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LELKIISMERET
Hűséges társ a lelkiismeret,
mi bizton sírig elkísér
gyűlölöd tán, mégis marad,
kínja kínzópaddal felér.

Rejtett tüze legbelül éget
izzó parazsa sosem ér véget
hiába oltja ki ezzel, ki azzal,
ismét lángra kap vagy éjjel, vagy 
nappal.

Forró tűz a lángja
komfort meleget mégsem ad
tévutak bűnei égetik lelked,
mint kisült mezőt a nyári nap.

Olykor elhal füstje, lángja,
s örülsz, tán békéd lesz végre,
egy álmatlan éjszaka, s újra
belobban emésztő fénye.

Karja erős, mint a horgonykötél,
ha tudnád, örökre oldanád.
Nem ereszt, ráz, cibál, hogy ébredj
itt még lehet … ott már nem, odaát!

Csak Jézus vére oldja,
ha bánt a sok drága „tört edény”,
bűnösnek terhét letenni
Jézus keresztje egyetlen remény.

Tedd hát szabaddá lelked
bűntől, szennytől még ma, most!
Jézusnak mondj el mindent,
szent vére téged is tisztára mos.

Szalóczyné Móray Inke

Az ember tudatra ébredése pillana-
tától csillapíthatatlan kíváncsiság-
gal kutatja a körülötte lévő világot. 
Mikroszkóp alatt figyeli a sejtek és 
atomok működését. Távcsövekkel, 
rádióteleszkópokkal, műholdakkal 
pásztázza az eget. Űrhajókat, űrszon-
dákat küld a szomszédos égitestek-
re. Jelzéseket ad a világűrbe, azzal 
a hittel, hogy egyszer csak válaszol-
ni fog valaki. 
Mindezt a tevékenységét az az ősi 
kérdés táplálja, hogy honnan ered az 
élet. Van-e értelmes lény a földön kí-
vül is, vagy egyedül vagyunk a világ-
mindenségben? Magától jött-e létre 
a földön az élet, vagy külső beavat-
kozásra volt ehhez szükség? 
Mivel a szervetlen holt anyag termé-
szetéből semmiképpen nem vezethető 
le az, hogy magától életre támadna, 
és képes volna önmagát tökéletesítve 
fejlődni, ezért szakadatlanul tovább 
folyik a kutatás. Honnan jövünk? Kik 
vagyunk? Hová tartunk, mi végre 
születtünk erre a világra? Egyedül 
vagyunk-e az univerzumban, vagy 
S.O.S. jelzéseinkre egyszer valaki 
válaszol a világmindenségben?
A Biblia üzenetében hívő emberek 
bátran állíthatják, hogy a válasz már 
régen megérkezett. Ebből követke-
zően azt is tudjuk, hogy van élet a 
földön kívül is, bár annak dimenzi-
ói eltérnek az általunk megszokot-
taktól. Sőt, abban sincs kétségünk, 
hogy az életet Isten plántálta a földre 
számtalan variációban, és az ő iste-
ni lehelete támasztotta életre a föld 
porából megformált embert. 
Azt is tudjuk, hogy nem céltalan, ér-
telmetlen létre teremtett bennünket, 
hanem arra, hogy ezt a planétát be-
töltve őrizzük és műveljük azt. Adott 
hozzá értelmet és képességet, sza-
badságot és hatalmat. Azt is ígérte, 
hogyha Vele, mint az élet forrásával 
szent szövetségben élünk, boldog 
és kiegyensúlyozott lehet földi éle-
tünk. Kilátásba helyezte azonban 
azt is, hogyha az ember Teremtőjét 
megtagadja, törvényeit elutasítja, 
élete vigasztalan, értelmetlen, üres 
és céltalan lesz. 

Amikor az embernek döntenie kel-
lett, az utóbbit választotta. Ennek 
lett keserű következménye a könny, 
a verejték, a fájdalom, a betegség, a 
szenvedés és a halál. Azt is világossá 
tette Isten előttünk, hogy földi éle-
tünk végső határállomásán túl szá-
mot kell adnunk Őelőtte mindarról, 
amit érte, vagy ellene cselekedtünk. 
Jutalma és ítélete vár tehát ránk, 
amikor a materiális világ bilincsei-
ből kilépve színről színre látjuk meg 
majd őt.
Honnan tudjuk mindezt? – kérdez-
hetné valaki. Nem tudatzavarban 
szenvedő, műveletlen emberek fan-
táziájában született eszmerendszer 
ez? Mi a bizonyíték erre? A Biblia azt 
mondja „Isten sokszor és sokfélekép-
pen szólt az atyákhoz a próféták által, 
ezekben a végső időkben Fia által szólt 
hozzánk.” (Zsidók 1,1) 
Igen, Isten folyamatosan és megsza-
kítatlanul válaszolt már a múltban 
is az ember S.O.S. jelzéseire. Isten 
szent emberei fel is fogták az adást, 
sőt folyamatosan le is írták. Itt van 
a bizonyíték a kezünkben. 
A Szentírás előttünk élő nemzedé-
kek megszámlálhatatlan sokaságá-
nak adott már vigaszt, eligazítást, 
életprogramot, nemes elhívatást 
Isten szolgálatára, és ezen túl em-
bertársai javának munkálására. Sőt, 
hogy kétséget kizáróan bizonyítsa 
Isten az ő jelenlétét az ember előtt, 
kétezer évvel ezelőtt az örökkévaló 
Isten belépett a mi véges világunkba. 
Fiában, Jézus Krisztusban emberi 
testet öltött. Születése, élete, taní-
tása, számtalan csodája rendkívüli 
volt. Halálból való feltámadása pe-
dig kétségtelenné tette az addig csak 
sejthető igazságot, hogy Isten örök 
életre teremtette az embert. 
Kijelentette a megdönthetetlen igaz-
ságot, hogy: „úgy szerette Isten a 
világot, hogy az ő egyszülött Fiát 
adta, hogyha valaki hisz Őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.” (János 3,16) Az ember végze-
tes tévedése, istentagadása, bűneinek 
tragikus következménye egyedül a 
Krisztusba vetett hit által hozható 

