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Beteg voltam s a kórházból egy reha-
bilitációs intézetbe kerültem. Ott vol-
tak súlyos és kevésbé súlyos betegek.  
Ennélfogva a viselkedések is különböző-
ek voltak. Például, néhány fekvőbeteget 
már hajnalban erős fájdalmak kínoz-
tak, mire ők elkezdtek hangosan jajgat-
ni. Erre a fi gyelmes ápolónők mindjárt 
hozzájuk siettek, és szerető mosollyal 
és szavakkal csitítgatták őket. Más be-

tegek meg kora reggel vitatkozni szerettek az ápolókkal. 
Ezeket meg ügyesen lefegyverezték, mégpedig úgy, hogy 
minél hangosabban szóltak őhozzájuk, ők annál halkab-
ban és kedvesebben válaszoltak. Aztán voltak, akik reggeli 
előtt csapkodtak és türelmetlenkedtek. Ezeket meg gyen-
géden meg-meg simogatták és masszírozták. Mindezek 
hatására aztán hamarosan a szenvedők elfelejtkeztek fáj-
dalmukról, a hangoskodók elhalkultak, s az indulatosak 
meg lecsillapodtak. Sőt, az ápolók barátságos, udvarias, 
szerető magatartásának hatására hamarosan szép csen- 
des, békés, és szerető hangulat uralkodott reggelenként 
abban az inézetben. Úgyhogy szinte 9:00-10:00 óra kö-
rül már öröm volt köztük lenni. 
Majd nemsokára egy másik intézetbe kerültem. Ott vi-
szont nehéz volt az élet, mert az ápolók (nem a betegek!)  
idegessége, türelmetlensége, mérgessége és erőszakos-
sága uralta a hangulatot. Ha egy beteg jajgatott, akkor 
rákiabáltak, hogy hallgasson el. Ha egy másik segítsé-
gért kiáltott, akkor szándékosan megváratták. S ha vala-
ki kérdéssel fordult hozzájuk, akkor ridegen válaszoltak. 
Mindezek következtében bántó volt köztük lenni, mert 
sohasem tudta az ember, hogy mikor tör ki egy szóharc 
vagy egyéb köztük.
Példáink arra utalnak, hogy a szeretet, szeretetet és bé-
kességet, míg a mérgesség mérget és türelmetlenséget vált 
ki embertárssainkból. Amint a Példabeszédek 15,1-ben 
olvassuk: „A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a 
bántó beszéd haragot támaszt.” Azaz, rajtad és rajtam 
múlhat, hogy milyen a légkör körülöttünk!  
De hogyan válhatunk pozitív hatású, szerető hangulatot 
teremtő egyénekké?
A) Úgy, hogy Isten gyermekévé válunk. Miképpen? A János 
1,12 szerint úgy, hogy hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, 
mint az Isten Fiában és egyben Istenben, s ezért szívünk-
be is hívjuk Őt. Mire Ő saját Szent Lelke által beköltözik, 
és Isten gyermekévé tesz. Mert „Valakik befogadták Őt 
(Jézust), hatalmat ad azoknak, hogy Isten fi aivá legye-
nek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek.” – olvassuk.
B) Majd imában teljesen oda is szánjuk magunkat a belénk 
költözött Szent Léleknek. Azaz megkérjük, hogy teljesen 
uraljon bennünket: agyunkat, gondolatainkat,szavain-
kat, terveinket, kezeinket, lábainkat, mindenünket, hogy 
mindenkor Isten akaratát cselekedjük.
C) Továbbá megengedjük a Szent Léleknek, hogy olyan 
határozottan és kitartóan uraljon, hogy gyümölcsei is 
megteremjenek bennünk és általunk. Azaz, hogy a Galata 
5,22-ben írt „Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szíves-
ség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség” gyümölcsei 
valódivá váljanak életünkben.

D) Igyekszünk odaszánásunkat folyamatosan fenntarta-
ni, hogy a Szent Lélek állandóan uralhasson és használ-
hasson bennünket. Mert, akit a szeretet, öröm, békesség, 
béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, és mérték-
letesség jellemez, az mindenütt, mindenkor áldott, bé-
kés, szerető hangulatot teremt.
E) Ezen kívül, aki Isten gyermekévé vált és teljesen oda 
is szánta magát az Úrnak, annak még mindezek mellet 
állandó fejlődésre is van szüksége. Ez pedig csak rendsze-
res és folyamatos igetaulmányozással, imával, istentisz-
teletek hűséges hallgatásával és lelki szolgálattal érhető 
el. Vagyis, amint egy újszülöttnek rendszeresen táplál-
kozni kell, hogy fejlődjön és felnőjjön, úgy a lelki csecse-
mők nek is szüksége van a rendszeres táplálkozásra és 
fejlődésre. Rendszeresen kell imádkoznia, illetve beszél-
nie Istennel, és tanulmányoznia a Bibliát, hogy egyre vi-
lágosabbá váljon számára, mikor, mit vár el tőle Istene.  
S, hogy az Úr akaratának véghezvitele szinte természe-
tessé váljon számára.

Az Úr Jézus nem csak elvárta, hanem meg is parancsol-
ta az övéinek, hogy láthatóan és észrevehetően szeressék 
egymást; azaz, hogy szerető, gyengéd, békés, hangulatot 
teremtsenek maguk körül. „Új parancsolatot adok nek-
tek, hogy szeressétek egymást: ...arról fogja megtudni 
mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szere-
titek egymást.” – mondta a János 13,34-35-ben. Mert, 
ha ezt megteszik, akkor a körülöttük élő elveszett em-
beriség megláthatja, és meg is kívánhatja az Isten gyer-
mekei között lévő szerető hangulatot és békességet – és 
hatására – Uruk követésébe szegődhet.
Vagyis, amikor Jézus arra szólította fel Isten gyermekeit, 
hogy szeressék egymást, akkor ezzel azt a komoly meg-
bízatást és feladatot hagyta rájuk, hogy mindenkor, min-
denütt, mindent őszinte szeretettel végezzenek. Legyen 
az munka, szívesség vagy bármi. Mert csak az ilyen élet 
dicsőíti meg Isten szent nevét és kívántatja meg Jézus 
követését.   
Tartsunk önvizsgálatot. Tegyük fel a kérdést: Milyen 
hangu lat van körülöttem a családban, a szomszédaim, 
barátaim, kollegáim, és idegenek társaságában?  Szeretet 
és béke uralkodik? Ha igen, akkor adjunk hálát Istennek, 
hogy már rávezetett a helyes útra. Ha nem, akkor viszont 
vizsgáljuk meg, hogy hol a hiba? Még nem lettünk Isten 
gyermekei? Vagy azok vagyunk, de nem szántuk oda ma-
gunkat teljesen a bennünk lakó Krisztus Szent Lelkének?  
Vagy még nem folyamatos az odaszánásunk? Vagy nem 
fejlődünk? Mert nem tanulmlányozzuk rendszeresen a 
Bibliát, imádkozunk, járunk templomba, vagy gyakorol-
juk a bibliai utasításokat, és nem szolgáljuk Urunkat?  
Aztán ha megtaláltuk a hibát, akkor mindjárt küszöböljük 
ki azt vagy azokat, hogy szeretettel telt, gyengéd, békés 
és áldott hangulatot teremtő Isten gyermekeivé váljunk. 
Ugye megteszed? Én is komolyan szeretném megtenni.

Mátrainé, Fülöp Irma
Columbia, S.C.
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„Na, erre mérget vehetsz”, tartja a mon-
dás, ha azt akarjuk kifejezni, hogy vala-
mi biztosan úgy lesz, ahogy mondjuk. 
Félek, hogy ennek ellenére sokszor csal-
ódunk, mert a mégoly biztosnak, igaz-
nak, megmásíthatatlannak látszó dolgok 
is sokszor csak addig szilárdak, addig 
rendíthetetlenek, amíg nem „fordul a 
szél”. Ám, ha úgy hozza az élet, akkor 
könnyen fehérré válik a fekete, vagy vi-
szont, s amit ígértünk, már nem is any-
nyira biztos, hogy úgy is lesz, mert hát 
„ki tudhatta ezt előre, ugyebár”?! Igaz 
ugyan, hogy úgy tartja a mondás, hogy 
„igaz ember adott szavát kárával is meg-
tartja”, de ha ehhez tartjuk magunkat, 
akkor a végén még vesztesek leszünk, 
esetleg lúzerek, s ki szeretne ebbe a nem 
kívánatos kategóriába kerülni...
Vannak, akik egyenesen kinevetnek 
minket, ha emlékeztetjük őket adott 
szavukra. „Csak nem vagy olyan naív, 
hogy el is hitted”! Nem, nem vagyok 
annyira naív, ismerem én az embere-
ket, – időnként talán túlságosan is, és 
itt nemcsak az Isten nélkül élőkre gon-
dolok –, de úgy hiszem, hogy ránk hí-
vő emberekre, és azokra is, akik Isten 
törvényéről mit sem tudnak, igaz Jézus 
szava: „A ti beszédetekben az igen legyen 
igen, a nem pedig nem, ami pedig túl-
megy ezen, az a gonosztól van.” (Mt 5,37) 
Igaz, ők talán egy „kicsit jobb helyzet-
ben vannak”, mert lehet, hogy náluk 
ezt Isten tudatlanságnak tekinti, amire 
pedig igaz az, hogy „Isten a tudatlan-
ság időszakait ugyan elnézte, de most 
azt hirdeti az embereknek, hogy min-
denki mindenütt térjen meg.” (ApCsel 
17,30) Vajon hány felelőtlen, át nem gon-
dolt, előre lát hatóan nem teljesíthető 
kijelentésünk re vet „zavaró fényt” ez 
a rövidke mondat: „ami pedig túlmegy 
ezen, az a gonosztól van”?
Aztán az se hagy nyugodni, hogy 
mi lenne velünk, ha Isten is így áll-
na hozzánk, meg az adott szavához! 
Mert Isten is sok mindent megígért 
nekünk. Például: „Amíg csak föld lesz, 
nem szűnik meg a vetés és az aratás, a 
hi deg és a meleg, a nyár és a tél, a nap-
pal és az éjszaka.” (1Móz 8,22) Elég nagy 
bajban lennénk, ha Isten elfelejtkezne 
erről az adott szaváról, pedig nem most 
adta, hiszen még Noé kapta az özön-
víz után. Elég hamar éhen halnánk, 
ha „elfelejtené” megtartani... 
Istennek egy még korábbi ígérete még az 
Édenkertben hangzott: „A kert minden 
fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz 
tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha 

eszel róla, meg kell halnod.” (1Móz 2,16-17) 
S tudjuk, így is lett, meg kellett halni 
Ádámnak és Évának, s azóta minden 
halandóra ez a sors vár, mert nem hit-
tek Isten szavának. Vagy másnak „is” 
hittek, mert akartak hinni neki, törté-
netesen a Kísértőnek. A végeredmény 
ugyanaz: engedetlenség, és halál. Istent 
pedig érdemes komolyan venni, mert 
Ő hű és igaz, s amit megígért, az úgy 
is lesz. Úgy lesz, ha a „pozitív” ígére-
teit tekintjük, tehát bátran építhetünk 
rájuk, de úgy lesz akkor is, amikor fi -
gyelmeztető szava szól. 
De, ezzel együtt kegyelmes is Urunk. 
Nem kellene annak lennie, hiszen e lénk 
adta a jót és a rosszat, mégpedig azzal 
a felszólítással, „Válaszd hát az életet, 
hogy élhess te és utódaid is!”(5Móz 
30,19). Ennek ellenére – igazából vé-
ve érthetetlen módon – mégis kegyel-
mes, s a bűnbe esett embernek, azzal 
együtt, hogy kihirdette az engedetlen-
ségért járó büntetést, megmutatta a 
kimenekedés útját is: Jézus Krisztus 
golgotai győzelmét, aki asszonytól szü-
letik, de a Kísértő fejére tapos, azaz le-
győ zi az ősi ellenséget. Ez a győzelem 
örök, és megmásíthatatlan.
Ezután az első messiási prófécia után 
sok-sok következett még, s hosszú év-
századokig, évezredekig úgy tűnt, hogy 
Isten csak „hiteget” minket. Ugyanis, 
egyik év telt a másik után, s az ember 
nemhogy jobb lett volna, hanem in-
kább egyre gonoszabb, s csak nem akart 
jönni, a „csoda”. Ám, mivel Isten hű és 
igaz, s amit Ő megígért, azt megtart ja, 
ezért az idők teljességében, ott azon 
az első karácsonyon megszületett, a 
Világ Üdvözítője, a megígért Messiás. 
Pontosan úgy, ahogy megígérte szent 
prófétái által: szűztől, szegényen, egy-
szerű körülmények között, Betlehemben, 
de mégis dicsőségesen.
Azok kedvéért, akik szeretik a mate-
matikát, egy kis gondolati eszmefutta-
tást ajánlok. Ugye, azt tanultuk, hogy 
valaminek úgy számoljuk ki a valószí-
nűségét, hogy a kedvező esetek számát, 
elosztjuk az összes lehetséges eset szá-
mával. Nem különös, hogy egy ennyi-
re „sok paraméteres” esemény minden 
egyes részlete pontosan úgy teljesedett 
be, ahogy azt Isten előre megmondta!? 
Ha egy kicsit élesebben akarnék fogal-
mazni, akkor azt kellene mondanom, 
hogy ahhoz kell „nagyobb hit”, hogy 
azt higgyük el, hogy ezek az esemé-
nyek csak úgy maguktól, „véletlenül” 
történtek minden apró részletükben 

