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„Én vagyok  
a feltámadás és az élet, 
aki hisz énbennem, 
ha meghal is - él!”  

János 11,25

„Én vagyok 
a feltámadás és az élet, 
aki hisz énbennem, 
ha meghal is - él!” 

János 11,25.
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18 évesen, hívő fiúhoz mentem férjhez, 
de sajnos a férjem elment dolgozni és ott 
lassan belekeveredett az ivásba. Mikor 
észrevettem, kértem, hogy jöjjön ide a 
közeli városba dolgozni. Meg is fogad-
ta, nem érdekelt, hogy kevesebb fizetést 
kap, de akkor már annyira belemerült 
az italba, hogy nem tudott szabadulni 
tőle. Nagyon el voltam keseredve. 
Ez az állapot 17 évig tartott, már a 
testvérek sem biztattak, én is meglan-
kadtam. A hitem megingott, és akkor 
jött hozzánk egy testvér Kolozsvárról, 
az Úr küldte, és beszélgetett a fér-
jemmel. Mikor újra jött, azt kérdez-
te, hogy van a férjem? Én pedig azt 
feleltem, hogy már semmi reményem 
nincs hozzá, hogy valamikor meg-
szabadul az italtól. Ő erre azt mond-
ta: míg élet van, reménység is. Így 
ez erőt adott és elhatároztam, hogy 
egész héten böjtölök és könyörgök az 
Úrhoz, bár ezt eddig is sokszor meg-
tettem, de akkor azon a héten szinte 
tusakodtam az Úrral, mint Jákób, és 
már szerdán felelt az Úr. Aznap józa-
non jött haza a férjem és elbeszélte, 
hogyan szólt hozzá az Úr, és Ő most 
már kész velem böjtölni és imádkozni, 
csak az Úr Jézus tegye szabaddá. És 
az Úr szabaddá tette! Így telt el kb. 10 
év. Akkor újra visszaesett kb. 1 évig. 
Én újra elkeseredtem, kinyitottam a 
Bibliát és az Úr szólt hozzám: Ézsaiás 
43,1-2.vers: „És most, ó Jákób így szól 
az Úr, a te Teremtőd és a te alkotód, 
Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, 
neveden hívtalak téged enyém vagy! 
Mikor vízen mégy át én veled vagyok 
és ha folyókon, azok el nem borítanak, 
ha tűzben jársz, nem égsz meg és a 
láng meg nem perzsel téged.” És a 11. 
vers: Én, én vagyok az Úr, rajtam kí
vül nincsen szabadító! 
Nem sok idő telt el, mikor egy este 
azt mondta a férjem: törjem össze 
az üvegeket, amikbe ital van, mert 
ő most már szeretne teljesen szabad 
lenni. Az egész család nagyon örült, 
imádkoztunk, hálát adtunk az Úrnak. 
Én pedig összetörtem az üvegeket 
kb. tízet, így aztán élete végéig sza-
bad lett. Amikor érette könyörögtem 
azon a héten, mindent letettem az Úr 
kezébe. Ha mindent elveszítek ezen a 
földön, vagy ha beteg lesz, ha egye-
dül kell gyermekeinket felnevelnem, 
csak őt szabadítsa meg az italtól. A fi-
aink józan életűek legyenek, leánya-

inknak olyan férjet adjon az Úr, akik 
józan életűek. 
Öt fiúval és négy leánnyal áldott meg 
az Úr, vagyis hat fiú, csak egy kicsi ko-
rában elment az Úrhoz, most már ott 
van a férjem is egy éve és két hónapja. 
Az Úr pontosan úgy hallgatott meg, 
ahogy kértem. Szavamon fogott, pár 
év múlva minden ingóságunk meg-
rendült, a házunk is veszélyben volt. 
De aztán egyik fiúnk elrendezte, hogy 
a házunk megmaradt. A férjem 43 éves 
korában beteg lett, leszázalékolták, 63 
éves korában torok rákkal műtötték 
Debrecenben, és még élt 83 éves ko-
ráig. 19,5 évig nem tudott beszélni, 3 
évig tolókocsiba hordtuk, de az Úr mind 
ezekhez adott erőt. Minden dicsőség 
az Úr Jézusé és Istené! Sok szeretettel 
ápoltam és gondoztam, de mégis mi-
kor nehéz volt a helyzet, elbuktam a sok 
problémában. De újra és újra az Úrhoz 
mentem bocsánatot kérni, és Ő újra és 
újra kiemelt és erőt adott. Áldott legyen 
az Úr neve érte örökre. Igaz az Ige, a 
víz nem borított el, a tűz nem égetett 
meg, de sok kötelet leégetett rólam, a 
bűn kötelékét. 
Aztán az Úr még sok ráadást is adott. 
Minden gyermekemnek adott házat, 
hajlékot, mind férjhez mentek és meg-
nősültek, az Úrban élnek és mind józan 
életűek. Akik sok szeretettel vették körül 
édesapjukat, mikor hosszan beteg volt. 
Most pedig az egész szeretetüket rám 
árasztják. Az Úr így áldott meg nagyon, 
de nagyon. Újra csak áldani tudom a 
mi Mennyei Atyánkat ezért, aki Atyánk 
lett az Úr Jézus Krisztusban. Most van 
33 unoka és 19 dédunoka, mind, mind 
Isten áldása. Naponként imádkozom 
értük, minden nap egy külön csalá-
dért, mert sokan vannak és vannak, 
akik még nem az Úréi. Azokért külön 
könyörgök, de már láttam unokáim kö-
zül is megtérni. Úgy szeretném, hogy a 
Mennyben mind ott legyenek az egész 
nagy család, amit kívánom, hogy adja 
meg az Úr.  Még egy igevers: „Milyen 
nagy a te igazságod, melyet a téged 
félőknek tartogatsz. Ebben részesíted 
a hozzád menekülőket, minden ember 
szeme láttára.” (Zsolt 31,20)
A férjem szinte örömmel ment haza 
az Úrhoz, ahol majd teljes örömben 
találkozunk. Most ezt írtam le dió-
héjban, hogy másokat is bátorítsak 
a hitben.

L. Erzsébet

AZ ISTEN ÍJÁN

Mások javára küldettünk ide, 
s búgócsigaként forgat az idő 
egy helyben, önnön tengelyünk 
körül... 
Tán szép e szédült forgás, de soha 
nem visz előre. Boldogabb, aki 
nyílként az Isten íjára feszül 
s száll, száll... mutatva az irányt 
s a célt...

Füle Lajos

A szerkesztő 
üzenete

Amikor ez az újság készül, egész 
Európa a vírus harmadik hullámá-
nak fenyegetettségében él. Túlzás 
nélkül állíthatjuk, hogy mindaz, 
amit eddig megtapasztaltunk igen-
csak el kellene, hogy gondolkoztas-
son mindannyiunkat – kortól és 
nemtől függetlenül. Hiszen a dol-
gok ellenőrzése kicsúszott a kezünk 
közül. Egyre többen fogalmazzák 
meg, hogy valami módon felborult 
az egyensúly az életükben. Az ag-
gódás, a félelem, a szorongás ál-
landó társául szegődtek a legtöbb 
embernek, s ha korábban nem tudta 
valaki, mit jelent a kétségeskedés, 
most elég gyorsan megtanulhatja.
A körülmények a MERA munka-
társi csapata számára sem külön-
böznek. Ám mégis hisszük: Nem 
a félelem lelkét kaptuk. S ezzel az 
újsággal is szeretnénk bizonyságot 
tenni Megváltónkról, aki azt ígér-
te, hogy velünk lesz, s nem hagy el 
bennünket.
Köszönettel tartozunk azoknak, 
akik az elkészítésben fáradoztak, 
de azoknak is, akik támogatásuk-
kal lehetővé tették lapunk kiadását.
Szívből reméljük, hogy sok-sok bi-
zonyságtevő és személyes hang-
vételű írás Olvasóink számára is 
áldást jelent. Bárcsak amolyan szo-
rongás-oldó, mennyei fénysugárt 
hozó lehetne Húsvétra készülődve 
ez a magazin.
Isten áldását kívánja a szerkesztő:

Kulcsár Tibor
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Budapest belvá-
rosában már sok 
furcsa helyzettel és 
sok, még furcsább 
emberrel találkoz-
tam már, de ami 
nem régen történt 
velem, olyan ko-
rábban még nem 
fordult elő.

Az autómból kiszállva, odalépett egy 
hajléktalan és vizet kért. Teljesen őszin-
tén megmondom, hogy annyira szo-
katlan helyzet volt, hogy először azt 
gondoltam, hogy figyelemelterelés és 
felkészültem a támadásra. Körülnéztem, 
hogy nincs-e valahol még valaki, aki 
esetleg az autóból próbál meg elvenni 
valamit. De nem. Egyedül állt velem 
szemben egy szomjas ember.
Az mindennaposnak mondható, hogy 
az embertől alkoholt vagy alkoholra 
való pénzt koldulnak, de az, hogy va-
laki vizet kér, nagyon meglepett. Nem 
délidőben, a pusztában, hanem reggel 
egy nagyvárosban. Az egyik gyerme-
kem által otthagyott kulacson kívül 
nem volt nálam víz. Azt odaadtam 
neki. Gondoltam, hogy veszek neki 
valamit a boltban, de egyik sem volt 
még nyitva.
Ez az eset nagyon elgondolkodtatott. 
Melyik magát hívőnek, vagy akár val-
lásosnak nevező ember ne adott vol-
na Jézusnak vizet Jákób forrásánál? 
(János 4,6-7) De, ha végigmegyünk 
a városon és látjuk a sok ezernyi em-
bert, megfordul-e a fejünkben, hogy 
hányan szomjazhatnak? Nem tudunk 
mindenkit megitatni. Ez nem is a mi 
feladatunk, sem fizikailag, sem lel-
kileg. De ha Isten elénk hoz valakit, 
aki szomjazik, akkor igenis felelős-
ségünk (Isten számon kéri rajtunk!), 
hogy adunk-e neki. Mind fizikailag, 
mind lelkileg!
Egy ismerősöm mesélte, hogy egy-
szer egy szervezett egyiptomi turis-
taúton a sivatagban felejtette a busz. 
Gyalog indult el és sok órai gyaloglás 
után találkozott egy beduinnal, akitől 
50.000 Ft-ért vett egy doboz kólát. 
Azzal húzta ki addig, amíg néhány 
órával később megtalálták a rendőrök 
és hazavitték. Mondhatjuk, hogy sze-
gény beduinnak gondoskodnia kellett 
a családjáról? Igen, de ez nem menti 
fel őt Isten előtt.
Birtokoljuk az élő vizet? Miért nem 

adjuk tovább vagy mit akarunk ér-
te cserébe kapni? Mi ingyen kaptuk 
vagy sem?
Az emberek szomjaznak. Akkor is 
ha nem mondják vagy nem látjuk. 
Valójában a legtöbbször azt sem tud-
ják, hogy szomjaznak. Tudják, hogy baj 
van, hogy valami segítség kell, de azt 
nem tudják, hogy mi az és hol keressék.
Az utóbbi időben több ismert zenész 
is elhunyt. Többségük idős korban, 
teljes karrierrel, az élettel betelve; de 
egy fiatal, 29 éves, nagyon népszerű 
énekes is eltávozott a földi életből. 
Sokan, sok mindent írtak a halálával 
kapcsolatban, de nagyon érdekesnek 
tartom a rajongók hozzászólásait a 
zenéi és a halálával foglalkozó cik-
kek alatt. A sok, átlagos „soha nem 
felejtünk el, nyugodj békében” hoz-
zászólás között számos, igen mély és 
értékes gondolatot is lehetett találni. 
Az emberek meg akarják fejteni a tör-
ténéseket. Nem értik, hogy mi történt 
és válaszokat akarnak. Szomjaznak... 
Nem tudják, hogy mire. De valami-
lyen megoldást akarnak találni, hogy 
értelmet nyerjen a „megmagyarázha-
tatlan”. Keresnek, kutatnak, várnak 
a válaszra. Kitől? A mai világban az 
interneten bármit megtalálhatunk, 
amit akarunk és sajnos nagyon köny-
nyen azt is, amit egyáltalán nem sze-
retnénk. Azonban ne felejtsük el: egy 
mozdulat (egy kapcsoló, egy program, 
egy energiaforrás) és emberek milliói 
„halnak szomjan”. 
Az élő víz, amit Jézus Krisztustól kap-
tunk és bárhol, bármikor tovább tu-
dunk adni, az örök. Mindegy, hogy ki, 
mit és hol ír. Mindegy, hogy néhány 
megszállott lélek szerint a fehér feke-
te és fordítva. 
Meggyőződésem, hogy nem sok idő 
van hátra az emberiség számára. 
Gyermekeinket tudatosan arra ké-
szítjük, hogy ez a nyugalom és jólét, 
amiben élnek, lehet, hogy néhány 
éven belül véget fog érni.
Ne értse félre senki. Nem valami 
„világvége szekta” híveiként tartjuk 
rettegésben gyermekeinket, de beszé-
lünk nekik az elkerülhetetlen jövőről, 
hogy ne sötétségben érje őket, mint 
éjjel a tolvaj (I. Thesszalonika 5,4). 
Hogy mennyire valós ez a felkészítés? 
Édesanyám, azért nem lehetett óvó-
nő egy óvodában, mert lelkipásztor a 
férje. A gyermekeim lehet, hogy azért 

nem kapnak majd munkát (bárhol), 
mert szerintük az egészséges társada-
lom és család alapja egy biológiailag 
férfi és egy biológiailag nő szerződése 
(sőt, Isten előtt kötött szövetsége...).
Mindegy, hogy emberileg mérve med-
dig tart még a rendelkezésünkre álló 
idő. Használnunk kell minden le-
hetőséget és pillanatot, amit a mi 
Urunktól kapunk. Nálunk van az Élő 
Víz! Soha nem fogunk kifogyni belőle. 
Használjuk és adjuk tovább! 

Nemeshegyi Zoltán ifj.

MI NEM TUDUNK A 
PORBA ÍRNI

 
Úgy, ahogy voltál, úgy, ahogy voltam, 
úgy indultunk el az Úr felé. 
Kővé vált bűnök nehéz terhe alatt 
roskadtunk le a kereszt elé. 
 
S aki meghalt értünk annyi szenvedés közt, 
nem vádolt és nem kárhoztatott. 
Nem mondta, hogy így nem tud szeretni: 
elfogadott, ahogy vagy, s vagyok. 
 
Nem gerjedt haragra, hogy ilyen nyomorult 
az, akiért az életét adta. 
– Tudta jól, hogy földből van az ember, 
S földi útja bűnnel van kirakva.  
 
S mi megmintázzuk magunknak egymást, 
nemes anyagból van a kép:  
s jaj, ha nem hasonlítunk rá, 
mit a képzelet felidéz! 
 
Mi nem vagyunk szelíd Krisztusok, 
mi nem tudunk a porba írni. 
Mi nem tudunk a bűnös felett 
fájó szívvel könnyeket sírni. 
 
Mi nem tudunk megbocsátani, 
mibennünk nincsen kegyelem. 
Mi nem tudjuk szeretni, aki bánt: 
– még a jó testvért is nehezen. 
 
Hányszor próbálta meg az idő 
bennünk az érzés hitelét, 
hogy ha az egyik vétkezik, 
a másik szeretni tud–e még?! 
 
S hányszor estünk el próbában, 
nyelvünkkel vétkezve oktalanul, 
feledve az Isten irgalmát, 
mi ítélkeztünk irgalmatlanul! 
 
Hányszor ismertük fel magunkban 
újra és újra azt a régit, 
aki nem jutott el sohasem 
a megbocsátás szeretetéig!

ismeretlen szerző
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Szeretem-e a karan-
tént vagy sem? Nem 
tudom. Igen is, meg 
nem is. 
Szeretem, mert egy 
kicsit megállított, 
kizökkentett a napi 
taposómalomból, s 
átgondolásra kész-

tetett. Mit miért teszek? Mi a lényeg 
az életben? Mi van az én hatalmam-
ban, s mi nem…
A családi feladatokat is újra kellett 
gondolni, s néha erre is szükség van.
Tapasztalatom szerint a szomszédok 
is nyitottabbá váltak egymás felé, s 
ez is jó.
Van olyan kedves ismerősöm, egy 
családapa, aki egyenesen úgy fogal-
mazott, hogy ő áldásként éli meg a 
karantén helyzetet, mert így nemcsak 
este, munka után látja a gyermeke-
it, hanem mivel otthonról dolgozik, 
ezért inkább korán kel, meg éjsza-
kázik, de igyekszik sok időt tölteni 
a gyerekeivel, és ezt nagyon élvezi…
„A mi családunk összezárt, és köze-
lebb kerültünk egymáshoz ez alatt 
az idő alatt - fogalmazott egy fiatal 
-, pedig az élet hirtelen nehézzé vált, 
hiszen szüleim elvesztették a munká-
jukat, de Isten megsegített minket.” 
Hála érte Istennek, hogy ilyen megta-
pasztalások is lehetnek. Sajnos ezek-
ről keveset hallunk, inkább a negatív 
hírek jutnak el hozzánk.
Visszatérve az eredeti kérdésre, be kell, 
hogy ismerjem, hogy van, amit nem 
szeretek a karantén helyzetben. Nem 
szeretem például a rémhírterjesztést, 
a félelemkeltést és a bezártságot se, 
s azt se, amikor a növekvő beteg- és 
halálozási számról hallok. Jó volna 
újra szabadon istentiszteletre men-
ni, baráti-testvéri összejöveteleket 
tartani, s korlátozások nélkül élni a 
mindennapokat, de ettől még elfoga-
dom, hogy most ennek az ideje van.
A kialakult helyzet ráirányította a fi-

gyelmemet a járványokra, s azokból 
levonható következtetésekre. 
Először is járványok mindig is voltak, 
csak a mi időnkben ezekről keveset 
beszéltünk, ugyanis sok betegséget 
legyőztünk már, vagy legalább is kor-
dában tudjuk tartani a különféle védő-
oltások és egyéb terápiák segítségével. 
A Bibliát lapozgatva világosan látszik, 
hogy maga a Mindenható rendelte el 
népének a karantént, ha arra szükség 
volt, s e mellett olyan közegészségügyi 
szabályokat adott, melyekkel meg le-
hetett előzni a tömeges fertőzéseket. 
A mózesi törvények megdöbbentő 
részletességgel foglalkoznak a higi-
éniával, a fertőtlenítéssel, s a járvá-
nyok megelőzésével. No, nem orvosi 
szakkifejezések hangoztatásával, meg 
kémiai folyamatok taglalásával, ha-
nem törvények formájában.
Isten a papságot bízta meg a rendeletek 
betartatásával, s ha kellett a karantén 
elrendelésével, illetve hatályon kívül 
helyezésével, ugyanis a papságnak 
nemcsak vallási feladatokat kellett 
ellátni annak idején, hanem közigaz-
gatási, igazságszolgáltatási, szociális, 
és egészségügyi feladatokat is.
Egy-két rendeletet kikerestem a 
Bibliából, hogy értsük mire is gondolok:
 „Parancsold meg Izráel fiainak, 
hogy küldjenek ki a táborból min
denkit, akinek kiütése vagy folyása 
van, vagy holttest miatt tisztátalan. 
Akár férfi, akár asszony, küldjék ki.” 
(4.Móz 5,3)
„A poklos embernek pedig, akin kiütés 
van, legyen a ruhája tépett, a haja 
gondozatlan, takarja el a bajuszát, és 
ezt kiáltsa: tisztátalan, tisztátalan! 
Tisztátalan mindaddig, amíg rajta 
van a kiütés, tisztátalan ő. Egyedül 
lakjék, a táboron kívül legyen a la
kása.” (3.Móz 13,46)
„Ha valamilyen ruhán támad poklos 
kiütés, vagy bármilyen bőrholmin, 
nézze meg a pap a kiütést, és külö-
nítse el a kiütéses holmit hét napig. A 

Szeretnék megosztani egy külö-
nös történetet, ami nem hétköz-
napi esemény volt. 
Sok éve már, hogy több alkalom-
mal is hétvégén mentünk dolgoz-
ni - az erdőbe fát vágni. Ezen a 
napon is így volt. Mikor megér-
keztünk, mondtam a társamnak, 
maradjon az autónál, ott bizton-
ságban lesz, oda nem dőlhet a fa.  
Ahogy elkezdtem vágni a fát, lát-
tam, hogy mégis arra dől. Azonnal 
kiabáltam, fuss, mégis oda dől a 
fa! Szerencsénkre őt nem érte el, 
csak az autót. Nem értettük, hogy 
miért, de örültünk, hogy nagy kár 
nem lett. 
Majd elszállítottuk és újra visz-
szamentünk, de már nagyobb 
odafigyeléssel. Ismét vágom a fát, 
egyszer csak egy ütést érezek a 
fejemen, hát egy ág esett rá, ami 
elég fájdalmas volt. A szállítás után 
megbeszéltük, hogy még egyszer 
visszamegyünk és befejezzük a 
munkát, mert tíz órakor kezdő-
dik a rádiós istentisztelet.
Visszatérve újra nekiláttam a vá-
gásnak, amikor szintén dőléskor 
megint csak leszakadt egy ág, ami 
a fülem mögött a nyaki ütőér kö-
zelében lehasította a bőrt, de nem 
túl nagy sérüléssel. 
Ekkor a gépet azonnal letettem 
és szóltam a társamnak: a mun-
ka befejezve és megyünk! Ő kérdi 
miért, valami baj van? Mondtam, 
igen. Elmondtam neki, hogy a jó 
Isten figyelmeztetése volt az egész, 
ezért a mai naptól soha vasárnap 
nem dolgozom, ezt a napot Neki 
szentelem. Ő is megpihent a he-
tedik napon! 
Az eset óta semmilyen problé-
ma a munkámból kifolyólag nem 
történt. Mert az Úr irányítja azt!                    
Egy életre megtanultam! „Megem
lékezzél a szombatról, hogy azt 
megszenteljed. Hat napon át mun
kálkodjál és végezd minden dol
godat.”  (V. Mózes 5,12-13.)

István, Nagykanizsa

Az igazakat megpróbálja Isten. Nem igazi hit az, amely nem ment át próbán. A 
kegyesek azonban megszabadulnak a próbákból, nem valamely véletlen, vagy külső 
segítség folytán, hanem az Úr közbelépése által.
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hetedik napon nézze meg a kiütéses 
holmit, és ha terjed a kiütés a ruhán, 
el kell égetni azt a ruhát! De ha úgy 
látja a pap, hogy nem terjedt tovább 
a kiütés a ruhán, akkor parancsolja 
meg a pap, hogy mossák ki a kiütéses 
holmit, és különítse el újabb hét na-
pig. Az olyan kimosott ruhát, amely-
ről eltűnt a kiütés, újból ki kell mosni, 
és akkor tiszta lesz. (3.Móz.13.47-59; 
részletek kiemelve)
Hosszasan lehetne sorolni a különféle 
rendelkezéseket és törvényeket, me-
lyek mind-mind a nép és a közösség 
védelmében születtek, nem bántó, 
nem kirekesztő szándékkal, hanem 
óvó és féltő szándékkal. Ez az egyik 
oldal, de a másik oldalon ez a közös-
ségtől való elkülönüléssel járt, azaz 
hosszabb-rövidebb ideig tartó ka-
ranténnal. 
Még egy királyról, Uzzijjáról is tu-
dunk, aki miután poklos lett halálá-
ig elkülönítve kellett élnie egy külön 
épületben, s helyette fia uralkodott. 
(2 Krón.26.) 
A feljegyzések szerint a középkori jár-
ványok hatalmas áldozatokat szedtek, 
és akkor fejeződtek be, amikor az 
emberek már annyira féltek, 
hogy szinte teljesen elszige-
telődtek egymástól. 
Luther Márton, a híres refor-
mátor idejében is volt pes-
tisjárvány Európában. Ezzel 
kapcsolatban a következőket 
írta Johann Hessnek, 1527-
ben Wittenbergben:
′′Imádkozni fogok Istenhez, hogy 
kegyesen őrizzen meg és védjen 
meg minket. Magam pedig fertőtle-
nítek, segítek frissen tartani a leve-
gőt, gyógyszert beadni és azt magam 
is beszedem.
Elkerülöm a helyeket és az embereket, 
amikor nem szükséges a jelenlétem, 
nehogy engem megfertőzzön, majd 
másokat is megfertőzzön a hanyag-
ságom, ami esetleg halálukhoz vezet.
Ha Isten el akar vinni, tudja, hol talál 
meg. Addig is azt teszem, amit elvár 
tőlem, és nem leszek felelős a saját 
halálomért vagy mások haláláért. De 
ha a szomszédomnak szüksége van 
rám, nem kerülöm, hanem bátran 
megyek hozzá.
Az istenfélő hit tehát nem tapintat-
lan, nem vakmerő, és nem is teszi 
próbára Istent.”

Megfontolandó bölcs tanácsok.
Isaac Newton élete jól szemlélteti, 
hogy a jól használt karantén idő még 
áldás is lehet.
„A neves matematikus és fizikus ép-
pen Cambridge-ben tanult, amikor az 
egyetemet 1665 augusztusában be-
zárták a pestis okán. Newton ekkor 
visszatért otthonába, a lincolnshire-i 
Woolsthorpe-ba, hogy egyedül folytas-
sa tanulmányait. Egészen 1667 tava-
száig nem tért vissza Cambridge-be.
Ez alatt az idő alatt figyelemreméltó 
kreatív munkát végzett, és több olyan 
összefüggésre is ráeszmélt, amelyek 
későbbi karrierje alapját képezték, 
mind a számtan, mind az optika te-
rületén. A híres anekdota szerint ek-
kor, egy otthoni almafa alatt érte a 
gravitációval kapcsolatos megvilágo-
sodás is. A tudós később maga is azt 
írta: „Mindez 1665-1666 két pestises 
évében volt. Mert akkoriban a legjobb 
korban voltam a feltaláláshoz, és töb-
bet foglalkoztam a matematikával és 
a filozófiával, mint azóta bármikor.” 
( Internet: Múlt-kor történelmi ma-

gazin 2020.03.14.)
A példákat hosszasan 

lehetne sorolni, hi-
szen a járványok 
nem tűntek el a 
történelem süly-
lyesztőjében. 
Az első világ-
háborút köve-

tő spanyol nátha 
példá ul több áldo-

zatot szedett, mint 
ma ga a háború, de en-

nek kifejtésére most nincs mód.
A végére már csak néhány kérdés 
maradt. 
Először is: Mi mire használjuk eze-
ket a rendkívüli időket? Hasznosan, 
építően telnek a napjaink, vagy pe-
dig elfolyik az időnk, az erőnk, s köz-
ben sopánkodunk, hogy ez sincs, az 
sincs, s milyen rossz a kényszerű tá-
volságtartás. 
Másodszor: Komolyan vesszük-e Isten 
parancsát arra vonatkozólag, hogy nem 
lehetünk felelőtlenek, hanem be kell 
tartanunk az óvintézkedéseket, még 
akkor is, ha ezek némi kellemetlen-
séggel, és plusz takarítással járnak? 
Mert nemcsak magunkért, hanem 
a közösségért is felelősek vagyunk! 

Kulcsár Anikó

Áldott a mi Urunk, 
Istenünk, hogy nagy 
jóvoltából működik a 
Mera misszió! Merő ke-

gyelem, hogy Urunk minden nap 
megajándékoz – többféle módon 
– áldott lelki javaival a misszi-
ón keresztül. Nekem szinte ez az 
egyetlen olyan élővízű forrásom 
van (se internetem, se TV-m nin-
csen), amelyből naponta merítek. 
Kérem is Urunkat, hogy tartsa 
meg számunkra ezt a lelki man-
nát, mint drága, tiszta eledelt.
Hálásan köszönöm minden mun-
katársnak kitartó és áldozatos szol-
gálatát, amelyet 86 évesen csak 
szerény adományokkal és buzgó 
imádsággal tudok támogatni. Bár 
személyesen senkit sem ismerek, 
de örömmel hallgatom szolgála-
taikat.Kívánom és kérem, hogy 
az Úr adjon testvéreimnek testi 
és lelki erőt, bölcsességet és to-
vábbi áldott vezetést! Búcsúzom 
Jézus szavaival: „Az aratni való 
sok, de a munkás kevés: kérjétek 
tehát az aratás urát, hogy küld
jön munkásokat az ő aratásába.” 
Máté 9,37.   

Géza bácsi

Reményt vesztetten éltem egy ott-
honban. Mert elhittem a gonosz-
nak, hogy én oda azért kerültem, 
mert elhagyott az Isten. Mielőtt 
bekerültem, Budapesten egy kis 
újságot osztogattak. Egy lelkész 
írta le benne megtérését és elhí-
vását. Ezt olvastam minden nap 
és sírtam. Kerestem az Urat imá-
ban és a Bibliámban, de hallgatott. 
Nehéz időszak volt. Ekkor vet-
tem egy mini rádiót és esténként 
a sötét szobában azt hallgattam. 
Jobb híján az esti mesét. Ekkor 
találtam rá a Mera Rádió adá-
sára. Olyan volt nekem, mintha 
a sivatagban vizet adtak volna. 
Azóta vagyok hűséges hallgató-
ja az adásoknak. Rájöttem, hogy 
az Úr mindvégig ott volt velem, 
ha nem is szólt hozzám. Látott, 
figyelt engem. Köszönöm, Mera 
Testvérek, szolgálatotokat! 

I. Gy.-né Klári
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Már régóta készülök levelet írni, de el-
nézéseteket kérem, hogy ilyen sokára 
került rá a sor. 
Nem régen hallottam az egyik műsor-
ban egy beszélgetést az örökbefogadás-
ról. Ez a kérdés nálunk is felvetődött, de 
férjem nem akarta, mert 7 év várako-
zás után gyermeket vártam. Többször 
is az évek során, de Isten mindegyiket 
korán elvette tőlünk, mielőtt a karja-
imban tarthattam volna őket. Nehéz 
évek voltak, de Istennek célja volt vele, 
mert az Ő Szőlőjébe hívott el minket 
munkásnak. Lassan belenyugodtunk 
és elfogadtuk Isten kezéből. Férjem 
nagy gyülekezetnek lett a lelkipásztora, 
később elnöke az Egyháznak. Én segítő 
társa voltam mindenben. Sokat utaz-
tunk, több imaház építkezését kísértük 
figyelemmel és segítettük... Isten áldá-
sa alatt voltunk és hálásan emlékezem 
vissza a sok gyermekre a vasárnapi is-
kolában és a kedves testvérekre, akik 
már hazamentek a Mennyei hazába... 
Mára én is megidősödtem, közel a 80-
hoz. De hála, hogy mindvégig és most is 
van egy drága Útitársam és Tanácsadóm, 
Vezetőm, a drága Úr Jézus. Én vál-
laltam idős 
papám gon-
dozását, aki 
éppen a 100. 
évében van, 
de közben 
elveszítet-
te a hallását, 
gyengén hall 
és lát. Lábai is 
fájnak, de há-
la, hogy nem 
ágyban fekvő 
beteg! Ez ajándék Istentől... 
A késlekedésemnek az is oka volt, hogy 
olyan szép leveleket küldenek a testvé-
rek a Rádióba felolvasásra, hogy gon-
doltam: Én ilyen szép, bölcs leveleket 
nem tudok írni... Most mégis indítva 
voltam lélekben, mert nagyon megérin-
tett Kulcsár Tibor testvér jan. 24.-i, vas. 
esti prédikációja a gyümölcstermésről. 
Félig sírva, nevetve, hallelujázva hallgat-
tam a Lélektől áthatott prédikációt és a 
kis unoka példáját! Mennyire sajnálta 
a lemetszett szőlővesszőket, melyeket 
papája lemetszett és hogy értette meg a 
gyümölcs fontosságát a vesszőn. Hogy 
védelmezte aztán a vesszőket, melye-
ken „fürtiket” talált, nehogy levágja a 
nagypapa!...