Árnyék és fény

Árnyék és fény, félelem és remény,
a nap ragyog, vagy örvény kavarog,
váltakozó az élet színterén,
míg világ a világ, s a föld forog.

Vannak szegények, vannak gazdagok,
nagyhatalmak és kicsi országok.
Oly ingatag, bizonytalan a sors,
a holnap, a jövő oly homályos.

Nem létezik több, csak egy biztos pont,
nem rendítik soha változások. 
Tegnapon, s ma is hű, jó pásztorod
az Úr : Vele holnapod is áldott. 

Schvalm Rózsa

Örömüzenet hete
Nem késik az ígérettel az Úr...



32015 / 5

csak helyre. Aki Isten kegyelmét Jézus 
Krisztusban megragadja, az megme-
nekül, aki elutasítja, arra ítélet vár.
Jézus Krisztus, feltámadása után, 
visszalépett Isten láthatatlan, de va-
lóságos szellemi világába, ahol egye-
düli közbenjárónkká lett. Megígérte 
azonban, hogy ismét visszajön értünk. 
Azt mondta: „Az én Atyám házában 
sok lakóhely van… elmegyek, hogy 
helyet készítsek néktek… de ismét 
eljövök, és magamhoz veszlek tite-
ket, hogy ahol én vagyok, ti is ott 
legyetek…” (János 14,1-6) 
Az idő elközelített. A visszajövete-
lét bizonyító jelek, amikről Jézus 
szólt, szemünk láttára teljesednek. 
Háborúk, földrengések, gyógyítha-
tatlan betegségek, az őszinte isten-
hívők ellen fokozódó türelmetlenség, 
családi kapcsolatok széthullása, a 
szeretet meghide-
gedése, sokakat 
megtévesztő ha-
mis próféták föl-
lépése megannyi 
jel, aminek meg 
kell lennie az Ő 
eljövetele előtt. 
Azt azonban, 
hogy mikor jön 
el, nem tudjuk. 
A harmadik év-
ezred kezdetén 
soha nem lá-
tott mennyiség-
ben sokasodtak 
meg a különbö-
ző apokalipti-
kus, világvégét 
jósló spekuláci-
ók. Soha nem je-
lent meg annyi 
könyv, film, új-
sághír ezzel kap-
csolatban, mint 
napjainkban. 
Nem kívánunk 
ezekhez csatla-
kozni, de meg kell 
jegyeznünk, hogy 
az utolsó idők té-
májával kapcsolatban két végzetes 
hibát követhetünk el. Vagy figyel-
men kívül hagyjuk a Bibliának ezt 
az üzenetét, vagy ige- ellenesen be-
szélünk róla. 
A mi dolgunk az, hogy Istent tisztel-
ve, felebarátainkat szeretve készen-

létben várjuk Jézus visszatérését. Ő 
azt mondta: „Azt a napot, vagy azt 
az órát senki sem tudja: sem az ég 
angyalai, sem a Fiú, hanem csak az 
Atya egyedül… Ezért legyetek ti is 
készek, mert abban az órában jön 
el az Emberfia, amelyikben nem is 
gondoljátok.” (Máté 24,42,44) 
Persze ma is vannak, akik megve-
téssel hallgatják, és nevetségesnek 
gondolják a kereszténységnek ezt az 
üzenetét. Péter apostol, Jézus közvet-
len tanítványa, akit Róma első püs-
pökeként tart számon a hagyomány, 
a birodalom területén szétszórtság-
ban élő keresztyén gyülekezetnek 
2000 évvel ezelőtt ezeket a sorokat 
írta: „Tudjátok meg, hogy az utolsó 
időben csúfolódók támadnak, akik 
mindenből gúnyt űznek… és ezt kér-

dezgetik: ’Hol van 
az ő eljövetelé-
nek ígérete’… Az 
az egy azonban 
ne legyen rejtve 
előttetek, szeret-
teim, hogy az Úr 
előtt egy nap any-
nyi, mint ezer 
esztendő, és ezer 
esztendő annyi, 
mint egy nap. 
Nem késlekedik 
az Úr az ígéret-
tel,… hanem tü-
relmes hozzátok, 
mert nem akar-
ja, hogy néme-
lyek elvesszenek, 
hanem azt, hogy 
mindenki meg-
térjen…” (2. Péter 
3,10-13) 
Használjuk föl jól a 
rendelkezé sünkre 
álló kegyelmi 
időt. Ren dezzük 
kapcso latunkat 
Is ten nel és em-

ber társainkkal. 
Meg tisztult szívvel, 

élő reménységgel, bizakodva várjuk 
visszatérő Urunkat? Kedves Olvasóm! 
Ha még eddig erre nem volt lehető-
sége, most együtt kérjük segítségét, 
amíg nem késő!

