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A szerkesztő 
üzenete

„Ha az Úr akarja…”
Azt hiszem, nem túlzok, kedves 
Olvasó, ha azt mondom: rendkívüli 
időket élünk. Az Antenna újságra 
is hatással van a váratlanul kiala-
kult helyzet. Néhány héttel ezelőtt 
már azt gondoltuk, hogy lassan ki-
adás közeli állapotba kerülhetünk, 
hiszen magazinunk anyaga együtt 
volt, de aztán egyre-másra jöttek a 
hírek, s az ilyen-olyan korlátozások. 
Úgy éreztük, hogy az eredeti terve-
ket semmiképpen nem tudjuk be-
fejezni, hiszen az élet egészen más 
helyzetet teremtett. Ráadásul az Úr 
előtt állva és vezetést kérve, hirtelen 
olyan új gondolatokat adott, melyek 
megvalósítása nem tűrt halasztást. 
Friss, napi üzeneteket kezdtünk el 
honlapunkra feltölteni, videóüzenet 
formájában. Nagyon hamar kide-
rült, hogy a facebookra is érdemes 
feltennünk, s a hallgatói reakciók 
bizonyítják, hogy a gondolat nem 
pusztán emberi ötlet volt.
Persze, ahogy az már lenni szo-
kott, hallgatóink jelzései további 
gondolatokat adtak. Ezért aztán 
elkezdtük az Antenna áttervezését, 
s amit most olvashatnak, az már a 
sokadik verzió. Mindenesetre ab-
ban reménykedünk, hogy az online 
kiadás után hamarosan kézbe is 
adhatjuk. Ám ennek idejére nézve 
kizárólag azt tudjuk mondani, mint 
amit mostanában minden kérdésre 
válaszolni tudunk: ha túl leszünk a 
járványon és a dolgok stabilizálód-
nak, igyekszünk postai úton eljut-
tatni, ahová csak lehet… Merthogy 
a járvány egyik pillanatról a má-
sikra átírt minden emberi tervet 
és elgondolást… 
Őszintén reméljük, hogy olvasóink 
és hallgatóink egy része azonban 
így is olvassa majd, mégha nem is 
ugyanaz kézbe venni egy újságot, 
mint böngészgetni. 
Mindennek azonban van egy komoly 
üzenete: Meg kell tanulnunk egy-
szer, s mindenkorra, hogy azt mon-
dani: „Ha az Úr akarja és élünk…” 
a legkevésbbé sem kegyes mismá-
solás…

Kulcsár Tibor

A nekem adott 36 év alatt még nem 
emlékszem olyan időszakra, amikor 
ennyire leuralta volna a félelem az 
egész világot, mint napjainkban. Elég 
csupán a híradásokat követni, látni a 
járvány okozta pusztítást, csaknem 
mindenkinek elszorul a szíve, felte-
vődik a kérdés, hogyan tovább?
Mikor e sorokat írom, országunkban 
már több mint két hete kényszerű ta-
nítási szünet van, a járvány terjedé-
sét megakadályozandó. Azt figyeltem 
azonban meg, amíg folyt a tanítás, meg 
azóta is, a szomszédokkal beszélget-
ve, hogy igen-igen mindenki elismeri, 
egyetlen reményünk van a jelenlegi 
helyzetben (is), a Mindenható Isten. 
A 91. zsoltár 4. versének töredéke vissz-
hangzik bennem: „Tollaival betakar 
téged, szárnyai alatt oltalmat találsz.“ 
Két kép elevenedik meg előttem, erre 
az igeverse gondolva. Városi gyermek 
lévén, falun élő nagyszüleimnél volt 
alkalmam megfigyelni, hogyan me-
nekül a néhány napos kiscsibe a kot-
ló szárnyai alá az első veszély láttán. 
Ott érzi biztonságban magát. A másik 
emlék pedig Elisabeth Eliott könyve 
„A Mindenható árnyékában“, amely-
ben Jim Eliott rövid, de teljes, misz-
szióban elégett életét írja le. 
Napjainkban is biztos oltalmat jelent 

azt tudni, hogy körülményeink, a vi-
lág zűrzavara, a járvány okozta féle-
lem közepette nem vagyunk egyedül. 
Ha magunkra maradva kellene visel-
nünk múltunk, jelenünk és jövőnk 
minden terhét, lelkileg és idegileg 
összeroppannánk, nem sokáig bír-
nánk. Jó abban megnyugodni, hogy 
nem magunkban, ügyességünkben 
kell bízzunk, hanem Mindenható 
Atyánk tartja kezében életünket. 
Tollaival betakar, befedez, Lelke ál-
tal megvédi szívünket és gondolata-
inkat békességben (Fil. 4,8). Kedves 
olvasóm, hadd legyen ez a fizikailag, 
gazdaságilag, lelkileg nehezebb idő-
szak az Istenbe vetett bizalom és hit 
elmélyülésének ideje számunkra. Nem 
azért, mert olyan szakértők lennénk 
ebben, még csak nem is azért, mert 
tudnánk, mi következik, hisz nem tud-
juk. Egyszerűen azért, napról-napra 
tanuljuk az Istenbe vetett hit és biza-
lom leckéjét, amit Péter apostol így 
fogalmaz meg: „Minden gondotokat 
őreá vessétek, mert neki gondja van 
reátok!“ (1 Pét. 5:7). Kívánom Urunk 
oltalmazó kegyelmét minden kedves 
olvasó életére!

Vékás Benjámin  
(Szatmárnémeti, Erdély)

Szorongás oldó koronavírus ellen
Kedves  Testvéreim !
Hajnalodik. Kezemben legdrágább kincsem, a Szent Biblia. A református 
Bibliaolvasó Kalauz szerint olvasom a mai napra kijelölt Igét. Bevallom, 
hogy kissé szorongva várom az üzenetet. Aztán megkapom. Megkapjuk!
„Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz és védelmet talál!” (Péld 18, 10)
Miközben a hála könnyeivel áztatom e sorokat, felszakad belőlem a gon-
dolati fohász:„Drága Úr Jézus Krisztus!  Milyen nagy  kegyelem, hogy 
épp ma, mi Krisztus követők, imáinkban összekapaszkodva előtted, ezt 
tehetjük!” Azután már szól is szívemben a kedves, ismert ének: „Remegő 
szívem hozzád kiállt, Uram halld meg imámat! Menekvés nincsen, nem 
is lehet, Uram, csak egyedül nálad.” 
Mondjuk hát el akinek csak tudjuk, adjuk tovább, akinek csak lehet, ezt 
az ősi receptet. Vírus fenyegetettség, betegségek, nyomorúságok, szen-
vedések idején határozottan szorongás oldó! Érdemes kipróbálni! Bár, 
a hitetlen világ is ezt tenné!!!
Soraimra, ha a Lélek indít, az Úr előtti imával válaszolj!
 Szeretettel 

Szalóczyné Móray Inke
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Különös időszakot 
élünk ezekben a he-
tekben, hiszen ha 
akarjuk, ha nem az 
elmúlt hetek gyor-
san változó törté-
nései mindenkire 
hatással vannak, 
függetlenül attól, 

hogy hogyan vélekedik a korona ví-
rus okozta eseményekről. Vannak, 
akik túlzónak érzik azokat az intéz-
kedéseket, melyekkel nap, nap után 
szembesülünk, másokat meg szin-
te gúzsba köt a jövőtől való félelem.
A félelem egyébként különös valami, 
hiszen ha van valós alapja, ha nincs, 
attól függetlenül még bénítólag hat ál-
dozatára, s a félelem vezérelt emberrel 
sok olyan dolgot meglehet csináltatni, 
melyeket higgadt állapotában elkép-
zelhetetlennek gondol. 
Gondoljuk csak meg, hogy a múlt 
rendszerben, hányakat tudtak rá-
venni arra, hogy jelentéseket írjanak 
barátaikról, ismerőseikről, s meg va-
gyok győződve, hogy ezek közül a be-
szervezett emberek közül a legtöbben 
megfélemlített állapotukban hajoltak 
meg a hatalom akarata előtt.
Elmúlt, gondolhatjuk megkönnyeb-
bülten, s vissza se jöjjön, de a törté-
nelem azt mutatja, hogy bár a konkrét 
helyzetek változnak az emberiség tör-
ténete során, s változik a technikai 
lehetőség is, meg a nehéz helyzetet 
kirobbantó szituáció is, de valahogy 
az emberi lélek nem változik. Isten 
nélkül ugyanazok maradunk: önzők, 
törtetők, saját magunkat előtérbe he-
lyezők, megfélemlíthetők, s ha úgy 
hozza az élet, ha nincs más lehető-
ségünk, - mentegetjük magunkat -, 
akkor másokat semmibe vevő, sőt 
másokat feláldozni hajlandó embe-
rek vagyunk. 
Miért gondolom így? Nem azért mint-
ha embergyűlölő lennék, nem. Tudom 
én, hogy vannak amolyan jó emberek 
is, de sajnos majdnem mindenki ese-
tében lehet olyan helyzetet teremteni, 

amikor már csak saját magára gondol, 
s már csak magát akarja menteni. S 
ehhez csodálatos eszköz a megfélem-
lítés. Épp ezért hangzik Isten biztatá-
sa a történelem viharain át: „Ne félj, 
én vagyok az első és az utolsó, és az 
élő: halott voltam, de íme, élek örök-
kön-örökké, és nálam vannak a halál 
és a pokol kulcsai.” S ez azt jelenti, 
hogyha Urunknál, Jézus Krisztusnál 
vannak a pokol és a halál kulcsai, ak-
kor semmi olyasmi nem történhet 
velünk, amiről Ő ne tudna, s amit Ő 
ne engedne meg. S ez a bizonyosság 
a félelem legjobb ellenszere, hi-
szen az mondja mindezt, aki 
egyszer és mindenkorra 
legyőzte a halált, hiszen 
bár meghalt és el is te-
mették, de harmadnap 
győztesen feltámadt a 
sírból. 
Ebben a felbolydult világ-
ban ez egy olyan bizonyos-
ság, melyre építhetünk, akkor 
is, ha minden bizonytalannak látszik 
körülöttünk. 
„Ismeretlen ellenséggel állunk szem-
ben.” - halljuk a híradásokból, s ez 
orvosi szempontból bizonyára meg-
állja a helyét, hiszen miért riogatná-
nak minket. De nekünk van egy olyan 
Krisztusunk, aki még ezt az „ismeret-
len ellenséget” is legyőzte, hiszen ott a 
golgotai kereszten nemcsak bűneinket 
hordozta, hanem betegségeinket is, 
ahogy azt Ézsaiás próféta - Isten indít-
tatására - sok évszázaddal korábban 
megírta könyvének 53. fejezetében. 
„Nem volt neki szép alakja, amiben 
gyönyörködhettünk volna, sem olyan 
külseje, amiért kedvelhettük volna. 
Megvetett volt, és emberektől elha-
gyatott, fájdalmak férfia, betegség 
ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, 
megvetett volt, nem törődtünk vele. 
Pedig a mi betegségeinket viselte, a 
mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg 
azt gondoltuk, hogy Isten csapása 
sújtotta és kínozta. Pedig a mi vét-
keink miatt kapott sebeket, bűneink 

miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy 
nekünk békességünk legyen, az ő se-
bei árán gyógyultunk meg.”
Karnyújtásnyira vagyunk a nagyheti 
eseményektől. Fontos kérdés, hogy a 
virágvasárnapi, nagypénteki, húsvéti 
ünnepek a számunkra csak amolyan 
szép tavasz köszöntő népszokások, 
vagy pedig a hitünk alapját képezi 
mindez. Pál nagyon határozottan ál-
lást foglalt azzal kapcsolatban, hogy 
Jézus halála és feltámadása az a sarok-
kő, amelyre építhetünk, s ami nélkül 
értelmetlen lenne az egész keresz-

ténység. Nem lenne más, 
csak amolyan szép 

tanításgyűjtemény, 
kegyes történe-
tekkel fűszerez-
ve. Sőt, egészen 
odáig elmegy az 

apostol, hogy le-
írja: „hogyha csak 

ebben az életben re-
ménykedünk, minden em-

bernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde 
Krisztus feltámadt a halottak közül, 
mint az elhunytak zsengéje.”- hangzik 
a diadalmas üzenet a korintusi első 
levél 15. fejezetében.
Vannak élethelyzetek, melyek felszínre 
hozzák a valóságot, s minden kiderül. 
Talán ez a mostani is egy ilyen idő-
szak, s nagy bajban lennénk, ha kide-
rülne, hogy ránk is igaz az, amit így 
olvashatunk: „Ez a nép csak szájával 
közeledik hozzám, és ajkával dicsőit 
engem, de szíve távol van tőlem, és 
istenfélelme csupán betanult emberi 
parancsolatok.” (Ézs 29,13) 
Ám, a másik oldal is valósággá válhat, 
hogy bár a külső emberünk megrom-
lik, de a belső megújul napról napra. 
(2Kor 4,16) És „miközben fedetlen 
arccal, mintegy tükörben szemlél-
jük az Úr dicsőségét mindnyájan, 
ugyanarra a képre formálódunk át 
az Úr Lelke által dicsőségről dicső-
ségre”. (2Kor 3,18). 
Bárcsak így lenne! 

Kulcsár Anikó

És ha a külső megromlik?
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Nagy meglepetésemre és örömömre 
a vonal túlsó végén a szociális otthon 
intézetvezető főnővére volt.
Nagyon hiányzol - mondta. De ha meg-
engeded, akkor a Bibliaóra kezdetén 
felhívlak a mobilomon, odamegyek 
az óra helyszínére, kihangosítom a 
készüléket és pár szót szólhatsz a la-
kókhoz.   
Hála telt szívvel mondtam köszöne-
tet és magasztaltam az Urat, hogy 
„ajtót nyitott” az otthonba és nem is 
én kezdeményeztem. Mindjárt az Igét 
is eszembe juttatta az Úr: „...az ajtók 
zárva voltak, ahol egybegyűltek a ta-
nítványok... Jézus Krisztus megállt 
középen és mondta: ’Békesség nék-
tek!’” (Jn 20,19)
A tanítványok is féltek, bezárkóztak. 
Benneteket is féltenek, ezért bezárták 
az ajtókat. A feltámadott Úr Jézus 
Krisztus, a Megváltó hozzátok is a 
zárt ajtón át érkezett és Mariannt, az 
intézet vezető főnővérét használta fel 
arra, hogy ez a ti esetetekben is, itt és 
most megtörténhessen. Ragadjátok 
meg ezt a lehetőséget, vessetek számot 

az elmúlt időszak bűneivel, valljátok 
meg az itt megjelent Úr Jézusnak, 
mert „hű és Igaz, Ő”, hogy minden be-
vallott bűnt megbocsásson! (1 Jn 1,9) 
Nyissátok meg a szíveteket Őelőtte és 
ezzel, a Vele megtöltött 
szív vel fordul-
jatok a szom-
széd 

ágyon fekvők felé! Ámen.
Nekünk, hívő embereknek nagyon-
nagy lehetőseket rejt ez az állapot. 
Féket kaptunk, megállhatunk a nyüzs-
gésben. Felfelé emelhetjük a tekin-
tetünket, visszatérhetünk az „első 
szeretethez” és a leghatékonyabb 
„fegyvert” igénybe véve, az imádás 
és imádság eszközével hordozhatjuk 
a Mindenható mennyei Atyánk előtt 
ezt a helyzetet, embereket. 
Az elmúlt két napban a református 
bibliaolvasó kalauz is erre hívta fel a 
figyelmünket „szüntelenül imádkoz-
zatok, meg ne restüljetek”. (Lk 18,1)
A mi Urunk még erre a bezárt, el-
szigetelt esetre is megadta hívő nép-
ének a konkrét feladatot. Azután itt 
van a telefonos lehetőségek sokasága 
is. Sok idős embernek nincs internet 
elérhetősége, telefonja viszont van. A 
Mera rádiónak számtalan 15 perces 
igehirdetését lehet meghallgattatni a 
békére szomjazó emberekkel. Tegyük 
hát, amire lehetőségünk van!
 Szeretettel: 

K.-né

Zárt ajtók - megnyílt lehetőségek

Az emberiség pontosan azt a betegséget kapta, 
amelyikre szüksége volt.
	Már nem értékeljük az egészséget - ezért 

kaptunk egy betegséget, hogy megértsük, az 
egészségünkkel foglalkoznunk kell!

	Már nem értékeljük a természetet magunk 
körül - ezért kaptunk egy betegséget, melynek 
köszönhetően keveset tudunk a természetben 
tartózkodni.

	Már elfelejtettük, hogyan kell családként 
élnünk - ezért kaptunk egy betegséget, 
amely bezárt minket az otthonainkba, hogy 
megtanuljunk ismét családként élni.

	Már nem tiszteljük az időseket - ezért kaptunk 
egy betegséget, amely emlékeztet az ő 
esendőségükre.

	Már nem értékeljük az egészségügyi dolgozókat 
- ezért kaptunk egy betegséget, amely 
emlékeztet minket a pótolhatatlanságukra.

	Már nem tiszteljük a tanárokat - ezért kaptunk 
egy betegséget, amely bezárta az iskoláinkat, 
melynek köszönhetően a szülők próbálják 
tanítani a gyermekeiket.

	Azt gondoltuk, hogy mindent megvehetünk, 
mindenhol ott lehetünk, azzal és akkor amikor 
csak akarunk - ezért kaptunk egy betegséget, 
amely megmutatja, mennyire nem természetes 
és magától értetődő is mindez.

	Szabadidőnket bevásárlóközpontokban 
töltöttük - ezért kaptunk egy betegséget, hogy 
megértsük, a boldogságot nem lehet megvenni.

	Nagyon sokat foglalkoztunk a külsőnkkel, 
hasonlítgattuk magunkat másokhoz - ezért 
kaptunk egy betegséget, amely maszkkal 
takarja el az arcunkat, hogy megértsük, a 
valódi szépség nem ott rejtőzik.

	Azt gondoltuk, a Föld urai vagyunk - ezért 
kaptunk egy betegséget, hogy ez az apró 
láthatatlan kórokozó megszelídítsen minket.

Ez a betegség nagyon sok mindent elvesz tőlünk, 
ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy újból 
észrevegyük, hogy mi az igazán fontos az életben. 
Sajnos olyan betegséget kaptunk, amelyik pontosan 
ránk van szabva...”

(Ismeretlen szerző)
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„Ha valaki tudná 
a jót cselekedni, de 
nem teszi, bűne az 
annak” Jak 4,17
Azoknak a nagyma-
máknak, akik eddig 
tevékenyen részt 
vettek az unokák 
körüli teendőkben, 
nehéz tudomásul 

venni, hogy éppen akkor esnek ki a se-
gítség nyújtásból, amikor még inkább 
szükség lenne rájuk. A kisgyermekes 
szülőkre ugyanis sok új feladat hárul. 
A gyerekek eddig az óvodában, isko-
lában ebédeltek, most rendszeresen 
főzni kell, de a legtöbb fiatal anyuka 
ezt eddig nem nagyon gyakorolta – 
csak gyors vacsorákat készített.  Az 
általános iskolás gyerekek távoktatá-
sában segíteni kell, s ez elég sok időt 
igényel. Emellett mindkét szülő vagy 
otthonról dolgozik, vagy ha az egyik 
eljár, a másikra még több feladat há-
rul. Az eddig felsoroltak csak a gya-
korlatban megjelenő új kihívások, de 
jelentkezik egy ennél sokkal fontosabb 
probléma: a családi együttműködés, 
s a párok kapcsolatának teherbírá-
sa. Mostanáig mindenki rohant a sa-
ját dolga, kedvtelése után, csak este, 
hétvégén és a közös nyaralásokon 
voltak tartósan együtt – a kikapcso-
lódással, élményekkel teli napokon. 
Most pedig a hétköznapokban kell 
helytállni, beosztani egymás között 
a feladatokat, s mindezt lehetőleg 

egyetértésben. A pszichológusok már 
megkondították a vészharangot, mi-
szerint ez az összezártság sok válás-
hoz vezet majd. Most bebizonyosodik, 
hogy milyen alapokra épültek ezek a 
párkapcsolatok! Az isteni törvényeket 
figyelmen kívül hagyó, „önmegvaló-
sító” emberek házassága a jelenlegi 
körülmények között megmérettetés 
alá kerül.  Ez a helyzet ugyanis több 
empátiát, áldozat vállalást, türelmet 
igényel. Eszembe jut a következő igei 
felszólítás: Szenvedjétek el egymást 
szeretetben!
– Csak egy rövid idő telt el és teljesen 
kikészültem – panaszkodik fiatal is-
merősöm a telefonban. – Megengedték 
a munkahelyemen, hogy itthon dol-
gozzak, de hogyan és mikor? A kicsi 
még nem tudja magát elfoglalni, vele 
játszani kellene, a nagyokkal tanulni, 
és ebédről gondoskodni! Tessék mon-
dani valami gyors receptet, amit meg 
is tudok csinálni.
– Nem tudjátok megosztani a felada-
tokat? – teszem fel félve a kérdést.
– A férjem inkább bejár dolgozni, mert 
nem bírja itthon a rumlit. Már java-
soltam, hogy néha cseréljünk, akkor 
legalább megtapasztalná, mit jelent 
a „csak otthon”.
Mint szintén karanténban élő nagy-
mama minden reggel kérem Uram ve-
zetését, bölcsességét, miben tudnék 
segíteni. Elsősorban természetesen 
kitartó, búzgó imádsággal, de a gya-
korlatban is felfedeztem új lehetősé-

geket. Az említett telefon hatására 
egyszerű, egytál ételeket állítok ösz-
sze, és telefonon, email-ben próbálok 
gyors segítséget nyújtani, szeretettel 
bíztatatni.  Egy újfajta „csere- keres-
kedelmet” is elkezdtem: amikor a 
családtagjaim közül valaki házhoz 
szállítja nekem a szükséges élelmi-
szert, gyógyszert, varrnivalót, én főtt 
étellel vagy süteménnyel várom őket. 
Aztán az ajtóban cserélünk. A na-
pokban egy kedvemre való faladatot 
kaptam: lányunokám azt kérte, hogy 
„táv-oktatásban” tanítsam meg főzni 
– állítsak össze mindennapi ételekből 
egy recept gyűjteményt. 
Kedves Olvasóink! Különös, eddig 
ismeretlen időszakot élünk most. 
Meggyőződésem, hogy a Mindenható 
Isten megelégelte teremtményei is-
tentelen, bűnös életét – nagy figyel-
meztetés ez a világ járvány! Vegyük 
sokkal komolyabban a hívők egye-
dülálló fegyverét, az imádságot és 
könyörögjünk a házasságokért, csalá-
dokért, a harcvonalban megfeszítetten 
dolgozókért, a járvány megfékezésé-
ért, ébredésért, azért, hogy legyenek 
olyanok, akik nyomorúságukban az 
ítélő, ugyanakkor irgalmas Istennél 
keresik a megoldást, a szabadítást!
„Testvéreim, mit használ, ha valaki 
azt mondja, hogy van hite, de csele-
kedetei nincsenek? (…) Ugyanígy a hit 
is, ha cselekedetei nincsenek, halott 
önmagában.” Jak 2,14, 17

Zika Klára 

ARRA – VAGY ERRE?
„Adtam neki időt…” Jelenések 2,2

Időbe zárt világ az élet,
Hosszabb–rövidebb, kinek mi adatik,
Teremtőnk mérte ki a hosszát.
Mi közte van, az ember szuverén döntése,
Hogy mely útra tér? Vagy arra – vagy erre?