Sírva fakadtam: Így védelmez engem és 
az övéit Jézus Krisztus, a Vincellér, ha 
kicsi gyümölcsöt, „fürtikét” is talál sző-
lővessző-életünkön... Nehogy lemetsszen 
minket a Mennyei Atya, a Gazdánk Jézus 
Krisztusról, a Szőlőtőkéről!  Mennyi 
sok próba által tisztogat meg, hogy 
még több gyümölcsöt teremhessünk... 
Mennyire megpróbálta az én hitemet, 
ragaszkodásomat Őhozzá a nehéz évek 
alatt! Főleg papám süketsége viselt 
meg és tette próbára béketűrésemet, 
szeretetemet. Meg kellett teremnem 
ezeket a gyümölcsöket is és megér-
tenem, elfogadnom, hogy nem tudja 
már megcsinálni azt, amit régen! Hogy 
sokszor én vagyok a szeme és ő az erő, 
amit belead a munkába. Türelem, se-
gítő szeretet, békesség, mind szükséges 
gyümölcs volt. Nem is beszélve arról, 
hogy papámnak sem könnyű elfogad-
ni a „nemszeretem” napokat, éveket...
Őt is metszegette, próbálta az Úr, míg 
lassan elfogadta, hogy minden másként 
megy, mint régen, de tud imádkozni és 
énekelni. Imádkozni értem és máso-
kért, mert ez Szolgálat!
Hálás vagyok Jézusomnak, hogy mun-

kálkodik az 
övéi életében 
és soha nem 
hagyja el azo-
kat, akik ra-
gaszkodnak 
Hozzá! Még 
vén korban 
is gyümöl-
csözővé te-
szi őket!... 
Áldom érte 

Segítő, Kegyelmes, Vérző Kezeit, me-
lyek megmostak, vezettek és erőt adtak 
mindkettőnknek! 
Drága Testvéreim! Év elején vagyunk 
még. Hálás szívvel köszönöm meg az 
elmúlt év minden Rádiós Szolgálatát, 
az Interneten is elolvasott és hallgatott 
üzeneteket. Sok szeretettel kívánok 
sok erőt, egészséget testileg és lelkileg 
a szolgálatokhoz. Védelmet Istentől a 
vírus miatti nehéz időkben! A min-
dennapi életben is... Isten gazdag ál-
dását, segítő Szeretetét mindenben és 
sok gyümölcsöt, „fürtikét” a Rádión, 
Interneten keresztül is.    
Szeretettel testvéretek az Úrban: Egy 
régi, kiskőrösi hallgatótok  

P. Józsefné

Hálásan köszönöm ka-
rácsonyi ajándékukat, 
az Antenna evangéliu-
mi kiadványt, melynek 

nagyon megörültem!
Igyekszem válaszolni, mivel nem 
tudhatja az ember életének lehe-
tőségeit. Így értesülünk egymás-
ról. A dicsért modern technikai 
eszközök gátolják a televízió és 
rádió adásait. Nem mindenki szá-
mára adottak a lehetőségek. Az is 
megérthető, hogy a határon túlra 
lehetetlen, bizonytalan a külde-
mény eljuttatása. Csakhogy nem 
mi okoztuk az elcsatolt területeket, 
mi csak a kárvallottai lettünk, pár 
kilométernyi távolságban. 
A múlt időben a modern lehető-
ségek áradata, kényelmi helyzete 
nem volt adott. Összejöttünk egy 
rádióadáson, hallgatva a Monte 
Carlo adás sugárzását, egymás 
hitén épülve. A mostani igények 
követelményei megszaporodtak. 
Most e járványidőszakban gátol-
tak a gyülekezések. A múlt idő-
ben is voltak magukra hagyott 
emberek: a II. világháború utáni 
időszak özvegyei, árvái, soha ha-
za nem tért apák hiányai.  A múlt 
idők gyermekeinek halandósága, 
temetései, járványai – himlők, 
diftéria, kanyaró –, árvizek, ezek 
mind felejthetetlen dolgok.
A múltban megélt nehézségeket 
elmondani, megosztani, megértő 
valakivel közölni nem jelent meg-
kötözöttséget, hanem gyógyulást. 
Szabadság csak ott lehet, ahol a tu-
datos ember, emberek nem okoznak 
készakarva bajt a mások életében. 
A beteg ember is igénybe veszi az 
előírt orvosságot megbetegedése 
idején. Bízik az orvos készségében, 
jóakaratában, betegségei tünetei-
nek elmondása alapján. 
A most megjelenő vírus is sok bajt 
okoz, nem válogat, és a legyengült 
szervezetű idős emberek életét ká-
rosítja. A mostani vírusos karan-
tén helyzet nem okoz számomra 
különös akadályt, csak az orvosi 
kezelések terén. Szemműtétek so-
rozata előtt álltam, s ezek hiányát 
megszenvedem a közlekedésben,  
ügyeim intézésében.
Áldozatos szolgálatukhoz kívánok 
erőt, egészséget, békességet a to-
vábbiakra is.
Maradok szeretettel és tisztelettel:

T. Matilda, Királyhelmec
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Amióta az em-
ber hátat fordított 
Istennek, megjelent 
az életében a féle-
lem. Az Édenben 
nem csak egy kis 
engedetlenség 
történt, hanem az 
ember a Sátánra 

hallgatott, vagyis mellette döntött! 
Isten azonban nem hagyta magára 
teremtményeit, már ott elhangzott 
az evangélium: „az asszony magva a 
kígyó fejére tapos!”
A kicsi gyermek még csak a sötéttől 
fél és elég ha bebújhat a szülei ágyá-
ba, mert ott bizton-
ságban érzi magát. 
Később már a szigo-
rú tanártól, a durva 
osztálytárstól, a ha-
láltól… Ahogy hala-
dunk előre a korban, 
félünk a betegség-
től, a szenvedéstől, 
a másik embertől, a 
bizonytalan jövőtől, 
a haláltól.
Még Jézus tanítvá-
nyai is féltek, gon-
doljunk csak arra 
a jelentre, amikor 
vihar támadt a ten-
geren, s bár ott volt 
velük Jézus, mégis 
kétségbeesve kia-
bálták: Elveszünk! -Mit 
féltek kicsiny hitűek -, dorgálta meg 
őket Jézus, miután lecsendesítette a 
tengert.
A Bibliában 366-szor fordul elő a ’Ne 
félj!’ biztatás.
A Húsvét, Jézus szenvedés története 
számomra újra és újra megrázó bib-
liai beszámoló! A félelemnek rettene-
tes következményeivel találkozunk: 
gyávasággal, hazugsággal, árulással… 
Péter a Gecsemáné kertben – Jézus 
elfogásánál - még hősködik, izgatja, 
hogy mi történik Urával, ezért óvato-
san követi a főpap udvarába, de ott, 
az ellenséges környezetben pánikba 
esik és félelmében hazudik, sőt taga-
dásával elárulja Jézust!

A Golgotán is szívszorító jelenetet 
látunk: a kereszt alatt Jánoson kívül 
csak néhány asszony siratja az Urat, 
köztük Mária Magdolna. Az ő szere-
tete, ragaszkodása minden félelmét 
legyőzi. Alig várja, hogy elteljen a 
szombat, összekészíti a végtisztesség 
megadásához szükséges kellékeket s 
még a sötétben útnak indul. A kihalt, 
közvilágítás nélküli sikátorokon át 
egyedül siet a sírkert felé; Jézus irán-
ti szeretete legyőzte a félelmét! Az 
sem jutott az eszébe, hogyan görgeti 
majd el a hatalmas követ, mit mond 
az őrségnek... 

A folytatást ismerjük 
a Bibliából: Mária 
döbbenten látja a 
nyitott sírt, és Jézus 
teste helyett a két 
angyalt. Amikor 
sírva hátrafordul, 
Jézus állt előtte, 
Akit először nem 
ismer fel. Ezután kö-
vetkezik az a csoda, 
amit velem együtt 
sokan átélhettek, 
hogy Jézus a nevén 
szólítja Máriát, aki 
abban a pillanat-
ban felismeri az Úr 
Jézust és személyes 
kapcsolatba kerül 

Vele! „Rabbuni!” - ki-
ált fel ragyogó arccal, ami azt jelenti, 
Mester! Rögtön feladatot is kap, Jézus 
a tanítványoknak szóló üzenettel bíz-
za meg. „Láttam az Urat!” adja hírül 
magdalai Mária és öröme határtalan.
Jézus azt mondta magáról, hogy nincs 
nagyobb szeretet annál, mintha valaki 
életét adja a barátaiért, ezért tudhat-
juk, hogy a teljes szeretet maga Jézus!
Kedves Olvasóinknak – különösen a 
mai szorongó, félelemmel teli időben 
– a következő Igével kívánok öröm-
teli Feltámadási Ünnepet:
„A szeretetben nincs félelem, sőt a tel
jes szeretet kiűzi a félelmet!” 1Ján 4,18

Zika Klára

Ne félj!

 Háromszázhatvanhat ’Ne félj’
 táplálja bennünk a reményt
 a Biblián át...Aki tud
 olvasni, minden napra jut
 annak ígéret és védelem,
 hogy megszűnjék a félelem.
 Híd ez, mely mindent átível,
 csak hinni kell
 Csak hinni kell!

 Füle Lajos

Isten megmutatta magát nekem, és 
ennek nagyon örülök. Régebben, egy 
csendes héten szólt hozzám az Úr, s 
akkor úgy tűnt: hiába. Egy kedves 
testvérnő szeretettel kérte számon 
az igémet, amit ott kaptam, és bizta-
tott, sőt nyomatékosan rám paran-
csolt, hogy fogadjam el az üzenetet, 
és aszerint éljek. Hittem hitetlenül 
Istenben. Ezelőtt a nyár előtt, ősz-
szel Istennek átadtam az életemet. 
De akkor mi nincs rendben? Igéjével 
szólítgatott, jártam gyülekezetbe. 
Hány ige és igehallgatás kellett, 
sok figyelmeztetés és átgondolás, 
hogy végre megértsem őt. Bizony, a 
pandémia alatt is sokszor Isten mel-
lett kellett döntenem újból és újból. 
Mindig valahogy elkószáltam mel-
lőle. Kerestem közben a megoldást. 
De hogyan? Másokhoz futottam. 
Azt gondoltam, hogy egy férfitárs, 
barátnő megoldhatja problémáimat, 
és segítségemre lesz a bajaimban, 
nyomorúságomban, bűneim mi-
att, szorongásaimban. Meg kellett 
ismernem és teljességgel elfogad-
nom akaratát az életemre nézve. 
Jézus azonban nem adott társat, 
és rádöbbentett, hogy sem a tanu-
lásban, sem emberekben nem tu-
dok olyan segítségre találni, mint 
Őbenne. Ő tervezett, Ő tudja, mi-
ért vagyok. Jézus neve, Szabadító! 
Azt kívánta: így nevezzem, és éljek 
ezzel a névvel! 
Sok lelki harc és imádság van mögöt-
tem, mire elfogadtam ezt. Ő ismer 
engem, és nem kell semmit takar-
gatnom előle. Ez békével töltött el. 
Úgy örülök a szabadításnak, mint 
még soha! Bár 30 éve volt az első 
nagy döntésem mellette, most nyá-
ron megengedte, hogy Őt teljesen el-
fogadjam, neki éljek, benne bízzak.
Őt akarom szolgálni, amíg csak 
élek, és szolgálatomat neki ajánla-
ni. Ez nem megy egyedül. Közben 
lelki társakra is találtam, akikkel 
imádkozom. Egyre jobban megis-
merem az Urat. Így van! Ezt ígérte! 
Egy életre megtanultam!

K. Kinga, Budapest
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2015 június végén nagyon fájt a hasam, enni nem tudtam. 
Vártunk, hátha szűnni fog. De csak fájt, ezért kihívtuk a 
háziorvost, aki megvizsgált, és megállapította, hogy sár-
gaságban vagyok. A k-i kórházba, a gasztroenterológia 
osztályra kerültem, ott ultrahangos vizsgálatot végez-
tek, és megállapították, hogy egy 2x2 centiméteres epe-
kő van beágyazódva az epehólyag falába. A főorvos 
hívta a sebész és kardiológus orvosokat, mivel a 
testemben két pacemaker van beépítve; azóta 
a harmadik is, mert a telepek kimerültek. A 
kardiológus orvos megállapította, hogy mű-
teni nem lehet, mert nem bírja ki a szívem. 
A főorvos úgy döntött, egy új eljárással 
próbálkoznak: egy gumicsövet engednek 
le a torkomon keresztül, aminek a végén 
egy csipeszszerű műszer volt. Arra egy 
műanyag hálót húztak, azt próbálták rá-
húzni az epekőre, előtte érzéstelenítőt fúj-
tak a torkomba. A háló ráakadt az epekőre, 
de amikor kezdték kihúzni, beleszakadt a há-
ló. Akkor másnap újabb beavatkozás volt, hogy 
kihúzzák a beleszakadt hálót. Két beavatkozás után 
sikerült a szakadt hálót kivenni. 
Öt ilyen beavatkozás következett, de az epekő nem jött 
ki. A cső miatt kaptam egy bélfertőzést; hasmenést, amit  
nem tudtak megállítani. A fertőzőszobába kerültem, csak 
az orvosok meg az ápolók jöhettek be, a családomból  
senki. A fiam akkor szólt F. Ervin főorvos úrnak, ő a k-i 
Baptista Gyülekezet elöljárója. Ő imádkozott értem, és 
ígérte, szerdán lesz imaóra és vasárnap mind a két alka-
lommal imádkoznak értem. F. testvért 40 éve ismerjük, 
ő hittestvérünk az Úrban.  Elküldtek mentővel Sz-re, ott 
újabb beavatkozásokat végeztek rajtam. 
A feleségem imádkozott értem, és telefonon több gyüle-
kezetet is kért  imára. A sz-i főorvos asszonnyal telefon-
összeköttetésben volt a feleségem, aki azt mondta neki: 

az első beavatkozás sajnos nem sikerült, köszönjön el 
a férjétől, de saját felelősségre azért megpróbálják még 
egyszer. És az Úr segített, megállt a hasmenés, és egy hét 
után visszakerültem K-ra. A beavatkozások újból jöttek, 
hogy kivegyék az epekövet, amit a főorvos végzett. Utána 
mindig nézték a monitort, nézték az epekövet, majd ki-

vették a csövet. A főorvos úr az egyik beavatkozás után 
azt mondta, hogy hosszú évek során még az ő pra-

xisában ilyen nem történt: eltűnt az epekő. Az 
Úr Jézus, az élő Isten könyörült rajtam. Azóta 

nem jelentkeztek a tünetek… 
De sokkal jobb, mikor bizonyságtételünkre 
valaki elfogadja az Úr Jézust személyes meg-
váltójának; még ha szenvedni is kell érte, 
mert az Úr Jézus előbb szenvedett értünk a 
golgotai kereszten, hogy elnyerhessük az örök 
életet. Pál és Silás vesszőzést kapott, és a leg-

mélyebb börtöncellába jutott, de az Úr Jézus 
nem hagyta el szolgáit. Éjfélkor kalodába zárt 

lábakkal énekeltek, a rabok pedig hallgatták őket, 
majd földrengés támadt, a börtön megremegett, és 

a börtönőr látta, hogy a rabok kezéről a bilincsek is le-
hullottak. Lámpát kért, és meg akarta magát ölni, de Pál 
rákiáltott: „Ne tégy magadban kárt, mert mindnyájan itt 
vagyunk!” Akkor leborult Pál és Silás elé, és azt kérdezte: 
„Uraim, mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem?” 
Azt mondták neki: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és 
üdvözülsz mind te, mind a te házad népe”. 
Amikor hazakerültem a kórházból, fél év után csont-bőr 
voltam. Feleségem ápolt és gondozott. A feleségemmel 
naponta olvasva a Bibliát készülünk a Vele való találko-
zásra, hogy elnyerhessük az örök életet, ahol leborulunk 
az előrement testvéreinkkel, akik már az Úrnál vannak. 
Leborulva Szentsége templomában örökké áldjuk Őt, 
és a mennyei karban énekkel is magasztaljuk majd Őt. 

K.Antal, Lajosmizséről

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 kellett 
menni (csak nekünk, mert mi a bér-
elszámolóba bejártunk, hogy legyen 
az embereknek fizetése.) Most vajon 

lesz-e? Az biztos, hogy az övéi bízhat-
nak ma is Istenben és az Ő igéreteiben! 
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 szellemi, se a testi 
rokonok látogatására, sem fogadásá-
ra nincs mód. Így aztán külön öröm 
számomra, hogy a video-üzenet el-
indult a MERA oldalán. Elsősorban 
a tartalom miatt örülök a szolgálat-
nak, de az, hogy kép is van a hang 
mellé még személyesebbé teszi az 
Isten üzenetét. 
Kívánom, hogy Ésaiás 55,10-11 sze-

rint szóljon az üzenet mindenhol, ahol 
az Úr jónak látja: „Mert ahogyan az 
eső és a hó lehull az égből, és nem 
tér oda vissza, hanem megöntözi a 
földet, termővé és gyümölcsözővé 
teszi; magot ad a magvetőnek és ke-
nyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én 
igém is, amely számból kijön: nem 
tér vissza hozzám üresen, hanem 
véghezviszi, amit akarok, eléri cél-
ját, amiért küldtem.” 
Búcsúzom az Efézus 1:16 versével: 
„szüntelenül hálát adok értetek, ami-
kor megemlékezem rólatok imádsága-
imban.” Én is imádsággal hordozom 
a MERA szolgálatát az Úr előtt.  

W-né, Erzsike néni
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„Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: 
Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – 
vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt 
a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei 
Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek 
van minderre.” (Máté 6,31-32.)
Sok erőt, bátorítást merítek ezekből 
az Igékből. Kiváltképp akkor, amikor 
olyan nagyon nincs is min aggódni. 
Könnyű olyankor Isten gondoskodásá-
ban hinni, amikor egyébként magam 
is könnyen kézben tartom a dolgokat. 
És mi a helyzet az Isten gondoskodá-
sában való hittel, amikor nem látom 
előre a válaszokat? Vajon akkor is bé-
kességet adnak ezek az Igék?
Pár hónapja új tapasztalattal gaz-
dagodtam: álláskereső lettem. Nem 
szeretném a helyzetet túldramatizál-
ni, nem a megélhetésünk függött at-
tól, hogy mikor kezdek újra dolgozni. 
Mégis újra és újra felmerült bennem 
a kérdés, hogy vajon a járványhelyzet 
kellős közepén hogyan találok munkát? 

És ha újra digitális oktatás lesz, akkor 
mikor lesz egyáltalán időm dolgozni? 
És vajon lesz-e olyan munka, ami mel-
lett a gyermekeimre is lesz elég időm?
Pont olyan korban vannak, amikor kü-
lönösen fontos lenne, hogy mellettük 
tudjak állni, legyen időm meghallgatni 
őket. Épp egy állásinterjúra mentem, 
és ezeken a dolgokon gondolkodtam, 
amikor egy kedves családtagom küldte 
a fenti Igét: „…a ti mennyei Atyátok 
pedig tudja, hogy szükségetek van 
minderre” (Mt 6,32/b) Micsoda bá-
torítás! Az én Mennyei Atyám pon-
tosan tudja mire van szükségem! De 
valóban békességet ad ez a gondolat? 
Ismét végig kellett gondolnom, hogy 
vajon csak „léleksimogatás” miatt 
olvasgatom ezeket az Igéket, mert 
olyan jó érzés ezt olvasni, vagy tény-
leg hinni is tudom ennek az Igének a 
valóságát? Rá tudom-e hittel építeni 
az életemet? 
Sokszor küzdök ezzel az Igével. Igen, 

tudom, hogy Isten tud rólam gondos-
kodni életem minden területén. Képes 
rá, mindent megtehet. De vajon fog is 
gondoskodni? Vajon akar is? Rólam is? 
Talán időnként mást is megkísértenek 
ezek a kérdések. És fejben tudjuk a vá-
laszt. De az nem elég. A szívünkbe, a 
lelkünkbe kell belevésődni az igazság-
nak ahhoz, hogy az utána az életünkbe 
megteremje a békesség gyümölcsét. 
A kétségeskedő kérdések nem Istentől 
jönnek és nem Isten személyéről szól-
nak. Egyszerűen hazugságok. Muszáj 
tudatosnak lenni azzal kapcsolatban, 
hogy mit engedünk be a gondolata-
inkba. „Továbbá, Atyámfiai, amik csak 
igazak, amik csak tisztességesek, amik 
csak igazságosak, amik csak tiszták, 
amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, 
ha van valami erény és ha van vala
mi dicséret, ezekről gondolkodjatok” 
(Filippi 4,8) Isten Igéje az igazság, 
amivel meg kell töltenünk a gondo-
latainkat. Fontos újra és újra olvasni, 
ismételni, hiszen „Isten igéje ÉLŐ és 
HATÓ, élesebb minden kétélű kard
nál, és áthatol az ELME és a LÉLEK, 
az ízületek és a velők szétválásáig, és 
megítéli a szív gondolatait és szándé
kait.” (Zsid 4,12) Isten Igéje hatással 
van a gondolatainkra, a lelkünkre és 
képes azt formálni, alakítani.
„Mert a mi harcunk nem test és vér ellen 
folyik, hanem erők és hatalmak ellen…” 
(Ef 6,12/a). Ennek az Igének az igazsá-
gát különösen erősen megtapasztal-
hatjuk, amikor úgy érezzük, hogy az 
elménk, a gondolataink ellen irányul 
a támadás. Nagy szükségünk van az 
üdvösség sisakjára, ami védi az elmén-
ket, különben komoly támadási felület 
lehet a gondolatvilágunk, olyan, mely 
a hitünket is megingathatja.  
Nem kis munka, nem kis erőfeszítés 
a gondolatainkat irányítani, de nem 
egyedül kell megvívnunk ezt a csatát: 
„Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem 
testiek, hanem erősek az Isten kezében 
erődítmények lerombolására. Ezekkel 
rombolunk le minden okoskodást és 
minden magaslatot melyet az Isten is
meretével szemben emeltek, és foglyul 
ejtünk minden gondolatot a Krisztus 
iránti engedelmességre…” (2.Kor 10,4-5)
Kívánom, hogy Isten erősítsen mind-
annyiunkat ebben a küzdelemben és 
adjon nekünk hitet és józanságot min-
den körülmény között. 

H.-né H. Pálma

Kisebb – nagyobb deszka darabkák. 
Asztalosnak készülő kisfiú fogja, s 
üti–veri beléjük a szögeket. Kopog a 
kalapács, egyre mélyebbre fúródnak 
a szögek. Most rajtam a sor, hogy 
ezeket kihúzzam. Próbálom húzni. 
Próbálom kalapáccsal visszafelé 
ütni. Ütöm, húzom, hajlítom, míg 
végre mindegyik szabaddá válik. Ó, 
de a lyukak! Mi lesz a szögek helyé-
vel? Azokat nem tudom eltüntetni! 
Megtorpanok. A szögek helye: ott 
marad! Leülök, mert az emléke-
zetembe tolulnak arcok, emlékek. 
Nagyszülők, szülők, testvér, kedves 
emberek, meg nem kedves embe-
rek… Élők és meghaltak. Ütöttem 
beléjük a szögeket. Kopogott a bű-
nöm. Egyre mélyebbre hatolt be-
léjük a fájdalmat okozó szavam, 
tettem, mulasztásom. És amikor 
magam ellen vétkeztem. A saját 
testembe fúródtak a „bűnszögek”. S 
mindegyik áthatolt Valakin, JÉZUS 
KRISZTUSON! Kihúzni?! Visszafele 
ütögetni?! Hogyan lehet? Volt, aki-
től még bocsánatot tudtam kérni. S 
mennyi embertől nem! Odaborultam 
az Úr Jézus elé, kiöntöttem a szívem 
szennyét. Kihúztam a „bűnszögeket”. 

A tenger mélyére vetette a vétkei-
met. De a helyük… A sok-sok szög-
hely… Szöghely a testi-lelki nyom, 
a negatív következmény; a fájó em-
lék, a szégyenkező visszagondolás.
Most előttem a pályázati cím: „Egy 
életre megtanultam.” Megtanultam-e 
egy életre, hogy ne vétkezzem Isten 
ellen, mások ellen, magam ellen? 
Nem. Visszaeső bűnös vagyok. De 
azt megtanultam, hogy áll Jézus 
Krisztus keresztje, s odaborulhatok 
ismételten: Uram, légy irgalmas ne-
kem, bűnösnek!! Odaborulok, mert 
Ő szerető, irgalmas, kegyelmes. A 
szöghelyek alázatra serkentenek és 
emlékeztetnek: Vigyázz! Vigyázz! 
A megjárt utak pedig bizonyság-
tétellé kerekedhetnek, tanulságul 
sokak számára.
Kedves Testvérek! Sokat vergődtem, 
mert újra meg újra oda lyukadtam ki, 
hogy élethosszig, hibátlanul semmit 
se tanultam meg. Mégis, noszoga-
tást éreztem az írásra. Így sikerült 
összefoglalni és kifejezni, hogy ir-
galomra szoruló ember vagyok. Ha 
jónak látják a közlésre, íme.

P. Mária, Lovasberény
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„Ne kívánd a te felebarátodnak házát. 
Ne kívánd a te felebarátodnak felesé
gét, se szolgáját, se szolgálóleányát, 
se ökrét, se szamarát, és semmit, ami 
a te felebarátodé.” (2 Móz 20,17) 
A marketing, a reklámok az ember-
ben levő kívánságra hajtanak rá. Jól 
tudják a kereskedelmi szakemberek, 
hogy ha valakiben felébresztik a kí-
vánságot egy termék iránt, az illető 
terméknek előbb-utóbb lesz is keletje.  
A kívánság fogalma nem új keletű. 
Mikor Isten megalkotta az embert 
és az Éden kertjébe helyez-
te, egyetlen fát tiltott el 
Ádámtól és Évától: a jó 
és rossz tudásának 
fáját. Felvetődött 
bennem a kérdés: 
vajon Isten miért 
alkotott olyan fát, 
amelyről nem ehe-
tett az ember? Nem meg-
tehette volna, hogy ne legyen 
tiltott fa a kertben? Anélkül, hogy 
kielégítő választ tudnék adni az első 
kérdésre, úgy gondolom, a tiltott fa 
az ember Istenhez való ragaszkodá-
sának a tesztje volt. Annak a próbá-
ja, hogy jobban szereti-e Istent, mint 
amennyire kívánja azt a gyümölcsöt. 
A kígyó pont erre alapozza a kísértést. 
Elhiteti az emberrel azt, hogy Isten 
rossz volt hozzá, hisz megvont tőle 
egy fát a sokból. Ráirányítja figyel-
mét az egyetlen tiltott fára, s emiatt 
az ember nem tud örülni a sok má-
siknak, amelynek gyümölcse szaba-
don fogyasztható. 
A kísértés mechanizmusa azóta is ha-
sonlóan működik: megkívánom azt, 
ami nem az enyém, vagy ami Isten 
szerint káros számomra. Többé nem 
én vagyok ura a kívánságnak, hanem 
a kívánság uralkodik felettem. Sok-
sok példa igazolja, mit meg nem tesz 
az ember azért, hogy kívánságait - 
amelyek feneketlen kúthoz hasonló-
ak- betöltse. Ha pénz van, még több 
kell, ha szép lakás, vagy autó van, 
nagyobbat, jobbat, szebbet kívánok. 
Rengeteg házasság ment tönkre azért, 
mert egyik vagy mindkét fél más sze-
mélyre, kalandokra vágyott. S mint 
már említettem, amint betölti az em-
ber kívánságát, megint csak lát valami 
mást, amit el kell érnie, amely nélkül 
úgy tűnik, boldogtalan az élete. Ily 

módon a kívánságok mókuskereke 
beőröl, boldogtalan és kiégett em-
bereket szül. 
A kérdés az: van-e kiút ebből az ör-
dögi körből? 
Egy korábbi üzenetemben a tízpa-
rancsolatról szóltam dióhéjban, ma 
a tizedikre térek ki bővebben. Míg az 
első kilenc a tettleges bűnöket - gyil-
kosság, lopás, paráznaság, hamis ta-
núskodás stb - tiltja, a tizedik az ezek 
mögött álló szívbéli indítékokra tér ki. 
Hisz azért lop, azért paráználkodik, 

azért öl az ember, mert 
megkívánta feleba-

rátja vagyonát, 
társát, vagy 
valamilyen 
módon út-
jában áll az 

embertársa. 
A kérdés csu-

pán az: hogy lehet 
ennek a parancsolatnak 

engedelmeskedni? Hogyan várhatja 
el azt Isten, hogy ne kívánjam a má-
sét, ha úgy érzem, jobb lenne nekem 
az ő helyzetében, bőrében? Nincs 
jogom minden áron a saját boldog-
ságom kovácsa lenni? Hiszen, ha én 
nem keresem a saját boldogságom, 
ugyan ki fog törődni az enyémmel? 
A Biblia rámutat arra, s az Istenben 
hívő emberek élete is igazolja azt, 
hogy a boldogság forrása nem az, ha 
mindent megkapok, amit szemem - 
szám kíván. Sőt, legtöbbször azok a 
legboldogtalanabbak, akik minden 
kívánságukat betölthették. Akkor 
tehát mi a boldogság receptje? Mi a 
fenti parancsnak való engedelmes-
ség módja? 
1. Az elégedettség: Nem az a boldog 
ember, akinek mindene megvan, 
hanem az, aki elégedett azzal, amije 
van. Fösvénység nélkül való legyen 
a magatok viselete; elégedjetek meg 
azzal, amitek van; mert Ő mondot-
ta: „Nem hagylak el, sem el nem 
távozom tőled” (Zsid 13,5). Ez nem 
igénytelenséget jelent, de azt igen, 
hogy számba veszem Isten áldásait, 
megelégszem vele. 
2. Hálaadás: „Mindenben hálákat 
adjatok; mert ez az Isten akarata a 
Krisztus Jézus által ti hozzátok.”(1 
Thessz 5,18): Én magam is szembe-
sültem azzal, mennyivel könnyebb 

panaszra hangolódni, mint sem hálát 
adni. Hisz ez utóbbi nem természetünk, 
csak Jézus Krisztus által lehetséges, 
csupán abban a szívben terem meg a 
hála gyümölcse, amelyet Ő megvál-
toztatott, amelyben Lelke által lakik 
és uralkodhat. 
3. Harmadik ellenszer a naponkén-
ti Istenkeresés: „én igazságban né
zem a te arcodat, megelégszem a te 
ábrázatoddal, mikor felserkenek.” 
(Zsolt 17,15) Az édenkerti bukás nyo-
mán keletkezett Istenalakú űrt senki 
és semmi nem töltheti be az embe-
ri szívben. Sem egészség, sem pénz, 
sem karrier, de még a szép család, az 
úgynevezett kiteljesedett élet sem. 
Ezért, ha valaki igazán elégedett és 
boldog ember akar lenni, a forráshoz 
kell menni. A boldogság és megelé-
gedés forrása pedig Isten jelenléte, a 
vele való közösség imában, igéje ta-
nulmányozásában, a bűnbocsánat és 
üdvbizonyosság áldása. 
4. Negyedsorban hadd szóljak a  há-
lás kérés lehetőségéről. Mindeddig 
negatív értelemben említettem a kí-
vánságokat. Pál apostol azonban arra 
biztatja Isten gyermekeit, hogy kí-
vánságaikat, kéréseiket hozzák hálás 
szívvel Isten elé: „Semmi felől ne ag
gódjatok, hanem imádságotokban és 
könyörgéstekben minden alkalommal 
hálaadással tárjátok fel kívánsága
itokat az Isten előtt. És az Istennek 
békessége, mely minden értelmet felül 
halad, meg fogja őrizni szíveiteket és 
gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” 
(Fil 4,6-7). Mennyei Atyánk, aki szeret 
bennünket, hogyan is tagadna meg bár-
mit gyermekeitől, ami javukra válik? 
Ha pedig Tőle kapjuk, akkor áldássá 
válik a pénz, a karrier, az egészség, 
a család, és minden más isteni ado-
mány. Ha azonban ezek közül bárme-
lyiket, vagy többet is megvon tőlünk, 
akkor is hálás szívvel ragaszkodunk 
Hozzá. Hisz az Úr gyermekének fon-
tosabb az Atyával való közösség, mint 
az Ő adományai. Mi nem azt kérdez-
zük Tőle: Mit hoztál? Hanem már itt 
a földön hálásan örvendünk annak, 
hogy Atyánk lehet és Vele lehetünk. 
S ez a Benne való, megtisztult szívből 
fakadó öröm kiteljesedik a menny-
ben, az örök dicsőségben! Hála Neki! 