Dr. Mészáros Kálmán

Amikor útjára bocsátjuk 2015 utolsó 
Antennáját, egy olyan duplaszámot 
adunk kedves olvasóink kezébe, 
mely telis-tele van gyermektörté-
netekkel. Mondhatná valaki: ez az-
tán a könnyű siker útja, hiszen ha 
gyermekek jelennek meg valahol, 
akkor számítani lehet a felnőttek 
szimpátiájára. Ám itt másról van 
szó. Hónapokkal ezelőtt meghirdet-
tük pályázatunkat a „Kisdedeknek 
kijelentetted” címmel, emlékeztet-
ve Jézus Krisztus mondására, mi-
szerint Isten sokszor olyasmit ad 
gyermekeinknek megérteni, ami 
a nagyok és értelmesek számára 
elrejtett titok marad. A leleplező-
dés néha mosolyogtató, máskor 
szinte sokkoló. S mivel igencsak 
sokan küldtek történeteket, volt 
bőven miből válogatni. Lesz ok a 
mosolyra, de néha a könnyekre is…
Advent 4. hetében a MERA evan-
gélizációt hirdet – sok év után fel-
elevenítjük az Örömüzenet hetét. 
Ezekben a napokban a Biblia üzene-
te programon kívül (középhullám, 
esténként hétfőtől péntekig) min-
den műsorunk idejében Krisztushoz 
hívó üzenetet sugárzunk. Őszintén 
reméljük, hogy sokan komolyan ve-
szik hívásunkat a rádió készülékek 
elé, vagy az internetről újra és újra 
meghallgatják ennek a hétnek az 
igehirdetéseit. Ám egy kis ízelítőt 
az Antenna olvasóinak is szeretnénk 
adni ebből, s az újság első felében 
az örömüzenet igehirdetőinek egy 
csapata írásban is Krisztushoz hí-
vogat. Bárcsak lennének olvasóink 
között is olyanok, akik szívükbe fo-
gadják a világ üdvözítőjét!
Köszönöm mindazoknak, akik ön-
zetlen munkájukkal – akár ado-
mányukkal, akár írásaikkal, akár 
a lap előkészítésében fáradozva – 
hozzájárultak az ünnepi Antenna 
megjelenéséhez, illetve célba jut-
tatásához!
Isten áldását kívánom minden ol-
vasónak!

Kulcsár Tibor

A szerkesztő 
üzenete

Teremtő Istenünk! 
Köszönjük, hogy közel 

vagy azokhoz, akik téged 
hívnak, és válaszolsz 

imádságainkra. 
Köszönjük Jézus 

Krisztust, aki föláldozta 
életét értünk, és 

feltámadása által az 
örök élet reménységét 
plántálta szívünkbe. 
Köszönjük minden 
igazságra elvezető 

Szentlelked jelenlétét. 
Tégy késszé minket az 
őszinte bűnbánatra, 
megtérésre és a Te 

eljövendő Országodba 
való bemenetelre. A Úr 
Jézus érdeméért kérjük.   

Ámen!
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Az a néhány mondat amely itt követke-
zik, a megváltó Jézus Krisztus szavai: 
Máté 13,24-30 versek „Más példáza-
tot is mondott nekik: Hasonló a meny-
nyek országa ahhoz az emberhez, aki 
jó magot vetett a szántóföldjébe. De 
amíg az emberek aludtak, eljött az el-
lensége, konkolyt vetett a búza közé és 
elment. Amikor a vetés szárba szökkent 
és kezdett kalászt hozni, látható lett a 
konkoly is. A szolgák ekkor odamentek 
a gazdához és ezt mondták neki: Uram, 
te jó magot vetettél a földbe. Honnan 
került hát bele a konkoly? Ő pedig így 
felelt: Valamelyik ellenségem tette ezt! 
A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e 
hogy elmenjünk és összeszedjük a kon-
kolyt? Ő azonban így válaszolt: Nem, 
mert amíg a konkolyt szednétek kiszag-
gatnátok vele együtt a búzát is. Hadd 
nőjön együtt mind a kettő az aratásig 
és majd az aratás idején szólok az ara-
tóknak: Szedjétek össze először a kon-
kolyt, kössétek kévébe és égessétek el, a 
búzát pedig gyűjtsétek be csűrömbe!”
Az Úr Jézus ebben a példázatban azt 
mondja, hogy a mennyek országa ha-
sonló ahhoz az emberhez, aki jó ma-
got vetett a szántóföldjébe. Tehát ez az 
ország hasonló egy emberhez. De ki 
ez az ember?
Az Úr Jézus a tanítványok kérésére a 
36. verstől kezdődően elmagyarázza a 
példázatot. Az, aki a jó magot veti, az 
Emberfia, Ő, Jézus Krisztus az, aki a 
földi élete során a mennyek országának 
fiaival, azaz tanítványaival vetette be a 
világot. Aztán a következő korszakokban 
az Ő megváltottaival vetette be a vilá-
got. Ők a jó magok. Igen, Jézus Krisztus 
jót akar adni ennek a világnak, és jót is 
tud kihozni belőle. A jó vetése magában 
hordozza a jó termés ígéretét. 
A mennyek országa magába foglalja 
egyrészt azokat, akik Jézus Krisztus 
megváltottai, és azokat is, akik még nem 
hisznek, és így lesz ez egészen addig, 
amíg vetés van és lesz a szántóföldön. 
Nekem ez Jézus Krisztus szeretetéről, 
az Ő türelmes kivárásáról beszél. Arról, 
hogy bűnbocsátó kegyelme napjaink-
ban is érvényes. Minden ember szá-
mára szól ez az örömhír, amelyet arról 
lehet felismerni, hogy a szívben vissz-
hangra talál. Folytatva a példázatot, azt 
mondja az Úr Jézus, hogy a konkoly a 
gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a 
konkolyt, az ördög. 
Hogyan? Hát egymás mellett nőnek fel, 

