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Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, 
és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt 
teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek 
az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Jn. 15.16
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Fénytelen lámpák
Akkoriban igen nagyra voltunk a tudá-
sunkkal. Mármint mi: tizenhét évesek. 
Sehogy sem ízlett az öregek rendezkedé-
se. Elavultnak tartottuk őket is, nézeteiket 
is. Elhatároztuk, hogy majd mi, a magunk 
erejéből fogunk produkálni. Rövid dis-
puta után kialakult a terv. „Te leszel az 
elnök, te meg ez, te meg az” – s a végén 
kiderült, hogy a díszes kompánia minden 
tagja (summa-summarum) két-három 
tisztséget bitorol. Már a megalakulásnál 
kezdett egy kis baj beszivárogni. Ugyanis 
az öt nagy reményű közül négyen érez-
tünk „hivatottságot” az elnökségre. Ez 
aztán nem maradt nyom nélkül. Talán 
pont ez volt az oka, hogy... Nincs 
mit ténferegnem a szavak körül... 
Egy szó, mint száz, a körünk egyet-
len számba vehető előadást, vagy 
más üdvös megmozdulást nem 
produkált, hanem egykettőre levi-
tézlett, s mi valamennyien egymást 
okoltuk a – bukásért. S mintegy 
betetőzésül a halva született ügy-
nek: csendes tétlenségbe estünk. 
Ezentúl semmit (tessék úgy érteni, 
ahogy mondom!) nem tettünk.
Hanem a jó öreg Sátori Mihály alaposan 
fölrázott bennünket.

Alkonyodott... Ott álltunk Mihály bácsi 
ámbitusán, s nem kis lelkiismeret-furdalás 
bujdokolt tévelygő keblünkben.
– Aztán, édes, borult keblű fiaim, mi is 
lett veletek? Miért torpantatok meg ilyen 
hirtelen?
Lackó Jani, a nagy hangjáról ismert cim-
bora sértődötten vágta ki:
– Nem torpanunk mink meg. Itt vagyunk 
mindég. Csak éppen nem avatkozunk 
bele az öregek dolgaiba. De minek is 
avatkoznánk? Úgysincs semmi értelme.
Mihály bácsi kitárta karjait:
– Megállj, te szószátyár! No nézd, mit 
fecseg ez itt össze? Hol veszed te ezt a 
csengő, üres beszédet? Ki tanított rá? Hol 
van ebben alázatosság? Hát erre tanítot-
talak én benneteket?! Tévelygők!
– Mihály bácsi kérem – léptem elő fé-
lénken – ezután csak csendes követők 
leszünk. Jól van nekünk így is... Az öreg 
leült a lócára, és úgy nézett ránk, mint aki 
belát a szívünkbe.

– Aztán biztosak vagytok abban, hogy 
amit tesztek, elég?
– Igen...
– Jól van. Én nem bánom. Tegyétek... 
Mari! – fordult hátra. Hozd ki a lámpát! 
Sötétedik...
A néni kihozta az állólámpát, és letette 
az asztalra. Amikor meg akarta gyújtani, 
Mihály leintette.
– Hagyd csak! Jól van ez így! Az a fő, 
hogy itt legyen...
Meghökkenve néztünk Mihályra. Már 
elég sötét volt, és sehogy sem értettük, 
miért nem gyújt lámpát?! De ő csak ült, 

és nyugodtan beszélt mindenféle kö-
zömbös dolgokról. Mikor már nem 
győztem várni, megszólaltam:
– Minek hozatta ki a lámpát, ha 
nem gyújtja meg?
– Hát nem láttok?
– Nem.
– Érdekes... Pedig nemrégen ön-
töttem bele olajat. A bél is új 
benne. Minden rendben van ezen, 
fiaim.
– Mit ér, ha nem ég?!
– Hopp! Megállj! Hogy mondtad? 

„Mit ér, ha nem ég?” ...Ugye, ugye? Ma-
gatok is rájöttök a dolog velejére. Milyen 
hirtelen fölfogjátok a hibát itt a lámpánál. 
Csak az a hibája, hogy nem ég... Vagyis 
nem világít. Pedig minden rendben van 
rajta. Nahát, talán ti nem így vagytok? 
Rendben vagytok, csak... Csak a szent 
tűz hiányzik a lelketekből, minek folytán 
olyanok vagytok, mint itt ez a fénytelen 
lámpa. Semmi haszna sincs, ha nem ég...
– Ne okoskodjatok mindig – folytatta 
Mihály bá’. – Engedjétek, hogy Isten fel-
gyújtsa bennetek a „SZENT TÜZET”... 
Csak így lehettek a világ világosságai. Csak 
így lehettek azok, amiknek Isten elhívott 
benneteket. Ne a magatok okoskodása 
szerint rendezkedjetek be, hanem Jézus 
legyen minden mindenekben. Akkor lesz 
munkavágy, és lesz áldás! Lesz béke, és 
lesz öröm, és főképpen lesz: boldogság. 
Nahát! Rajta! Föl a szent munkára!
És mi pirulva tanultuk meg, hogy csak így 
ér valamit a lelki munka, ha Jézus mehet 
elöl, s mi követjük Öt. Másképpen csak 
fénytelen lámpák vagyunk...

Ujszászi (Benyó) Illés

Szabad gyermek

Adós szolga voltam,
fizetésképtelen.
Tízezer tálentom
terhe volt lelkemen.

Ezt látva hű gazdám
úgy megszánt engemet,
elengedte e nagy
adósságterhemet.

Dicsőség honában
úgy döntött felettem,
Fia a Golgotán
fizessen helyettem!

S a keresztre nézve
csodát láthattam én,
roppant adósságom
eltörölte a vér.

Adós rabszolgából
lettem szabad gyermek,
Jézus váltságából
gyermeke Istennek.

Drága kiváltás ez,
szinte érthetetlen,
Övé vagyok már most
földi életemben.

Szeretném mielőbb 
kifejezni hálám,
örök szent hazámban,
ahol Atyám vár rám!

Pecznyík Pál 

„Hívj segítségül engem 
a nyomorúság idején! 
Én megszabadítalak, és 
te dicsőítesz engem.”

Zsolt 50:15
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Az igetanulmányozás 
öröme

A Biblia üzenete című műsorunk anyagát 
negyedszer hallgatom és olvasom. Már 
ismerősek a szavak. A szófordulatok is-
merősen csengenek a fülembe.
Emlékszem a felvétel hibáira, az ismétlé-
sekre, a nem odaillő zajokra. A fülemmel 
hallom, a szememmel követem a szöve-
get. Érzékszerveim és kezem automati-
kusan végzik a begyakorlott mozdulato-
kat. Már nem is kellene odafigyelnem, 
hisz minden rendben zajlik. A beren-
dezések motorjai halkan duruzsolnak, 
a számítógép a maga módján rögzíti a 
betáplált adatokat, az aktív hangfal hűen 
közvetíti a folyamatot, a zenét, szöveget 
és zörejeket.
Mégis mi az, ami megfogja a figyelme-
met? A szöveg mögött ott van az Ige. 
Isten szava áthatja a lelkem, magával 
ragadja figyelmemet. Szívemben világos-
ság gyúl ki, a holt betű megelevenedik. 
A sokat olvasott Biblia érdekes és új 
lett számomra. Az írás hatással van az 
emberre, ha kitartással és érdeklődve ve-
szem kézbe, vagy hallgatom. Azt mondja 
az Ige: a hit hallásból van az Isten Igéje 
által. Át kell engednem magam az Ige 
hatásának.
Tanulmányozom a Bibliát és a Zsidókhoz 
írt levél összefüggéseiben megelevenedik 
számomra. Eddig is olvastam, de most 
lett kész a szívem a befogadásra. Rá-
csodálkozom Jóel próféta kis könyvére, 
mennyire előre látta a végeseményeket. 
Bár sok mindent nem említ az odáig 
érkezésig, mégis mennyire világos lett 
őáltala a közvetített üzenet. Ne fáradjunk 
bele a Biblia olvasásába, mert benne gyö-
nyörűségek vannak.
Péter első levelében a 4. rész 7. versében 
is a vég előtti eseményekről szól. „Min-
denek vége már közel van.” Ez azóta igaz, 
mióta Jézus visszament a mennybe.
Krisztus eljövetele, visszajövetele a kü-
szöbön áll, írja Pál apostol a Titusznak írt 
levele második részében.
Isten egyszer megítéli ezt a világot, a 
hívőket kiemeli a világból. Mindent rend-
be hoz a hívő életében. Odakerülnek 

Krisztus ítélőszéke elé, nem üdvösség 
kérdésében, hanem jutalmak ügyében, 
milyen életet éltek Isten előtt, míg a föl-
dön voltak.
Istennek kell élnünk, hiszen ítéletre 
kerülünk. Péter így folytatja a 7. verset 
„Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imád-
kozhassatok.” Ezt úgy érti, hogy legyetek 
intelligens keresztények.
Akik ismerik a Bibliát, azok legjobban 
járatosak legyenek benne. Minél inkább 
tanulmányozom az igét, annál jobban 
tudom, milyen keveset tudok, ismerek 
belőle. Vegyük észre, milyen tudatlanok 
vagyunk!
Máté evangéliuma 10. rész 16. verse azt 
mondja: A kereszténynek intelligens 
módon kell viselkednie ebben a gonosz 
világban.
Péter levelében a már idézett verset úgy 
is értelmezhetjük, hogy az imaéletünk ne 
legyen hullaszagú. Miért? Mert nem vár-
juk az élő Jézus Krisztust, Ő nem maradt 
a sírban, feltámadt és él.
„Szeretteim, ne rémüljetek meg attól, amely a 
próbáltatás végett támadt köztetek. Mintha 
valami rémületes dolog történnék veletek.” 
1Pt 2,14.
Ez nem idegen dolog. Istennek célja van 
a szenvedésünkkel. A 13. versben azt 
mondja Péter, hogy a szenvedés felkészít 
az Úr jövetelére. A szenvedés a keresz-
tyén élethez tartozik.
A szenvedés egyik bizonyítéka annak, 
hogy Isten gyermeke vagy. Ha Isten gyer-
meke vagy, elhordozod a szenvedést.
– Van Isten, és elég erős ahhoz, hogy 
megrázza ezt a kis földet.
Hálát tudsz adni a katasztrófa idején? 
„Épületünk van nála” (2Kor 5,1)
Krisztus megfizette bűneinkért az árat, ez 
az egyetlen út az üdvösséghez. Krisztus, 
aki felemel az Ő dicsőségére.

A keresztény nem semmiért dolgozik, 
hanem az onnan felülről alászálló ju-
talomért. Ezt kívánom minden kedves 
olvasónak!

Bödös József

Azt hiszem, ha valaki ezt a címet 
elolvassa, úgy gondolja: nincs is 
ilyen. Ám az a hívő ember, aki is-
meri a Szentírást, azonnal tudja: 
de van. De még mennyire, hogy 
van! Ez a békesség nem a körül-
mények kedvező alakulásától, 
nem anyagi vagy éppen társadal-
mi jóléttől jön létre. A titok ab-
ban áll, hogy Isten Szentlelke az, 
aki ezt a békességet kimunkálja 
és kimunkálhatja a szívünkben.
Amikor ezt az Antennát szer-
kesztettük, hallgatói levelek és 
bizonyságtételek tucatjai voltak 
előttünk. Olyan bizonyságtéte-
lek közül válogattunk, amelyek 
mindegyike mélyen átélt hitről, 
Krisztus kegyelmének kiáradá-
sáról, a mindenek felé emelkedő 
isteni szeretetről vallott.  Ez vett 
rá minket, hogy ez az Antenna 
egy kicsit más legyen, mint az 
eddigiek. Félretéve minden mást, 
illetve csaknem minden mást, a 
hallgatók által közölt anyagoknak 
tartottuk fenn a helyet. Olyan 
bizonyságtételeket teszünk köz-
zé, amelyek vagy már elhangzot-
tak, vagy a következő hetekben 
fognak elhangzani a műsora-
inkban, abban a reményben, 
hogy miközben olvassák ezeket, 
rádöbbennek: Nem a környe-
zettől kapjuk a megbékélést, de 
a bennünk helyreállt egyensúly 
akár még a környezetünkben is 
békességet teremthet.
„Semmiért se aggódjatok, hanem 
imádságban és könyörgésben minden-
kor hálaadással tárjátok fel kéréseite-
ket Isten előtt; és Isten békessége, mely 
minden értelmet meghalad, meg fogja 
őrizni szíveteket és gondolataitokat a 
Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, 
testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, 
ami igazságos, ami tiszta, ami sze-
retetreméltó, ami jóhírű, ha valami 
nemes és dicséretes, azt vegyétek fi-
gyelembe!” (Fil 4,6-8)