úgy, ahogy azt Isten évezredek-évszá-
zadok távlatából megmondta!
Egy valamit azonban hangsúlyozni sze-
retnék: Isten csak a saját adott szavá-
ért „vállal felelőséget”, csak azoknak az 
ígéreteknek a beteljesülését garantálja, 
melyeket valóban Ő tett. Néha ugyan-
is „súgni” szeretnénk Neki, hogy jöjjön 
már rá, hogy tulajdonképpen Ő is azt 
akarja, amit mi szeretnénk. Ebbe oly 
annyira bele tudjuk élni magunkat, 
hogy a végén már nem biztos, hogy 
különbséget tudunk tenni a valóságos 
ígéretek és saját vágyaink között. A tör-
ténelem, és az egyháztörténelem azt 
bizonyítja, hogy nem egy próféta, ige-
hirdető „ráfázott” már arra, hogy nem 
volt hajlandó azt mondani, amit az em-
berek hallani akartak tőle. Gondoljunk 
például Jeremiásra! Neki szegénynek 
annyira kijutott ebből, hogy a végén 
így sóhajtott fel: „Az ÚR igéje csak gya-
lázatot és gúnyt szerzett nekem egész 
nap.” (Jer 20,8)
Jézus sem váltotta be a hozzá fűzött 
emberi reményeket. Pedig a „saját vi-
lágába jött, és az övéi nem fogadták be 
őt.”( Jn 1,11) Annak ellenére sem, hogy 
pontosan beteljesítette mindazt, amit 
Isten megígért Vele kapcsolatban.
Azt mondják, hogy a történelem nem 
ismétli önmagát, ám ha őszintén vizs-
gáljuk az emberiség történetét, akkor 
be kell, hogy ismerjük, sokszor bizony 
ugyanazokat a köröket rójuk, és rit-
kán okulunk még a saját hibánkból 
is, nemhogy a másokéból.
Sokszor az az érzésem, mintha ott 
tartanánk, mint 2000 évvel ezelőtt. 
Akkor is élte mindenki a maga kis éle-
tét, emlegették is a Messiást, várták 
is, persze a saját maguk által megal-
kotottat, s amikor betelt az idő, még-
se ismerték fel, mert annyira össze-
keveredett az ígért, és az elképzelt 
krisztus-kép, hogy nehéz, sőt sokak-
nak lehetetlen volt elfogadni azt, amit 
Isten tervezett. Napjainkban is em-
legetjük Jézus második visszajövete-
lét, várjuk is, néha persze a „magunk 
módján”, elfoglaltan vagy éppen ráé-
rősen, siettetve az Ő visszajövetelét, 
vagy alig-alig pislákoló mécsessel. Isten 
tudja, és Ő tudja! Az időt is tudja. A 
kérdés az, hogy mi felismerjük-e az 
idők jeleit, az alkalmakat, a megmon-
dott jeleket vagy sem. Jó lenne, ha az 
Isten által megadott paraméterekre 
koncentrálnánk, különben félő, hogy 
abba a hibába esünk, hogy miközben 
várjuk Urunkat, mégse vagyunk ké-
szen, mert rosszul, mert készületle-
nül várjuk. Akkor pedig már nem lesz 
második lehetőség. 

Kulcsár Anikó



2011 / 5 4

(Zsolt 62,2) „Légy csendben és várj az 
Úrra” (Zsolt 37,7) „Jó csendben várni 
az Úr szabadítására” (Jer. sir. 3,26) 
Természetesen adott élethelyzeteim-
re, fájdalmaimra, kérdéseimre vagy 
felfokozott örömömre bármely más 
Ige is csendes útmutatást adhat, mert 
Isten Igéje az, amely vigasztalást nyújt 
Szent Lelke, Szelleme által.
Sokszor emlegetett példa, hogy mi-
lyen zajos ma minden, és hogy eltom-
pítsuk még a saját gondolatainkat is, 
füleinkbe MP3-as lejátszókat dugdo-
sunk vagy a mobiltelefon fülhallga-
tója lóg benne. Kérdeztem is egyik 
munkatársamat nemrég, ahogy utol-
értem a busz felé menet munka vé-
geztével, hogy mit hallgatsz ép pen? 
Azt felelte: „Mindegy mit hallgatok, 
csak ne a saját gondolataimat kell-
jen...” Hozzáteszem, és jaj nehogy 
Isten szóljon hozzá esetleg, véletle-
nül. Milyen érdekes – gondolkoztam 
tovább, már amikor magam voltam a 
buszon – hogy mennyire menekülünk 
sokan a gondolatok, a belső hangok 
elől – félve attól, hogy a végén még 
rendeződhetnének a soraink, vagy az 
életünk egy-egy kérdése...
Így adventben szeretnék többször 
csendre lelni az Úr jelenlétében. 
Kedves olvasóimat is bátorítom ar-
ra, hogy ne meneküljenek a még több 
zajba, a televízió, vagy fülbedugott ze-
nék sűrűjébe (annak ellenére, hogy 
ezeknek is megvan a maguk helye 
életünkben). Hanem amikor lelkük 
már érzi, hogy tele van, akkor öntsék 

ki szíveiket Isten előtt, aki egyedül a 
Békesség Ura, aki egyes egyedül tud 
valóságos és mély csendet adni mai 
terhekkel és megpróbáltatásokkal, ki-
hívásokkal és keserűséggel vegyített 
életünkbe. Természetesen a dolgok nem 
ettől változnak meg körülöttünk, de én 
hiszem, mert megtapasztaltam, hogy a 
lecsendesedett szív már másként látja 
a körülményeit. Olyan ez, mint mikor 
a párától behomályosodott szemü ve-
günket megtöröljük. Tennünk kell 
azért, hogy lássunk. A csend helyét 
is meg kell találnunk az életünkben, 
hogy a mindennapjaink ne csak ro-
hanásból álljanak és aztán sírásból 
és rívásból. 
Azt kívánom, így karácsony felé, hogy 
lassítsuk le lépteinket, és éljük meg 
a mindennapokat. Nem kell annyira 
sietni, ne hagyjuk, hogy a Sátán meg-
tévesszen minket, akinek az a dolga, 
hogy mindent összekuszáljon az éle-
tünkben. 
Az Úr jelenléte erőt ad nekünk, a ke-
reszthez lerakott terheink könnyeb-
bek lesznek, a megterhelt szívünk 
felüdülést nyer az örök életet adó víz 
forrásánál. 
Jézus mondta a János evangéliuma 14:
27-ben: „Békességet hagyok nektek, 
az én békességemet adom néktek, de 
nem úgy adom nektek, ahogy a világ 
adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek 
ne is csüggedjen”
Ez egy valóságos, beteljesült ígéret! 
Éljünk vele!

Elek Éva

„Hol van az a 
hely, ahol békes-
ségre, csendre 
találsz, ahol meg 
tudsz pihenni?” 
Ezt a kérdést tet-
ték fel nekem (is) 
egy bizonyos kör-
ben néhány hét-

tel ezelőtt. Tényleg, hol találom meg a 
csendet? El kellett gondolkoznom egy 
kicsit, mert nem volt egyértelmű, hogy 
most egy adott helyszínt kell megtalál-
nom, vagy átvitt értelemben értsem-e 
a kérdést. Mindenesetre először azon 
töprengtem, hogy valóban, van-e ilyen 
hely a mindennapjaimban?
Eszembe jutottak különleges és szá-
momra ritka, természetbeni aján-
dékok, mint tengerparti üldögélés, 
ragyogó napsütésben a fűben pihenés 
vagy séta egy nyugodt he lyen. Végül 
megtaláltam pillanatnyi világom le-
geslegcsendesebb helyét. Bármikor, 
ha ott vagyok, nemcsak fi zikálisan ér-
zem a csendet, hanem belül is meg-
nyugszom, és békességre lelek. Van, 
amikor csak leülök ott, és fejemet a 
kezembe hajtva hallgatom a csendet, 
melyet – ahogy mondani szokás – vág-
ni lehet. S kell egy kis idő, míg a zajos 
világot, mely az agyamban folyamato-
san zúg, visszacsengve akár az előző 
egy óra eseményeit is, ki tudom zárni. 
Előnye ennek a helynek, hogy szinte 
hermetikusan, közel teljesen csendet 
lehet „varázsolni” benne. Ugyanakkor 
micsoda disszonancia, hogy pont itt 
rögzülnek a hangok, a szavak, néha 
dallamok és egymásba vágó monda-
tok... Igen, az a Mera belső stúdiója, 
természetesen zárt ajtókkal. A csend 
helye az én életemben. Magam is meg-
lepődtem, amikor ezt így felismertem 
rövid gondolkozás után, de tényleg: jó 
ott lenni, megpihenni. Teljesen meg 
tudok bent nyugodni.
Később továbbvittem ezt a kérdést 
a hét folyamán: hol van még az a 
„hely”, ahol csendre lelek? S feljött 
bennem néhány bibliai Ige, melyek 
olvasásakor – bármilyen zajos helyen 
is legyek – békességet nyer a szívem: 
„Csak Istennél csendesül el lelkem...” 

Kisgyermekként játék közben vala-
melyik társam hirtelen azt találta 
ki, hogy mindenki írja a homokba 
annak nevét akit a legjobban szeret. 
Vonakodtam, de nem volt mit tenni, 
lerajzoltam Jézus Krisztus kereszt-
jét, aki az életét adta értem. Azt hi-
szem, ez volt az első megvallásom, és 
az egész eddigi életem azt tanúsítja, 
hogy az Úr elfogadta és viszonozta 

szeretetemet. Más hivatást kellett 
választanom mint amire hívott, de 
most, 65 éves koromban, 20 év óta 
özvegyen teljesen át tudtam adni az 
életemet az Úrnak. Ahogy Pál apos-
tol írja: Benne élek, mozgok, vagyok. 
Jézus az ő békéjét adja a lelkemnek, 
és bármilyen nehézség ér – és érnek 
–, mégiscsak boldog az életem. 