élnek együtt a mennyek országának fiai 
és a gonosz fiai? Igen, ez a természetben 
is látható, ha kimegyünk a búzaföldre, 
akkor ott számos gyomnövény, közöt-
tük konkoly is található. Ma már nem 
igazán ismerik az emberek a konkolyt. 
A konkoly népies elnevezése ördögbor-
da, mely név a magyar ember mélyen 
értő lelkének meghatározásából fakad. 
A konkoly egyéves vagy áttelelő növény. 
Szára 50-100 cm magas lehet. Addig, 
míg a búza kalászba nem szökken, szinte 
megkülönböztethetetlenek. A konkoly 
magjai a gyomorba kerülve mérgezést 
okoznak, hatóanyaga a ghitagosid, a 
mely szaponin, ez felszívódva a vörös-
vértesteket károsítja, súlyos mérgezés-
nél keringési elégtelenség, légzésbénulás 
miatt halál következhet be. 
A konkoly szemléltető példa arról, hogy 
az ember megtéveszthető. A Sátán min-
den lehető módon igyekszik leutánozni 
Istent, ily módon is törekszik arra, hogy 
becsapja az embert. A gonoszt cselekvő 
emberek palástolják a bűnt, látszólag 
jónak, megbízhatónak tűnnek. Isten 
azonban, akárcsak a gazda a konkolyt, 
nem engedi kitépni, megsemmisíteni 
ezeket az embereket. Ebből is látható, 
hogy Isten nem akarja a gonosz ember 
halálát, Istennek más célja van: Ő ke-
gyelmet, bűnbocsánatot kész adni an-
nak, aki szabadulásért Hozzá kiált. Ez 
azért történhet így „Mert úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát ad-
ta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.” János 3,16
Amikor a búzaföldön megérik a búza, 
eljön az aratás ideje. Az aratás a világ-
korszak vége, és akkor Jézus Krisztus 
visszajön a megváltottaiért, és dicsősé-
gét velük megosztva együtt lesz Ővéivel. 
A példázatban az angyalok összegyűj-
tik a konkolyt, tehát mindazokat, akik 
gonoszul, bűnös módon, botránkozást 
okozva éltek, és a tüzes kemencébe ve-
tik őket. Ezek a szavak már az ítéletről 
és a kárhozatról szólnak.
De eredendően Isten a kárhozatot a 
Sátának és az ő szolgáinak készítet-
te, egyetlenegy embernek sem. A bűn 
miatt azonban az ember a gonosz tár-
sává lett, és ha a bűnben marad, kár-
hozatra kerül. 
A kegyelmes Isten az „Aki azt akar-
ja, hogy minden ember üdvözüljön, és 
eljusson az igazság megismerésére.” 
I. Timóteus 2-4.

Varga László

Régen megtörtént kedves imameg-
hallgatásról szeretnék bizonysá-
got tenni.
A második világháború után, a ma-
gyar falusi gazdálkodó embereket 
kényszermunkára vitték Olténiába, 
a bojár (nagyúr) földjéről a termést 
betakarítani. 
Nekem, mint kisgyermeknek na-
gyon hiányzott az édesapám. Nem 
sokára, egy este odaültem az ablak 
elé a kanapéra, és amikor sötéte-
dett – szokás szerint besötétítették 
az ablakokat –, én megkértem az 
édesanyám, hogy az utca ajtó felőli 
ablakán ne engedje le a rolót, hogy 
lássam meg az édesapámat, amikor 
haza érkezik. Sajnálkozva mond-
ta anyukám, hogy olyan nagyon 
messze mentek, nem lehetséges, 
hogy most még hazajöjjön. De én 
azt válaszoltam, hogy én imádkoz-
tam ezért. Erre már elhallgatott az 
én drága hívő édesanyám. Nem sok 
idő múlva kiszaladtam az udvarra, 
és az édesapám nyakát szorítva, az 
ő ölében érkeztünk a házba. Az tör-
tént, hogy a mi alföldi földművese-
ink nem vállalták, hogy az ottani 
szokás szerint kukoricadarán élje-
nek, és kiválasztottak egy embert, 
aki hazautazik, és a kenyérsütéshez 
szükséges kellékeket  odaviszi – ad-
dig a többiek dolgoztak, kemencét 
építettek. Sokszor eszembe jutnak 
a gyermekkori,  hívő családban tör-
tént események, és a göröngyös, 
betegségekkel próbált napjaimban 
bátorítást adnak könyörgésre, há-
laadásra Ahhoz, Aki nem változott 
70 év múlva sem, „tegnap, ma és 
örökre, ugyanaz” 