Ki itt úgy döntött, a széles utat járja,
Csak arra van gondja, mi kincseinek tára,
Abban van öncélú élete öröme.
Az arra megy tovább is, pokol kapujába,
Hol víg kárörömmel már az ördög karja várja.

Be sokan elmentek előttünk örökre!
Számukra a kegyelmi idő leteltvéget ért,
Sorsuk kulcsát mind magukkal vitték.
Kérdezed, vajh, hová? Elmentek, vajh merre?
Egy kulcs, egy ajtó. Vagy arra – vagy erre!

Ki balgán arra tart, a vesztébe rohan,
Hiszem, ha látom, károgják mily sokan!
Egy kis idő, és mi is útra kelünk…
Hát térjetek meg! Halld Urunk szavát!
Vajh találkozunk–e testvér odaát?

Ne mondd hát, nincs időd dolgaid rendezni,
Még ma dönts, míg lehet! Nem arra – csak erre!
Bűnös szív ajtaját nyisd meg Ő előtte.
Ember, értsd meg! Értsd meg végre: 
Húsvétkor Krisztus kínhalált szenvedett,
S ÉRTED HULLOTT A DRÁGA VÉRE!

M. I.
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Szeretettel köszöntelek benneteket. 
Isten gazdagon áldja meg életeteket, 
szolgálataitokat! Szeretném kifejez-
ni hálámat az Antenna kiadványért, 
amelyet rendszeresen megkaphatok. 
A bizonyságtételemnek azt a címet ad-
hatnám: Áldott örökség. Az én drága 
szüleimről, hívő életükről, és az utá-
nuk maradt áldásokról szeretnék írni. 
1955-ben születtem egy 5 gyermekes 
istenfélő családban. Szüleim szeret-
ték az Urat, és ők is megtapasztalták, 
mit jelent Isten szeretetében, gondvi-
selésében élni. Minket, gyerekeket is 
igyekeztek istenfélelemben nevelni. 
Gyermekkorunkban az esteli közös 
imádság elmaradhatatlan volt, aho-
gyan a vasárnapi istentiszteleteket 
sem lehetet kihagyni, kivéve betegség 
idején. Édesapámban mély nyomot 
hagyott a szovjet lágerben eltöltött 
idő, ahonnan megfagyott lábakkal, 
soványan tért haza. Ám mégis ha-
zatérhetett az Ő kegyelméből. Ezért 
egész hátralévő életében hálás volt az 
Úrnak. Hálás volt a gyermekekért is, 
hiszen a kettő mellé a háborút követő-
en kaptak még hármat, köztük engem 
is. Józan, példás, munkaszerető élet-
vitelét látva nagy tisztelettel néztünk 
fel rá a családban. Soha nem hagyta 
el a száját káromlás, vagy egyéb más 
bántó szó. Jó volt megtapasztalnunk 
a családi fészek melegét. 
Szüleink nem feledkeztek el a tőlünk 
szegényebbekről sem. Édesanyámnak 
a 7 tagú család mellett tellett miből 
ebédet küldeni nemcsak a nagyszü-
lőknek, de más idős embereknek is, 
aminek a célba juttatását sokszor re-
ám bízta. 
1974-ben férjhez mentem. Két fiú-
gyermekünket férjemmel igyekez-
tünk Isten felé terelni. Ott voltunk 
rendszeresen az istentiszteleteken. 
Gyermekeinknek már volt lehető-
ségük részt venni a 90-es években 
szervezett keresztyén ifjúsági tábo-
rokban, melyeknek nagy szerepük 
volt abban, hogy ők az Úr gyermekei 
lettek. A megtérésről tőlük hallottam 
először. 1995-ben Isten kegyelméből 
én is az Úr megváltott gyermeke let-
tem. Férjem 2001-ben döntött Krisztus 

mellett, miután sokévi alkohol-rabsá-
got követően a csongori szenvedélybe-
tegeket mentő misszióban gyógyulást 
talált az Úr Jézusban.  Sajnos majd 10 
év után újból engedett a kísértésnek, 
ami miatt sok fájdalmat kellett meg-
élnünk. Nagyon sokszor mondtam az 
elmúlt 45 év alatt Istennek, hogy már 
nincs erőm, de Ő biztatott igéje által: 
„Hívj segítségül engem a nyomorúság 
idején! Én megszabadítlak, és te dicső-
ítesz engem.” Zsolt 50,15. „Tekintetem a 
hegyekre emelem, honnan jön az én se-
gítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki 
az eget és a földet alkotta.” Zsolt 121,1-2.
Hálás vagyok Istennek, hogy mellet-
tem volt a nehéz próbákban és hogy 
megtartott minket együtt ilyen sok 
éven keresztül. Együtt örülhetünk az 
Ő ajándékainak, családtagjainknak: 
fiainknak, menyeinknek, akik szin-
tén az Úr gyermekei. Van 7 fiú uno-
kánk, akiben sok örömet találunk. 
Amikor ők meglátogatnak minket, a 
nap végeztével együtt imádkozunk. 
Örül a szívem, hogy ők is szeretik 
az Urat. Hála az Úrnak, gyermeke-
ink családtagjaikkal együtt itt élnek 
Kárpátalján, gyakran láthatjuk őket. 
Testvéreim is itt élnek. Áldott legyen 
Isten, hogy örömben, bánatban min-
dig velünk van. Jó megtapasztalni az 
Ő csodás tetteit a nagy és az apróbb 
dolgokban egyaránt.
Isten kegyelméből szüleim unokái kö-
zött van lelkész, hitoktató, kántor, és 
más egyházi munkatárs is. Egyedül 
Istené a dicsőség ezért is. 
Ebben a nehéz időszakban, amikor 
világjárványt élünk meg, bezárkózva 
otthonainkba, használjuk ki az időt, 
és dicsőítsük Istenünket, imádkoz-
zunk családtagjainkért és az egész 
világért, kérve az Úrtól gyógyulást 
és szabadulást.  
Az alábbi ige legyen útmutatás szá-
munkra: „Ezért szeretett testvéreim, 
legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, 
buzgólkodjatok mindenkor az Úr 
munkájában, hiszen tudjátok, hogy 
fáradozásotok nem hiábavaló az 
Úrban.” (1Kor 15,58.)
Szeretettel: 

M. Piroska, Kárpátalja

Nemrégiben egy gyülekezetben 
beszéltem pár szót a MERA mun-
kájáról. Tudtam, hogy van a hall-
gatók között 2-3 olyan ember, aki 
ismeri szolgálatunkat és időnként 
hírt is ad magáról.
A meglepetés az alkalom végén ért: 
sorban jöttek oda a kedves testvé-
rek és testvérnők és elmondták, 
hogy „igen-igen, ők rendszeresen és 
hosszú évek óta hallgatják a műso-
rainkat és olvassák az Antennát.”
Van, aki a középhullámú adást tudja 
fogni, van, aki a honlapunkon ke-
resztül, van, aki a Sola Rádióban 
hallgatja a műsorokat és vannak 
olyanok, ahol egy valaki fogja a kö-
zéphullámú adást, majd a telefont 
a hangszóró elé tartva, konferen-
cia hívással juttatja el másokhoz a 
szolgálatokat. A műsor után pedig 
imádkoznak a MERA munkatársa-
iért és munkánkért. Van olyan, aki 
a honlapról tölti le az Antenna ma-
gazint és egy-egy oldalt kinyomtat, 
amit osztogat másoknak.
Ezeknek a híreknek rendkívüli mó-
don örültem és örülünk! Nagyon 
hálásak vagyunk érte!
Csak eddig sajnos nem tudtunk 
róla. És ha mi nem tudunk, akkor 
a tőlünk sok ezer kilométerre élő 
és a magyar középhullámú adás-
ról döntő testvéreink sem tudnak.
Minden telefonnak, sms-nek, le-
vélnek, e-mailnek örülünk. Akár 
annak is, ha egyvalaki elmondja, 
hogy bizonyos gyülekezetben há-
nyan hallgatják a műsorokat.
Nincs kétségünk, hogy a Mindenható 
Isten bármilyen formában tudja 
segíteni munkánkat, ha az az Ő 
akaratával megegyezik, de emberi 
síkon létkérdés, hogy minél többek-
ről tudjunk, akik bármilyen formá-
ban is részesülnek szolgálatainkból. 
Kérjük a Kedves Olvasókat, hogy 
legyenek ebben segítségünkre! Az 
Antennát pedig nagyon szívesen el-
küldjük mindenkinek, aki igényli. 
Nem sajnáljuk senkitől sem, csak 
biztosak szeretnék lenni, hogy olyan 
helyre és címre küldjük, ahol vár-
ják és szívesen fogadják.

Nemeshegyi Zoltán
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„Ne nyugtalankodjatok” (Lukács 12, 29)
A karantént megelőző utolsó vásárlásom során, alig akar-
tam hinni a szememnek. Sok polc árválkodott már akkor 
is üresen. Fiatal vásárlót alig, korombeli idős serénykedőt 
annál többet láttam. Az öregek szinte futkároztak a pol-
cok között, ki bottal, ki bot nélkül sete-sután, de fürgén, 
csak, hogy teljék az a bevásárló kocsi. Óh, ha láthatná az 
Országos Rehabilitációs Intézet lelkes gyógytornász csa-
pata, hogy milyen eredményes lett a fáradozásuk!
Megpakolt hátizsákommal hazaérve meglepetés 
fogad. Régóta nem látott, érettségire készülő, 
elfoglalt unokám vár a kapuban. Cinkos mo-
solyából érzem, hogy valami szokatlanhoz 
készülődik. „Mert amivel csordultig van 
a szív, azt szólja a száj” (Lukács 6,45), 
már ömlik is belőle a szó.
–„Isten hozott nagymami!” Ugye tudod, 
hogy ez volt az utolsó kirándulásod? 
Miért nem szóltál, tudod, hogy szívesen 
segítünk?! A rádió és a televízió is be-
mondta, hogy nem mehetsz ki az utcá-
ra! A miniszterelnök személyesen kéri az 
időseket, hogy maradjanak otthon, mert 
ez a vírus legjobban a ti korosztályotokat 
veszélyezteti. Szépen kérték, illik betarta-
ni! Drága nagymami, jobb, ha tudod, hogy 
ha megszeged a szabályt, én magam fogom 
bedeszkázni az ajtódat.
Mosolyt csal arcomra a furcsa ruhába öltöztetett 
szeretet, de szívem mélyén hálás vagyok érte. Közben meg-
érkezik a kis kamasz is. Szokásához híven „csontropog-
tató” ölelésre tárja a karjait, azután ijedten visszakozik.
„Jaj, nem lehet, sajnos nem szabad!” - s már idézi is a 
televízióból únos untalan ismétlődő figyelmeztetést: „se 
puszi, se pacsi, se ölelés!” Ezen aztán már mindannyian 
jóízűen kacagunk. Mielőtt elválnak útjaink, egyikük kezé-
be adom a kis papír cetlit, amire közben gyorsan felírtam 
a lelki útmutatást tartalmazó ige-helyet a Szentírásból. 
(Lukács evangéliuma 12, 13-34.) Kérem őket, hogy nyu-
godt körülmények között figyelmesen olvassák el, mit 
üzen Isten Igéje bátorításul ezekre a napokra, hetekre, 
esetleg hónapokra is.
Azóta csak messziről, vagy telefonon kommunikálunk, 
de azt annál intenzívebben. 
Amire eddig alig jutott idő, most a kényszer ajtót nyitott. 
Egyre többször hangzik el a kérés, „Nagymami mesélj”! 
A háborús időkben, vagy 1956-ban hogyan csinálták az 
emberek, hogy mindenkinek jusson ennivaló? Mi lesz, 
ha minden elfogy az üzletekben? Mit fogunk enni? 

Tudom, minden szülőnek, nagyszülőnek kérdések özö-
nével kell szembesülnie ezekben a napokban, de ez azt 
is jelenti, hogy itt a soha vissza nem térő alkalom arra, 
hogy tanítva őket, őszintén válaszoljunk kérdéseikre. 
Elsősorban az Úr tanítása szerint. Azután a gyakorlat-
ban is. Igyekszem valami megnyugtatót mondani a „mit 
fogunk enni kérdésekre is.”
A történelem a tanú arra, hogy a vidéki ember soha nem 

hagyta cserben honfitársait. A történelem legna-
gyobb viharai közt is ellátták a budapestieket, 

és a rászorulókat. Tették ezt annak ellenére is, 
amikor tudták, hogy nem mindenki érdem-

li meg a segítő kezet. A vidéki ember sok 
bölcsnél bölcsebb, Istenhívő és irgalmas 
szívű. Jó lenne, ha sok budapesti példát 
venne róluk!
Elhatározom, hogy gyakorlati tanácsok-
kal majd a következő alkalommal látom 
el unokáimat. Olyanokra gondolok pél-
dául, hogy édesanyám sosem öntötte 
ki a tészta vagy a burgonya főzőlevét. 
Másnap abból lett a finom köményma-
gos- vagy zöldségleves. Azt is el fogom 

mondani, hogy az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc alatt, azon a néhány pin-

cében töltött napon, egy tál bableves min-
denkinek jutott, még az 1951-ben betelepített 

„új” lakóknak is. Nagyon meg voltak rémülve. 
Meg is kérdeztem édesanyát „mondd, mitől félnek 

ennyire Iván bácsiék?” „Dolgozik a lelkiismeret!” - vála-
szolt tömören. Akkor még nem teljesen értettem mire 
céloz, ezért engedelmesen kiosztottam a bableves után 
mindenkinek járó fél almát. Ezekben a nehéz években 
tanultam meg, hogy a tányéron nem maradhat sem nem 
szeretem, sem nem kérem falat. Evés után nem unottan, 
hanem hálás szívvel énekeltük:
 „Adtál nekünk, áldunk Isten, Annak is adj, kinek nincsen.”
Drága Nagymama Társaim! Hajrá! Itt a lehetőség! Végre 
kérdezősködnek szemünk fényei. Most még idejük is van 
arra, hogy meghallgassanak. Eddig talán mosolyogtak, 
ha a múlt tanulságait próbáltuk feleleveníteni előttük. 
Most ránk figyelnek, minket kérdeznek. Minden ki-
mondott szónak súlya van. De ne csak a gyomor túlélési 
technikáiról szóljunk, hanem a lélek napi táplálékának 
fontosságáról is. Amiért még tülekednünk sem kell, fi-
zetnünk sem kell. Ingyen, kegyelemből a miénk lehet, 
mert az árát Isten szent Fia, Jézus Krisztus fizette meg 
helyettünk Nagypénteken.

Szalóczyné Móray Inke

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány, mint közhasznú civil szervezet jogosult az adó 1%–ának 
fogadására. Kérjük,  ha egyetért céljainkkal és Önnek is áldást jelent a rádióműsor, vagy az Antenna 
magazin, ezekben a nehéz napokban ne feledkezzen meg a MERA–ról! 

Adószámunk: 18007411–1–42 
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Sose gondolkodtam azon, hogy a bibliás hit masszív té-
nyekre épül. Mert ezen korábban nem is kellett gon-
dolkodnom. Ezt minden Bibliát olvasó ember csak úgy 
magától is tudta. Ha meg kicsit hozzátanult, vagy csak 
tájékozódott valamelyest az emberiség történelme felől 
- nem jobban, mint bármelyik civil – evidenciája még 
magától értetődőbb lett.
Aztán jött egy korszak, – igaz a tudomány, mint olyan 
kissé megtépázta már a saját tekintélyét – amikor a meg-
győzés és a vélekedés lett a dolgok mércéje. Csak kap-
kodom a fejemet ebben a felbolydult napokban, hogy 
miféle megfogalmazások születnek politikai vagy zsur-
nalisztikai álhírek, vélekedések között. „Úgy hírlik”; 
„egyesek szerint”; „vélhetőleg”; „olvasható a 
facebookon”; „megjelent a kommentekben”; 
„megosztották egymással”; „ellenőrizetlen 
forrásból származó hírek szerint”; „való-
színűnek látszik”; „tele van vele a sajtó”; 
„bizonyos források szerint”... – több hir-
telen nem jutott eszembe. 
Fölbolydult a helyzet? A kutyafülit! Az 
jött, ami eddig is ott volt már, csak nem 
vettünk róla tudomást. Hiszen megszok-
tuk, hogy az emberek kommentelnek, fel-
rakják a facebookra - még a politikusok is. 
Annyi az információ, a félinformáció, a dezin-
formáció, a csúsztatás, az elhallgatás, a klikkelés, ki 
mennyi lájkot kapott, hogy ki tud ezekben eligazodni? 
Hozzá jön az érdekképviselet, a jól szervezés, a rászer-
vezés, a ráerősítés, a divatos, a korszerű, a mozgósítás, a 
tömegdemonstrációs operálás, stb. Minden labilis, nincs 
egy fix pont. Sehol. 
De hát nem ez a korszellem? Nem ez a trendi? Mióta? 
Tudja egyáltalán valaki? Csak úgy beúszott ez is...
Akkor hogy is van ez? 
„Többek szerint” jóllaktam. Hogy félig még éhes vagyok? 
Kit érdekel, ha „többek szerint” viszont jóllaktam. Erős 
nyomás van rajtam, hogy fiatalnak gondoljam magam, 
közel a nyolcvanhoz. Állítólag jól tartom magam. Mondja 
ezt az, akit nem is érdekel, hogy mi van velem! De ha so-
kan mondják, még megfiatalodok, és sok nyomorúságai-
mat (ez a valóság), kezdhetem újra. Ehhez pedig semmi 
kedvem (ez is valóság). Azonban ez nem érdekel senkit, 
ha nem illik bele a rólam alkotott képbe.
Nyomakodik ez már régóta az egyházban is (a mienkben 
legalábbis). Mi az, ami érdekes, érdekfeszítő, ami felkel-
ti az emberek figyelmét, amire odakapják a fejüket, ami 
megállítja őket, ami kiemelkedő, ami rendhagyó és cso-
dálatra méltó? Ha valaki világhírű, annak egyből igaza is 
van. Bármit mondhat ettől kezdve, elhiszik neki. És ami 
csupán igaz? Az uncsi! Kit érdekel?..., Hagyjuk..., Na, ne 
má...’, stb. De ha valami szenzációs, világhírű, vagy leg-
alábbis Pesten világhírű, az VAÚÚÚ! Az trendi! Abban 
a pillanatban legalábbis, amikor hallod, mert másnapra 

nem is emlékszel, hogy min vaúúkoltál tegnap. Legfeljebb 
keresel egy másik „vaúú”-t, vagy csak úgy jön, magától. 
Jön az újabb fesztivál, jön a sodró erejű „bizonyságtétel”, 
a csodás alkalmak, a világhírességek, a szuper együtte-
sek..., az ütős izék... És?
- Milyen volt az izé? 
- Ütős! 
- És? 
- Tökjó! És brutális! 
- És? 
- Mit izélsz? De durva!”
Soroljam a tényeket? Isten megteremtette ezt a gyönyörű 

világot. Fenntartja a mai napig, a koronavírus ellenére. 
Ez tény. Ma is sütött a nap, és holnap is sütni fog, 

kivéve, ha kedvenc meteorológusom azt nem 
mondja, hogy holnap vastag felhőréteg bo-

rítja a napot – és utána derűs napot kíván! 
(Így szokott elköszönni.) De ez is tény.
Az embert az Isten az Édenbe helyezte, 
de az ember inkább választotta azt, ami 
izgis, és fütyült az Istenre. Ez is tény. 
Mert az ember információt kapott arról, 

hogy „lehet hogy”; „nem is olyan biztos”; 
„egyesek szerint”; stb. És hitt neki. Mért ne?

Aztán eljött közénk a Szent, akit mi nem érde-
meltünk meg. Ez is tény. Mi meg fára szegeztük. 

Ezek tények. Masszív tények. Semmi köze hozzá a mi 
hitünknek. Nem azért tények, mert hiszünk bennük. Még 
csak azért se, mert erősen hiszünk. Sőt, lelkesedéssel hi-
szünk. Még csak azért se, mert a felkészült bibliatudósok, 
a nagyhírű evangélisták, a színes brosúrák is iparkodnak 
meggyőzni, vagy csak felhívni rá a figyelmünket, felkel-
teni lankadó érdeklődésünket. Mert hát azért mégiscsak 
mi vagyunk a nagyérdemű! 
Azt hisszük, hogy Istennek valami jót teszünk azzal, 
hogy hősies módon: hiszünk! Ez a mi hitünk! Mert ha 
mi nem hinnénk... 
Akkor mi lenne? Semmi. A tények nem a hitünktől függnek. 
Jobb lett volna nem állítani át az agyunkat ezekre a 
kommentelődésekre. Ingoványos talaj ez! 
Valamikor büszkének tartottam magamat, hogy a hit-
re szavaztam a „tudomány jelenlegi állásával” szemben. 
Ma meg azon aggódok, hogy mivé vált a hit! Jobb lenne 
a tényeknél maradni! Mert a tények masszív dolgok! A 
tények félelmetesen masszív dolgok! 
Isten a tényeket szereti. Meg még számon is kérheti! 
Rajtunk is.

Hegyi András

„Nagy különbség, hogy a nehézségeken át nézed 
Istent, vagy a nehézségeket nézed Istenen át.”

(C.H.Spurgeon)
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A napokban fedeztem fel egy újabb aján-
dékot, amit Isten évek alatt egyre jobban 
kimunkált bennem és most egyszer csak 
rácsodálkoztam egy váratlan pillanat-
ban, hogy ezt tényleg szívesen csinálom, 
örömöm telik benne, ugyanakkor mások 
felé szolgálhatok vele. Nemes egyszerű-
séggel ez a „rendrakás”.