Vékás Benjámin
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„Mellém léptél, mikor kiáltottam hoz
zád, ezt mondtad: Ne félj! Élünk!” 
(Jeremiás siralmai 3,57)
Nagy szó ez mostanában, mert furcsa 
időszak van előttünk és mögöttünk 
is. Mindent körül ölel a gondolat, ne-
hogy elkapjam. Egy kis félelem, egy 
kis aggodalom, ha nem magunkért, 
akkor valamelyik szerettünkért. Talán, 
mindannyian így vagyunk. A médi-
ában ma központi téma a vírusban 
megbetegedtek és elhunytak száma. 
Ezen kívül még a gyilkosságoknak 
mindenféle fajtája, a lopások, betö-
rések, idősek, gyermekek bántalma-
zása. Ezekről szól a hírek nagy része. 
Áremelések, drágulások, a munka el-
vesztése, hitelek kifizetése. Ha nincs 
munka vagy egészség, miből tudom 
kifizetni a kölcsöneimet. A félelem, az 
aggodalom észrevétlenül kúszott az ér-
telmünkbe, a lelkünkbe és már szinte 
természetes része lett az életünknek. 
Hozzá tartozik a minden napjainkhoz. 
Tudjuk, hogy milyen nehézségek jö-
hetnek, ha elkapjuk ezt a betegséget. 
Egyes esetekben még az élet is veszé-
lyeztetve van. Győzködjük magunkat, 
hogy csak ideiglenes állapot, nemso-
kára jobb lesz. Túl leszünk majd ezen 
is. Volt már ennél rosszabb is és túl ju-
tottunk rajta. Igen ez így igaz és erről 
mesélhetnének az idősebb emberek. 
Háborúról, éhezésről, kényszermun-
káról, keresztyének üldözéséről. A 
végén valószínű, hogy hozzá tennék: 
Az Úr segített bennünket egészen 
idáig. (I. Sám 7,12.) Mi pedig bátran, 
nyugodtan mondjuk ki Istennek: Ha 
félek is, benned bízom. Hát mi mást 
tehetnénk? Betartva természetesen 
minden előírást, vigyázzunk magunk-
ra és másokra. Amit emberileg meg 

lehet tenni saját és mások egészsége 
érdekében, tegyük meg, hiszen ez fe-
lelősségünk mindannyiunknak. De 
vannak dolgok, amik már nem raj-
tunk múlnak, nem tehetünk semmit, 
és itt van szükségünk Isten oltalmára, 
védelemére és az Ő nagy segítségére. 
Ahol az emberi lehetőségek véget ér-
nek, ott tud Isten csodálatosan mun-
kálkodni. Én olyan Istenről beszélek 
most, aki már a születésünk előtt is 
szeretett minket, aki elküldte az egy-
szülött Fiút, hogy átvállalja bűneink 

büntetését, hogy nekünk ne kelljen a 
bűneink miatt meghalni, mert a bűn 
büntetése halál és az Isten kegyelmi 
ajándéka pedig az örök élet a Krisztus 
Jézusban. (Róma 6,23.) Ő az, aki meg 
tud menteni, de nem csak ebből a vi-
lágra kiterjedő nehéz helyzetből, ha-
nem meg tud menteni az ítélettől is, 
és ez sokkal fontosabb mindenféle 
járványnál, mindenféle betegségnél. 
A Jelenések könyvében, a Jelenések 
20,11-től arról olvasunk, hogy köny-
vek nyittattak meg és megítéltetett 
mindenki a cselekedetei szerint. Hát 
ezért jött Jézus, hogy azon a napon a 

nevünk az élet könyvébe legyen be-
írva, hogy elkerülhessük az ítéletet. 
Kedves Olvasó, a te neved már be van 
írva abba a könyvbe? Ha igen, akkor 
halleluja! Ha nem, akkor a mai nap 
egy nagyon jó lehetőség kérni, hogy 
a te neved is ott legyen az élők névso-
rában. Ennek egy útja van: kérni kell 
az Úr Jézus Krisztust, hogy bocsássa 
meg minden bűnünket, a gyerek-, a fel-
nőtt-, az időskorit, minden bűnünket 
bocsássa meg, amit valaha elkövettünk 
Isten ellen, ember- és önmagam ellen. 
Tisztítson meg téged, ajándékozzon 
meg örök élettel és töltsön be a Szent 
Lélekkel. Ehhez azonban hit szüksé-
ges. El kell hinnünk, hogyha kérjük a 
bűnbocsánatot, akkor Ő - Isten - adni 
fogja. El kell hinnünk, hogyha kérjük 
a Szent Lélek ajándékát, akkor Isten 
ezt az ajándékot feltétel nélkül adja 
nekünk. El kell hinni, hogy az Isten 
szeret bennünket, mert minden íté-
letét, minden bűn büntetését már 
kitöltötte Jézus Krisztuson, amikor 
Jézus Krisztus felment a keresztfára 
és helyettünk meghalt és feltámadott. 
Minden bűnünk büntetése ott volt a 
kereszten. Ez egy csoda, amit Isten 
értünk tett. Ez a megváltás gyönyö-
rűséges műve. Ehhez kell a hit, hogy 
elhiggyem, hogy Isten ennyire szere-
tett, már akkor, mikor még a világon 
se voltam. És akkor mennyivel inkább, 
amikor megszülettem. 
Kedves Testvéreim! A jó Isten adjon 
mindenkinek hitet, mert hit nélkül 
pedig senki sem lehet kedves Isten 
előtt, mert aki az Istent keresi, annak 
hinnie kell, hogy Ő van és megjutal
mazza azokat, akik Őt keresik. (Zsid 
11,6.) Megjutalmazza azokat, akik Őt 
keresik. A jutalom pedig az, hogyha 
keressük, akkor megtaláljuk Istent, 
mert Ő előbb keresett bennünket és 
Ő már nyújtja feléd a kezét, hogy meg 
tudjon menteni, meg tudjon áldani, 
tisztítani, hogy új élettel ajándékozzon 
meg. Ezt a jó, kedves lehetőséget nem 
szabad visszautasítani, vagy elmenni 
mellette a mai napon sem. 
Isten áldjon meg mindenkit a Jézus 
nevében. Ámen!

Cséki Marika

LEHET
Fiatalon is lehet reménytelenné válni,
félve, mindent, sötéten látni,
Isten nélkül roskadozva járni,
bűnöktől betegen, halálra várni.
 
Öregen is lehet egyre szebbet remélni,
imádkozva szolgálni és szeretni,
bátran Istenben bízni, derűsen látni,
szentségben örök életre várni. 

Szász Anna–Mária

Tettrekészség

Egy kislány édesapjának a testvérei csapdákat állí-
tottak fel, hogy madarakat fogjanak. Barátja meg-
kérdezte a kislánytól, hogy mit csinált ekkor. Ezt 
válaszolta: „Imádkoztam, hogy a csapdák ne fogják 

meg a madarakat.” „Tettél valami mást is?” „Igen, imádkoztam, hogy 
Isten tartsa távol a madarakat a csapdáktól.” „Ezenkívül mit csináltál?” 
„Kimentem, és az összes csapdát összetörtem .” 

Gyerekszáj
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Fájdalommal írom, két nagyon jó ismerősömet, Krisztusban 
testvéremet veszítettem el a koronavírus miatt. Az egyik 
70-es éveiben járó ember volt, aki különösen közel állt 
hozzám: a szelídségével, és a megfontoltságával példa 
volt előttem. Felesége kérte, hogy imádkozzunk érte, 
mert nagy a baj! Ezt is tettük. Közel két hét után jött a 
hír, hogy jobban lett, levették a lélegeztető gépről. Az 
egyik reggel, amikor a felesége érdeklődött a férjéről, 
akkor közölték a rossz hírt: összeomlott a keringése és 
nem tudták megmenteni. 
A másik testvérem egy 40-es éveiben járó szolgatársam 
volt. Hallottam róla a hírt, hogy bevitték a járvány kórház-
ba. Írtam neki néhány bátorító mondatott. Megköszönte. 
Majd néhány nap múlva, a halálhírét közölték.
Az egyik miért így, a másik miért úgy?
Azt írja a Szentírás Lukács evangéliumában 13,1-5. 
igeszakaszban 
„Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt 
adtak neki azokról a galileaiakról, akiknek a 
vérét Pilátus az áldozatukéval elegyítette. Jézus 
megszólalt, és ezt mondta nekik: „Azt gondoljá
tok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak 
a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? 
Nem! Sőt - mondom nektek -: ha meg nem tértek, mind
nyájan hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok, 
hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban, 
és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, 
aki Jeruzsálemben lakik? Nem! Sőt - mondom nektek -: 
ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el.”

Azaz ne tévesszen meg a látszat! Nem azért hal meg az 
egyik testvér, és marad életben a másik, mert az előzőért 
kevésbé jól imádkoztak volna, vagy bűnösebb lett volna. 
Szó sincs erről! Felesleges, sőt végzetes ezen rágódni, 
gondolkozni. Mert nem tudunk semmit mondani rájuk 
nézve! Hiszen mi csak azt látjuk, ami a szemünk előtt 
van. A szíveket Isten látja. Így információ hiányosan, a 
részint való látás miatt, képtelenek vagyunk helyes kö-
vetkeztetéseket levonni. Sokkal inkább arról beszélnek 
ezek a helyzetek, hogy mindig készen kell állnunk, mert 

nem tudjuk mikor ér véget az a szakasza az éle-
tünknek, amikor még élni tudunk a felkínált 
kegyelemmel. 
Azt is olvasom a Szentírásban, a Prédikátor 
könyvének 7,14-ben, hogy „A jó napokban élj a 

jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt 
is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember 

ne találja ki, mi következik”
Meg kell értenünk, hogy Isten nem egy automata. 
Vagyis, ha bedobok valamit, akkor mindig ugyan-
azt fogja kiadni. Ha imádkozom egyet, akkor ő vá-

laszt ad. Ha kérek valamit, akkor neki nincs más dolga, 
mint megadni azt. Isten nem így működik! Nem lehet 
kikényszeríteni nála dolgokat. Rajta múlik, hogy miután 
meghallgatta az imádságainkat - mert minden imádság 
eljut hozzá - megadja a kérésünket, vagy jobbat tartogat 
a számunkra, még ha az megdöbbentő is. 

Horváth Zsolt

Már ismertük férjemmel az Urat, 
és sok mindenben követtük, még-
is ez alkalommal nem kérdeztem, 
csak azon törtem a fejem, hogyan 
lehetne rövidebb úton, és hama-
rabb (autóval) Bp.-re jutni? Két 
gyermekünket is oda kellett vinni 
iskolába. Azt ajánlottam férjemnek 
(ő vezetett), hogy ne a Balaton dé-
li oldalán utazzunk végig, hanem 
Veszprém felé, ami rövidebbnek 
tűnt… Igen ám, de Székesfehérvár 
előtt nagy dugóba kerültünk, és 
türelmetlenségemben kinéztem a 
térképen egy mellék utat, amelyen 
jó iramban haladtunk már, amikor 
hirtelen egy éles kanyar jött vol-
na...  Arra lettem figyelmes,(hátul 
ülve az egyik fiammal) hogy elve-
szítette férjem az uralmát az autó 
felett, előttünk a mező, de egy ki-
sebb árok is van előbb… Istenem, 

mi lesz most…??? Csak az Ő külö-
nös kegyelme, hogy az árokba érve 
annyira el tudta fordítani férjem az 
autót, hogy a súrlódás következté-
ben meg is állt. Nem sérült senki! 
Istennek hála! (Csak az én lábamon 
lett belső vérzés a visszerekben.) 
Azt gondoltam, innen már csak az 
autó nélkül tudunk tovább menni. 
Néptelen úton sehol egy lélek, aki 
segíteni tudna…
Isten azonban elküldte az Ő angya-
lait. Egyszer csak azt vettük észre, 
hogy többen is körülvesznek, és se-
gíteni igyekeznek. Egy nagyobb au-
tóval hátrafelé húztak, elszakadt a 
kötél, de máris kerítettek egy mási-
kat, erősebbet… és sikerült kihúzni…
Még ekkor is azt gondoltam, roncsolt 
autóval mit kezdünk? – A segítő ke-
zek eltűntek… Férjem azonban nem 
adta fel, kicserélte az első kereket, 

kissé kihúzta a karosszériát, ahol 
elgörbült…No, beszállás! ... és (én 
őszintén félve remegve) elindultunk, 
úgy éreztem kissé billeg, de megér-
keztünk szerencsésen a gyerekekkel 
(sőt hazafelé vissza, még több mint 
háromszáz kilométer).
Vajon, ha türelmesen végigvárjuk 
ott a „dugóban” a sorunkat és nem 
térünk le, akkor nem ért volna ez a 
veszedelem? Nem tudom, persze a 
nagy sebesség is hozzájárult…
Tanulság: „Bizodalmad legyen az 
Úrban teljes elmédből; a magad eszé
re ne támaszkodjál. Minden utadban 
megismered Őt, akkor Ő igazgat
ja a te útjaidat. Ne tartsd bölcsnek 
önmagadat, féld az Urat, és távoz
zál el a gonosztól.” (Példabeszédek 
könyve 3, 5-7)
Szeretettel: 

K.I.né Rózsa, Lentiből
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MODERN DIVAT, hogy mindenfélé-
nek világnapja vagy hete van. Főként 
olyan dolgokat veszünk elő, és állí-
tunk középpontba, talán csak egyetlen 
napra is, ami fontos, de bajban van, 
vagy úgy tűnik, mindig a perifériára 
kerül. Bizonyára a házasság hetével 
azt szeretnék elérni azok, akik fontos-
nak tartották ezt évenként elővenni, 
hogy jobban figyeljünk rá, hogy a há-
zasságra, mint a társadalom legfon-
tosabb intézményére több figyelmet 
szenteljünk. Szóval úgy gondolják, 
fontos a házasság, és az egészséges 
család a jó házasságon alapul! 
Sajnos, manapság olyan nagyszabá-
sú támadást indítottak több fronton, 
hogy úgy tűnik, a házasság véde-
lemre szorul. Igazuk van, akik így 
gondolják. 
Mi a házasság elleni támadás igazi 
motivációja? Kik azok, akik frontot 
indítottak ellene? Tudnak-e helyet-
te valami jobbat? Igen, zűrzavart, 
anarchiát. Az első kommunisták 
így nevezték magukat: anarchis-
ták. A Kommunista kiáltvány volt 
az első hivatalos dokumentum, ami 
nyílt támadást intézett a házasság 
és család ellen. Manapság  ugyan-
ezt teszi a genderelmélet, amelyet 
a politika legmagasabb szintjeiről 
erőszakolnak rá a társadalmakra. 
Kidolgozója J. Buthler, aki nyíltan 
hirdeti, hogy fel akarja forgatni a 
házasságról, családról, férfiról, nő-
ről alkotott eddigi elképzeléseinket, 
egyik könyvének címében is ott van 
a cél, a felforgatás. 
„A HÁZASSÁG VÁLSÁGBAN VAN!” 
- mondják sokan és úgy tűnik, na-
gyon igazuk van. A válások aránya 
több mint 52%. Nem számítva, azt a 
tényt, hogy egyre kevesebben kötnek 
hivatalos házasságot. Az emberek már 
nem hiszik, hogy Isten teremtményei 
vagyunk, sőt azt végkép nem, hogy Ő 
saját képére és hasonlatosságára te-
remtette az embert, a házasságot is 
alkotta, mivel férfiúvá és asszonnyá 
teremtette az embert. Az emberről 
„tudományos” alapon kijelentik: az 
ember öntudatra ébredt állat. A hu-
manista szemlélet eljut oda, hogy az 

ember szabadságra törekvése min-
dent megkérdőjelez, amit vallási ala-
pon évezredek hagyományoztak ránk. 
Lázadás minden ellen, ami úgymond 
korlátozza önző ösztöneinek és testi 
élvezeteinek kiélésében. 
Freud a pán szexualitás bajnoka, azt 
vallja, hogy a neurózishoz vezet, ha 
nem éljük ki vágyainkat, ha elfojtjuk 
testi kívánságainkat. Most az embe-
rek többsége már kiéli, gyakran gát-
lástalanul, és soha nem volt ennyi 
szorongásos neurózis, pánik beteg-
ség, depresszió. 
A mai marxisták - pl. az ún. „Frankfurti 
csoport”- levezetik, hogy a német te-
kintélyelvű család volt az oka a ho-
lokausztnak, ezért 
azt le kell rombolni. 
„Az élvezet elve sze-
rint élni itt és most: 
ez jelenti a forradal-
mi tettet. Akit ez 
az út nem győzött 
meg, azt reakciós-
nak, revansistának, 
ellenforradalmár-
nak, ... sőt fasisz-
tának bélyegezték. 
- Nem tudom, de nekem ezek a cím-
kék, valahonnan nagyon ismerősnek 
tűnnek. - Micsoda felszabadulás! 
Minden fejlett kultúrában azon fá-
radoztak az emberek, hogy önmaguk 
legyőzésével úrrá legyenek vágyaik 
felett, s így képesek legyenek a kö-
tődésre, a családban élésre, a telje-
sítményre, a kultúrára, - és akkor 
egyszer csak a német jóléti forra-
dalmárok kijelentik: mindez feles-
leges! A szexuális vágyak korlátlan 
kiélése hozná el a jó, uralom nélküli 
társadalmat, és vetne véget a hábo-
rúnak és népirtásnak örök időkre.” 
(G. Kuby, Globális szexuális forra-
dalom. 57.old)
Ha ennek a felvázolt szemléletnek 
igaza volna, akkor a mai embernek 
bizonyára boldognak kellene lennie, 
hiszen ma megvalósíthatja, hogy azt 
tesz, amit akar, úgy él, ahogy akar. 
A KÉRDÉST MÉGIS A VALÓSÁG 
TESZI FEL. Soha ennyi depressziós 
és boldogtalan ember nem élt, annak 

ellenére, hogy szinte nincsenek korlá-
tai az élet élvezésének. Úgy tűnik, nem 
ismerjük jól magunkat. Bizonyára az 
ember önmeghatározása és az ebből 
levont következtetések tévesek, vagy 
mi is akkor a baj? Akik a szabadosság 
bajnokai, azok még több szabadságot, 
gátlástalan, korlátok nélküli életvitelt 
javasolnak. Ha a fiataloktól megkér-
deztem: „ha a szabad szerelem bol-
doggá tesz benneteket, akkor miért 
kellenek a kábító-szerek?” - ilyenkor 
valóban zavarba jöttek, mert ezt ma-
guk sem értették. 
Pedig ha gondolkoznánk, hamar rá-
jöhetnénk, hogy Isten az emberbe 
beépítette, a szívébe beírta a lelki-

ismeretet, ha ezen 
erőszakot tesz az 
ember, akkor kö-
vetkezik be a lelki 
válság, és éppen a 
szabados és gátlás-
talan élet okoz ne-
urózist.
HÁT MÉGIS ISTEN 
TEREMTETTE 
AZ EMBERT? 
Higgyétek el, ez a 

kérdések kérdése, és 
minden titkok titka. Ha erre megvan 
egy határozott válasz, akkor tessék 
elhinni, minden a helyére kerül! Ha 
nem Isten teremtett bennünket, ak-
kor mindenki tegyen azt, amit akar! 
Bár rögtön hozzá kell tennem, hogy 
még akkor sem jogos a gátlástalan, 
és erkölcstelen élet, hiszen, mégis-
csak közösségekben éljük életünket és 
rendkívül érzékenyek vagyunk. De az 
ember képtelen csak azért erkölcsös 
lenni, hogy figyelembe vegye a má-
sik ember érdekeit, legalábbis gyak-
ran nem képes rá. Tehát ha csak egy 
véletlen természeti folyamat terméke 
vagyok, akkor az identitásom merő-
ben különbözik attól, mint amikor 
tudom, hogy a Teremtő Isten teremt-
ménye vagyok. 
Viszont ha Isten teremtett, akkor Tőle 
kéne megkérdezni, mi végre teremtett, 
mi volt a célja és főként mi a célja ve-
lem, az életemmel, házasságommal?! 
MI KERESZTYÉNEK, már ha meg-
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győződéses módon azok vagyunk, 
akkor számunkra egyértelmű felelet 
van minden kérdésre a Bibliában. 
Isten nem hallgat, hanem beszél, és 
kinyilatkoztatja szándékát. Mély meg-
győződésem, hiszen maga az Úr Jézus 
és az apostolok is a Szentírást Isten 
kinyilatkoztatott Igazságának, az Ő 
Lelkétől ihletett könyvnek tartották. 
Jézus azt mondta: egy ióta, vagy egy 
vessző sem vész el a törvényből, míg 
minden be nem teljesedik. Ezért ha 
az ember szeretné ismerni, mi végre 
van a világon, és mi az ember helyes 
és valós identitása, akkor a Bibliát,  
Isten Szavát kell kérdeznünk. 
Isten először Ádámot teremtette meg 
(I.Móz 1,26-28), majd kijelentette:  „Nem 
jó az embernek egyedül lenni, szerzek 
néki hozzá illő segítőtársat....az Úristen 
azt az oldalbordát, amelyet kivett az em
berből asszonnyá formálta, és odavitte 
azt az emberhez. Ekkor ezt mondta az 
ember: Ez már csontomból való csont 
és testemből való test. Asszonyember 
legyen a neve, mert emberből vétetett. 
Ezért elhagyja a férfi az apját és anyját 

ragaszkodik a feleségéhez és egy testté 
lesznek.” (I.Móz 2,18-24)
Az I. Móz. 5, 1-2-ben még egyszer 
megismétli, hogy Isten teremtette 
az embert férfivá és nővé és megál-
dotta őket. Tehát Isten teremtette az 
embert férfivá és nővé és megáldot-
ta őket. Ma eljutott az ember a végső 
lázadásra, amely már a józan ész ha-
tárán átlép és a genderelmélet, ami a 
fő ideológiai irány, tagadja az ember 
kétneműségét. J Butler a természet 
diktatúrájának nevezi a kétneműsé-
get. A férfi és nő kategóriát, az apa 
és anya nevet is eltörlik. Azt állítják, 
az ember identitását a szexuális irá-
nyultsága, szokásai határozzák meg.
AZ EMBERT ISTEN ÖRÖK LÉTRE 
TEREMTETTE. És a végső cél az örök 
élet, ami szintén az isteni természet sa-
játja, de részesíteni akar belőle, hiszen 
saját hasonlatosságára teremtett! Az 
örök élet távlatába helyezett élet egé-
szen más értelmet kap! Akkor minden-
nek örök értelme van! Isten a vele való 
közösségre teremtett, és ebben a kö-
zösségben képzelte el az ember létét, 

házasságát is. A modern antropológia 
kiiktatta Istent, és így az embert koz-
mikus magányba taszította. 
Isten egy csodálatosan berendezett 
kertbe helyezte az embert. Ádámnak 
azt mondta: nem jó az embernek 
egyedül lenni, adok neki segítőtár-
sat, hozzá illőt. A mai Ádám és Éva 
kertje ritkán paradicsomkert, hanem 
sokszor elvadult és letaposott föld, 
ahol vadak pusztítanak, ahol dudva 
és bozót terem. Isten azt mondta az 
embernek: művelje és őrizze a kertet. 
A műveletlen kert elvadul, és lassan 
pokollá válik a paradicsom. 
Gyakran mondom, lényegében ma 
is megvan a kert, vannak gyönyö-
rű virágok és fák, csodálatos álla-
tok, van Ádám és Éva, de a kertben 
nincs ott az Isten. Ez végzetes hiány. 
Komolyan kell venni, hogy az ember 
csak Istennel közösségben tud igazán 
ember lenni, és boldog lenni, mert ott 
nála van a helyén. 
A te kerted paradicsom kert, vagy fel-
verte már a dudva és a muhar?

Ittzés István

Egy órája sincs, hogy újból átnyálaztam a tájanatómiát, 
a Littmann-féle Sebészeti műtéttant. Memorizáltam a 
régió képleteit, hogy mit szabad és mit nem. Érdekesek 
a tájanatómia atlaszok. Az artériák pirosak, a vénák ké-
kek, az idegek sárgák, az inak fehérek. Ráadásul mind-
egyikhez egy parányi fekete nyílvessző tart, a képlet 
pontos anatómiai nevével.
Hát? Persze, így könnyű! - s majdnem nevetek.
A valóság egészen más, az állandó szívás és törlés ellenére 
alig látunk a vérmaszattól, s semmi sem emlékeztet az 
atlaszban látottakra. A kendők által szabadon hagyott kis 
négyzet semmilyen tájékozódási pontot sem nyújt.
Egyedül az anasthesiológus kolléga helye biz-
tos, többnyire a beteg feji végénél ül vagy áll. 
Isten kezében vagyunk, a beteg és a személy-
zet egyaránt...
A bevonuláskor nem szólnak fanfárok, csak né-
hány készülék zümmögése jelzi, hogy működésre 
kész. Kölcsönösen köszöntjük egymást.
A beteg 75 feletti, az elképzelhető összes betegség bir-
tokában. Váratlanul szólal meg:
- Mielőtt elaludnék, szeretnék imádkozni! Lehet?
- Persze, csak tessék! - mondom bosszúsan.
- Köszönöm, fiam - s belekezd csendesen.
- Domine! ... Ámen! - mondja e két szót.
- Csak ennyi? - kérdezem meglepetten.
- Csak ennyi.
- Uram! ... Úgy legyen!
- Igen, fiam. Ez minden. E két szó közöttieket az Úr 
úgyis tudja. Tudja, hogy mit mondanék, mit kérnék. 

Én nem kérek magamnak semmit, de elfogadom, amit 
Tőle kapok. Tudom, ma Ő vezeti a doktor urak kezét, 
így nem hibázhatnak.
Mereven állunk, feltartott kézzel. Talán csak a masz-
kok mögötti szemüvegek csillognak fényesebben, mint 
korábban.
- Lehet még egy kérésem?
- Igen, természetesen - de már nem vagyok bosszús a 
késés miatt.
Életem legrövidebb, és leginkább hittel teli imáját hal-

lottam egy perce. Gondolatban még kitöl-
töm a két szó közötti helyet.

- Szeretném elénekelni a legszebb 
énekünket, ha még tudom, mert 
nagyon álmosodom. S, ekkor re-
megő, halk hangon belekezd a 42. 

zsoltár első sorába:
Mint a szép híves patakra, a szarvas 

kívánkozik,...
A következő sortól az egyik műtősnő csatlakozik:
- Lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik...
A versszakot már öten fejezzük be:
- Tehozzád én Istenem, szomjúhozik én lelkem. 
Vajon színed eleiben mikor jutok, élő Isten?
Egy mély sóhajjal álomba merül a néni.
- Törlést kérek! A szemüvegemre.
Még várok egy percet, hogy összeszedjem magam.
- Ha Isten velünk... Kezdhetjük!... Kérem intubálni!

(Dr. Arbanász Zoltán)  
forrás: szeretetfoldje.hu
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„Megteremtette Isten az embert a 
maga képmására. . . férfivá és nővé 
teremtette őket. . . és látta Isten, hogy, 
minden, amit alkotott, ímé igen jó.” 
(I. Móz 1,27- 31)
Gyermekkoromban – mintegy 80 
évvel ezelőtt – a szexualitás kérdése 
— legalábbis hívő körökben – tabu 
téma volt, különösen a gyermekek 
előtt. A falusi, paraszt gyerekek voltak 
egy kevéssel kedvezőbb helyzetben, 
mert ott voltak a ház körül kecskék, 
sertések, meg egyéb háziállatok, s az 
ő életük folyása, szaporodása, nem 
folyhatott titokban. 
Vasárnapi Iskolában, családi körben 
illetlenség volt erről a témáról beszél-
ni, így a gyerekek, - ahogy kamaszod-
tak - a barátoktól, barátnőktől nyertek 
némi felvilágosítást a 
témában, leggyakrab-
ban hamis, torz be-
állításban. Így aztán 
nem maradt más tá-
maszpontunk, mint-
ha találtunk a családi 
könyvtárban valami 
orvosi, egészségüggyel 
foglalkozó könyvet, 
a takaró alatt, zseb-
lámpával kezdtük ta-
nulmányozni a férfi és 
női test különbségét. 
Ennek a prűd felfogásnak aztán az 
lett a következménye néhány ( 5-6 ) 
évtized múlva, hogy ma már az óvo-
dában kezdik el (hivatalosan, a szü-
lők tudta, és beleegyezése nélkül) a 
gyermekek nemi felvilágosítását, a 
maguk elképzelései szerint. Átestünk 
a ló túloldalára!
A mi ifjúságunk e-tekintetben „sze-
rencsésebb” helyzetben volt, mivel a 
Gyülekezetünkben ott volt Mike Mária 
testvérnő (dr. Mike Károly felesége), 
aki már akkor vette a bátorságot, és 
nekünk – kamasz, fiatal hívőknek – 
merészelt nyíltan beszélni a cím alatt 
idézett Igerészről. 
Kiemelte, hogy bár az Úr, a teremtés 
minden napja után megállapította, 
hogy „ímé minden jó, amit terem-
tett, egyedül a „férfiúvá és nővé” te-
remtésnél alkalmazza a Biblia azt a 
kifejezést, hogy „ímé igen jó”.
Ki merte mondani azt a következtetést, 
hogy „a szexuális élet jó” a teremtett 

ember számára. Be merte vallani! 
Sőt, ha jól emlékszem, még azt is me-
részelte mondani, hogy a szexualitást 
Isten ajándékának is tekinthetjük. 
(Na ezt hallotta volna az én Anyukám! 
Aki még a Bibliából is úgy olvasta fel 
Nikodémus történetét, hogy „hogyan 
mehetne vissza az ember az anyja mé-
lyébe”, nehogy a ‚gyerek’ rákérdezzen, 
hogy miről is van itt szó?)
Tehát Mike Mária nyíltan ki merte 
mondani, hogy „az” egy jó dolog, Isten 
ajándéka az embernek. Folytatásként 
azonban arra is tanított minket, hogy 
a gyümölcsöket (almát, körtét, cse-
resznyét stb-t) is a mi örömünkre, 
táplásunkra teremtette a Jó Isten, de 
ajánlatos, hogy akkor fogyasszuk, ami-
kor már arra érett állapotban van, kü-

lönben kárunkra lesz. 
Tehát akkor, amikor 
már megértek arra a 
„körülmények” is.
Mára már oda jutot-
tunk, hogy csak kap-
kodjuk a fejünket, 
amikor a gyermeke-
inket, unokáinkat fe-
nyegető veszélyekről 
hallunk. Ráadásul 
már Magyarországon 
is vannak olyan cso-
portosulások, amelyek 

a bibliai normákkal szembemenő el-
veket hirdetnek, és azon igyekeznek, 
hogy elfogadtassák ezeket a tanításo-
kat a széles tömegekkel, de különösen 
a fiatalokkal. Éppen azt a népréteget 
célozzák meg - a fiatalságot -, akik az 
éppen kialakult, és megnövekedett 
hormonhatás következtében nagyon is 
hajlamosak arra, hogy a „szabadság” 
ürügyén felelőtlen kapcsolatokat léte-
sítsenek. Ők még nem képesek arra, 
hogy mérlegeljék szexuális kapcsola-
taik jövőbeni hatásait, amelyek nem-
csak rájuk vonatkozóan következnek 
be, személyesen, a partnerükre, sőt 
az esetlegesen megszülető gyermek 
teljes életére is kihatással lesznek.
Amint körülnézek baráti, testvéri 
körökben, sajnálattal kell megállapí-
tanom, hogy nagyon sok hívő testvé-
rem is „félvállról” veszi Magyarország 
jövőjének kérdését, a magyar fiatal 
nemzedék kérdését, és személyes 
sérelmek, vagy alapos meggondolás 

nélkül hozza meg döntését abban 
a tekintetben, hogy milyen elveket 
valló csoportosulás mögé áll be tá-
mogatásával? 
Úgy tűnik, mintha ezek a ‚Drága 
Testvérek’ nem fognák fel, hogy itt 
nem csupán arról van szó, hogy milyen 
emblémát fognak kitűzni Magyarország 
zászlaja fölé. Tudatában kell lennünk 
annak, hogy Isten az Ő Megváltottain 
keresztül kívánja elvégezni az Ő 
munkáját, beteljesíteni az Ő tervét. 
Számunkra nem „csupán” megtisz-
teltetés, hanem feladat is, hogy „Isten 
Munkatársai” legyünk az Ő terve meg-
valósításában.
Nagyon sokat beszélek és írtam is 
már arról, hogy „Mi lehet a mi fe-
ladatunk?” Örömömre szolgált, hogy 
egyik gyülekezetből e-mailben meg-
keresett egy testvér, aki leírta, hogy 
az imacsoportban ezt a témát vet-
ték imádkozásuk alapjául. Töviről-
hegyire megtárgyalták a témát. Végül 
arra a megállapításra jutottak, hogy 
„újjászületett keresztyén ember” ese-
tében teljességgel kizárt, hogy támo-
gatásával azok mögé álljon, akik a 
genderelméletet, az LMBTQ-t, vagy 
pedig az egyneműek házasságát tá-
mogatják, mert ezekről Isten félre-
érthetetlenül beszélt az Ő igéjében.
Imáimban naponta oda járulok az Úr 
elé azzal a kéréssel, hogy nyissa meg 
azoknak a drága, megtért, megváltást 
nyert testvéreimnek a szemeit, akik 
még a személyes sérelmek, vagy sze-
mélyes vélemények alapján akarják 
meghozni döntéseiket, hogy - ezeken 
felülemelkedve - helyesen tudjanak 
állást foglalni, amikor annak „ren-
delt ideje” elérkezik.

N. Rezső

„Min csodálkozol jobban: a hiten 
vagy a hitetlenségen? Az Úr mind 
a kettőn csodálkozott. A hitetlen
ségen (Mk 6,6), mint ami szöges 
ellentétben áll Isten hűségével és 
a hiten (Mt 8,10), amely szembe
helyezkedik a legkétségbeejtőbb 
helyzettel is.”

Vida Sándor



16 2021 / 1

Ezt a kérdést tettem fel magamnak, 
amikor majd két éve a testvéremet lá-
togatni mentem a kórházba. S ahogy 
ott beszélgettünk, a szomszéd kórte-
remből szívszaggató sikolyok hallat-
szottak. Szinte belém fagyott a szó 
a sikoltások hallatán. S a követke-
zőt mesélte el a testvérem: egy néni 
fekszik ott 82-83 éves. Elfertőződött 
mindkét lába, ezért mindkét lábát le 
fogják vágni tőben. Beleborzongtam, 
olyan hatással volt rám, szinte nem 
tudtam szabadulni ezektől a fájdalmas 
fülsiketítő hangoktól! Másnap reggel 
telefonon értekeztünk a testvérem-
mel, s még így is lehetett hallani őt.  
Rá 1-2 napra mondja a testvérem: 
„Meghalt ám a néni! Miután leam-
putálták a lábait, a fájdalmas sikoltá-
sok maradtak, s egy reggel ez a néni 
elkezdett énekelni, énekelt- énekelt. 
Gondolom ezt már kellemesebb le-
hetett a nővéreknek is hallgatni, no 
meg a szomszéd kórtermekben lévők-
nek úgyszintén. (Református vallású 

volt a néni, a tiszteletes úr elmondása 
szerint komoly, templomba járó hívő 
néni volt.) A nővérek azt vették észre: 
elcsendesedett a néni! Majd bemen-
tek hozzá, s megállapították: meghalt!
Énekelve ment az Örök Hazába. 
Heteken át foglalkoztatott ez a kér-
dés: vajon én tudnék-e ilyen ször-
nyű fájdalmak közepette énekelni? 
Tudnék-e így elmenni e földi létből?! 
Vajon akik még élünk, van-e elég mély 
hitünk, Istenbe vetett szent remény-
ségünk? Gondolkodjunk el rajta, s 
válaszoljunk magunknak csendesen. 
Azóta is foglalkoztat ez a  kérdés! Ő 
már látta a Túlsó Partot! Már vár-
ta ott Valaki! Az Úr Jézus Krisztus! 
Megszűntek az iszonyú szenvedései. 
Révbe ért! De mi még itt vagyunk, 
akik élünk, gondolkodjunk el ezen 
kedves hívő testvérek. Egy kedves 
ének sorai jutnak eszembe:
„Légy mindhalálig hű, mint az 
Üdvözítő, a szenvedésben is maradj 
szikla, szilárd hitű! Beszéde megma-

rad, s mint tőle vetted azt, Úgy tartsd 
meg és próbákon át megtart majd hű 
Urad! A hős nem lát halált, fönt nyer 
fehér ruhát: Megvallja az Atya előtt 
Krisztus a hű szolgát. Ki mindvégig 
híven küzd győzedelmesen, annak, 
hol élet fája áll, örök gyümölcs terem. 
Arra ki hűn megáll, elrejtett manna 
vár. Fehér kövecskén új nevet a győ-
zelmes talál. Légy hűséges tehát, őrizd 
Urad szavát, és átadja a hív s Igaz az 
élet koronát.”
Egyúttal nagyon köszönöm az Antenna 
újságot! Nagy öröm számomra, ami-
kor kezembe vehetem! Az a sok -sok 
bizonyság, ami hatalmas Istenünk 
gondviselő kegyelmét tükrözi. Mert 
él az Úr! Ő nem csak a múltban, de 
ma is cselekszik. Bizalommal fordul-
hatunk Hozzá minden problémánk-
kal. Hiszen személy szerint ismer 
bennünket. Legyen áldva az Ő drága 
szent neve! Az Úr Jézus áldja meg az 
újságot szerkesztő kedves testvéreket!