Sz. Irén, Sarkad

Örömüzenet hete
Gondolatok a mennyek országáról
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Jézus egyetlen ügyet képviselt a 
földön: Isten országát. Már az első 
mondata is így hangzott szolgálata 
kezdetén: „Betelt az idő, és elközelí-
tett már az Isten országa: térjetek 
meg, és higgyetek az evangélium-
ban.” (Mk 1,15)
Minden példázatában Isten orszá-
ga egy-egy jellemzőjét adja elénk. 
Mustármag, szántóföldbe rejtett 
kincs stb.
A szőlőmunkások példázata rávilá-
gít Isten országa igazságára. Egészen 
más, mint a mi igazságfogalmunk. 
Mi emberek keressük az igazságun-
kat. Sokszor igazunk van, de nem 
tudjuk érvényesíteni. Persze hogy 
nem, mert ezen a földön három do-
log alapvetően hiányzik: az igazság, 
a békesség és az igazi mély életöröm. 
– Valójában Isten országa hiányzik, 
ahogyan pontos feleletet kapunk Pál 
apostol szavaiból: „Hiszen az Isten 
országa nem evés és ivás, hanem 
igazság, békesség és a Szentlélekben 
való öröm.” (Róm 14,17)
Jézus visszahozta közénk ezt az el-
vesztett országot.
Mindnyájan az igazság alatti embe-
rek vagyunk. 
Jézus ebben a példázatban bemu-
tatja Isten országa igazságát. – Az 
igazságos Isten is „igazságtalan”, 
ahogy a példázatbeli szolgák fel is 
lázadtak, amikor egész napi mun-
kájukért ugyanannyit kaptak, mint 

azok, akik csak egy órát dolgoztak. 
Mentek is a gazdához felháborodá-
sukban. A gazda ezt mondta egyikük-
nek: – „Barátom, nem bánok veled 
igazságtalanul: Nem egy dénárban 
egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a 
tied, és menj el. Én pedig az utolsó-
nak is annyit akarok adni, mint ne-
ked. Hát nem szabad-e nekem azt 
tennem a javaimmal, amit akarok? 
Vagy a te szemed azért gonosz, mert 
én jó vagyok?” (Mt 20,13-15)
Isten is „igazságtalan”. De nem a „léc 
alatt”, hanem a „léc felett”. Igaz ság-
talan, de úgy, hogy irgalmas! Míg 
mi kevesebb, mint igazságosak va-
gyunk, Ő mindig több mint igazsá-
gos. Irgalmas! – Egyszer ment alá 
az igazságnak: a kereszten! Mert 
az valóban végtelenül igazságtalan 
volt, hogy a szent és tiszta „kapta” 
bűneink büntetését. Mindezt azért 
tette Isten, hogy hozzánk irgalmas 
lehessen.
Jézus keresztjén „takarékba tette” 
Isten a bűnbocsánatunkat, áldott 
földi életünket és örök életünket. 
A lator volt az első, aki jelentkezett 
mindezekért. Ha már az áldott földi 
életet nem is kaphatta meg, teljes ke-
gyelmet kapott, és a mennybe jutott.
Értjük már, miért mondta Jézus: „Így 
lesznek az utolsókból elsők, és az el-
sőkből utolsók.” (Mt 20,16)

Végh Tamás

Arra a pályázati felhívásra szeret-
nék válaszolni, aminek a mottója: 
„A kisdedeknek kijelentetted”.
Isten kegyelméből és végtelen sze-
retetéből megajándékozott minket 
négy szép és értelmes gyermek-
kel. Már nagyok, és hála az Úrnak  
mind a négyen  az Úr Jézus köve-
tői. Amikor kicsik voltak, akkor mi, 
szülők hitben és bibliai szellemben  
neveltük őket. Már nagyon korán  
megismertettük velük a bibliai igaz-
ságokat – az ő szintjüknek megfe-
lelően. Csak egy két esetet említek, 
ami megmaradt  bennem abból az 
időből, amikor kicsik voltak.
A nagyobbik fiam lehetett olyan 4-5 
éves, amikor arról beszélgettünk, 
hogy vannak emberek, akik nem 
hisznek Istenben, az Ő létezésében. 
Ezen sokáig töprengett, és pár nap 
múlva kijelentette, hogy nem tud-
ja megérteni ezeket az embereket, 
mert ha Isten nem létezne,  akkor mi 
sem lennénk. Nagyon logikus gon-
dolkodással áldotta meg a Teremtő, 
ma már 25 éves, és az egyetemen 
orvosi fizikát tanul, doktori szin-
ten. Mindezért Istené a dicsőség!
Ugyancsak hozzá tartozik a követ-
kező  mondása  is: – Anya, a menny-
ben tudunk majd repülni? – Igen 
kisfiam. – Akkor majd lerepülök 
ide a legóimért!
A kisebbik fiunk 8-10 éves korában 
egyszer azt  kérdezte: – Anya, mit 
szóltam én hozzá, amikor először 
beszéltél nekem Jézusról? –Kicsim, 
semmit sem szóltál, mert  amikor 
először beszéltem neked Jézusról, 
te akkor még nem tudtál beszélni. 
De a lelked már igent mondott rá 
válaszul. Ma már 17 éves, és most 
lesz novemberben a bemerítése, ki-
tűnő tanuló, fizikus szeretne lenni. 
Istené a dicsőség. Ámen!