Nemrég olvastam egy áhítatos könyvben, hogy a koz-
mosz szó egyik jelentése: rend. Ahogy Isten megterem-
tette azt, úgy vágyik az én lelkem is naponként ezután. 
Senki ne gondolja, hogy nálam tipp-topp rend és tisz-
taság van ott, ahol élünk. Viszont amikor kialakítom 
és elérem az általam rendnek tartott szintet, legyen az 
a munkahelyi asztalom, melyen naponta „teremnek” 
újabb és újabb iratok, vagy a lakás bármely zuga, vagy 
csak az egyik ruhásszekrény, akkor valami óriási bé-
ke és megelégedés száll meg. 
Megelégedés afelett, hogy en-
nek mindig is így kell(ett vol-
na) kinéznie. Persze ezeket a 
helyeket a „minden sürgős” 
jelige alatt csak káoszossá és 
nem kozmosszá változtatom 
hétről-hétre, így mindig van 
lehetőség magamnak is örö-
met szerezni azzal, hogy idő-
ről időre ismét rendet rakok. 
De ez csak egy pillanatnyi 
és saját részre okozott öröm. 
Amire viszont Isten mostaná-
ban felnyitotta a szememet az 
a másoknak vitt segítségem 
abban, hogy rend legyen a sa-
ját káoszukban, s így örömük 
teljes legyen. 
Nagyon szeretek szelektálni, 
rendszerezni és mindennek 
megtalálni a helyét. Van, aki 
ettől lila hajat kap, vagy éve-
kig odázza, és már tornyosul 
nála a rendetlenség, s vannak, 
akik csak csigalassúsággal haladnak benne, majd a vé-
gén belefáradva feladják. Ezért azt vettem észre az elmúlt 
években, hogy Isten lehetőséget ad nekem azzal szolgálni, 
hogy segítsek nekik, mert együtt ez a fajta gond is köny-
nyebben hordható teher. 
Egy haláleset után például nagyon nehéz egyedül neki-
állni szanálni, válogatni, hiszen aki ottmaradt, annak 
felszakadnak a sebei, a szíve elnehezedik, amikor meg-
fog egy ruhát, amit pl. a szülei viseltek, vagy kezébe ke-
rül egy kép, amin a szerettei láthatók, egy emléktárgy, 
vagy egy Biblia, amit Ő forgatott. Az idő is gyorsabban 
telik, amikor valaki nem egymaga kell felszámolja egy ház 

vagy lakás árván maradt tárgyait. Több esetben is hasz-
nált Isten már gyászolók mellett, természetesen a gyász-
idő eltelte után. Közeledjünk szeretettel és segítő kézzel 
a gyászoló testvérek felé, akár ilyen téren is, ha adott az 
alkalom rá és persze ha ők is nyitottak a segítségünkre.
Emlékszem egy másik esetre, amikor valaki sehogy sem 
találta a fonalat a rend eléréséhez az iratai és a hivatalos 
illetve a személyes dolgai között. Emiatt már több száz 
kilométerre is elvitt az Úr, hogy egy barátnőmnek, - test-
véremnek az Úrban - segítsek. S azóta igyekszik is tartani 
a rendjét, ami neki óriási fejlődés, valamint nem utolsó 
sorban örömteli lépés, mert mindennek megvan a helye.
Másszor abban tudtam valakinek a szolgáltára lenni, 
hogy együtt gondolkodva kialakítottuk az élete fontos-
sági sorrendjeit. Ezért nem ült már magába roskadtan, 
szinte életkedvét is elveszítve a saját feladat- és teendő 
káoszában, hanem reményteljes szívvel készült a követ-

kező napi rendi pontjára, mert 
valaki kívülről látva meglátta a 
sok teendőben a rendszert, és 
sorrendjét. 
Néha mindez számunkra apró 
segítség, de a felebarátunknak 
óriási lehet, még alkalommá is 
válhat a bizonyságtételre.
Biztos vagyok abban, ha meg-
meg állunk egy kicsit életünk 
mindennapjaiban és összegez-
zük, hogy mi az, amit szívesen 
és lelkesen (néha a fáradtságig 
is) képesek vagyunk csinálni, 
amire Isten különös erőt adott, 
hogy mások felé szolgáljunk ve-
le, akkor rá fogunk csodálkozni, 
hogy mennyi új talentumunk is 
van, ami talán nem a nagybe-
tűsnek számító szolgálat, mégis 
áldás mások számára.
Miért ne okozhatna egy hét-
köznapi cselekedet is hatalmas 
megelégedést és hálát a ma-
gunk, illetve mások szívében, 

ha azt természetesen végezzük a másik ember szükségeit 
és terheit szem előtt tartva, hiszen ez is Isten akarata a 
mi javunkra. S amikor mi örülünk, Ő még inkább gyö-
nyörködik bennünk. 

Jézus tettei és segítő odafordulása a szükségben levők-
höz, valamint Isten igéje így buzdít minket:
„Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be Krisztus 
törvényét.” Galata 6,2
Mindannyiónknak áldott tavaszi külső és belső rendra-
kásos nagytakarítást kívánva, szeretettel jegyezte:

 Cerina-Elek Éva

ÉVEKKEL RAKVA...

Évekkel rakva, bűnnel teljesen, 
rossz szokásokba gyökerezve mélyen, 
itt vagyok mindkét halál közelében, 
s szívem most is méreggel etetem.

Nincs erőm, hogy szokásom, életem, 
vágyam, sorsom önként jobbra cseréljem, 
ha égi oltalmad nem lesz vezérem, 
s nem lesz zabola tévelygésemen.

Uram, nem elég, hogy hívsz, s hogy sietnék 
hozzád, csak mert lelkem - nem mint elébb: 
semmiből - újrateremted az égben.

Mielőtt halandó terhem levennéd, 
rövidítsd meg utam meredekét, 
s tedd tisztává, biztossá visszatértem.

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 
(fordította: Rónay György)
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Baptista szubkultúrában nőttem fel, 
ráadásul lelkészgyerekként. Kevesen 
tudják, milyen szép, és mégis nehéz 
élethelyzet ez. A gyakori költözkö-
déseken túl, talán az a legnehezebb 
benne, hogy távol érzi magát az em-
ber a világi környezetétől. Különösen 
kamaszkorban nehéz ez, amikor az 
identitásunk még nem áll szilárd 
lábakon. Keressük önma-
gunkat, és közben azt 
tapasztaljuk, hogy 
teljesen eltér az ér-
tékrendünk a töb-
biekétől.
Az én osztálytársa-
im alapvetően nem 
voltak rossz gyerekek; 
nem voltak kíméletlenek 
azokkal szemben, akik máshogy 
gondolkodtak, mint ők. Csak néha 
kaptam egy-egy kisebb megjegyzést 
a hitemmel, értékrendemmel kapcso-
latban. De ezek csak apró tűszúrások 
a lelken: hamar túlteszi rajta magát az 
ember. Hisz hányan vannak, akiknek 
sokkal többet kell nyelniük a hitükért!
Aztán, a gimnázium utolsó évében már 
nagyobb sebet kaptam. Néhányan ké-
szítettek egy Jézus videót, nem épp a 
legszentségesebb hangnemben. Nem 
vettem részt a forgatásokon, és – hála 
Istennek – végül a filmet sem kellett 
látnom, de pár jelenetet így is sikerült 
elcsípnem belőle. Mintha forró vizet 
zúdítottak volna rám, olyan érzés volt 
látni, hallani őket. Mégsem szóltam 
senkinek, kivéve egy lányt, aki szin-
tén keresztény volt. Ő nem vett részt 
a filmben, de unokatestvére volt a 
Jézust játszó fiúnak. Mást nem avat-
tam be az érzéseimbe, mert féltem. 
Féltem attól, hogy ha megpróbálom 
Jézust védeni, csak még jobban tá-
madják majd. Talán attól is féltem, 
hogyan bánnak majd velem, ha fel-
emelem a szavam. Azt hittem, hogy 
„jogukban áll” megtenni, amit tesz-
nek, és ha Jézust akarják gúnyolni, 
fogják is, legfeljebb nem előttem…
Tizenkét év telt el, megkoptak a gimis 
emlékek. És most, felnőtt fejjel, mégis 
újra szembe kell néznem velük. Egy 
újabb gúnyolódó Jézus-film készült, 

csakhogy ezt már nem kamaszok for-
gatták, nem egy kis kézi kamerával, 
nem a suli hátsó udvarán. Komoly 
üzletemberek fektettek bele komoly 
összegeket, hogy eljusson a világ min-
den tájára. A gúny mértéke is foko-
zódott: Jézus már nemcsak bolond, 
vagy csaló, hanem homoszexuális a 

filmben; Máriát házasságtörő 
nőnek, az apostolokat 

alkoholistáknak ál-
lítják be…
És most újra fel 
kell tennem ma-
gamnak a kérdést: 
ne szóljak? Nézzek 

el mellette? Tényleg 
azt jelenti a szólás-

szabadsághoz való jog, 
hogy kinevetjük, ami a másik-

nak szent? Nem lehet, hogy eljött az 
idő, amikor végre össze kell szedni 
a bátorságunkat? Talán ideje lenne 
kiállni, és elmondani, hogy milyen 
fájdalmat okoztak nekünk. Hogy 
amikor egy ilyen filmet gyártanak, 
mi nem úgy nézzük, mintha egy tör-
ténelmi személyt parodizálnának ki. 
Mi úgy érezzük, mintha az apánkat, 
a testvérünket, a legjobb barátunkat, 
a szerelmünket, és mindezeknél jó-
val többet, az Istenünket (!) állítanák 
középre, hogy arcon köpjék, meggya-
lázzák, keresztre feszítsék megint…
Félreértés ne essék, Istent nem ne-
künk kell megvédeni, hisz Ő a világ 

Teremtője. De fontos, hogy megmu-
tassuk, nekünk nem mindegy, mit 
mond róla a világ. Istennek hála, az 
imádságon túl is tehetünk valamit 
az ügy érdekében. A CitizenGo nevű 
szervezet már munkálkodik azon, 
hogy eltöröljék a Krisztus első meg-
kísértése c. filmet. Az aláírásgyűjtés 
mellett egy munkatársuk már be is 
adott egy keresetet a filmet forgal-
mazó cég ellen. Bátorítok mindenkit, 
hogy látogasson el a www.citizengo.org 
weboldalra. Sok más fontos kezdemé-
nyezést is fog ott találni: a szervezet 
harcol az abortusz ellen, a keresztény 
értékek mellett. Támogassuk a mun-
kájukat, tegyünk azért, hogy Krisztus 
kigúnyolása ne öltsön még nagyobb 
méreteket!

K. Edina

Itt az idő

AZ ELTEMETHETETLEN
Temették ólom–csüggedésbe, 
hitetlenség rongyába rakva 
a félelem sivatagába. 
Harmadnapon feltámadott!

Temették tornyos templomokba, 
szertartások gyolcsai közé, 
imákból készült szemfedője. 
Harmadnapon feltámadott!

Temették ideológiákba, 
tagadás útszéli árkába, 
tudomány sziklái alá. 
Harmadnapon feltámadott!

Temették gyilkos hitvitákba, 
szent háborúk szennyes vizébe, 
sötét élet–cáfolatokba. 
Harmadnapon feltámadott!

Temetgetik ma is... Hiába. 
Nem rejti el se föld, se ég már, 
szív bűne, vagy ész érve, semmi, 
mert Ő MAGA AZ ÉLET!

Füle Lajos

A KERESZTEN
 
Lábad, mely járni mennyei 
javunkért annyiszor szokott,
bénán csügg. Sós ár szennyezi:
szent véred rácsorog.
Magad–szétosztó két kezed
Nem mozdul, s mégis folyton ad.
Ó, adjon is, mert bár szegek
Ütötték át, mégis szabad!

Robert Crashaw 
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„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik 
Istent szeretik, minden összedolgo-
zik.” (Róma 8,28)
Akkor is igaz ez az Ige, amikor egy „vi-
lágjárvány” tombol immár négy világ-
részen? (Az öt közül. Az Antarktiszon 
ugyanis még nem ütötte fel a fejét, 
mert a Pingvinek nem érzékenyek 
erre a betegségre.) Mára már odáig 
jutottunk, hogy emberek ezrei estek 
áldozatául ennek az új betegségnek. 
A többi millió, - milliárd - pedig ret-
teg, és mindenféle trükköt kitalál, 
hogy megússza, nehogy ő is áldoza-
tául essék ennek a „bajnak”.
Mitől van? Honnan van ez a világjár-
vány? Isten küldte ránk, mert gono-
szok vagyunk? (Úgy általában, vagy 
személyesen is?) Vagy a Pusztító újabb 
trükkje, hogy megmutassa a hatalmát 
a bűnbeesett emberiség fölött? Hiszen 
naponta ezrek, milliók imádkozzák, 
hogy „legyen meg a Te akaratod, mint 
a Mennyben, úgy itt a földön is.” Azt 
pedig tudjuk, hogy Isten akarata sze-
rint a Mennyben nincs „semmiféle” 
betegség. Akkor talán nem az Ő aka-
ratából van ez a szörnyű járvány!?
Megállapítanánk, hogy ez a Gonosztól 
van, de Isten miért tűri, miért enge-
di meg? Hiszen ezzel a Pusztító az 
egész teremtett világ emberisége felett 

gyakorolt uralmát, győzelmét szem-
lélteti, bizonyítja látványosan. Nem 
szabad elfelejtenünk, hogy az egész 
teremtett világ - a bűnbeesés által - a 
„múlandóság” alá vettetett - az EFO 
szerint: „az elmúlás hatalma alá van 
kényszerítve” -, vagyis ez a ‚Teremtett 
Földünk’ teljességgel a Sátán hatal-
ma alatt van. Csupán azok jelente-
nek ez alól kivételt, akik személyes 
döntésük alapján elfogadták Jézus 
Krisztus helyettes áldozatát, s ez által 
visszanyerték az Úr által eltervezett 
„üdvösség állapotukat”. Amíg viszont 
itt élnek ebben a „földi létben”, addig 
ők is  - mi is - a Földön érvényes fizi-
kai, biológiai törvények alá vagyunk 
rendelve. Kérhetjük - sőt naponként 
kérnünk is kell - az Úr Jézus vérének 
befedező oltalmát, de annak tudatá-
ban kell járnunk-kelnünk, hogy az 
e Földön érvényes fizikai, biológiai 
stb. törvények ránk is vonatkoznak, 
és érvényesek. 
Imádkoznunk kell a magunk, és csa-
ládtagjaink - sőt az egész teremtett 
világ - megőrzéséért, a betegek gyó-
gyulásáért. Mindezt annak tudatában, 
hogy a mi Istenünk olyan hatalmas, 
hogy az ‚alapigénk’ valósága ebben 
az esetben is megáll: „Azoknak, akik 
Istent szeretik, minden javukra van.”

Régen nem olvastam még az Interneten 
olyan országos - sőt - világméretű 
„imalánc” felhívásokat, mint nap-
jainkban. Bennünk - hívőkben - ta-
lán többször is megfordult már az a 
gondolat, hogy az éjszakai mulatók, 
szórakozóhelyek számát - amelyek 
igen gyakran képezik a bűnös életvi-
tel melegágyát - csökkenteni kellene. 
Ezeken a helyeken találnak vevőkre 
a kábítószer kereskedők. Talán ezek 
a helyek képezik a szexuális bűnök 
melegágyát is. Mégsem jutott eszébe 
senkinek, hogy ezt felvesse, hiszen 
nyilvánvaló volt, hogy egyértelmű el-
lenállás lenne a következménye, sőt, 
talán még támadásokat is kapna a ja-
vaslattevő, „szűklátókörű, vaskalapos, 
törvényeskedő” személy.
A „Koronavírus” ezt egy csapásra ‚el-
intézte’. Az emberek - hívők, és isten-
tagadók egyaránt - hirtelen rá lettek 
kényszerítve arra, hogy „magányba 
vonuljanak” és lehetőségük nyíljon 
elgondolkozni azon, amit a Biblia 
úgy írt meg sok-sok évvel ezelőtt, 
hogy „Minden ember olyan, mint a 
fű, és minden emberi dicsőség, mint 
a mező virága. Elszárad a fű, lehull a 
virág, de az Örökkévaló beszéde min-
dig érvényes marad.” (I.Pét 1,24-25 
EFO) Ez az Ige vigasztalást jelent 
számunkra, de a „Veszedelem Fiait” 
talán ráébreszti ez a „vírusveszély” 
arra a valóságra, hogy a - XXI. száza-
di, magasan fejlett - orvostudomány 
milyen tehetetlen ezzel a ‚láthatatlan’ 
ellenséggel szemben.
És még egy, amire még Isten Gyermekei 
is ritkán gondolnak: Amikor a Kossuth 
Rádióban Böjte Csabával készítettek 
rádióriportot, milyen egyszerűséggel 
mondta, hogy az Úr készített az Ő köve-
tői számára egy tavaszi „lelkigyakorlati 
lehetőséget”. Ha jól emlékszem azt is 
szóba hozta, hogy „minden rosszban 
van valami jó”. Nekünk szabadságunk 
van arra, hogy az eseményekben a jóra 
figyeljünk. Arra irányítsuk tekintetün-
ket, amiből áldás fakadhat számunk-
ra. Pál Apostol így írta ezt a Rómabeli 
testvéreinknek: „Azzal a reménység-
gel (vagyunk), hogy maga a teremtett 
világ is megszabadul a rothadandóság 
rabságától az Isten fiai dicsőségének 
szabadságára.” (Róma 8,21)

Nagy Rezső

Párhuzamok
Szeretném utólag megköszönni, 
hogy a 2020/1 hírlevelet megküld-
ték számomra Csak pár hét telt el a 
hírlevél óta és mégis mennyi min-
den történt!. 
A vírushelyzet - amit az Úr figyel-
meztetésének és kegyelme jelének 
veszek - számos régen tapasztalt 
helyzetet idéz. Lévén, hogy 85 éves 
leszek ez évben, emlékezni tudok 
az 1956-os rendkívüli események-
re, sőt a második világháború alatt 
gyerekként átélt „élményekre” is. 
Ha az életkoromtól eltekintek, szá-
mos analógia felfedezhető a mai és 
az akkori próbák között. 
56-ban már dolgoztam és a forra-
dalom hatása a munkahelyeken is 
érezhető volt, munkába nem kel-
lett menni (csak nekünk, mert mi 
a bérelszámolóba bejártunk, hogy 

legyen az embereknek fizetése.) 

Most vajon lesz-e? Az biztos, hogy 
az övéi bízhatnak ma is Istenben és 
az Ő ígéreteiben! 
A mostani karantén azért egy kicsit 
másabb kihívást jelent. A Biblia írja, 
hogy engedelmeskedjünk a felsőbb 
hatalmasságoknak, mert nincs ha-
talom csak Istentől. Így magam nem 
járok sehová. Se a szellemi, se a tes-
ti rokonok látogatására, sem foga-
dására nincs mód. Így aztán külön 
öröm számomra, hogy Kulcsár test-
vér videoüzenete elindult a MERA 
oldalán. Elsősorban a tartalom mi-
att örülök a szolgálatnak, de az, hogy 
kép is van a hang mellé, még sze-
mélyesebbé teszi az Isten üzenetét. 
Kívánom, hogy Ésaiás 55,11 szerint 
szóljon az üzenet mindenhol, ahol 
az Úr jónak látja. Imádsággal hordo-
zom a MERA szolgálatát az Úr előtt.

W. I.-né, Erzsike néni
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Barátunk érzékeny lelkivilágú, érző 
szívű legény volt. Rideg, rácsos abla-
kú zárkában töltötte a napjait, éveit. 
Hetenként buzgón járt azokra az is-
tentiszteletekre, amelyeket az intézet 
(BV) lelkipásztora tartott. Komoly, 
bűngyűlölő, de szerető szívű, kedves-
kedő embernek ismerték a lelkészt, 
amely tulajdonságok Barátunkra igen 
nagy hatást gyakoroltak. 
A sok-sok hét, hónap alatt mély kap-
csolat, igaz barátság, amolyan apa-fiú 
kapcsolat jött létre köztük. A fiú ter-
veket szövögetett, ígéretet tett a kinti 
életben való megállásra, a lelkipásztor 
pedig atyai szeretettel biztatta, báto-
rította őt. Mindketten tele izgalom-
mal készültek a szabadulás napjára s 
az azután való szilárd megállásra. A 
nagy nap végre eljött, de utána, mint-
ha gonosz törpék igazgatták volna az 
eseményeket, minden összekuszáló-
dott. Barátunk kezéből eltűnt a Biblia 
s helyét a pohár, az üveg foglalta el. A 
bent még imára nyíló ajka cifra sza-
vakat ejtett. Az imára kulcsolódó ke-
ze idekinn bűnös nők testén pihent. 
Csúszott lefelé a lejtőn s egyre mé-
lyebbre került a bűnök mocsarában. 
A lelkipásztor azonban tudakozódott 
utána s mikor találkozott vele, próbál-
ta szeretettel terelgetni őt, az eltéve-
lyedett bárányt. Ő azonban inkább a 
bűnök útját választotta. „Atyja” nem 
mondott le róla. Összefacsarodott 
szívvel, de ment újra meg újra, hogy 
visszatérítse kóborló „fiát”. Barátunk 
most is nagyon ragaszkodott hozzá, 
de a bűnhöz még jobban. Közben a 
lelkész hol örömmel, hol könnyek kö-
zött, de naponta, kitartóan imádkozott 
az elítéltekért, szabadultakért, köztük 
Barátunkért is. Azonban a sok gond, 
keserű csalódás, rengeteg munka las-
san, de biztosan őrölte a szervezetét. 
Egy napon, mikor Barátunk ismét el-
szomorító helyzetben volt, hír érke-
zett. Gyászos hír! Meghalt a lelkész! 