L.-né H. Éva,Várpalota

Leckéről leckére
Már kisgyermek koromban fogékony 
voltam az evangélium közléseire, 
azokat maradéktalanul elhittem, bár 
még személyesen nem ismertem az 
Úr Jézust. Mikor már olvasni tudtam, 
nagyapának jó szokása volt, hogy az 
unokával olvastatta a nagy családi 
Bibliát. Ő szerettette meg velem az 
evangéliumokat. Rendszeresen imád-
koztam, ahogy egy kisgyermek meg 
tudta fogalmazni a mondanivalóját.
Minden csütörtökön volt az iskolá-
ban vallásos este. Mindig átmentem. 
Nagyapa már ott ült a padban, mellé 
ültem. Így növekedett az ismeretem 
az Úr Jézusról. Vallást tettem, hogy én 
hiszek az Úr Jézusban. Iskolatársam, 
mikor meghallotta, kicsúfolt, rágal-
mazta az Úr Jézust, én sírva fakad-
tam, de akkor még jobban csúfolt. 
Egy istentelen anya volt az édesanyja. 
Rövidre fogom mondanivalómat: 12 
éves koromban nagyapától kaptam 
egy kis Újszövetséget, és ettől kezd-
ve az volt a legkedvesebb könyvem. 
Így ismertem meg az Úr Jézust, mint 
személyes Megváltómat.
Ifjú koromban történt a következő eset. 

A községben volt egy nagy üzlethelyiség, 
amit lebontásra ideadtak a brigádnak. 
Minden anyag a miénk lesz, az lesz a 
fizetés - mondták. Legfiatalabbként 
én azt a feladatot kaptam a brigádban, 
hogy a pince lépcső felett a mennyezetet 
bontsam le. Felmásztam a mennyezet-
re, elkezdtem a gerendánál  csákány-
nyal ütögetni a léceket. A gerenda 
végén állva egy reccsenés, a gerenda-
vég feldobott, és gerendával minde-
nestől lezuhantam 5 méter magasból 
a lépcsőház lejáratához. Nagy porfel-
hő, ajtó, ablak eltorlaszolva, én pedig 
a rom tetején ültem lécszilánkok közt; 
vaspálcák, drót, minden romhalmaz. 

Munkatársaim kiáltoztak: „Misi! Misi! 
Mi van veled?!” - „Itt vagyok a rom te-
tején”. Elkezdték az ablakot kikotorni. 
Mikor annyi rés keletkezett, benyúltak 
értem, és mondták: „Kapaszkodj, Misi! 
Ha nincs eltörve kezed vagy a lábad, 
akkor fogd meg a kezünk!” Mikor kint 
voltam, csak ültem szótlanul, egy kar-
colás, semmi sérülés nem volt rajtam. 
Az Úr elküldte az angyalát, hogy meg 
ne üssem lábamat a kőben. Mindenki 
csak csodálkozott, mikor meglátták a 
sok lécszilánkot ott meredezni a rom 
tetején. Áldott legyen az Úr az Ő cso-
dálatos szabadításáért!

S. Mihály, Vésztő

A lelkipásztor család a karantén alatt saját otthonából 
tart online formában istentiszteletet, illetve bibliaórát 
minden héten. Vasárnaponként a közel lakó unokák 
és szüleik is átmennek, szépen felöltözve, de a hétkö
zi bibliaórába a kisgyermekes család is csak online 
tud bekapcsolódni. Ennek megfelelően egy kicsit más 
az unokák hozzáállása is. Egy idő után az édesanya 

megkérdezi nagyobbik fiát (még nincs három éves), miért nem sikerül a 
bibliaóra idején is jól viselkedni. A válasz megdöbbentő: „Istentisztelet csak 
vasárnaponként van. Hétközben mi internetre járunk…”

Gyerekszáj
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A szüleim 1940-ben kötöttek házas-
ságot Isten és ember előtt a gyüleke-
zetben. Nagyon szerették egymást, 
bár az apuka szülei nem akarták ezt 
a házasságot a vagyoni különbség 
miatt, de az igazi szeretet előtt nincs 
akadály. Írta is apuka a kis noteszé-
be: „Látod kedves Piroskám, az Úr 
meghallgatta imáinkat és egymáséi 
lehetünk”. 
Apukát, amikor kitört a II. világhá-
ború, elvitték a frontra, itt hagyta 
fiatal feleségét egy 3 éves és egy 6 
hónapos kislánnyal, 1944. XII.4-én. 
A háborúban olyan nehéz körülmé-
nyek közé került, hogy minden nap 
bizonytalan volt az életben maradá-
suk, ezért csak az Istenben bízott és 
az Ő segítségét kérte minden napra. 
(Zsoltárok 49,5-6)
És mivelhogy nem tudta, hogy ha-
zakerül-e valamikor, amikor csak 
tehette, naplót vezetett. Volt egy kis 
notesze és ha egy kis nyugalom volt, 
minden nap - dátummal ellátva és 
az igerész helyét is leírva - Bibliát ol-
vasott és az értelmét meg is magya-
rázta, mintha ott lenne anyuka is és 
ezzel bátorítaná. 
A napokat így kezdte: „Hála az 
Istennek, hogy erre a napra is felvir-
rasztott, sok szeretettel gondolok rád, 
drága feleségem, édes Piroskám. Jób 
5,8-9 vers” - és következett újra egy 
prédikáció. 
Visszagondolva az otthon eltöltött pár 
évre, mivelhogy szerették egymást, ne-
héz volt elviselnie a távollétet. A notesz 
első és hátsó lapjára felírta hol lakott, 
az utcát, a házszámot és a nevet, utá-
na ez állt: „ha meghalok, valaki jut-
tassa el a feleségemnek ezt a noteszt.” 
Bibliája volt, nem vették el tőle és ab-
ból nyert bátorítást és vigasztalást. 
(Zsoltárok 40:12). Németországban 
megsebesült,  megoperálták, attól 
kezdve sokat szenvedett, csak hason 
fekhetett, egy hétig volt kórházban, 
de menni kellett tovább a front miatt. 
6 nap után álltak meg, akkor apuka 
elszédült, elfertőződött a sebe, újra 
operálták. (Zsoltárok 40:18) 

Abban az időben anyuka is nehéz 
helyzeteken ment keresztül: ott volt 
a sok föld, férfiak mind a fronton vol-
tak. Három lány testvére volt anyu-
kának, azok segítettek. Ők jártak a 
lovas szekérrel a mezőre, amíg meg 
nem jelentek az orosz és német kato-
nák. Akkor aztán veszélyes volt nő-
nek látható távolságban lennie. Kivált 
mikor ágyúztak, mindenki - anyuka 
is - szaladt az óvógödörbe, amit 
már előre kiástak és a te-
tejét valamivel berak-
ták, hogy ne vegyék 
észre, hol van. A két 
kislánnyal sokszor 
be kellett szalad-
jon anyuka oda, de 
az Isten megőrizte. 
De visszatérek a nap-
lóbejegyzésekhez.
1945.február 30. Újra a 
megszokott bekezdés. „Hála az 
Istennek, aki még megtartott, sok 
szeretettel gondolok rád, drága fe-
leségem, édes anyukám”. Zsoltárok 
37:28. - és az igemagyarázat. 
Április 15. „Hála Istennek, hogy meg-
tartott és méltatott még egy napra”. 
- Zsoltárok 6:5. 
Amikor csak egy kis ideje volt édes-
apámnak, mindig hálaadással, ige-
olvasással, igemagyarázattal és a 
feleségéhez való szerető gondola-
tokkal foglalkozott. Nagyon sokat 
éheztették és bántalmazták őket. 
Keresgéltek a szemétben, találtak 
fonnyadt, hibás krumplikat, meg-
főzték, de a tiszt meglátta, elvette tő-
lük. Négyen voltak hívők, míg együtt 
voltak könnyebb volt, de szétszórták 
őket. Az egyik megmondta, hogy apu-
ka otthon fúvós zenekarban játszott 
és betették kürtösnek, kürt nélkül. 
Sokszor bizonyságot tett a foglyok-
nak az Istenről és Krisztus megvál-
tó munkájáról. Elfogadták, mert azt 
mondták, téged ismerünk, te úgy is 
élsz, ahogy beszélsz, nem úgy, mint a 
papok, akik hirdetik az igét, de nem 
élik. (I.Péter 4,5-8) 
Sokszor kellett vagonokból rakodni, 

egyszer egy harmóniumot hoztak a 
vagonból. Apuka megörült, hozzá-
fogott harmóniumozni egy pár hívő 
éneket. (Zsoltárok 108:7.) Mivelhogy 
nekünk is volt egy nagy harmóniu-
munk otthon, s a gyülekezetben ját-
szott orgonán is. Majd a cukorgyárba 
tették, rengeteg vagont kellett meg-
rakni cukros zsákokkal, még vasár-
nap is kellett dolgozni. Nagyon fájt 

apukámnak, hogy még arra 
sem volt lehetőség, hogy 

elmenjen egy imaház-
ba vagy templomba. 

Abban az Istenben 
bízott, aki Izrael 
népét is átsegítet-
te a 70 éves fog-

ságon. 
Augusztus 30. 

„Most már a vasúti 
síneken dolgozunk, bár 

már otthon dolgozhatnék az 
én gazdaságomban” - Ézsaiás 55,8. 
Szeptember 2. „Vágyva várom a sza-
badulást.” 
1948. július 26-án visszaemlékezett, 
hogy pont ezekben a napokban sza-
badult a katonaságból, mert többször 
is elvitték őket. - Ézsaiás 7,2. 
Ezeket a bibliai verseket nem én ke-
restem, hanem apuka, de mind el-
olvastam és mind oda illik ahova 
írta. Nem ennyi bibliavers van a no-
teszben, hanem sokkal-sokkal több, 
90 oldalas és apró betűkkel van ír-
va, nagyon nehéz elolvasni. Hála az 
Istennek, egészségesen hazavezette, a 
pontos dátumot nem tudom, meddig 
volt fogságban. Őket inkább munká-
ra vitték, mert hívő volt. 
Nagyon szeretett bennünket. 
Esténként, mikor anyuka megfü-
rösztött, úgy vitt be a szobába, hogy 
egyik elől, másik hátul csüngtünk a 
nyakában. Reggel mindig imaórát tar-
tottunk, apuka igét olvasott, a harmó-
niumnál énekeltünk és imádkoztunk, 
ki hogy tudott. Emlékszem rá, mint 
gyermeknek nem mindig tetszett, 
mert addig nem mehettünk iskolába. 
Sok napszámosunk volt, jobbára 
pünkösdisták voltak. Nyáron, mi-
kor nem kellett iskolába menni, mi is 
mentünk a mezőre lovas szekérrel és 
az egész úton énekeltünk. Szombaton 
csak délig dolgoztak, otthon megebé-

(folytatás a 18. oldalon)

A gyülekezet fához hasonlít. Ha egy fába be akarok oltani egy ágat, ak
kor helytelen, ha egy száraz ágat veszek, és azt erősítem a fához. Az élő 
törzshöz élő ágat kell erősíteni élő kötelékkel!

C.H.Spurgeon
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„Az Úr hadakozik értetek.” (2 Mózes 
14,14). 
Ennek az igének a jelentőségét több-
ször megtapasztaltam úgy lányko-
romban, mint családanyaként. 
18 évesen tüdő vérzésem volt. 
Emberileg nem volt remény az élet-
ben maradásra. Ezt szüleimnek is 
megmondták az orvosok. Akkor még 
gyógyíthatatlan volt a tüdőbaj. Linner 
doktor úr beutalt a Beregszászi tüdő-
osztályra. Másnap sírva kértem Istent, 
hogy 4-5 évig még hosszabbítsa meg 
az életem. Elővettem a Bibliámat és a 
soron lévő rész a 91. Zsoltár volt, sor-
ról-sorra nekem szólt: „Megszabadít 
a veszedelmes dögvésztől”- 3. vers; 
„angyalainak parancsolt, hogy őriz
zenek téged”- 11. vers; „hogy hosszú 
élettel elégít meg”- 16. vers. 
Jó Atyám ez ígéreteit megtapasztal-
tam, mindezt beteljesítette rajtam, 
92 éves vagyok. Áldott legyen az Ő 
nagy neve, hogy még az értelmemet 
is megőrizte, még olvashatom, hall-
hatom az Ő igéjét és láthatom az Ő 
kegyelméből dédunokáimat is.
Leírom még biztatásul nektek is ez 
igéket, amelyeket gyermekeimnek 
és unokáimnak is emlékül hagytam 

2020 Karácsonyán, találkozásunk al-
kalmával: a Zsid 13,1-6. alapján
•	„az atyafiúi szeretet maradjon meg”; 
•	„a vendégszeretetről el ne felejt
kezzetek”; 
•	„emlékezzetek meg a foglyokról, a 
gyötrődőkről”; 
•	„a házasságrontókat megítéli az 
Isten”, 
•	„elégedjetek meg azzal, amitek van”
•	„mert Ő mondotta: Nem hagylak 
el, sem el nem távozom tőled;” 
•	„bízvást mondjuk: Az Úr az én se
gítségem, nem félek; ember mit árt
hat nékem?”.             
Az Úr áldását és megőrző kegyelmét 
kérjük továbbra is reátok és munkái-
tokra. Szeretettel búcsúzom ez igékkel:  
„A békesség Istene pedig, aki kihozta 
a halálból a juhoknak nagy pászto
rát, örök szövetség vére által, a mi 
Urunkat Jézust, tegyen készségesekké 
titeket minden jóra, hogy cselekedjé
tek az ő akaratát, azt munkálván ti 
bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus 
Krisztus által, akinek dicsőség örök
kön örökké. Ámen.” (Zsidók 13,20-21)
Szeretettel 
Margit néni és a többi testvérek,  

Kárpátalja, Akli

Rettenetes nap volt, amikor 1631. má
jus 10-én a virágzó Magdeburg vá
rosát a katolikus-császári hadvezér, 
Tilly parancsára teljesen lerombolták. 
A kevés túlélő között Magdeburgban 
ott volt Andreas Cramer magiszter, 
aki lelkészként 1615 óta hirdette az 
evangéliumot a magdeburgi János-
templomban. Feleségével, lányával 
és néhány evangélikus polgárral 
együtt a templomban rejtőzködtek 
el a kegyetlen zsoldosok elől. Tilly 
hadvezér gyilkos bandái azonban 
nem tartották tiszteletben Isten há
zát. Benyomultak a templomba, és 
csaknem minden ott lévő embert 
kegyetlenül legyilkoltak. Cramer 
lekész ösztönösen drága Bibliáját 
tartotta a mellkasa elé, azt nem ad
ta ki a kezéből. A kegyetlen zsoldo
sok kardcsapásai a Biblia kemény 
fedelét találták el, ez mentette meg 
Adreas Cramer életét. A Biblia min
den kardcsapást felfogott. 

Ekkor hangos és erőteljes pa

rancsszó dörgött végig a temp
lomon, egy kapitány parancsolt 
megálljt a katonák gyilkolásának. 
Egy kelet-fríziai nemesember volt 
az. Ő Cramer lelkész tanítványa 
volt, akit hiába keresett a lelkész
lakban. Gyorsan besietett a temp
lomba, és látta, hogyan rontanak 
rá a katonák Andreas Cramerre. 
Az utolsó pillanatban mentette meg 
az általa tisztelt magiszter életét. 
Cramer lelkészt egy császári ka
tona egyenruhájában csempész
ték ki Magdeburgból, a feleségének 
szolgálólánynak kellett öltöznie. A 
Cramer család Wittenbergen és 
Drezdán keresztül Mühlhausenbe 
került. Cramer haláig ott szolgált 
lelkészként a Divi Blasii templom
ban, melynek archívumában a mai 
napig őrzik ezt a magdeburgi véres 
Bibliát. Még ma is látszik az a mély 
bevágás, ahol a katonák kardcsa
pásokkal eltalálták. Fölötte jól ki
vehető az 1618-es évszám.

deltek és még egy pár éneket énekel-
tünk harmónium kísérettel. Vasárnap 
kicsi korunktól mentünk gyülekezet-
be. Apuka nagyon sok szolgálatot vég-
zett a gyülekezetben. 1955.VII.13-án 
vasárnap délután a vasárnapi iskola 
után, ami 3 órakor kezdődött, azt az 
éneket énekelte és kísérte harmóni-
ummal „Elnémul egyszer énekem… 
Az utolsó versben ez áll: „Majd tán 
egy csendes estelen”… És úgy is lett, 
mert estefele volt, amikor meghalt. 
Isten már előre készítette szolgáját. 
Előtte való héten vitték a házához a 
leadás búzát, tengerit, nagyon sok sze-
kér várt a sorjára. A szekérrel mindig 
ment egy napszámos, aki hajtotta a 
lovakat. Apuka biciklivel járt és azok 
mondták, akik ott voltak, hogy míg 
vártak, ő bizonyságot tett az embe-
reknek az Isten szeretetéről és meg-
mentő munkájáról. 
1955.VII.17-én elment oda, ahol dol-
gozott  anyuka testvérének a férje és 
így kezdte: „Sógor, én ma meghalok, 
amikor jössz haza, nézzed az úton, nem 
leszek e ott meghalva.” A sógor nem 
vette komolyan, amit mondott, csak 
amikor jött haza a községbe, akkor ju-
tott eszébe ezért egyik oldalból ment 
a másikba, nézte, hogy nem találja-e 
meg apukát, de mikor az utcánk köze-
pére ért, már mondták, hogy meghalt 
Horváth Gyula. 41 éves volt. Isten tud-
ja csak, hogy miért szólította el olyan 
hamar. Itt hagyott egy özvegyet, két 
árvát, 10 és 13 éveseket. Akkor nap 
délután mentünk a mezőre gyógynö-
vényt kapálni. Apuka biciklivel vit-
te a szerszámokat, anyukának nem 
mondott semmit, csak megpuszilta 
és kedvesen elköszönt tőle. Amikor 
egy másik utcába értünk, ahol lakott 
a testvére, a lánya kint volt az utcán és 
azt kérdezte apukától, miért mennek, 
hiszen jön fel a nagy idő. Apuka így fe-
lelt: „nekem, most menni kell”. Ahová 
mentünk, a föld közel volt a házakhoz. 
Nem sokat kapáltunk, feljött egy nagy 
idő, zengés, villámlás, minket bekül-
dött a házakhoz, ahol egy testvérnő la-
kott. Vagy 100 méterre rettenetes égi 
háború volt. Apuka egy szénaboglyába 
bújt. Valaki rátalált és kinyújtóztatta, 
a kalapot az arcára tette, sose tudtuk 
meg, ki volt. Nem érte őt a villám, a 
szíve hasadt meg a nagy esőtől, olyan 
szép piros volt az arca. 
Nehéz volt a folytatás, de Isten velünk 
maradt. Filippi 4,6.

Sz. Irénke

(folytatás a 17. oldalról)
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Édesanyámat már lánykorában vigasztaló angyalnak ne-
vezte sokszor a nagyapa, és emlékszem rá, hogy sokszor 
még éjszaka is bekopogtattak a házunkba, mert szen-
vedő és szorongatott lelkek anyámnál kerestek vigaszt, 
támogatást.
A völgy városkájában kitört a kolera. Amikor egy reg-
gelen a pékfiú nem érkezett meg, és a kenyér kifogyott 
a házból, apám lement a városba. A pék egész családját 
betegen találta az ágyban. Az orvos járt ugyan náluk, és 
hagyott egy receptet az asztalon, de nem akadt senki, 
aki a gyógyszert kiváltotta volna. Apám elment a pati-
kába, ahol már csak egy öreg ember látta el szükségből 
a szolgálatot. Az orvosságot apám be is adta a pék beteg 
családtagjainak. Mikor azonban másnap reggel ismét 
rájuk nézett, az ágyakat és az egész házat üresen találta.
„Üresen? - kérdezte anyám rémülten amikor apám beszá-
molt neki. - Üresen? Nem értem... 
ilyen hamar... és hová?”
„A kolera-kocsival elszállították 
őket - magyarázta apám -, ez az 
egyetlen intézkedés, amire a vá-
ros még képes volt.”
„Kolera-kocsi? Mi az?” - dadog-
ta anyám.
„Azzal szedik össze a koleráso-
kat - számolt be apám -, vagyis 
az egyikre a halottakat rakják, a 
másikra azokat, akik még életben 
vannak. De körülbelül egy sors-
ra jutnak mind. Ezért kiáltoznak 
kétségbeesetten, akik még kiáltani tudnak, amikor kér-
lelhetetlenül kihurcolják őket a házból. Tudják, hogy szá-
mukra ez csak a halált jelenti. Mert kint, az elkülönített 
barakkokban ugyan ki törődik velük? Az viszont szük-
séges, hogy az egészségeseket megóvják a fertőzéstől.”
Anya összezavarodva nézett az ajtóra, és egy lépést tett felé.
„Akkor nekem el kell mennem... feltétlenül oda kell men-
nem!” - suttogta.
Apa megragadta a karját, és megrázta, mintha fel akar-
ná ébreszteni.
„Nem - mondta szigorú hangon -, nem kell odamenned! 
Itt maradsz!”
Anyám kitépte magát a kezéből, és ránézett: „Még te mon-
dod, hogy keresztyén vagy, Károly? - kiáltotta felháborod-
va. - És az a város ott lenn keresztyénnek nevezi magát! 
Hol vannak most a keresztyének, hogy segítenének?”
„Legtöbbjük betegen fekszik, vagy meghalt” - vágott a 
szavába apám.
„Én viszont nem vagyok beteg - szólt anyám -, és segíte-
nem kell. Ez a kötelességem! Le kell mennem! Vagy nincs 
megírva: aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt?”
„Neked nem csak saját életedre kell gondolnod - felelte 
apám -, családod van, négy gyermeked, akiket megfer-
tőzhetsz. Köszönd meg a jó Istennek, hogy a kolera még 

nem talált utat hozzánk. És ne akard te idehozni!”
Néhány nap múlva anyám megtudta a szomszédasszony-
tól, aki valami kerülőúton hallotta, hogy anyám legjobb 
barátnője, Auguszta, a mi Gusztánk keresztanyja lent a 
völgyben szintén megbetegedett.
„Mégiscsak le kell mennem! Őt feltétlenül meg kell néz-
nem!” - sóhajtotta anyám újra meg újra, és ismét a kezét 
tördelte kétségbeesetten, tanácstalanul. Minduntalan 
kifutott a ház elé, és lenézett a szerencsétlen városra. 
Képtelenségnek érezte egyszerűen itt fenn maradni, mi-
közben legjobb barátnője, aki csak néhány hete lett öz-
vegy, odalent haldoklott minden segítség nélkül. Végül 
- amikor a kicsiket lefektette, és férje is visszavonult a 
hátsó szobába könyvei közé - nem bírta tovább.
Lekapta kabátját a fogasról, sietve kendőt kötött a fejé-
re, és ment - nem, futott ki az ajtón, le a hegyről a város, 

a kolera felé.
Fellélegzett, amikor végre elérte 
barátnője házát. Halálos csend 
fogadta. Végigsietett a jól ismert 
lakáson egészen a hálószobáig. 
Szíve oly hangosan vert, hogy szin-
te kívülről jövő zörejnek hallot-
ta. De nem, semmi nem mozdult. 
Riadtan nézett körül. A helyiség 
üres volt, az ágynemű szétdobál-
va. Későn érkezett. Zokogva dőlt 
az ágy végéhez.
„Még csak a szemét sem foghat-
tam le!” - vádolta magát.

Mi ez? Felemelte a fejét, és figyelt. Határozott kicsiny 
lépések jöttek céltudatosan egyre közelebb. Aztán vala-
ki erőteljes mozdulattal belökte a konyhaajtót mellette.
„Anya, hol van Guszta néni?” - szólalt meg egy gyermek-
hang. Friss, piros arccal ott állt mögötte a zömök, vas-
kos kis Guszta.
Anya rémülten felkiáltott, és védő mozdulattal kulcsolta 
mind a két karját a gyermek köré. 
„Gusztikám, hogyan jöhettél utánam!”
„Hát máskor mindig magaddal hoztál Guszta nénihez! 
- mondta a kislány szemrehányóan. - Láttalak az ablak-
ból, mikor lefutottál a hegyen, mert lefekvés előtt utol-
jára ki akartam nézni. Rögtön gondoltam, hogy Guszta 
nénihez jössz!”
„És ha megkapod a kolerát!” - jajgatott az anya.
„Azt nem kapom - vigasztalta Guszta -, sokkal gyorsab-
ban tudok futni, mint a vén Kolera néni. Ő vitte magával 
Guszta nénit, vagy Guszta néni elfutott előle?”
„Nem tudom - felelte az anya, és a gyermeket sietve húz-
ta ki magával a szobából. - Jöjj gyorsan! Igyekezzünk 
azonnal haza!” Guszta egyáltalán nem érezte sietősnek 
a dolgot. Elgondolkodva körülnézett. „Még csak az ágyát 
sem tette rendbe, mielőtt elfutott” - mondta rosszallóan. 
Aztán kövér kis ujjával a konyha felé bökött: „Hallod-e, 
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még Vilikéről is megfeledkezett. Szegény alig tud már 
nyöszörögni. Biztos teljesen legyengült. Ha Guszta néni 
nem jön vissza, magunkkal kell vigyük. Különben még 
éhen hal vagy a vén Kolera néni viszi el.”
Az anya tétovázott. Mit tegyen? Mit szólna a férje, ha 
a kolerás városból, a kolerás házból magával vinné a 
gyermeket? Nem vinné vele együtt a járvány csíráját is 
a házba? De mindentől eltekintve - lehetett itt egyálta-
lán mérlegelni? Vagy terhelje meg most a lelkiismeretét, 
és cipelje a súlyt élete végéig? Tudna valaha boldog len-
ni, ha itthagyná ezt a gyermeket kitéve az éhhalálnak?
Guszta energikusan megrángatta anyja szoknyáját. „Gyere 
már, anya - sürgette. - Koromsötét lesz, és végül még 
minket is megtalál a gonosz Kolera. Biztosan itt kószál 
mindenfelé az éjszakában, és keresi, kit vihet magával.”
„Bizony, bizony” - felelte anyám, és a fiúcskát sebesen 
kendőjébe csavarta, karjára vette, majd a szoknyájába 
kapaszkodó Gusztával kisietett az ajtón.
Apa a kapuban várta őket. Szigorú, sötét tekintete min-
dennél beszédesebb volt. A férfi alig tudta haragját fékezni. 
De valószínűleg Guszta jelenléte is 
hozzájárult, hogy uralkodott magán. 
A hangja mégis remegett, amikor 
anyánkra mennydörgött: „Honnan 
jössz? Mit hozol itt?”
Anyám zokogva borult a lépcső al-
jára.
„Ne szidj meg, Károly - felelte sírva 
-, vagy mégis, szidj meg! Igazad van! De nem tehettem 
másként. Augusztától jövök, és a gyermekét hozom. Őt 
magát már nem találtam életben.”
„És még Gusztánkat is magaddal vitted? - háborgott apám. 
- Nem elég, hogy egy kolerás gyermeket hozol a házba, 
saját gyermekünket is a halálba kergeted!”
„Egészen egyedül szaladtam utána! - kiáltotta Guszta, és 
védve állt anyám elé. - És senki nem is kergetett a halálba.”
„Nem tehettem másként, hidd el, Károly, nem tehettem 
másképp” - bizonygatta anyám még egyszer könnyek között.
Apám akkor felsegítette a lépcsőről, és bekísérte a házba.
„De ami ebből következik, annak te adod meg az árát - mond-
ta most már sokkal szelídebben. - Tied minden felelősség.” 
„Igen - hagyta helyben anyám megadóan, és beleborzon-
gott, amikor eszébe jutott az Ige: ’Az ő vére rajtunk és a 
mi magzatainkon’ - Igen, Károly, vállalom a felelősséget.”
De aztán felragyogott a szeme, mert eszébe jutott az, 
Akiről ezeket a szavakat mondták.
„Nem - kiáltotta anyám -, nem én viselem a felelősséget. 
Más hordja helyettem. Nagyobb bizalomra van szüksé-
günk, Károly. Van valaki, Aki erősebb a koleránál!”
Ha az egész, amit eddig elmondtam, egy szépen kigondolt 
történet lenne, akkor azzal végződnék, hogy nemcsak a 
kis Vili erősödött meg és maradt életben, hanem anyát 
és szeretteit is elkerülte a baj, úgyhogy hite igazolódott, 
és elnyerte jutalmát.
Mennyit imádkozott az édesanya ezért a következő na-
pokban! Megkettőzött gonddal őrködött az idegen gyer-
mek és sajátjai felett. A házból ki nem léphettek, egy csepp 
felforralatlan vizet nem ihattak. És hogy megrettent az 

édesanya, amikor Guszta a gondosan ellenőrzött vízivás 
közben ártatlanul elmesélte, hogy keresztanyja konyhá-
jában sokkal jobb vizet ivott, amikor éjjel anyja után sza-
ladt és a futástól megszomjazott. Még jobban megrettent 
az anya, amikor az ötéves fejlett, kicsattanó egészségű 
Guszta két nap múlva fejfájásról panaszkodott, és - ami 
róla elképzelhetetlen volt - maga kívánkozott az ágyba.
Néhány óra múlva kezdődött nála a hányás és a hasme-
nés. Édesanyja úgy állt a kislány ágya mellett, mint aki 
megbénult. 
„Ó, hogy imádkoztam! Mennyit imádkoztam! - hajtogatta 
anya teljesen összezavarodva. - Mennyire bizakodtam!”
Guszta felnyögött, és görcsös mozdulattal a levegőbe mar-
kolt. Édesanya elkapta a kis kezet, és az kisimult anyja 
tenyerében. Az asszony Guszta csuklóját tapintotta.
„Alig érzékelhető a pulzus” - állapította meg. Csak szo-
rongatta a kis kezet és bámult a gyermekre.
„Anya! Szomjas vagyok!” - szólalt meg Guszta különö-
sen érdes hangon.
„Igen, kicsim!” - felelt az édesanya, és odahajolt fölé.