I. Judith, Balatonszemes 

  

Forrás: http://www.eugene-burnand.com

Örömüzenet hete
Az igazságtalanul igazságos
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Minden igeolvasásnak és igehallga-
tásnak csak úgy van értelme, ha meg-
érted, eljutsz oda, hogy rólad szól. A 
prédikátor sem készülhet úgy a szol-
gálatra, hogy „nézzük, mit mond ez az 
ige ennek a gyülekezetnek”. Hanem: 
„Mit mond nekem az én Uram”. És 
majd ennek nyomán formálódik ki 
az Istenünktől való üzenet.
Dávid vétkezett Bétsabéval, és jött 
hozzá a próféta. Elmondta a gazdag 
ember példázatát. A gazdagnak sok 
juha volt, vendégének mégis a szegény 
ember egyetlen juhát vágatta le. Dávid 
fölháborodott és ítéletet mondott a 
gazdag fölött. Ekkor a próféta fölemel-
kedett és azt 

mondta: Te vagy az az ember. Erre 
Dávid összeroskadt, mert megértet-
te, hogy az ő bűnéről van szó a pél-
dázatban.
Minden igehallgatást így kellene kez-

denünk: szólíts meg engem, Istenem! 
– És Ő meg fog szólítani. De sokszor 
Istennek kell egy példázatot monda-
nia, egy eseményt elénk tárnia, egy 
cselekvésben megállítania, hogy rá-
jöjjünk: rólam szól és nekem szól az 
Ige. Isten üzenete mindig személyes 
akar lenni. Ezért hangzik rádiónkban 
is most ez az evangélizációs sorozat. 
Hogy magadra ismerj, elszakadj a 
bűntől, és a kereszt tövében bocsá-
natot nyerj, újat kezdhess Vele.
Mostani igénk végére is rájönnek a 
főpapok, és rá kell jönnünk nekünk 
is, hogy rólam van szó. (45.v.) Engem 
áld meg Igéjén, jelenlétén keresztül 
a mi Istenünk.

A gonosz szőlőmunkások példáza-
tában az eltávozó gazda rábízza 

embereire a szőlőt. A földről eltá-
vozó Jézus ránk bízza a világot, 
környezetünket. De visszajön, 
és számon kéri, hogy hűségesek 
voltunk-e. – A végső jövendő-
ről szóló példázatokban nem 
a kíváncsiságunkat akarja ki-
elégíteni Urunk, hanem tanít, 
bíztat, hogy meg tudjunk áll-
ni a különböző helyzetekben, 
már a végidők előtt is.
Megbecsülöd-e Jézust? Az ő 
örökségét ragadománynak 
tekinted-e? Azt gondolod, azt 
tehetsz földi javaiddal és lel-
ki kincsiddel, amit akarsz? 
Példázatunk arra int, hogy 
számadással tartozol. Hiába 
veted ki életedből Jézust, a ke-
resztet, a parancsolatokat, „a 

kő, amelyet az építők megvetet-
tek, az lett a szegletnek fejévé.” 

(42.v.) Végül Jézushoz igazodik min-
den, mert minden király elmenendő, 
de a mi Urunk eljövendő.
Kívánom, hogy ne szétmorzsoljon 
majd ez a kő, hanem életed és üdvös-
séged alapja lehessen.

Széll Bulcsú

A harmincas években történt: ak-
kor még 3 gyermekes édesanyám, 
nagyon fájdalmas görcsökkel ágy-
ban szenvedett. Az én két bátyám, 
az akkor még 5 és 2 éves kisfiúk, 
már tudtak imádkozni. Mivel nem 
volt otthon senki a családból, ki-
mentek az utcára, ahol meglátták a 
bottal közlekedő, erősen gyengén-
látó, nagyon öreg  bácsit a gyüleke-
zetből. Azonnal szaladtak elébe, és 
kézen fogva vezették a beteg édes-
anya ágya elé. Ott mindhárman le-
térdeltek, a bácsi (testvér) kezeit a 
dunnára helyezte, és a két kis gyer-
mekkel könyörögtek gyógyulásért. 
Ezután kikisérték, és kézen fogva 
átvezették a járdás oldalra a kedves 
testvért. Elköszöntek tőle, és siet-
tek vissza a házba, ahol az édes-
anya már felöltözve, a konyhában 
ennivalót rögtönözve várta őket. 
Szenved-é köztetek valaki : imád-
kozzék. Ők gyermeki hittel gyako-
rolták ezt. Beteg-é valaki köztetek? 
Hívja magához a gyülekezet véneit. 
Itt megjelent a gyülekezeti vén, 
aki már annyira nem látott, hogy 
a gyermekeknek vezetniük kellett, 
de meg volt győződve arról, hogy 
neki a falu távoli helyére kell elbo-
torkálnia. Én még jó pár év múlva 
születtem, de a sok-sok csodaként 
megélt imameghallgatások eleve-
nen éltek, mint családi ereklyék. 
Áldott emlékek ezek, erősítőként 
szolgálnak a keskeny úton való já-
rásban. Mindenkor, mindenért di-
csőség Szent Nevére!

Sz. Irén, Sarkad

Örömüzenet hete
Szólíts meg engem, Istenem! (Mt 21,33-46)

Az a hajlam bennünk, 
hogy Isten közelségét 

kerüljük, minden 
erőtlenségünk 

kútforrása.