Infarktus! Túl sok teher nyomasztot-
ta. Barátunkban dolgozni kezdett az 
ideg. Előbb cifrázva hitetlenkedett, 
majd penge után nyúlt, de a társai 
nem engedték. Az ablak felé akart 
lépni, de lefogták s máris ott talál-
ta magát a fotelban. Hogy gyászolja 
hát? Itt a sok tele üveg. Gyorsan folyt 
le a torkán a gyöngyöző ital, mígnem 
elborult előtte minden. Nem látta a 
poharazó cimborákat, sem a kacér 
lányokat, mert belezuhant a kábu-
lat világába. 
Hosszú idő múlva, kijózanodván, el-
indult. A temetésre semmi pénzért 
sem ment volna, de így utólag el kel-
lett mennie. Kellett, mert szíve űzte, 
hajtotta a friss sírdomb felé. Hol lelas-
sított, hol nekilódult, mígnem megpil-
lantotta a fejfán szeretett támogatója 
nevét. Felbődült és sírva vetette magát 
a sír melletti fűre. Most értette meg 
igazán, hogy aki elment, az jót akart 
neki s tőle több szeretetet kapott, mint 
saját apjától. Most értette meg, hogy 
„atyja” micsoda áldozatot hozott érte. 
Áldozatot, amely már elviselhetetlen 
lett a szervezete számára. 
Ott, a sír mellett zokogva meglát-
ta Barátunk, hogy milyen mocskos, 
éjfekete, bűnökkel megterhelt életet 
élt. „Atyja” sírjánál döbbent rá an-
nak istenfélő életére s a saját tönk-
retett, Isten előtt utálatos  életére. 
Imádkozni kezdett. Megvallotta bű-
neit. Kérte Jézus Krisztus bocsána-
tát. Eldöntötte: végleg szakít a bűnös 
társasággal. Elballagott a lelkipász-
tor szeretteihez s elmondott mindent. 
Kitárta a szívét s az elhatározását. 
Ők egy csendeshétre vitték, ahol 
Barátunk lelkileg megújult. Új he-
lyen telepedett le, megtért emberek 
közösségébe épült be. És hirdette a 
szava és élete, hogy megfordult az 
ÉLETE! Telik-múlik az idő s most is 
hűséges keresztyén.

Pápainé, Lovasberény

Egy novemberi napon minden „rám 
dőlt”! Már nem tudtam uralkodni 
magamon. Úgy láttam, mérhetetle-
nül sok feladat hárult rám. És nincs 
segítségem! - gondoltam magamban, 
amikor hajnalban leültem Bibliám 
elé csendességet tartani. Kértem az 
Úr Jézus segítségét ekkor: mutas-
son nekem ebben valami irányt! 
Hol kezdjem, és hogy folytassam 
a teendőimet?! 
Ekkor valami módon, már nem em-
lékszem miként, előkerült Lukács 
evangéliumából ez a történet (Lk 
10,38-41).
Egy valami megragadott, egy drága 
megszólítás, bár Mária a nevem és 
nem Márta: „…Márta, Márta, sok 
mindenért aggódsz és nyugtalan-
kodsz.” (Lk 10,41)
De hiszen Ő tudja, hogy milyen 
szorításban érzem most magam! – 
örvendeztem. És leültem. Így „le-
csupaszítva”, tehát csak ezt az egy 
verset kiemelve, a többit hagyva a 
helyén, rádöbbentem, hogy mennyire 
sokat mondó ez az üzenet nekem.
Először is a kétszeri megszólítás: 
Márta, Márta, számomra azt jelenti, 
hogy figyelj rám! Most valami fon-
tosat kívánok felelni a kissé ingerült 
megszólításodra, kritikádra. Állj 
meg egy kicsit és gondolkozz már 
el! Vajon nem azért szólsz, mert azt 
tartod inkább fontosabbnak, amit te 
csinálsz? Nem veszed észre, hogy a 
nagy igyekezetedben elhaladsz va-
lami, vagy inkább Valaki mellett, 
Akitől most értékes lelki ajándékokat 
kaphatnál? Az aggódás és nyugta-
lankodás, vagyis ideges kapkodás 
helyett tudnál-e inkább Reám fi-
gyelni most? Márta, Márta, jó az, 
hogy törődsz másokkal és Velem, 
de gondolsz-e a háborgó, zaklatott 
szíved lecsillapítására, amit Tőlem 
tudnál megkapni? Utána egész biz-
tosan megoldódna az aggódásod 
és nyugtalankodásod problémá-
ja. Hidd el, Mária nélkül is helyére 
kerülnének a dolgaid úgy a szolgá-
latban, mint a szívedben.
Próbáld ki Márta, és próbálj meg 
Engem! Egy picikét te is ülj ide elém, 
Márta, és légy egy kicsit Mária! 
Látod?! Már sokkal könnyebb! Ugye 
megmondtam!

Sz. Andrásné

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy 
ha valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!”

Jn 3,16
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„Ezt öld meg! Barabást pedig bo-
csásd el nekünk!” (Lk 23,18)

A Húsvét számomra egy döbbenetes 
emberi dráma és egy emberileg fel-
foghatatlan isteni be-
avatkozás ünnepe. A 
szenvedéstörténet és 
a feltámadás az embe-
ri gonoszság és Isten 
végtelen szeretetének 
örök bizonysága!
Ismerjük a Bibliából, 
hogy Pilátus vonakodik 
teljesíteni a nép vezető-
inek követelését, Jézus 
keresztre feszítésének 
elrendelését. Nem ta-
lál benne olyan bűnt, 
amely indokolná ezt a szörnyű ítéle-
tet. Kajafás és társai azonban azzal 
zsarolják, ha nem teljesíti követelésü-
ket, feljelentik Rómában, a császár-
nál. Ezek után – bár Pilátus tudja az 
igazságot -, „mossa kezeit”, enged ne-
kik. Jellemző ez a gyáva emberekre!
A vezetők mögé felsorakozik a tömeg. 
Ott vannak közöttük azok is, akiket 
Jézus meggyógyított, akik boldo-
gan hallgatták tanítását a szeretet-
ről, annak gyakorlati megéléséről… 
Tapasztalhatták, hogy nem volt föl-
di vagyona, éjjel-nappal az emberek 
között szolgált, földi hatalmat nem 
akart, és azt kérte követőitől is, ha 
valakinek több adatott, cselekedjen 
irgalmasságot a rászorulókkal. Isten 
mentő szeretetét hirdette azoknak, 
akik hajlandók szakítani addigi bű-
nös életükkel – melyet a rágalmazás, 
hazugság, lopás, a másik kihasználá-
sa, elnyomása, irigység, képmutatás 
jellemez –, és visszatérnek az Isten 
által kijelölt igaz útra. Pilátus felteszi 
a kérdést az összegyűlt embereknek, 
kit engedjen szabadon: Jézust vagy 
Barabbást? A válasz megdöbbentő: a 
rablógyilkos Barabbás nevét ordítják, 
őt választják! Mélyen belém vésődött 
Munkácsy Mihály Krisztus trilógiá-
jából „A Krisztus Pilátus előtt” című 
hatalmas tabló, amelyen a mester fé-
lelmetes beleéléssel ábrázolta az ar-

cokon tükröződő gyűlöletet, gyilkos 
indulatot, kárörömet. És ott áll ve-
lük szemben a megalázott, megkín-
zott, szelíd Jézus, Akiben nem volt 
bűn, mindenkivel csak jót tett. Nem 

kell nekik! Csalódtak Benne, hiszen 
azt remélték, hogy királlyá koronáz-
tatja magát, és kiűzi a rómaiakat. 
Megtehette volna, de nem ez volt kül-
detésének célja! 
Halálakor kozmikus erők mozdultak 
meg, s az addig öklöt rázó, szitkozó-
dó emberek rettegve menekültek. 
Egy pogány római százados – aki 
végig nézte Jézus kereszthalálát –, 
felismerte benne a Messiást: 
„Bizony, ez az ember Isten Fia 
volt!” (Márk 15,39) A szenvedő 
Krisztus keresztje alatt csak né-
hány ember állt: édesanyja, és 
az Őt követő asszonyok, tanít-
ványai közül csak az a János, 
akire édesanyját bízta. Még 
volt valaki, aki titokban segí-
teni akart, Arimátriai József, 
aki saját sírhelyét ajánlotta fel 
Jézusnak. 

  * * *
Napjainkban is ugyanezekkel a 
kérdésekkel kínlódnak az em-
berek: Jézust vagy Barabbást 
válasszák? Az igaz utat, vagy a 
gonoszságét, mely romlásba visz, 
– csak nem hiszik. Erkölcsileg, 
lelkileg mélyre süllyedt a népünk 
nagy része, a hazug szó kedves 
füleiknek, különösen, ha földi 
javak ígérgetésével fűszerezett! 
Szinte „kötelezően” terjed az 

Isten káromlás, rágalmazás, haza-
árulás, homoszexualitás.
A közösség életét szabályozó 
Tízparancsolat eltűnt a közéletből, 

helyette a brutális erő-
szakot, a bűnözők vé-
delmét, felmentését, 
a tisztességtelen úton 
hatalmas vagyonok-
ra szert tett emberek 
pöffeszkedő terrorját 
látjuk, s az életellenes 
devianciák támoga-
tását. Sokszor ösz-
szeszorul a szívem: 
meddig tűri teremt-
ményei lázadását a 
Mindenség Ura?!
Húsvét gyönyörű ün-

nepén mindezek ellenére gondoljunk 
arra, milyen szomorú és reményte-
len volt a kétezer évvel ezelőtti tanít-
ványok helyzete, de sírásuk örömre 
fordult, hiszen Krisztus feltámadott!
Ne kövessük a Barabbásokat! Fi gyel-
jünk Jézus szavára, Aki az igazi meg-
oldást kínálja: „Én vagyok az út, az 
igazság és az élet!”    

Zika Klára

Michelangelo:
Vigadtak s búsultak

Vigadtak s búsultak az égi lelkek,  
hogy nem ők, hanem te haltál halállal,  
s a földi ember előtt véred által  
megnyitottad zárt kapuját a 
mennynek. 

Vigadtak, mert látták, hogy a teremtett  
ember bukása poklából kilábal,  
búsultak, mert a kínok garmadával  
a szolgák szolgájává lett kereszted. 

Honnét s ki voltál, jelezte szemének  
hunytával az ég, föld kitárta vemhét,  
hegyek rendültek, tajtékzott a tenger. 

Sírjaikból az ősatyák kiléptek,  
a démonok nyíttak, de a keresztség  
Új életében ujjongott az ember. 

Fordította: Rónay György



14 2020 / 1

Egy megtért zsidó tanúságtétele így szólt: 
„Zsidó testvéreim, pászka ünnepet tartottatok, és ahogy ott 
voltam köztetek, elnéztem ünneplésete ket. Eltakarítottatok 
minden kovászost házaitokból; megettétek a maceszt (a 
kovásztalan kenyeret) és a sült bárányt. Részt vettetek 
a zsinagógai istentiszteleten, amelyet teljesen a Talmud 
utasításai szerint tartottatok; de közben elfeledkezte-
tek arról, amit az Úr elsősorban megkíván. Mert Ő nem 
azt mondta: ,Amikor meglátom, hogy eltakarítjátok a 
kovászt, sem nem azt, hogy: ,amikor meglátom a ma-
ceszt vagy a bárányt, vagy hogy 
mentek a zsinagógába, hanem azt 
mondta: „MEGLÁTOM A VÉRT, 
ÉS ELMEGYEK MELLETTETEK” 
(2Móz 12,13).
Drága testvéreim, ezt nem helyette-
sítheti semmi! Amire szükségetek 
van, az a vér, vér! VÉR! VÉR!
Ahogy egyre nyomatékosabban ki-
áltotta ezt a szót, szénfekete szeme 
fenyegetően izzott és zsidó hallgató-
sága jajveszékelni kezdett. „A VÉR! 
Milyen átkozott ez a szó annak, aki 
csupán a régi hagyományokat tiszteli, 
de nem ismeri az áldozatot. Akárhol 
nyitja ki a KÖNYVET, a vérre buk-
kan, de sehol nem találkozik vele a 
jelenlegi zsidó vallásos szokások ban.”
Pillanatnyi szünet után a tisztes ag-
gastyán így foly tatta:
„Palesztinában születtem, közel het-
ven éve. Mint gyer mek, megtanítot-
tak a törvényre, tanultam a zsoltárok 
és a próféták könyvéből. Kisgyerek 
koromtól jártam a zsinagógába, és 
héberül tanultam a rabbiktól. Kezdet ben hittem abban, 
hogy a mi vallásunk az egyedüli igaz vallás a földön, de 
ahogy egyre idősebb lettem és ön állóan kezdtem tanul-
mányozni a Törvényt, megdöbben tett az, hogy noha a 
törvényben mindenütt a vérrel talál kozom, de éppen ez 
hiányzik teljesen azokból a szertartá sokból, amelyek kö-
zött nevelkedtem.
Újra meg újra elolvastam a 2Mózes 12-t és a 3Mózes 16-ot,  
17-et, és kivált az utóbbi fejezetek remegtették meg a szí-
vemet, mert ezek nagy engesztelési napról szól nak és ar-
ról, milyen szerepe van ott a vérnek. Éjjel nappal ez az Ige 
csengett a fülemben: „A VÉR...SZEREZ ENGESZTELÉST”. 
Tudtam, hogy megszegtem a tör vényt. Tudtam, hogy 
engesztelésre van szükségem. Évről évre azon a napon 
mellemet verve könyörögtem engesztelésért. Engesztelés 
azonban csak vér által van, és NEM VOLT VÉR.
Nagy nyomorúságomban végül kitártam a szívem egy ta-
nult és tiszteletreméltó rabbi előtt. Ő azt mondta, hogy 
Isten haragszik népére, Jeruzsálem a pogányok kezén 

van, a templom le van rombolva és mohamedán mecset 
van a helyén. Az egyetlen hely a földön, ahol véres áldo-
zatot lehet bemutatni az 5Mózes 12 és 3Mózes 17 szerint, 
meg van szentségtelenítve, népünk pedig szétszórtság ban 
él. Ezért nem találok vért sehol az istentisztele tünkben. 
Isten maga zárta el az utat a nagy engesztelés-napi áldo-
zathoz. Ezért most legjobb, ha buzgón tanulmányozzuk 
a Talmudot, megtartjuk rendelkezéseit, bízunk Isten ir-
galmában és az atyák érdemében.
Megpróbáltam megnyugodni, de képtelen voltam rá. 

Valami azt sugallta, hogy a tör-
vény érvényben maradt, noha a 
templom le van rontva. És sem-
mi más nem sze rezhet engesz-
telést a léleknek, csak a vér. Mi 
pedig nem mertünk engesztelő 
áldozatot végezni az Úr által ki-
jelölt helyen kívül egyebütt, így 
tehát engesztelő áldozat nélkül 
maradtunk.
Ez a gondolat rémülettel töl-
tött el. Sok más rabbival is be-
széltem erről. Csak egy kérdés 
szorongatott: hol találok kien-
gesztelődést?
Harminc éves elmúltam már, 
amikor elhagytam Palesztinát 
és Konstantinápolyba mentem, 
de magammal vittem a bennem 
lévő szorongató kérdést, és gyöt-
rődtem bűneim miatt. Egy napon a 
város egyik szűk utcáján sétáltam, 
amikor megláttam egy plakátot, 
amely összejövetelt hirdetett zsi-
dók számára. A kíváncsiság arra 

indított, hogy bemenjek. Alighogy leültem egy székre, 
hallottam, amint valaki azt mondja: „Jézus Krisztusnak, 
az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől” (1Jn 
1,7). Életemben ekkor találkoztam először a keresztyén-
séggel. Lélegzet-visszafojtva figyeltem, amint az előadó 
elmondta, hogy Isten kijelentette: „vérontás nélkül nincs 
bűnbocsánat” (Zsid 9,22), de odaadta Egyszülött Fiát, 
Isten Bárányát, hogy meghal jon értünk, és aki hisz az 
Ő vérének erejében, annak minden bűne megbocsátta-
tik. Ez az Ézsaiás 53-ban meg jövendölt Messiás; ez a 22. 
Zsoltár isteni szenvedője. 
Testvéreim, végre megtaláltam az engesztelő vért. Hittem 
benne, és most örömmel olvasom az Újszövetséget. 
Megtalálom benne, hogyan teljesedett be Jézus Krisztus-
ban mindaz, amit az Ószövetség megjövendölt. Az Ő vére 
ontatott ki a bűnösökért. Ezzel eleget tett Isten igazsá-
gának, és megváltójává lett mind a pogányoknak, mind 
a zsidóknak.

(ismeretlen szerző)

DRÁGA VÉR 

Krisztus vére az egyetlen erő, 
Amely által a menny elérhető. 
Megnyílt a kárpit: drága öt sebek! 
Itt a szentek szentjébe léphetek.

A Bárány vére oltalom jele. 
Míg rajtam van nem ér ítélete. 
Jöhet bűn, Sátán, nyomor vagy halál 
Lelkem e vérben védelmet talál.

E vér a legtisztább aranyruha. 
Örök öltöny. Szét nem foszlik soha… 
Terülj lelkemre, drága, üdv–adó, 
Hadd lehetnék fehér, miként a hó!

Az égi honra méltó az lehet, 
Ki látta már a vérző öt sebet. 
És aki abban hittel elmerül, 
Az életére örök fény derül.

Gerzsenyi Sándor 
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Isten fiai a feltámadás fiai. Akik hit 
által elfogadták Jézus Krisztus vált-
ságművét, azok újjászülettek, új élet-
re keltek, amelynek nem árt többé a 
halál. Ők a feltámadás fiai. Milyen 
jellemzőik vannak?
A feltámadás fiai hosszútávon 
gondolkodnak.
Nemcsak e földi lét-
ben reménykednek 
Krisztusban. Tudják, 
hogy „ha csak eb-
ben a földi létben 
reménykedünk a 
Krisztusban, minden 
embernél nyomorultab-
bak vagyunk.”(I. Kor. 15, 
19) Aki számol a feltámadással, 
az az élő Istennel számol és fordítva, 
aki az élő Istennel számol, az számol 
a feltámadással. Ha valaki nemcsak 
a mának él, hanem gondol a holnap-
ra is, azt bölcsnek mondja a közvéle-
mény. Az emlékezetes kis mese is ezt 
tanítja a nyáron szorgalmas hangya 
és lustálkodó tücsök esetében. Már 
a gyermekek is megértik, hogy az a 
bölcs és előrelátó, aki a holnapra is 
gondol. Emberi logikánk azonban „le-
blokkol” amikor arról van szó, hogy 
az igazán bölcs ember nemcsak a föl-
di élet napjaival számol, hanem az 
örökkévalósággal is. A feltámadás fiai 
azonban hisznek a feltámadásban és 
nem akarják Isten hatalmát csupán a 
földi élet rövid tartamára korlátozni.
A feltámadás fiai tudják, hogy min-
den jelenlegi problémától megsza-
badulnak.
Tudjuk, hogy sok megoldatlan és embe-
rileg megoldhatatlan probléma van még 
a hívők életében is. Szembetalálkozunk 

olyan kérdésekkel, amelyeket nem 
tudunk megválaszolni. Ilyenkor jó ha 
szem előtt tartjuk: Kérdéseink vége-
sek, problémáink – gyermekeinkkel és 
jövőjükkel kapcsolatban is – végesek. 
Betegségünk véges. Szomorúságunk 

véges. Gondjaink végesek. A 
magány véges.

Végtelen azonban az 
áldás, amit Isten 
gyermekei a feltá-
madásban kapnak. 
Aki ezt tudja és ma-

gát ehhez tartja, az 
már most új életre tá-

madt fel.
A feltámadás fiai már most 

Istennek élnek.
Így is mondhatjuk, hogy számukra 
már most él Isten. Akármilyen távo-
linak tűnjön is nagypéntektől hús-
vét, bármennyire más legyen is a mi 
kérdésekkel és kétségekkel teljes éle-
tünk, mint a feltámadásban nyerhe-
tő élet, összeköti a kettőt az élő Isten 
és a feltámadt Krisztus. Aki nem fél 
beteget és haldoklót látogatni, az ta-
lálkozik olyan emberekkel, akikről 
ez szó szerint leolvasható. Ott a bi-
zonyosság: Jézus velem. Ő nem hagy 
el, erősen tart a halálon át. Aki fáj-
dalomtól meggyötört arcokon ilyen 
ragyogó szemeket látott, az nem fog 
többé könnyelműen átnézni a feltá-
madás bizonyosságának erején, Jézus 
Krisztus azt mondta: „Én vagyok a 
feltámadás és az élet, aki hisz énben-
nem, ha meghal is él.” (János 11:25) 
Hiszed-e ezt? Ha igen, akkor te is a 
feltámadás fia vagy!

id. Nemeshegyi Zoltán

HÚSVÉT HAJNALÁN

Alig várták, hogy jöjjön a reggel, 
s most bánatosan, illatos kenetekkel, 
sírva sietnek a sír fele hárman, 
epesztő, emésztő, roskasztó gyászban. 
Ím ébred az élet és támad a nap már. 
A madarak kara csak egy fénylő 
sugarat vár 
és csattog az ének, száll által a légen 
fel, fel az ég felé ... Csak úgy, mint régen. 
Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék? 
Mikor a Mester előttük ment még, 
és ajkán az élet igéi fakadtak 
a szomjazóknak, a fáradtaknak! 
Volt–e valaha riasztóbb álom, 
mint ez a három nap, ez a három: 
mikor, aki folyvást csak életet mentett, 
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szentet, 
viszik diadallal a főpap elébe, 
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe 
és suhog a korbács és csattog az ostor, 
hol, aki megvédje, a hős, az apostol? 
És az Atya hallgat? – Mély csend ül az égen 
s most hajnallik újra: csakúgy ... 
úgy mint régen.

Hogy hurcolták! Mint egy gonosztevőt. 
S még volt, aki gúnnyal nevette Őt, 
amint a tövistől a vére kicsordul, 
s úgy kell felemelni az utcai porbul. 
Köpdösve, gyalázva a fára szegezték, 
de Ő ugyanaz volt, ott is szeretett még, 
ott fenn a kereszten, anyát és poroszlót: 
könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót. 
Ó, jaj, a halálig, mindig szeretett! 
Viszik az illatozó kenetet, 
és sírva sietnek a sír fele hárman, 
nagypénteki gyásszal, húsvéti sugárban.

Hogy látnák szemükben keserű könnyekkel, 
milyen csodálatos ez a reggel. 
A pálmafák két szegélyén az útnak 
súgva–búgva valami titkot tudnak. 
A virágok át harmatkönnyeken 
már látják felragyogni fényesen 
az élet napját, s azt hirdeti minden: 
A sírban nincsen! A sírban nincsen!

Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva. 
Betekinteni egy üres sírba, 
az angyal előtt döbbenve megállni: 
feltámadott, élő Mesterre találni.

Húsvétkor ha nincs még húsvéti szíved, 
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed 
könnyesen, aggódón, búsan, amint van, 
s keresd a Krisztust, keresd a sírban! 
Nem, úgysem fogod megtalálni ottan. 
Eléd fog állani feltámadottan.

Túrmezei Erzsébet

HÚSVÉT 
Fakadnak már a virágok, 
Kiderül az ég, 
És a föld most készül ülni 
Drága ünnepét. 
Szíveinkben mint a földön, 
Ma öröm legyen, 
Feltámadt az isten–ember 
Győzelmesen!
 

Aki tudja, mint töré fel 
Sírját a dicső, 
Aki látja, hogy a földön 
Minden újra nő, 
Gondoljon feltámadására, 
Mely örök leszen ... 
Feltámadt az isten–ember 
Győzelmesen.