Kulcsár Tibor

Minden értelmet 
meghaladó békesség

„És amikor megjelenik a Jó pásztor. 
Elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját.” (1Pt 5,4)
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December eleje volt. Közeledett a kará-
csony. Nekem meg borzalmas fájdalmaim 
voltak a bal csípőmben és combomban 
egész a térdemig.  Először felhívtam egy 
jó hírű, közeli ortopéd orvost, akinél már 
évekkel ezelőtt egy másik problémával 
többször jártam. Kértem, hogy fogadjon.  
De az ünnepek előtt már nem tudott fo-
gadni, mert rengeteg betege volt. Ekkor 
barátnőm ajánlott egy olyan ortopéd 
sebészt, aki – bár egy távoli kórházban 
dolgozik és rendel –, de őrajta kitűnő 
műtétet végzett.
A nagy távolság miatt húzódoztam. Nem 
volt kedvem két-három órákat oda- és 
visszautazgatással tölteni. De végül is 
oly szörnyűek lettek a fájdalmaim, hogy 
képtelen voltam kivárni, míg a helybe-
lihez mehettem volna. Ezért felhívtam az 
illetőt és ő azonnal fogadott. 
Először csak jól kivizsgált, megröntgene-
zett és gyógytornára küldött. Mindezek 
nyomán hamarosan kitűnt, hogy rajtam 
csak egy csípőprotézis beültetése, illetve 
egy műtét segít. Ezért – látva gyötrelme-
met – azonnal elintézte a kórházi felvételt 
és a műtő lefoglalását, úgyhogy napokon 
belül meg volt a műtét, aztán négy nap 
múlva hazajöhettem s három hét múlva 
már szépen és fájdalommentesen sétál-
tam. Mire hálás szívvel köszöntem meg 
az Úrnak, hogy viszonylag hamar meg-
szabadított a szörnyű fájdalmaktól.
Teltek a hetek s a hónapok, mialatt több-
ször kellett ellenőrzésre járnom. Mivel az 
orvos messze rendelt, minden alkalom-
mal felvetődött bennem a kérdés: „Miért 
kellett nekem végül is egy ilyen távoli 
orvosnál kikötnöm?” 
Majd két év múlva megkaptam a választ.  
Méghozzá egy helybeli szemorvos váró-
termében. A váróteremben üldögélve a 
férjem elkezdett beszélgetni egy mellette 
ülő férfival, aki elmondta, hogy neki is 
volt csípőprotézis beültetése. Sőt épp az 
a közeli orvos műtötte meg, akihez én is 
szerettem volna menni; de engem már 
nem tudott fogadni. Aztán elpanaszolta, 
hogy az ő műtéte nem sikerült, mert 
sebésze egy sokkal gyengébb anyagból 
készült protézist ültetett be, mint amilyen 
az enyém. Ennek az lett a következmé-
nye, hogy a protézis megrepedt, és sok 
bajt és fájdalmat okozott neki, míg végül 
újra meg kellett műteni őt, és egy jobbat 
behelyezni.

Nagyon megsajnáltam a bácsit, de egy-
ben megértettem, hogy miért zárta el 
Uram előlem az utat arra vonatkozólag, 
hogy ugyanahhoz az orvoshoz menjek, 
amikor én – saját kényelmem érdekében 
– mindenáron ővele akartam megcsinál-
tatni a műtétet. „Bizonyára azért, mert 
akkor esetleg velem is megtörténhetett 
volna ugyanaz a baj, ami ezzel az ember-
rel történt. Így viszont – ha messze is 
kellett mennem – de mindjárt jó anyagú 
protézist kaptam, s műtét után semmiféle 
komplikációm sem volt” – gondoltam.   
Ennek tudatában aztán nagy hálával 
köszöntem meg Uramnak, hogy – hú-
zódozásom dacára – ilyen határozottan 
vezetett, s hogy az ő terve és útja sokkal 
jobb volt, mint az enyém!
Az Ézsaiás 55:8-9-ben olvassuk:
Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolata-
im, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az 
Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, 
annyival magasabbak az én utaim a ti utaitok-
nál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
Vagyis az Úr gondolatai és utai nem 
olyanok, mint a mieink, hanem sokkal 
jobbak. Ez bizonyosodott be ekkor az én 
életemben. Az ő gondolatai és utai nem 
csak magasabb rendűek, mint a mieink, 
hanem valósággal tökéletesek. A Zsol-
tárok 18,31-ben olvassuk: „Az Isten útja 
tökéletes.” Miért? Mert ő maga tökéletes! 
S azért is, mert ő mindentudó. Ami azt 
jelenti, hogy nem csak arról tud, ami már 
megtörtént, hanem előre tudja, hogy mi 
fog történni, vagy mi történne, s milyen 
eredménnyel járna, ha megengedné, 
hogy a magunk feje után menjünk. Mint 
például az én esetemben is, míg én csak 
azt láttam, hogy mennyivel kényelmesebb 
lenne nekem a közeli orvoshoz mennem, 
addig ő már tudta, hogy az milyen pro-
tézist alkalmaz, és milyen veszélybe 
keverne engem. Ezért egyszerűen csak 
lehetetlenné tette számomra, hogy ahhoz 
menjek. Majd barátnőm tanácsa által egy 
jobb orvoshoz vezetett. 
Kár, hogy néha kérdőre vonjuk az Úr 
döntéseit, pedig ha kétség nélkül hinnénk 
abban, hogy az ő útja tökéletes, és telje-
sen őrá bíznánk magunkat, akkor azzal a 
biztos tudattal járhatnánk életünk napjait, 
hogy ő mindenben a legjobb úton vezet 
minket. Tehát nincs mitől félnünk. 
Kérem az Urat, hogy segítsen ezután 
teljesen őrá hagyatkoznom, és teljesen 

Isten titokzatos útjai
A Biblia Isten szava

A Biblia Isten szava,
neked szóló levele,
abban tükröt állít eléd,
bűnös ember, nézz bele!

Meglátod majd torz arcodat
bűnfertőzött szívedet,
s rádöbbensz, hogy ilyen szívvel
mennybe jutni nem lehet.

De ha szíved megkeserül
a sok szennyes bűn miatt
imádságban Isten felé
fordíthatod arcodat

Ő meghallja könyörgésed,
bűnvallásodra felel,
és ha porba sújt a bánat,
áldott keze fölemel.

A Biblia minden napra
útmutatást ad neked,
világít, hogy bűn éjében
el ne tévedjen szíved.

Fogadd hát hű útitársul 
utadon a Bibliát,
míg meglátod felragyogni
feltámadás hajnalát!

Színről színre látod, Atyád
néked küldte levelét,
s átveheted üdvösséged,
melyet abban megígért.

Pecznyík Pál 

„...hirdesd az Igét, állj elő 
vele, akár alkalmas, akár 
alkalmataln az idő...”

1Tim 4,2
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bíznom tökéletes, bölcs vezetésében még 
akkor is, ha pillanatnyilag nem értem, 
hogy mit miért tesz. 
Isten útai gyakran kikutathatatlanok is.  
Amikor Pál apostol a Római levél írása 
közben átgondolta Istennek azt a kibe-
szélhetetlen bölcsességét és szeretetét, 
amellyel minden ember számára lehető-
séget teremtett az üdvösség Evangéliu-
mának befogadására, akkor felszakadt 
belőle a vallomás: Ó, Isten gazdagságának, 
bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen 
megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kiku-
tathatatlanok az ő utai! Ugyan „ki értette meg 
az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadó-
jává?...” Bizony, tőle, általa és érte van minden: 
övé a dicsőség mindörökké...
Azaz Pál felfedezte, hogy emberi értelem 
számára az Úrnak útja kikutathatatlan, 
csak hittel tudjuk megközelíteni – de fel-
fogni nem –, ezért néha jobb, ha nem is 
próbálunk okoskodni.
Azonkívül az Úr útja szent is. Amikor 
Aszáf, a zsoltáríró elkeseredett állapo-
tában Isten csodás vezetésére és tetteire 
próbált emlékezni, akkor a következő 
megállapításra jutott: Emlékezem az Úr 
tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. 
Végiggondolom minden tettedet, elmélkedem 
dolgaidon. Szent a te utad, Istenem! 
Ha mi is visszatekintünk eddigi éle-
tünk csodáira, akkor nekünk is meg 
kell állapítanunk, hogy Istenünk utai 
nem csak magasrendűek, tökéletesek, 
kikutathatatlanok, hanem szentek is 
voltak. Az ő fő célja mindennel mindig 
az volt, hogy megtérjünk, üdvözüljünk 

és egyre jobban megszentelődjünk. 
Aztán – többek között – az Úr utai igaz-
ságosak és igazak. Amikor János apostol 
Pátmosz-szigeti látomásában meglátta 
„azokat, akik legyőzték a fenevadat... amint az 
üvegtengernél álltak az Isten hárfáival, és éne-
kelték a Mózes... és a Bárány énekét”, akkor 
a Jelenések 15,3-4-ben le is írta énekük 
szövegét, mely épp erről szólt mondván: 
Nagyok és csodálatosak a te műveid, minden-
ható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, 
népek királya:  Ki ne félne téged, Urunk, és ki 
ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy 
szent...
S ha övé az életünk, akkor mi is megta-
pasztaltuk és valljuk már itt e földön is, 
hogy az ő utai igazságosak és igazak; 
aztán odaát – a többiekkel együtt – még 
buzgóbban fogjuk vallani és zengni.
Amikor nagy fájdalmamban kértem az 
Urat, hogy segítsen egy jó orvost talál-
nom, nem értettem, hogy miért küld 
olyan messzire, de két év múlva rájöttem.  
Ennélfogva tapasztalatból mondhatom, 
hogy az ő utai sokkal magasabb rangúak 
és jobbak, mint az enyéim. Sőt, tökélete-
sek, kikutathatatlanok, szentek, igazságo-
sak és igazak is. Ezért kiáltok és kiáltsunk 
mindannyian Istenhez a zsoltáríróval na-
ponta mondván: „Utaidat, Uram, ismertesd 
meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess 
hűségesen, és taníts engem...” (Zsolt 25,4-5.) 
Aztán bízzuk rá magunkat teljesen és 
higgyük, hogy ő a legjobb úton vezet.  
Akkor sok bajtól megmenekülünk, és sok 
áldást és nagy békességet nyerünk.

Mátrainé Fülöp Irma

Egy perzsa legenda szerint egy király hű 
szolgát akart választani két jelölt közül. 
Meghagyta nekik, hogy egy-egy kosarat 
húzzanak tele vízzel a közeli kútból, 
mire este visszamegy megtekinteni 
munkájukat, és megfizeti nekik fárad-
ságukat. 
Az egyik szolgajelölt néhány vödör víz 
felhúzása után abbahagyta a hiábava-
ló munkát, de a másik folytatta. Azt 
mondta, hogy nem az ő dolga, hogy a 
víz kifolyik, csak az ő munkája az, hogy 
húzza tele a kosarat vízzel. Ezt tette 
egészen estig, és akkorra kihúzta az 
összes vizet a kútból. A kút alján meg-

látott egy gyémántot és meggyőződött 
róla, hogy nem hiába volt hűséges.

Az Újszövetség egy részét lefordították 
és kinyomtatták japánul és odaadták Otsu 
börtönőrének, bent Japán mélyén, ahova 
nem juthattak el a misszionáriusok. A 
börtönőr odaadta a könyvet egy tudós 
rabnak, akit emberölés miatt börtönöztek 
be. Telt-múlt az idő, és semmit nem hal-
lottak a drága ajándékról. Úgy tűnt, hogy 
eldobták ezek a pogányok. De nem ez volt 
a helyzet. Tűz tört ki a börtönben. A száz 
fogoly mindegyike azt gondolhatta, hogy 
most jött el a menekülés órája. De amikor 

a menekülést választhatták volna, min-
den börtönlakó segített oltani a lángokat, 
és önként ott maradtak, hogy büntetésü-
ket letöltsék. A pogány hatóságok nem 
értették a helyzetet, és alapos vizsgálatot 
tartottak. Kiderült, hogy az embergyil-
kost annyira meghatotta a keresztyén-
ség igazsága, amikor tanulmányozta a 
Szentírást, hogy az életet adó igazságot 
befogadta és tanította fogolytársainak is. 
Isten Igéjének hatalma átalakította őket. 
Az embergyilkosnak kegyelmet adtak, de 
ő ott maradt továbbra is Otsuban, hogy 
még többet mondhasson el az “új út”-ról 
a foglyoknak.