Sz. Judit, Kaposvár
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Isten ígéreteinek beteljesülései minden esetben hiten ala-
pul nak. Szerető mennyei Atyánk a legnagyobb ígéretét, 
szent fi a feláldozását azért állította az evangélium közép-
pontjába, hogy „...aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen”. Sok esetben megtapasztaltam, hogy hit 
nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és hogy az igaz em-
ber hite által él. Egy ilyen életbevágó eseményt szeretnék 
leírni. Kívánom, hogy aki olvassa lelki erősítést nyerjen 
belőle – különösen a mai nehéz helyzetekben.
Mikor fi amék negyedik gyermeke megszületett, felszá-
moltam életem eddigi folyását, és elad-
tam családi házamat, hogy elköltözzek 
hozzájuk segíteni a gyerekek nevelésé-
ben. Ekkor lépett hatályba a gyermekek 
utáni vissza nem térítendő kölcsön az 
állam részéről, hogy lakáshoz juthas-
sanak a családok. Költözés előtt kinyi-
tottam a Bibliámat, mert meglehetősen 
nagy kihívás volt ez a számomra – hi-
szen egy új lakás építtetése rizikós volt 
abban az időben is. 
Mielőtt ezek a lelki harcok leterheltek 
volna, teljes szívből könyörögtem az 
én Uramhoz, hogy mutasson utat, amit nem én válasz-
tok, hanem az Ő igaz szeretete rendelt ki számomra és 
családom számára is, hiszen nekem már ezután hozzá-
juk kell tartoznom. Kinyitottam a Bibliámat, és Zakariás 
10,1 és 6. versét kaptam: „Kérjetek esőt az Úrtól a késői 
eső idején! Az Úr villámlást szerez és záporesőt ad, és 
kinek-kinek füvet a mezőn.” „És megerősítem a Júda há-
zát és a József házát megsegítem és visszahozom őket, 
mert szánom őket... mert én vagyok az Úr az ő Istenük, 
és meghallgatom őket.”
Ledöbbentett, amit ott olvastam, hogy névre, események 
sorozatára kijelölt Igét rejtegetett nekem az én Mennyei 
Atyám. Semmit nem habozva felhívtam fi amékat, hogy 
vezetést kaptam az Úrtól, keressenek megfelelő helyet 
az építkezés részére. Nehéz politikai változások voltak 
akkor, és egyre jobban elszabadult a szerzési vágy, meg-
bízhatatlanság az országban. Több helyen is érdeklődtek, 

de sehol sem indult építkezés, végre egy kisvárosban ta-
láltak egy építési társulatot, ahova azonnal be is fi zettek. 
Ígéretet kaptak, hogy másfél év alatt be is lehet költözni 
a lakásba. Telt múlt az idő, sok mellébeszélés, hiányos-
ság követte egymást. Kormányok változtak, egyre nőtt a 
bizonytalanság, csak ígérgettek, de az építkezés teljesen 
megfeneklett. Az Úr elé álltam, azt mondtam: Uram, Te 
tudod, hogy tisztességes munkával szereztem a házamat, 
s most elveszni látszik az új lakás, de bárhogyan is lesz, 
én hiszek a Te ígéretedben, amivel elindítottál, mert ér-

zem vezetésedet.
5 év után elköltöztem egy hirdetés 
útján kapott gondnoki lakásba. Itt 
fi zetést nem kaptam, viszont meg-
felelő lakást és egy kis létszámú 
gyülekezetet igen. Ez újból megerő-
sített a hitemben, hogy az Úr házában 
lakhatom, ingyen kegyelemből, és a 
munkához is ad erőt. Mielőtt Pestre 
költöztem, újból elolvastam a zaka-
riási igét gyermekeimnek, és kértem 
őket, hogy bár kilátástalan állapotok 
uralkodnak, higgyék el, hogy az Úr 

hű marad ígéretéhez. 
Végül is 11 évi várakozás után elkészült a lakás Urunk 
kegyelméből. Adott az Úr egy drága hívő testvért, aki a 
kivitelezésnél az ügyek irányításánál részt vett, és ez nagy 
segítségül szolgált nekünk a hiányzó kiadások fedezésé-
ben. Áldja meg érte az Úr bőségesen.
A HIT hangjai 154. ének első versével fejezem be törté-
netemet:

Hittem benned, s most íme zengem
Irgalmad nagy tetteit ezért,
Bűnt eltörlő és szabadító
Golgotán folyt isteni vért.
Zengek néked, mert a halálod
Értem mindent elvégezett,
Üdvöt szerző isteni Bárány,
Bűneimért megöletett.

Sári néni

„És íme én veled vagyok, megőrizze-
lek valahová mész.” I. Mózes 28,15
Erről szeretnék beszámolni Nektek 
testvéreim az Úrban. Október 10-én 
műtéten estem át. Elaltatás előtt utolsó 
gondolatommal és fohászommal for-
dultam a Mi Urunkhoz Istenünkhöz: 
„Legyen meg a Te akaratod, Uram”.  
Félelem az első perctől nem volt ben-

nem, hiszen már napokkal előbb az Úrra 
bíztam magam, mint minden nap.
Nemrégiben Joó Sándor lelkipásztor 
igehirdetését hallgattam, hogy „Akik 
Istent szeretik, azoknak minden ja-
vukra van”. Hát velem is ez történt.  
Javamra szolgált, hogy egy héten 
keresztül kórházban voltam. Isten 
adott lehetőséget arra, hogy beszél-

gessek az ő jóságáról és szeretetéről. 
Hogy beszélhessek Jézus Krisztus 
megváltásáról és életet adó segítsé-
géről. Kereszthaláláról és a mi bű-
neinkből való megszabadításáról. 
Ez adott nekem erőt a gyors felgyó-
gyulásra. Istennek legyen érte hála 
és dicsőség. 

T. Lajosné, Monor
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A rádióval kapcsolatban még nincs sok tapasztalatom, 
mivel csak nem rég óta hallgatom az adásokat az interne-
ten. Az egyetlen rádiómon sajnos még nem tudtam fogni 
az adást, így csak a net marad. Nagyon szívesen hallga-
tom, főleg a léleképítő Biblia magyarázatokat. Szeretem 
az emberek bizonyságtételeit is, ezek gyakran erősíte-
nek engem is.
Szeretném megosztani Önökkel az én találkozásomat 
Istennel, hogy mi módon ért utol a Mindenható Isten az 
Ő hatalmas kegyelmével és kimondhatatlan szerete tével. 
Talán egyszer még ez is hasznos lehet valakinek.
Kezdem a születésemmel. Nem sokkal azután, hogy vi-
lágra jöttem, a szüleim lemondtak rólam, így egy cse-
csemőotthonba kerültem. Az Úr azonban nem hagyott 
el. Hamarosan nevelőszülőkhöz rendelt. 3,5 éves voltam 
ekkor. A szüleim nem jártak templomba, és nem is kap-
tam keresztény nevelést. Mivel ők katolikusnak vallották 
magukat, így én is lehettem elsőáldozó és bérmálkodtam 
is. Ez azonban semmilyen hatással nem volt rám.
Az iskolában azt tanították, hogy nincs Isten. (A kommu-
nizmus ideje volt ez.) Azt mondták, hogy aki hisz Istenben, 
az tudatlan. Én persze gyerekként el is hittem.
Majd lassan felnőttem, férjhez is mentem, van három 
gyermekem – hála az Úrnak értük!
Az Isten még mindig nem szerepelt az életemben, sőt ha 
valahol szóba került, mindig hangoztattam az én meg-
győződésemet, miszerint Isten nem létezik. Nem tartot-
tam magam rossz embernek, de az apróbb bűnöktől nem 
riadtam vissza.
Így éltem az életemet, mígnem egyszer történt valami. 
Ekkor már 36 éves voltam. Karácsony előtti készülő-
désben voltam. Épp takarítgattam, mikor egyszer csak 
eszembe jutott, hogy milyen nagy készülődésben vagyok 
a kará csony kedvéért. De valójában mi is ez az ünnep, 
hogy én ennyire készülök rá? Éveken keresztül azt tar-
tottam, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Együtt van 
a család, örülünk egymásnak, jól érezzük magunkat, 
eszünk, iszunk és kész. De valóban csak ennyi lenne? 
Szeretnünk egymást és fi gyelni egymásra egész évben 
kell. Miért kell akkor ezt külön megünnepelni? A kora 
gyermekkori hittanos éveimből még emlékeztem rá, hogy 
ott azt mondták: karácsonykor született meg a kis Jézus, 
és az Ő születését ünnepeljük karácsonykor. Ez már elfo-
gadhatóbb lett volna számomra, hogy évről-évre – már 
évszázadokon át – ezt ünnepeljük. De Isten, meg Jézus 
nem létezik – mondtam én. Akkor most valójában mi is 
az igazság? Mi van, ha mégis létezik Isten? Akkor Ő most 
látja az én vívódásomat. 
Ugyan Márti, hagyd már ezeket az ostobaságokat! 
Megbolondultál, hogy ilyesmin agyalsz? Isten nem lé-
tezik és kész! – mondtam magamnak. Majd igyekeztem 
elterelni a gondolataimat.
Másnap felkeltem és végeztem a szokásos teendőimet, 
míg egyszer csak újra belém hasított a kérdés: Mi van, 
ha mégis van Isten? Mi van, ha mégis igaz, hogy az Úr 

Jézus születését ünnepeljük karácsonykor? Ekkor is, mint 
előző nap újra elhessegettem ezeket a gondolatokat. A 
harmadik és a negyedik napon úgyanúgy visszatértek 
ezek a gondolatok, és napról-napra mindig nagyobb lel-
ki küzdelmet okozott az, hogy lebeszéljem magam Isten 
létezéséről. 
Az ötödik napon már olyan erősen törtek rám ezek a gon-
dolatok, hogy szinte már hallottam magamban a hangot, 
amely ezt mondta: Miért nem akarsz hinni Bennem? Hidd 
már el, hogy létezem! Itt vagyok, veled vagyok! Ekkor 
megtorpantam, talán egy kicsit meg is ilyedtem attól, 
amit hallottam. Akkor megálltam, az ablakon keresz-
tül felnéztem az égre, és azt mondtam hangosan: hát jó, 
megadom magam! Elhiszem, hogy létezel! De akkor én 
mostantól fogva Hozzád akarok tartozni! Kérlek, mutasd 
meg, hogy most mit tegyek, mert valószínűnek tartom, 
hogy az eddigi életem nem igazán tetszett neked.
Ettől a perctől kezdve számomra teljesen nyilvánvalóvá 
lett, hogy Isten létezik, és ebben soha egy pillanatig sem 
kételkedtem. 
Ezután keresni kezdtem valamiféle útmutatást, ami segít-
séget ad ahhoz, hogy a továbbiakban hogyan kell élnem. 
A gyermekem könyvei között találtam egy hittan könyvet, 
ami a Tízparancsolatot részletezte. Ezt elolvastam, és ak-
kor jöttem rá, hogy én sokkal bűnösebb vagyok, mint azt 
gondoltam. Akkor letérdeltem az Úr elé, és bevallottam 
neki minden bűnömet, és kértem a bocsánatát.
Azóta már sok év telt el, sok nehézségen és nyomorúságon 
mentem át, persze többségük az én kudarcaim és buká-
saim következménye volt. Mondhatom, hogy az Úr az Ő 
nagy kegyelméből bedobott az olvasztó kemencébe, hogy 
megtisztítson minden salaktól. Még most is tisztogat, de 
azt már megtapasztaltam, hogy Ő a nehézségek között 
is velem van. Soha nem maradt el tőlem egy napra sem. 
A bajok között is békességet, nyugalmat, és örömöt ad a 
szívembe. Amikor este lefekvéskor sírva panaszkodtam 
az Úrnak, hogy már nem bírom tovább, Ő reggelre úgy 
megerősített, hogy tovább tudtam folytatni az utamat. 
Amikor nem fi gyeltem Rá, és elbuktam, Ő akkor is min-
dig utánam nyúlt.
Most már teljes szívemből elmondhatom, hogy „az Úr 
az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön te-
relget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, 
igaz ösvényen vezet az Ő nevéért.”
Végtelenül hálás vagyok az Úr Jézusnak, hogy meghalt 
értem a kereszten, és az Ő kereszthalálával eltörölte az 
én bűneimet! Hálás vagyok az Úrnak, hogy most is tisz-
togat, és velem van mindig. Így hát „ha az Úr velem, ki 
lehet ellenem?” „Nem félek semmi bajtól, mert Te velem 
vagy. Vessződ és botod vigasztalnak engem.”
Hát ilyen hatalmas és szerető Istenünk van! Bárcsak min-
denki megismerhetné, és élő kapcsolatba kerülhetne a 
mindenség Urával! 