Reviczky Gyula
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Nyugdíjba menetelem előtt értettem 
meg a Róma 10,10 üzenetének máso-
dik felét: „Mert szívvel hiszünk, hogy 
megigazuljunk, és szájjal teszünk 
vallást, hogy üdvözüljünk.”
A 86 éves Kati néni hűséges vasár-
napi istentisztelet látogatónk volt. 
Ráadásul korához képest fiatalosan 
gondolkodott, és kedves kapcsolat 
kötött össze bennünket. Mivel bib-
liaórára soha nem jött, gyülekezeti 
hétvégére, csendeshétre sem, foglal-
koztatott a kérdés: Vajon érti igazán 
az evangélium lényegét? Van új éle-
te Krisztusban? Megragadta az üd-
vösségét?
Elhatároztam, hogy meglátogatom, 
és megbeszéljük ezeket a lénye-
ges kérdéseket. Örömmel fogadott 
a közösen megbeszélt időpontban. 
Belemelegedtünk a beszélgetésbe, té-
ma témát követett, közös ismerősök 
is előkerültek a múltból. Gyorsan el-
röppent másfél óra. Bűnbánattal gon-
doltam: – Uram! Ezt a látogatást jól 
elrontottam. Mindenről beszéltünk, 
csak arról nem, amiért jöttem. Már 
én is elfáradtam, bizonyára Kati né-
ni is. Amúgy is kényes dolog hűséges 
gyülekezeti tagnak feltenni a kérdést: 
Van-e élő hite?! – Úgy látszik, el kell 
jönnöm egy másik alkalommal is.
Kati néni, látva az indulásra készü-
lődésemet, azt kérte: – Tamáskám, – 
ilyen közvetlenül szólított – még egy 
kérdésem lenne. Ne menjen el addig, 
míg fel nem teszem. – Tessék mondani. 
– Nem tudom, hogy van-e új életem 
Jézus Krisztusban? Van-e üdvössé-
gem? Néha csordultig tele a szívem 
a bizonyossággal, de máskor olyan 
bizonytalan vagyok…– Megrendített, 
hogy az Úr ilyen pontosan szájába ad-
ta, amit én is kérdezni akartam. 
–Kati néni, látja a bűneit? – Ugyan, 
Tamáskám – mondta – és kinyi-
totta a kopottra olvasott Bibliáját, 
mutatta a sok-sok aláhúzott igét: – 
Természetesen, látom. – Hiszi, hogy 
Jézus Kati néniért is meghalt a ke-
reszten? – Ugyanazt a választ kap-
tam. Magam is meglepődtem, hogy 
kiszaladt a számon: – Akkor ott a 
gond, hogy Kati néni „flörtöl” Jézussal! 

– Mit csinálok?! – kérdezte megdöb-
benve. – Úgy tesz, mint akik „együtt 
járnak”, de nem kötnek életre szóló 
szövetséget. – A házasságkötéssel 
kinyilvánítjuk mindenki felé, önma-
gunk felé is, hogy döntést hoztunk. 
Nem akkor szeretjük meg a párunkat, 
amikor megállunk az úrasztala, vagy 
az anyakönyvvezető előtt. Mégis, ha 
megkérdezi valaki: – Házas vagy? – 
Igen! – Honnan tudod? – Két hete, 
négy éve, húsz éve volt az esküvőm… 
Megkérdezzük: – Újjászülettél? Van 
örök életed? – Jönnek a magyaráz-
kodások: – Már a nagymamám is 
imádkozott, régóta hiszek stb. stb. – 
De ez az „igen” helyett mellébeszélés, 
bizonytalanság.
– Kati néni, kössük meg azt az örök 
szövetséget, amelyet megszerzett 
Jézus a kereszten. Mondja utánam 
az imát, de csak azt, amit sajátjának 
vall: – Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, 
hogy hitet adtál nekem, és most sze-
retném örökre megkötni a Veled va-
ló közösséget. Bocsásd meg minden 
bűnömet, vágj el minden szálat, ami 
a Sátánnal összekötne, és jöjj be az 
életembe, vedd át az uralmat, hadd 
legyek örökre a Tied! Ámen.
Kati néni arca felderült, én elmen-
tem. Vasárnap az istentisztelet után 
a templomajtóban találkoztunk: – 
Tamáskám! Az Isten áldja meg, hogy 
eljött hozzám. Azóta olyan békességem 
van. – Mindez öt éve történt. Évente 
néhányszor igét hirdetek a régi gyüle-
kezetemben. A kijáratnál találkozom 
az egyre idősebb Kati nénivel. Rám 
kacsint cinkosan: – Minden oké! – 
Ebből tudom, hogy békessége, bizo-
nyossága van az örök élete felől.
Elgondolkodtam az eset után. Ha nem 
megyek el Kati nénihez, neki akkor is 
üdvössége lett volna. Hiszen hitt Jézus 
Krisztusban, mint Megváltójában. De 
az évei ebben a bizonytalanságban 
teltek volna el, amiről szólt nekem. 
Megértettem, hogy most is igazoló-
dott, az igének minden kis részlete 
fontos: „Mert szívvel hiszünk, hogy 
megigazuljunk, és szájjal teszünk 
vallást, hogy üdvözüljünk.”

Végh Tamás

Ki vagyok én? 
Ki vagyok én? Gyakran mondják: 
cellámból úgy lépek elő, 
derűsen, nyugodtan, keményen, 
mint várából a földesúr. 
Ki vagyok én? Gyakran mondják: 
őreimmel úgy beszélek, 
szabadon, tisztán, kedvesen, 
mintha parancsnokuk volnék. 
Ki vagyok én? Azt is mondják: 
sorsomat úgy viselem, 
mosollyal, nyugodtan, büszkén, 
mint aki váltig győzni szokott. 
Az vagyok valóban, aminek mondanak? 
Vagy csak az, aminek magamat ismerem? 
Kalitkába zárt madár; sóvárgó, 
nyugtalan beteg,
aki levegőért kapkod, fuldokol, 
színekre, virágra, madárdalra vágyik, 
jó szóra, baráti melegre, 
dühíti oktalan erőszak, kicsinyes bántás, 
hánykolódik nagy dolgokra várva, 
tehetetlenül aggódik, messze van barátja, 
imádságra, gondolatra, alkotásra fáradt, 
szíve üres, kész már mindentől búcsúzni? 
Ki vagyok én? Ez, vagy az? 
Hol ez, hol amaz? 
Egyszerre mindkettő? Másokat ámító, 
magában sápító hitvány alak? 
Vagy vert had fut bennem 
szanaszét a már kivívott győzelem elől? 
Ki vagyok én? Váltig faggat, gúnyol 
a magány, a gyötrelem. 
Bárki vagyok, Te tudod, ismersz: 
Tiéd vagyok én, Istenem! 

Dietrich Bonhoeffer
(Fordította Boros Attila) 

Jobb későn, mint sohaAmikor az előző pályázatot 
meghirdettük, ki sejthette vol-
na, hogy mire az Antenna újság 
nyomdába kerülne – ezt eredeti-
leg március 20. utánra terveztük 
-, addigra a Koronavírus min-
den emberi számítást és tervet 
felülír... Ez alaposan megvál-
toztatta a szerkesztés menetét. 
A következő lapokon a házas-
sággal, az Istentől kapott és ren-
delt társsal kapcsolatos írásokat 
közöljük, hogy legalább részben 
kárpótoljuk olvasóinkat. A foly-
tatás – reménység szerint – a 
pünkösdre megjelenő, s ezzel 
az újsággal együtt postázan-
dó magazinunkban lesz majd 
olvasható…

Kulcsár Tibor
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Pár választás…
„Nehéz kenyér.” Sok 
bölcsesség, józan-
ság és Istenre figye-
lés kell hozzá. Hála 
Istennek sok áldott 
példát lehetne sorol-
ni, és sok megszív-
lelendőt is, mert hát 
ugye a bölcs ember 

más hibájából is tanul, nemcsak a 
maga kárán…
Egy testvérnő történetét szeretném el-
mesélni. Hosszú évekkel ezelőtt beteg 
lett a férje. Rövid időn belül világossá 
vált, hogy ez a betegség nem egy kis 
torokgyulladás csupán, hanem olyan-
fajta, amelyre nincs emberi segítség. 
Példamutatóan ápolta, gondozta, és 
szüntelen imádkozott érte, ugyanis 
amikor hozzáment annakidején ehhez 
a férfihoz, az nem volt hívő ember. Jó 
ember volt. Szerette a családját, ha-
zaadta a fizetését, még néha napján 
a gyülekezetbe is el-eljárogatott, de 
semmi több. A lelki dolgok úgymond 
őt nem érdekelték. Aztán jött ez a be-
tegség, hamarabb, mint gondolták, s 
az asszonyra rátört a kétség: Talán 
hiába imádkoztam érte?! Talán hi-
tetlenül fog elmenni, s aztán az örök 
kárhozat vár rá?! Sokat sírt, és so-
kat imádkozott, különösen, amikor 
a nagybeteg férje nem látta…
Ha, most szépet akarnék írni, úgy 
kellene folytatnom, hogy végül, az 
utolsó napokban ez az ember elfo-
gadta Jézust személyes megváltójá-
nak, s örömmel tért haza a tékozló fiú 
az atyai házba… Sajnos, nem tudjuk, 
hogy valóban így történt-e, vagy sem. 
Nem volt visszajelzés. Csak remény-
kedünk abban, hogy Istennek volt 
hatalma arra, hogy akár az utolsó pil-
lanatban is hazafogadja tékozló fiát, 
ha hittel felsóhajtott hozzá…
Ám, a történetnek itt még nincs vé-
ge. Ugyanis, az özvegyen maradt fe-
leség volt annyira tisztességes, hogy 
később bevallja,  bizony sok figyel-
meztetést kapott annakidején a család-
tól, a gyülekezettől, a lelkipásztortól, 
hogy ne vállalja a felemás igát, de ő 
úgy gondolta, hogy neki majd men-
ni fog… Előbb-utóbb a férje szépen 
megtér, s  minden jó lesz… Hát nem 
volt minden jó… S a legrosszabb az 
volt, - ezt ő maga mondta -, hogy so-
ha nem tudtak együtt imádkozni. 

Mert ugye, nehézség mindannyiunk 
életében van, ez az élettel együtt jár. 
De az korántsem mindegy, hogy eze-
ket a nehézségeket férj-feleség együtt 
tudja Isten elé vinni imában, s együtt 
tudnak könyörögni a szabadításért is, 
vagy mindkettő cipeli a maga részét, 
s nincs közös nevező…
Eszembe jut egy gyülekezeti alkalom 
is, amikor többek között azt a feladatot 
kaptuk, hogy mindenki keresse meg 
a párját - ami a szék aljára ragasz-
tott számok azonosságából adódott 
-, s beszélgessenek néhány percig. 
Nekem egy fiatal leány lett a párom, 
akit régebb óta jól ismerek. Nem is 
kertelt, ott folytatta a beszélgetést, 
ahol abbahagyta néhány hónapja... 
„Tudod”, - mondta - „a legégetőbb 
problémám az, hogy még nincs ba-
rátom”. (Egyébként nem annyira idős 
a leányzó, még tízessel kezdődik az 
életkora). „De”, - folytatta -, „ha bár-
ki megkérdezi, hogy miről beszélget-
tünk, akkor légyszíves azt mond, hogy 
a pályaválasztás kérdéséről, mert tu-
lajdonképpen ez is foglalkoztat, csak 
korántsem annyira, mint a párválasz-
tás kérdése.” Hát igen, velem őszinte 
volt, de más előtt nem akarta lelep-
lezni magát. Ismerős ugye?! 
A válás kérdése is idekívánkozik. 
Lassan olyan természetes, mint a 
lélegzetvétel. Viccelünk vele, élce-

lődünk, szójátékokhoz használjuk, 
még sokszor házasság- kötések al-
kalmával is: „- Mi lesz vele? – Majd 
elválik.” Ugye ismerősen hangzik? 
Feltételezem, hogy nemcsak én hal-
lottam már ilyen megszólalásokat… 
Egyébként kár, hogy hallottam. Nem 
építő. Még viccből se…

Más esetben megpróbáljuk szocioló-
giai kérdésként kezelni a válás kérdé-
sét, mint korunk családtípusai közt 
az egyik gyakran fellelhetőt: csonka 
család. Aztán, egyre gyakrabban ta-
lálkozunk ennek továbbfejlesztett 
válfajával, a patchwork family-vel 
is, s ez alatt a szép kifejezés alatt, a 
„folt hátán folt” módon szerveződő 
családokat értik. Csak az a baj, hogy 
a patchwork a kézimunkában kifeje-
zetten tetszetős, de mint családmo-
dell nem igazán kívánatos. 
Egyszer láttam egy karikatúrát, mely 
nagyon szemléletesen ábrázolta ezt a 
korunkra oly annyira jellemző csa-
ládtípust. A képen az apuka mutat-
ta be egy ismerősnek a családot: „Ő 
Pistike, a feleségem első házasságából. 
Ő Józsika, az én első házasságomból. 
Ő Évike, a feleségem második házas-
ságából. Ő Katika, közös gyerek. Ő pe-
dig…- a sorban álló ötödik gyerekre 
mutatva -, hát, ő nem tudom kicso-
da, és azt se, hogy hogyan került ide.” 
Humoros?! Inkább azt mondanám, 
hogy tragikus. Ide jutottunk… Nem 
szeretnék bővebben belebonyolódni a 
kérdésbe, hiszen sok mindent tudunk 
a válásról, a következményeit is lát-
juk, de mindez még nem segít rajtunk.
Egy spontán kialakult beszélgetés jut 
eszembe. Egy egészen más ügyből 
kifolyólag meglátogattam egy fiatal 

édesanyát. Leánykori ba-
rátnője is nála volt, aki im-
már kétgyermekes anyuka. 
Látásból ismertem is, mi-
vel az elmúlt hetekben 
kétszer összefutottunk 
már, de ezen túlmenően 
semmi közelebbi kapcso-
lat nem volt köztünk. Még 
csak néhány perce voltam 
ott, amikor felém fordul-
va annyit mondtak, hogy 
ez a bizonyos általam alig 
ismert hölgy válik, „pon-
tosabban szétköltözünk”-, 
helyesbített, „mert csak 
élettársi viszonyban vol-

tunk. Nem láttuk annyira 
fontosnak azt a papírt, most meg már 
úgy is vége.” Mi lesz a gyerekekkel. 
kérdeztem. „Még nem tudják, de mi 
már mindent szépen megbeszéltünk. 
Szerintünk nekik is így lesz jobb. Majd 
megszokják.” 
Hát, nem tudom, hogy gondolják azt, 
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hogy ezt olyan könnyű megszokni?! 
De azt se, hogy miért hitték el annak 
idején azt a hangzatos hazugságot, 
hogy mindegy, hogy van házasság 
vagy nincs, mert az csak papír kér-
dése… Nem gondolnám. Ugyanis fon-
tos a nyilvánosan, kívánatos esetben 
Isten és emberek előtt egyaránt vál-
lalt elkötelezettség.
Páratlan helyzet… Ez is a témához 
tartozik. Nem igazán kívánatos, hogy 
nagyon nehezen találnak társra a fia-
talok, sőt a „kevésbé fiatalok” is, mert 
félnek az elkötelezettségtől. Ennek 
eredményeként nagyon sok egyedül-
álló ember él a társadalomban, és a 
gyülekezetben egyaránt. Áldás, vagy 
átok?! Nehéz megmondani. Azt hi-
szem a szív állapotától függ, hogy mi-
vé válik. Vannak, akik Istentől kapott 
életpályaként élik meg az egyedüllé-
tet, mások kegyetlen sorscsapásként. 
A közelmúltban olvastam Patricia St. 
John élettörténetét. Neve jól ismert 
mindazok előtt, akik szeretik és isme-
rik a keresztény ifjúsági regényeket. 
Olyan páratlan regények szerzője ez 
az angol hölgy, mint a „Nyomok a hó-
ban”, „A vadon titka”, „Ahol a szivár-
vány földet ér”, „A győztes”, vagy az 
„Onesimus”, aztán „A világosság csil-
laga”, „Az ezüst út”, és még sorolhat-
nám… Igazán értékes írások kerültek 
ki a keze alól. Nem tudom, hányan tud-
ják róla, hogy egyedülálló volt. Nem 
magányos, hanem egyedülálló. Így ír 
erről életrajzi írásában:  „Akkoriban”, 
- mármint a londoni bombázások ide-
jén, amikor is ápolónői gyakorlatát 
töltötte egy zsúfolt, londoni kórház-
ban - „akkoriban tudtam meg, hogy 
az egyetlen férfi, akihez szívesen fe-
leségül mentem volna, elesett Kréta 
szigetén. Lettek volna más lehetősége-
im is, de az én férfiideálomnak magas 
követelményeket kellett kielégíteni. 

Annak az egynek a kivételével soha 
másban nem érzékeltem az egyszerű, 
együttérző becsületességet és erkölcsi 
tisztaságot.” Majd később így elmélke-
dik: „Gyakran kérdezik tőlem, hogy a 
házasemberek, vagy az egyedülállók 
végzik jobban Isten munkáját. Úgy 
tűnik, hogy mindkettőnek megvan 
a maga helye, bár nyilvánvaló, hogy 
bizonyos feladatokat az egyedülállók 
jobban el tudnak látni. Ám hiszem, 
hogy az egyszerű keresztény otthon, 
ahol a férj és feleség szereti és tiszte-
li egymást, ahol boldog gyermekeket 
nevelnek az Igével az Úr félelmé-
ben, valóságos világító torony.” – írja 
Patricia St. John. 
Micsoda bölcsesség sugárzik ebből a 
néhány gondolatból! Zúgolódhatott 
volna, sőt valósággal megkeseredhe-
tett volna ez a hölgy, hiszen a háború 
elvette tőle azt, akit igazán szeretett. 
De nem ezt tette. Hasznossá tette ma-
gát, mint ápolónő, mint nevelőnő, mint 
misszionáriusnő, és mint írónő. Élete 
igazán gyümölcsöző és bővölködő volt.  
Az az imádságom, és őszinte kíván-
ságom, hogy Patriciához hasonlóan, 
akik egyedül vannak, megtalálják azt 
a helyet, melyet Isten rendelt a szá-
mukra, ahol mind a környezetüknek, 
mind az Úr országának hasznos és 
boldog tagjai lehetnek. És imádkozom 
azokért is, akik társra vágynak, hogy 
Isten rendelje ki számukra azt, akivel 
együtt lehetnek „eggyé” és hasznossá, 
hogy ők is eszközök lehessenek Isten 
kezében, azokkal együtt, akik már rég-
óta vagy kevésbé régóta házasságban 
élnek. Hiszen a családi állapot „csak 
állapot”, de a gyümölcstermő élet kö-
telesség, Istentől kapott feladat.

Kulcsár Anikó

Áldom az Urat, mert jó, naponként 
táplálja lelkünket az Ő Igéjével. 
Az Isten Igéje az életnek kenye-
re, mely az örök életre táplál. 
„Gyönyörködöm a Te beszéded-
ben, mint aki nagy nyereséget ta-
lált.” (Zsolt 119,162) 
Minden este áldást nyerek a MERA 
adásból. A testvérek munkája ál-
tal növekszünk lelkileg, erőt me-
rítünk az élet terhe hordozásához 
és reményt a boldog örök életre.
Megkaptam az Antennát. Nagyon 
szépen köszönöm! Felbecsülhetetlen 
érték az a sok szép vers, a bizonyság-
tételek, azzal biztatnak, hogy minden 
napunk az Úr Jézus Krisztusban va-
ló bizodalomban teljen. Különösen 
az ragadott meg, amely az Isten 
Igéjére mutat. 
Sokáig jártam az istentiszteletre, 
mikor az Isten Igéje megítélt. A 
férjemmel nem esküdtünk temp-
lomban csak polgári esküvőnk volt. 
A nővérem elvált s én úgy gondol-
tam, hogy az nem fontos. Isten ir-
galmas volt hozzánk és nem csak 
a fülemmel, hanem a szívemmel 
hallottam, hogy paráznaságban 
élünk. Borzasztó félelem fogott el 
és rövidesen megesküdtünk az Úr 
színe előtt. Négy hónapra rá az Úr 
a férjemet hazavitte. Bár leírha-
tatlan volt a fájdalmam a férjem 
hirtelen, váratlan elköltözése mi-
att, mégis áldom azóta is az Urat, 
hogy még idejében megintett az 
Ige által. „Áldott legyen az Isten 
és a mi Urunk, Jézus Krisztusnak 
Atyja, aki megáldott minket min-
den lelki áldással a mennyekben 
a Krisztusban.” (Efezus 1,3) „Nem 
szűnöm meg hálát adni tiértetek, 
emlékezvén reátok az én könyör-
gésemben.” (Efezus 1,16) 
Áldást, békességet, bölcsességet, 
erőt, egészséget a további munká-
jukhoz a testvéreknek!

P. Ferencné, Nagydobrony

Kitartó imádkozás
„Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, 
elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.” (Filippi 1.6)
Templomba járó, Bibliát olvasó fiatalemberhez mentem feleségül, de 
sajnos hamarosan kiderült, hogy zugivó. Csak úgy, egyedül, titokban 
iszogatott. Nagyon nehéz volt így az életünk. Reggelente - a napi biblia-
olvasás és csendesség alkalmával, illetve után - csak a reménnyel kezd-
tem a napomat, hogy ma fog megtérni. Ezt a reményt 54 évig tápláltam. 
Két héttel a halála előtt hívta a gyülekezet pásztorát és csodálatos véget 
adott az Úr neki. Egymással is megbékélve távozott, hiszem az örök ha-
zába. Hála legyen érte a mi Istenünknek. 
Az Úr Jézus áldja meg az életüket és munkájukat!