Vida Sándor

Forrás: www.textweek.com

De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, 
amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek 

miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. (Efézus 2,4-5.)
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Az Úr Jézus Krisztus a Hegyi 
Beszédben óv a hamis prófétáktól. 
Felhívja hallgatói figyelmét arra, hogy 
a báránybőr alatt lehet ragadozó far-
kas. A legbiztosabb, amiről fel lehet 
ismerni valakit, az nem a külső, nem 
a szavak, hanem a gyümölcsök (csele-
kedetek). Egy másik természeti képpel 
világítja meg az Úr Jézus a fennti igaz-
ságot. „Gyümölcseikről ismeritek meg 
őket. Tüskebokorról szedhetnek-e szőlőt, 
vagy bogáncskóróról fügét?” (Máté 7, 
16.) Ez teljesen lehetetlen, mert ami-
lyen a bokor, a fa, amilyen fajta, olyan 
gyümölcs lesz rajta. Az Úr Jézus arra 
mutat rá, hogy a természeti törvény-
szerűségek ránk emberekre is érvé-
nyesek. Vehet magára báránybőrt a 
farkas, az ember, az marad, ami a lé-
nye. Amit az Úr Jézus kijelentő mód-
ban fogalmaz meg, az egyértelmű tény: 
„Tehát minden fa jó gyümölcsöt terem, a 
rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem.” 
(Máté 7, 17.) A kérdőjel azért kerülhet 
oda, mert mi emberek a tényeket is 
el tudjuk ferdíteni. Jakab apostol azt 
kérdezi: „Vajon a forrás ugyanabból a 
nyílásból árasztja-e az édes és keserű 
vizet?” (Jakab 2, 11.) Szónoki kérdés. 
Egyértelmű rá a válasz. Az embernél 
viszont ugyanabból a szájból jön ki az 
áldás és az átok.

A címül szolgáló kérdés alapján nem-
csak a hamis prófétákat lehet lelep-
lezni, hanem önmagunkat is. Akik 
magunkat a jó fa kategóriába soroljuk, 
vajon teremjük-e a jó gyümölcsöket? 
Mert, ha így tesszük fel a kérdést, rá 
kell döbbennünk, hogyha nem terem-
jük a jó gyümölcsöt, akkor rossz fák 
vagyunk. Isten a megtérés és újjászü-
letés által újjá teremt, s erről tanús-
kodnak gyümölcseink. Megkísérthet 
bennünket még evangélizáión is az, 
hogy az ige tükrében nem magunkat 
látjuk, hanem kortársaink, rokona-
ink esetleg gyülekezetünk tagjai-
nak bűneit fedezzük fel, amivel nem 
tudunk mit kezdeni. Az eszméltető 
kérdés: „Minden jó fa jó gyümölcsöt 
terem?”, nem az Úr Jézus szavait kér-
dőjelezi meg, hanem a mi életünket, 
akik kimondva vagy kimondatlanul 
magunkat a jó, a hasznos fa kategóri-
ába soroljuk. Vajon a gyümölcseink, 
cselekedeteink ezt bizonyítják, vagy 
ellenünk tanúskodnak?
Kívánom, hogy a fenti kérdő mondat 
váljon a mi életünkben is kijelentő 
mondattá. Ne csak a nevünk legyen 
keresztyén (krisztusi), hanem az éle-
tünk is.

id Nemeshegyi Zoltán

„Mert az ember azt nézi ami a 
szeme előtt van, de az Úr azt nézi 
ami a szívben van.” (I Sámuel 16,7)
A három leány unokám mellett van 
egy Péter nevű fiú unokám is. Ő nem 
velünk lakik. Fiam 2 hetente szokta 
hozni, és a nyári szünetben több hetet 
is nálunk van. Mindig visszük ilyen-
kor az istentiszteletre és a gyermek-
foglalkozásra.  Egyébként ő is nagyon 
szeret jönni. Mindig mondja: „Papa, 
Mama, megyünk a templomba.”
Péter most volt első osztályos, és 
nagyon örül, hogy megtanult írni, 
olvasni. A gyülekezeti termünk elő-
terében – a lejárat felett – az aláb-
bi ige fogadja az érkezőt: „Aki hisz 
a Fiúban örök élete van.” (Jn 3,36) 
Péterkénk olvassa az igeverset és 
kérdezi: „Papa, Mama, ki az a Fiú?” 
Mondjuk, hogy „kisfiam, a Fiú az Úr 
Jézus Krisztus”. „Igen, én hiszek az 
Úr Jézus Krisztusban. Akkor ne-
kem örök életem van?” – csillan fel 
Péterünk szeme. „Igen, akkor neked 
örök életed van”. 
Ezért már érdemes volt felírni a falra 
jó pár évvel ezelőtt ezt az igét. Nem 
gondolta talán senki, hogy pont egy 
kis gyermek szívét fogja megragadni. 
Az ember egy gyermeket lát, de az Úr 
azt nézi, mi van a szívében.

Z. Benjámin, Pécs- Hind

Örömüzenet hete
Minden jó fa jó gyümölcsöt terem?

2015. 12.13. vasárnap
10:30-11:00 (rövidhullám):

Cigány istentisztelet közvetítés Ákosról 
20:25-21:00 (középhullám):

Dr Mészáros Kálmán: „Nem késik az Úr az ígérettel”

2015. 12.14. hétfő
10:30-11:00 (rövidhullám):

Varga László: A búza és a konkoly (Mt 13,24-30)
20:55-21:00 (középhullám):

Kulcsár Tibor: „Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben!”

2015. 12.15. kedd
10:30-11:00 (rövidhullám):

Végh Tamás: A szőlőmunkások (Mt 20,1-16)
20:55-21:00 (középhullám):

Végh Tamás: „Keressétek először Isten országát és igazságát!”

2015. 12.16. szerda
10:30-11:00 (rövidhullám):

Széll Bulcsú: A gonosz szőlőművesek (Mt 21,33-46)
20:55-21:00 (középhullám):

Széll Bulcsú: „Menjetek be a szoros kapun!”