P.-né Márta, Sárvár
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Az „átkosnak” is nevezett előző rendszerben katonai fő-
iskolai hallgató voltam, úgy a nyolcvanas évek derekán. 
Az ex-varsói szerződés hűséges tagállamaként a magyar 
katonai felsőoktatás mindenben a marxista – leninista 
eszméken alapult, és nagyjából a két világháború kö zötti 
időben a Szovjet – Oroszországban kiépült komisszár tí-
pusú hadsereg letisztultabb formájaként működött ná-
lunk is. 
Ezt a kis történelem leckét csak azért írtam mondjuk 
előszó gyanánt, hogy mindenki el tudja képzelni magá-
ban hogy ez az oktatási forma és katonai struktúra nem 
éppen volt kedvező táptalaja bármilyen vallási dolognak 
vagy pláne eszmének. Fiatal hallgatóként nem is érdekelt 
Isten és a Biblia. Azon kívül, hogy 
világra jöttöm után szüleim meg-
kereszteltettek, gyerekkorom és is-
kolás éveim alatt csak annyi közöm 
volt a valláshoz, amennyit néha ki-
rándulásainkkor a híres régi temp-
lomok megtekintése jelentett. 
Én mint amolyan húsz év körüli fi -
atalember, kevéske szabadidőmben 
éltem az akkori fi atalok átlagos disz-
kóba és pesti kiskocsmákba járós 
életét. Nem tagadom, hogy néhanap-
ján a szokásosnál is többször néz-
tem a pohár fenekére, nem akarván 
lemaradni a vidékről a főiskolára 
bekerült társaimtól. Pedig nekem 
szemüveges, sovány és fi zikailag 
éppen a tiszti követelmények alsó 
határát teljesítő intellektuális alkat-
nak, duplán kellett bizonyítanom, 
hogy leendő tiszttársaim elfogadja-
nak. Legalábbis akkor így éreztem. 
Két-három szakasztársammal igen 
jó barátságot sikerült kialakítanom, 
mondhatni, sülve-főve együtt voltunk. Aztán történt az 
alábbi esemény, amely egy életre megváltoztatott bennem 
valamit. Érdekes módon és megcáfolva az előzőekben le-
írtakat, azon az estén éppen egyedül voltam kimenőn, és 
így vágtam bele a budapesti éjszakába.
Általában ilyen alkalmakkor az akkor még tucatszám 
működő fővárosi mozik egyikében ütöttük el az időt. 
Alighanem én is ilyen szándékkal léptem ki a garnizon 
kapuján, és indultam a metróállomásra. Nem tagadom, 
hogy előtte a sarki törzshelyünkön pár kisfröccsöt legu-
rítottam, de mivel senki haverom nem volt velem, úgy 
döntöttem, hogy „ökör iszik magában”, és felszálltam 
a metróra. Ennyi év távlatából már nem tudok vissza-
emlékezni, mi miatt döntöttem úgy, hogy leszállok a 
Felszabadulás téren. Mi csak „Felszab térnek” hívtuk. 
Ahogy feljöttem a földalattiból, a friss levegő megcsapott, 
talán az említett kisfröccsök hatására is. Hozzáteszem, 

hogy téli időszak volt. A Ferences Templomban éppen esti 
szentmise  volt, és a kapuja is nyitva volt. Megmondom 
őszintén, nem emlékszem rá, hogy máskor nyitva volt-e? 
Ekkor valami megmagyarázhatatlan belső hang hatásá-
ra úgy döntöttem, hogy benézek. Akkoriban már mint 
tiszti hallgatók civil ruhában is elhagyhattuk a főiskolát, 
tehát nem néztek rám furcsán. Viszont rengetegen vol-
tak a misén, mert nekem csak a hátsó sorokban maradt 
állóhely. Nem is bántam, mert a ritusokban természete-
sen nem voltam, nem is lehettem jártas. A prédikációból 
semmire sem emlékszem, igazából az egész nem is volt 
számomra túl meggyőző, de becsületesen megvártam az 
istentisztelet végét. Utána aztán moziba menni nem volt 

időm, egyedül meg nem akartam 
a hideg utcákon kóborolni, hanem 
az iskolába való visszaindulásom 
előtt még ittam egy kis bort vala-
hol, aztán visszaérkezve a körletbe 
mély álomba szenderültem. 
És akkor, azon a téli éjszakán ál-
momban megjelent nekem Jézus 
Krisztus, a katolikus szentképeken 
látható formában, hosszú fehér kö-
penyben, mely a fejét csuklyasze-
rűen letakarva a lábfejéig ért. Háta 
mögött rendkívül fényes sugárzás 
látszódott és fehér bárányfelhők. 
Még egyszer mondom, az egész 
álombeli jelenség olyan volt ,mint 
a régi búcsúkban fi llérekért kapha-
tó szentképek. Jézus egy szót sem 
szólt, csak karjait kitárva állt moz-
dulatlanul, arcán olyan mosollyal, 
amilyenhez foghatót azóta sem lát-
tam senki emberfi án. Az álom csak 
percekig tartott, és reggel miután 
a századügyeletes felkeltett min-

ket, teljesen egyértelműen megmaradt bennem ez a láto-
más. Olyan egyértelműen és tisztán, mintha nem is álom 
lett volna, hanem egy rövid mozifi lm jelenet. Napokkal 
utána megvettem első Bibliámat, amelyet a mai napig is 
őrzök, pedig egy olcsó és régi Károli féle volt. És elkezd-
tem érdeklődni a vallási dolgok iránt. Aztán katonatisztté 
avattak, és egészen 1999-ig szolgáltam a seregben, elég 
magas beosztásig eljutva. Misére járó nem lettem, és az 
álom is elhalványult az évek folyamán. Mígnem édesa-
pám révén – aki egy, a rendszerváltozás után legalizált 
kisegyház tagja lett –, valamint jelenlegi élettársam un-
szolására én is elmentem apám gyülekezetébe, ahol újra 
és immár visszavonhatatlanul megérintett az evangéli-
um. De ez már egy másik történet, talán legközelebb ezt 
is papírra vetem, és azt, hogy hogyan is lettem ennek az 
egyháznak beiktatott lelkésze. 

N. Attila, Győr
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Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első 
havat. Karácsonytájt érkeztek meg 
nyugat felől a szürke fellegek, s le-
tették terhüket a hegyek koszorúja 
övezte völgyben, de nem olyan váro-
sias, hosszú szállingózás módján, ha-
nem vastag bunda alá került a táj, a 
falu. Az iskolának akkor egyszeriben 
vége szakadt, a szünidő kezdetét nem 
a kalendárium betűi, hanem az első 
hó jelentette. Mi már december eleje 
óta a reggeli felkelés után azonnal az 
ablakhoz siettünk, hogy ledörzsölve 
a jégvirágokat, megláthassuk az első 
havat, szabadságunk kezdetét.
Idén sem kellett csalódnunk. Már no-
vember végén megjelentek a fellegek, 
András-napra már hósipka borította 
a Kömöge tetejét, s december közep-
én egy éjszaka két arasznyi hó hullott, 
beterített mindent, s mesevilágot va-
rázsolt a környékre.
Hurrá! – rohantunk vissza az ablaktól, 
s sarokba dobva az iskolatáskát, láza-
san kezdtük szőni a szünidei terveket. 
Kertünk vége a hegyek lábáig nyúlott, 
s kukoricacsutkát cipőnkre kötve ví-
gan siklottunk a havon. Csúszkálással, 
ródlizással telt az idő, s este, mikor a 
konyhában egybegyűlt a család, hall-
gattuk az öregek szavát, apám, Márton 
tréfálkozásait, a világ gondját, s kö-
rülfogott bennünket anyám szerető 
gondoskodása.
Kezdetét vette a sütés-főzés, a készü-
lődés. Hamarosan itt a karácsony. 
S mikor apánk egy este azt mond-
ta, hogy másnap levágjuk a disznót, 
tudtuk, már csak napok vannak hátra, 
s esténként leszakítva a leveles nap-
tár lapjait, mi, gyerekek, lestük azt 
az egyre közelebb kerülő piros betűs 
számot. Már a szánkózás sem volt az 
igazi, s amíg a férfi ak az udvarban 
tettek-vettek az állatok körül, mi néz-
tük a konyhaasztal köré kuporodva 
az anyám keze alól kikerülő mézes 
fi gurákat, cukordíszeket, apró meg-
lepetéseket.
Titkolózni nemigen lehetett, nem is 
volt rá szükség. Őszinte világ volt a mi-
énk, tiszta szándékú, egyszerű szavú. 
Úgy mondták otthon: karácsonykor 
Jézust várjuk, hogy eljöjjön hozzánk. 
Készülünk, hogy méltónak találjon 
minket. S az igazi ajándékok ezek az 
esték voltak, amikor a csa lád össze-
hajolva, gyerekek és szülők kö zös iz-

galmával, tréfálkozással az eljövendő 
nap örömében készülgetett.
Egy este, hogy apám elfújta a lám-
pást, Dorka húgom odasúgta anyjá-
nak: Anya, ugye a Menyországban is 
így telnek az esték? Anyám igenére már 
tudtuk, eljön Ő hozzánk, mint ta valy, 
tavalyelőtt, s amióta csak az esze met 
tudom. Egy meglepetés azonban min-
dig volt. A fa. Ezt mindig apám hozta, 
de oly észrevétlen, hogy mi, gyerekek 
sehogy sem értettük, hogyan kerül 
oda az asztalra, csak lenyűgözve áll-
tuk körül este a gyertyafényben ala-
kot öltő karácsonyfát.
A várt reggelen apám szokás szerint 
fogta a fejszéjét, felvette hótaposó csiz-
máját, s mikorra mi előkászálódtunk 
a meleg dunyhák alól, már csak im-
bolygó alakját láttuk a hegynek tartva 
a fehér hómezőben. A fát még az ősz-
szel kinézte. Igaz, kicsit messze kellett 
mennie fel a hegyekbe, de ezt az utat 
minden évben megtette. Talán neki 
is le kellett tenni a gondokat, kóbo-
rolni a csendes, behavazott tájon. A 
hó érintetlen volt, nehezen haladt elő-
re. Itt-ott állatnyomokat látott. A fagy 
megdermesztette a fákat, bokrokat, 
s tündérvirággá varázsolta az erdőt. 
A Kömöge alatt vitt az útja, aztán fel 
egy dombtetőre, majd végig a gerin-
cen. Megismerte a helyet. Az ősszel 
itt kaszáltak egy réten, s már akkor 
látott egy kis fenyőfát. Arányos ter-
mete, dús ágai, tömött levelei, szür-
készöld színe rögtön feltűnt neki, s 
képzeletében már látta is felöltöztetve 
a szoba sarkában. Ott is volt a fa egy 
kis beszögellésben, évszázados fenyők 
oltalmában. Két csapásra kivágta, s 
bizony iparkodnia kellett, hogy söté-
tedésre visszaérjen. 
Baljós zúgással feltámadt a szél. De 
ismerte a tájat, hiszen itt gyerekeske-
dett, s a falut is alig hagyta el. Leért a 
völgybe, s már erőst szürkült az idő, 
mikor elérte a falu első házait. A he-
gyek alatt, a forrásnál – ahova e gyütt 
jártunk a nyáron a többi gyerekkel 
vízért –, kis ház állt. Egy öreg juhá-
szé volt, – kit, mivel nem csizmában 
járt, hanem bakancsban – mindenki 
Bakancsos Pista bácsinak szólított.
Rossz érzés fogta el apámat a beha-
vazott udvar, a sötét ablakok láttán. 
Megnyitotta a kertajtót, letámasztotta 
a fát a tornácra, és benyitott a házba. 