„A kolera, a gonosz kolera!” - mormolta Guszta 
alig érthetően, aztán felült, s ezen a hátbor-
zongatóan rekedt hangon felkiáltott: „Anya 
azt mondja, hogy van valaki, Aki erősebb a 
koleránál!”
Az anya összerándult. Aztán hirtelen élet köl-
tözött a tagjaiba. Szeme ismét felragyogott: 
„Van valaki, Aki erősebb!” - ismételte, és hoz-

záfűzött egy Igét, amit még gyerekkorából ismert: „El ne 
dobjátok bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van!”
Kiszaladt a nappaliba, kinyitotta a lehajtós szekrényt, 
és elővette a „Jeruzsálem” feliratú dobozkát, amiben a 
karácsonyra és a születésnapokra félretett kis pénzecs-
kéjét őrizte.
„Itt van, itt van!” - dadogta, és beleborította a doboz tar-
talmát férje kezébe, aki megdöbbenve, értetlenül állt előt-
te. „Most pedig fuss, fuss, amilyen gyorsan csak tudsz! 
- adta ki a parancsot és a férfit az ajtó felé tuszkolta. - 
Fuss, és hozz a pénzért kávét! Kávét!”
A kávé akkoriban ritkaságnak számított egyszerű polgá-
ri házaknál. Mit akarhat az asszony vele? - töprengett az 
apa, ahogy lefelé sietett. Talán eszébe jutott, hogy a kávé 
gyorsítja a szívverést, és serkenti a vérkeringést. A hal-
dokló gyermeknek már úgysem árthat! Talán használ - 
bár ezt alig lehetett remélni. Azonban mindent meg kell 
próbálni. Amikor kilépett a boltból, észrevette a hegy lá-
bánál, a ház alatt futó úton a kolera-kocsit. Ezen a kör-
nyéken még sosem látta. Csak nem akarnak felmenni 
a lejtőn álló két házhoz is? Mert akkor... akkor minden 
igyekezete, minden erőlködése hiábavaló lenne. Akkor 
ez a kávé sem segíthetne már. Gusztát irgalmatlanul fel-
szednék és magukkal vinnék.
Talán meg is látták már odafent a kolera-kocsit, ha az 
apa visszatértét lesték. Igen, anya észrevette a kocsit. 
Először dermedten megállt az ablaknál, és kezét görcsö-
sen összeszorította. De aztán igen gyorsan magához tért. 
Felkapta Gusztát párnástól, takaróstól, és kirohant vele. 
Amikor apa a házba lépett, nagy lármát, jövést-menést 

„Tudna valaha boldog 
lenni, ha itthagyná ezt a 
gyermeket?”
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hallott a konyhában. Betekintett. Emma volt csak bent, 
értelmes legidősebb gyermeke.
„Mit csinálsz itt?” - kérdezte a férfi.
„Tüzet rakok, meg vizet forralok - felelte a leány. - Anya 
kávét akar főzni.”
Az apa odafordult a kamrához, amelyben Guszta feküdt. 
Meghökkenve állt meg a küszöbön. Az ágy üres volt. 
Kutató tekintettel nézett körül, de az anyát sem látta se-
hol. Megállt a fenti folyosó kis ablakánál, és töprengett. 
S akkor meglátta a kolera-kocsit, mely abban a pillanat-
ban fordult a háza elé. Azonnal lesietett, hogy fogadja 
az embereket. De hogy mit fog 
nekik mondani, vagy hogy visel-
kedjék velük szemben, azt maga 
sem tudta. Az erős férfinek úgy 
reszketett a térde, hogy majd-
nem összerogyott. 
Tiszteletreméltó polgárok kísér-
ték a kolera-kocsit, akik maguk is szenvedtek ez alatt a 
nehéz szolgálat alatt. És milyen rémült sikoltással, mi-
lyen rettenetes védekezéssel, felháborodással találkoz-
tak mindenfelé! Hogy féltek tőlük! Hogy megvetették, 
hogy gyűlölték őket!
„Nos, a felügyelő úr értelmes ember, nem fogja nehezí-
teni a dolgunkat - kiáltotta az egyikük az apa felé.- Mi a 
helyzet maguknál? Mindnyájan egészségesek? Vagy in-
nen is viszünk valakit?”
„A gyerekek kint vannak a kertben, a legidősebb a kony-
hában” - felelte az apa kitérőleg.
Az egyik férfi kinézett a kertbe. „Négy gyermekük van, 
ugye, felügyelő úr? - kérdezte fürkészve. - És én csak hár-
mat látok a kertben. Szabad lenne egyszer benézni, hogy 
hol a negyedik? Persze, hiszen mondta, hogy a konyhában.”
A két férfi megindult a tornácon. Emma zavartan, holt 
sápadtan nézett ki a konyhaajtón.
„Menj csak vissza, kedvesem - bátorította az apa -, nem 
bántanak ezek az emberek.”
A férfiak újra vizsgálódva néztek körül, megszokták, 
hogy elrejtették előlük a kolerásokat, akiket nem akar-
tak kiszolgáltatni.
„Hm, négy gyermek - ismételte az egyik -, és hol van az 
anya?”
Az apa összerezzent. Hát igen, hol az anya? Mit feleljen? 
Maga elé meredt a kőkockákra. A férfiaknál máris érzi a 
bizalmatlankodást. Figyelik a mozdulatait, oldalról lop-
va rátekintenek. Mit mondjon? Mit is mondjon? És akkor 
könnyű, fürge léptek hallatszottak háta mögött a pince-
lépcsőn. Anya barátságosan mosolygó arca bukkant fel 
a mélyből. Vidám mozdulattal lecsapta maga elé a színig 
telt krumplisvödröt.
„Jó napot, urak! - köszöntötte őket kedélyesen. - Nézzétek, 
de szép a burgonyánk! Hogy milyen finom ez megreszel-
ve és kisütve! Meg is hívlak benneteket egyszer, ha már 
mindnyájan túl leszünk ezen a nyomorúságon, ami ránk 
szakadt. Mert megérdemlitek. Szerencsétlen fickók, nek-
tek sem könnyű a dolgotok!”
„Jól beszél, asszonyság! - bólintott az egyik. - Végre egy 
értelmes lélek, aki megérti az embert! Na, látjuk, hogy 

innen nincs kit magunkkal vinnünk.”
„Nem, innen nincs kit elvinni!” - erősítgette az anya vi-
dáman.
Az anya barátságosan odaköszönt a férfiaknak. De alig 
csukta be az ajtót mögöttük, arca megrándult az izga-
lomtól, a feszültségtől.
„Hamar, eredj a konyhába, és készíts kávét, jó erős ká-
vét” - súgta a férjének.
„Minek?” - dadogta az ember értetlenül.
„Ne kérdezz már annyit, főzd a kávét hamar, hamar!” - 
sürgette a felesége.
„Mennyit tegyek bele?” - kérdezte az apa még mindig 
összezavarodva.
„Az egészet, amit vettél! - adta ki az asszony a parancsot. 
- Olyan erősre főzd, amilyenre csak tudod, és minél töb-
bet. A nagy kannát tele! Siess, siess! Nekem vissza kell 
mennem. Ha kész a kávé, hozd le!”
„Hova?” - kérdezte az ember.
Anya a pincelépcsőre mutatott, és lefelé menet még visz-
szasúgta: „Gondod legyen rá, hogy a gyerekek közül egy 
se jöjjön utánunk. Ha te parancsolsz rájuk, annak na-
gyobb a hatása. Emma ügyeljen a kicsikre. Emma értel-
mes leány. Igyekezz!”
Amikor az apa egyik kezében a nagy cinkannával, a má-
sikban egy csészével leért a pincébe, először nem találta 
meg az anyát. Még akkor is hiába nézett körül, amikor 
szeme hozzászokott már a félhomályhoz.

„Itt vagyok!” - 
szólt valaki halkan 
az egyik sarokból.
A férfi megfordult, 
és a pincelépcső 
alatti zugban fel-
fedezett valami vi-
lágosat. Igen, anya 
ott készített fek-
helyet Gusztának. 

Néhány deszkát támasztott elé.
„Ha a kolera-kocsis férfiak visszatérnének, még az öreg 
ajtót is idehúzom. De alig hiszem, hogy lejönnének, ha 
odafent megtalálják az anyát, az apát és a négy gyermeket 
- magyarázta suttogva, és közben kávét töltött a csészébe.
„Segíthetek valamit?” - kérdezte egy idő után a férfi sze-
rényen. Az asszony felnézett rá: „Ó, igen - felelte. - De 
nem itt. Menj fel, nehogy a gyerekek elkezdjenek keresni 
minket! Emmát be kell vonnunk ebbe a titokba. Annyira 
értelmes, hogy az egész úgyis feltűnő lenne neki. Így pe-
dig ügyelni tud a kicsinyekre, távol tartja a szomszédo-
kat meg az esetleges látogatókat, és mindenekelőtt résen 
lesz, ha jönne a kolera-kocsi.”
„Természetesen én is itt maradok - ígérte a férje. - Hol 
az a férfi, aki ilyenkor munkába megy? Tehetnék még 
valamit érted?”
„Ó, igen - felelt az asszony ismét, s most ugyanolyan át-
ható tekintettel nézett rá, ahogy a férje szokott vizsgá-
lódni. - A legfontosabbat!”
„A legfontosabbat?” - ismételte az ember értetlenül.
„Igen, a legfontosabbat - erősítette meg az asszony. - Menj 

„Menj be a te belső 
kamrádba...!”

„A szó szoros értelmében se
besre súroltam a térdemet és 
sebesre tördeltem kezemet a 
tusakodásban…”
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be a te belső kamrádba...!”
„Most a könyveimhez? - ámult el  a férje. - Ugyan...”
„De igen - vágott szavába az anya -, menj be a kamrádba! 
De ne a könyveidhez! Nem a fejnek, nem a kéznek a mun-
kájára van most szükség, hanem a térded munkájára!”
Az apa még mindig csodálkozott, és nem értette. Akkor 
felesége a karjára tette a kezét: „Károly - mondta min-
den szót hangsúlyozva -, tudomásul kell végre vennünk, 
hogy a bibliai Igék, amiket már gyermekkorunkban meg-
tanultunk és azóta szájunkra vettünk, nem holmi kegyes 
mondások, hanem annál sokkal többet érnek. ’Az imádság 
felsegíti a beteget’ - ’Igen hasznos az igaznak buzgóságos 
könyörgése.’ Én azért tusakodom, hogy Isten valóságát 
megtapasztaljam... Azt, hogy Ő erősebb, mint a kolera!” 
Aztán szelíden eltolta férjét a pincelépcső felé.
„Menj fel, és fektesd le a gyerekeket! - parancsolt rá anya a 
férjére. - Emma el tud bánni a kicsikkel, ő már ért hozzá.”
„Kérdezősködni fognak utánad, ha nem 
imádkozol velük” - ellenkezett az apa.
„Nem mehetek most hozzájuk, le-
hetetlenség! - sóhajtott az asszony. 
- Nem szabad megfertőznöm őket. 
Irtózatos lenne, ha még egy meg-
betegednék. Mondd nekik, hogy 
egy súlyos betegnél vagyok. Ebben 
nem találnak semmi rendkívülit, és 
ez nem is hazugság. Aztán maradj 
fenn! Érted? Ha még egyszer kávét 
kaphatnék éjszakára! - tette hozzá 
tétovázva. - Azt hiszem, erősödött 
a pulzus.”
„Elfutok gyorsan, mielőtt az üzletek 
bezárnak, vagy legfeljebb felzörgetek 
valakit. Nálam is van még néhány garas 
félretéve. Aztán lehozom majd a kávét. Éjszakára pedig 
veled maradok, ha a gyerekek már elaludtak.”
„Nem - utasította vissza határozottan az asszony. - Ki 
tudja, mi történhet odafent éjszaka. Megeshet, hogy ke-
res valaki. Maradj csak fönt! Közbe-közbe majd lenézel 
hozzám. De ne túl gyakran, hogy a gyerekek a zajra fel 
ne ébredjenek. Hagyj engem Gusztával egész nyugod-
tan magamra!”
„Az egész hosszú, sötét éjen át?” - kérdezte a férfi habozva.
„Igen - felelt az anya -, az egész hosszú, sötét éjen át. 
Tudod, hogy nem vagyok egyedül.”
Az anyának valóban hosszú és sötét éjszakája volt. 
Krumpliszsákokkal és deszkákkal takarta el a pinceabla-
kot, hogy a pislákoló olajmécses fénye el ne árulja kifelé. 
Guszta időnként még mindig fel-felnyögött. A hasmenés 
azonban kezdett megszűnni. Talán már annyira legyen-
gült volna? A pulzus viszont érzékelhetően és rendszere-
sebben működött.A gyermek végül nyugtalan félálomba 
szenderült, anya pedig, aki órákon át kuporgott mellette, 
s a kezét tartotta, hogy a görcsös rángatódzástól vissza-
tartsa, most kihúzta saját kezét, hogy imára kulcsolja.
„A szó szoros értelmében sebesre súroltam a térdemet és 
sebesre tördeltem kezemet a tusakodásban - mondta el 
később. - Megragadtam Istent, mint tapintható valóságot, 
és Jákób módjára harcoltam vele, míg a hajnal feljött. Azt 

mondtam neki: most legyen itt mint orvos, ahogy meg-
ígérte! Egyik ígéretét a másik után tartottam elé. Úgy 
harcoltam Guszta életéért, mint egykor Luther küzdött 
barátjáért, Melanchtonért és leányáért Magdalénáért. 
Én azonban nem mentem olyan messzire, mint Luther, 
amikor gyermekéért esedekelt. Nem tudtam azt mon-
dani: ’Ha akarod vedd el... legyen meg a Te akaratod!’ 
Csak arra voltam képes, hogy így imádkozzam: ‘Ha úgy 
akarod, hogy Guszta kolerában haljon meg, akkor add 
kölcsön nekem legalább még néhány esztendőre, hogy 
bizalmam meg ne szégyenüljön saját magam, a férjem, 
a gyermekeim és a többiek előtt.”
Az izgalom, a megerőltető küzdelem után az anya végül 
kimerülten elaludt. Zavaros álmai voltak: valami sötét 
női alak telepedett Gusztára, és szürke fátylával vagy 
szárnyával teljesen befedte a gyermeket. A kísértet aztán 
kezdett lassan visszahúzódni, és Guszta végül teljesen 

megszabadult tőle. Amint kifelé osont, 
még egy utálatos fintort vágott anya 
felé, és odasziszegte: „Mennem kell. 
Kénytelen vagyok kölcsönadni neked 
a gyermeket, mert valaki erősebb!”
Amikor anya felébredt, biztosan tudta, 
hogy Guszta életben marad. És nem 
tévedett. Guszta szíve nyugodtabban, 
erősebben dobogott. A riasztó jelek 
megszűntek. Harmadnapra a beteg-
ben a rizsnyák is megmaradt.
Azért még sok nehéz nap és nehéz éj-
szaka várt az anyára. Amikor végre 
fel merészelte hozni Gusztát a sötét 
pincelyukból, egy ideig még a többi 

gyermektől elkülönítve, apa kamrá-
jában tartotta.

Valahányszor az éber Emma észrevette a távolban a ko-
lera-kocsit, Gusztát azonnal visszavitték a rejtekhelyre. 
A férfiak azonban sosem fogtak gyanút, hanem elégedet-
ten megállapították, hogy apát, anyát és a négy gyerme-
ket egészségben találták. Hogy a négy közül egy nem a 
szülők sajátja, azt nem sejtették. 
Végre megszűnt a völgyben a rettenetes járvány. A sú-
lyosan megpróbált város sebei begyógyultak, az embe-
rek fellélegeztek, és magukba szálltak. Apa is egyike lett 
a menhely alapítóinak, ahol az elárvult, gondozás nélkül 
maradt gyermekek új otthont találtak.

Részletek Anny Wienbruch  
Vidám család c. könyvéből  

(Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség kiadása)

KÖZVETLEN SZÁM

Zsoltárok 50:15,
Isten közvetlen száma.
Nála mindig van ügyelet,
s ha hívjuk, nem hiába.

Füle Lajos

Háromféle teherhordozó van. 
Van, aki oszlopnak látszik, de nem az. 
Van, aki oszlop, bár nem látszik annak. 
S van, aki oszlopnak látszik és valóban az is. 

Te melyik csoportba tartozol? 
Vida Sándor
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Így szól az Úr: … le a koronával! Ezékiel 
21,26

 Újra böjtben járunk. Jó volna elmé-
lyülve átgondolni, lelkileg szembe-
sülni mindazokkal az eseményekkel, 
amelyek Jézus Krisztussal történtek 
helyettünk, miattunk azokban a na-
pokban s végül ott fenn a Golgotán. 
Valljuk be, bárhogy igyekszünk is, 
nem vagyunk képesek rá. Kizárólag 
hittel fogható fel az, ami ott érettünk 
történt.
Sajnos sokan úgy gondolkodnak kö-
rülöttünk, hogy alig rázták le ma-
gukról a farsang fáradalmait, ilyen 
gyorsan nem megy a böjtre hango-
lódni. A többség azt hiszi, hogy ha a 
lelkiismeret megnyugtatására a böjt 
formális, külsőségekben megnyilvá-
nuló elemeit gyakorolják, azzal ele-
get tudnak tenni a böjttel szembeni 
elvárásoknak. Látványosan szórják 
fejükre a hamut, mezítláb zarándo-
kolva vezekelnek, kamera előtt pó-
zolva próbálgatják a töviskoszorút, 
s a televíziós szereplés reményében 
hajlandók cipelni a nehéz fakeresz-
tet is, fel a Golgotára. Mindez nem 
más, mint megcsúfolása a keresztény-
ség Szent Ünnepének. Így lesz vásári 
feltűnősködők és koronára epekedők 
hivalkodása a szent, böjti időszak.
 A sok hiábavalóság helyett, azt kellene 
figyelmesen elolvasni a Szentírásból, 
amit Isten igéje Ézsaiás könyvének 58. 
fejezetében mond a böjtről. De más 
lehetne az a böjti este, ahol a család 
minden tagja körül ülné az asztalt, el-
énekelne egy szép böjti éneket, imára 
kulcsolódnának a kezek, majd együtt 
figyelmesen meghallgatnák az emlí-
tett részt a Bibliából! Az egész estét, 
böjtünket bearanyozhatná ez a recept.
 Sokat töprengtem azon, hogy hon-
nan ered ez, a már egészen kis korban 
tetten érhető „ korona” utáni sóvár-
gásunk?! Gondoljunk csak vissza a 
gyerekkorunkra!
 A dicsőség reményében hány király-
lány és hány királyfi feszített fénye-
sebbnél fényesebb koronás jelmezben 
évente az osztályunkban? Hadd ele-
venítsem fel egy régi, tanulságos em-

lékemet! Nehéz év volt az 1951-es év. 
Édesanya beteg volt, kórházról-kór-
házra vitték. Közeledett az iskolai 
farsang. Felvigyázó Zsófi néninknek 
elpanaszoltam, hogy a körülmények 
ellenére is szeretnék részt venni a 
farsangon. Szűkszavú asszony volt, 
ennyit mondott: megoldjuk. Naponta 
igyekeztem ellesni valamit, ebből a 
titokzatos ”megoldjuk”- ból, de hiá-
ba. A nagy napot megelőző délután, 
mivel semmi jelét nem láttam jelmez 
készületeknek, álomba sírtam ma-
gam. Késő délután ébredtem fel. 
A sütőből ígéretes vanília il-
lat áradt. 
Na végre, csakhogy fel-
ébredtél, nosza gyorsan, 
próbáljuk fel a jelmeze-
det - hangzott el, a nem túl 
barátságos invitálás. Azzal 
Zsófi néni fehér, csipkés fő-
kötőt, fehér kötényt vett elő 
a fiókból. Rám próbálta, a főkötőt a 
hajamhoz csatolta. 
Fogd a tálcát! Terítsd rá ezt a kis te-
rítőt és csinosan rendezd el rajta a
 süteményeket! Te leszel a kifliárus. 
Aztán annak is adj belőle, akinek 
nincs pénze rá!
Örültem is, meg nem is. A semminél 
még ez is jobb ötlet. Ám a zsűri más-
hogy látta. Megkínáltam őket is a csá-
bító finomsággal. Első díjat nyertem. 
Ezzel a történettel igyekeztem kedvet 
s tradíciót csinálni gyermekemnek, 
később unokáimnak is, hogy ha egy 
mód van rá, elejét vegyem az eset-
leges királykisasszony jelmez utáni 
sóvárgásaiknak. Leányomnak meg-
tetszett az ötlet. Megígértem, hogy 
olyan vaníliás kifliket sütök neki, hogy 
akik megkóstolják, mind a tíz ujju-
kat megnyalják utána. Este, miután 
elaludt, lázasan munkához láttam. 
Végre elkészült az első tepsi. Azok 
a régi, kedves illatok most is betöl-
tötték a lakást. Fürgén nekiláttam a 
következő adagnak. Ekkor kinyílott 
a gyerekszoba ajtaja és ott állt hosz-
szú fehér hálóingecskéjében zokogó 
gyermekem. 
Édesanya! - tört utat magának a bá-
nata - én mégis inkább királykisasz-

szony szeretnék lenni!
Pontosan ilyenek vagyunk mi is. Az 
eszünkkel tudjuk, hogy az igazi ko-
rona az lesz, amit az Úr készít az őt 
szeretőknek, de azért mi már itt, e 
földön is áhítozunk egy kis csillo-
gásra, koronára. Bár hamis a csil-
logása s szépsége addig tart, mint a 
letépett mezei virágé, értéke, mint a 
pelyváé, de mi mégis arra vágyunk! 
A Szentírás elénk tárja, azt is, hogy 
melyek azok a koronák, amelyeket 
már itt elnyerhetünk:

A derék asszony koronája a férjének. 
Példabeszédek 12,3.

Igen szép, ékes korona a 
vénség. Példabeszédek 
16,31.

Lehetnénk „Dicsőség koro-
nája az Úr kezében.” Ézsaiás 
62,3. 

És amelyek a legfontosabb ígéretek 
számunkra:
Aki a kísértésben kitart, elveszi az 
életnek koronáját! Jakab 1,2.
Végezetül eltétetett nékem az igazság 
koronája… 2 Timóteus 4,8.
Légy hív mindhalálig és néked adom 
az életnek koronáját. Jelenések 2,10.
Az írásom címe alatti ige környezeté-
ből tudjuk, hogy a „ Le a koronával” 
isteni kijelentés után ítélet követke-
zett. Megérdemelt ítélet. Mert az en-
gedetlenség, bálványimádás, Isten 
törvényeinek semmibevétele, nem 
maradt s ma sem marad következ-
mények nélkül. Ma is ítélet alatt van 
a Föld. Megérdemeljük! Le azokkal a 
magunk gyártotta koronákkal! Emeljük 
fel végre lelki szemeinket a töviskoro-
nás Jézus Krisztusra és szégyenkezve 
boruljunk le előtte! Köszönjük meg, 
hogy engedelmes volt mindhalálig. 
Dicsőítsük Őt győzedelmes feltáma-
dásáért, és valljuk meg előtte bűne-
ink sokaságát, amíg nem késő! Erre 
is jó, kegyelmi időszak a böjt!
Mit gondolsz Testvérem! Nem „ez-é, 
az a böjt, amit kedvel az Úr?!”

 Szalóczyné Móray Inke



24 2021 / 1

„Íme, az Isten Báránya, aki hordozza 
a világ bűnét!”  (János 1,29)

Egy ismeretlen 97 éves néni kopog-
tatott a lelkészi hivatalban. Miután 
tisztázta, hogy én vagyok a lelkipász-
tor, megkérdezte: „Eltemet engem?” 
Váratlanul ért a kérdése, és azt vála-
szoltam: „Egy feltétellel.” Már lobog-
tatott is egy papírpénzt. „Nem ez a 
feltétel.” „Hát akkor mi?” „Az, hogy 
én élek tovább, mint a néni.” „Az 
igaz, de akkor is lesz itt lelkipász-
tor, ugye?” „Igen!” „Akkor intézzük 
el egymást” – folytatta a céltudatos 
ügyintézést.
Megtudtam, hogy a vele érkezett fia-
tal férfi taxisofőr, aki 7 éve szállítja a 
nénit, ahova szükséges. Most éppen a 
Fiumei úti Temetkezési Intézetből jöt-
tek. A néni mutatta is a hamvasztás, 
a kolumbárium és az urna számláját. 
„Már csak a papot kell elintéznem!” – 
mondta. „Intézzen el!” – válaszoltam, 
és hoztam a nyugtatömböt. Közben 
elbeszélgettünk. Azt is megtudtam, 
hogy Eszti néninek hívják, aki telje-
sen egyedül él, 56 éve özvegy… 
Mikor végeztünk a hivatalos ügy-
intézéssel, még kérdeztem valamit: 
„Eszti néni, a hazafelé vivő utat el-
rendezte?” „Itt a taxisom.” „Nem erre 
az útra gondoltam, hanem a mennyei 
útra. A bűnei meg vannak bocsátva?” 
Csodálkozva nézett rám, hogy én 
mit gondolok őróla, és ki is mondta: 
„Nem nagyon vannak nekem bűne-
im.” „Minimum 97 ezer!”- válaszol-
tam, mire ő már a folyosón járt, és a 
taxisának méltatlankodott: „Sérteget 
a pap!”
Amikor utolértem, hívtam: „Jöjjön 

vissza, elmagyarázom.” Nagy nehe-
zen visszajutottunk a lelkészi szobám-
ba. Megállt, és a tekintetéből láttam, 
mit gondol: Ez a „tökkelütött” pap 
halálra sértette, most vajon hogyan 
mossa ki magát a slamasztikából? 
Elmagyaráztam: „Ha naponta csak 
három bűnt követünk el – akarva-
akaratlanul – gondolatban, szóban, 
cselekedetben, mulasztásban, indu-
latban, kijön egy év alatt az ezer?” 
Gondolkodott, számolt: „Még több 
is”. „Hány éves, Eszti néni?” „97”. 
„Megegyezünk a 97.000 bűnben?” 
„Úgy megszerettem magát!” – kiál-
tott fel. „Én is Eszti nénit!” Össze-
ölelkeztünk a szobám közepén. „De 
figyeljen csak, Eszti néni! A menny-
be egyetlen bűnt sem vihetünk be, 
mert akkor az is olyan lesz, mint a 
föld. Hallott maga arról, hogy vala-
ki eljött erre a világra, hogy minden 
bűnünket magára vegye?” „Az Úr 
Jézus Krisztus, aki meghalt értünk a 
kereszten” – válaszolta. „Ötös, Eszti 
néni!” „Most már csak egyet kérde-
zek: Életében egyszer, egyetlen egy-
szer is megköszönte Neki? Kimondta: 
Úr Jézus, köszönöm, hogy értem is a 
földre jöttél és meghaltál minden bű-
nömért. Bocsáss meg nekem, és fo-
gadj el, hadd legyek örökre a Tied!?”
Nagy-nagy hallgatás következett. 
Eszti néni 97 éve alatt egyszer sem 
köszönte meg úgy négyszemközt az 
Úrnak ezt a nagy ajándékot. Nem kö-
tött szövetséget Vele.

Kedves Olvasó! Te már megtetted ezt? 
Szívből mondd el ezt az imát, és tedd 
életed örökre az Úr kezébe.

Végh Tamás

A KERESZT ALATT

Egyszer igazán megláttalak 
Ahol megláthat minden ember. 
Mikor halálra adtam magam, 
Hogy győzzél szent, nagy 
győzelemmel.

Egyszer igazán megláttalak... 
Halálveríték vert ki éppen, 
Arcodon folyt sok bíborpatak... 
S én megdöbbenve álltam, 
néztem.

Egyszer igazán megláttalak... 
Ajkadról a végső szó lebbent: 
– Szemedből az utolsó sugár –  
És szállt: ‚Elvégeztem mindent!’

Egyszer igazán megláttalak... 
Lándzsát döftek át a szíveden. 
És akkor ott a kereszt alatt 
Váratlanul megnyílt a szemem.

Megértettem, hogy szeretsz 
nagyon, 
Minden értem van és helyettem. 
Bűntől, haláltól szabad vagyok, 
S én a szerelmed rabja lettem.

Láttam győzelmed a halálon, 
Ott eljegyeztél engem örökre. 
Most életem Jézus, felajánlom, 
Szolgáljon Néked örömödre!

Somogyi Imre

Az élet diadala
 
Minden zord télre rügyfakadás 
jön!
Szomorúságra támad az öröm;
Sziklák mozdulnak, a kripta 
nyílik,
Isten hatalma elhat a sírig,
Sűrű homályból világosság lesz,
Ó, nem káprázat, szent valóság ez!
Sötét üregben nincs már halott,
Angyal hirdeti: az Isten Fia
Föltámadott! Föltámadott!

Somogyi Imre

Koronavírusos lett egy barátunk. A hír az egész 
családon végigszaladt, eljutott a beszélgetéseket 
mindig „meghalló” unokához is. Másnap megkér
dezte a nagypapát: „Tényleg nagyon beteg? Igen - 
hangzott a válasz. Imádkozni kell érte. Meg írjunk 
is neki, jó?” - így a csöppség. „Írd meg neki, hogy 

szeretem és imádkozom érte!”
Másnap reggel imádkozik a család, s az imatémák között természete
sen beteg barátunk is ott van. Mire a kisfiú megszólal: „Ő meggyógyul! 
Imádkoztam érte! – és küldtünk neki a papával sms-t!”

Gyerekszáj
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Nagyon különös 
Jónás próféta tör-
ténete a Bibliában, 
hiszen nem sokszor 
hallhatunk olyat, 
hogy egy igehir-
detés hatására egy 
egész közösség, plá-
ne nem egy egész 
város megtérjen. 

Micsoda szenzáció lenne ma is egy 
ilyen hír! Tele lenne vele a keresz-
tény média.
Az meg végképp érthetetlen, hogy 
ezt az igehirdető bosszúsan fogad-
ja. Pedig Jónással és Ninivével pont 
ez történt. Igaz, el kell ismerni, hogy 
Jónás szíve nem égett a vágytól, hogy 
odamenjen, s azt is, hogy inkább örült 
volna a város elpusztulásának, mint 
megtérésének.
A történet viszont jól szemlélteti, hogy 
Isten minden ember szívébe beültet-
te az istenfélelemnek a csíráját. Ezt 
el lehet folytatni, mint ahogy sokan 
meg is teszik, de komolyan is lehet 
venni a megtérésre hívó isteni szót. 
A legtöbb ember ugyanis, ha őszin-
tén magába néz, elismeri, hogy van-
nak bűnei, ha nem is eget rengetőek. 
Csak éppen a megoldást nem találják 
maguktól. A bűnre ugyanis egyetlen 
megoldás van, a bűnbocsánat, amit 
egyedül Isten képes adni. Ezt ismer-
ték fel annak idején a Niniveiek, s 
tartottak bűnbánatot. Isten pedig a 
megtérő bűnösnek kész volt megbo-
csátania akkor is, s kész ma is. 
Az istenfélelem, ami ott volt ennek 
a pogány népnek a szívében is, te-
hát nem rossz dolog, még megtérés 
is lehet belőle. Az se baj, ha a bűntől 
is félünk, és igyekszünk távol tartani 
magunktól még a gondolatát is. 
Sokan csak a büntetéstől való félelem 
miatt nem tesznek meg bizonyos dol-
gokat, s ez is jobb, mintha belemenné-
nek istentelen, bűnös, vagy romboló 
dolgokba.
Ám a félelem sok esetben nem Istentől 
való, és egyáltalán nem pozitív dolog. 
Gúzsba köt, megbénít, cselekvésképte-
lenné tesz, s az ezzel foglalkozó szak-
emberek véleménye szerint akkor is 
rombol, ha a félelem tárgya nem va-
lóságos, csak egy elképzelt valami. 
Ráadásul úgy tartják, hogy félelmeink 
nagyon nagy százalékban soha be nem 
teljesülnek, de attól még ugyanolyan 

negatív hatással bírnak, mintha való-
ságosan megtörtént dolgok lennének.  
A koronavírus kapcsán ezzel a jelen-
séggel lépten-nyomon találkozha-
tunk, s a félelem nevű vírus semmivel 
sem kevésbé veszélyes, mint maga a 
járvány, s áldozatainak száma véle-
ményem szerint jóval meghaladja a 
koronavírus áldozatainak a számát.
Mi a megoldás? 
Először is fel kell ismernünk a ránk 
törő negatív érzéseket, és szembe 
kell fordulnunk velük. Isten igéje na-
gyon sok helyen biztat minket arra, 
hogy bizalommal forduljunk Mennyei 
Édesatyánkhoz, kérve az Ő segítségét 
és békességét. A kéréseinket, kétsé-
geinket is elmondhatjuk neki, „Aki 
tulajdon Fiát sem kímélte, hanem 
mindnyájunkért odaadta, hogyne 
ajándékozna nekünk vele együtt 
mindent?” (Róm 8,32.)
Ennek ellenére sokszor megkörnyé-
kezheti a szívünket a szorongás, a ré-
mület, s mivel Teremtőnk ezt pontosan 
tudja ezért a Bibliában nagyon sok he-
lyen olvassuk Isten bátorítását: „Ne 
félj!” Ezek az igék 
egy-egy nehezebb, 
félelmetesebb élet-
szakaszban meg-
erősíthetnek, 
bátoríthatnak 
minket, hiszen 
amik megírattak, 
a tanulságunkra 
írattak meg. Ehhez 
persze szükséges 
az, hogy olvassuk, 
tanulmányozzuk 
a Szentírást és a 
szívünkben for-
gassuk. Épp úgy, 
ahogy annak ide-
jén Józsuénak ta-
nácsolta az Úr: „Ne 
hagyd abba ennek 
a törvénykönyv
nek az olvasását, 
hanem tanulmá
nyozd éjjel-nap
pal, őrizd meg, és 
tartsd meg mindazt, 
ami ebben meg van írva.” S ha mind-
ezt megtesszük, akkor Isten biztató 
jövőt ígér nekünk: „Akkor sikerrel 
jársz utadon, és boldogulsz.”
Ez az igeszakasz nagyon érdekesen 
folytatódik: „Megparancsoltam ne

ked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, 
és ne rettegj, mert veled van Istened, 
az Úr, mindenütt, amerre csak jársz.” 
(Józs 1,8-9.)
Parancs arra, hogy az ember ne féljen? 
De hiszen, a félelem érzés! Hogyan le-
het parancsra megszüntetni egy ránk 
törő negatív érzést? 
Pál apostol a korintusi testvéreknek 
ezt írja: „Mert testben élünk, de nem 
test szerint hadakozunk; hadakozá
sunk fegyverei ugyanis nem testiek, 
hanem erősek az Isten kezében erő
dítmények lerombolására. Ezekkel 
rombolunk le minden okoskodást 
és minden magaslatot, amelyet az 
Isten ismeretével szemben emeltek, 
és foglyul ejtünk minden gondolatot 
a Krisztus iránti engedelmességre.” 
(2Kor 10,5.) Tehát, a gondolatainkat 
is kontroll alatt kell tartanunk, „fog-
lyul ejteni”, mert a lelki harchoz ez a 
terület is hozzátartozik.
Hogy ezt hogyan valósíthatjuk meg, 
arra nézve tanácsokat is kapunk a 
Bibliában, például a Filippibelieknek 
írt levélben: „Örüljetek az Úrban min

denkor! Ismét mon
dom: örüljetek. A 
ti szelídségetek le
gyen ismert min
den ember előtt. Az 
Úr közel! Semmiért 
se aggódjatok, ha
nem imádságban 
és könyörgésben 
mindenkor hála
adással tárjátok fel 
kéréseiteket Isten 
előtt; és Isten bé
kessége, mely 
minden értelmet 
meghalad, meg 
fogja őrizni szí
veteket és gon
dolataitokat a 
Krisztus Jézusban. 
Egyébként pedig, 
testvéreim, ami 
igaz, ami tisztes
séges, ami igazsá

gos, ami tiszta, ami 
szeretetreméltó, ami jó 

hírű, ha valami nemes és dicséretes, 
azt vegyétek figyelembe! Amit tanul
tatok és átvettetek, hallottatok és lát
tatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek 
lesz a békesség Istene!” 