Imádkozó szeretettel egy hűséges hallgatójuk

A türelem csak türelemmel 
sajátítható el, mint ahogy az 

ember úszni csak az úszás 
gyakorlása által tanulhat 

meg…
C.H. Spurgeon
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(1) A szerelem egy olyan „téma”, amely 
végigkíséri az emberiség egész törté-
nelmét. A maga éteri tisztaságától a 
legaljasabb és legpiszkosabb változa-
táig az életnek és az irodalomnak is 
a teljes skáláját felöleli. De vajon mi-
lyen lehetett Istennek ez az ajándé-
ka a maga egyszerűségében, amikor 
beleültette az emberek szívébe? Mert 
alighanem azért mégiscsak ez lenne 
az eredeti, „a” szerelem.
Azt mondhatnánk, hogy 
erre nem kell tanítani 
fiataljainkat, mert ez 
nem tananyag, hanem 
csak úgy felébred ben-
nük magától is a maga 
idejében. Ez igaz is, meg 
nem is. Nem igaz azért, 
mert ha tiszták, akkor 
meglehetősen gyámolta-
lanok, ha megszerelme-
sednek. Ha nem tiszták, 
hamarabb válnak fogé-
konnyá a torzult vagy 
egyenesen romlott vál-
tozatára, és arról hiszik, 
hogy az a szerelem. Ha sose lett vol-
na pornó, homoszexualitás, nem is 
kellene ezekről még csak említést se 
tennünk. Most sem szeretnék ebbe 
az irányba tovább menni.
(2) Az igazi szerelemre ébredésnek 
mindig van némi előzménye. Amikor 
tényleg megébred a gyerekben, akkor 
még a gyerek tényleg csak gyerek. Nem 
tudja, hogy mi is van vele, csak nyug-
talan. Boldog is, meg boldogtalan is. 
Fantáziál is, meg szégyelli is magát, 
és alig van mellette olyan, akivel ezt 
megbeszélhetné. Pedig ő olyan, mint 
amikor a kisborjú nem tudja, hogy 
mi van vele, csak ugrabugrál a friss 
tavaszi szellőben. 
Gyerekkoromban, amikor a bácsi meg-
fejte a tehenet a tanyán, belemártotta 
ujját a tej habjába, és rákente a borjú 
orrára a tejszínhabot. Az meg csak 
nézett, nem tudta, hogy mi van vele. 
Az angol úgy is nevezi ezt a szerelmet: 
calf-love – vagyis: borjú szerelem. 
Aztán ahogy jön ez a tejszínhab ízű  
„szerelem”, úgy el is múlik, mintegy 
magától. Jönnek az iskolában a rossz 
jegyek, meg a szülői jogos dorgatóri-

umok, és a gyerekek egyszeriben ki-
józanodnak. Jól is van ez így. Hatvan 
éves korában majd visszaemlékszik, 
és az mondja: Istenem, de szép volt!
(3) Aztán telik az idő, és ott belül a 
szívben valami mélyebben mozdul 
meg. Ez már komoly dolog. Hiányozni 
kezd az „a valaki”, akiről pillanatnyi-
lag nem tud semmi bizonyosat. Illetve 
ábrándozhat arról, hogy milyet képzel 
el magának, de amikor aztán tény-

leg rátalál, és a szíve 
azt súgja, hogy „ő az”, 
ezek az álmodozások 
nem sokat jelentenek. 
Következik egy gyönyö-
rűséges időszak, olyan, 
amilyenről Martialis 
epigrammájánál még 
senki sem írt szebbet: 
Difficilis, facilis, 
iucundus arcerbus est 
idem, 
Nec tecum possum 
vivere, nec sine te.
Magyarra fordítva: 
„könnyű és nehéz, ször-

nyű és gyönyörűséges is egyben. Mert 
sem nélküle nem tudsz élni, de (még) 
vele sem”. 
Vagyis ennek még nem jött el az ide-
je. Nélküle meg már semmi máshoz 
nem hasonlítható kínlódás kezdődik 
benned. Fáj, hogy még nem vagy az 
övé teljesen, pedig már az övé vagy 
teljesen a szíved mélyén élő vágyako-
zással. És csak kapkodsz, mint a hal a 
levegő után. Ugyanakkor, még azt se 
tudod biztosan, hogy ő viszonozza-e 
majd a benned fellobbanó szerelmet, 
vagy sem. Ezért gyötrődsz. De ezt a 
gyötrelmet nem adnád oda a világ 
minden kincséért.
Van az igazi szerelemnek egy ilyen bim-
bózása. „Ő” az, nem „ő” az? Honnan 
tudhatom? Gyengéd lennék hozzá, 
csak tudnám, hogy kell azt elkezde-
ni. Mert nem akarom elrontani az ő 
sorsát azzal, hogy őt választom, no-
ha Isten nem őt szánta nekem. De ezt 
honnan tudhatom? Ugyanakkor von-
zódok hozzá. Tisztelem őt.  Ha meg-
szólítom szerelmesen, tudom, hogy 
neki is döntést kell hoznia mellet-
tem. És ez neki is ugyanolyan nehéz, 

mint nekem. Ha elvétenénk, nagyon 
boldogtalanná tennénk önmagunkat 
is, egymást is. Ha pedig egymásnak 
teremtettünk, nagyon boldoggá fog-
juk tenni egymást. Ő engem, én őt.
De ez még mind csak várakozásban 
van. Még minden bizonytalan. Csak 
úgy lóg a levegőben, képlékeny, még 
bármi lehet belőle. Pedig mit nem ad-
nék a bizonyosságért. Egy nem oda 
illő szó, egy rossz gesztus, egy elsie-
tett kézfogás vagy csók, és mindent 
elronthat. Már pedig az lenne jó, ha 
nem romlana el. Mennyi izgalom, 
mennyi aggodalom, és mennyi gyö-
nyörűség. És mennyi lelki finomság 
és szépség! Megérzése a másiknak, 
boldog alárendelés szándéka önma-
gunknak az ő kedvéért. És mindez 
akkor, amikor még nem is ismerjük 
igazán egymást. 
Csak éppen megengedi, vagy nyújt-
ja a kezét, vagy csak gondolja..., hogy 
megfogjam..., egy gyöngéd szorítás-
ra. Nincs az a költő, aki meg tudná 
énekelni azt a valóságot, ami ilyen-
kor végbemegy két ifjú ember, két 
ifjú érző lény szívében. Akik már fe-
lelősen gondolkodnak. És gondolnak 
leendő szerelmük szüleire, barátaira, 
gyülekezetére és Istenére is. Közös 
jövőjükre. Leendő gyermekeikre, sőt 
unokáikra is. 
Ilyenkor szoktak a szerelmesek éj-
szakánként is imádkozni isteni ve-
zetésért. Azt az Isten szólítják meg, 
aki mindent tud, és mindent előre 
tud. Nem abból a perspektívából lát, 
amelyben ők élnek, hanem felülről, 
messze néző szemekkel, öreg koru-
kig látva őket, sőt még az utódaikat 
is szemügyre véve. És mégis olyan 
közelről, amilyen közelről ők sose 
láthatják sem önmagukat, sem egy-
mást. Mert Isten nem csak kívülről 
nézi az embert, hanem belülről is. 
Tud úgy gondolkodni, érezni, mint 
ők, csak sokkal bölcsebben.
(4) Aztán egyszer csak igent mon-
danak egymásnak, és ettől nagyon 
boldogokká válnak. Kifényesedik a 
szemük. Úgy érzik, hogy eddigi életük-
ből valami végképp elmúlt. Lezárult, 
de ez nem teszi őket boldogtalanná. 
Elmúlt az egyedüllét, elmúlt a keres-
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gélés ideje. Ettől kezdve tudják, hogy 
összetartoznak, és bármi történik az 
egyikkel, az történik a másikkal is. 
Bocsásson meg az olvasó, ha itt sze-
mélyes hangra váltok. Mert mi an-
nak idején azt mondtuk egymásnak 
Zsuzsámmal, hogy történhet velünk 
bármi, megbetegedhetünk, balese-
tet szenvedhetünk, elveszthetjük az 
egészségünket, szépségünket, cson-
kulhat a testünk, de mi akkor is és 
véglegesen összetartozunk. Soha 
többé el nem engedjük egymás kezét, 
bármi is történne bármelyikünkkel. 
Teljesen szabadon, de boldogan dön-
töttünk egymás mellett. Mi tudtuk, 
hogy nekünk még évekig várni kell 
arra, hogy összeházasodhassunk, de 
elfogadtuk egymást Isten kezéből.
(5) Aztán jön a közös tervezgetés, hol 
lakunk majd, miből fogunk megélni, mi 
lesz a munkánk, melyik lesz a gyüleke-
zetünk? Hol lesz a menyegzőnk, kiket 
fogunk meghívni? Kiket kérünk meg 
násznagynak? Hova megyünk nász-
útra? Kikkel tudjuk mindezt megbe-
szélni? Honnan kerül elő annyi pénz, 
amennyiből minden elképzelésünket 
finanszírozni tudjuk? És csodák-cso-
dája minden szépen kialakul a maga 
rendjén.  És jó fáradtan és sok izgalom 
után végre elkövetkezik a menyegző, 
és utána a testi egyesülés ünnepi pil-
lanata. Ez is Isten ajándéka. Testünk 
ekkor is az Isten temploma. 
(6) Aztán születnek a gyermekeink. 
Egyik a másik után. Finom, semmi 
máshoz nem hasonlítható baba-illa-
tuk van. Rághatjuk a talpacskáikat, 
puszilhatjuk a nyakacskáikat, ami-
től kacagnak-kacagnak vége-hossza 
nélkül. Aztán gügyögnek-gügyögnek, 
reklamálnak, hogy még-még. 
Állj csak fölé a pár hónapos kisba-
bádnak és próbálj rá nem mosolyog-
ni. Nehezen sikerül ugyan, de a kicsi 
minden trükköt bevet majd, hogy 
mosolyt csaljon az arcodra. Aztán ha 
nem bírod tovább és felkapod, össze-
vissza puszilod, belenyúl a szádba, ki 
akarja szedni kicsiny ujjacskáival a 
szemedet, belefúrja oldaladba a fe-
jecskéjét, és te olyan örömöt élsz át, 
amiről korábban azt se tudtad, hogy 
ilyen létezik. 
Azután amikor már a kicsik egymás-
nak is tudnak örülni, megcibálják egy-
más haját, fellökik egymást, de ebből 
csak birkózás lesz. Ez nem komoly. 
Homokot szórnak egymás szemébe, 
és ebből meg egy-két fenekes lesz, utá-

na pedig megbocsátás. Összevesznek 
a játékokon, de közben megtanulják 
némi vita árán, hogy nem minden 
csak az enyém, mert a másik is kö-
veteli a magáét. 
A mieink még azt is mondogatták, 
hogy az „enyéd”, meg a „tiem”. Ha 
olykor nyüstölik is egymást, de még-
is elválaszthatatlanok maradtak. 
Fiainknak olykor vörös volt a füle, 
olyan komolyan vették a birkózást. De 
a gombócevő versenyt is, amikor már 
majd kipukkadt a hasuk, de azért nem 
hagyták magukat. Nyelték-nyelték a 
gombócot, pedig már látni se bírták. 
De csak nem fog ő nyerni? Én nyelek 
inkább még kettőt!
(7) Aztán megszerelmesednek ők is. A 
fiaink meg a leányaink. Nagy megbe-
csülés az részünkre, ha ezt megosztják 
velünk. Mi is izgulunk és imádko-
zunk értük és velük együtt. Meg tör-
jük is a fejünket, 
hogy honnan ke-
rítjük elő a pénzt 
a menyegzőjükre, 
hogy ez ne az ő 
gondjuk legyen. 
Mit adhatunk 
(nászajándék ide 
vagy oda sokkal 
többet), hogy ki-
alakíthassák sa-
ját otthonukat. 
Bútor, ágynemű, 
edény, néha még 
egy slusszkulcs is 
kerül, meg egy 
kis pénzmag, hogy elindulhassanak 
a közös útjukon. Ilyenkor eszünkbe 
jut a saját indulásunk, és a mi ked-
ves szüleink is, akik esetleg már az 
Úr nem kézzel csinált hajlékaiban 
lakoznak. És megsimogatjuk őket 
hálás gondolatainkkal. Meg egymás 
öregedő kezét is.
(8) Aztán jönnek az unokák. Honnan 
tudják ők, hogy a nagymama és a nagy-
apa másként szeret, mint az anyu meg 
az apu? De tudják. Hogy puhábban, 
mosolygósabban, kevesebb szigorral 
és több beleérzéssel. Hogy a nagyapát 
könnyebb levenni a lábáról, mint apát. 
Gyorsabban félre tesz mindent, ha „ró-
lam van szó”. Mért találja ki a nagy-
mama, hogy én mire vágyok? Mért 
süt-főz mindig olyat, amit szeretek? 
Náluk mért nem kell megennem azt, 
amit nem szeretek? Mért nem veri 
el a fenekemet, amikor pedig meg-
érdemelném? És mért jönnek el ve-

lünk a világ végére is? Amikor mi is 
tudjuk, hogy ez már nekik nehéz? És 
mért néznek olyan tűnődően messzi-
re, amikor megfogják egymás kezét? 
(9) Aztán legtöbbször egymásnak ma-
radunk, csak kettesben mi öregek... 
Még mindig egymásba szerelmes 
öregek. Ha olykor nyújtózkodunk, de 
már nem érjük el azt, ami fent van, de 
szaladunk, és már hozzuk is a létrát 
azonnal a másiknak. Ha valahol fáj, 
megmasszírozzuk egymást. Ha nem 
éri el már azt sem, hát bekötjük még 
a cipőjét is. Felvesszük a telefonját, ha 
nem hallja. Kitaláljuk a gondolatát, 
mielőtt mondaná. Zokszó nélkül tö-
röljük föl a követ a sáros cipője után, 
mert tudjuk, hogy nem akart rosszat, 
csak hát elfelejtette... Pedig annyiszor 
mondtuk neki... 
És jót beszélgetünk az autóban, ha 
messzire kell utaznunk. Pedig hát 

együtt vagyunk a 
nap minden órá-
jában. És mégis 
jólesik ez a beszél-
getés, amikor sem-
mi mást nem kell 
csinálnunk, csak 
az utat néznünk, 
és egyszer-egyszer 
azt mondani, hogy: 
emlékszel? És bol-
doggá tesz csupán 
az a tény, hogy ott 
van a másik. Este 
ott szuszog mellet-

tünk, vagy éppen szöszmötöl valami-
vel, aminek már nincs túl sok haszna. 
De már nem is a haszon számít, ha-
nem csak „ő”. Közben válaszolunk 
egymás gondolataira, ki sem mondott 
szavaira. Már mondani se kell, mert 
tudjuk, hogy hol jár a másik gondola-
ta, amikor csak hallgat. És jól esik ez 
az együtt hallgatás, és a szelíd öreges 
szó egyaránt.
(10) Végül, ha itt hagy a másik, olyan, 
mintha felülről lefelé kettévágtak 
volna. És nem tudunk mit mondani 
a buta kérdésekre vagy vigasztalás-
nak szánt szokványos szavakra... Csak 
egyedül vagyunk, de nagyon-nagyon 
egyedül... „Ő” még mindig valahogy 
ott van, és már nincs ott mégsem... 
És ez fáj, nagyon fáj!... Tudjuk, hogy 
Istennél van, az örök hazában. De a 
hiánya itt maradt nekünk. És ez a hi-
ány igen-igen nagy tud lenni...

Hegyi András

Ki adni tud
Boldog, ki adni tud,
 ám érte mit se várván.
Boldog, kit hála tölt 
és hála tart a vártán.
Boldog, ki úgy szeret,
 mint akit úgy szeretnek,
ahogy van, a KRISZTUSÉRT
vállal és hord keresztet.

Füle Lajos
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Hívő családba születtem, 15 éves 
voltam, mikor hitem vallomására 
bemerítkeztem. Hamar elkerültem 
a faluból városra iskolába, majd dol-
gozni. 1967-ben megismerkedtem egy 
úgynevezett hívő fiúval. Másfél évnyi 
jegyesség után csúnyán cserben ha-
gyott. Első szerelmem volt. Nagyon 
bántott: ha ilyenek a hívő fiúk, milye-
nek a hitetlenek? Lelkileg sérültem, 
az volt a baj, hogy nem figyeltem az 
Úrra, csak az érzelmeimre. 
Később begyógyultak a sebek és hálás 
voltam az Úrnak. Gyülekezetünkben 
megkért egy hívő fiú, legyek a felesé-
ge. Tudta, hogy egy csalódáson men-
tem át. Bátorított, hogy ne féljek tőle. 
Nehezen hittem neki. Én ezt a fiút 
csak testvéri szeretettel szerettem. 
Nyolc hónap után szeretett volna be-
mutatni a szüleinek. Az én részem-
ről se szerelem, se szeretet nem volt 
iránta. Szívem, kezeim és térdeim az 
Úr elé vittem. Kitettem én is gyap-
jút, mint Gedeon az Úr elé. Volt egy 
kikötésem, hogy csak a szüleimmel 
megyek el hozzájuk. Nagy volt a tá-
volság az én és ő szülei között. Még 
az volt a feltételem, ha nem jönnek el 
a szüleim, én sem megyek el, és nem 
megyek hozzá. Ez volt az imakéré-
sem is. Ezt kértem az Úrtól, hogy ez 

legyen az imámra is a válasz. Az Úr 
kezébe tettem le és viszonylag nyu-
godt is voltam. Életemben ez volt az 
első alkalom, hogy böjtöltem, de ezzel 
így álltam az én Uram elé, kérve az ő 
akaratát. De ezt a kérést nem közöl-
tem senkivel, csak az én Mesteremmel, 
aki előttem járt. 
A megbeszélt időben nem jöttek a szü-
leim. Nem kell hozzámenni!!!- gon-
doltam én. „De az Ő útai nem a mi 
útaink.” (Ézsaiás 55.8) Ugyanebben 
a városban laknak bátyámék is, egy 
imaházba járunk és elmentem hoz-
zájuk. Mikor becsengettem… édes-
anyám nyitott ajtót, már előző nap 
megérkeztek. Bennem újból elkezdő-
dött egy harc, egy kérdés. Hát csak 
hozzá kell menni feleségül? Mikor 
nem szeretem? Akkor ott, teljesen le-
tettem életemet az Ő kezébe. Az Úrtól 
kértem a vezetést. Rábíztam magam. 
Elmentünk szüleimmel a másik szü-
lőkhöz, szüleim sem tudták, hogy mit 
élek át. Szerelem, szeretet nélkül –ré-
szemről - 1970-ben hozzámentem fe-
leségül. Látta és érezte a férjem, hogy 
min megyek át. Sokat imádkoztam, 
mert tudtam, biztos voltam benne, 
hogy az Úrtól kaptam őt és ráadásul 
mindent megad nekem. Másfél évi 
házasság után megszületett kislá-

nyunk. Lassan megszűntek a harca-
im. Megkaptam a szerelmet, szeretetet 
iránta és nagy értéket kaptam benne 
az Úrtól. Harcaimat látta, de azt is 
meglátta, észrevette, mikor teljesen 
szabad lettem. Egy nap azt mondta 
nekem. „Hálás vagyok az Úrnak, hogy 
teljesen megszabadított.” 
Azután is voltak küzdelmek, de azo-
kat már együtt vittük és mindenben 
kértük az Úr segítségét. Sokat küz-
döttünk, dolgoztunk, mint egyszerű 
emberek. Két gyermekünk az Úrhoz 
költözött még a születésük előtt. Tíz 
éves volt a kislányunk mikor az Úr 
megáldott bennünket fiú- gyermek-
kel is. Nagyon szerettünk együtt az 
Úrnak szolgálni. Sok-sok imameghall-
gatást éltünk át életünkön keresztül. 
Mennyei Atyánk az első helyen volt 
a mi az egész családunkban. Nem a 
földi javak kerültek az első helyre.
50 éves volt a férjem mikor súlyos 
beteg lett. Az orvosok nem bíztattak 
semmi jóval. Akkor voltunk 25 éves 
házasok. Eszembe jutott a menyegzőnk, 
melyen énekkarunk azt énekelte: „Ne 
rettegj, bármi sújt téged, Isten gondol 
rád, szárnya alatt van védelmed.” Ez 
akkor is és ma is sok erőt ad. Még 19 
évet együtt lehettünk, megadta az Úr 
ezt a kegyelmet. Hisz azt fogadtuk az 
Úr és a gyülekezet előtt egymásnak, 
„míg a halál el nem választ”. 69 éves 
volt mikor egy még súlyosabb beteg-
ség 4 hét alatt elvitte. Utolsó szavait 
leírom: „Nem baj, hogy mennem kell, 
volt boldog 44 évem és megyek az Úr 
Jézushoz.” Míg én imádkoztam felette, 
ő mosollyal arcán elment, át a túlsó 
partra. A Dicső Hazába. Társ nélkül, 
de nem egyedül maradtam. Nagyon 
hiányzott és hiányzik. A 139. Zsoltár 
1-6 verse vígasztal naponként. Erőt 
ad naponként az Úr jelenléte. 
Nem volt szokványos, mindennapos 
az indulásunk. Sok fiatalnak szeret-
ném elmondani, hogy nem csak a sze-
relem, a nagy érzelmek motiválnak. 
Első az Úrra figyelni, mely egész éle-
ten át elvezet. Nagyon hálás vagyok, 
hogy ezt leírhattam. Két csodálatos 
gyermekem van és 6 unokám. Most 
Szeged a földi otthonom. De örök 
lakásom a Mennyben van. Ha nehéz 
is a harc, megéri, de CSAK az Úrral, 
Vele célba érünk. 

C. Etelka, Szeged

Egy gyülekezeti gyerektáborában 
József történetével foglakoztak. 
Délutánonként - ismétlés gyanánt 
- különféle klubfoglalkozásokat tar-
tottak a gyerekeknek, hogy jobban 
rögzüljön a történet. Többek között 
dráma klub is volt, ahol eljátszották 
a délelőtt tanultakat. Egyik csoport-
nál egy szöszi, kék szemű, tündéri 
kislány vállalta Potifárné szerepét. 
A többi szerep is gazdára talált, s a 
jelenet megbeszélése után elkezdő-
dött az „előadás”. 
S ekkor jött a nem várt meglepetés: 
Potifárnénk olyan átéléssel, s annyira 
élethűen adta a csábítót, hogy szegény 
Józsefünk teljesen elvörösödött, s úgy 
kellett kimenteni a helyzetből, és más 
irányba terelni a jelenetet, mielőtt 
túlságosan élethűre sikerült volna a 
rögtönzött színi előadás. 
A klubfoglalkozás után lehetetlen 

volt nem elgondolkodni a történte-

ken. „Potifárnénk” nem lehetett több 
6-7 évesnél, s tisztán látszott, hogy 
pontosan tudta, hogy mi a feladata, 
s azt meglehetősen nagy átéléssel 
el is játszotta. A színészi adottságai 
meg voltak ennek a kislánynak, az 
vitán felül állt, s a felkészültsége is a 
témában. A kis színészpalántát sen-
ki nem ismerte korábban, nem járt 
közösségbe, csak a táborra jelentke-
zett, de a körülményei rendezettnek 
tűntek. Feltételezhető volt tehát, hogy 
film élmények alapján tudta ennyire, 
hogy mit kell tennie. De vajon jó, hogy 
tudta? Nem kicsi ő még ehhez? Meg 
különben is? Biztos, hogy szükséges, 
hogy minden a szexről, a testiségről 
szóljon mostanság? Bölcs Salamon, 
már 3000 évvel ezelőtt megírta, hogy 
„Mindennek rendelt ideje van.”, - és 
rendelt helye is!. Vagy legalább is így 
kellene, hogy legyen.