Pista bácsi az ágyban feküdt.
– Mi van magával? – kérdé apám, 
ahogy meggyújtotta a világot.
– Beteg vagyok, Márton – mondta az 
öreg. A kályha hideg volt.
– Mindjárt befűtök. Zsófi  majd holnap 
hoz meleg levest meg kóstolót.
Kiment a fészerbe, fát keresett. De 
csak a hó alatt talált nyirkos, korhadt 
fadarabokat, így a feladat reményte-
lennek látszott. Aztán pillantása az 
ajtónál lévő fára esett. A tuskóra tet-
te a kis fenyőt, s nagyot fohászkod-
va apróra hasította. Lassan pattogni 
kezdett a tűz, s fenyőillat töltötte be 
a kicsi házat. Pista bácsi megköny-
nyebbedett.
– Akkor holnap – mondta apám bú-
csúzóul.
Már nagyon vártuk őt. Nehéz lépteit 
hallva izgalom vett rajtunk erőt. Végre 
mindannyian együtt vagyunk ideha-
za. Mikor pillantásunk fehér arcára 
esett, csak annyit gondoltunk, milyen 
hideg lehet, s újra átadtuk magunkat 
a várakozás bódító érzésének. Anyám 
néhány szót váltott apámmal, majd 
ünneplőbe öltözve ültünk le a kony-
hában, s kezdődött, amit úgy vár-
tunk. Apám ölbe vett bennünket, s 
szokásunk szerint mesélni kezdett egy 
idegen országról, egy házaspárról, a 
születendő kisgyermekről, emberek-
ről, hatalmasokról és szegényekről. 
Beszélt a rokonokról, a barátokról, a 
nélkülözőkről, s percek alatt odava-
rázsolta elénk a falut, a múltat és jö-
vőt, az egész világot. Aztán énekelni 
kezdtünk, s mikor a kis csengő meg-
szólalt, nagy izgalommal nyitottuk ki 
a szobaajtót. Az asztalon egy tányér-
ban ott voltak a mézes és cukrozott 
díszek, égtek a gyertyák a tartókban, 
de a fa, a fa nem volt sehol.
Könnyes szemmel, kérdőn néztünk 
apánkra. A sarokban állt, anyával egy-
máshoz hajoltak, szemükben megcsil-
lant a gyertyák fénye.
– Találkoztam az úton Vele, elkérte a 
fát, én meg odaadtam neki, hiszen nem 
illik egy kérést Tőle megtagadni.
Szavai megnyugtatóan csengtek. 
Anyám, hogy a csend feszültségét 
feloldja, az ünnepi asztalhoz invitált 
bennünket. 
– Boldog karácsonyt mindenkinek – 
mondta, és behozta a gőzölgő levest.

G. András
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Bölccsé teszlek, és 
megtanítalak, me-
lyik úton kell járnod. 
Tanácsot adok, raj-
tad lesz a szemem. 
Zsolt 32,8
Hányattatott gyer-
mekkoromban 
kap tam egy mosto-
haapát, aki ÁVO-s 
kap tam egy mosto-
haapát, aki ÁVO-s 
kap tam egy mosto-

tiszt volt. Nagyon sok rosszat tett ve-
lem. Állami gondozásba dugott, sokat 
vert, becsapott, zaklatott, meghazud-
tolt, édesapámat mindig mocskolta, 
féltett fényképeimet szétvagdosta, 
meglopott... Máskor meg olyan volt, 
mint a simulékony kígyó, akkor csa-
pott le, amikor nem is gondoltam rá. 
Sok, nagy és mély sebet ejtett gyer-
meki lelkemen. Amikor édesanyámék 
elváltak, boldog voltam, hogy végre, 
soha többé nem látom ezt a förtelmes 
embert. Tiszta szívből gyűlöltem!
Aztán megtértem és Isten igen komo-
lyan tanított arra, hogy ha mi nem 
bocsátunk meg másoknak, mi se szá-
míthatunk arra, hogy Isten megbo-
csátja a mi bűneinket. Akkor nekem 
ez az ember is eszembe jutott, és azt 
mondtam, rendben, megbocsátok, de 
nem is akarok többé rá gondolni se. 
Megbocsátottam engedelmességből 
és erőből. Mert így akartam. De az 
Úr látta, hogy ezzel a kemény szívvel, 
így még nincs rendben semmi, s ezért 
egy fantasztikusan egyedi pedagógiai 
tervet dolgozott ki a számomra, egyik 
igéje szellemében: „Nem hatalommal 
és nem erőszakkal, hanem az én lel-
kemmel...” – de akkor még sejtelmem 
se volt erről. 
Először a kisebb dolgokat kellett meg-
bocsátanom, a mában. Amikor valaki 
rosszat mondott rólam, vagy félreér-
tett... Később, amikor a hitben már 
előrébb jártam, jöttek a nagyobb dol-
gok, s amikor már megerősödtem a hi-
temben, akkor került sor a múlt nagy 
kérdéseire. Az egyik ilyen sarkalatos 
pont ez a férfi  volt. Még rágondolni 
is utáltam, de Isten nem tett nekem 
szemrehányást ezért. Először kaptam 
egy tökéletes tanítást a bűnről. Ennek 
az volt a lényege, hogy Isten is csak 
úgy tudja megbocsátani a mi vétke-
inket, ha külön nézi a megtévesztett 
embert, akit a sátán megvakított és 
így gyalogolt bele a bűnbe és külön 

nézi magát a bűnt, ami az ember-
ről leválasztható. Ez volt az ő szere-
tetének alapja felém is. Ezt lelkileg  
hosszú időn át emésztettem, beszél-
gettem erről az Úrral, míg végül el-
jutottam odáig, hogy azt mondtam: 
Most már igazán megbocsátok ennek 
a megtévesztett alaknak, és komolyan 
is gondoltam – a fejemben, de nem a 
szívemben.
Aztán megint eltelt egy csomó idő, 
talán 10 év is és én, ha véletlenül erre 
az emberre gondoltam, erőszakossá-
ga durvasága jött elő, s a hideg is ki-
rázott az emlékétől. De az Úr tovább 
tanított. Immár az én megtérésem volt  
pedagógiája központja. Hogyan is es-
hetett meg, hogy annyira vágyott az 
Úr nekem megbocsátani. Hogyan is 
történhetett meg, hogy arra vágyott, 
tiszta legyek és szent. Hogy ha rám 
néz, akkor boldog lehessen, hogy ked-
ves lehessek neki. Már megtanultam 
korábban, hogyan volt ez lehetséges: 
úgy, hogy Isten Jézus Krisztus kereszt-
fáján át, a Megváltó értem, a bűneim 
bocsánatáért kiontott vérén át nézett 
rám. Csak így láthatott engem tisztá-
nak és kedvesnek. 
Eltel egy jó idő, és az Úr ismét elém 
hozta a gonosz ÁVÓ-s lelkületét és én 
elgondolkodtam azon, hogy miként is 
állok a megbocsátással. Első gondo-
lataim mindig azok voltak, hogy „én 
rendben vagyok, már 100x megbo-
csátottam neki” – de akkor, mintha 
ezt éreztem volna a szívemben: „Nem 
százszor kell, csak egyszer, de akkor 
tiszta szívből.” Ismét sokat forgat-
tam a szívemben ezt a gondolatot, és 
arra jutottam, hogy Isten talán ilyet 
nem is kérhet. Ami tellett tőlem, azt 
én megtettem. De az Úr jobban sze-
retett, minthogy félmunkát végezzen 
bennem, és nem is azt ajánlotta fel, 
ami tőlem tellett. Egyre másra jutott 
eszembe olyan gondolat, hogy Isten 
hogyan bocsátott meg nekem. Azt 
mondta, hogy, na rendben, de soha 
többé nem gondol rám? Belehaltam 
volna! Azt mondta, hogy megbocsát 
erőből, de nem szívből? Belehaltam 
volna! Azt mondta, hogy tőle én nem 
kérhetek bocsánatot úgy, hogy komo-
lyan is azt érezze. Belehaltam volna! – s 
ez mélyen elgondolkodtatott. Nagyon 
komoly lecke volt. Megértettem, hogy 
az eddigi megbocsátásaim nem Isten-

szerintiek voltak, de lelkiekben nem 
bírtam ezzel többet foglalkozni. 
Ismét eltelt pár év, és én nem is gondol-
tam a témára. Van ilyen a pedagógiá-
ban is, amikor pihentetik a tanultakat, 
hogy leülepedhessen. Azt hiszem ve-
lem is ez történt. Egyszer csak megint 
foglalkoztatott az Úr a gondolattal, és 
akkor ismét másként tudtam értékelni 
a tetteit. Már sajnálni tudtam, hogy a 
sátán ilyen hatalmasan le tudta ural-
ni. De ez volt minden.
Idén, október 23-án a gyülekezeti 
ünnepségünkön arról tehettünk ta-
núságot, hogy Isten hogyan óvott és 
védett meg bennünket e nehéz idők-
ben. Nekem ismét minden eszembe 
jutott. Jó apám és a gonosz mostoha, 
s elmondtam, az Úr hogyan tanított 
megbocsátani. De álmomban se hit-
tem volna, hogy most egy új szakasz 
kezdődik az életemben.
Este, amikor hazafelé tartottam, úgy 
éreztem, hogy az Úr ismét megszó-
lít. „Most már továbbléphetünk?” 
Fogalmam se volt, hogy hová. Én már 
megtettem, amit kell. Már szívből meg-
bocsátottam, de Mennyei Édesatyámnak 
még terve volt velem. „Imádkozz érte, 
hogy megtérhessen!” Ez a kérés úgy 
hatott rám, mintha egy eleven sebet 
ostorral ütöttek volna meg, de rögtön 
elszégyelltem magam. 
– Imádkozzak érte? Én imádkozzak 
érte?... Én…? s akkor hirtelen mint-
ha egy másik világba kerültem vol-
na. Látni kezdtem azt az embert, akit 
Isten teremtett, kedvesnek és jónak, 
ahogy csak az Úr tud ránézni és azt, 
akit a sátán annyi gonoszságra fel-
használt az életében. Ekkor elkezdtem 
imádkozni érte naponta. Először csak 
erőből – ismét és csak annyit tudtam 
mondani: Uram, tudod, azért az em-
berért... Később már ki tudtam nyög-
ni: anyám volt férjéért... Ma már ki 
tudom mondani a nevét is... de még 
fáj. De még imádságban sem  bírom 
kimondani azt, hogy a mostohaapá-
mért, mert az egy kapcsolatot jelent: 
hozzám. Most itt tartok. 
Ki tudja, meddig tart még az Úr út-
ja a megbocsátásban velem? Csak Ő 
tudja. Egyedül az Úr terve az, amire 
fi gyelni akarok, mert Aki megígérte, 
hogy megtanít az Ő útjára az ígéretét 
be is tartja.  
 Salyámosy Éva
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A Monte Carlo Rádiót hallgat-
tuk az 1950-es évek után. Isten 
gyer meke vagyok, Szatmáron, 
Ro mániában tértem meg 17 éves 
ko romban. Mivel 6 gyerekes család-
ban születtem, apám átköltözött 
Ma gyarországra és azután a csa-
ládot idehozatta. Végeztem Deb-
re cenben 1 évet a református 
te ológián, majd át kellett men-
jek a gyógypedagógiai szakra, 
hogy a ki csi gyerekeknek „el ne 
rontsam a káderét” – ahogy ak-
kor szokták mondani –, hogy ők 
is tudjanak továbbtanulni. 
29 éves koromban vírusos inf-
luenza hatására lebénultam, és 
járni sem tudtam. Leveleztem 
egy erdélyi lelkésszel, aki azt ír-
ta nekem sorozatosan, „Akarsz-e 
meggyógyulni?”. Olyan állapotban 
voltam, hogy öngyilkos gondola-
taim voltak, mert a hívő orvosok 
is azt mondták, lehetetlen a gyó-
gyulás. De csoda történt. 
Amikor a Balatonon voltam, és egy 
kertben voltunk, 2 kolléganőm tá-
mogatott, hirtelen, mint egy áram-
ütés a fejem búbjától a talpamig 
átfutott rajtam, és az egyik kolléga-
nőm azt kérdezte: meg bolondultál, 
vagy meggyógyul tál? Gyerekek, 
nem fáj semmi, visszajött az erőm 
– feleltem, és hálát adtam az Úr 
csodájáért. Ezt megírtam a lel-
késznek is. Később talál koztam 
vele, és a beszédéből megtudtam, 
hogy abban a pillanatban történt 
ez, amikor a lelkész úgy imádkozott 
értem: „hogyha az az Úr akarata, 
hogy őt nekem szánta, betegen is 
elveszem feleségül”. 
Később beteljesedett a vágyunk. 
Négy gyermekem született. Ötven 
éve együtt szolgáljuk az Urat Ro-
má niában, Magyarországon és 22 
évig Kanadában is.