 Kulcsár Anikó

Újjászülethetik
Bizony az is újjászülethetik, 
ki vén, kinek egy látomása van: 
a  t e m e t ő. 
Az is, kinek a szíve, mint a kő, 
akit nehéz fajsúlyú bűnei 
láncolnak le a múlthoz, 
akit ember már soha föl nem oldoz,
bizony az is újjászülethetik. 
A  S Z É L fú, és zúgását hallhatod, 
azt is tudod már, honnan jön s 
hová megy, 
megfejtheti a meteorológia. 
De a L É L E K járását meg se sejti 
a tudomány, hiába lengeti 
dicsőségét kitárt titkok felett, 
az érti csak, ki újjászületett.

Füle Lajos
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Az elmúlt év áprilisában a Népszavában 
megjelent egy olyan karikatúra, amely 
sokakat felháborított – nekem ez meg
győződésem –, de kevesen léptek, pon
tosabban talán egyedül Dr Vejkey Imre 
képviselő úr lépett. Megkeresésünkre 
örömmel vállalkozott a beszélgetésre, 
aminek egy részletét most így írásban 
is közzé tesszük.

Anikó: Miért döntött úgy, képviselő 
úr, hogy lépni kell?

Dr. Vejkey Imre: Egy belső kész-
tetést éreztem erre, mert a Népszava 
a mi Urunkat, a megfeszített Jézus 
Krisztust gúnyrajzban ábrázolta. 
Ezért léptem fel a keresztény közös-
ségünk tagjainak emberi méltóság-
hoz és vallásszabadságához fűződő 
személyiségi jogai érdekében; nem 
úgy, mint az Igazságügyi Bizottság 
elnöke, vagy mint KDNP frakcióve-
zető-helyettes, hanem mint egy egy-
szerű magyar állampolgár, aki hisz 
az Úrban. Erre lehetőséget ad nekünk 
úgy az Alaptörvényünk, mint a ma-
gyar Polgári Törvénykönyv. Ugyanis 
a szabad véleménynyilvánításnál fi-
gyelembe kell venni az emberi mél-
tósághoz való jogot. 
Ha szabad előremennem, akkor annyit 
mondhatok: felháborítónak tartom, 
hogy az elsőfokú bíróság az ítéleté-
ben nem a keresztény közösségünk 
sérelmét állapította meg, hanem jó-
pofának tartva ezt a karikatúrát azt 
mondta, hogy az átlagember szem-
pontjából ez viccesen ábrázolja Jézust. 
Mi, keresztények visszautasítjuk ezt 
a szemléletet! Engem személy szerint 
– de úgy gondolom, hogy valameny-
nyi keresztény, hívő társam nevében 
mondhatom, hogy – sért bennün-
ket, ha keresztény szimbólumainkat 
gyalázzák. A valóság az, hogy ez nem 
vicc, mert ez a gúnyrajz egy szellemi 
természetű keresztényüldözés része, 
és mi, keresztények nem fogadhatjuk 
el a bíróság indokát, hogy az embe-
ri méltósághoz való jognak kellene 
meghajolnia a szabad véleménynyil-
vánítás előtt!

Anikó: Hol van a határ az emberi 
méltóság és a szabad véleménynyil
vánítás között? Lehet ilyen határo
kat felállítani?

Dr. Vejkey Imre: Én úgy gondolom, 
hogy nem lehet ilyen határokat felál-
lítani. Határozottan állítom, hogy a 
sajtószabadság nem ezt követeli meg, 
hanem azt, hogy a közlés tartalmát 
tekintve legyen tisztességes, és tart-
sa tiszteletben a mi keresztény kö-
zösségeinknek a törvényes jogát és 
tagjainak emberi méltóságát. Hogy 
mi történik valójában? Az, hogy a 
Népszava és azok a sötét erők, amelyek 
bennünket gyaláznak és a mi Urunkat 
támadják, azok a szabadság jelszava 
mögé bújva próbálnak bennünket tá-
madni. De észre kell vennünk, hogy 
ezek kétarcúak, és nem szabad elfe-
lejtenünk azt sem, hogy az egyház-
üldözésnek az egyik arca mindig a 
szabadság jelszava mögé bújt, a má-
sik arca azonban már a hatalomra ké-
szülő intoleráns zsarnok sötét oldalát, 
ábrázatát mutatta. Mindez azt jelenti, 
hogy míg kifelé az emberi jogok mögé 
bújnak, és azt hirdetik, addig befelé 
egy könyörtelen, 
ateista rabszol-
gaságot akarnak 
megvalósítani. 
Azt hiszik, hogy 
végképp el le-
het törölni a mi 
Urunk, Jézus 
Krisztus hagya-
tékát, a mi hi-
tünket. Ezért (is) 
kell kiállni Jézus 
Krisztus mellett, 
mert nekünk a 
világosságot kell 
hordoznunk. A 
főpolgármester 
környezetvédel-
mi szakértője 
már egy ateista 
fordulatot akart 
végrehajtani, a 
keresztelést til-
totta volna be. 
Miért a keresztelést? 
Azért, hogy a gyermekeink már ne 
tudják hordozni a fényt, vagyis Jézus 
Krisztust. Tehát, elképesztő támadá-
sok kereszttüzében vagyunk!

Anikó: Miért alakult ki ez a hely
zet? Hiszen a keresztények, legyünk 
őszinték, általában nem bántó, má
sokat megalázó, a társadalom szá

mára káros emberek, sőt! 
Dr. Vejkey Imre: Jó kérdés. Érdemes 
lenne megvizsgálni mélyebb, társadal-
mi strukturális szinten. Én csak a tényt 
tudom megállapítani. Azt mondhatom 
el, amit személyesen megéltem a bí-
róságon, ugyanis én ott felperesként 
egy árva szót sem szólhattam. Pedig, 
ha belegondolnak az olvasók, még a 
vádlottat is megilleti – a statáriális 
bíróság előtt is – az utolsó szó joga, 
de én nem mondhattam semmit! Úgy 
érzem, hogy a bírónő nem is igazából 
tőlem, hanem az igazságtól félt, pe-
dig tudjuk „az igazság szabaddá tesz”! 
Én az igazság birtokában szabad em-
berként vettem részt a tárgyaláson, 
de mégis olyan szürreális jelenetek 
zajlottak le, hogy keresztény magyar 
állampolgárként másodrangú állam-
polgárnak éreztem magam a bíróságon. 
Ugyanis, amikor a bírónő megnyitot-
ta az érdemi tárgyalást, lényegében 

abban a pillanatban 
már le is zárta, mert 
azt mondta, hogy ő 
minden ténybeli és 
jogi kérdéssel tisz-
tában van, és kikül-
dött ítélethirdetésre. 
Aztán visszahívott, s 
ami érdekes, hogy az 
ítélethirdetés több-
szörösen, ötvensze-
resen tovább tartott, 
mint maga az ér-
demi tárgyalás. Az 
ítélethirdetés is bor-
zasztó volt, mert úgy 
éreztem, hogy min-
den egyes mondat 
egy-egy ütés volt a 
mi Urunkon, Jézus 
Krisztuson, aztán 
egy-egy ütés volt raj-
tam, és keresztény 
közösségünkön. Azt 

nem tudom, hogy en-
nek mi az oka, mert nem végeztem 
ez irányban semmilyen tudományos 
kutatást, de én ezt így éltem át sze-
mélyesen.

Anikó: Ez a jelenség teljesen újszerű 
valami, amivel nekünk most szembe 
kell néznünk, vagy ezért ennek vol
tak előzményei? 

Kő az úton
Gondolod, kerül életed útjába 
egyetlen gátoló kő is hiába? 
Lehet otromba, lehet kicsike, 
hidd el, ahol van, ott kell lennie. 
De nem azért, hogy visszatartson 
téged, 
se, hogy lohassza kedved, 
merészséged. 
Jóságos kéz utadba azért tette, 
hogy te megállj mellette, 
nézd meg a követ, aztán kezdj el 
beszélni róla Isteneddel. 
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet 
küld azzal az akadállyal neked. 
S ha lelked Istennel találkozott, 
utadban minden kő áldást hozott. 

M. Feesche után németből 
ford. Túrmezei Erzsébet 
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Dr. Vejkey Imre: Ha egy picit tá-
volabbról nézünk erre a történetre és 
magára a történelemre, azt mondhat-
juk, hogy a történelem a világosság és 
a sötétség küzdelméről szól, melyben 
a világosság nyilván az Urat jelképe-
zi, a sötétség pedig a gonoszságot és a 
pusztulást. Nekünk ki kell állnunk a 
világosság mellett, és a fény hordozó-
jává kell válnunk, mert 
ha mi nem állunk 
ki Jézus Krisztus 
mellett, akkor a 
sötétség fog elbur-
jánozni és tombol-
ni a világban. A 
sötétség erői pedig 
megalázhatnak és 
bántalmazhatnak 
bennünket, de egy 
biztos: nem törhet-
nek meg! Nekünk 
ki kell állni az 
igazságunk mel-
lett! 
Az ellenünk felso-
rakozott erők célja 
egyértelmű: lerom-
bolni a társadalom-
ban a hagyományos keresztény erkölcsi 
felfogást, démonizálni keresztény vi-
lágunkat, és felépíteni a maguk által, 
humánusnak vélt, istentelen új vilá-
got, mely felhagy mindazzal, amit a 
mi keresztény közösségeink értéknek 
tekintenek. Ez ellen kell küzdenünk 
és az emberek lelki megvakításával 
szemben megfogalmazni a mi értéke-
inket! Nem nézhetjük ölbe tett kézzel 
a világ hanyatló sorsát, hanem em-
lékeztetni kell a jószándékú embere-
ket arra, hogy valaha egy szebb világ 
volt, melyben a jót jónak mondták és 
követendőnek, a rosszat pedig eluta-
sítandónak, és nem relativizálták a 
jót és a rosszat. Az Isten ellenes erők 
ma azt követelik tőlünk, hogy feltétel 
nélkül adjuk fel keresztény értékein-
ket. Mi pedig velük szemben azt kell 
mondjuk, hogy nem az isteni törvé-
nyeket kell igazítani az emberekhez, 
hanem éppen fordítva: az embernek 
kell közelednie az isteni törvényekhez. 
Én személy szerint nem fogok bele-
törődni ebbe az elsőfokú ítéletbe és 
az ilyen típusú támadásokba, hanem 
amikor ilyeneket tapasztalok, fel fogok 
lépni és kérem a keresztény testvére-
ket, hogy ők is, Önök is ezt tegyék!

Anikó: Én úgy gondolom, hogy 
bizonyos emberek – nem is olyan 

kevesen – léptek, hiszen volt egy 
CitizenGo aláírásgyűjtés, ahol több 
mint 30.000 aláírás összegyűlt, de 
ha jól olvastam az egyik hírportálon, 
a bírónő ezt kevesellte. 
Dr. Vejkey Imre: A helyzet az, hogy 
még csak nem is kevesellte, hanem 
legyintett több mint 35.000 honpol-
gárunk véleményére, pedig én úgy 

gondolom, hogy ez is 
alkalmas lett vol-
na a társadalmi 
közfelfogás bizo-
nyítására, misze-
rint ez nem egy jó 
vicc, hanem meg-
botránkoztatja az 
embereket, ha ki-
gúnyolják a meg-
feszített Jézus 
Krisztust! Ebből 
is látszik, hogy egy 
oktrojált ítélettel 
állunk szemben, és 
én ezt a rendszer-
váltás után három 
évtizeddel teljesen 
elfogadhatatlan-

nak tartom! Fontos, 
hogy a cinikus bírói szemlélet helyett 
végre az Alaptörvény és a Ptk. kerül-
jön alkalmazásra.

Anikó: Nem lehet, hogy az is a prob
léma, hogy úgymond túl régóta va
gyunk jólétben? Kezd az a generáció 
eltávozni közülünk, aki még megélte 
a kommunizmus igazán csúnya idő
szakát, megélte a háborúkat, és meg
vezethetők lettek a mai középkorúak, 
fiatalabbak, mivel nincs személyes 
tapasztalatuk.
Dr. Vejkey Imre: A személyes ta-
pasztalat hiánya valóban érzékelhe-
tő. Sokkal jobban át tudjuk élni azt, 
amit megtapasztalunk, mint azt, 
amit könyvekből tanultunk. Sokfelé 
járok előadásokat tartani, és amikor 
fiatalabbak vannak, sőt kifejezetten 
fiatalok, akkor megkérdezik tőlem: 
miért van az, hogy a liberálisok sze-
retik az embereket, mert szabadságot 
adnak nekik stb., és mi, konzervatív 
keresztények miért nem szeretjük 
az embereket? Miért nem akarunk 
nekik szabadságot adni úgy, mint 
a liberálisok? Akkor én azt a példát 
szoktam nekik felhozni, hogy ha át 
akarunk kelni a folyó egyik partjá-
ról a másikra, és van egy híd, akkor 
érdemes annak a hídnak a korlátjá-
ba kapaszkodni, hogy biztonsággal 

át tudjunk kelni. De ha lerúgjuk azt a 
korlátot, akkor lehet, hogy le fogunk 
zuhanni a semmibe. Ilyen és hason-
ló példákkal próbálom megvilágítani 
azt a fiatalok részére, hogy nem igaz 
ez az összehasonlítás. Éppen mi va-
gyunk azok, akik próbálunk szabad-
ságot adni az embereknek, és a bűn 
rabszolgasága, láncai alól felszabadí-
tani őket, rávilágítani arra, hogy mi 
is fontos az életben. 
Egy másik példa, amire hivatkozom 
a fiatalok előtt, amit még édesapám 
mondott nekem gyerekkoromban: 
„Fiam, tudod, hogy Nagy Sándor hogy 
kérte, hogy temessék el?” – És akkor 
elmondta: a szarkofágot úgy készít-
sék el számára, hogy jobb kezében ott 
legyen a kard, - ami azt jelenti, hogy 
meghódította az egész akkor ismert 
világot, a mellén a pajzs, a másik keze 
azonban tenyérrel felfelé lógjon ki a 
szarkofágból! Lássa mindenki, hogy 
bár „meghódítottam az egész világot, 
de nézzétek: Ezt viszem magammal 
a túlvilágra”. Nagyon fontos tehát, 
hogy olyan kincseket gyűjtsünk, és ezt 
megértsék a fiatalok is, amit rozsda 
nem mar, moly nem rág, hanem ma-
gasabb természetűek a pénznél és a 
hatalomnál – és ezek a szeretetben 
gyökereznek. A mi keresztény szere-
tetünknek óhatatlanul vannak korlá-
tai, de ezek a korlátok nem ellenük, 
hanem őértük szólnak. 
Amikor azt tapasztaljuk, hogy a mi 
Urunkat, Jézus Krisztust gyalázzák, 
vagy bármilyen más ellenünk, keresz-
tény közösségek ellen irányuló csele-
kedetet követnek el, fel kell lépnünk 
ellene a jog-, és a nyilvánosság esz-
közével. Nyilvánvalóvá kell tennünk 
mások számára is, hogy itt két világ 
ütközik. Mint ahogy az elején is mond-
tam: a világosság és a sötétség. Ennek 
a két világnak a küzdelmébe nekünk 
be kell állni, mert ha nem, akkor el-
veszítjük a csatát! Utolsó vérünkig ki 
kell tartani keresztény értékeink vé-
delméért meg kell vívni ezt a csatát! 
Eszembe jut Beethoven, a nagy zene-
szerző gondolata, hogy az élet kereszt-
jei olyanok, mint a kotta keresztjei: 
felemelnek.

Anikó: Sok sikert és Isten áldását 
kívánom a keresztény jóérzésű em
berek nevében is. Köszönöm szépen 
a beszélgetést!
Dr. Vejkey Imre: Nagyon szépen kö-
szönöm. Én is Isten áldását kívánom 
Önnek és az Antenna olvasóinak is!

NEM TERMÉSZETES  
Az nem természetes, 
hogy egy kisgyermek épen érkezik. 
CSODA! 

Az nem természetes, 
hogy egy kisgyermek felnő és ép 
marad, 
CSODA! 

Az nem természetes, 
hogy mindnyájunkért áll a 
Golgota, 
hogy kicsi és nagy eljuthat oda… 
CSODA! CSODA! 

Füle Lajos 
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Virágvasárnap. A keresztyénség ta-
lán legkülönösebb ünnepe… 
Virágvasárnap Isten újabb, és talán az 
egyik legnagyobb próbálkozása arra, 
hogy népének megmagyarázza, hogy 
Jézus a megígért Messiás. Zakariás 
próféta évszázadokkal korábban ezt 
jövendölte: „Örvendj nagyon, Sion 
leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! 
Királyod érkezik hozzád, aki igaz és 
diadalmas, alázatos, és szamáron ül, 
szamárcsikó hátán.” (Zak 9,9)
És a nép felismerte a jelet. Az evan-
géliumok beszámolója szerint ki-
rálynak kijáró tisztelettel fogadták a 
szamárháton bevonuló Jézust, s ezt 
kiabálták közben: „Áldott aki jön az 
úrnak nevében, hozsánna a Dávid 
Fiának” -azaz a Messiásnak-” Ám a 
lelkesedés, csak a templomig tartott, 
hiszen a bevonuló király nem azt tette 
amit vártak tőle. Nem állt a nép élé-

re, nem lázadt fel az elnyomó római 
uralom ellen. Ő a templomba ment, 
és az imádság házának megromlott 
rendjét állította helyre. Ez volt a kül-
detése. Helyreállítani az Isten és em-
ber között megszakadt párbeszédet...
Nem feledhetjük a hozsannázó tömeget, 
de a népe vesztén zokogó Jézust sem. 
S nagyon ajánla-
tos elgondolkoz-
nunk azon, hogy 
vajon nincs-e 
ugyanilyen ket-
tősség a mi hívő 
életünkben is? 
Miközben nagy 
lelkesedés és al-
kalmi hozsannák 
zengenek ajkunkról, lehet, hogy szí-
vünkben azt várjuk, amit Jézus kor-
társai reméltek, tudniillik, hogy Jézus 
teljesítse és töltse be földi álmaikat, 

céljaikat, vágyaikat?
Nagy fájdalom az, ha kiderül: iga-
zából még hitünkben is önzőnek 
bizonyolunk… 
Ámde van lehetőségünk arra, hogy 
Jézust valóban királyként köszönt-
sük, de az egész szívünk-lényünk ki-
rályaként, akiről az apostoli hitvallás 

szavaival valljuk: 
„Meghalt, eltemet
ték, alászállt a pok
lokra, harmadnapra 
feltámadt, felment 
a mennybe, ott ül 
a mindenható Atya 
Isten jobbján és on
nan jön majd ítélni 
élőket és holtakat.” 

Tehát nem az a baj, ha valaki hozsannát 
kiált, mert Jézus valóban méltó arra, 
de fontos, hogy a lelkesedés mögött 
valódi hit, valódi istenfélelem legyen.

Sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik munkál-
kodnak a MERA rádió szolgálatánál, kívánom Urunk 
gazdag áldását és szeretetét mindannyiukra, hogy az 
Úr áldja meg munkájukat. Régi hallgatójuk vagyok és 
hálás vagyok munkájukért, amit végeznek és imádko-
zom is érte. 
82 évesen már nehezen fogok az íráshoz. Most mégis 
szeretnék a testvérekkel megosztani az igéből egy gon-
dolatot, amin az utóbbi időben elgondolkoztam. Ez pe-
dig a szándékos bűn, és a nem szándékos bűn. 
A Zsid. 10. 26-27 vers alapján az Úr elém hozott két sze-
mélyt az igéből, akik bár mindegyikük vétkeztek, mégis 
különböző lett a sorsuk. Az egyik Júdás, a másik Péter. 
Elgondolkoztam ezeken, olvasva az Evangéliumokból 
az igéket. Mikor az Úr Jézus leült az utolsó vacsorához 
és szólt a tanítványaihoz, hogy mik következnek reá, 
Júdás szívében már ott volt az árulás terve. Mondta is, 
hogy egy itt közületek elárul, és mikor a tanítványok ezt 
hallották, szinte megrémülve kérdezték – én vagyok-e? 
Az Úr Jézus leleplezi az árulót és még azt is mondja, 
akinek a falatot adom, és jaj annak, jobb lett volna, ha 
nem született volna. De Júdás elvakítva a pénz szerel-
métől nem tud változtatni a tervén. Ilyen az állapota, aki 
bele keveredik a szándékos vétekbe, megvakítja a bűn.
Ellenben Péterrel, akinek az Úr megmondja, hogy ezen 
az éjjelen meg fogsz engem tagadni. Péter hevesen til-
takozik ellene és azt mondja, hogy veled kész vagyok 
menni még a halálba is. És ezt komolyan is gondolta. 
Mikor a többi tanítvány már mind elszaladtak látva a 
veszélyt, ő kíséri Mesterét egészen a Főpap udvarába is. 
Onnan az udvarból figyelte, hogy miként vádolják szere-
tett Mesterét, és közben melegedett a tűznél. Ekkor jött 
a felé intézett beszéd. Te is vele voltál, láttuk, a beszéded 

is elárul. Ezek a szavak háromszor ismétlődtek meg, és 
Péter mind a három alkalommal letagadja, hogy nem 
is ismeri ezt az embert. És a kakas megszólalt, ahogy 
mondta Jézus. És akkor Jézus Péterre tekintett és eszé-
be jutott, hogy mit mondott neki. Mielőtt a kakas szól, 
háromszor tagadsz meg engem. És mikor belátta, hogy 
ez meg is történt, kiment és keservesen sírt. Tudjuk a 
további helyzetet, amint olvassuk az Igét, hogy Jézus 
Péternek megbocsátott, helyre állította, sőt megbízást 
is adott neki. „Legeltesd az én bárányaimat, juhaimat”! 
Mikor feltámadása után kérdezte Jézus, Péter szeretsz 
-e engem? Háromszor megvallotta, Uram, tudod, hogy 
én szeretlek. 
Adjon az Úr Ilyen helyre állást minden Őt követőnek, 
ha valamiben tévedünk, vagy elbukunk, tudjuk meg-
látni és bűnbánatot tartani, mert Ő hű és igaz, hogy 
megbocsássa bűneinket. Hiszen az Úr Jézus ezért adta 
vérét és életét. Tudjuk továbbá a Júdás helyzetét is, ami 
nagyon tragikusan fejeződött be. Nem tette boldoggá a 
pénz, amire vágyott, hanem szétszórta a templomban 
és elment, felakasztotta magát. Szörnyű állapot. Nem 
kapta meg a megbánás helyét és bűne olyan nagy súllyal 
nehezedett rá, amit nem volt képes elviselni.
Imádkozzunk, hogy az Úr óvjon minden gonosztól és 
szándékos bűntől. Igyekezzünk igaz és őszinte szívvel 
követni Őt, és járjunk az Ő útján szeretetben és igaz-
ságban. Ámen.
Mindenkit köszöntök az I. Kor 15,58. versével: „Ezért, 
szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, 
buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen 
tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.”
Sok szeretettel: 

özv. B. Sára, Kraszna
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Ez a mondat Mt 27,18-ban van megír-
va Pilátussal kapcsolatosan, aki felis-
merte, hogy a zsidók nem valamilyen 
ténylegesen elkövetett bűnök alapján, 
hanem irigységből emeltek vádat Jézus 
ellen. Volt annyira jó római politikus, 
hogy azonnal átlássa, Jézus nem fel-
forgató, semmi veszélyt nem jelent 
se Rómára, se a kezére bízott Júdára. 
De a felesége is 
üzent, hogy ne 
avatkozzon ennek 
az igaz embernek 
a dolgába. Az Úr 
Jézus szenvedése 
és halála a meny-
nyei Atya döntése 
alapján történt, 
amit a próféták 
előre megjöven-
döltek. Így min-
den az Írások 
szerint történt (1Kor 15,3-4). 
Azt mondhatnánk, hogy a zsidó ve-
zetők irigységének etekintetben nem 
sok jelentőssége volt. Mégis elgondol-
kodtató, hogy az evangélisták nem 
siklottak el fölötte. Bár nem Pilátus 
előtt kezdődött a zsidók irigykedése. 
Máté tanúja volt annak, amikor tö-
megek csüngtek Jézus szaván, mert 
Ő embereket elégített és gyógyított 
meg (Mt 15,29-38). Virágvasárnap 
királynak járó tiszteletadásban volt 
része, amikor bevonult Jeruzsálembe. 
Ekkor is jelét adták felfokozott irigy 
haragjuknak (Mt 21,14-17). 
Nehéz kérdés az irigység. Végigkíséri 
az emberiség történelmét Káintól fog-
va, aki irigy volt Ábelre, egészen a 
mai napig. Vegyünk egy példát. Kóré 
és csoportja irigy volt Mózesre, mert 
nem volt elég nekik, hogy kettévált 
előttük a tenger és száraz lábbal kel-
tek át rajta, és saját szemükkel látták, 
hogy az ellenség ott pusztult. Ha nem 
lehetnek ők a vezetők, az ő szemükben 
ez nem sokat ér. Az irigység vak volt 
Isten szabadító hatalmával szemben. 
Lebecsülte Isten bölcsességét, amellyel 
kijelölte a nép körében a feladatokat 
és ahhoz rendelte a képességeket, sőt 
az erőt is. Nem valamilyen grémium, 
hanem Ő döntötte el, hogy ki legyen 

pap (2Móz 28,1), ki lévita (4Móz 3,12), 
és ki „a Mózes” (2Móz 33,12,  Zsid 3,2). 
Aztán majd azt is, hogy ki lehet, és ki 
nem lehet a Megváltó (Zsid 2. f.,  Apcs 
2,36, 4,12). Kóré csoportja viszont ez 
ellen folyamatosan lázadozott (4Móz 
16. f.). Nem voltak hálásak a maguk 
részéért. És persze nem vállalták a ve-
le járó munkát és a felelősséget sem. 

Ebből a keretből 
ki akartak törni, 
és újra akarták 
osztani a szere-
peket a maguk 
szája íze szerint. 
Önmaguknak 
persze kiemelt 
szerepet szánva. 
Ha ez így van, 
akkor fel kell ten-
ni azt az alapve-
tő kérdést, hogy 

ki (pontosabban: mi) számukra a 
csodákra képes hatalmas szabadító 
Isten? Mindenható Uruk, aki paran-
csol nekik is, nem csak a tengernek, 
- vagy csupán elgondolásaik kiszol-
gálója? Különben – az ilyen esetek 
gyakoriságára tekintettel – az is fel-
merülhet bennünk, hogy Kóré és fiai-
nak büntetése arányban volt-e bűnük 
súlyosságával? 
Ez a kérdés majd az Úr Jézus elítélése 
kapcsán is előkerül. Méghozzá mind 
a „Feszítsd meg!”-et kiáltók, mind 
Jézus oldaláról. Mint ahogy azóta is 
újra meg újra kijelöli az események-
ben szereplők helyét. A miénket is!
Mert az irigység világtörténelmet írt. 
A mezopotámiai népek hosszú törté-
nete tele van a birodalmak egymás-
sal való versengésével. Ninive jobb 
fekvése miatt irigykedett Babilonra, 
meg is hódította. Később  épp  for-
dítva történt. A rómaiak irigykedtek 
a görögökre művészetükért. Meg is 
hódították őket, szobraikat el is vitték 
Rómába. A németek irigyek voltak az 
angolokra meg a franciákra gyarma-
taik miatt. Amazok meg a németekre 
a jó vezetői képességű führereikre: 
a Bismarckjukra és a Hitlerükre. 
Később ezek ugyan szégyellnivalók 
lettek, amikor már ennek nem volt 

semmi jelentősége. Aztán új idők jöt-
tek, és a kérdés az lett, hogy ki lő föl 
több műholdat a világűrbe az oroszok 
vagy az amerikaiak? Mindegy, hogy 
ennek mi az ára, mert az úgyis ösz-
szefügg a hadiiparral. A kérdés mára 
sem csitult el, amikor az újabb biro-
dalmi trónkövetelőknek a belépése 
csak bonyolította. 
De nem kerülte el az irigykedés az 
egyházakat se. A kicsiket se meg a 
nagyokat se. 
Az első mozgalmas keresztény szá-
zadokban Róma egyháza irigyelte a  
Bizánciakat, mert azok a császár vé-
delme alatt álltak, amikor Nyugatra 
újra és újra betörtek a barbárok. Aztán 
fordult a kocka, és a nyugati világ lett 
gazdagabb, és Kelet egyháza össze is 
omlott. A török hódítás után már nem 
volt mit irigyelni rajta. Aztán jött a 
felvilágosodás, és már semelyik egy-
ház se lett irigylésre méltó. Marx és 
Lenin már azt is az egyház bűneként 
szórta a szemébe, ami nem volt az ő 
bűne. Az erkölcsileg nulla dzsentri-
re irigy, de hatalomra éhes proletár 
hamar át is vette azt az önző életfor-
mát, amelytől korábban szenvedett. 
Az irigységtől ennyi telt. 

IrIgységből adták kezére  
(részlet)

MEGBÉKÉLÉS 

Krisztusom, te megértesz engem. 
Te is embertest foglya voltál. 
Csendesülő szívdobbanásom 
Neved dicsérő néma zsoltár. 

Véresre zúzott életemmel 
Nem akarok jajgatva járni. 
Hadd csituljak el közeledben, 
Verjen meg bárki, érjen bármi. 

Palástod ráncában megbújok, 
Mint szelídülő, dacos gyermek. 
Mosolygok már s szepegve mondom: 
A Te akaratod legyen meg!

Dömötör Ilona

(folytatás a 30. oldalon)
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Aztán a haláltáborokba, a gulágra, 
vagy a Duna-deltába hurcolt hitvalló 
papok sorsa sem volt irigylésre mél-
tó. Vagy mégis? Vagy ekkoriban csak 
ők voltak irigylésre méltók? Mert ők 
még tudtak valami olyat az igazságos 
és irgalmas Istenről, - meg az iránta 
való kötelességükről - ami számukra 
mindent megért. Ma pedig a töme-
geket megmozgató kisebb-nagyobb 
kegyes evangéliumi csoportok ugyan-
olyan ferde szemmel néznek egymás 
sikereire, mint a rövidlejáratú politi-
kai pártok. Aztán ha napvilágra ke-
rül egy-egy botrány, azt szégyellik, 
és nem beszélnek róla.
De nincs ez másként kicsiben sem. 
Miért irigyelnek például minket sze-
mély szerint, amikor mi tudjuk, hogy 
semmi okot nem adtunk erre? És mi-
ért irigykedünk mi is gyakran, amikor 
összehasonlítjuk magunkat másokkal? 
Figyeljük csak meg, amikor másnak 
van valamije, ami nekünk nincs, - pe-
dig nekünk is jó lenne. Vagy amikor 
a másik kap valamit, mi pedig nem. 
Vagy ő sikeres, mi meg nem. A mási-
kat elkerüli a baj, minket meg nem. Ő 
egészséges, mi betegek vagyunk. Mi 
minden fordul meg a fejünkben egy 
pillanat alatt! Megkeseredik a szánk 
íze, vagy görcsbe rándul a gyom-
runk. Dühösek leszünk. Olykor meg 
is mondjuk, hogy ezt ő nem érdemli 
meg. Esetleg áskálódni kezdünk – azt 
se tudjuk miért? Szemből kedvesek 
lehetünk, de a háta mögött!... Csak 
engedjük szabadjára az ilyenféle in-
dulatokat magunkban, és egészen biz-
tos, hogy gonosszá válunk. Aztán meg 
elkárhozunk. És olykor ez se számít.
De tulajdonképpen mi ez? A történelem 
hajtóereje? Egy teljesítményfokozó? 
A haladás motorja? Minden jó: tehet-
ség, kultúra, tudomány, a technika 
mozgató rugója? Föltétlenül rossz ez? 
Nem sokan töprengenek rajta. Ha 
nem volna, nem lenne se mobiltelefo-
nunk se hűtőszekrényünk. Akkor nem 
is valamilyen jellemhiba, és nem is 
gyarlóság, amit szégyellnünk kellene? 
De hát ez lenne a világon az egyetlen  
jó irányú motivációnk? Az irigykedé-
seinkben hol van a jóságunk, a mások 
felé való megértésünk, az önfeledt se-
gíteni akarásunk? 