Potifárné - ma 
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Igen, most már kissé más perspektí-
vából látom a házasságot, mert fér-
jemnek éppen két éve kellett e földi 
életből elköltöznie… hiszem, hogy az 
Úrhoz. Nem volt felhőtlen a kapcsola-
tunk, de hogy ennyire fog hiányozni, 
arra nem számítottam. Novemberben 
lettünk volna 50 éves házasok. 11 gyer-
meket fogadtunk, neveltünk „Az Úr 
ajándékául” (mind saját).
Megismerkedésünk egy külön törté-
net. Ez is Istentől jött csoda. Az ország 
túlsó feléből költözött az Ő családja, 
mivel anyósomat a hite miatt kitették 
a tanítónői állásából. Isten így akadá-
lyozta meg, hogy elváljanak, mert már 
- egy másik nő miatt - azt tervezték. 
Először egy kis paraszt házban nyo-
morogtak, de Isten küldött egy em-
bert (angyalt?), aki által egy különálló 
házat kaptak és (majdani) apósom 
egy jó állást is kapott. Bár továbbra 
is elég sok konfliktus volt köztük, de 
(majdani) anyósom kijelentette, hogy 
„Én szeretem apukát…” – amin én na-
gyon csodálkoztam, hogy lehet egy 
„ilyen embert” szeretni? Igen, akkor 
nagy bizonyság volt számomra, hogy 
hit által mi mindent át lehet hidalni.
Az én szüleim békésebbek voltak egy-
más iránt. Ők - hívő emberek lévén 
- szemmel láthatóan szerették egy-
mást. Papa ebéd után mindig kezet 
csókolt mamának, és egymásra mo-
solyogtak. Bár volt néha vita köztük, 
sőt nem mindig tudtak megegyezni, 
mama így kommentálta: nekem kell a 
„békát” lenyelni. Azért mindig „ides”- 
nek szólította. Egymás gyengesége-
it hordozták, és mindig kibékültek. 
Tudtam, hogy Isten segítette őket erre 
is, és mindenben: hatan voltunk test-
vérek, háború alatt, ill. utána szület-
tünk, nagy szegénységben. Ami nem 
volt, még azt is be kellett osztani. De 
mindenért hálát adtak, és minket is 
hitben neveltek.
Kislány koromban természetesen 
ábrándoztam, ki lesz a nagy Ő, de 
tudtam, hogy Isten nélkül nem jó a 
házasság sem, ki fog engem szeret-
ni, de nem gondoltam, hogy mennyi 
lemondással is jár a BOLDOGSÁG. 
Sőt, tulajdonképpen lehet, hogy ha 

meg nem térünk (közben), ki tud-
ja mi lett volna velünk? De tudtuk, 
hogy Isten hozott minket össze, bár 
mindketten elég akaratosak voltunk, 
ezért sokszor nehéz volt megegyezni. 
Az első konfliktus az volt számomra, 
hogy férjem „össze” vásárolt 1kg húst, 
1 kg májat, meg 1kg halat. Nemcsak so-
kalltam, hanem éppen Húsvét volt, és 
én templomba szerettem volna menni. 
Azt mondta: az ő anyja is mindig ott-
hagyta a főzést - és ment templomba. 
Azzal vígasztalt, hogy segít főzni… És 
tényleg segített, de templomba csak 
másnap sikerült elmenni…
Aztán a másik nagy „meglepetés” 
akkor ért, amikor az első fiúcskánk 
születése után haza mehettem, és át 
volt rendezve szépen a szoba… (igaz, 
hogy nézegettünk előzőleg új bútort), 
de rájöttem, hogy a régi szekrénnyel 
együtt a kedvenc (szerinte) kacatjaimat 
is kiszórta. Hát ezt már nehezebben 
bocsátottam meg neki… Ráadásul a 
(titkos) naplómat is elolvasgatta, sőt 
a végére azt írta: „…eddig jöjj, és ne 
tovább, ez itt ellenáll kevély habjaid-
nak…” (Jób könyvéből idézte) Ezen 
csodálkoztam is, de azóta be kellett 
látnom, sokszor Isten állt ellen ke-
vélységemnek. Nem ismertem még 
magamat sem.De akkor is, mint min-
dig megvigasztalt, segített, még a pe-
lenkákat is kimosta, míg én nagyon 
gyenge voltam.
Szüleimmel nehezebben értették meg 
egymást, de mivel hamarosan elköl-
töztünk, ez nem volt olyan nagy prob-
léma - egyelőre. Az ő szüleihez így 
közelebb kerültünk, és mivel anyó-
somat nagyon szerettem, örültünk, 
hogy haza járhatunk. Eleinte gyerme-
künket is elvállalták, azt mondták, ne 
adjuk be a „gyerek raktárba” (vagyis 
bölcsődébe). Akkor ez nagyon nehe-
zemre esett, legszebb hónapokban 
távol tőle, csak hét végén láthattuk. 
Ámde hamarosan jelentkezett a má-
sodik baba, amin én bizony megijed-
tem, de ekkor is vígasztalt a férjem, 
hogy nem lesz baj, ne féljek. Istennek 
hála, meg is született 11 hónapra az 
első után, és mivel hamarosan haza 
engedtek a kórházból, férjem is haza-

1957-ben érettségiztem és 1960-ban 
férjhez mentem egy hívő családból 
való fiúhoz. Egy év múlva megszü-
letett az első gyermekünk, akit 10 
napos korában elveszítettünk. Nagy 
volt a bánatom, nehezen, sokára ér-
tettem meg Isten döntését. 
Később született még két gyerme-
künk. Építkezéshez fogtunk. Nehéz 
idők voltak ezek, de Isten olyan 
csodásan jelen volt az életünkben, 
amit csak később értettem meg. 
Az italozásból megsegítette a fér-
jemet s már az élő forrást kereste. 
Közben megbetegedett, megműtöt-
ték s úgy látszott meg is gyógyult. 
Látva Isten nagy munkáját az éle-
tünkben, elmondhattuk „Áldjad én 
lelkem az Urat és el ne feledkezzél 
semmi jótéteményéről.” 
Mindezek után Isten volt az első az 
életünkben. Még csendesnapokra 
is elmentünk, ha távolabb volt is. 
Ez volt az a boldog idő, amit Isten 
közelében éltünk, békességben, 
szeretetben. „Mert jó az Úr, örök-
kévaló az Ő hűsége és kegyelme, 
nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt 
100,5) 
Azonban ismét beteg lett a férjem. 
A jobb veséje leállt, 2016. novem-
ber 3-án kivették. Ettől kezdve 
ágyba került. Egy nehéz időszak 
következett, ami 9 hónapig tar-
tott. Az Úr vigasztalt mindig az Ő 
igéjén keresztül és az imádságok-
kal. Annyira éreztük, hogy velünk 
van, mert még a nagy fájdalmak-
tól is megkímélte. 2017. július 5-én 
azonban elköltözött abba a boldog 
hazába, ahová már vágyott. Nagy 
fájdalmat okozott ez az én éle-
temben, de megnyugodtam Isten 
végzésén. Megköszönöm Istennek 
azt a sok boldog időt, az 57 eszten-
dőt, amit együtt töltöttünk és Füle 
Lajossal én is elzenghetem: 
„Itt az embert annyi próba éri,  
tűrni sokszor már-már nem tu-
dunk, keskeny úton segíts hazaérni,  
hajlékodba fogadj be Urunk.” 

Sz.J-né, Nagydobrony
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hozta az első gyermekünket. Lett az-
tán „egyik kicsi, másik pici”… Komfort 
nem volt, és ráadásul nagyon sírós 
volt a kislány. De a fiúcska is, mert 
nem tetszett neki a járóka…
Amint azonban szépen cseperedtek, 
és voltak már csendes estéink, fér-
jemmel olvastunk prédikációkat, amit 
anyósom révén kaptunk. Ekkor szólt 
Isten, úgy éreztük a „bezárt” állapot-
ban, Jézus Krisztusban mintegy bár-
kát készített. Férjem elkezdte minden 
nap olvasni a Bibliát, erre én is. Egy 
egészen új kapu nyílt ki előttünk, a 
menny felé. Jézus él, és nekünk is örök-
életet szerzett. Bár nem volt könnyű, 
mert még ott voltak a bűneink, amiken 
nem tudtunk úrrá lenni. Ez sokszor 
megkeserítette kettőnk kapcsolatát: 
az elvárásaink. Én nem úgy csináltam, 
ahogy ő képzelte, én pedig akkor fa-
kadtam ki, amikor ő pl. nem úgy se-
gített… (őneki pont akkor fájdult meg 
a dereka), stb. De általában mindent 
közösen csináltunk, és ha viták kö-
zepette is, de megbeszéltük. Ez jobb 
volt, mintha agyon hallgattuk volna. 
…Viszont, ha túl sok volt a „szöveg”, 
akkor én fakadtam sírva, de ő erre 
mindig megenyhült. Később kaptunk 
tanácsi lakást, ez is nagy csoda volt 
- vízvezeték, fürdőszoba! Együtt ör-
vendeztünk. Ez időben jelentkezett a 
harmadik baba, vele együtt a vissze-
reim is. Szülés után meg trombózis. 
Igaz, „csak” a visszérben, de ez is jó 
sokáig gyógyult, feküd-
ni, borogatni, és 3 
gyerek mellett ez 
sem volt könnyű 
helyzet, még fűteni 
is kellett, a fa meg lent 
volt a pincében… De végülis jobban 
lettem, ismét hálát adtunk az Úrnak, 
és úgy éreztem, végre családdá let-
tünk. A pici nagyon kedves kislány 
volt, már 2 hónaposan mosolygott, 
még néha idegenre is. 
Ahogy nőttek a gyermekeink, nőtt a 
hitünk is. Anyósom révén felfedeztük 
a Monte Carlói Rádiót, ami a MERÁ-
nak volt elődje. Nagyon vártam min-
den délelőtt az adásokat. Egyik nap 
hallom, hogy a gyermek-áldással kap-
csolatban beszélt a prédikátor. Arról, 
hogy az „Úr ajándéka”…
Nem kis lelki harc indult meg ben-
nem, és nem hagyott nyugodni a 
gondolat, hogy ez hogyan van? Végül 

arra jutottam, hogy kértem az Urat, 
ha még akar adni, akkor gyógyítson 
meg! Akkoriban gyakran fájt a csípő-
forgóm, és mivel Bükk-fürdőhöz kö-
zel laktunk, két hétre haza mentem, 
és onnan jártam fürdőket venni. Azt 
vettem észre, hogy nemcsak a forgóm 
gyógyult, hanem a visszereim is, nem 
kellett többé fáslizni, így született meg 
a negyedik gyermekünk: fiú.
Férjem jó apa volt, vitte sétáltatni a 
gyerekeket. Munkatársai meg is je-
gyezték: nem lehet ám gyereksétál-
tatásból megélni! Hát meg lehet, ha 
nem is abból, de Isten kegyelméből. 
Amikor megszületett az ötödik, és a 
hatodik is, új lakást kaptunk, 3 szo-
básat, és már fát sem kellett hordani, 
mert bevezették a gázt a városban. 
Persze itt nagyot „léptem”, nem tu-
dok mindent leírni. Ez egész regény 
lenne. „De mindig egy lépés, és győz-
tes leszel…” hallom az éneket fülem-
ben csengeni. És ez így is volt. Ahogy 
nőttek gyermekeink, esténként „me-
séltünk” nekik, és általában bibliai 
történeteket. Vagy a férjem ültette 
le őket, és tartott áhitatot, és együtt 
énekeltünk. 
Ahogy nőtt a gyermekeink száma, le-
hetőséget kaptunk, hogy kedvezmé-
nyes úton vehetnénk családi házat.
Ebben is férjem segített, mert engem 
elfogott az aggodalom, de aztán ő 

intézkedett, megvette a 
szükséges konvek-

torokat, lakhatóvá 
tette, (később fel-

újította az egészet). 
Kertet művelt, befőzni 

segített. Közben megint előfordult 
betegség, munkanélküliség, ekkor 
viszont elkezdett áhitatokat írni, és 
együtt is gyakran, mert már gyerme-
keink lassan „kirepültek”. S amikor 
ő lett beteg, sokszor én vigasztaltam 
igével. Az Úr végig megsegített, hála 
és dicsőség neki, erőt adott, és böl-
csességet, mert sem emberi és (sok-
szor) orvosi bölcsesség sem használt.
Utolsó napokban mondta csendesen, 
hogy mindig szeretett. Én is mondtam 
viszont. Ez is az Úrtól volt.
Neki legyen hála és dicsőség!

Szeretettel: 
Rózsa 

Amikor elolvastam ezt a legújabb 
pályázati felhívást, rögtön a roko-
nunk, Pethes Gábor bátyánk eskü-
vői története jutott eszembe, aki 
88 éves korában nősült meg má-
sodszor, mert özvegy ember volt. 
Egyedül élt, mert családja nem volt. 
Róla azt kell tudni, hogy fiatalabb 
korában áttért a baptista vallásra 
és alá is merítkezett a Vág folyóba. 
Annakidején Alexovics prédikátor 
keresztelte meg, ezért a baptista 
lelki testvérek látogatták meg az 
otthonában. 
Az ő felekezetükben szép szokás, 
hogy felkeresik az idős testvéreket. 
Egyszer egy család vendégül látta 
a Rozsnyó környékén lakó Terézia 
testvérnőt és együtt eljöttek láto-
gatóba az érsekújvári járásban lévő 
Kamocsa faluba, ahol Gábor bá-
csi lakott. Teri néni ekkor 65 éves, 
szintén gyerek nélküli özvegyasz-
szony volt. Nagyon okos, intelligens, 
nyugalmazott tanítónő. Későbbi 
elmesélésből tudom, hogy amikor 
legelőször átlépte a kaput és meg-
látta Gábor bácsit, tudta, hogy az Úr 
ezt az utat neki szánta. Utána egy 
kis ideig levelezetek, és nem sokára 
Isten színe előtt összeházasodtak. 
Gábor bátyánk a szomszédunkban 
lakott egykor, gyerekkoromban 
gyakran ott voltam náluk. Nagyon 
szép életet folytattak. Evés előtt és 
után megköszönték az Úrnak az en-
nivalót. A baptista testvérek jártak 
hozzájuk. Nagyon szép volt, amikor 
együtt énekeltek, imádkoztak és 
utána megvendégelték a híveket, 
az új falubelieket is. Megcsodálták, 
amikor kéz a kézben sétáltak az ut-
cán és mindenkihez volt szép sza-
vuk. Gyakran bizonyságot tettek a 
teremtő Istennek csodálatos dol-
gairól és az ő egymásra találásuk-
ról és hálásak voltak ezért. Terézia 
testvérnő velem is sokat foglalkozott 
a gyülekezetben. Olvasott fel rész-
leteket a Bibliából, szóval nekem 
is sokat beszélt a mennyországról. 
Azóta ők ketten már régen ott van-
nak az örök hazában. 
101 és fél évet élt meg Isten kegyel-
méből, ami ritkaság. Nagy öröm lesz, 
ha ismét találkozunk velük a meny-
nyek országában, a mi Atyánknál. 
Úgy legyen.
H. Irén, Komárno, Szlovákia
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„Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, 
mert fölkent engem az Úr, hogy a 
szegényeknek örömöt mondjak; el-
küldött, hogy bekössem a megtört szí-
vűeket, hogy hirdessek a foglyoknak 
szabadulást, és a megkötözötteknek 
megoldást.” (Ésaiás 61,1) 
Immár 9 éve ismerem a feleségemet, 
ebből 4 és fél évet vártunk egymás-
ra, ill. ugyanennyi ideje élünk há-
zasságban. Megismerkedésünk az 
Úrtól volt, így együtt nem csak egy 
közös életet kezdhettünk el, hanem 
az igazi életet is, mely Jézusban van. 
Újjászületésünk után rendszeresen 
látogattuk azokat az alkalmakat, ahol 
Isten közelségében lehettünk, ill. nö-
vekedhettünk az Ő megismerésében. 
Életünket átadva igyekeztünk az Úr 
rendelései szerint élni, de ahogy ösz-
szeházasodtunk egyre csak sokasod-
tak a nézeteltérések, melyek idővel 
mindinkább eldurvultak. 
Magunk sem értet-
tük, hogy azt, amin 
összevesztünk, 
miért nem tud-
tuk korábban 
ny ugodtan 
megbeszél-
ni. Feleségem 
nagymamája, 
aki egyben drá-
ga testvérem is a 
Krisztusban, nagyon 
sokszor volt segítségemre, 
amikor egy-egy veszekedés addig fa-
jult, hogy napokig nem beszéltünk a 
feleségemmel. Nem volt előtte titok, 
hogy megtérésünk előtt, – de sajnos 
még utána is – nagyon sok okkultiz-
musnak adtunk helyet az életünkben. 
Az Úrtól indítva többször is intett ben-
nünket, hogy ezeket a kötelékeket el 
kell vágni, meg kell vallani az Úrnak, 
hogy ne legyen semmi közünk a Sátán 
világához. Eddigre hitem már oly-
annyira megfogyatkozott, hogy nem 
tudtam elhinni, képes az Úr ebből is 
megszabadítani. 
A házasságunkat talán még nagyon 
sok hívő is átlagosnak mondta volna, 
hiszen mindenhol vannak viták és oly-
kor-olykor veszekedések. Mint ahogy 
mondtam, nálunk az utóbbi időkben 
kéthetente egy nagy veszekedés után, 
majd több napos hallgatás után peri-
odikus ismétlődés kezdődött. Ekkor 
már én is kezdtem azt érezni, hogy a 

felségem sem az, akinek megismer-
tem, de már én sem. Éreztem valami 
felsőbb uralmat magunkon, melynek 
engedelmeskedni kell, ha akarunk, 
ha nem. 
Ekkor a feleségem nagymamájának 
elmondtam, hogy a már őneki koráb-
ban elmondott kötelékeken felül, kis-
gyermek korom óta még a pornózás is 
megkötözve tart. Évekig persze ma-
gyaráztam a bizonyítványom, hogy 
mert nincs házas életünk, ezért törté-
nik ez velem, ill. nagyon sokszor pró-
báltam felhagyni ezzel, de akár hetek 
vagy hónapok kihagyása után ismét 
akarva, akaratlanul néznem kellett, 
ill. magamban kárt tenni. 
Miután megvallottam a feleségem 
nagymamájának ezt a kényszeres cse-
lekedetemet, arra kért, hogy vegyem 
fel egy lelkésszel a kapcsolatot! Isten 

a Szentlelke által rajtunk ke-
resztül is munkálko-

dik. A nagymama 
kérése számom-

ra úgy hatott, 
mintha maga 
az Úr Jézus 
kért volna er-
re, így ezek 

után már nem 
is volt kérdés, 

hogy engedek az 
Úrnak, hogy ígéreté-

hez híven az én és a mi kö-
zös életünkben is beteljesedhessen az 
Ő szava, miszerint Ő azért jött, hogy 
az Ördög munkáit lerontsa. 
Első körben én hívtam fel közös lel-
kész ismerősünket, mire ő felvázolta 
előttem, hogyan is lehet szabadulást 
nyerni. Megkért, hogy amennyiben 
az otthoni légkör engedi, és az Úr in-
dít, ezeket a bűneimet valljam meg 
a feleségemnek is, és ne féljek, mert 
az Úr velem lesz. Másnap valóban 

így tettem! Több éves kihagyás után 
elővettem a Bibliát és elolvastuk az 
Apostolok cselekedeteiről írott könyv 
19 fejezetének a 18-20-ig terjedő ige-
szakaszait, és az ehhez tartozó ige-
magyarázatot. 
Ezek után az Úr Jézus arra indított, 
hogy valljam meg bűneimet a felesé-
gemnek is, hogy tőle is bocsánatot nyer-
hessek. Nagy meglepetésemre őneki 
is voltak rejtett dolgai. Megvallottuk 
egymásnak és megbocsájtottunk 
tiszta szívből. Ezután még felhívtuk 
a lelkészt is, akivel együtt járultunk 
az Úr trónja elé, hogy végleg szabad-
dá tegyen minden sátáni kötelék alól. 
Amikor felolvastam a lapomról, hogy 
milyen okkultizmusokkal foglalkoz-
tam, számomra is meglepő volt, hiszen 
agykontroll, szellemidézés, horror- és 
mágikus-film nézés, pornózás, drogok, 
jóslás, természetgyógyászat, homeo-
pátia, keleti vallások, babonaság és 
még nagyon sok más szerepelt rajta. 
Mindazon által hiszem, hogy újjá-
születésünk előtt valamennyiünk 
életében szerepelt ezen okkult dolgok 
egyike, amivel a későbbiekben nem 
járultunk az Úr elé. 
Talán sokakban felmerül a kérdés, 
hogyan engedheti meg az Úr ezt egy 
keresztyén házasságban, vagy talán 
késlekedik az Ő ígéreteinek betelje-
sítésével egy hívő életében? De az 
ige világosan elénk adja, hogy „Ímé, 
nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne 
szabadíthatna, és nem oly süket az ő 
füle, hogy meg nem hallgathatna; ha-
nem a ti vétkeitek választanak el tite-
ket Istenetektől, és bűneitek fedezték 
el orcáját ti előttetek, hogy meg nem 
hallgatott.” (Ésaiás 59,12) De ha ké-
szek vagyunk az Úrtól kérni és elfo-
gadni a szabadítást, akkor hű és igaz 
az Isten, hogy kész megbocsájtani és 
megújítani életünket! 
Egy Krisztusban szabad házaspár

Ha megvalljuk bűneinket...

Egy segítőkész édesapa töltötte be az édesanya he-
lyét, miközben felesége a kórházban feküdt. Próbált jó 
édesanyja lenni 10 és 15 éves gyermekének. Néhány 
nap múlva már szüksége volt egy kis bátorítás-
ra, és igyekezett valamilyen elismerésre vadászni. 
Megkérdezte gyermekeitől: „Ugye, elég jól ténykedem, 

mint édesanya?” Az idősebb gyermek megjegyezte: „Kiválóan csinálod, 
apa. Szeretem, ahogy felszolgálod a hideg müzlit.” A 10 éves lány hoz-
zátette: „Mégis csak jobb vagy, mintha nem volna senki.”