Bibliai házassággondozás
Két hívő ember házassága csak boldog le-
het! – gondolják sokan. „Szeretjük egymást, 
szeretjük az Úr Jézust, no meg okosabbak 
is vagyunk a szüleinknél” – olvashatjuk 
dr. Pálhegyi Ferenc keresztyén pszicholó-
gus professzor egyik könyvében. Aztán te-
lik az idő, sokasodnak a gondok, s kiderül, 
hogy a házassággal is foglalkozni kell. 
Húsz évvel ezelőtt indult a ma már orszá-
gosnak mondható bibliai házassággondozó 
szolgálat, melynek segítségével sok-sok há-
zasság meggyógyult. A Bibliának ugyanis 
ezzel kapcsolatban is van mondanivalója.
Pálhegyi professzor úr, a téma kiváló 
ismerője és méltán népszerű előadója 
abból indul ki, hogy a 100 bibliai boldog 
mondás között egyetlen olyant sem talá-
lunk, amely azt mondaná, hogy boldogok 
a házasságban élők. Azok a boldogok, 
akiknek rendeződött a kapcsolata Isten-
nel. Két boldog embernek lehet boldog 
a házassága! Reméljük, hogy az elhangzó 
előadásokkal fiataloknak és idősebbeknek 
egyaránt segíthetünk megtanulni: milyen 
szempontoknak kell érvényesülni a pár-
választásnál, hogyan ismerhetjük meg 
minél jobban egymást, mire vállalkozunk 
a házasságkötéskor, mit jelent a közös 
teherviselés, a feladatok megosztása, mit 
mond Isten Igéje a gyermekvállalásról, a 
nevelésről…
Hasznos rádióhallgatást kíván a sorozat 
szerkesztője:

Zika Klára

Új sorozat a MERÁ-ban

Illusztrációk 
gyűjtötte Dr. Gerzsenyi László
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„Téged vállamon hordoztalak”
Sokat gondolkoztam, melyik eseményt lehetne röviden leírni. 
De a történtek miértje dédszüleimig nyúlik vissza. Az ő kb. 150 
éves bibliájukat őrzöm az asztalomon legértékesebb örökség-
ként. Anyai ágról pedig 1926-os kiadású énekeskönyvet, me-
lyekből érzem őseim hitét. Elém vetül a nagyobb tragédiákat 
elkerülő egyszerű, szép és bölcs paraszti életforma megtartó 
ereje, tisztessége, mely apákról fiakra ágazott. Napi feladataikat 
több gyermek nevelése mellett felelősséggel végezték. A tízpa-
rancsolat törvénye szőtte át gondolataikat, munkájukat. Ebbe a 
családba születni nagy ajándék volt. Bár a földi javakat a min-
denkori hatalom elorozta, az utódok újra teremtették azokat. 
Nem politizáltak.
Saját életemben is így van. Kuláklányként a továbbtanulás csak 
felnőtt fejjel volt lehetséges. A mai napig elődeim szívósságával, 
türelmével sikerül megteremteni az életfeltételeket. 
Már gyerek fejjel megtanultam a megelégedettséget. Ma is pél-
daképeim elődeim.
A diktatúra idején hasznomra vált, hogy jóindulattal közelítet-
tem az emberekhez. Ily módon sok retorziótól mentett meg az 
Isten. Egyszer egy pártvezér az irodámba dühvel rántotta ki a 
fiókomat. Gondolta magnó van benne. Csak áthelyeztek, illetve 
lehetetlenné tettek 8 évvel a nyugdíj előtt.
Budapesten tudtam csak munkát vállalni, így munkásszállón 
laktam. Itt is megtaláltak. Nehezen evickéltem a nyugdíjazásig.
Jelenleg nyugdíjasként egyengetem gyerekeim és unokáim életét. 
Majdnem 5 évig neveltem az egyik unokámat családi problémák 
miatt. Sokat imádkozom értük, talán nem hiába. Hála Istennek 
naponta jobb egy kicsit a reménységem, a hitben az életem.
Kezembe került Túrmezei E. verse:

Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett
Gyermekem sose hagylak el téged
Azokon a nehéz napokon át,
Azért látod csak egy pár lábnyomát
Mert a legsúlyosabb próbák alatt
Téged vállamon hordoztalak!

Mindennapos imádságos szeretettel:  K. Jánosné

Az Úr megáldott 
Már kisgyermek korom óta tapasztalom az Úr segítő kezét. A 
második világháború kitörésekor születtem, s mire 5 éves let-
tem, városunkat elérte a szörnyű bombázás. Részese lehettem a 
halál előli menekülésnek, de az Isten megőrző kegyelmének is.
Nagyon sok gyerekkori betegségem volt, az orvosok lemondtak 
rólam, de szüleim nem. Érettségi után beiratkoztam, az egye-

tem természetrajz–földrajz szakára, de nem sokáig örülhettem, 
mert a bibliaolvasásom miatt eltávolítottak. Ekkor csodálatos 
vigasztalást kaptam az ApCsel 18,9-10 verséből. „Ne félj, hanem 
szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és 
ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban.” Ez nagyon 
bátorított engem.
 A kemény munkaszolgálatos katonaságot sem úsztam meg. 
Ezt ugyan nagyon nehéznek, szinte elviselhetetlennek éreztem. 
Ott is az ige segített, melyet testvérek írtak levélben: „Semmi felől 
ne aggódjatok, hanem imádságotokban minden alkalommal hálaadással 
tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely 
minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat 
a Krisztus Jézusban.”
 És valóban az Úr megőrzött és katonaság után elvégeztem az 
Állatorvosi Egyetemet is. Ma már nyugdíjas vagyok, s az Úr 
megáldott feleséggel és két leánnyal is. Mindannyian az Úrban 
vagyunk.
A gyülekezetben énekkari tag vagyok, még járok missziózni az 
Öregek Otthonába és a pszichiátriára. Mindenért az Úré legyen 
a dicsőség. 
Imádkozom a MERA munkatársaiért, azért is imádkozom, 
hogy minél több rádióhallgató térjen meg.

M. Jenő, Románia 

Megragadott Jézus szeretete
Uram Te tartod kezedben sorsomat. Teljes öröm van tenálad. 

Zsolt 16,5;11
Először úgy gondoltam, hogy életemet ez ideig nem kísérték 
különös események.
A 4o-es, 5o-es években négy testvéremmel együtt neveltek szü-
leim, igen sivár körülmények között.
Az általános iskola elvégzése után továbbtanulási lehetőségünk 
nem volt. Kemény fizikai munkával kezdtem ifjú éveimet. Mint 
legidősebb gyermek 17 évesen munkát kaptam. Ez nagy anyagi 
támogatást jelentett a családnak.
De ugyanekkor 1958-ban egy evangélizációs héten megragadott 
Isten szeretete, élő hitre jutottam. Ez által megoldódott életem 
külső-belső problémája. Nem mentem férjhez, így 1963-ban 
halmozottan sérült fogyatékos gyermekekkel kezdtem fog-
lalkozni. Ez egy elhívás volt Jakab 2,26 vers alapján. „Ahogyan a 
test halott lélek nélkül, a hit is halott cselekedetek nélkül.”
32 évig végeztem ezt a szolgálatot a dunaalmási Református 
Gyermekotthonban. 1996 februártól nyugdíjasként jöttem vissza 
Cseténybe, súlyos beteg édesanyám ápolására. Őt 1998-ban el-
vitte az Úr az igazi örök életre. Sajnos 54 éves alkohol rabságában 
szenvedő öcsém a hitpróbám. Tönkrement házassága, munka-
nélküli hosszú évek vannak mögötte. Céltalanul tölti napjait.

Ha nem lett volna velünk az Úr...

Amikor több, mint egy évvel ezelőtt meghirdettük pályázatunkat, nem gondoltuk, hogy 
ennyi tartalmas és mélyen elgondolkoztató bizonyságtételt kapunk majd. Az elmúlt hónapok 
bizonyították, hogy nagyon sok hallgatónk tapasztalta meg, mi lett volna, „ha nem lett 
volna velünk az Úr?” Íme közzéteszünk egy csokrot a beérkezett bizonyságtételekből…
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Ha nem lett volna velünk az Úr...
Két fiát Dunaalmáson neveltem, itt jártak iskolába is a 80-as 
évek végéig. Sok imádsággal könyörgünk értük, mert 40 éve 
kínozza a sátán. Nagy kegyelem, hogy hitben járhatok és nem 
látásban. A fenti ige valóság számomra.

M. Jolán, Csetény

Kegyelem által tartatunk meg
Egy élettörténetet nehéz pár sorban leírni. Szüleim vallásosan 
neveltek. Szolidan követtem a világot és a vallásomat is. Azt 
gondoltam, hogy minden rendben van. Aztán fiatalon férj-
hez mentem egy kedves jó indulatú emberhez. Templomba 
is együtt jártunk egy darabig. Sajnos a munkatársak, barátok 
nagyobb hatással voltak rá, először könnyű ivászata, majd az 
alkohol rabságába sodródott. Már 24 évesen az Úrhoz kiáltot-
tam, hogy könyörüljön rajtam, mert nem bírom tovább. Isten 
meghallgatta kiáltásomat, a szenvedést javamra fordította. El-
juttatott az igazi bűnbánatra és megtérésre. Elvezetett a gyüle-
kezetbe, ahol épültem és növekedtem. „Én vagyok, aki eltörlöm 
bűneidet, és álnokságaidról nem emlékezem.” Nagy örömöt jelentett 
az ige olvasása és hallgatása. Aztán eltelt sok év, erőt kaptam a 
férjem elhordozásához, szeretéséhez. Az igében az van, hogy a 
feleség magaviseletével is megnyerheti férjét az Úrnak. Persze 
sokszor nehéz volt, kiszaladtam volna a világból az Úr nevelő 
iskolája miatt. Jézus szeretete, a testvérek imádsága megtartott 
újra és újra.
Testileg mindig gyenge voltam, de megtapasztaltam, hogy 
amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Isten 4 gyermekkel 
ajándékozott meg, mindegyiket nagy örömmel fogadtam. Még 
kicsik voltak, vittem őket a gyülekezetbe, mikor nagyok lettek, 
már nem jöttek velem. Isten azonban nagy kegyelméből utánuk 
ment. Sorban megtértek. Elvezette őket gyülekezetbe is, ahol a 
pásztor és testvérek nagy szeretettel fogadják mindenkor. Ez 
nagy ajándék a számomra már itt a földön. A férjem felől is jó 
reménységben vagyok. 3 gyermekemnek hívő társat adott az 
Úr. A negyedik társért imádkozunk. 18 unokával ajándékozott 
meg az Úr, akiket szerethetek, és õk is szerethetnek engem. 
Problémák, gondok persze vannak, de ezeket igyekszem az 
Úrra vetni. Naponta az én mennyei Atyám kezébe teszem le 
őket, azzal a reménységgel, hogy őket sem hagyja elveszni. Mert 
kegyelem által tartatunk meg a hite által, ami Isten ajándéka. 
Övé a dicsőség és hála! 
Imádkozó szívvel gondolok Rátok:  Mária

Szeretnék az Ő dicsőségére élni 
Olvastam a levelükben a pályázati felhívást, s mivel Isten sok 
mindent végzett életemben, nem is tudom, melyiket válasszam.
Édesapám és édesanyám valamikor hívők voltak, de aztán el-
hagyták az Urat, és világban kerestek jobb életet. Sajnos apu-
kám meghalt, igen csúnya vége lett. A koporsójánál döbbentem 
rá, hogy én nem akarok ilyen véget. Ezek után elkezdtem olvas-
ni a Bibliát és törekedtem elhagyni a rossz dolgokat. Azt hittem 
ez elég. A temetés után anyukám is elkezdett járni a dömsödi 
gyülekezetbe, de nemsokára agyvérzést kapott. Ez 2001-ben 

történt. Nyárra már egészen jól volt anyukám. Elkezdtem ismét 
hordani a gyülekezetbe, de én mindig kint maradtam, amíg ő 
bent volt. Később azonban én is bementem. Hála legyen Vasadi 
Lajosért és feleségéért, akik mellénk álltak.
Anyukám visszatért az Úrhoz, s bennem is elkezdett munkál-
kodni. Miután anyukámat 200l decemberében magához szólí-
totta az Úr, egyedül jártam tovább a gyülekezetbe.
„Ha nem lett volna velünk az Úr…”, éltem volna tovább régi 
életemet a bűnben, mocsokban. De hála Néki megajándékozott 
bűntudattal, de nagyon nehezen tudtam megalázkodni Ő előtte. 
Még hónapokig gyötört a Sátán, a munkámat sem tudtam ren-
desen végezni, és még az öngyilkosság is eszembe jutott. Ekkor 
jött a mentőöv. Vasadiné Margitka néni meghívott egy pünkösdi 
konferenciára, és én örvendezve elfogadtam a meghívást.
Az Úrnak terve volt velem, és szólt igéjén keresztül: „Jöjjetek 
hozzám mindnyájan akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek.” Máté 11,28
Az alkalom végén a meghívásra előre mentem és befogadtam 
Jézust, mint megváltómat. Itt értettem meg, hogy Isten nélkül 
lehetetlen élni. Hazafelé a meghatottság és a boldogság váltotta 
fel a fáradtságomat.
Este, mikor egyedül maradtam, megköszöntem, hogy meghalt 
értem a kereszten az Úr Jézus, s kértem, hogy Ő uralkodjon 
életem felett. Hálát adok azért, hogy ma is velünk van és számít-
hatunk Rá. Szeretnék az Ő dicsőségére élni.
Köszönöm a lehetőséget, hogy megoszthattam Önökkel ezt 
a nagy dolgot, majd legközelebb folytatom, mert 20 adás sem 
volna elég, hogy elbeszéljem a csodákat.

V. Lászlóné Teri, Kiskunlacháza 

Kitartotta felém karját
Amikor elolvastam tartalmas levelüket, azonnal indított a Szent-
lélek, hogy írjak magamról egy pár sort. Bátran írhatom, ha nem 
lett volna velem az Úr...
A szabadságomról visszatérve, amit Kárpátalján töltöttem, 
nagy lelkesedéssel fogtam a munkához. Azonban aug. 25-én 
váratlanul következett be egy munkahelyi baleset. Nem akarom 
részletezni, elég annyi, amit az orvos mondott a kórházban. A 
szerencsétlenségben nagy szerencséje van, mert ha 5-cm-rel 
tovább kapja az ütést, bizony többé nem mozdíthatná a két lá-
bát. Ugyanis 2 méter magasról háttal egy éles betonlapra estem. 
Megúsztam a balesetet két bordatöréssel és vesezúzódással. Ma 
szeptember 10. van, és még mindig betegállományban vagyok. 
Gyógyulgatok. Elmondhatom a 124. Zsoltár szavait egyes szám 
első személyben: „ Ha nem lett volna velem az Úr…”. Kitartot-
ta felém karját, és kegyelemmel hajolt le hozzám. De minden-
képp valamire figyelmeztetni akart az Úr. Szeretném jóvátenni 
azt, amit elmulasztottam, vagy rosszul csináltam. Kérem az 
Urat, hogy Ő éljen bennem.