H. Hajnalka, Budapest

Nyugdíjazott óvónő vagyok. Na-
gyon szerettem a hivatásomat. Gyer-
mekkorom óta az volt a vágyam, hogy 
gyerekekkel foglalkozhassak. A szülők 
nagyon meg voltak elégedve a mun-
kámmal, ami még inkább kedvet adott 
a neveléshez, tanításhoz. De nem úgy 
az igazgatónőm. Az a nagy „bűnöm” 
volt, hogy nem voltam a kommunista 
párt tagja. Ő ugyanis az óvodák szer-
vezetének az elnöke volt. Nyilvánosan 
megintett, hogy a templomba járok, 
sőt még az unokámat is magammal 
viszem. Ez megbocsáthatatlan dolog 
volt, de az Úr Jézus mindig megszaba-
dított, és minden hibakeresés ellenére 
a munkámban maradtam – még akkor 
is, mikor kigondolták, hogy lelkészi 
családból származom, ami egyáltalán 
nem volt igaz, mert édesapám vasúti 
tisztviselő volt. Én csendesen szere-
tettel végeztem a munkámat, tuda tá-
ban annak, hogy céltáblává lettem. 
Hogy miért, azt nem tudtam, de ví-
gasz talt a sejtés, hogy talán mégis az 
Úr Jézusnak egy pici sugarát vetítem, 
ami az ellenséget ingerli. 
Aztán jött a bársonyos politikai válto-
zás. Röviden utána történt, hogy men-
tem a templomba, és ott maradtam 
az úrvacsorán is. Legnagyobb megle-
petésemre az egyik padban látom ott 
ülni a volt igazgatónőmet is. Egy má-
sodperc alatt az Úr Jézus bevilágított 

a szívembe: „Mindaz aki haragszik az 
ő atyjafi ára ok nélkül, méltó az íté-
letre... Azért ha a te ajándékodat az 
oltárra viszed, és ott megemlékezel 
arról, hogy a te atyádfi ának valami 
panasza van ellened: hagyd ott az 
oltár előtt a te ajándékodat, és menj 
el, elébb békélj meg a te atyádfi ával 
és azután eljövén vidd fel a te aján-
dékodat.” Mt 5,22-24
Ez az ige most rám vonatkozik!  
Mindeddig abban éltem, hogy én ár-
tatlan vagyok, hogy az én szívem tisz-
ta. De valóban tiszta? Nincs benne 
neheztelés, megvetés, önsajnálat, kri-
tika? Valóban tiszta? Most már nincs 
idő magyarázkodni. Oda ültem mellé, 
és azt mondtam: Ami volt köztünk az 
volt, most bocsássunk meg egymásnak, 
hogy az Úr Jézus is megbocsásson ne-
künk, és tiszta szívvel mehessünk az 
Ő asztalá hoz. Végigfolytak a könnyek 
az arcán, de ezek a megkönnyebbülés 
könnyei voltak, és a szeretet melege 
járta át a szívünket. A sebek begyó-
gyultak. Azóta minden nehézség és 
bántalom ellenére csak szeretettel gon-
dolok az óvodában eltöltött évekre. Ez 
a csoda az én Uram gyógyító kezének 
műve, és én hálás szívvel dicsőítem 
Őt, mert tudom, hogy ezt az alkalmat 
Ő hozta utamba, hogy megbocsátásra 
tanítsa gyermekét.

Eva B., Szlovákia

Megtérésem után úgy határoztam, 
hogy életemben az Úrért való szol-
gálat legyen az első helyen. Biztos 
vagyok benne, az Isten szándéka, 
hogy minden keresztény tevékeny-
tagja legyen az egyháznak. Az volt 
a leghőbb vágyam, hogy találhas-
sak egy krisztusi közösséget, aho-
vá összejöhetünk az Úr nevében.  
A jó isten ezt a kérést meghallgat-
ta és teljesítette. Elvezetett egy if-
júsági keresztény közösségbe, úgy 
Lupényban, mint Segesváron. Bár 
különböző vallásúak voltunk – ka-
tolikusok, reformátusok, baptisták 
– sokat tanultam, adtam és kaptam 
ebben a közösségben. Ezeket a drága 

emlékeket szívemben őrzöm, amíg 
élek. Megtapasztaltam isten jelenlé-
tét és vezetését. Valami kimondha-
tatlan boldogság öntött el. Sokszor 
úgy mentem haza, hogy örömömben 
mindenkit megöleltem volna. Nagy 
kegyelem vett körül minket, hisz 
mennyei Atyánk áldó kezeit felénk 
nyújtotta. Felujjongott a szívünk, fel-
tört belőlünk a dicséret. Csodálatos 
örömteli napok hangulatát éltük át. 
Köszönöm az Úrnak hogy a jó válasz-
tás örömével a szívemben kiáltha-
tok fel, hogy jó Neki szolgálni, hisz 
mindig, amikor Istennel együttmű-
ködünk, az hasznunkra válik.

D. Győző, Románia 

Imameghallgatás
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Mielőtt kiáltanak
Esik. Hűvös, zord advent van. Az ut-
cán nagy a zsongás. Villódzó fények, 
dí szek, díszletek. Az üzletek kiraka-
tai hivalkodóak. Óriási a készülődés 
a világban. A karácsonyt várjuk. Én 
is szeretnék megállni egy-egy kirakat 
előtt, de most nem bámészkodok. Az 
arcomat könny áztatja. Most jöttem ki a 
rendelből, ahol az orvos közölte velem: 
ez a jelentéktelennek tűnő anyajegy 
a jobb karomon rosszindulatú daga-
nat, melanoma. Igaz, más lett a színe, 
alakja, a felszíne, és viszketett is, de 
nem gondoltam rosszra. Ez a legve-
szélyesebb bőrdaganat, mert gyorsan 
áttétet képez. Ha idő-
ben felismerik, akkor 
jól gyógyítható. 
Lassan ballagok haza. 
Teljesen besötétedett. 
Otthon nem vár sen-
ki. Hideg van és sötét. 
Be kellene fűteni, de 
inkább kabátban ülök 
le magamba roskad-
va. Tele vagyok kér-
désekkel, fé le lemmel: 
hogyan tovább? Mi 
lesz velem? Miért 
éppen velem törté-
nik mindez? Pedig 
jól indult a nap. Igaz reggel is esett, 
de ez nem zavarta az értelmi fog-
yatékosok otthonában lakókat. Ők 
határtalan izgalommal és örömmel 
várják a télapót, aki idén nem szánkó-
val érkezik. 2005. december hatodika 
van. Ezt a napot soha nem fe lejtem 
el. Mentálhigiénesként dolgozom az 
intézetben. Naponta szembesülök ne-
héz élethelyzetekkel, betegségekkel. 
Ezért is fáj nagyon a sajátom. Ahogy 
így keseregtem, Isten szólt hozzám: 
„Mielőtt kiáltanak, én már válaszo-
lok, még beszélnek, én már meg-
hallgatom.” Ézs 65,24 Igen, erre van 
szükségem ezekben a nehéz órákban. 
Elcsendesedni és tudni, hogy Isten 
meghallgat.
Felgyorsulnak az események. Meg kez-
dő dik a versenyfutás az idővel. Műtét, 
kezelés. Másnaponta adom magam-
nak az immunerősítő injekciót. Rossz 
közérzetet, lázat, hidegrázást okoz, de 
végigdolgozom.
Eltelt 5 év. Jól vagyok. Többször volt 
áttétre utaló jel. Egyszer már a vizsgá-
lóasztalon feküdtem, hogy a megduz-

zadt hónalji nyirokcsomóból mintát 
vegyenek. De az orvos közölte. CSODA 
történt. Eltűnt a csomó. Máskor a má-
jamon mutatott daganatot az ultra-
hang. Kiderült, hogy nem az, aminek 
látszik. Mielőtt kiáltanak, én már vá-
laszolok. Isten szeretetét tapasztalom 
napról-napra. Nincsenek véletlenek. 
Mindennek célja és értelme van. Még 
a szenvedéseknek is. A betegség alatt 
Isten rámutatott arra, hogy a múlt-
ból mennyi fájdalom, harag, elfojtott 
keserűség és neheztelés van bennem. 
Ha valaki hazudott, csúnyán becsa-
pott, mélyen megbántott. Jézus sza-

vai jutottak eszembe. 
Szeressétek ellensé-
geiteket. Vonakodva 
fogtam az imádság-
hoz. Megbocsátani a 
múltat, ez a legnehe-
zebb dolog, de meg 
kell tennem újra és 
újra. Egy idő után 
éreztem, hogy ez 
nem is olyan nehéz, 
és békesség áraszt 
el. Visszanyertem 
az örömömet és el-
tűnt a keserűségem. 
Nem élhetek tovább 

keserűséggel terhelt szívvel. A ne-
heztelés már nem uralkodik rajtam. 
A múltamat Isten kezébe tettem, és 
nem emlegetem. Ő a falak lebontója, 
a megtört szívek és megtört kapcso-
latok gyógyítója. Ő segít, hogy újra 
élhessek és szerethessek. Bár sok 
minden érthetetlen még a számom-
ra, de Jézus felszárítja a könnyeimet, 
értelmet kap még a bizonytalan jövő 
is. Vele elviselhető az elviselhetetlen, 
megérthető a megérthetetlen.
Hogy mennyi időm van még hátra? 
Nem tudom. Ha még megláthatom 
gyermekeimet felnőttként, ott lehe-
tek életük legfontosabb eseményein, 
mint a bemerítésükön, menyegzőjükön, 
akkor hálát adok érte. Ha nem érem 
meg akkor hálát adok minden napért 
minden gyermeki mosolyért, szerete-
tükért és az örömökért, amelyet velük, 
értük élhettem ÉDESANYAKÉNT.
„Mielőtt kiáltanak, én már válaszo-
lok, még beszélnek, én már meghall-
gatom.” Ézs 65,24

R. Sándorné, Tokod

Mi az a „megtérés”? Sokat hallunk 
erről hívő körökben. Nem teológi-
ai értekezést szeretnék írni ezzel a 
címmel kapcsolatban, csupán né-
hány fogalmat kell tisztázni.
Először is tudni kell, hogy nincs két 
egyforma megtérés. Ahány hívő 
ember, annyiféleképpen tért meg. 
Különbözőek az előzmények, külön-
böző események hatására. Van sze-
repe itt az akaratnak? Mondhatom: 
„Én meg akarok térni...”? Aligha.   
A megtérés Isten ajándéka, az ő 
munkája bennünk. „Isten munkálja 
bennünk az akarást és a véghezvitelt 
jókedvéből.” Itt van a „kiválasztás” 
ténye, amit Kálvin János ta nított, 
és bizonyára hitte is. Ezt így látom 
az életemben is.
Mint fi atal lány vallásos voltam, hí-
vő nagymamám sokat foglalkozott 
velünk, unokáival. Jártunk temp-
lomba, vasárnapi iskolába, refor-
mátus tanítóképzőben voltam diák, 
és a Soli Deo Glória hívő egyesület 
tagja és vezetője is, mégsem voltam 
megtérve. Hittanból hosszú bibliai 
részeket kellett kívülről megta nulni 
a Hegyi beszédből. De ez sem volt 
elég a megtérésemhez. Nem értet-
tem abból szinte semmit. 
No de aztán férjhez mentem, és 
ezután jöttek a problémák, nehéz-
ségek. Igen, akkor lett újjá az éle-
tem. Egy hívő lelkész prédikációja 
közben, aki arról beszélt: Akarja 
Isten a bűnös ember halálát? Nem! 
Hanem hogy megtérjen és éljen. 
Mégis ez úgy szíven talált, mert 
megláttam, hogy minden bajom-
nak oka az én Jézus ellen elkövetett 
sok bűnöm, aki értem szenvedte 
el kínos halálát a kereszten. Én 
akkor jutottam igazán bűnbá-
natra. Egész lelki világom 180 fo-
kos fordulatot vett. Befogadtam az 
Úr Jézust a szí vembe, aki vérével 
minden bűnömet eltörölte. Most 
már tudom, hogy ez volt újjászü-
letésem pillanata. Hogy az azóta 
eltelt 64 évben mi történt, arról 
regényt lehetne írni. 
Megtapasztaltam azonban azt is, 
hogy „A megrepedt nádat nem töri 
el, a pislogó gyertya belet nem oltja 
ki...” Az akkor nyert hitem Urunk 
kegyelméből máig megmaradt, élő 
hit, ami majd a mennyben Jézussal 
örökké tartani fog!