Ellene vethetnénk, hogy minden 
gyerek irigy, - Jézus mégis őket ál-
lítja elénk példaként. Azt mondják, 
hogy ez ösztönös. De hát a gondosko-
dás készsége, az anyai szeretet nem 
ugyanolyan ösztönös? Hogy dolgo-
zunk, törjük a fejünket, hogy jobb és 
könnyebb legyen, az nem ösztönös? 
Mert az irigykedéssel automatiku-
san vele jár a gyanúsítgatás, a rossz 
szándékaink kivetítése másokra, és 
a hátba támadásuk. 
Az Úr Jézusra irigy farizeusoknak 
semmi se volt drága, hogy eltegyék őt 
láb alól. A tekintélyük konkurenciáját 
látták benne. Ha ezeket számításba 
vesszük, akkor a pozitív voltáról el-
bizonytalanodunk. 
De miért olyan nehéz ezt önmagunk-
ban is felismerni? Nem arról beszél 
ez, hogy igenis nagyra hivatottak va-
gyunk, - de ugyanakkor szánalmasan 
kicsinyesek is? Sőt nagyra hivatott-
ságunk ellenére gonosszá válhatunk. 
Hogy akármit is megad a sorsunk, az 
nekünk még mindig kevés, mert annál 
is van még nagyobb és kívánatosabb. 
De akkor már nem az a kérdés, hogy 
tisztességesen vagy tisztességtelenül 

legyen a miénk, hanem hogy a miénk 
legyen! Így kerít hatalmába az irigy-
ség, és így válunk elégedetlenné, ami 
állítólag a „haladás motorja”. 
Pál apostol azonban az istenfélelem-
mel rokon megelégedést tartja a lélek 
egyensúlyának (1Tim 6,3-10). Mert 
különben pokollá tesszük egymás 
életét lelketlen hatalmi harcokkal, 
családi veszekedésekkel, nemzetek 
közti versengésekkel, háborúkkal, 
könnyel és vérrel. 
Kell-e félretenni az alkotókedvet, az 
ügyességet, a találékonyságot, a friss 
gondolkodás képességét? Nem hiszem. 
Azért, hogy a dolgok előre menjenek, 
szükséges akár még a nemes versengés 
is: ki találja meg a jó megoldást hama-
rabb? És nem jutalom az eredmény 
öröme önmagában? A szeretteinkről 
való gondoskodás nem hozza ki be-
lőlünk a legjobbat? Vagy egyszerűen 
csak az, hogy gondolkodni jó, alkot-
ni jó! És könnyet törölni, rászorulón 
segíteni, mosolyt fakasztani jó. 
Rímet faragni, dallamot kottába szed-
ni, az nem motiváció?

Hegyi András 

ISTEN ÉS A BŰN ÖSSZECSAPÁSA
„Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára” (1.Pét 2,24)
Jézus keresztje Istennek a bűn felett mondott ítéletét hirdeti. Semmiképpen 
se tűrd meg Krisztus keresztjével kapcsolatban a vértanúság gondolatát. 
A kereszt nagyszerű győzelem volt, amely a poklot alapjáig megrendí-
tette. Nincs semmi biztosabb sem az időben, sem az örökkévalóságban, 
mint amit Jézus Krisztus véghez vitt a kereszten: helyes kapcsolatba 
hozta az emberi nemzetséget Istennel. Az emberi élet alapjává a meg-
váltást tette, vagyis minden embernek utat nyitott, hogy belépjen az 
Istennel való közösségbe.
A kereszt nem véletlenül jutott Jézusnak: Ő azért jött. Ő az a „Bárány, 
aki megöletett a világ alapjának felvettetése előtt.” Testté-lételének (Ján. 
1,149) egyetlen értelme a kereszt. Őrizkedj attól, hogy a „testben meg-
jelent” Istent elválaszd a „bűnné lett” Isten Fiától. Már testté-létele is a 
megváltás céljából történt. Isten azért lett testté, hogy elvegye a bűnt; 
nem önmaga kiteljesedéséért. A Kereszt az idő és az örökkévalóság kö-
zéppontja, s mindkettő talányát megoldja.
A kereszt nem egy ember keresztje, hanem Isten keresztje, és Isten ke-
resztje soha nem válhat emberi tapasztalattá. A kereszt Isten termé-
szetének kiábrázolása, kapu, amelyen át minden ember egységre juthat 
Istennel. Amikor eljutottunk a keresztig, nem tudunk keresztül lépni 
rajta; ott maradunk abban az életben, amelynek a kereszt a kapuja.
A megváltás középpontja Jézus keresztje és ezért olyan könnyű elnyerni 
az üdvösséget, mert Istennek nagyon sokba került. A kereszt az a hely, 
ahol hatalmas csapással Isten egyesül a bűnös emberrel, úgyhogy feltá-
rul az életbe vezető út, - a csapás pedig Isten szívét éri.

Oswald Chambers  
(Krisztus mindenek felett - Evangéliumi Kiadó)

(folytatás a 29. oldalról)
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 Édesanyámmal mindig kettesben 
mentünk istentiszteletre Nagypénteken 
és együtt Úrvacsoráztunk. Ő már rég-
óta az Úrnál van, de most is fülembe 
csengenek szavai: „Tudod, nekem ez 
a legnagyobb ünnep!”
Már 2020 Nagypéntekén is szomorú-
sággal töltött el, hogy a vírus járvány 
miatt bezárták a templomokat, nem 
úrvacsorázhattunk, és még ebben az 
évben is teljes a bizonytalanság.
- Miért nem a Húsvét 
Vasárnapot, vagy a hétfőt 
ünnepled? – kérdezget-
ték a kollégák és is-
merősök, tudva, hogy 
Nagypénteken szabad-
ságot veszek ki. - Akkor 
már túl vagyunk a szo-
morú napokon, végre meg-
ehetjük a finom sonkát, az 
ünnepi ebédet. Na és hétfő? 
Az az igazi vidám nap, akkor még 
azok is meglátogatnak, akikkel csak 
ritkán találkozunk, no és az a sok vic-
ces népszokás! (Emlékszem, meny-
nyire kiverte a biztosítékot, amikor 
a családos fiam bejelentette, hogy ő 
többet nem megy locsolni, mert ez 
pogány szokás.)
Persze, hogy örömteli a Húsvét 
Vasárnap, Jézus Urunk feltámadá-
sának emlékünnepe! Hiszen legyőzte a 
halált, és a benne hívőknek helyet ké-
szített az Atya országában! Nagypéntek 
nélkül viszont ez nem történhetett 
volna meg. Jézus testi szenvedése is 
rettenetes volt, de fel sem foghatjuk, 
hogy a bűntelen Isten Fiának mit je-

lentett az a lelki szenvedés, hogy a 
világ minden bűnét magára vette!
Visszaemlékszem arra a gyötrelemre, 
amikor Isten nélküli, bűnös életemet 
Jézus világosságában megláthattam, - 
hogy nincs a Tízparancsolatnak egyet-
len pontja sem, amelyet ne szegtem 
volna meg. Ennek felismerésekor tel-
jesen összetörtem - könnyeket, álmat-

lan éjszakákat 
okozott, 

amíg 
át 

nem 
é l t e m 

Jézus Krisztus 
szabadításának csodáját, hogy engem 
is kiváltott a Sátán, s a bűn fogságából.
Sokszor eszembe jut, mit érezhe-
tett Jézus, amikor kimondta: „Én 
Istenem, én Istenem, miért hagytál 
el engemet?” (Lk 23,46/b) - mert át 
kellett élje, hogy a bűn elválasztotta 
az Atyától. Amikor kilehelte Lelkét, 
kozmikus erők mozdultak meg: sö-
tétség támadt, a templom kárpitja 
ketté hasadt. „Amikor a százados lát
ta, ami történt, dicsőítette Istent, és 
így szólt: ’Ez az ember valóban igaz 
volt.’ És az egész sokaság, amely erre 
a látványra verődött össze, amikor 

látta a történteket, mellét verve ha
zatért.” (Lk 23,47)

***

„Jeruzsálemen kívül van egy csu-
pasz, sárga kőből való szikla, csúf 
és kemény, mint a koponya. Ebbe a 
sziklába nagyon régen rést hasítot-
tak. Keresztet állítottak bele, és erre 
a keresztre feszítették az Egyetlent, 
aki igaz volt és betöltötte a törvényt. 
Isten ebbe azért egyezett bele, mert 
meg akarta mutatni, hogy igazságos, 
hogy a bűnt átok és bűnhődés követi. 
Isten azonban a gonosz minden átkát 
és bűnhődését rárakta az ártatlanra, 
aki önként ment halálra. Így megváltott 
minket a törvény átkától. Bűnünket 
maga vitte fel testében a fára, és az Ő 
sebeitől gyógyultunk meg mi.
Ezért a golgotai szikla a világ legszen-
tebb helye. Ott az ember megáll, mint 
bukott bűnös. Éppen úgy, mint Péter 
nagypénteken. Szégyennel és kétség-
beeséssel telt szívvel látta, miképpen 
feszítik fel Urát, akit ő nem volt képes 
követni. Itt lett nyilvánvalóvá, hogy 
az Úr legjobb tanítványai is méltat-
lanok hozzá. Mindnyájan árulók és 
hűtlenek, akik szintén felelősek ha-
láláért. De nyilvánvalóvá lett az is, 
hogy mindenki, aki csak hisz, ráléphet 
a megváltás sziklájára. Itt kezdődik 
a kegyelem útja, a kárpiton át vezető 
új út, melyet az Ő vére szentelt meg.” 
(Giertz Bo: Házát kősziklára építette 
/Bp. 1990/ 258. old.)

Zika Klára

BARABÁS  
Kezén, lábán nehéz bilincsbe verve, 
Sötét börtön mélyén ül a fogoly. 
Lelkén rablás, gyilkosság szörnyű terhe, 
S menekülés számára nincs sehol.  

A bősz tömeg vad, vészes árja tombol 
Csapkodja a pretorium kövét; 
A nép remeg, sápadt az izgalomtól, 
Pilátus arca, mint az éj: sötét.  

S szól: „Elbocsátom a zsidók királyát! 
Én nem találok benne semmi bűnt!” 
„Feszítsd meg Őt! Feszítsd meg Őt!” kiáltják, 
Bocsásd el inkább Barabást nekünk.  

Halkan csepeg a vér a barna fáról, 
Sötétség száll alá, az óra: hat! 
S a megváltottak végtelen sorából 
Az első bűnös – Barabás – szabad! 

Thaly Lóránt 
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Néha Isten különös eszközöket hasz
nál, hogy megtévedt gyermekei lábát 
az igazság ösvényére visszaigazít
sa… Íme!

A mérleg 
A jómódú gazda, és a szegény ember 
üzletet kötött. A gazda minden héten 
ad két kiló túrót a szegény embernek, 
aki pedig viszonzásul két kiló össze-
gyűjtött mézet ad.
Ment az üzlet rendben jó ideig, amíg 
egyszer csak a gazda arra gondolt, 
hogy bizony nem minden ember tisz-
tességes, és meg kellene mérni amit 
kap. Úgyhogy mikor legközelebb vitte 
a túrót, és néhány perc múlva megkap-
ta a mézet, azt hazavitte, és a pontos 
mérlegén megmérte - hát csak más-
fél kiló volt!  
Felháborodva ment a szegény ember-
hez és indulatosan a szemére vetette, 
hogy becsapta őt. 
A szegény ember lehajtotta fejét és 
így szólt: 
- Nagyon sajnálom, hogy így történt, 
de én nagyon szegény ember vagyok. 
Egy kétserpenyős mérleget még tud-
tam szerezni, de súlyokra már nem volt 
pénzem. Így hát amikor megkaptam 
tőled a túrót és kivittem a kamrába, 
rátettem a mérleg serpenyőjére, és a 

másik serpenyőbe kimértem az azo-
nos súlyú mézet.  
A gazda roppant módon elszégyellte 
magát és hazament. 

(Bruno Ferrero)

* * *
A sánta róka és a tigris
Egy ember az erdőn ballagott keresz-
tül. Egyszer csak megpillantott egy 
rókát, amelyiknek hiányzott az egyik 
lába. A férfinek az a kérdés motoszkált 
a fejében, hogy vajon hogyan maradt 
a róka életben? Aztán megpillantott 
egy tigrist, elejtett zsákmányával a 
szájában. A tigris teleette magát, s a 
maradékot hagyta, hogy a róka elfo-
gyassza. A rókát Isten ugyanezen a 
tigrisen keresztül táplálta másnap is. 
Az ember ámulatba esett Isten jósá-
gától. Nyomban el is határozta, hogy 
ő is meghúzza magát egy sarokban, 
és teljesen az Úrra bízza magát, aki 
majd gondoskodik minden szükség-
letéről. Úgy is tett, de hosszú ideig 
semmi sem történt. A szerencsétlen 
már majdnem halálán volt, amikor 
egyik napon hangot hallott.
- Ó, te tévelygő, nyisd ki a szemed, 
és pillantsd meg az Igazságot! Ne a 
sánta rókát utánozd, a tigris példá-
ját kövesd!

Szeretnék arról írni nek-
tek, hogy milyen nagy 
örömöt szereztetek ne-
kem! Igazi karácsonyi 
ajándék volt (meglepe-

tés), amint az új címemre meg-
érkezett a várva-várt újság. Úgy 
örültem, mint egy gyermek, aki a 
kedvenc csokiját kapja! Nagyon-
nagyon köszönöm mindazoknak 
a Testvéreknek, akik munkájuk-
kal hozzájárultak, és így én is meg-
kaphattam!
Inke írása nagyon átmelegítette a 
szívemet: az a szerető unoka-na-
gyi kapcsolat és Isten jókor közölt 
igéje. Az a Zsoltár-ige jutott eszem-
be, hogy „Mi módon őrizheti meg 
tisztán az ifjú az ő útját, ha nem 
a Te beszéded megtartása által!” 
(Zsolt 119,9)  Hiszem, hogy a gyer-
meki szívbe hullott ige által meg 
fogja keresni és őrizni őket az Úr 
az örök életre. Ha most még nem 
látjuk is az igemag szárba szökke-
nését és a gyümölcstermést. (Sőt, 
sokszor az ellenkezőjét).
Isten Igéjében, ígéretében bízva 
hordozzuk őket imádkozó szívvel.
Testvéri szeretettel búcsúzom tő-
letek egy ének első versével:
„Hűséged végtelen, Atyám, nagy 
Isten,
Elhat a mélybe, s az egek fölé,
Irgalmad nem fogy a múló idővel,
Ki voltál, az maradsz mindörökké!
Hűséged végtelen, hűséged végtelen.
Minden nap új áldás árad reám.
Hiányom pótolod hatalmas kézzel,
Hűséged végtelen, Uram, hozzám!”
Idős tesvéretek Budapestről,

kicsi, csendes otthonából

Ebéd köz-
ben arról be-
szélgettünk 
a gyermeke-
immel, hogy 
Krisztus ko-
rában milyen 

népek lakták a Római Birodalmat, 
egyáltalán, kik azok a rómaiak.
Az egyik néppel kapcsolatos kér-
désre, azt a választ adtam, hogy: 
nem tudom.
Mire Bíborka felkapta a fejét és a 
következőt mondta, olyan arccal, 
mint, aki az egyik legalapvetőbb 
információt készül megosztani 
(amit az apjának illene tudnia):
- De hát a Rómák, azok a cigányok!

Gyerekszáj

Egy kedves szolgatársam szüleinél 
volt nyaralni, és elmentek kirándul-
ni. A Dráva partján járva a gyere-
keknek kedve támadt megfürödni a 
folyóban, de nagyon gyors folyású 
örvények keletkeztek, nem mehet-
tek beljebb. De az örvény sodrása a 
partig kiért, elkapta a három gyer-
meket, és magával sodorta őket. A 
testvér, látva a veszélyben lévő csa-
ládját, mivel jó úszó volt, bevetette 
magát a hullámokba, de őt is elkapta 
az örvény. „Itt nincsen, ki segítsen, 
hát kihez folyamodjam, Uram!” A 
túlsó parton megjelent egy férfi, be-
vetette magát a hullámokba, és egy 
pillanat alatt átkarolta a négy tehe-

tetlen embert, felemelve a hullámok-
ból a már-már fuldoklókat  és kitette 
őket a partra. Prüszkölve feküdtek 
a parton. A testvér tért először ma-
gához, kereste volna a megmentőjét, 
hogy megköszönje a megmentést, de 
nem volt sehol. A túlsó parton állt, 
és mosolyogva integetett. Eltűnt. Ki 
térden, ki hanyatt fekve nem tudott 
szóhoz jutni. A testvér térden állva 
átkarolta gyermekeit, hálát adott az 
Úr Jézusnak, hogy elküldte angyalát 
megmentésükre. Sírva, örömmel tel-
ve érkeztek szüleikhez. Elmondták 
átélésüket, amit nekem is elmondott 
a kedves testvér.

Simcsik Mihály, Vésztő
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Micsoda különbség van húsvét hajnala és húsvét esté-
je között?!
Amikor a hét első napján virradni kezdett, asszonyok egy 
csoportja indult Jézus sírjához, kezükben szorongatva a 
nagy értéket képviselő, nagy áldozatok árán beszerzett 
balzsamokat, amelyeket a „tisztességes végtisztesség” 
jegyében vittek. Ám szívük tele volt kérdésekkel és fé-
lelemmel:
Oda mehetünk-e egyáltalán a sírhoz? - hiszen a papi őr-
ség vigyázta a a lepecsételt sziklasírt.
Ki hengeríti el a követ? – hiszen a sírüreget több mázsás 
malomkőszerű lap fedte.
Ugyanebben az órában tanítványai szorongva, félve búj-
tak meg az utolsó vacsora termében, teljes elbizonytala-
nodásban és félelmek között. Talán egymás szemébe se 
tudtak nézni, hiszen nem volt még olyan messze az utolsó 
vacsora órája, hogy ne emlékeztek volna fogadkozásaikra, 
Jézus figyelmeztetésére. Ott ült közöttük Péter, az erős, 
a bátor, akinek kisírt szeme bizonyára mindenkinek el-
árulta a magabiztos apostol teljes kudarcát. Ott ült János, 
aki bizonyára sokadszor mondta el a Golgotára vezető út 
eseményeit, a kereszten történteket. Mindez csak egyre 
mélyítette a keserűséget, hiszen szembe kellett 
nézni a bűnnel, a gyávasággal, a tagadással, 
a tanítványi közösség teljes kudarcával.
Ebben a helyzetben ragyogott fel hús-
vét hajnala, s érkeztek az asszonyok 
- „a magdalai Mária, Johanna, 
valamint a Jakab anyja, Mária 
és más, velük lévő asszonyok”  
(Lk 24,10)  ragyogó szemmel, ra-
gyogó arccal újjongó örömhírrel: 
„Feltámadott!”  
S ez a hír egyszeriben „közösség for-
máló” erő lett. Az addig szomorúan gub-
basztó apostolok kara nagyon hamar egy 
véleményre jutott: „üres fecsegésnek tartották 
ezt a beszédet, és nem hittek nekik.” (Lk 24,11) Csak Péter 
indult a sírhoz, futva vitte a lelkiismeret, hátha mégis jó-
vá lehet tenni a jóvátehetetlent, a tagadást. János eredt a 
nyomába, s együtt látták az üres sírt, a gondosan össze-
hajtogatott lepedőket, de csak Jánosról olvassuk, hogy 
szívében hit ébredt… 
Pedig az asszonyoknak sem adatott meg a „látás”. Egyedül 
a többiektől elvált és a sírhoz visszaforduló Magdalai 
Mária találkozik az először kertésznek hitt Feltámadottal. 
A többieket a hallgatott igére, Jézus előre megmondott 
szavaira emlékezteti az angyal, s ennek alapján vissza-
emlékezve viszik a jóhírt, az örömüzenetet, a megváltás 
drága hírét.
Ám Jézus nem mond le tanítványairól. Azt mondta ma-
gáról: „Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és meg
mentse azt, aki elveszett.” (Lk 19,10) S van-e elveszettebb 
a hitében megrendült tanítvány csapatnál? Van-e nagyobb 

munkája az ördögnek, mint elhitetni a kiválasztottakat 
azzal, hogy tanítványi jogaikat tagadásukkal, félelmük-
kel, gyáva megfutamodásukkal végképp eljátszották? 
Hogy számukra már nincs helyreállás?
„Azért jött az embernek fia, hogy a Sátán munkáját 
lerontsa!” (1 Jn 3,8) – írja János, aki mindezt átélte. Ő 
pontosan tudta, hogy a Húsvét hajnala nem történelmi, 
de üdvtörténeti esemény. Mert hogy Jézus él, ezért van 
ki előtt megbánni bűneinket, van kitől bocsánatot kér-
ni, van kinek az áldozata érdemében az Isten elé járulni.
A feltámadt Mester átszegzett kézzel-lábbal, átdöfött ol-
dalával egész napját úton tölti. Emmausba gyalogol két 
tanítvánnyal, s órákon keresztül magyarázza a két rest 
szívűnek a próféciákat, de mire azok visszatérnek a fel-
házba, már az a hír várja őket: „A Mester valóban feltá
madt, megjelent Simonnak…” (Lk 24,34). Hogy mikor 
történt ez a nap során, nem tudjuk, de az biztos, hogy 
Jézus megkereste a négyszemközti beszélgetés lehető-
ségét. Azt akarta, hogy tanítványa elsírhassa bűneit és 
meggyőződhessen a bocsánatról.
De aznap este még a teljes tanítványi körben is meg-
áll. „Békesség néktek!” – köszön rájuk. S az elmúlt na-

pok összefüggésében ez a köszöntés messze 
meghaladja a szavak puszta jelentését. 

Hiszen aki így köszön, az utolsó va-
csorán már előre értelmezte ezt 

a köszöntést: „Békességet ha-
gyok nektek: az én békessége-
met adom nektek; de nem úgy 
adom nektek, ahogyan a világ 
adja. Ne nyugtalankodjék a ti 
szívetek, ne is csüggedjen. (János 

14,27). Az elmúlt napokban mind-
ez reménytelenül elérhetetlennek 

látszott. Most egyszeriben minden 
megváltozik. Persze, hogy más ez a bé-

kesség, hiszen egy olyan valaki mondja, aki-
nek volt hatalma letenni az életét, s lám volt hatalma 
visszavenni is. (Jn 10,18) Valaki olyan köszön így, aki 
azt mondta, hogy Ő „a feltámadás és az élet”, s  most 
kézzel fogható valóságban áll előttük. Aki azt mondta: 
„Ne nyugtalankodjék a szívetek!”
Ez a békesség nem foszlik szerte az első nehézségen, 
mert Istentől való, és túlmutat a körülményeken, az éle-
ten. Ezen van mit tovább adni, hiszen egy örök, kiapad-
hatatlan forrás van mögötte.
Húsvét hajnala a teljes letargia, a megváltoztathatatlan-
nak tűnő kudarc órája. De estére a feltámadás örömhí-
re, s a feltámadott személyes jelenléte mindent felülír. 
Ó bátor asszonyok, akik már az angyali szóra is mertek 
hinni, s az örömhírt tovább vinni! Bárcsak lennének, 
akik örökötökbe lépve ma is az örömhírrel érkeznének 
bevilágítva a csüggedéstől, félelemtől terhelt szívekbe!

Kulcsár Tibor



34 2021 / 1

A Lukács 4,31-37 története beszél egy 
olyan emberről, aki a zsinagógában 
volt, mikor Jézus tanított, de nem úgy 
tűnik, hogy bárki tudta volna róla, 
hogy tisztátalan, ördögi lélektől meg-
szállott (talán ő maga sem). A Mester 
megjelenése azonban leleplezi, hogy 
mi végzi pusztító munkáját ebben az 
emberben, hiszen Jézus jelenlétében 
nem maradhat észrevétlen, sőt, a férfi 
elkezd félni (vagy inkább az őt irányító 
gonosz?). Az Úr Jézus természetesen 
nem engedi, hogy ez az ember így él-
je tovább életét, hanem „hatalommal 
és erővel parancsolt a tisztátalan lel-
keknek,” és azok elhagyták.
A történet rávilágított saját életem 
megkötözöttségeire, hogy bár tudom, 
megtértem, bűnbocsánatot kaptam, 
mégis egy idő után rájöttem, hogy 
valami nincs rendben az életemben, 
nem tudok szabadulni berögzült vi-
selkedésektől, különféle szituációkra 
adott válaszreakcióktól. A történetben 
szereplő emberhez hasonlóan jártam 
gyülekezetbe, de gyanítom, hogy nem 
sokan sejtették körülöttem, mi minden 
munkálta bennem, késztetett volna 
arra, hogy forduljak el Mesteremtől, 
Szabadítómtól.
A következő történetet azok kedvé-
ért írom le, akik hasonló helyzetben 
vannak, és úgy látják nincs remény 
szabadulni. Én is ismerek ma néhány 

hívő fiatalt, akiket gyötör az életből 
való kiábrándultság, s reménytelenek. 
A jó hír: van remény! Előrevetíteném, 
hogy szabadulás csak az Igének való 
engedelmességgel lehetséges: „változ
zatok meg értelmetek megújulásával” 
(Rm 12,2), illetve „megismeritek az 
igazságot, és az igazság megszabadít 
titeket.” (Jn 8,32) Megtérésünk után 
kérni kell Istent, hogy romboljon le 
minden olyan gondolkodásmódot, 
ami nem szerinte való. Azt hiszem, 
hogy akik „kaput nyitottak” lelkünk 
ellenségének, vagy akiket hosszú ideig 
megbélyegeztek valamivel, érzelmileg 
sérültek, ott hosszabb időbe telik az 
értelem megváltozása.
Amennyire emlékszem, mindig ér-
téktelennek éreztem magam a kör-
nyezetemben, a társadalomban. Bár 
kitűnő tanuló voltam, nem láttam 
merre tovább érettségi után, féltem 
a nagy választásoktól. Nem tudtam 
elképzelni magam egy munkahelyen 
sem (bár sokat álmodoztam), arról 
nem beszélve, hogy férjhez menjek, 
gyerekeket neveljek. Ez az egyetem 
elvégzése után is megmaradt: hol 
lakjak? Milyen területen dolgozzak? 
Ehhez jöttek: családi gondok, anya-
gi nehézségek, költözések sorozata, 
barátok elvesztése. „Elmegy mellet-
tem az élet, elpazarlom a tehetségei-
met” – gondoltam. Az Úr adott olyan 

Az „Egy életre megtanultam” c pá-
lyázatunk kapcsán érkezett írások 
közül az alábbiakat jutalmaztuk.
Bódizs Sára, Erdély
Bojtor István, Hajdúszoboszló
Farkas Géza, Szombathely
Gaál Istvánné, Farád
Győrfi Zoltán, Nikla
Juhász János, Bekecs
Kiss Jánosné, Tápióság
Kiss Kinga Katalin, Budapest
Kontáné Csilla, Tata
Kovács Gabriella, Nagyberény
Kozmáné Rózsa, Lenti
Lehotáné Hajdú Éva
Lőrincz Erzsébet, Erdély
Nemesi István, Nagykanizsa
Orbán Erika, Bilke, Kárpátalja
özv. Oroszi Pálné, Akli, Kárpátalja
Pápai Istvánné, Lovasberény
Pozsgai Józsefné, Kiskőrös
Révész Andrásné, Kisvárda
Rozsnyai László, Kolozsvár
Ezúton is köszönjük mindenkinek, 
aki komolyan vette bátorításunkat 
és írt. A beküldött írások közül né-
melyeket az Antenna újságban hasz-
náltunk vagy a következő számban 
használunk fel, azonban mindegyik 
elhangzik részben, vagy egészében 
a műsorainkban. A jutalmakat pos-
tán küldjük el, abban a reményben, 
hogy ebben a különös időszakban 
meg is érkezik a címzettekhez.
Természetesen a következő pályá-
zatra is várjuk írásaikat! 

 
Nem mondhatom el magamról, hogy már tudom, de 
igyekszem engedelmeskedve tanulni azt, ha az Úr Jézus 
Krisztus valamire felhívja a figyelmemet, akkor meg is 
tegyem. 
Biztos nem ilyen jellegű írásra gondoltatok, amikor ezt 
a címet adtátok útmutatóul. Azért írom le mégis ezt a le-
velet, mert a megírása óta az alábbi hirdetést többé nem 
láttam. Így mégis az életem részévé lett. Következzék 
itt az ominózus levél: 

Tisztelt Hirdetők! 
Alkalomról- alkalomra megakad a szemem az Önök hirde-
tésén: „Ha Lucifer létezne, biztos nálunk bérelne!” Először 
bosszankodtam, majd úgy gondoltam, többet ér, ha segítek 
Önöknek, hogy tudják egyáltalán nem játék, amit Önök - 
gondolom -, jó heccnek tartanak. A Biblia beszél az ember 
teremtése előtt egy lázadásról, amelyet Lucifer (fényhor-

dozó, hajnal fia) készített elő (Ézsaiás 14,12 stb.) Isten 

ellen. Természetesen eredménytelenül. Így vettetett le a 
Földre (Jelenések 12,9). Az embert, mint Sátán (ellenség, 
ellenfél, vádoló, üldöző) csapta be (1Móz. 3), és hajtotta 
uralma alá. Ezt az igát, köteléket jött feloldani az Úr Jézus 
Krisztus - emberré lételével, kereszthalálával, feltámadá-
sával, mennybemenetelével és a Szentlélek elküldésével. 
Aki hisz a feltámadott (Jn 3,16) Jézus Krisztusban és kö-
veti Őt, annak örök élete van (Jn 6,47). 
A gonosz ellenben ma is létezik és folytatja emberölő 
munkáját. Szereti, ha úgy beszélnek róla, mint nem lé-
tezőről, de a világban lévő sok bűn, nyomorúság, beteg-
ség (Róm 1,20-32) mögött ő áll, mint felbújtó. 
Jó, hogy van szabadulás a karmaiból. A Biblia erről be-
szél az elejétől a végéig. Erről beszél sok ember szaba-
dulása, a bűnből és halálból, többek között az enyém is. 
Kérem a saját - és mások - boldog életéért, örök életéért, 
szüntessék meg ezt az egyáltalán nem jópofa reklámot! 
Szeretettel:  Csilla néni
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Ha az lennék...
Megálmodtad Te is magad,
Úgyis tudom, ne is tagadd!

Hiszen én is megálmodtam
Azt az embert, ki nem voltam,

A más embert, ki lehetnék,
S ha az lennék, boldog lennék! 

Hézser Zoltán

munkát, amit örömmel végeztem, de 
amikor kitanultam, hamarosan el-
kezdtem tovább aggódni: „Ezt fogom 
csinálni életem végéig? Miért olyan 
nehéz minden?” Így elkezdődött egy 
ördögi kör: meggondolatlanul mun-
kát és albérletet váltottam, ami csak 
rosszabb lett, rohantam egyik ember-
től a másikig lelki segítséget kérni. 
Legjobb (hívő) barátnőm „tudomá-
somra hozta”, hogy én nem is vagyok 
keresztény, így elkezdtem kárhoztatni 
magamat, és eljutottam odáig, hogy 
Isten is elutasít, s bizonyára elkövet-
tem a Szentlélek ellen való bűnt, nincs 
kiút. Kenyér és víz nélkül lehet élni 
néhány hétig, napig, de remény nél-
kül hét másodpercig sem. Így hát él-
tem, de csak „túléltem.” Depresszió, 
pánikrohamok, hazugságok tömkele-
ge a fejemben Istenről és magamról 
(„engem mindenki csak elvisel, lesaj-
nál”)... Olyan mély verembe kerültem, 
hogy tudtam, innen, emberileg nincs 
visszaút, senki nem segíthet – csak 
Jézus Krisztus!
A változás hosszú folyamat volt, de 
kiemelném a legfontosabbakat, amik 
nekem segítettek, vagy amit ma más-
ként csinálnék.
1. Mások imái! – enélkül nem tudom, 
ment volna-e. Kérjünk meg olyan em-
bert, akiben megbízunk, hogy rend-
szeresen imádkozzon értünk! „Nagy 
az ereje az igaz ember buzgó könyör
gésének.” (Jak 5,16) Maradjunk meg 
abban a szeretetteli közösségben, aho-
vá Isten helyezett. „Vassal formálják 
a vasat, és egyik ember formálja a 
másikat.” (Péld 27,17) Óvakodjunk a 
hirtelen változtatásoktól (gyülekezet, 
munka stb.)!
2. Gyakorlati dolgok. Olyan helyre 
költöztem, ahol gondoskodni tud-
tam valakiről, újra értelmet kezdtek 
nyerni napjaim. - Elkezdtem olvasni 
evangéliumi könyveket, tágítani a 
látókörömet. - Naplót vezetek meg-
térésem óta, főként a csendességek-
hez. Emlékszem arra a napra, amikor 
egyszer nekiültem visszaolvasni be-
jegyzéseimet, amik tele voltak bizony-
talanságokkal, negatív gondolatokkal, 
és akkor hirtelen észhez tértem, hogy 
ez mind csak hazugság! Mi mindent 
kifordított elmémben lelkem ellen-
sége! - Testmozgás, pihentető alvás, 
étkezések: mindegyik szükséges, 
és főleg ha rend, rendszeresség van 
benne. - Fontos meglátni, hogy Isten 

megengedte, hogy ebbe a helyzetbe 
kerüljek: higgyem el, hogy az Úr pont 
itt akar dolgozni rajtam, és megdicső-
íteni magát rajtam keresztül (igen, 
pont ott, amit én pusztának látok). 
Nem érdemes a „Mi lett volna, ha?” 
kérdéseken rágódni, és elhinni, hogy 
az élet elmegy mellettem. Ez is része 
a fejlődésnek „...akik Istent szeretik, 
azoknak minden javukra szolgál.” 
(Rm 8,28; Zsid 12,5.) 
- Tedd a következő dolgot! Elisabeth 
Elliot egyik könyvében olvastam, mi-
lyen gyógyító a hétköznapok rutinja: 
takarítás, főzés, egyéb feladatok stb. 
Egyszerű, de biztos dolgok, s megóv-
nak a magunkba roskadástól. 
- Éneklés, az Úr magasztalása: „A vi
dám szív a legjobb orvosság” (Péld 
17,22).
3. Belenézni az ige tükrébe, bűnren-
dezés, az Úrral való kapcsolat ren-
dezése. Ezt hagytam utoljára, de ez 
a kulcsa a szabadulásnak (noha, aki 
már eleve kárhoztatja magát, annak 
kellenek az előző lépések, hogy tisz-
tábban, józanul lásson). Véletlenül 
senki nem kerül az ördög hálójába, 
események sorozata vezet el a teljes 
megkötözöttségig. Hogy a legfonto-
sabbakat említsem a gyógyuláshoz: 
hamis tanítások megvallása, (fejem-
ben lévő) hazugságok megfogalma-
zása és leleplezése az igével („foglyul 
ejtünk minden gondolatot a Krisztus 
iránti engedelmességre” 2Kor 10,5b), 
megbocsátás, önsajnálat megvallása 
mint bűn, test cselekedeteinek meg-
vallása (Gal 5,19-21, Rm 6,12-13), s 
kérni az Urat, hogy törje meg a Sátán 
béklyóit (pl. szexuális kötelékeket), 
megtagadni minden okkult dolgot, 
amiket mi vagy felmenőink követtek 
el. Imában lehet kérni az Urat, hogy 
az előbbi listához juttassa eszünkbe 
a konkrét eseményeket, hogy meg-
valljuk, megtagadjuk és elhagyjuk, s 
helyette Őt válasszuk!
És végül: tartsuk meg az elnyert sza-
badságot! Gyakoroljuk a megtanulta-
kat! Olvassuk Isten Igéjét mindennap, 
imádkozzunk! Megnyugtató tudni, 
hogy „Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz.” (Zsid 13,8) 
Ingadozhat a hangulatom, történhet-
nek bajok körülöttem, de Ő nem vál-
tozik! Áldott, reményteljes feltámadás 
ünnepet minden kedves Olvasónak!