Kedves levélolvasó! Kérlek ne légy távol az Úrtól, mert Ő közel 
van a benne hívőkhöz. Rendezzük úgy az életünket, hogy ked-
vesek legyünk Isten és embertársaink előtt. Adja Isten, hogy így 
legyen!  

K. Zoltán, Németország 
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Vele nem kell többé félnem semmitől!
Pár évvel ezelőtt, életem első csendeshetén kaptam ezt az Igét: 
„Menj haza a tieidhez, és mondd el nekik, milyen nagy dolgot cselekedett 
Veled az Úr, és mint könyörült rajtad!” (Mk 5,l9) Ezt a gadarai ör-
döngősnek, megszállottnak mondta Jézus. Azóta is ez az Ige ad 
erőt, bátorságot, hogy elmondjam, hogyan lettem több, mint 10 
évvel ezelőtt, 4l évesen Isten újjászületett gyermeke.
Budapesten, a Vízivárosban születtem és nőttem fel 6 testvé-
remmel együtt egy Istennel élő, őszintén vallásos, katolikus 
családban. Velünk laktak anyai nagyszüleim is. Gyerekkorunk 
boldog, szép és békés volt. Édesanyám szeretete, Édesapám 
tisztessége, becsületessége, mindkettejük hite és embersége, 
egymáshoz való hűségük maradt nekünk örökségül. A házunk-
kal szemben lévő templom szinte második otthonunk volt.
Érettségi után kerestem a helyemet, végül 1-2 zsákutcába torkolló 
próbálkozás után egy külkereskedelmi vállalathoz mentem dol-
gozni és a szükséges tanulmányok, vizsgák után üzletkötő lettem.
25 éves voltam, amikor férjhez mentem. Férjem mérnök–köz-
gazdász, a hazai úthálózattal foglalkozik. Isten nélkül élő, re-
formátus család egyetlen gyermeke. A házasságkötésünk utáni 
első évben megszületett Gyöngyvér lányunk, egyéves lett, mire 
hétszeri albérletből albérletbe való költözés után első saját, 
lakótelepi kis lakásunkba költöztünk. Pár hónappal később má-
sodik gyermekünk már ide született. Időközben családi életünk 
úgy alakult, hogy a család vezetése, gondja minden téren az én 
kezemben összpontosult. Én döntöttem a gyermeknevelés sza-
bályairól, a programokról, az anyagiak beosztásáról (férjem, pl. 
csak minimális zsebpénzt kapott havonta és kérnie kellett, ha 
többre volt szüksége), a hétvégék eltöltéséről, a nyaralásokról, 
a lakás berendezéséről, a gyermekek óvodai-iskolai elhelyezésé-
ről stb.
Nekem mindez először szokatlan volt, de férjemnek termé-
szetesnek tűnt, hiszen náluk ez volt a szokás. Pár hónapos volt 
második gyermekünk, amikor édesanyám egy szinte ismeretlen 
betegségben váratlanul meghalt. Ezzel új fejezet kezdődött szá-
momra. Ekkor jöttem rá, hogy édesanyám milyen sokat jelentett 
a számomra és milyen magától értetődő volt addig az ő léte. Bár 
külön laktunk, valójában sohasem szakadtam el tőle. Tudtam, 
hogy szüntelenül imádkozik értünk. Ezzel a tudattal bizton-
ságban, védettségben éltem. Halálával úgy éreztem, kihúzták a 
biztos talajt a lábam alól. Ingoványra kerültem, minden félel-
metes és bizonytalan lett. Ez azt is jelentette, hogy valójában 
férjem sohasem volt első az életemben. Egyedül voltam. Ekkor 
kezdtem keresni Istent: védelmet, elrejtettséget, biztonságot, 
békességet, kapaszkodót.
Házasságunk döcögve, de azért működött. Minden energiám-
mal a vallás felé fordultam. Részt vettem minden alkalmon, 
rendezvényen, eseményen. Énekeltem a templomi kórusban. 
Próbáltam betartani az előirt dolgokat. A lehetséges emberi 
eszközökkel igyekeztem Isten kegyeibe, közelébe férkőzni. Ér-
dekes módon azonban szinte minden egyre rosszabb lett. Mire 
harmadik gyermekünk megszületett, házasságunk betegségének 
tünetei kívülről is látszottak. Mindenről más volt a véleményem, 
mint férjemnek. Más volt az érdeklődési körünk, semmiben sem 
egyeztünk. Otthon szinte állandóan veszekedtünk vagy dühöd-
ten hallgattunk, ami még rosszabb volt. Társasági beszédtéma 

rendszeresen a másik fél dolgainak kipellengérezése, nevetsé-
gessé tétele volt. Sok sebet adtunk-kaptunk. Tele voltunk egy-
más felé elvárásokkal, igényekkel. A gyerekek szorongtak és ki-
használták a lehetőségeket. Pl. ha a konyhában igent mondtam 
valamire, a szobában az édesapjuk biztos nemet mondott. Ők 
meg azt csinálták, ami épp kedvükre volt. Többször is az előtt 
álltunk: elváljunk-e? A gyermekek miatt azonban mindig meg-
próbáltuk újrakezdeni. Az állandó kudarcok miatt még rosszabb 
lett minden, mint annak előtte. Egyikünk sem volt a helyén: én 
nem voltam feleség és jó anya, a férjem nem volt családfő és 
édesapa.  
Megfeszített erővel igyekeztem bizonyítani, hogy férjem az oka 
ennek a csődnek. Ezért tökéleteset akartam alkotni minden te-
rületen. A lakásban rendnek kellett lenni, a gyerekek hibátlanul 
öltözöttek, jól neveltek, jó tanulók voltak. A munkahelyemen 
kitüntetéseket kaptam, oszlopos tag voltam a templomban, 
népszerű voltam az emberek között. Közben megérintettek a 
divatos áramlatok: a humanizmus, az emancipáció és a termé-
szetgyógyászat. Nem vettem észre, hogy állandóan sajnálom 
magam a házasságomban lévő boldogtalanság miatt, és beleke-
rültem a depresszió ördögi örvényébe. Sajnáltam magam: talán 
nem ehhez az emberhez kellett volna feleségül mennem, nem 
ért meg senki, tönkrement a fiatalságom, nincs már lehetősé-
gem újat kezdeni, hiába erőlködöm, csak az erőm fogy stb.
Ezekben az években szinte egymásután haltak meg mindazok, 
akikhez kötődtem, akiknek a szeretetébe kapaszkodtam. Édesa-
pám, nagyszüleim, a család magányosan élő tantijai, akik törőd-
tek velem. Végül apósom is egy perc alatt elment egy váratlan 
infarktus következtében. Apósomat nagyon szerettem. Csak 
anyósom maradt, ő viszont ismeretségünk első percétől kezdve 
nem fogadott el engem és soha nem is értettük szót egymással.
Édesanyám halála óta l0 év telt el, 4. gyermekünket vártam. Ek-
kor már csak külsőleg látszottunk családnak. Barátaink eltűntek 
mellőlünk, egyre-másra változtattam a munkahelyeket is. Félel-
mek gyötörtek. Féltem az emberektől, az egyedülléttől, féltem 
vidéken, de a városban is. Féltem az autót vezetni és egyáltalán 
közlekedni. Féltem otthon, féltem az utcán. Féltem az ételektől, 
a fertőzésektől. Mindent hipóztam, állandóan kezet mostam. 
Féltem végül saját magamtól is.
A nappalok valahogy elteltek. Csöndben gubbasztottam egy 
sarokban, vagy törtem-zúztam, ami épp elém került. Néha 
nyüszítettem a félelemtől. Az éjszakák azonban még rettentőb-
bek voltak. Hangok, álmok, rémlátomások gyötörtek. Sokszor 
férjemnek egész éjszaka beszélnie kellett hozzám, hogy kibírjam 
valahogy reggelig. Nappal dolgozott, ellátta a gyerekeket. 
Aztán úgy éreztem, föl kell adnom az egész küzdelmet. Nincs 
számomra semmi remény. Legjobb, ha kilépek az élők sorából. 
Többször kinyitottam 6. emeleti ablakunkat, de valami mindig 
közbejött: vagy az egyik gyerek szólt, vagy a telefon csengett, 
vagy valaki becsöngetett. Ez elég volt arra, hogy becsukjam az 
ablakot. Villamos alá is akartam lépni, akkor egy kéz megfogta 
a vállamat. Nem volt mellettem senki. Úgy éreztem, Isten nem 
enged meghalni, hogy gyermekeim ne maradjanak árván. Hi-
szen én is milyen nagyon szenvedek édesanyám nélkül. Attól 
kezdve azon törtem a fejem, hogyan oltsam ki a lehető legkímé-
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letesebben gyermekeim életét. Istennek hála, nem találtam ilyen 
módszert. Teljesen kétségbe esve megszólítottam Istent: – Ha 
egyáltalán létezel, kérlek, mutasd meg, mit akarsz velem, mert 
így nem tudok élni. Egyet tudok csak: nem akarok elkárhozni! 
Nem sokkal ezután megszületett 4. gyermekünk. Ott a kór-
házban hozzám lépett egy asszony és Isten dolgairól kezdett 
velem beszélgetni. Feltűnt, hogy Bibliával a kezében sétálgatott 
a folyosón. Ő is a 4. gyermekét szülte akkor. Ezután sokszor 
hívogatott telefonon, látogattuk egymást. Én, aki olyan jára-
tosnak hittem magam a vallás dolgaiban, nem értettem mind-
azt, amit ez az asszony mondott. Néha idegesített is. Hasonló 
körülmények között éltek, mint mi, mégis egészen más volt az 
életük. Volt valamijük, ami nekem nem. Éreztem, hogy valami-
ért ezt az asszonyt Isten állította mellém. Békessége volt – én 

meg rettegve éltem egy kilátástalan, mély kút fenekén. Egyre 
komolyabb szívritmuszavarral küszködtem már ekkor. Ekkor 
ettől az asszonytól egy képeslapot kaptam: az l Timóteus l,l5b 
Ige állt rajta: „A bűnösök közt én vagyok az első!” Nagyon megsér-
tődtem, elhatároztam, nem is állok szóba vele többet. De ez az 
Ige nem hagyott nyugodni. 3 napi gyötrődés után igazat adtam 
neki. (Addig azt hittem, hogy rendes, becsületes, jó szándékú, 
jó ember vagyok.)
Ez idő tájt megtudtam, hogy minden orvosi diagnózis ellenére 
újból gyermeket várok. 41 éves voltam. Jelként fogtam fel ezt a 
dolgot, Istennek terve van velem. Tudni akartam, mi az. Annyit 
már éreztem, hogy életem megoldása benne van a Bibliában. 
Vettem egyet, aztán írtam a férjemnek pár soros búcsúlevelet, 
hívtam egy taxit és bementem az egyik kórház pszichiátriájára. 
Hallottam egyszer egy ott dolgozó pszichiáterről, így a taxisnak 
megmondtam az orvos nevét és azt, hogy gyermeket várok. 
Mire a taxis odaért velem, ájultam feküdtem a taxiban, fizikailag 
is rossz állapotban voltam. Ágyon tértem magamhoz. 2 hétig 
sétáltam a kórház parkjában, kezemben a Bibliával. Bele-bele 
olvastam, de nem értettem belőle semmit sem. Két hét múlva, 
saját felelősségemre, ahogy bevonultam, úgy haza is mentem. 
Tele voltam égető kérdésekkel. Szerettem volna választ kapni 
ezekre, szerettem volna beszélgetni egy „anyapótlékkal”. Az 
előző gyermekem születésénél megismert asszonynak elmond-
tam ezt és ő erre egy idős asszony címét adta meg. Levelet írtam 
erre a címre, őszintén elmondva benne mindent. Gondjaimat, 
problémáimat. Pár nap múlva lakásomon megjelent (telefonunk 
akkoriban nem volt) T. Anni néni és attól kezdve rendszeresen 
látogatott engem. Beszélgetéseinkben sok mindent megértet-