Gyerekszáj
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Sokan és sokszor beszélnek manap-
ság a házasság alappilléreiről. Mikor 
megnéztem az interneten nem egy, 
hanem három, öt, vagy még ennél is 
több alappillérről beszélnek hozzá-
értő szakemberek, ilyenekről, mint 
hűség, odaadás, megbocsátás, szere-
lem, elfogadás, és még sokáig lehet-
ne sorolni. De akik építettek házat, 
tudják, hogy a tartópillérek alá is jó 
erős alapot öntenek, tehát már a tar-
tópillért is tartja valami: az alap. Így 
olvassuk a mi Urunk Jézus Krisztus 
szavait: „Valaki azért hallja éntőlem 
e beszédeket, és megcselekszi azokat, 
hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki 
a kősziklára építette az ő házát” (Mt 
7,24). Vagyis a felolvasott igében arra 
kapunk választ, mi az az alap, amin 
nyugszanak a tartópillérek? Vagy in-
kább KI az az alap, Akin nyugszanak 
a pillérek? Ugye nem kétséges: a mi 
Urunk, Jézus Krisztus. Mert önma-
gában a házasság alappillérei sem 
adnak tartást egy jó házassághoz. És 
mi lesz akkor, ha alap nélkül ezek a 
tartópillérek megrogynak? 
Én sokaktól hallottam ezt a választ: 
házasságot kötünk, mert szeretjük 
egymást. Nem is kétlem, hogy szere-
tik egymást, de ha csak önmagában 
nézzük, miszerint a házasság alappil-
lére a szerelem, szex, mi van akkor, 
ha a házasságban már nem lesz kér-
dés a szex, az egészség, a szépség, a 
fiatalság, a siker, a pénz, akkor is mi 
tartja igazán a házasságot egyben? 
Vagy ha valaki a szerelem érzésével 
már másvalaki felé fordul, nem há-
zastársa felé? Mert Jézus Krisztus 
nélkül mindez megtörténhet, és meg-
történik. Igénkben azt mondja az 
Úr: hallja éntőlem e beszédeket és 
megcselekszi azokat. A Jézussal va-
ló kapcsolatunk titka: az Ő Igéjének 
a komolyan vétele. Hiszem mindazt, 
amit Igéjében kijelentett. Ez vezet, óv, 
megőriz, megtart bennünket! Akik ezt 
teszik, hasonlóak ahhoz az emberhez, 
aki kősziklára építette házát. És ha 
jön a vihar, nem dől össze. Pál is ezt 
mondja az 1. Korinthusi. levél 3 feje-
zetében: „mert más alapot senki sem 
vethet, a meglevőn kívül” Ő a testté 
lett Ige, Jézus Krisztus a mi Urunk 
és Megváltónk. 

Az ő személyén keresztül szemlélhet-
jük, hogy mennyire szeret az Atya. 
Úgy szeret, hogy egyszülött Fiát ad-
ta, hogy aki hisz őbenne el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen. Jézus 
Krisztus, aki nekünk váltságul, igaz-
ságul, szentségül és bölcsességül ada-
tott, aki bűnből szabadító, kimentő, 
aki megkötözöttségünket feloldja, és 
akire nézve boldogan mondhatjuk: ha 
a fiú megszabadít titeket, valósággal 
szabadok lesztek. 
 Mi a megoldás? Házasságban élők-
nek, házasságra készülőknek is ez: 
Higgy az Úr Jézus Krisztusban. A 
Jézus Krisztusban nyugvó hit tehát az 
elengedhetetlen alap. Ez a hit „örök és 
fő javunk”. Akkor is amikor minden 
változó, múlandó. Olyan alap, melyre 
azok az áldott dolgok is ráépülnek, ami 
a házasság megéléséhez, a jó kapcso-
lathoz elengedhetetlenül szükséges: 
mint hűség, szeretet, megbocsátás, 
kitartás, odaadás és 
a többi. 
Nézzük mi ez a hit: 
Hiszem azt, hogy aki 
a házasságot terem-
tette, az jót akart. 
Hiszen azt olvassuk:a 
teremtésnél látta az 
Úr, hogy minden jó 
amit megteremt, de 
azt mondja: nem jó 
az embernek egye-
dül. Tehát Isten azt 
akarja, hogy jó legyen. És mindent 
megtesz Isten azért, hogy jó legyen. 
Azt mondja: szerzek neki segítőtár-
sat, hozzáillőt. Nem gondolkodtál el, 
hogyha nem jó a házasságod, az a bűn 
következménye? Vagy hadd tegyem fel 
személyesen a kérdést: Az a te bűnöd 
következménye? Mert Isten mindent 
megadott, hogy jó legyen. Hogy ne légy 
egyedül, szerzett segítőtársat. Vajon 
házastársadat Isten kezéből vetted, 
kaptad? Ha igen, akkor miért elége-
detlenkedsz? Akkor miért vágyakozol 
más után? Nem a bűn következmé-
nye, ha valaki úgy gondolkozik, hogy 
jó egyedül? Pedig de sokszor hallom 
olyanoktól, akik elvesztették társukat, 
hogy milyen rossz egyedül. Isten azért 
adott melléd társat, hogy segítőtár-
sad legyen, amit egyedül nem tudsz 

elvégezni, vagy megoldani. Vajon se-
gítségére vagy-e házastársadnak, vagy 
hátráltatod, és még nehezebb neki, 
mert nem te segítesz, hanem még a 
te gondodat is ő hordja? Urunk olyan 
szépen megadta, hogy „egymás ter-
hét hordozzátok”, és ez legyen igaz a 
házasságra is. 
Másik fontos szempont: „szerzek ne-
ki”. Házastársunkat kapjuk. Mégpedig 
az Úrtól kapjuk. Olyan szép a Mózes 
1. könyve 24. fejezete: Eliézer elmegy 
Izsáknak feleségért, mert Ábrahám 
olyan feleséget szeretne fiának, aki az 
ő népe közül való, nem az idegenek, 
pogányok közül. És Eliézer imádkozik: 
Uram, hozd elém még ma. És így kapja 
Izsák Rebekát. Mit gondolunk, nem 
erős pillér ez, hogy az Úrtól kaptam? 
Őrzök régi tárgyakat. megfakultak, ki-
csorbultak, lehet használhatatlanok, 
de nem dobom ki őket, mert olyan sze-
mélyektől kaptam, akiket nagyon sze-

rettem. Nemcsak 
az ajándékot né-
zem, hanem az 
ajándékozót. És 
hogyha őt nagyon 
szeretem, akkor 
az, akit adott, az 
is kedves nekem 
nagyon. De eh-
hez az kell, ami a 
nagy parancsolat-
ban van megírva: 
Szeresd az Urat, 

a te Istenedet! 
Többször lehet hallani: az egyik fél 
beteg lesz, a másik elhagyja. Mit kezd-
jen ő egy beteg asszonnyal? - mondta 
valaki. De ha az Úrtól kaptad, akkor 
nem dobod ki, mert az adta, akit te 
nagyon szeretsz, és tudod, ha nehe-
zebb úton járat is, minden útja ke-
gyelem, hűség. 
isten segítőtársat adott. Kedves 
asszonytesvérem: nem karmestere 
vagy a családnak, nem pénzügymi-
nisztere, nem a családi élet erős aka-
ratú levezénylője, hanem segítőtárs. 
Istentől rendelt feladatod és küldeté-
sed van. A férj pedig legyen a segít-
ségért hálás és értékelje azt. 
Hozzáillőről beszél az úr, olyan tár-
sat ad, aki hozzám illő, akivel kiegé-
szítjük egymást. Gyermekkoromban 
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Ha most azt mondom, soha ilyen 
Virágvasárnapot, Nagypénteket és 
Húsvétot még nem értünk, azt hi-
szem, egyáltalán nem járok messze 
a valóságtól. Egy megrendült, s sok 
tekintetben megroggyant világ vesz 
bennünket körül. Amit március elején 
még senki nem gondolt volna, bekö-
vetkezett. A koronavírus gyakorlatilag 
megálljt parancsolt egész Európának 
és véget vetett a megszokott minden-
napi élet mellett az összes olyan do-
lognak is, amit ünnepeken tesznek 
az emberek. A Virágvasárnap, vagy 
a Húsvét lehet bármilyen ragyogó, 
napsütéses, vagy éppen esős, és sze-
les, a legtöbb ember számára nem 
jelent mást, mint egy kicsit más lát-
ványt – az ablakból…
Nekünk – itt Európában – 75 évnyi 
békesség után - kellett megismerni 
a hirtelen ránk tört veszedelem le-
hetőségét. Április 4-e nekünk, ma-
gyaroknak sok évtizeden keresztül a 
világháború lezárásának ünnepe volt. 
Május 8-a pedig az egész Európára 
nézve lezárta a háborút. Ahogy az 
első világháború után, akkor is jöt-
tek a nagy fogadkozások, hogy „soha 
többet”… S az európai keresztyénség 
mindkét háború után számon tartja 
azokat, akik jelentős számban for-
dultak Istenhez, lettek gyakorló ke-
resztyénné. Persze az idő múltával 
elmúlt a félelem, s előtérbe került az 

anyagi jólét, a karrier, az önmegva-
lósítás ezer lehetősége.
Nekünk magyaroknak ez egy kicsit 
később indult el, hiszen volt köz-
ben 56, meg proletárdiktatúra, meg 
ilyen, sőt, amolyan korszak is. De az-
tán egyszer ezeknek is vége szakadt 
és lett egyszer egy „rendszerváltás”. 
Nem igaz, hogy az elmúlt 30 év alatt 
nem kaptunk időt az elgondolkozás-
ra, átértékelésre! És ha magunkba 
nézünk, mire használtuk??? Vajon 
helyes irányt választottunk, amikor 
Isten Fia helyett sok más került a kö-
zéppontba? Amikor az evangélium 
hirdetése összekeveredett mindenféle 
egyéb tanítással, érdekkel, előnnyel 
és főleg haszonnal? Amikor a lelki ál-
dásokat is az anyagiakon mértük le?
Most ezrek és ezrek kérdezik: Miért? 
S még hívőkben is felmerül a kérdés: 
Vajon elhagyott minket az Úr?
Pedig sokan vannak, akik a „lábnyo-
mok” bizonyságtételét magukban 
hordozzák: Vállain hordozott engem 
is az Úr.
Ha úgy érzik, hogy az elmúlt hetek 
alatt valami különleges tapasztalat-
tal, élménnyel gyarapodtak, vagy 
korábbi éveikből idéződnek fel ilyen 
emlékek,kérjük írják meg, hogy mi 
is továbbadhassuk. 
Következő pályázatunk mottója: 

Vállain hordozott
Beküldési határidő: 2020. május 15.

több váza eltört, volt olyan, amelyik 
két darabra. De hogy a szüleink meg 
ne tudják, legalábbis ne azonnal tud-
ják meg, a két darabot összeillesztet-
tük, megragasztottuk, és szinte nem 
is látszott, hogy ez eltört, mert a két 
darab annyira illett egymáshoz. De 
akárhány vázát eltörtem volna, olyan, 
amelyik éppen odaillik a másik darab-
hoz, még egy nem lett volna. Nekem 
ezt jelenti, hogy hozzáillő. Ki ismeri 
ki a hozzám illő? Hát nem az, aki al-
kotott, formált, aki azt mondja: már 
az anyaméhben ismertelek?
Tehát ha szeretem az Urat, akkor sze-
retni fogom a házastársamat is. Ha 
megismertem Istennek irántam való 
hűségét, hűséges leszek én is. Ha el-
fogadtam Istentől Jézus Krisztusban 
bűneim bocsánatát, én is meg fo-
gok bocsátani annak, akit szeretek. 
Megértettem, hogy az én Megváltóm 
adta magát önzetlenül az én bűneimért, 
én is szeretném önzetlenül adni ma-
gam. Jézus nélkül nem lehet házas-
sági alappillérekről beszélni, mert az 
olyan lenne, mint az a pillér, aminek 
tartania kellene, de nincs aláalapozva. 
És elengedhetetlenül szükséges nem-
csak a hit, hanem a közös hit! Egyszer 
egy temetőben járva az egyik sírkö-
vön láttam a következő Igét, a férj és 
feleség neve alatt ez volt olvasható: 
„Örökös társak az élet kegyelmében” 
(1Pét 3,7). Elmondható-e, hogy mind-
ketten, mint házastársak az élet ke-
gyelmében is örököstársak vagytok? 
Ha nem, kérlek, tarts bűnbánatot, 
térj meg, fordulj vissza arról az útról, 
mely talán a szeretetlenség, a meg 
nem értés, a vádaskodás, a hűtlenség 
útja. Nézz arra a Jézusra, aki hű hoz-
zánk, aki szerette az övéit, mindvégig 
szerette őket, akinek fontos voltál és 
vagy, akiben van a mi váltságunk, az 
újrakezdés lehetősége. Aki megbocsá-
tott, hogy te is megbocsáthass talán 
a házastársadnak, hogy az élet ke-
gyelmében örököstársak lehessetek. 
És ha vétkeztünk, van szószólónk az 
Atyánál mondja János 1. levelében 
az Ige. Van megoldás, hozd rendbe 
Jézus Krisztussal a kapcsolatodat, és 
meglátod: épülsz a hitben, szeretet-
ben, reménységben. Isten adja meg 
neked az új szívet, és adjon megújult 
indulatot!

Horváth Géza, Budapest 

Lábnyomok
Álmomban Mesteremmel 
tengerparton jártam, s az életem 
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk: 
Két pár lábnyom a parti homokon, 
ahogy ő mindig ott járt énvelem.

De ahogy az út végén visszanéztem, 
itt–amott csak egy pár láb nyoma 
látszott, éppen, ahol az életem 
próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.

Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz: 
„Amikor életem kezedbe tettem, 
s követődnek szegődtem, Mesterem, 
azt ígérted, soha nem hagysz el engem, 
mindennap ott leszel velem.

S most visszanézve, a legnehezebb 
úton, legkínosabb napokon át 
mégsem látom szent lábad nyomát! 
Csak egy pár láb nyoma látszik 
ott az ösvényen. 
Elhagytál a legnagyobb ínségben?”

Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett: 
„Gyermekem, sose hagytalak el téged! 
Azokon a nehéz napokon át 
azért láttad csak egy pár láb nyomát, 
mert a legsúlyosabb próbák alatt 
téged vállamon hordoztalak!”

Ismeretlen szerző után németből  
Túrmezei Erzsébet fordította 
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„De mi nem vagyunk a meghátrá-
lás emberei, hogy elvesszünk, ha-
nem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” 
(Zsid 10 , 39)
Két nő kereste a lelkipásztort nagy 
szomorúságukban. Vidéki nagybáty-
juk, aki a nagycsalád segítője és tréfa-
mestere volt, váratlanul felakasztotta 
magát. – Mit tehetnénk érte? – kér-
dezték. – Érte már semmit – felelte 
a lelkipásztor, - de magukkal mi lesz, 
ha a Megváltó Jézus nélkül élnek?!
Oly annyira elgondolkodtak a kérdé-
sen, hogy egyikük hamarosan beszél-
getést kért a lelkipásztortól, amelynek 
során letette bűneit 
Jézus keresztjénél 
lélekben, és elin-
dult Jézus köve-
tésében.
Munkahelyén 
megdöbbentek 
ezen a változáson. 
– Te voltál, aki a 
legjobban szidtad 
a papokat, és aki 
nő létedre károm-
kodtál közöttünk. Mi történt veled?
Amikor azt is elmondta munkatársa-
inak, hogy vasárnap gyermekmegőr-
ző szolgálatban vett részt, érdeklődni 
kezdtek: - Mennyit fizetnek ezért a 
gyülekezetben? – Hogy gondoljátok, 
hogy pénzért őriztem a gyermekeket, 
ezt szolgálatból tettem.
– Most már látjuk, hogy teljesen elment 
az eszed – mondták neki. – Mások 
neveletlen gyermekeit vasárnap dél-
előtt ingyen őrzöd?!
De sehogy sem tudták elvenni a ked-
vét a szolgálattól, még a gyülekeze-
ti terem takarításában is részt vett. 
Bevallotta, hogy sohasem szerette az 
ablaktisztítást, most pedig a bejárati 
ajtó sok kis ablakát tisztította nagy 
türelemmel… Hamarosan a gyüle-
kezet motorja lett. A bibiaórákon is 
röviden, értelmesen hozzászólt, má-

sokat is bátorított. Kevés hozzá fog-
ható lendülettel induló kezdő hívőt 
ismertünk.
Egyszer csak nagy törés állt be a len-
dületében. Hamarosan megtudtuk, 
mi okozta a változást.
Férje a vendéglátóiparban dolgozott, 
ahol sokszor hamisan ügyeskedve 
szerezték munkatársaival a maga-
sabb jövedelmüket. 
Amikor kérdeztük a feleséget, hogy 
miért nem szorgalmazza férje megté-
rését, azt válaszolta: –Ha ő is megtér, 
nem fogunk tudni megélni. Akkor nem 
végezheti így a munkáját, és felkopik 

az állunk.
Megdöbbentett 
bennünket ez a 
hozzáállás. A hívő 
asszony nem hit-
te el, hogy az Úr 
gondoskodik ró-
luk, nem pedig az 
ügyeskedő férje.
Hamarosan – lét-
számcsökkentésre 

hivatkozva – elbo-
csátották férjét állásából. De ekkor-
ra már a feleség lendülete megtört, 
az Úrban való szabadsága, öröme 
úgy megromlott, hogy árnyéka lett 
önmagának.
Most is élnek, bizonyára férje új mun-
kát talált, ő is tovább tanult, isten-
tiszteletre is jár, de a tűz kihunyt, 
a lendület oda, bizonyára az Úrban 
való öröm is.
De jó lenne, ha újra megállna Jézus 
keresztjénél és mindent elmondana, 
bocsánatot kérne hitetlenségéért és 
újat kezdhetne. Talán akkor férje is 
megismerné az Urat és megtörtén-
ne, amiért sok évvel azelőtt kicsi lá-
nyával imádkozott: – Úr Jézus, add, 
hogy apa is velünk lehessen egykor 
majd a Mennyben!

Végh Tamás

Hétfő
21.15-21.30 Ifjúsági műsor /  

Irodalmi Műsor
21.30-22.00 A Biblia üzenete 
Kedd
21.15-21.30 Cigányműsor
21.30-22.00 A Biblia üzenete 
Szerda
21.15-21.30 Növekedjetek az 

ismeretben!
21.30-22.00 A Biblia üzenete 
Csütörtök
21.15-21.30 Családbarát 
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Péntek
21.15-21.30 Kincseink 
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Szombat 
21.15-21.40 Lelkiposta és  

Gyümölcskosár 
Vasárnap
21.15-21.40 Léleképítő

Minden műsorunk meghallgatha tó 
a www.mera.hu oldalon, me lyet 
úgy fejlesztettünk, hogy az okos-
telefonok használói számára is a 
lehető legkényelmesebben használ-
ható legyen!

A MERA adásai január 1-től 
középhullámon (1548 kHz)

A Magyar Evangéliumi Rádió minden munkatársa  
nevében Istentől megáldott Húsvétot kívánunk  

minden Olvasónknak!



mielőtt Luganóba értünk volna, az 
út még egyszer fölfelé vitt, a Monte 
Cenerire.
 A férfi, aki olyan kedvesen felvett a 
kocsiba, azt mondta: 
– Ha most felérünk a tetőre, élete 
legszebb kilátásában lesz része.
De jaj! Alighogy ezt kimondta, ködbe 
jutottunk. És fent, a Monte Ceneri 
csúcsán, ahol a legszebb kilátást kel-
lett volna élveznünk, csupán köd-
lámpával tudtunk haladni. A hegyek 
csodálatos világából abban az órá-
ban semmit sem láthattunk.
Az élet egyéb dolgaiban is van úgy, 
hogy gyakran ködbe jutunk, és csak 
szorongás és kétség gyötör. Ha ilyen-
kor Isten az Ő Igéje által világosságot 
ajándékoz nekünk, és a körülvevő 
homályban felragyog az Ő ígérete, 
akkor megvigasztalódunk. Mint 
keresztények tudhatjuk, hogy nem 
maradunk mindig az éjszakában és 
a ködben.
Csaknem háromezer évvel ezelőtt 
üzente az Úr Izráel népének Ézsaiás 
próféta által: „De nem lesz mindig 
sötétség ott, ahol most szoronga-
tás van” (9,1).
Sok ember van, akinek az életútja 
nagyon – nagyon nehéz. Nem min-
denki élhet az élet napos oldalán. 
Gyakran áthatolhatatlan köd vesz 
körül bennünket. De már most bol-
dogan énekelhetjük: 

Ha utam borítja felhőnek árnya,
S Uramnak céljait nem érthetem,
Mit én nem láthatok, Ő azt mind látja
S Krisztusnak kegyelme elég nekem.

Adolf Wunderlich  
(Evangéliumi Kiadó)

Svájcban töltött tanulmányi időm 
során az egyik húsvéti szünetben az 
ország szép déli vidékeit szerettem 
volna megismerni. Az útiköltséget meg 
akartam takarítani, ezért kimentem 
a fő közlekedési útra, és barátságo-
san integettem a megfelelő irányba 
haladó autóknak, abban a remény-
ben, hogy felvesznek. Gyakran kellett 
csalódnom. Megtörtént, hogy inté-
semre a vezető más irányba nézett, 
vagy pedig barátságosan visszainte-
getett, és továbbhajtott – nélkülem.
Kora hajnalban indultam, és autó-
stoppal sikerült eljutnom Bázelből 
Luzernig. Ekkor három hosszú, ag-
godalmas óra telt el úgy, hogy senki 
nem szánt meg és nem vett fel.
 Már- már feladtam a reményt, hogy 
még aznap el tudok jutni Luganóba, 
Dél-Svájcba. És akkor a távolban meg-
pillantottam egy nagy luxus- autót 
közeledni. Csak a vezető ült benne. 
Barátságosan integettem – a kocsi 
megállt és felvett. 
Egy gazdag strassbourgi ember so-
főrje vitte a kocsit Luganóba, míg 
gazdája vonattal utazott ugyanoda. 
A sofőr boldog volt, hogy társra ta-
lált a hosszú, unalmas úton, nálam 
boldogabb pedig ebben a pillanatban 
még a kocsi tulajdonosa sem lehetett.
Csodálatosan szép volt az út végig 
a Vielwaldstätti-tó partján. Azután 
következett a kapaszkodó, fel a 
Gotthárdon, egészen Göschening. 
Ott vonatra tették az autót, és mi 
ugyanazzal a vonattal utaztunk át 
a 15 km hosszú Gotthard-alagúton, 
Airoloig. Majd újra autóval tovább, 
le a Gotthard szerpentin útján. De 

Ha köd borítja a kilátást