K. Lászlóné, Lenti

Megtérés
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Visszaigazolás

Kedves MERA!
Nem ismerlek benneteket, de 
megtalál talak a Rádió 17 adásain 
keresztül. 
Igen, ha te vallást teszel rólam az 
emberek előtt, én is vallást teszek 
rólad az én mennyei Atyám előtt – 
olvassuk a Bibliában. Amíg a saját 
szívem elí tél engem, a bennem lévő 
hit nem tud működni, és nem tud 
kibontakozni. A hitem pedig any-
nyi, amennyi az Isten ismeretem a 
Biblia szerint. Hogy megismerjem 
Őt és az Ő üzenetét. Legyünk tisz-
ták és méltóak Őhozzá. 
Mikor belépek a templomba, térdet 
hajtok az Úr előtt. „Kérem, fogadj el 
engem” – szól az Úr, de érzem, hogy 
nem vagyok Hozzá méltó. Elkezdek 
sír ni, meglök a testvérem, hogy ne 
csi náljam ezt: „mindenki téged néz”. 
Per sze a sírást nem tudom abbahagy-
ni. De az Úr szerető gondviselése 
meg gyó gyít, új életre kelt. De azt hi-
szem és tudom, hogy betegségemet 
elvette, le ha jol hozzám, és hiszem, 
sze retete bennem van, és más ember 
lettem. Csendesebb, megbocsátóbb, 
önzetlenebb. Ezt az Isten tette, ren-
dez te el bennem. Magányomban az 
Úr lett az én bizodalmam, társam, 
reményem. Minden nap keresem 
újra és újra. 
Volt idő, mikor tévelygő voltam, 
egyik közösségből a másikba jár-
tam, hitem ingadozó volt. Hit tár-
saim nem kö szön tek, elfordultak 
tőlem. Ekkor sokáig nem mentem 
a templomba. Végül rátaláltam 
a Rádió 17-re. Nagyon nagy erő 
gyűlt bennem össze, a lakásomat 
is egyik napról a másikra kifestet-
tem. Tudtam, hogy ez az erő nem az 
enyém, valami történt velem, nem 
egyedül tettem, amit tettem. Isten 

felemelt engem, erőt adott a meg-
fáradtnak. 
2011 július 11-én fi gyeltem fel Jakab 
Enikő kedves hangjára, itt találtam 
rá a MERÁ-ra. Azóta hallgatom és 
erősödött a hitem. Ekkor fi gyeltem 
fel az Antenna lapra is. Csupa-csupa 
élethelyzet, megújulás. Köszönöm 
a levelet is, a Zsoltárok gondolata-
it! Lelki kenyér vagytok a hallga-
tóknak. 
Magamról annyit írok, hogy 1939-
es születésű vagyok. Általános isko-
lás koromban, 7-8. osztályban sokat 
segítettem az iskolában a konyhán. 
Felszolgáltam a tanulószobásoknak, 
elmentem a nénikkel a piacra vásá-
rolni, segítettem a főzésben és annak 
előkészítésében. Mikor kikerültem 
az iskolából, a Május 1 ruhagyárban  
dolgoztam, műszerész szakmát sze-
reztem. Dolgoztam mint műszerész, 
esztergályos, elvégeztem a Villamos 
energiaipari technikumot. Utoljára 
1980-ban dolgoztam középfokon, 
mint MEO-s. 
Önző ember voltam, csak a magam 
örömével törődtem. Szüleim elvál-
tak. Édesanyám megengedte nekem, 
hogy nős emberrel kapcsolatot te-
remtsek, hisz ő is így tett. Hárman 
voltunk a családban, mindhárman 
iszákos, sikertelen házasságban él-
tünk. Édesapám spiritiszta tan-
okkal foglalkozott. A Bibliát nem 
ismertük. 
Ilyen életem volt, de minden nehéz 
helyzetemben hallottam egy halk 
hangot, ami fi gyelmeztetett, de arra 
soha nem hallgattam. Végül értem 
nyúlt az Isten, nem hagyott elvesz-
ni, meggyógyított. 
Ma már a gyümölcsfa metszés és 
kiskert gondozás a feladatom. Még 
mindig arra vágyom, hogy megta-
láljam azt a kis közösséget, ami az 
Úrban örömöt ad.  
Isten áldása kísérje munkátokat!

M. Sándorné

Amit kértek az Úrtól az Én nevem-
ben megadja nektek...
Napi imáimban kitartóan kér-
tem az Urat: „Édesatyám, kérlek 
téged, ajándékozz meg a türelem 
adományával. Hangold a szívemet 
Jézus hosszútűrésére. A türelme-
sek Istenszeretők, mert a szeretet 
mindent hisz és remél. A hosszú-
tűrők mindig bíznak abban, hogy 
Isten akarata a szeretet. Enélkül 
nem érdemes élni, és nem is lehet 
igazi emberi élet. A szeretet nem 
he lyet tesít hető és nem pótolható 
pénzzel, sikerekkel, hatalommal. 
El kell hagynunk önzésünket, fon-
tosság tudatunkat, mert szeretet 
nélkül az ember csak félszárnyú 
madár, mely képtelen repülni, és 
nem tudja a teremtésben betöltött 
feladatát sem ellátni. 
Hogy a napi imáimban a kért türe-
lem ajándékát megkaptam, arról 
értékes visszaigazolást kaptam 
négyéves unokámtól, akivel sokat 
va gyunk együtt. Egy délután já-
ték közben megjegyezte: papa te 
sohasem vagy mérges. Hálás va-
gyok mindezekért az Úrnak. 

J. János, Bekecs

Áldott Karácsonyt kívánunk minden 
kedves Hallgatónknak és Olvasónknak!

KARÁCSONYI FOHÁSZ

Gyarló emberek vagyunk Mennyei Atyánk, 
Megbocsátó szíveddel Tekints most Miránk! 
Ellened vétünk mikor észre sem vesszük, 
Azt hisszük, hogy csupán a dolgunkat tesszük. 
Karácsony ünnepére készülvén kérünk, 
Bocsásd meg minékünk elkövetett vétkünk.

Krisztust váró idők, adventi nappalok, 
Nyugodt lesz szívem, ha feloldozást kapok. 
Betlehem fényei mutassanak utat, 
Díszítsék újra fel kicsi jászolodat. 
Szent fi ad érkezik, ünnepi nagy csoda, 
Vezérli bölcseket ragyogó csillaga.

Szeretet ünnepén, lássuk meg Krisztusunk, 
Áldd meg a gyermeked, Felséges Nagy Urunk!
Karácsony ünnepén, béküljön meg szívünk, 
Ezen a nagy napon tegyük össze kezünk. 
Mondjunk el egy imát, halkuljon el szavunk,
Hisz újra születik Szeretett Krisztusunk.

Zirc, 2005. december 18.
(Valentinus)
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Örömmel osztom meg miként kap-
tam világosságot az élet kicsiny dolgá-
ban, megélve hálaadással az igét: „Ne 
győzettessél meg a gonosztól, hanem a 
gonoszt jóval győzd meg.” Róma 12,21. 
Gondolom, hogy sokak életében vol-
tak, vannak hasonló helyzetek, me-
lyeket leírok.
Udvaromon a kerítésnél diófa van el-
ültetve, melynek ágai kihajlanak az 
üres területre. Eljött az ideje a dió éré-
sének, elkezdett hullani, szedegettem 
össze, de megfigyeltem, hogy a kerí-
tésen kívül nincs egy dió se. Hogy 
van ez? Oda nem hullik? Valaki ösz-
szeszedi? Kérdés lett ez számomra. 
Imádkoztam érte: Uram, mutasd meg 
mi lesz azzal, ami lehullik? Ki szedi 
össze? Bevallom fájt. Nem az elvitt dió 
értéke, de a másét csak úgy elvenni, 
szinte ellopni. Helyes ez? Imáimra 
válaszul egyik délután jött a diót 
összeszedő, kutyát sétáltató ember, 
akt ismerek, és akkor is összeszedte 
a lehullottakat, semmit sem szólt, én 
sem szóltam, csak láttam őt.
Újra imádkoztam: Uram, mit tegyek, 
mutass utat! Kértem, hogy bölcsen, 
igazságosan cselekedjek. Meg is lett 
a megoldás, segítséggel le lett verve 
a dió, és egy tasakba elkészítettem be-
lőle, hogy odaadom a szedegető ember-
nek. Így is lett, mikor jött, odavittem 
a kerítéshez, és azt mondtam, hogy 
fogadja el a dió terméséből, melyet 
elvett szó nélkül. Megköszönte.
Csodálatos öröm töltött el, hogy lehet 
így is cselekedni, ezt megtehettem re-
mélve, hogy áldás lett az ember éle-
tében is. Igaz, a szeretet nem örül a 

hamisságnak, de együtt örül az igaz-
sággal. Hála és dicsőség mindenekért 
az Úr Jézusnak.
Egy másik élethelyzet, mely szinte 
minden embert elér, foglalkoztat: a 
halottak napja, minden szentek ün-
nepe. Számomra a Sátán praktikája, 
a sötétség hatalma, mely szinte szol-
gaság alá vonja a lelkeket, és temetői 
kultusz lett belőle. Sajnos ragaszkod-
va a szokásokhoz, mely időt, anyagi-
akat és főleg lelki sötétséget hordoz 
magával. Nem ítélkezni kívánok, ez a 
tény, hogy az igében ilyen parancsola-
tot nem találtam, hogy ezt kell tenni. 
Az Úr Jézus nem tett ilyet, de az meg 
van írva : „...az Isten nem a holtaknak 
hanem az élőknek Istene.” Mt 22,32. 
Személyesen – mikor még  kötve vol-
tam a temető járáshoz – ezt az Igét 
kaptam: „Mivel hogy azért az Istennek 
nemzetsége vagyunk , nem kell azt gon-
dolnunk hogy aranyhoz vagy ezüsthöz 
vagy kőhöz emberi mesterség és kitalá-
lás faragványához hasonlatos az isten-
ség.” Csel 17,29-30. Hála és dicsőség az 
Úrnak, hogy megszabadított, s bár 12 
éve özvegy vagyok, az igére építve hi-
szem: „És aki csak él és hisz énbennem, 
soha meg nem hal...” Jn 11,26.
Az Ige vége, kérdése: „Hiszed-e ezt?”.  
Kívánom, hogy ez a HIT győzedelmes-
kedjék az Úr népe között is, és „Ne 
szeressétek a világot se azokat amik a 
világban vannak...” I.Jn 2,15.
Az Igével búcsúzom:. „Tegyen készsé-
gessé titeket minden jóra, hogy csele-
kedjétek az ő akaratát...” Zsid 13,21.

R. Andrásné, Kisvárda

Mindennapi győzelmek URAM, CSAK EGY 
VAGYOK...

Uram, csak egy vagyok a sok között,
Ki bár rongyos ruhába öltözött, 
Vendégeid sorába híva lenni, 
Királyi nagy menyegződre menni, 
Szegényen bár, de úgy szeretne! 
Mégis talán, ha meglehetne...

Rongyos ruhámra félve, hogyha még 
Tekintni olykor elfelejtenék, 
Azért előttem mégis ott lebeg 
Aranytermed, s a szívem úgy remeg! 
Aranytermed, s az én ruhám, és 
Ajkamra félve jön könyörgés:

Nem az első helyre ülnék, Uram. 
A meghívottak mellett boldogan 
Húzódnék félre, félre, messzire: 
A díszes asztalnak legvégire; 
Szívem mélyén azért repesve! 
Uram, talán ha meglehetne...