tem, azt is, hogy életem csődjének én vagyok az oka. Önzésem, 
a bűneim stb. Eddigi életemben mindent rosszul tettem, ha jó 
szándékkal is, de mégis Isten nélkül, a magam feje szerint. Ez 
a felismerés óriási teherként nehezedett rám. Szerettem volna 
megszabadulni ettől, kijönni valahogy a mélységből, megtisztul-
va újra kezdeni mindent.
Egyszer Anni néni megkérdezte, mit jelent számomra Jézus 
Krisztus? Azt feleltem őszintén: semmit. Nagyon sajnálom 
Őt, de fogalmam sincs, miért jött ide, a Földre szenvedni és 
meghalni. Anni néni csak egy szót mondott: ÉRTED! Abban 
a pillanatban leszakadt a szememről a hályog – egészen más-
képpen láttam a világot, mint addig. A hátamról legördült a 
szörnyű teher – könnyű és gondtalan lettem. Békesség töltött 
el. Biztonságba, védelembe kerültem. A távoli, hatalmas, ijesz-
tő Isten ölébe vett engem. Szólt hozzám az Ige: „Ne félj, mert 
megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy!” Ézs 43,l Énekeltem, 
táncoltam – Van Jézusom! Van Jézusom! Enyém lett. Én pedig 
teljesen az Övé akartam lenni. Megírtam a pszichiáternek, hogy 
nem megyek többet vissza, és gyógyszert sem szedek többet. 
Én többé nem leszek depressziós. Igazi, végső szabadulást és 
üdvbizonyosságot akkor kaptam, amikor – nem sokkal ezután 
– az okkult bűneimet (természetgyógyászat, horoszkópok, sze-
rencsejátékok, babonaságok stb.) is megvallottam egy lelkész 
előtt és megtagadtam a Sátánnal minden kapcsolatot. Boldog-
ság töltött el, daloltam állandóan. Hiszen még az Ég angyalai is 
örültek nekem (ld. Lk l5,10), akinek már régóta nem örült senki. 
Nevemet beírták az Élet Könyvébe, Isten gyermeke vagyok, 
örököse. Megszületett 5. gyermekünk, minden orvosi jóslat 
ellenére komplikációmentesen, egészségesen.  Jézus Krisztussal 
elindultam az új életben. Harcolnom kellett a félelmekkel: de 
Vele nem kell félnem többé semmitől! Újból kezdtem utcára 
járni, emberek közé mentem. Közlekedtem. Először nehéz volt 
autóbuszra, metróra szállnom. Pár évvel később megint tudtam 
autót vezetni. Még beszélni is meg kellett tanulnom. (Ezelőtt az 
is probléma volt, hogy l0 dkg párizsit kérjek.)
Közben éhesen olvastam a Bibliát, és értettem. Beszélt nekem, 
vezetett, tanított. Mindent tudni akartam Jézusról. Kerestem a 
hívők társaságát, így kerültem az asszonyórára is. Itt is mindig 
tanítást, útmutatást, választ kaptam. Segítséget hétről hétre. 
Mindig éppen azt, amire szükségem volt. Isten csodálatos tü-
relemmel, szeretettel nevelt, terelt, erősített, gyógyított – és teszi 
ezt azóta is velem. 
Egy évvel megtérésem után férjem is eljött velem egy evangé-
lizációra. A hét végén azt mondta: ide járna szívesen vasárna-
ponként is.
18 éves házasok voltunk már, amikor megértettem, miért ő a 
férjem, mit jelent feleségnek lenni, társnak, segítőnek. Milyen 
csodálatos, ha Istentől vesszük mindezt! Azóta eltelt újabb 8 
év. Helyünkre kerültünk. A férjem Istentől vezetett családfő 
lett. Minden átkerült az ő kezébe. Felelősen vezeti a családot, és 
nagyon jól csinálja. Engedi magát Istentől vezetni. Megtérésem 
pillanatától kezdve nem hiányzott többé az édesanyám. 13 év 
után el tudtam fogadni az ő halálát. Jézus Krisztus mindig ve-
lünk van, és csodák között élünk. Ő a békességet adta nekem és 
a Vele való örök élet biztonságát. Mindennap el kell fogadnom: 
bűnös vagyok, szükségem van bűnbocsánatra. Isten szereteté-
ből, kegyelméből élek és szeretném, ha életem minden perce az 
ő dicsőségét szolgálná! 

L-né Zsömböly Ágnes
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L E L K I P O S T A
Amikor azt kérdezik 

tőlem, nehéz vagy 
könnyű a lelki-
posta műsorát 

szerkeszteni, akkor sok minden átszalad a fejemben. Va-
lamivel több, mint 600 műsorral ezelőtt szerkesztettem az 
első lelkipostát, s emlékszem úgy éreztem, hogy néhány 
adás alatt kimerül minden téma. Ám – bármilyen hihetet-
len – segítségemre siettek a hallgatók. No, nem hiszem, 
hogy tudatosan, csak amolyan magától értetődő termé-
szetességgel, hiszen azzal segítettek, hogy őszintén és 
köntörfalazás nélkül írtak a saját harcaikról. Néha pedig 
az a legnagyobb segítség, hogy ha halljuk: Isten mások 
életében is megengedett hasonló próbákat, de aztán adott 
kimenekedést is. Bizalmat és erőt meríthetünk ezekből a 
helyzetekből. Amikor ezt megértettem, akkor már nem is 
volt olyan nehéz a lelkipostát szerkeszteni, hiszen csak 
hagynom kellett, hogy a hallgatók maguk szerkesszék 
azok által a levelek által, amelyeket küldtek...
Amikor levélíróink sorai eljutnak hozzánk, néha nem is 
gondolják mennyire időszerű, mennyire szívbe markoló 
egyik-másik levél. Most, hogy egyre-másra jönnek a bi-
zonyságtételek, néha úgy érzem, nem is tudom letenni a 
levelet, mert olyan mély hitről, vagy olyan gazdag megta-
pasztalásról szólnak, melyet egyszerűen nem lehet köny-
nyek nélkül végigolvasni. 
A most következő levelek is ilyen – s talán megbocsátják, 
ha azt mondom, számomra különösen kedvesek, hiszen az 
elmúlt években sok hasonló megtapasztalást szereztünk 
mi magunk is. 

1964-ben történt, amikor a családi házunk építése befejeződött, amit 6 
évvel előbb mi kezdtünk el, majd mikor az építési kölcsönt megkaptuk, 
átadtuk az Ép. Ip. KTSZ-nek kivitelezésre. Férjem akkor éppen mun-
ka nélkül volt, így az anyagiak megteremtése teljesen rám hárult.
Akkor kb. havi 1200 Ft. fizetésem volt, ebből éltem negyedmagammal 
egy melléképületben két kis gyermekkel.
Á 64 ezer Ft-os kölcsönt, amit 25 évre adtak havi 2%-os kamattal, 
havi 365 Ft-os részletekben kellett befizetni az OTP-nek. Kb. 300 Ft 
maradt a havi megélhetésre (rezsi, vásárlás stb.) Mikor az építkezés 
befejeződött, a KTSZ kiértesített, hogy a számlák rendben vannak, 
tartozás nincs.
Boldog voltam, hogy az építkezés végre befejeződött és így megszűnik a 
ráfordítandó, előre nem látott kiadás. Egy alkalommal mégis elővettem 
a költségvetés számláit és átbogarásztam. Minden rendben volt, csak az 
általunk épített melléképület tűzfalát, ami a főépületbe bele esett, nem 
számolták el. Ezt még vissza kell térítsék – gondoltam –, ami kb. 4-5 
eFt lesz. Amint tovább nézegettem az előirányzott építési műveletek 
számláit, észrevettem, hogy a KTSZ-től kiküldött adatok közül a 
tervezettel szemben egy tejes tétel lemaradt. Ez pedig a betonozás, ami 
14 eFt-ot tett ki.
Kétségbe estem. Hiszen ez nekem kb. 1 évi fizetésembe kerül. Miből? 
– kölcsönt már nem kaphatok, sehonnan segítséget nem várhatok. – Is-
tenem! – mi lesz, ha kitudódik, és azonnal fizetni kell? Kb. két hón-

apig kerültem a KTSZ tájékát, ami az utca túloldalán volt; oda lehetett 
látni tőlünk.
Egy alkalommal mégis üzenet jött, hogy jöjjek be, az Ép. Ip. szövetke-
zet főkönyvelője hívat. Megingott velem a világ. Uram, legyen, aminek 
lennie kell.
Bementem. Egy idős, hajlotthátú úri ember volt a főkönyvelő. Leültetett, 
majd közölte velem, mivel tudja, hogy eléggé szorult állapotban va-
gyunk, szeretne egy jó Karácsonyt szerezni nekem. Ugyanis megtalálták 
a főfal beépítését, amit nem számítottak vissza, meg az alapépítésből is 
valamit, tehát 6 eFt-tal szeretnének megajándékozni.
Akkor én azonnal éreztem, hogy itt az ÚR működik. Őket használta 
fel arra, hogy szorultságaimból feloldjon. Azt mondtam a főkönyvelőnek, 
hogy előbb haza megyek, áthozom az én irataimat és egyeztessünk.
Mikor haza mentem, férjem nem volt otthon, kivel beszéljem meg? -Nekem 
vissza kell mennem. Azonnal kinyitottam Bibliámat, ahol ez az ige állt: 
„Megállj! Mindezáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek 
pecséte ez: Ismeri az ÚR az övéit, és: álljon el a hamisságtól minden, aki 
Krisztus nevét vallja!” 2Tim 2,19. Úgy hangzott ez az Ige, mint Dávid 
esetében: „Egyszer szólt az ÚR, s én kétszer hallottam ugyanazt.”
Visszamentem, és az irodában ott volt az egész vezérkar. Valami 
munkaügyi megbeszélésre jöhettek. Én aztán hangosan elmondtam a 
főkönyvelőnek, hogy átnézve a költségvetés iratait és a számlákat, úgy 
találtam, hogy Önök részéről a betonozás teljesen lemaradt.
Halotti csend lett. Ez az ember elfordult és az ablak felé nézett. Később 
megszólalt; ha így van, akkor ezt be kell, hogy fizessem a Vállalatnak. 
Igen, mondtam. Csak az lenne a kérésem, hogy fél éves részletekben 
fizethessem be. Megengedték. Nagy kő esett le a szívemről. Hálát adtam 
az én gondviselő, igazságos Atyámnak.
Másnap az egyik munkatársnőm elmondta – akinek a férje is ott volt 
jelen művezetőként – hogy, mikor elhagytam az épületet, az egyik vezető 
felhördült: ez a marha, hogy tudott ilyent csinálni? – soha senki nem jött 
volna rá. S a többiek is hasonló ítélkezésekbe kezdtek. Akkor András 
bácsi, a művezető azt mondta nekik: ez az asszony nem bolond, hanem 
istenfélő.
Pár nap múlva a kisboltban, ami a KTSZ-szel szemben volt, valaki 
hátulról átkarolt. Mikor hátranéztem, a KTSZ vezető igazgatója volt. 
Rám mosolygott, így hálálta meg, hogy igazságosan jártam el, hiszen ő 
is evangélikus, istenfélő nevelést kapott.
Azóta is gyakran eszembe jut és szívem hústáblájára íródott ez az ige. 
És vallom, hogy az ÚR ma sem engedi, hogy bármikor is ingadozzék 
az igaz!  P.  Józsefné

Lehet, hogy bolondnak mondják a hívő embert a környe-
zetében élők, csak azért, mert egy-egy döntésnél inkább 
az anyagi veszteséget vállalja, mintsem hogy hűtlen le-
gyen Urához, de mindez nem számít. Osztom levélírónk 
háláját és örömét. Ennyi év után is világító fáklya a hitből 
meghozott döntés. A 119. zsoltár szavai jutottak eszembe 
ennek kapcsán: „A te határozataidból leszek értelmes, 
gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét. Az én 
lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világos-
sága. Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te 
igazságodnak ítéleteit.”
Érdemes ragaszkodni az Úrhoz minden körülmények között!
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Szeretettel köszöntöm a Testvéreket! 
Elég régen írtam, bocsánatot kérek érte. Minden nap hallgatom az esti 
adásokat, és a szombati levelesládát. Nagyon szeretem hallgatni. Igen 
nagy szükségem van az igére, hogy növekedjek és épüljek. 
Most mégis a testvérek levelei úgy elgondolkoztattak. Hogy olyan erős 
hittel és reménységgel, boldog örömteli leveleket írnak. Hogy milyen 
boldogok, ezen elgondolkoztam. Valamikor én is ilyen leveleket írtam, 
boldogan és teli örömmel. Ebből egyet-kettőt fel is olvastak. De az utóbbi 
időben csak a sötét felhők tornyosultak a fejünk fölé. A családban sok 
gond, probléma az unokákkal, sok-sok kilátástalan helyzet. Majd a 
férjem is megbetegedett, lassan egy éve. Nem látunk kiutat! Csak a sötét 
felhőt, ami nem akarja átengedni a fényt, az igazi napsugarat. Sok-sok 
ima, és semmi választ nem kaptam. Tudom, hogy az Úr munkálkodik, 
csak még nem látjuk. El voltam keseredve, már-már úgy éreztem, hogy 
elhagyott az Úr. A mai napig így keseregtem.
Megkaptam az Antenna újságot, és elkezdtem olvasni. Először Anikó 
bizonyságtételét: Míg tart a kegyelmi idő. Az édesanya megérte, hogy a 
lánya megtért, és boldogan hunyta le a szemét. Nagyon meghatódtam. 
Majd Elek Éva írását olvastam, mennyi szenvedésen ment át Salyámosy 
Éva testvérünk. Megértettem, hogyha nem kerülünk szenvedések közé, 
akkor langymeleg életű keresztények leszünk. 
Könnyekkel küszködve olvastam a sorokat. Majd sírva leborultam 
az Úr előtt, és megköszöntem a sok szenvedést, próbát, és bocsánatot 
kértem, hogy meggyengült a hitem és a bizalmam. Növelje hitemet, és ne 
engedje, hogy elcsüggedjek.
Hiszem, hogy az Úr a szenvedésekből is jót fog kihozni. Mert Ő szerető 
Atya. Köszönöm a MERA minden munkatársának a sok bizony-
ságtételt, és az Úrnak, hogy újból boldog gyermeke vagyok. Boldogan 
vallom, hogy Krisztus enyém és én az Övé.
Az Úr áldása legyen a MERA minden szolgálatot végző testvérén. 
Szeretettel és imádkozó szívvel: T. Józsefné Budapest

Amikor először éltem át olyan helyzetet, amikor nekem 
mondták: Isten a szenvedésből is jót fog kihozni, nem 
voltam túl boldog a vigasztalástól. Ám aztán meg kellett ta-
nulnom, hogy Isten nem ejt hibát, s ha megenged valamit 
az életünkben, akkor annak konkrét áldásai lesznek, vagy 
saját vagy más emberek életében. Néha a környezetünkben 
élőknek van arra szüksége, hogy lássák: milyen módon 
hordja a hívő a szenvedést, s hogy éli át Isten békességét, 
és szabadítását. Jó, hogy ez a levélíró már önmaga eljutott 
arra a felkiáltásra: „Boldogan vallom, Jézus enyém.” Sok-
szor ez a tudat az egyetlen reménysugár a nehézségek kö-
zepette, de ő nem hagyja el azt, aki benne bízik.

Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, Isten áldását kívánva munká-
tokra, amely nem hiábavaló az Úrért. Minden leveleteket köszönök, 
igeverseket, amelyek sokszor szíven találnak. Jókor érkeztek, biztattak 
és bátorítottak. A kis füzeteket is, amelyek életkérdésekről szólnak, 
köszönöm!
Bocsássatok meg nekem, hogy én csak most írok. A MERA rádió 
adásaiból is sokat épülök esténként, az igei tanításokból. Hála a jó 
Istennek, hogy még nyitva van a kegyelem ajtaja, és szabad hirdetni a 
szent igét. A jó hírt, az örömhírt a bűnbocsánatról. Mert van bűnbocsá-
nat, az Úr Jézus váltsághalála és feltámadása által. Aki hisz benne és 
elfogadja. Hiszen ingyen kegyelemből van üdvösségünk, örök életünk, hit 
által. Isten ajándékaként, nem lehet érte megdolgozni. 
Hívő családba születtem, 13 éves voltam, amikor bemerítkeztem, 

elfogadtam az Úr Jézust. 18 évesen férjhez 
mentem, felemás igában éltem. Született 2 
gyermekünk 1 lány és 1 fiú. Engem 
nagyon elsodort a világ szele, egyre 
távolabb Istentől, az atyai 
háztól. Amikor össze-
csaptak a felhők a fe-
jem felett, a szüleim 
is elmentek az örök hazába, Isten megszólított. Megállított, magához 
vonzott, felemelt a mélyből. Visszavezetett az atyai házhoz. Örült 
az elveszettnek, aki megkerült. Megkeresett a jó pásztor. Megmosott 
megtisztított Jézus vére által. Fehér ruhát adott, új szívet és új életet. 
Békességet, bűnbocsánatot, amely örökké tart. Behelyezett a gyüleke-
zetbe, Isten szerető családjába. Ez nagy kegyelem számomra, amit nem 
érdemlek meg. Jézus szereti a bűnös embert, csak a bűnt gyűlöli. Nem 
akarja az ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen.
Meghallgatta szüleim imáját is évtizedeken át, mely nem szállt a porba. 
És a gyülekezet is imádkozott értem, családomért. 10 éve a szentendrei 
gyülekezet is imában hordoz engem. 
Az a feladatom, hogy én utat mutassak embertársaimnak Jézus felé. 
Egy új szakasz, új kezdés van az életemben. Elmondhatom, ha nem lett 
volna velem az Úr, nem bírtam volna ki, amit átéltem 7 hónap alatt. 
Először elvesztettem a fiamat, ebben az évben a férjemet is. Tudom, 
hogy nem vesztettem el őket teljesen, mert tudom, hogy ők is kegyelemben 
részesültek. Békességem van. Azt nem mondom, hogy nem hiányoznak. 
Ez fájdalmas nekem, de az erőt fentről kapom és kaptam hozzá. Az a 
reményem, hogy ők előre mentek és találkozni fogok velük. Bizonyságot 
várnak tőlem az emberek, akikkel minden nap találkozom. Akik 
félnek a haláltól. 
Jézus mondja: „aki hisz énbennem, ha meghal is él.” Én ezt hiszem és 
vallom.  P. Lászlóné Szentendre

Haza fogadja az Úr az eltévedt bárányt, s magához öleli 
a tékozló fiút – még ha lány is… Együtt örvendezünk 
szentendrei hallgatónkkal a megtalált kegyelem, s a bé-
kesség fölött.

Kedves Mindenki, aki a MERA műsorainak készítésében részt vesz! 
Amikor itthon vagyok, mindig a MERA adását hallgatom az interne-
ten keresztül. Az előbb azt hallottam, hogy szükségetek van a levelekre, 
ezzel is segíthetjük munkátokat – ezért ragadtam billentyűzetet!
Magamról annyit, hogy 47 éves vagyok, 4 gyermek édesanyja és csak 5 
éve járok az Úrral. Ezért szeretem hallgatni az adásokat, hiszen úgy 
érzem, nagyon sok pótolnivalóm van. Mivel egy-egy adást többször is 
meghallgatok a hét folyamán, jelentősen nő a Biblia-ismeretem. Szeretem 
hallgatni a bizonyságtételeket, és amikor Mária néni hangját meghallom, 
még mindig átfut rajtam a borzongás, eszembe jut alakja, ahogy meg-
látogatta a „kutyáinkat”. 1987-ben költöztünk vidékre és a következő 
évben pumi kutyát vásároltunk – Mária nénitől. Sokszor beszéltem 
vele a kutya tartásáról, később nálunk is lettek kiskutyák, és ő mindig 
készségesen állt rendelkezésre tanácsaival, és amikor erre járt, gyakran 
benézett hozzánk. Aztán viharossá vált az életünk, gödörbe estem, az 
alkohol rabságába. 2000-ben szabadultam, s ma már úgy gondolom, 
hogy bizonyára Mária néni imádsága is segíthetett, hogy újjászülethet-
tem. Megdöbbentem, amikor a MERA adásában hallottam meg a 
hangját, és sajnálom, hogy már nem mondhatom el neki az örömhírt 
– bár ahogy a fia írta nekem, ő tudja ott fenn, hogy mi történt velünk.
Még egyszer szeretnék köszönetet mondani munkátokért és köszönöm 



2006 12 plussz plussz 132006 
a rendszeresen küldött Antenna újságokat is, 

amit a gyülekezetben osztok szét és most 
már egyre többször az életük végén 

Istent kereső emberek kezébe tu-
dom adni. Isten ugyanis úgy 

vezérelte életemet, hogy a 
tanult külkereske-
delmi üzletkötőből 

ma már hospice-csapatban dolgozó lelki segítő lettem, most járok men-
tálhigiénés másoddiplomás képzésre. Az ő erejével tudom a haldoklók 
kezét fogni és eddigi néhány hónapos munkám alatt néhányukat Jézus 
Krisztushoz vezetni. Nagyon szívesen leírnám a legszebb történeteket!
Ahhoz, hogy ezt a munkát végezni tudjam, szükségem van a feltöltő-
désre, amit az adások hallgatásával megkapok. A reggelt az „Útjel-
ző”-vel kezdem, többször is meghallgatom. Napközben többször itthon 
is vagyok, akkor rögtön bekapcsolom a számítógépet, hogy az adást 
hallgassam – köszönöm a lehetőséget!
Kívánok sok áldást és erőt a munkátokhoz: K. Zoltánné Bea

Rendkívül jó volt olvasni ezt a levelet, s külön öröm, hogy 
míg sokan elmenekülnek a haldoklók környékéről is, addig 
ez a hallgató szolgálatnak tekinti, hogy mellettük legyen, 
s a kezüket fogja, amíg el nem jutnak az utolsó sóhajtásig. 
Még fontosabbnak tartom, hogy van mersze és bátorsága 
az Úr Jézust megvallva segíteni ezeknek a haldokló embe-
reknek. Milyen más lenne sokaknak az élete vége, ha leg-
alább az utolsó napokban rádöbbenhetnének: Isten sokkal 
többet és jobbat tervezett nekünk, mint amennyit ezen a 
földön el tudunk képzelni, s van lehetőség megragadni az 
örök életet... Ebben a szolgálatban kívánunk kedves hall-
gatónknak kitartást és sok-sok örömöt.

Felhívásukra éltem a lehetőséggel, hogy életem sorsdöntő átélését meg-
oszthatom másokkal tanulságul, biztatásul. Szívemen viselem azok 
sorsát, akik még megkötözötten nem tudják megtenni az első visszalé-
pést. Sajnos sokan vannak. Úgy érzem, felelősséggel tartozunk érettük. 
És felelősséggel az ifjak iránt, akik érzékenyek. Figyelik hitéletünket, 
beszédeinket. Ha csak egy léleknek segíthettem, már nem hiába való.
Még tart a kegyelem.
Minden testi betegség gyógyulásának első feltétele a felismerés. Utána 
már csak be kell tartani az orvos által előírt gyógymódot. Fontos a biza-
lom, az én akaratom, a kezelés betartása a teljes gyógyulásig.
Így van ez a lelki életben is. Ifjú lány koromban 17 évesen fogadtam el 
az Úr Jézust személyes megváltómnak. Azt hittem, ez az első szeretet 
érzése soha nem fogy el. A sérüléseket akkor kaptam, amikor észre 
vettem a körülöttem élő lelki testvérek hibáit is. Igen megbotránkoztam. 
Sokan mondták, hogy nem emberekre kell nézni, de hát köztük éltem. 
Úgy hittem, hogy egy hívő szent is. Új élete van.
Gyülekezetünkben szakadás lett. Már nem kívánkoztam köztük len-
ni. Kerestem máshol is a közösséget, de már lelkileg beteg lettem. Később 
már ritkultak a vágyak a szívemben.
Utólag visszagondolva úgy látom, hogy az én hitgyengeségem nem bírta 
ki a próbákat. Sok-sok év telt el azóta, és nagy hála van a szívemben 
Isten iránt a kegyelemért.
Amikor úgy éreztem, hogy összeroskadok, és térden állva keservesen 
tudtam sírni az Úr előtt, belátva bűneimet, esendőségemet, akkor tudott 
segíteni rajtam. Tékozló fiúként indultam vissza az atyai házhoz. Per-
sze ez sem ment könnyen. 

A kísértő sok gondolattal akart visszatartani. Mit gondolnak majd 
rólad, mit mondanak neked, hogyan ítélnek meg? Meg azt, hogy nem 
volt neked könnyebb nélkülük?
De ott csengett a fülemben az igéből kapott biztatás: Megbocsáttattak a 
te bűneid, eredj el, és többé ne vétkezz. Ebbe a reménységbe kapaszkod-
va indultam reggel a gyülekezetbe. Az ajtó előtti lépcsőn még megtorpant 
a lábam, de nem engedtem a kísértőnek.
Testvéri szeretet vett körül. Az igehirdetés a hűségről szólt Isten iránt. 
Csak nekem. Végig sírtam. Számomra akkor ismeretlen lelkipásztor a 
végén megkérdezte tőlem, hogy van testvérnő? Újjá születve, válaszoltam. 
Ennek hatodik éve. Buzgóságom még töretlen, de előttem van, hogy vi-
gyázzon, aki áll, hogy el ne essen. Kegyelem, hogy az Úr visszavezetett. 
Igéje naponta megújít, erőt ad. Hálával a szívemben mondom el az al-
kalmas helyen, hogy van a tévelygőknek is kegyelem, csak el kell jutni a 
felismeréshez. Hogy szükségünk van a gyógyulásra.
Testvéri szeretettel:  Fné Erzsike, Budapest

Azt hiszem sokaknak szükségük volt erre a bizonyságté-
telre. Annál is inkább, mert ha valaki egyszer elkanyaro-
dott a keskeny útról, a Sátán szívesen hitegeti azzal: neked 
már nincs esélyed. Te már véglegesen elvesztél.
Nos – mint levélírónk esete is bizonyítja – Isten szeretete 
megdöbbentően hatalmas, persze ez nem jelenti azt, hogy 
játszhatunk vele, vagy visszaélhetünk a kegyelemmel, 
de azt igen, hogy nem mi mondjuk ki a végső szót saját 
életünkkel kapcsolatban. Ha valaki kicsit irigykedve hall-
gatta ezt a bizonyságtételt, és úgy érezte, hogy de jó lenne 
ennek az asszonynak a helyében lenni: nos, van lehetőség, 
mert Jézus várja azokat, akik utána sóvárognak...

Kedves Testvéreim az Úrban! Most ragadok először tollat, hogy a 
MERÁ-val levelezzek. Ezúton köszönjük a MERA újságot. Egy éve 
vagyunk hallgatói férjemmel együtt a középhullámú adásoknak, amit 
sohasem mulasztunk el meghallgatni. Mert életünk mindennapi táp-
lálékává vált.  Különösen a Biblia üzenete sorozat. Gerzsenyi László 
testvérünk az ige üzenetének naponta olyan mélységeit világítja meg 
számunkra, mely igazi szellemi felüdülést jelent. 
Köszönjük nektek az Úr munkájában kifejtett munkátokat, és 
imádkozunk további szolgálatotokért. Az Ef  6,6-8 verseivel testvéri 
szeretettel köszöntünk: Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek 
akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten 
akaratát: lélekből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem 
mint embereknek; mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, vissza-
kapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad.

Szabó házaspár, Miskolcról

Kedves Szabó házaspár! Köszönjük a levelet, de különösen 
a levél végére eltett igét. S hogy ennek az igének a szelle-
mében élhessünk, kérjük, ne felejtkezzenek meg naponta 
imádkozni érettünk! De hadd kérjük ugyanezt minden 
hallgatótól. 
Tudjuk, hogy igaz: munkánk nem hiábavaló az Úrban. 
Ám ugyanakkor elmondhatjuk Pál apostollal, „nagy kapu 
nyittatott nékem, de az ellenség is sok.” Szeretnénk, úgy 
szolgálni, mint akik nem a meghátrálás emberei, hanem a 
hitéi, hogy életet nyerjünk.

