ural-
kodni szót kicseréljük a kormányozni kifejezéssel. Így hang-
ozna ebben az esetben: „Kormányozzátok a tenger halait, az 
ég madarait és a földön mozgó minden élőlényt!” Ez pedig 
hogyan valósulhatna meg, ha nem ismernénk a bennünket kö-
rülvevő világ működésének törvényszerűségeit. S akármennyi-
re is megmosolyogtató, minden nagy koponya, minden nagy 
feltaláló vagy tudós, valamikor a betűvetéssel kezdte. Mert 
bármennyire is fáradtságos, az alapokról kell elindulni, abba 
a bizonyos „nagybetűs” életbe. Senki nem spórolhatja meg 
ugyanis a tanulás fáradságát. Természetesen vannak, akiknek 
könnyebben megy a tudományokban való előrejutás, míg má-
soknak többet kell egy-egy tananyag elsajátításával vesződni, 

de olyan nincs, hogy kemény munka nélkül tartós eredmény 
szülessen. Persze lehet látszólagos sikereket elérni könnyebb 
úton is, némi kis csalással, puskázással, ügyeskedéssel, de e 
mögött nincs megbízható, hosszú távon hasznosítható tudás. 
Bármennyire is elcsépeltnek tűnik, mégis igaz, hogy nem az 
iskolának, hanem az életnek tanulunk. Nem lehet ugyanis egy 
helyzetben arra hivatkozni, hogy én soha nem szerettem mond-
juk a kémiát, s csinálni eget rengető butaságokat a különféle 
vegyszerekkel... Így van ez az élet más területein is, épp ezért 
fontos, hogy minél szélesebb tudással rendelkezzünk, hiszen 
soha nem tudhatjuk, hogy mikor mire lesz szükségünk. Ezt 
a tudást pedig legkönnyebben az iskolában szerezhetjük meg, 
tehát kezdjünk vidáman és lelkesen a szorgos munkához, ha 
elsősök vagyunk, ha nem. És ne gondoljuk azt, hogy mennyi-
vel könnyebb dolga lehet mondjuk az állatoknak, mert bizony 
nekik is sok tanulnivalójuk van. S amelyik erre nem hajlandó, 
az nem igen számíthat arra, hogy eléri a felnőttkort,  mert hát 
ugye, az élet nem habostorta...
A tanulás persze sok emléket is hagy maga után, akár az isko-
la, akár az élet adta fel a leckét, s aztán vizsgáztatott a megta-
nultakból. Egy alapos lecke után pedig érdemes levonni a 
tanulságokat. Legújabb pályázatunk is ehhez kapcsolódik.
Van olyan esemény az életükben, amely egy életre bevésődött 
tudást eredményezett, s a hitéletben is fejlődést, elmélyülést 
hozott? Kérjük, írják meg nekünk! A borítékra írják rá: 

„Megtanultam” 
Beküldési határidő: szeptember 30. Az első 10 beküldőt juta-
lomban részesítjük!



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