Uram, nem kellenének drága ételek: 
Nem tennék úgy én, mint az emberek, 
Akik jólétre jutnak: erre már 
Kívánságuk felhőkben egyre jár. 
Ily ember morzsát is ehetne! 
Uram, talán így meglehetne...

Uram, tudom, sok minden útban áll; 
Azért szívem mégis remélve vár... 
Kegyelmednek sugára végre tán 
Dicsőn csillogva irányulna rám. 
Boldoggá engem ez tehetne. 
Uram, óh, bárcsak így lehetne...

Haraszti Sándor

***
HAGYJ BÉKÉT NÉKI...!

„Hagyj békét néki még ez 
esztendőben!”
– szólt az Úr, s meghagyott.
Rendelkezett az Úr Isten felőlem.
Most itt vagyok.
Teremni vágyom, meghálálni minden
élő vizet,
s dicsérni Jézust ért gyümölcseimben,
hiszen hiszek.

Füle Lajos

A legutóbbi pályázatunkra érke-
zett írások közül az alábbiakat ju-
talmaztuk. 

Domahidi Győző, Erdély
Erdő Noémi, Pécel  
Eva Bobková, Szlovákia
Horváth Hajnalka, Budapest
Juhász János, Bekecs
Kovács Józsefné, Budapest  
Kozma Lászklóné, Lenti
Leszlauerné S. Éva, Győr

Mierlitz Ilona, Pécel
Mihályi Sándorné, Pécel
Nagy Attila, Győr  
Pikóné Arany Júlia, Tahitótfalu
Pintérné Márta, Sárvár
Plank Józsefné, Budapest
Rácz Sándorné, Tokod
Radics Ágnes, Cered 
Révész Andrásné, Kisvárda
Sándor József, Pápa
Szalay Judit, Kaposvár
Tóth Lajosné, Monor
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Most, amikor be-
fejezzük öt évig 
tartott Biblia tan-
ulmányozási prog-
ramunkat, előbb 
egy majdnem öt-
ven évvel ezelőt-
ti beszámolóból 
idéznék.

„Isten hosszú utat adott nekünk. Az 
iskolában tanítjuk, a könyvekben ol-
vassuk a történelmet, az eseményeket; 
de mindig csak horizontális síkban. 
A világ és a mi történelmünk is csak 
vízszintes síkban van megírva, a ver-
tikális isteni síkot, összefüggéseket 
nem jegyzi senki. Mindenki csak 
mozzanatokat, a földi horizontális 
eseményeket olvassa az újságokban. 
Egyetlen nép története van megírva 
vertikális – függőleges – szempont-
ból, és ez a zsidó nép története az 
Ótestamentumban. Más ilyen tör-
ténetírás nincsen. Ott nemcsak az 
van megírva, hogy Babilonba, vagy 
Egyiptomba kell mennetek, hanem 
az oka is, az isteni összefüggés is. 
Mert bálványimádók vagytok, vagy 
mert hűtlenül cselekedtetek. A pró-
féták már előre mondták Isten által, 
hogy mi fog bekövetkezni. Mert a tör-
ténelmi események nem itt dőlnek el 
a politikusok és államférfi ak között, 
hanem az isteni tanácsban.”
Három síkja van minden emberi ese-
ménynek.
1. Van egy személyi síkja: Ki-ki milyen 
szerepet játszik az eseményekben
2. A másik egy magasabb sík, a kor-
szellem: amit a kor erői hoznak lét-
re. Pl. a reformáció; szereplői: Luther 
Márton, Kálvin János, ez az alsó szint. 
A magasabb szint a 100 éve forrongó 
vallási világ. Tehát elérkezett az idő 
– a kor szelleme – a reformációnak 
jönnie kellett.
3. A legmagasabb sík, az isteni sík: 
ott dől el, hogy mikor kell ennek jön-
nie, és miért? A Jelenések könyvében 
van hét levél. Hét üzenet, hét gyüleke-
zethez: ez hét korszaka a keresztyén-
ségnek. Meg van rajzolva hét képben 
a keresztyénség hét felvonása. Mi is 
benne vagyunk, a reformáció is ben-

ne van. Tehát az isteni síkban dőlnek 
el a dolgok, akár tagadja ezt valaki, 
akár nem, ez a tényen nem változtat 
semmit. Ezt a lelki ember, a keresz-
tyén ember a Szentírás világosságá-
ban látja. Válaszol Isten szavára, és 
úgy olvassa azt annak fényében.
Van egy közös gondolat az egész világ 
keresztyénségben: Az Úr Jézus Krisztus 
visszajövetele közel van! Ha a kavargó 
világot nézzük, – keresztyéni szem-
pontból –, két szóval jellemezhetjük. 
Felbomlás és káosz.
Forrong ez a világ, felbomlanak nagy 
államok, társadalmak, különösen a 
családok – ez döbbent meg nagyon 
sok keresztyén érintésű embert. Tehát 
minden felbomlik, hasad a szemünk 
előtt egyik napról a má-
sikra, és ennek a követ-
kezménye a káosz, a 
zűrzavar. Isten Mózes 
első könyvében leírta: 
regenerálta a káoszba 
került földet. Rendet 
teremtett a sötétség és 
világosság, a szárazföld 
és a vizek között, szólt 
és előhívta a meglévőket, 
és elrendezte helyüket. A 
sarat – víz és a föld ke-
verékét – megszüntette, 
és a földön lett egy fajta 
élet, a vízben pedig egy 
másik fajta élet. Tehát egy 
második káoszt csinál Lucifer most, 
a szellemi káoszt.
Helyi káoszok – háborúk, és forron-
gások, hogy ki uralkodjon, ki pa-
rancsoljon a földön, ki jelenjen meg 
a televízióban – voltak és vannak. A 
Jelenések könyve azt írja: „megadatik 
majd, hogy a fenevad képe szóljon”. 
Valószínűleg a televízióban és az in-
terneten meg fog jelenni. Hallhatjuk a 
hangját, láthatjuk a képét. Erre megy 
ki a játszma, menthetetlenül kaoti-
zálódik minden. Nem az államfér-
fi ak uralják az eseményeket. Sokan 

már mondják: „mi csak kullogunk a 
felbukkant nagy események után”. 
Ezeknek tanúi vagyunk és leszünk 
ezután is.
Ha velünk együtt tanulmányozták 
az elmúlt öt évben a Bibliát – külö-
nösen most a Jelenések könyvét – fel-
ismerik, hogy az Írás erről beszél ez 
utolsó időkben, illetve az utolsó idők 
felől. Két dolgot szeretnék befejezés-
ként említeni az ötéves tanulmányo-
zási sorozat végén. Látásom szerint 
az egyház – test gyülekezet – nem 
megy keresztül a nagy nyomorúság 
időszakán, mert elragadtatik a nagy 
nyomorúság időszaka elől. Erre a bi-
zonyíték számomra éppen a Jelenések 
könyve. A másik bizonyíték a nyitott 

menny. Krisztus Jézus, 
aki itt élt a földön, meg-
halt és feltámadott, fel-
ment és ült az Atya Isten 
Jobbjára. Megnyitotta a 
mennyet számomra és 
azoknak is, akik hisz-
nek Őbenne.
„A fi ladelfi ai gyülekezet 
angyalának írd meg: ezt 
mondja a Szent, az Igaz, 
akinél van a Dávid kul-
csa, és amit kinyit, sen-
ki sem zárja be, és amit 
bezár, senki sem nyitja 
ki. Tudok cselekedeteid-
ről. Íme, nyitott ajtót ad-

tam eléd, amelyet senki sem zárhat 
be, mert bár kevés erőd van, mégis 
megtartottad az én Igémet, és nem 
tagadtad meg az én nevemet.”(Jel 
3,7-8)
A „Biblia üzenete” programunkban 
az volt és továbbra is az lesz a fela-
datunk, hogy hirdessük Isten Igéjét. 
Ő majd elvégzi az összeadást a ma-
ga számítógépével, csak várnom kell 
addig, amíg eljutok a jelenlétébe, s a 
munka pontos följegyzésének meg-
ismerésére. 

Bödös József

A Biblia üzenete programot évtizedeken át szerkesztő Bödös József 
karácsonytól átadja feladatát Nemeshegyi Zoltánnak. A kitartó és ál-
dozatos munkát ezúton is köszönjük, és Isten áldását kívánjuk a régi 
és az új szerkesztőnek is!
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Húsz esztendő nagy idő… Különösen, ha valaki éppen 
húsz éve született, mert annak maga az élet. Persze ha 
valaki már kétszer-háromszor átlépett ilyen „húszas” kü-
szöböket, akkor az évek távlatában zsugorodni látszik a 
valamikor távolinak tűnő határ. 
Gyermekként azt gondoltam, hogy ha húsz éves leszek, 
valódi, felnőtt férfi lehetek majd. S valóban, mire a husza-
dik életévemet betöltöttem, az érettségi mellé tizennyolc 
hónap katonai szolgálatot és a teológiai tanulmányok első 
évét is magam mögött tudhattam. Ám utána száguldani 
kezdtek a napok, s az események sodrában mint felvillanó 
képek tűnnek fel előttem a házasságkötésem, a szolgálat-
ba állásom, gyermekeim születése, az egyre nagyobb fele-
lősséget hozó megbízatások. Ma már gyermekeim közül 
ketten is a hátuk mögött tudják a 20. évüket. S a legki-
sebb is főiskolás lett, pedig a MERA szolgálatba kapcso-
lódásunk idején még beszélni is alig tudott...
20 esztendő. Még egy-két hónap, s elmondhatjuk: ép-
pen ennyi telt el azóta, hogy a bíróság ráütötte a MERA 
alapító okiratára az engedélyező pecsétet. Akkor persze 
más volt még a helyzet, alig bontogatta a szél a szabad-
ság zászlaját, s senki nem akarta elhinni, hogy egyszer 
Magyarországon fényes nappal is lehet majd evangéliumi 
adást készíteni, mégpedig egy olyan stúdióban, ahol az 
ajtóra az van kiírva: MERA, s a házban mindenki tudja 
– pedig szép számmal laknak ott –, hogy mit is jelent ez 
a különös „családnév”. Ki gondolta akkor, hogy újságunk 

szerte az országban nem mint „szamizdat” terjed kézről 
kézre, s hogy adásaink idején soha többé nem kell bezár-
ni az ablakot, s lehalkítani a készüléket, mert hátha van 
egy „olyan” szomszéd, és jobb a békesség...
Amikor erre az elmúlt húsz évre gondolok, különösen ak-
kor ver hevesebben a szívem, amikor azok jutnak eszembe, 
akik azt írták nekünk: ez az egyetlen lehetőségük igehirde-
tést hallgatni. Mások rendszeres „teológiai továbbképzés-
nek” használták műsorainkat. És milyen sokan vallották: 
a titokban hallgatott adások nyomán jutottak élő hitre, 
megtérésre. S milyen kegyelem, hogy olyan sok önkéntes 
igehirdető, bizonyságtevő szólja az Igét műsorainkon ke-
resztül, hogy sosem fogjuk megtudni ki, mikor és kinek a 
szavai nyomán jutott döntésre: követni akarja Jézust. 

Februárban megemlékezésre készülünk, s arra gondol-
tunk: ez a húsz év nem csak a mi ünnepünk. Szeretettel 
kérjük kedves olvasóinkat, ha úgy érzik, az elmúlt húsz 
esztendő során a MERA rádió szolgálata maradandó 
emlékeket hagyott önökben, idézzék fel azokat, s írják 
meg nekünk, hogy a februári ünnepi Antennában mi-
nél több bizonyságtételt közzé tehessünk. A borítékra, 
kérem, írják rá: 

„Ahogy én emlékszem” 
Beküldési határidő: Január 20.

Kulcsár Tibor

Minden műsorunk meghallgatható honlapunkon, a www.mera.hu címen. A frekvenciák/
hullámhosszak esetleges változását időben közölni fogjuk. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!  
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