Kulcsár Anikó
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Emlékképek az evangéliumi rádió hőskorából

Kazettát szabad készíteni
A történet a „feljelentősdi” korszakban 
indul. Valutával való visszaélés, üzérke-
dés – bizony elég indok arra, hogy vizs-
gálat induljon.
Így gondolkodtak a feljelentők is, s fel-
jelentették az ugyanabba a gyülekezetbe 
járó testvérüket is.
A hatósági vizsgálat alapján kiderült, 
hogy a feljelentésnek semmi alapja. Ad-
digra azonban megromlottak a baráti, 
testvéri kapcsolatok. Az Úrnál van az 
ítélet. A valóság az volt, hogy néhány 
testvér összejött imádkozni, énekelni, 
zenélni, és erről kazetták készültek. Mi 
abban tudtunk segíteni, hogy minél tisz-
tább felvételek készüljenek, hogy szolgál-
hassanak másoknak.
Természetesen a hangjuk megjelent a 
rövidhullámú rádióban is, hiszen abban 
az időben kevés keresztény ének volt 
Magyarországon közkézen.
A vizsgálat során a rendőrfőnök erre is 
rákérdezett a testvérnél. A testvérünk 
visszakérdezett, nem szabad kazettát 
készíteni. A rendőrfőnök néhány pillanat 
múlva így válaszolt: kazettát készíteni 
szabad, de vigyázzanak, kinek adják 
tovább. És még hozzátette, ha lehet, ne 
szítsák az ellentétet. Különben hallgat-
tam a rádióban az éneküket és tetszett. 
Azt hiszem bölcs döntés volt a rend-
őrfőnök válasza.

„A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, 
sóval fűszerezett, hogy tudjátok, hogy mimó-
don kell néktek kinek-kinek megfelelnetek” 

Kol 4,6

A távozáskor ne kérj habos kávét
Egy eredményes hétvége után, sok szép 
énekkel a tarsolyunkban, már össze-
pakoltunk a kocsikban. A helyi gyüle-
kezetben voltunk. A vasárnapi ebédet is 
elfogyasztottuk egy kedves testvérünk 
otthonában.

A kabátokat is felvettük már. A búcsúzás 
előtt a háziasszony feltette a kérdést: hány 
kávét kérünk?
Többen kértünk, így hát helyet foglal-
tunk. Majd mindenki megkapta gőzölgő 
kávéját. Habot is kérnek? – hangzott 
a következő kérdés. Már szisszent is a 
palack a kávéscsésze közepébe. A kávé 
jókedvűen teret engedett a fehér habnak 
és beterítette az ott ülők kabátját. 
Igen ám! De a palack továbbra is nyomta 
a cukros habot, nem akarta abbahagyni a 
szolgáltatást. Jutott belőle fejre, nyakba, 
kövezetre.
A megdöbbenés csendje után ékes ha-
hotába tört ki a társaság. A tisztálkodás, 
öltözködés után megállapítottuk, hogy 
utazás előtt csínján kell bánni a kávéval, 
de pláne a tejszínhabbal.

„Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók 
irányába, a jó alkalmatosságot áron is megve-
gyétek.” 

A gardróbszekrényben
Magyarország éppen a „GORENJE” 
korszakát élte. Többen, akik a zenei fel-
vételekkel és terjesztéssel foglalkoztunk, 
vágy ébredt a szívünkben egy saját stúdió 
felállítására. Különben is pályáztunk egy 
földi rádióállomás működtetésére. Tele-
fon ide – telefon oda. Tapasztalatcserére 
Bécsbe utaztunk, az ottani ERF stúdió 
megtekintésére. Ez egy keresztény stúdió, 
melyet a civil és gyülekezeti munkájuk 
mellett tartanak fenn a keresztény embe-
rek. Ennyit tudtunk róla. 
Korán reggel indultunk. Egy kevéssel 
tíz óra után érkeztünk a megadott címre 
Bécs külvárosába.
Egy nagyon egyszerű, de céltudatosan 
felépített stúdió tárult elénk. A stúdió 
egy kisebb műszaki helyiséget és egy na-
gyobb, jól csillapított, zenei felvételekre is 
alkalmas termet foglalt magába.
A helyiségek egy dupla zsilipezésű előtér-
ből voltak megközelíthetőek, és tartozott 

hozzá egy kis méretű raktárhelyiség. A 
felvételi és műszaki helységek úgynevezett 
reflex dobozokkal voltak belülről körbe 
kerítve. Láttunk egy pár mozgatható para-
vánt is. Többen lerajzoltuk és közben kér-
dezgettük a vezetőt az elkészítés módjáról. 
Nagyon sokat segített nekünk az ottani 
megoldások egyszerűsége és nagyszerű-
sége. Beesteledett, mire mindent meg-
néztünk. Ahol a szállásunk volt, ott egy 
kis magyar nyelvű gyülekezet működött. 
Részt vettünk az imaórán, bizonyságot tet-
tünk, örültünk egymásnak. Éjfél körül fe-
küdtünk le. A két szobás lakás tulajdonosa 
azt mondta, hogy ő a kamrában alszik. A 
két kis szobát két házaspárunk foglalta el. 
Nekünk hármunknak az összekötő folyo-
só maradt. Ketten gumimatracon, én pe-
dig a gardróbszekrényben kaptam helyet. 
Kényelmesnek bizonyult számomra.
A kirándulás után hamarosan felépítettük 
stúdiónkat az egyik testvérünk családi 
házának pincéjében.
Olyan jól sikerült, hogy azóta is ott vesz-
szük fel a zenei felvételeinket.

Bödös József

Kiadja a Magyar Evangéliumi 
Rádió Alapítvány

Szerkeszti:
Kulcsár Tibor
Molnár Tünde

A rádióadásokat és lapunkat önkéntes 
adományokból tartjuk fenn. Az Antenna 
újságot, mint a MERA hivatalos értesítőjét 
mindenkinek díjmentesen megküldjük, aki 
azt kéri, vagy akinek a címét megküldik.

Postacímünk: 
H–1428 BUDAPEST, Pf. 4

Tel./üzenetrögzítő: (1) 327–0440
WEB címünk: www.mera.hu

e–mail: radio@mera.hu
Pénzadományok az alábbi 
csekkszámlára küldhetők:

OTP Bp. II. 11702036–20573096
Swift code: OTPVHUHB

Adószámunk: 18007411–1–42

Készült: Maximumprint Bt. Nyomda
Felelős vezető: Sztasák Árpád

Tel.: 06-70-312-6633
Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgős 

segítségre van szükség, nehogy gyümölcstelenek legyenek. (Titus 3:14)
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A kulisszák mögött:
Egy bibliaóra felvétele a mera rádióban

Csütörtök, késő délután volt. Este fél 
hatkor kezdődött a Merában a Bibliaóra 
c. műsorunk felvétele. Én a munkából 
jöttem és megálltam egy üzletnél, ahol 
a számomra nagyon finom majonézes 
krumplit mérik és vettem 10 dekát egy 
sós kiflivel, nehogy bekorogjon a gyom-
ron a felvételkor. Amint fizetni akartam, 
hát pont Anikó és Tibor volt mögöttem. 
Nagyon megörültünk egymásnak. Gon-
dolom ők is vettek valamit vacsorára, 
aztán benn találkoztunk.

Én nagyon szeretem a Bibliaóra felvé-
teleit is, mert ilyenkor találkozhatok Ti-
borral és – be kell vallanom – tudatosan 
felhasználom a lehetőséget arra, hogy 
elővezessek egy-egy bibliai témát, amit 
nem értek. Már nagyon sok értékes ma-
gyarázattal lettem gazdagabb, amit Isten 
külön áldásának tartok. 
Látom, hogy Tibor sokszor olyan fáradt, 
hogy alig vonszolja magát, de én még-
is kérdezem őt, mert egyszerűen nem 
tudom megtenni, hogy ne kérdezzem, 
annyira vágyom a válaszra. Ilyenkor 
Anikó is besegít. Ők ketten szoktak 
magyarázni, aztán az én érdeklődésemen 
felbátorodva mások is megnyílnak, és alig 
bírjuk elkezdeni a felvételt, annyi érdekes 
téma jön fel.
Ma leginkább azt értettem meg, hogy 
jó egy történetet egyfolytában elolvasni 
a Szentírásban és akkor ott könnyebben 
megtaláljuk az okot és az okozatot is. Így 
volt ez, amikor Dávid király felől fag-
gattam Tibort. Azt nem értettem, hogy 
miért válaszolt oly lemondóan a koráb-
ban harcos, de most menekülő Dávid 
az embereinek, amikor a mellettük jövő 
Simei oly bőszen szidalmazta őt. Kövek-
kel dobálta a királyt és port szórt feléje. 
A történetet Sámuel második könyvének 
16. fejezetében olvassuk. Erre azt a vá-
laszt kaptam, hogy lapozzunk csak kicsit 
vissza a Szentírásban! A 12. részben Ná-
tán próféta meglátogatja a paráznává és 
gyilkossá vált királyt, és egy példabeszéd-
ben felnyitja a szemét, hogy milyen gálád 
dolgot követett el az Úr ellen, mert okot 
adott az ellenségnek Izrael gyalázására. A 
büntetés többrétű volt: 
– ...ezért sosem távozik el a fegyver a te 
házadtól... feleségeidet szemed láttára ve-

szem el... fiad, aki most született meghal...
Dávid tehát tudta, hogy jogos mindaz, 
amit felhoznak ellene. Ezért elhordozta 
a szidalmat, mint az Úr jogos büntetését 
abban bízva, hogy Isten talán könyörül 
rajta, így jött fel, hogy bizony, amit ő tett, 
amit ő engedett be a családba, az fekete 
felhőként ott is maradt velük. A király 
paráznaságba esett Betsabéval, és Támárt 
Dávid szépséges lányát megerőszakolta 
egy ifjú. Dávid fegyverrel tört Úriásra, 
Betsabé férjére, akit megöletett Abosolon 
is fegyverrel tört Dávidra. Szomorú pár-
huzamok, de bizony igazak. Isten a saját 
nevét, a saját kiválasztottján megnyugodó 
kegyelmét nem engedi büntetlenül meg-
lopni.

Aztán bementünk a stúdióba a „Lel-
kiposta” felvételére. Tibor olvasott fel 
egy részt, amikor mi Anikóval úgy el 
kezdtünk nevetni, hogy alig bírtuk visz-
szatartani a nagy hahotázást. Nem volt 
semmi különös, csak egy kis mondat 
huncut felhangja nevettetett meg minket. 
No, mi történt? Szegény Tibor észrevett 
minket – mint két rossz gyereket a matek 
órán – bizony el is rontotta a szöveget, 
megálltunk, újra kellett venni.
Igen ám, de ez a szünet éppen elég volt 
nekünk Anikóval arra, hogy az elfojtott 
nevetésünk vulkáni erővel törjön fel. 
Szegény Tibor, már ő is elnevette magát. 
Aztán jöttek a vidámabbnál vidámabb 
megjegyzések egymás után, és már úgy 
hahotáztunk mindnyájan, hogy zengett 
bele a stúdió. Tibor próbált minket rend-
re inteni, de nem járt sok sikerrel.
Tibor már szerette volna folytatni a mun-
kát, amikor komolyságot kért.
– Tőlem mehet a dolog – feleltem. Ekkor 
az asztal alá bújtam és a terítő szélét, mint 
egy piros orvosi maszkot az arcom elé 
tettem és így csak a szemem látszott... de 
az aztán úgy nevetett, ahogy csak bírt.
No, Tibor megint nem tudta folytatni 
tovább:
– Azt gondolod – fordult felém nevet-
ve –, ha a piros csadorod mögött ráz a 
nevetés, akkor nekem jobb? – és már neki 
is fülig ért a szája..
Szegény technikusunk, Bálint, azt sem 
tudta, hogy mikor megy már a MERA 
műsor, és mikor adjuk elő a mi kis saját 

műsorszámunkat. De nem bírtunk ma-
gunkkal.
Ekkor nagy vidáman ezt mondtam:
– Na, most legalább egy évet meghosz-
szabbodott az életem, mert olyan nagyon 
jót nevettem.
Anikó rögtön kifejtette, hogy egészsé-
gesebbek is lettünk a nevetéstől, mert 
több oxigént kapott a szervezet... és így 
tovább... beszélgettünk, mire szegény 
Tibor immár könyörgő szemmel ránk 
nézve így szólt:
– Haladjunk már egy picit, ha lehet. 
Végül folytattuk a munkát, és én meg-
mondom őszintén, komolyan kellett 
imádkoznom, hogy méltóan tudjak visel-
kedni az Úr munkájában.
Később, amikor befejeztük a felvételt, 
akkor meg a tízparancsolatból jöttek fel 
kérdések és azzal ostromoltuk Tibort, 
ő pedig hősiesen válaszolt egészen az 
utolsó pillanatig, amikor már indulniuk 
kellett.
Lehetett este nyolc, fél kilenc, amikor ha-
zaindultam, de akkor már ott volt a többi 
testvérem, hogy ők folytassák az Isten 
munkáját. Kocsis Tibi is befutott miköz-
ben én Bödös Eszterrel beszélgettem.
Este kilencre értem haza, de nagyon, na-
gyon jó napom volt és ezt Isten áldásának 
köszönhetem.

Hát, így dolgozunk mi kedves hallgatóink 
az úgynevezett színfalak mögött. Remé-
lem, ezzel én is mosolyt tudtam csalni az 
arcotokra, kedves testvérek. Szeretettel 
gondolok mindnyájatokra: és elmondom: 
Nagyon szeretek a Merában dolgozni.