B.K., Budapest

Az internetes adásokat amikor csak 
tudom, hallgatom. Az utóbbi idő-
ben történt valami nagyszerű dolog. 
Érzésnek nevezném, olyan ez, mint 
egy változás. Mintha rátaláltam 
volna valami értékes dologra, amit 
pénzben nem is lehetne kifejezni. 
Kaptam valamit, ami sok változást 
okozott bennem. Vágytam, hogy 
változás történjen, de ezt magam 
akartam elérni. Szélmalom harc 
volt, nem voltam képes ezt elér-
ni, de nem is ment volna, ha nem 
tanít Jézus  - az adások eszközét 
használva fel -, hogy elinduljon az 
a változás az életemben. 
Nagyon az elején lehetek az útnak, 
amin el kell indulni, de  hallgatom 
az adásokat, és imádkozom. Kérem 
a Drága Jézust, hogy óvjon az el-
bizakodástól, az elért eredmények 
miatt. Igen, eredmények  történtek, 
mert megvallottam, hogy képtelen 
vagyok bármit tenni magamért. 
Kértem Jézust, vegye át az irányí-
tást az életem felett. Egyszer csak 
jöttek a csodák, a jó dolgok az éle-
temben. Meg sem tudom számolni, 
annyi jó dolog. Azt is érzem, hogy 
ez ajándék és üzenet is. Üzenet a se-
gélykérésre, amit küldtem. Kívánok 
az egész csapatnak áldást és gyü-
mölcsöző munkát, hogy nagyon 
sok ember jusson Jézus Krisztus 
közvetlen közelébe. 
Tisztelettel 

Gy. Zoltán,  Nikla
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Kedves Olvasóink!
Először is, nagyon szépen köszönjük azoknak, akik visz-
szajeleztek a postázási neveket és címeket tisztázó kéré-
sünkre! Fontos és szükséges szolgálatot tettek nekünk. 
Sajnos, a visszajelzések száma messze alatta maradt a 
postázandó címek számának.
Sokan voltak olyanok, akik nem is értették, hogy miért 
van erre szükség, hiszen eddig mindent, mindenkitől, 
mindig megkaptak. Hadd írjam azt, hogy lehet, hogy ők 
vannak kisebbségben...
Kevesen tudják elképzelni, hogy mekkora munkát jelent több 
ezer címre kiküldeni egy kiadványt. Közhasznú alapítvány-
ként, amely mögött nem áll semmiféle egyház, szervezet 
vagy maga az állam, nagyon korlátozott anyagi lehetősé-
geink vannak az Antennák célba juttatására. Istentől vett 
küldetésünk, hogy anyagi helyzettől függetlenül, minden-
kihez eljuttassuk az Antennát, aki igényli azt. A követke-
zőkben hadd válaszoljak néhány, gyakran feltett kérdésre:

•	 Miért a postával szállítunk?
Azért, mert minden más szállítmányozó cég nagyság-
rendekkel drágábban juttatná célba a küldeményt (igaz, 
ellenőrizhető módon, de sokkal nagyobb költséggel).

•	 Miért nem ajánlottan vagy valahogyan könyvelt 
módon küldjük ki az Antennákat?

Azért, mert ez olyan költséget jelentene, amit nem tud-
nánk kifizetni.

•	 Miért nem kérünk a postától kedvezményt?
Sajnos az elmúlt néhány évben folyamatosan csök-
kentették a kedvezmények körét és mértékét. Jelenleg 
túlságosan „kicsi halak” vagyunk ahhoz, hogy érdemi 
kedvezményt kapjunk.

•	 Miért nem csomagoljuk máshogyan az Anten ná kat?
Egyrészről a küldemény tömege, másrészről a csomago-
lás költsége, harmadrészről, törvényi szabályozás miatt.
Természetesen nem szeretnénk a Magyar Postát megten-
ni bűnbaknak, de tény, hogy sokat csökkent a szolgálta-
tás színvonala. Úgy gondoljuk, hogy közismert, mekkora 
hiány van postai kézbesítőkből. Ha egy túlterhelt, fáradt, 
alulfizetett kézbesítőre rábíznak egy küldeményt, ami 
felől semmiféle elszámolási kötelezettsége sincs, akkor 
100%-ban a kézbesítő lelkiismerete az, ami befolyásol-
ja a küldemény célba érkezését. Hadd írjak le néhány 
konkrét eseményt, aminek mi magunk is utánajártunk.

Volt olyan eset, amikor a kézbesítőnek nem volt kedve 
hegyet mászni, így inkább ráírta a küldeményre, hogy 
„kézbesítés akadályozott”. El kell mondjuk, hogy ez a 
tisztább módszer, mert így legalább visszajut hozzánk 
az újság és az információ.

Volt olyan, amikor úgy ahogy volt, a kézbesítő az első ku-
kába kidobta az összes nála levő Antennát. No comment.

Volt olyan eset, amikor az MPL futára a címen szerep-
lő épületet látva (pl. egy templom – úgy sincs itt senki) 
visszavitte a csomagot. Ez azért „jó” nekünk, mert elő-
ször is kifizetjük az odapostázást, kifizetjük a vissza-
postázást, ami ráadásul nem is házhoz szállítást jelent, 
hanem 2-3 órás utat és procedúrát, hogy visszakapjuk 
azt, ami a mienk...
Ha valaki azt gondolja, hogy apróságokon akadunk fenn, 
annak csak annyit írnék le, hogy Budapest belvárosában 
rendszeresen eltűnnek a küldemények, míg Zimbabwébe 
(!!!) rendszeresen adunk fel ilyen módon (könyveletlen 
küldeményként) és eddig mindig megérkezett! Lehet, 
hogy 3-4 hónappal később, de megérkezett. Sőt, több ezer 
kilométerről, 2 hónap után visszajött olyan Antenna is, 
aminek a címzettje már az örök hazában van.
Vannak az országnak olyan részei, ahova annyi Antennát 
küldünk, hogy érdemes személyesen elvinni. Ezt a leg-
utóbb is megtettük és a mostani Antennával kapcsolat-
ban is ezt fogjuk tenni. Én például egy 700 km-es kört 
vállaltam, saját autóval, hogy spóroljunk a költségeken 
és biztosak legyünk, hogy a címzettek megkapják az új-
ságot. Őszintén mondom, hogy szívesen tettem. Nagyon 
örültem a személyes találkozásoknak, de könnyen lehet, 
hogy nem ez lenne a leghatékonyabb mód.
Mivel számtalan visszajelzésünk van, hogy kinek és ho-
gyan változtatta meg életét az Antenna újság (minden 
hála és dicsőség, egyedül és kizárólag Istené!), ezért na-
gyon szeretnénk, hogy eljusson mindenkihez az újság, 
aki igényli azt. Ezért jelent számunkra nagyon sokat, ha 
visszajelzést kapunk arról, hogy hova érkezik meg kiad-
ványunk és hova nem.
Hálásan köszönjük, ha ebben segítségünkre vannak!

Nemeshegyi Zoltán

 

Az elmúlt év sokak számára a csüggedésről, a letar-
giáról szólt. Bizonyára sokan vannak azonban olya-
nok is, akik éppen ez alatt az idő alatt tapsztaltak és 
tanultak új dolgokat a hívő életükben. Kérjük írják 
meg nekünk személyes bizonyságtételüket, hogyan 
élték át és tapasztalták meg Isten áldását, vezetését a 
szokatlan körülmények között és mi közzé tesszük a 
nyáron megjelenő Antenna újságunkban, illetve mű-
sorainkban. Ne feledjék: a nehéz körülmények között 
minden hiteles tanúságtétel segíthet könnyet törölni, 
vigasztalni a szenvedőket.
A Pályázat mottója: 

Van remény!
Beküldési határidő: 2021. május 31.
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„Tehát akik azt mondjátok: Ma vagy 
holnap elmegyünk abba a városba, 
és ott töltünk egy esztendőt, kereske
dünk és nyereséget szerzünk; azt sem 
tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a ti 
életetek olyan, mint a lehelet, amely 
egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. 
Inkább ezt kellene mondanotok: Ha 
az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt 
fogjuk cselekedni.” (Jakab 4,13-15)
Kedves testvérek, az 
elmúlt években-évti-
zedekben ez a jaka-
bi gondolat ott volt 
a keresztény talál-
kozókon, a testvé-
rek között, amikor 
tervezték a jövőt. Ez 
így volt 2020-ban is: 
terveztünk, és min-
dig hozzátettük, hogy 
„ha az Úr akarja”, 
„ha az Úr éltet ben-
nünket”, és hiszem, hogy ezt őszin-
te, tiszta szívvel és hittel mondtuk és 
gondoltuk. Valahogy ez a gondolat, 
hogy „ha az Úr akarja”, tavaly márci-
ustól, a mi életünkben valóban való-
ság lett. Emlékszem, ahogy terveztük 
januárban a testvérekkel, hogy milyen 
gyerektáboraink lesznek; külföldről 
jönnek testvérek, ifjúsági csoportok, 
akik erősítenek bennünket – ahogy 
ezt szokták az elmúlt években –, de 
minden tervünk szétfoszlott, amikor 
márciusban bejött a pandémia. Biztos 
vagyok benne, hogy a rádió hallgatói 
között is vannak olyan testvérek, csa-
ládok, akik eltervezték a nyarat, hogy 
milyen bibliaiskolába mennek el, vagy 
milyen lelki közösségben fognak sza-
badságot tölteni, és ezek mind-mind 
szétfoszlottak. Jakab szavai valóság-
gá lettek számunkra ebben az időben. 
Nem csak egyének számára, hanem 
az egész világra nézve, hisz az egész 
világ is tervezett ebben az évben, és 
minden a feje tetejére állt. Hiszem, 
hogy mindaz, ami történik a világ-
ban, a mi személyes, szűk családi éle-
tünkben, elmegy a Mindenható Isten 
előtt. Isten uralkodik a földön annak 
ellenére is, amikor azt látjuk, hogy az 
életünkben vagy a földön körülöttünk 

történő eseményekben olyanok tör-
ténnek, amik idegenek számunkra, és 
ilyen volt ez a koronavírus is. 
De mire tanít bennünket Jakab levele? 
Elsősorban arra, személy szerint engem 
– és ezt szeretném megosztani Önökkel 
a jövőre nézve is –, hogy ne felejtsük 
el, olyan az életünk, mint a lehelet. 
Milyen a lehelet? Kimegy a szánkon, 
és a következő másodpercben nincs. 

Vagyis arra 
tanít ben-
nünket, hogy 
az életünk 
olyan, mint 
a pára, ami 
igen-igen rö-
vid. Ha így 
lenne, ak-
kor nagyon 
szomorú len-
ne a keresz-

tény életünk, 
de nem az! Tudjuk nagyon jól, és 
valljuk, hirdetjük, hogy az Úr Jézus 
Krisztusban való életet át kell járja 
az öröm. Nem egy keserű keresztény 
életet kell élnünk, mert ahol az Isten 
Szentlelke munkálkodik, ott öröm 
van és szabadság. Miben van a sza-
badságunk? Hogy rövid az életünk? 
Nem. Abban, hogy a szívünkben el-
fogadtuk az Úr Jézust, mert megér-
tettük az ő kegyelmét és szeretetét, 
és tovább tudunk látni a mi mulan-
dó életünkön. Látjuk az eljövendőt, 
amiről az Úr Jézus Krisztus beszél 
és tanít nekünk, hogy elmegy és he-
lyet készít számunkra maga mellett, 
és majd visszajön maga mellé venni 
bennünket (János evangéliumában 
olvashatjuk ezeket a gondolatokat). 
Viszont azt is látjuk, hogy amikor 
tervezünk, tudnunk kell és a szívünk 
teljességében hinnünk kell abban, 
hogy minden pillanatunk, életünk 
minden perce a Mindenható Istentől 
függ. Nem vagyunk urai a saját éle-
tünknek és napjainknak, hanem az a 
Mindenható kezében van. Erre hívja 
fel Jakab a figyelmünket.
Amikor tervezünk, mert tervezni kell, 
– szükséges, hogy legyenek céljaink a 
személyes életünkben, a családunk-

ban, gyülekezetünkben, egyházunk-
ban és hiszem, hogy a Mindenható 
Isten mutat célokat –, akkor ott kell 
lennie a szívünkben és a bensőnkben, 
hogy ne merevedjünk bele a célokba, 
hanem tudjunk változtatni a saját ter-
veinken, rugalmasan kezeljük a min-
dennapokat.
Visszatérve arra a gondolatra, hogy 
mulandóak vagyunk, és valakinek 
az életében ez szomorúságot jelent, 
ha Jakab levelét tovább olvassuk, ak-
kor föloldja Jakab – Isten kegyelmé-
ből és üzenete által – az 5. rész 7-8. 
verseiben azt a mulandóságot, és föl-
emeli a szívünket, a figyelmünket az 
elkövetkezendőkre: „Legyetek tehát 
türelemmel, testvéreim, az Úr eljö
veteléig. Íme, a földművelő várja a 
föld drága gyümölcsét, és türelme
sen várja, amíg az korai és késői esőt 
kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, 
és erősítsétek meg a szíveteket, mert 
az Úr eljövetele közel van.” Itt van a 
csodálatos reménység, és a jövőre néz-
ve való öröm, hogy türelemmel kell 
lennünk az Úr eljöveteléig, hiszen ez 
a mi reménységünk, hogy az Úr Jézus 
visszajön értünk, és maga mellé vesz, 
és amit elkészített nekünk az eljöven-
dőben, az örökkévalóságban, azt vele 
tölthetjük. 
Egy példával hívja fel a figyelmünket 
az Ige, mégpedig a földművelő pél-
dájával. Biztos vagyok benne, hogy 
ismerjük a földművelés folyamata-
it: a leglényegesebb, hogy elő legyen 
készítve a föld, az előkészített földbe 
kerüljön mag, amit utána gondozni 
kell, és a mag egy idő után hozza azt 
a csodálatos gyümölcsöt, gabonát, 
amit elvetettek. Ugyanígy van a mi 
szívünkben is, hogy azt Isten előké-
szíti, beveti az ő igemagjával, és ne-
künk türelemmel kell lenni, míg az 
ő magját a mindenható Isten ápolja 
és gondozza. Reménységgel és türe-
lemmel kell lennünk, amíg gyümöl-
csöt hoz a mi életünkben az Istennek 
belénk vetett magja. A türelem vá-
rakozással teli. Egy feszült állapot. 
Igen, de ez egy örömteli feszült álla-
pot. Örömteli gondolat az, hogy egy-

(folytatás a 38. oldalon)
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…az Ő „baglyocskáit”. Igaz, ilyen ige-
vers nem található a Bibliában, és a 
rendszertanban aligha találunk állatot 
ezen megnevezés alatt, de mi mégis 
megtapasztaltuk ezt az elmúlt évben. 
A dolog úgy esett, hogy múlt nyá-
ron szüleim kertjében „nappalozott” 
egy erdei fülesbagoly. Egy szép, ma-
gas ezüstfenyőt szemelt ki magának. 
Nagyobbik fiúnk (akkor éppen két 
éves) nagyon örült a „baglyocskának” 
és onnantól kezdve minden nap elle-
nőrizte a fenyőfát, hogy visszajött-e a 
„baglyocska”. A reggeli imádságnál is 
egyre gyakrabban felsorolta, hogy a 
„baglyocskáért” is imádkozzunk, 
olyannyira, hogy a végén én 
is elkezdtem imádkozni, 
hogy Isten küldje vissza 
„Papiék fájára” a „bag-
lyocskát”. 
Teltek múltak a hetek, 
és nem történt semmi: 
a bagoly nem jelentke-
zett. Mígnem december 
közepén az egyik reggeli 
„ablakból integetünk édes-
apának” programunk másként 
nem alakult. Mindenre figyelő „nagy 
fiam” egyszer csak felkiáltott: „Ott 
van valami tuján… mint egy gerle… 
mintha egy fatörzs lenne!” Én is el-
kezdtem keresni, hogy mit láthat, de 
addigra már ő mondta is: „Ez egy bag-
lyocska! Papiék baglyocskája idejött!” 
Ahogy alaposabban megvizsgáltuk a 
tuját, észrevettük, hogy nem is egy, 
hanem két bagoly gubbaszt az ága-
in. Megnéztük a határozóban, hogy 
tényleg erdei fülesbaglyok azok, majd 
elújságoltuk mindenkinek, hogy visz-
szajött a baglyocska és hozta magá-
val a „párját”. 
Aznap reggel megköszöntük az Úr 
Jézusnak, hogy visszajött a „bag-
lyocska”, ráadásul nem is egyedül, és 
nálunk töltik a napot. Másnap reggel 
rohantunk az ablakhoz, hogy ott van-e 

a „baglyocska”, és az én legnagyobb 
csodálkozásomra ott voltak mind a 
ketten. És ez így ment napról napra. 
Volt, hogy csak az egyiket láttuk, ekkor 
buzgón imádkoztunk, azért, hogy a 
másik „baglyocskának” ne essen baja, 
és az ott levő „baglyocska” ne legyen 
szomorú. Volt, hogy egyiket se láttuk 
az ablakból, ekkor nagyon aggódtunk, 
hogy vajon jól vannak-e, míg rá nem 
jöttünk, hogy olyankor egy másik tu-
ját választottak alvóhelyül, amit az 
ablakból nem láthattunk. Onnantól 
kezdve ellenőriztük az összes tuját a 
kertben, hogy tudjunk nekik köszön-

ni. Sötétedéskor számos estén 
lekapcsolt lámpa mellett ül-

tünk az ablakban, mert 
az utcai lámpa fényében 
pont láttuk, ahogyan a 
baglyok felébrednek, 
tollászkodnak, majd 
elindulnak vadászni. 
Ilyenkor imádkoztunk 

értük, hogy az Úr Jézus 
vigyázzon rájuk. 

Múlt hét szerdán bekö-
szöntött nálunk a tavasz: 

telelő fülesbaglyaink nem jöttek 
vissza aludni, én pedig elgondolkoz-
tam azon, hogy mennyire szereti Isten 
a gyermekeket. Mi csak azért imád-
koztunk, hogy „Papiék fájára” küldje 
vissza azt az egy baglyot, hogy újra 
megnézhessük. Ehelyett odaküldött 
hozzánk kettőt, ráadásul olyan helyre, 
ahol bármikor megfigyelhettük őket 
az ablakon keresztül. 
Sokat tanultunk ezek alatt a hetek 
alatt, de nem csak a baglyokról, hanem 
Isten szeretetéről is. Sokszor kételke-
dünk mi felnőttek abban, hogy Isten 
vajon meghallgatja-e a mi könyörgé-
seinket. Pedig ő egy ilyen apró, őszinte 
szívvel elmondott gyermeki kérésre 
is figyel, és „elküldi a baglyocskáit” 
bizonyságul nekünk felnőtteknek is.

Jenei-Kulcsár Dóra

szer együtt lehetek a Mindenhatóval. 
Az is örömteli, hogy megígérte a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, hogy „Íme ve
letek vagyok minden napon a világ 
végezetéig”. 
2020-ban is átéltük ezt, amikor az éle-
tünkbe bejött a pandémia, és olyan dol-
gokat kellett át- és megélnünk, amire 
nem voltunk felkészülve. De ha vissza-
nézünk, azt látjuk, hogy velünk volt 
az Isten, vezetett és megtartott ben-
nünket. Reményt adott. Mondhatnám 
azt, hogy közelebb került hozzánk az 
Úr ebben a feszült helyzetben, vagy 
inkább úgy mondanám, mi kerültünk 
közelebb a Mindenható Isten szerete-
téhez, kegyelméhez, hisz többen és ko-
molyabban keresték az Urat. Nekünk 
jó reménységgel kell előre nézni, mert 
Isten ígéretet tett, hogy eljön értünk. 
Az Úr Jézus megígérte, hogy eljön, 
és maga mellé vesz minket. Nekünk, 
mint a földművelőnek, várakozni kell. 
A földművelő reménységgel várja és 
nézi azt az elvetett magot, hogy mikor 
fogja meghozni a gyümölcsöt, mikor 
érik be a termés. Persze, nem minden 
nap nézi, és nem minden nap megy ki 
a földre ellenőrizni, hanem a szívében, 
a bensejében tudja, hogy amit elve-
tett, gyümölcsöt fog hozni. Nekünk 
is így kell gondolni önmagunkra és a 
2021-es évre, hogy az Isten bevetette 
a mi szívünkbe az ő kegyelmét, szere-
tetét, igazságát, jóságát, hűségét, és a 
szívünk megtelt Isten szeretetével a 
Szentlélek által, ezért mi is gyümöl-
csöt hozunk az Atyának, gyümölcs-
termők leszünk. Bátran tervezhetünk, 
mert velünk van a Mindenható Isten, 
megőriz bennünket, és ha jönnek ne-
hezek az életünkben, akkor pedig – 
azt mondja – velünk van. Éppen ezért 
békességgel kell lennünk, amikor ter-
vezzük a jövőt, mert maga a békesség 
Istene van velünk. Szeretném ezzel 
az igerésszel lezárni ezt a gondolatot, 
mintegy áldásképpen a kedves olva-
sóknak: „Maga pedig a békesség Istene 
szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze 
meg a ti lelketeket, elméteket és teste
teket teljes épségben, feddhetetlenül a 
mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 
Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg 
is cselekszi azt.” (1Thessz 5,23-24)

Cséki Győző

(folytatás a 37. oldalról)

Mivel hamarosan eljön az idő, amikor dönthet arról, kinek ajánlja fel 
az 1%–ot, kérjük, hogy ha egyetért céljainkkal és Önnek is áldást jelent 
a rádióműsor, vagy az Antenna magazin, ne feledkezzen meg a Magyar 
Evangéliumi Rádió Alapítványról! 

Adószámunk: 18007411–1–42
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Különbnél különb tisztítószereket, 
mosóporokat, tisztálkodási cikkeket 
látunk az áruházak megfelelő részle-
gein. A médiafelületeken is reklámok 
tömkelege zúdul ránk. Van miben vá-
logatni. Az egészséges felfogású em-
ber ad a tisztaságra. A szélsőségekről 
most nem beszélünk. Fontos a külső 
tisztaság. A közmondás is megerősíti, 
miszerint: „a tisztaság fél egészség”. 
Az utóbbi év járványhelyzete fokozot-
tan kényszerített bennünket a szinte 
folyamatos, alapos fertőtlenítésre. 
Van egy még lényegesebb tényező, a 
belső ember, a szív tisztasága. Ennek 
kapcsán felidéződik bennem egy ese-
mény és a történtekhez kötve egy 
tőmondat: „a Jézus vére elég min-
denre.” Emlékezetes számomra, el-
mondom miért.
Majdnem 30 éve történt, de mintha 
tegnap lett volna. Fiúnk (enyhén moz-
gássérült) kisiskolásként tanult a szo-
bájában, a konyha mellett. Hirtelen 
gyanús zajt, csörömpölést hallok. 
Szaladok át a szobába. Ő megijedve 
csak annyit mondd: „Édesanyám, 
nem... nem akartam.” 
Én pedig azt sem tudom, mihez kap-
jak, hogy mentsem, ami menthető. 
Kis asztala mellett, a sarokban volt a 
ruháskosár, benne néhány vasalatlan 
ruha, tetején a vasaló. A tollát tintával 
töltve, (akkor töltőtollal kellett írni) 
a tintatartó kiborult, folyt a tinta a 
kosárra, vasalóra - ahová vitt az útja 
a gravitáció törvényének engedve...
Semmit nem szóltam, nyeltem egyet, 
átvittem a konyhába a szép, kék-foltos 
dolgokat, igyekeztem lemosni, kimos-
ni, de nem ment az olyan könnyen. 
Még nehezebb volt hallgatni - főként 
békésen. Tisztogatva a tintafoltokat, 
a gombóc mind keményebb és na-
gyobb volt a torkomban. Néma csend. 
Gyermekünk meghúzódva ült szobá-
jában az asztal mellett, tanulni akar-
ván - ami biztosan nem ment akkor 

neki -, mint ahogy nekem sem a belső 
békében maradás.
Ekkor toppant be férjem. Jókedvvel, 
(mint ahogy szokott) érkezett az ifjú-
sági óráról. Ahogy megállt a konyha 
ajtóban, rám néz kérdően, mutatom a 
kosarat, a vasalót, s már mondanám, 
hogy... De ő előbb szólal meg: semmi 
baj, mondja meggyőződéssel, a Jézus 
vére elég mindenre, lemossa azt is. 
Megállt a kezem, megindultak gon-
dolataim... Erre elég a Jézus vére? - 
buggyant ki belőlem a kérdés. „Igen, 
igen” - hangzik a határozott válasz -,  
„a Jézus vére elég mindenre”.
Erre megjelenik a konyha ajtóban 
fiúnk is bátortalanul, de egy kis re-
ménysugárral szemében. Átölelem, 
immár könnyezve, bocsánatot kérek 
makacs hallgatásomért, haragomért, 
ő is a figyelmetlenségért. A torkom-
ból eltűnik a fullasztó galuska, jóleső 
melegség járja át szívem. „Ó, tudom, 
tudom, hogy nem akartad”.
Milyen jó, hogy a Jézus vére elég min-
denre! Nem a tintafoltokra, de elég 
volt a felindult szívemre. Elég volt 
bocsánatot kérni és adni, még ilyen 
dolgok miatt is.
Sokszor elgondolkodtam ez esemény 
kapcsán, mennyire tudja az ellenség, 
mikor és mivel támadjon. Hálát ad-
tam, hogy Isten ilyen jól időzített. A 
legjobbkor lépett be férjem és emlé-
keztetett az Úr Jézusra, az Ő vérére, 
Aki elhordozta békességünk bünte-
tését. Ezért állt a kereszt, s lett áldás 
helye a Golgota. 
A tintafoltok kopott nyomai még so-
káig emlékeztettek, hogy „a Jézus 
vére elég mindenre”. Hála érte. Isten 
örök igéje így írja: „Ha pedig a vilá
gosságban járunk, ahogyan ő maga 
a világosságban van, akkor közössé
günk van egymással, és Jézusnak, 
az ő Fiának vére megtisztít minket 
minden bűntől.” (1 Ján 1,7)

V.E.

Hétfő
21.15-21.30 Ifjúsági műsor /  

Nehéz esetek a Bibliában
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 meghallgatható 
a www.mera.hu oldalon, illetve 
meg hallgatható okostelefonon a  
http://tunein.com/radio/Magyar-
Evangeliumi-Radio-1395-s2243/ 
címről.

A MERA adásai 
középhullámon (1548 kHz)

A Magyar Evangéliumi Rádió 
minden munkatársa nevében
 Istentől megáldott Húsvétot

kívánunk minden Olvasónknak!
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az ökrös szekér
szörpökről, gyümölcsökről nem is szól-
va. A kis árvák napokig lakmározhattak 
a mennyei falatokból. Isten gondviselő 
szeretetének kézzel fogható jelei, a leg-
jobbkor érkeztek. A gyerekek csupán 
azt furcsállották, hogy a felnőttek örö-
mükben miért pityeregtek vég nélkül?!
Közel 70 év múltán a történet - ha nem 
is ilyen drámai körülmények között, de 
Isten kegyelméből - megismétlődött. 
Abban az évben, gyülekezeti építkezé-
sek miatt szűkösebb volt a költségveté-
sünk. Csak a legszükségesebbekre jutott. 
Indulás előtt fiatal segítőimmel közösen 
imádkoztunk a hétért, lelki áldásokért, 
de Isten segítségét kértük a szűkös anya-
giak beosztásához is. Megbeszéltük a 
gyerekekkel, hogy a szokásosnál jobban 
kell takarékoskodnunk. Megértőnek 
tűntek, ám a gyakorlatban ez nem lett 
ilyen egyértelmű.
A csendes pihenő alatt- közkívánatra 
- az ökrös szekérről szóló történet el-
mondása közben, amikor a szekéren 
levő finomságok felsorolásához érkez-
tem, az egyik haspók hangosan akkorát 
sóhajtott, hogy kitört a nevetés. Ezen 
úgy felbátorodott, hogy félbe szakítot-
ta a monológomat.
Jaj, Inke néni! De jó lenne nekünk is egy 
ilyen ökrös szekérnyi finomság, vagy én 
már bármilyen édességgel is beérném, 
csak lenne… Pillanatok alatt kéretlen kó-
russá alakult a csatlakozók sóhajtozása.
No egy-kettő, fejezzétek be az elégedet-
lenkedést! – igyekeztem elejét venni a 
rendbontásnak. Inkább énekeljünk va-
lamit a kedvenc énekeitek közül!
Az igazat megvallva kedvetlenül szólt az 
ének. A kapucsengő éles hangja vetett 
véget a nyávogásnak. Egyik idős gyüle-
kezeti tagunk autója gurult be a kerti 
parkolóba.
- Hoztam egy kis nassolni valót a gyere-
keknek - újságolta szerényen. Csupán az 
a kérésem, hogy segítsetek kipakolni, 
mert én sajnos nem emelhetek nehezet. 
A dobozokban éppen azok a finomsá-
gok voltak, amik után a gyerekek né-
hány perccel azelőtt áhítoztak. A sok kis 
energiabomba tíz perc alatt elvégezte az 
„édes” logisztikai feladatot. Mi szolgálók, 
miután hálás szívvel búcsút vettünk jó-
tevőnktől, úgy néztünk egymásra, hogy 
abban szavak nélkül is benne volt a 34. 
Zsoltár 11.verse: „Akik az Úrhoz folya-
modnak, nem nélkülözik a jót.”

Szalóczyné Móray Inke 

Akik az Úrhoz folyamodnak, nem nél-
külözik a jót. ( Zsoltárok 34,11.)

A neszmélyi konferencia telep - a vala-
mikori Árvaház - minden köve, minden 
emléke az Úr tetteit dicsőíti! A ház utcai 
frontjáról látható arculat 1940 óta mit 
sem változott. A járókelőt közel 80 éve 
olvasásra készteti és elgondolkodtatja 
a homlokzaton jól olvasható Bibliai idé-
zet: „Istentől lett ez hit által.” Azt már 
kevesebben tudják, hogy a ház alapkö-
vébe egy Bibliát falaztak be az alapítók. 
A három Hatvani leány hitből és saját 
örökségükből építtette az árvaházat. 
1986-ban, amikor hajlott koruk miatt 
megválni kényszerültek az Árvaháztól, 
azzal az elhatározással adták fel a hir-
detést, hogy csak azé lehet, aki evangéli-
umi célokra fogja megvásárolni. A nagy 
Rendező akarata az volt, hogy ez a hir-
detés a Pasaréti Református Gyülekezet 
figyelmét ragadja meg. Így azóta is misszi-
ós célokat szolgál az épület. A falubeliek, 
ha a tájékozódni vágyót útba igazítják, 
még ma is azt hajtogatják: „Jaj, aranyos-
kám, miért nem azt mondta, hogy az 
Árvaházat keresi…”
A 2000-es évek elején történt. Népes gyer-
mek csoporttal táboroztunk Neszmélyen. 
A délutáni csendes pihenők alatt a leg-
népszerűbb program a ház történeté-
ről szóló beszámoló, vagy felolvasás. 
Különösen az ökrös szekérről szóló tör-
ténetet kellett olyan gyakorisággal el-
mondani, mint az óvodában a „Jancsi 
és Juliskát”.
 Ez arról az igaz történetről szólt, ami-
kor a II. Világháború utáni években a 
farkaséhes árvák már az ebédlő asztal 
körül ültek és kanalaikkal türelmetle-
nül kolompoltak, mialatt gondviselőik 
a spájzban térden állva, sírva imádkoz-
tak, mert nem volt semmi, amit a gyere-
kek elé tehettek volna. Noha a ház addigi 
története nem szólt másról, mint, hogy 
Istennél semmi sem lehetetlen, most 
mégis kilátástalannak látták a helyze-
tet. Az ebédlő felől egyre erősödő zaj 
arra utalt, hogy már fogytán van a türe-
lem. Ekkor valaki odakinn hosszan, vég 
nélkül nyomta a kapucsengőt. Nyikorgó 
ökrös szekér állt meg a kapu előtt. Az al-
végről küldték az árvaház lakóinak a la-
kodalomból megmaradt finomságokat. 
Volt ott minden, mi szem szájnak inge-
re, a kakas levestől a pecsenyékig, a tor-
táktól az aprósüteményig. A sajtokról, 