Salyámosy Éva. 

Köszönjük minden kedves 
támogatónknak a 2004-ben fel-
ajánlott személyi jövedelemadó 
1%-át, amelyet 2005-ben utalt 
át az APEH bankszámlánkra. 
Ennek összege

528 000 Ft. 

Ezt az összeget az  
újságunk kiadására fordítottuk.
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A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ 
ALAPÍTVÁNY ADÁSAI 

Rövidhullám 
41 és 49 m 

7210 és 6105  kHz 
10:30 – 10:45 

Rövidhullám 
49 m – 5910 kHz

17:30 – 18:00
HOT BIRD

 21:00  –  22:00

Középhullám  
215 m 

1395 kHz 

20:40 – 21:15 

V — Léleképítő Ifjúsági műsor
H — Jóhír a távolból

Irodalmi sarok A Biblia üzenete Evangélizáció

K
Igetanulmány

Biblaóra – Jegyzetelve
A Biblia üzenete Áhítat

Jézus Krisztus élete
SZE Nőktől – nőknek Őszintén szólva A Biblia üzenete Esti gondolat

CS Igehirdetés Családi műsor A Biblia üzenete Lét és tudat

P Cigányműsor
(kéthetente) „Érintés” A Biblia üzenete Gondolatok
Életutak

SZO Gyermekműsor Lelkiposta
Szolgatárs Szemelgető Lelkiposta

F I G Y E L E M !

A HOT BIRD műholdról digitális 
rádióadás hallható 21:00 – 22:00. 
Technikai paraméterek: 
TWR Radio Frequency: 12379.60 MHz 
Transponder 84 Vertical Polary Symbol 
Rate: 27500 symbols/sec FEC 3/4 SID: 
3080 PID Audio: 3530. 

Az adás csak digitális vevőkészülékkel fogható! 

A frekvenciák/hullámhosszak esetleges 
változását időben közölni fogjuk. A mű-
sorváltozás jogát fenntartjuk! 

Internetes adásunk 0 – 24 óráig hallgatható, 
ahol minden héten megismételjük aktuális 
műsorainkat, továbbá archív hanganyagok-
ból válogatunk. További információk és 
részletes műsortáblázat: a www.mera.hu 
címen.

Az 1960-as években kezdte meg egész 
világot átfogó munkáját a Trans World 
Radio. Mint ahogy oly sok nagyszerű 
kezdeményezés mögött található egy 
magyar, vagy legalábbis magyar szárma-
zású ember, a TWR alapítója is Magyar-
országon látta meg a napvilágot, innen 
vándoroltak ki szülei az Amerikai Egye-
sült Államokba. A rádió célja kizárólag 
az evangélium hirdetése volt, s miközben 
évről évre növekedett az adások és az 
adásokban megszólaló nyelvek száma, 
a cél változatlanul és töretlenül meg-
maradt.
A magyar nyelvű adások nagyon hamar, 
alig néhány évvel az alapítás után elkez-
dődtek, s évtizedekig készültek messze 
a hazától, mert akkor csak így lehetett. 
A legismertebb személyisége ennek az 
időnek Hevesi Ödön, akit ma már igazi 
nevén Steiner Józsefként is ismerhetünk.
A rendszerváltás után hamar létrejött a 
Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány, 
s előbb napi negyed óra, majd három 
éven belül minden magyar nyelvű műsor 
készítését átvette. Jelenleg minden ko-
rábbinál több műsort készítünk, hiszen 
a rövid- és középhullámú adások mellett, 
melyek gyakorlatilag Európa csaknem 
minden magyarjához el tudnak jutni egy 
időben esténként egy óra műsort készí-
tünk a Hot Bird műholdas adás számára.
Az internetes adás beindulása jelentős 

előrelépést hozott a világ magyarjainak 
elérésében. Elmondhatjuk, hogy immár 
Új-Zélandtól Dél-Afrikáig, Ausztráliától 
az Egyesült Államokig szerte a világban 
vannak hallgatóink. S reméljük – erre tö-
rekszünk is –, hogy hallgatóink ne csupán 
minket, de elsősorban Isten drága üzene-
tét, Jézus Krisztus evangéliumát hallják 
meg a műsorainkon keresztül.
A MERA továbbra is a Trans World 
Radio partnerszervezeteként készíti 
műsorait. A sugárzás nem tőlünk, ha-
nem a pozsonyi átjátszóadón keresztül 
több rádióállomásról történik. A TWR 
mind ez ideig nagyon hűségesen támo-
gatta a magyar adásokat, ugyanakkor az 
elmúlt években egyre nagyobb anyagi te-
her hárul a magyarországi munkatársak-
ra, hiszen a stúdió fenntartási költségeit, 
illetve a műsorkészítés költségeit teljes 
egészében a magyarországi adományo-
zók adakozásából fizetjük.
Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy 
mind ez ideig megtartotta a szolgálatun-
kat. Mindenkit arra kérünk, hogy imád-
kozzon érettünk. Szívből reméljük, hogy 
Isten sok-sok szívhez juttatja még el a 
rádió hullámain keresztül az élet adó Igét, 
az Úr Jézus kegyelméről szóló üzenetet.
Bővebb tájékoztatást műsorainkról az 
ingyenesen kérhető Antenna újságunk-
ból, illetve telefonon a 36-1-327-0440-es 
telefonszámon kaphatnak.

Amit a MERÁról tudni kell
...Az elmúlt időben intenzívebben szolgá-
lok, van úgy, hogy a körzetben egy vasár-
nap négy szolgálattal is kell, hogy készül-
jek. Ez az én képességeimet felülmúlja, de 
az Úr ad erre erőt. Volt úgy is, hogy alig 
volt időm ebédelni, mert egy testvérrel 
két kisebb gyülekezetbe szolgálunk, ahol 
kevés a szolgálattevő. 
Nemrég szolgáltam a fiataloknál Biblia-
órán, csoportbeszélgetésben. Téma volt 
„Az új élet jellemzői”. Ez egy nagyon 
fontos téma, de nem tudtuk befejezni, 
mert eltelt az idõ. Kérdéseket írtam min-
den csoportnak ezzel a témával kapcso-
latban. A végén az egyik fiatal azt mond-
ta, hogy jó lenne, hogy amikor újra jövök, 
befejeznénk ezt a témát. Csütörtöki napra 
beszéltük meg az újabb időpontot, ami-
kor bemerítkezés elõtt állókat hallgattak 
meg. Ekkor is én szolgáltam. Erre a szol-
gálatra készülve elolvastam újra a „Mit 
jelent újjászületni” c. könyvecskét, amit 
Tőletek kaptam. Könnyes szemekkel ol-
vastam, úgy átjárt Isten igéje. Amit ebbõl 
a füzetből olvastam, néhány gondolatot 
megosztottam ifjú testvéreimmel. Va-
lóban egy isteni csoda, egy kiváltság az 
újjászületés…  O. Csaba, Románia 
A Rádiós Bibliaiskola kötetei megren-
delhetőek a MERA irodájában telefo-
non, levélben, vagy e-mail-ben. Bővebb 
információ: a www.mera.hu címen.

Hallgatónk ajánlja

Rádiós Bibliaiskola



Több éve, hogy egy este nagyon rossz lelki 
állapotban a rádiót bekapcsoltam. Kerestem olyan 
adást, ami megnyugtat, eltereli a betegségemmel 

foglalkozó gondolataimat. Véletlenül találtam rá a MERA 
rádió adására. Most már hiszem, hogy akkor valaki fogta 
a kezem, hogy segítsen eljutni azokhoz az emberekhez, 
akiktől lelki vigaszt kaphatok. R. József, Magyarország

77 éves nyugdíjas mezőgazdasági mérnök 
vagyok. Imádkozni és imádkozni is fogok 
a MERA fennmaradásáért és hiszem, hogy 

az Úr meghallgat. Feleségemmel állandó hallgatói 
vagyunk a 20,40 –kor kezdődő adásnak, nagyon nagyra 
értékeljük Gerzsenyi László lelkész úr prédikációit. 
Számunkra ő az aranyember.   B. Mihály, Ukrajna

Szeretettel és örömmel tudatom, hogy mi is 
bekapcsolódunk a Testvérekért, munkájukért 
küldött fohászokba a többiekkel együtt. 

Minden este 18.00 – 18.30 között imádkozunk a misszióban 
szolgáló testvérekért. Tudjuk, hogy még velünk imádkoznak 
testvérnőink Vágtornócról, Bogyáról, Marcelházáról, 
Komáromból és még több helyről. B. Erzsébet, Slovákia

Nagyon áldásos tevékenységet végeztek. 
Az Úr Lelke van veletek, és az Ő áldása 
kíséri igéjének üzenetét az éter hullámain 

keresztül. E csodálatos adások által sok keresztény ember 
szíve lelke megmelegszik, és mások hite által erősödik. A 
bizonyságtevések felhője vesz körül ez alkalmak által. Sok 
olyan embernek is nagyon hasznos, aki nem tud elmenni a 
gyülekezetbe, és ott gyakorolni hitét. R. László, Románia

1983 - ban teljesen világtalan lettem. Kértem az Urat, hogy Ő 
nekem a rádióban feleljen. Így kaptam táplálékot az én összetört 
lelkemnek. Most már 25 éve, hogy vak vagyok, és ez alatt az idő 
alatt, ha nem az Úr lett volna velem, akkor már rég nem lennék. 
A kísértő kárhozatra vonszolt volna. B. Erzsébet, Románia

Legújabb hallgatóik - egy kétnyelvű   házaspár 
- egyedüli hivők a faluban. A testvérnő 
terjeszti is a  MERA  adásait. Elmegy házhoz a 

rádiójával és beállítja nekik a műsort. A testvérnő horvátul 
hallgatja, a testvér meg mind a  kettő nyelven.  Ugyan 
azon reménységgel a Krisztusban:  N. Eszter, Horvátország

Kazettát szeretnék kérni. Különösen egy lenne 
nagyon fontos. Abban felolvastátok egy Veronka 
néni levelét, benne az ő bizonyságtételét. 

Édesanyám Ausztráliában él, megtért, gyülekezete van. De 
a családja nélkül nagyon egyedül érzi magát. Anyukám is 
Veronka néni. Szeretném számára elküldeni a kazettát, fontos 
lenne, mert nagyon el van keseredve. S. Veronika, Ausztria

Régen akartam már írni önöknek levelet, mert 
ebben a világban nem tudom kinyilatkoztatni 
hitemet. Én nem tudom, hogy római katolikus, 

református, evangélikus, görög katolikus vagyok-e, csak azt, 
hogy hiszek Istenben, a Bibliában és az emberi szeretetben. 
Itthon és a környezetemben senki se vallásos és nem tudom, mit 
kellene tennem, hogy tudjak gyülekezetbe járni. Ezért fontosak 
nekem a keresztény rádiók, mert így úgy érzem, mintha 
testvéreim között lennék.  egy 14 éves diák, Magyarország

Nagyon boldog vagyok, hogy a MERA 
segítségével továbbra is tudom Isten dicsőségét 
és jóságát hirdetni három gyermekünknek 

és a kis unokánknak.  Január óta az esti műholdas 
adásaikat is tudom hallgatni a Hot Bird digitális csatornán. 
Ezek a műsorok nagyon érdekesek, és áldásosak. Én 
minden este meghallgatom. Zs. Gábor, Deutschland

Anyagilag sajnos már nem tudok segíteni, 
de az imádkozásban hűséges akarok 
maradni. Az időm itt már nem lehet sok, de 

utolsó percemig Urunkért élek itt, és ezután is örökké. 
A hosszú életet élő Lenke néni.  A. Istvánné, Észtország

Köszönöm a szent igéket, amit az internetrádióban 
hallok. Nagy segítségemre van, sokat épülök 
belőle. Imádkozom mindenkiért, és kérem az 

Urat, hogy mások is megtalálják a MERA hangját. Imádkozom 
értetek, hogy bírjátok a munkát erőben, egészségben. Tele van 
a szívem szeretettel és hálával a megváltó Úr Jézus iránt, 
amiért így gondoskodik rólam általatok.    N. Katalin,  Kanada

Amerikában élek tizenegy éves korom óta. 
Egy pár héttel ezelőtt megkaptam a MERA 
adásnak az internet címét, és azóta a munkában 

sok élvezettel hallgatom az adásokat. Nagyon hálás vagyok, 
hogy magyarul is tudom hallgatni a Jó Isten szavát. 
Nagyon sok szép mindent hallok és 
tanulok minden nap. K. Lívia - USA

Isten igéje még ma is megszólít embereket, 
és mássá teszi az emberek életét. 
Imádkozom, hogy sokan még maguk által 

megismerhetnék az Úr Jézust. Mert más az az élet, amit 
Vele élünk, mert az örökélet a miénk.  H. Lídia, Szerbia

32 éves kamionsofőr vagyok, nős és 2 kisgyerek 
boldog apukája. Azért vettem bátorságot e-
mailt írni, hogy tudassam milyen sokat jelent 

nekem az Önök vallási rádióműsora, amit a középhullámon 
adnak esténként. Távol a hazától (jelenleg Angliába járok) 
magyar szót hallok. Nem beszélve a Biblia üzenetéről. 
Hiszek Istenben, és boldog vagyok! További sok sikert 
kívánok Önöknek.  S. Zsolt alias Lexi, Magyarország

Határtalanul

Szeretettel várjuk leveleiket, bizonyságtételeiket!