2015. 12.17. csütörtök
10:30-11:00 (rövidhullám):

Nemeshegyi Zoltán: A királyi menyegző (Mt 22,1-14)
20:55-21:00 (középhullám):

Nemeshegyi Zoltán: „Minden jó fa jó gyümölcsöt terem”?

2015. 12.18. péntek
10:30-11:00 (rövidhullám):

id.Kulcsár Tibor: Okos és gonosz szolga (Mt 24:45-51)
20:55-21:00 (középhullám):

Pataki Albert: „Nem mindenki megy be a mennyek országába…”

2015. 12.19. szombat
10:30-11:00 (rövidhullám):

Pataki Albert: Tíz szűz példázata (Mt 25,1-13)
20:25-21:00 (középhullám):

Horváth Zsolt: „Okuljatok a fügefa példáján!”

2015. 12.20. vasárnap
10:30-11:00 (rövidhullám):

Kulcsár Tibor: Tálentumok példázata (Mt 25,14-30)
20:25-21:00 (középhullám):

Bacsó Benjámin: „Jöjjetek, Atyám áldottai”!

Örömüzenet hete programja 2015.12.13-20
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Advent van. A Krisztus hívők ádventje 
nem korlátozódik erre a négy hétre. 
Közel kétezer évvel ezelőtt az első ke-
resztyének szívében ott élt Jézus sza-
va: „Imé eljövök hamar, tartsd meg, 
ami nálad van.”
Mi a meghalt és feltámadott, Isten 
jobbjára felemeltetett Jézus Krisztust 
várjuk vissza, ahogy azt Pál apostol írja 
a thesszalonikai hívőknek: „Várjátok 
a mennyből Jézust, az Ő Fiát, akit fel-
támasztott a halottak közül.”
Jézus földön jártában sokat és sokszor 
beszélt tanítványainak az eljövendő 
nagy napról példázatokban is, de az 
idők jeleire figyelmeztetve is, illetve 
az emberiség életvitelét szemléltetve 
is. Az okos és gonosz szolga példájával 
arra mutat rá, hogyan kell őt várni. 
Ez a két ember ugyanis ugyanannak 
az úrnak a szolgája. A rájuk bízott 
munka is azonos, a feladat is azonos. 
Ráadásul mind a kettő azért kapta a 
megbízást, mert akkor és ott megfe-
leltek az elvárásoknak, alkalmasnak 
látszottak. Menet közben, munkavég-
zés közben az életvitel, a hozzáállás, 
a rájuk bízottakért érzett felelősség 
megélése vízválasztóvá vált az életük-
ben. Mert a megbízást vagy szentül 
kezeli az ember – lásd az okos szolgát 
–, vagy saját elgondolása szerint érté-
keli át, ahogy a gonosz szolga is tette.
Jézus feltett egy kérdést hallgatói-
nak, és nekünk is: „Ki az okos és ki a 
gonosz szolga?” A válasz a tettekben 
keresendő. Nincs félig okos és félig 
gonosz szolga, ahogy a laodíceai gyü-
lekezetről is azt írja Uruk: „Bárcsak 
hideg volnál, vagy hév, de mivel lan-
gyos vagy, kiköplek az én számból.”
Mit tesz az okos szolga? Azt, amivel 
meg lett bízva. Ellátja a rábízottakat, 
és urának vagyonát nem pazarolja 
idegenekre, dorbézolásra, cinkos-
társakra. Naprakész munkája, épp 
úgy, mint az elszámolása is. Ebben a 
munkában, ebben a naprakész álla-
potban találja hazatérő ura. A bölcs 
szolga nem számolgat, nem filozofál, 
csak végzi munkáját, amiért megju-
talmazza hazatérő ura.
Tessék megfigyelni Simon Péter életét! 
A Tibériás tónál a Feltámadott meg-
keresi. Megtörténik a nagy rendezés, 
és elhangzik a megbízás: „Legeltesd, 
őrizd az én juhaimat!” S hogy Péter 

mennyire komolyan vette ezt a meg-
bízást, igazolja ezt az első levelének 
5. fejezetében található kérés: „A kö-
zöttetek lévő presbitereket kérem én 
a presbitertárs: Legeltessétek az Isten 
közöttetek lévő nyáját, ne kényszerű-
ségből, ne uralkodásból, ne is nye-
részkedésből.” Péter a folytatásban 
ír a várható jutalomról is: „Amikor 
megjelenik a főpásztor, elnyeritek a 
dicsőség hervadhatatlan koronáját.” 
A gonosz szolga életviteléről is muszáj 
szólni. Nagyon sok jól induló embert, 
jól induló házasságot, jól induló szol-
gálattevőt ismertem, akiknek menet 
közben zátonyra futott az élete. A jó 
indulás nem garancia ugyanis a cél-
ba érkezésre, de elengedhetetlen fel-
tétele. Ám ne feledjük, életünk nagy 
eseményei, esetleg tragédiái útközben 
történnek, s mind a jó, mind a rossz 
döntések is menet közben születnek.
A példázatbeli két ember azonos felté-
telekkel, azonos megbízatással indul, 
mégis az egyik célba ér, a másik hajó-
törést szenved. Az ok mindig a szív-
ben végbemenő változásra vezethető 
vissza. Jézus így tanított erről: „Ha 
pedig a gonosz szolga így szólna szí-
vében: késik az én Uram…” Nem azt 
mondja a szolga, hogy nem jön visz-
sza, csak annyit, hogy késik. Ugyanis 
nem mondott dátumot az Úr, tehát la-
zítsunk, használjuk ki az adott időt! 
Jézus félre nem érthető véleménye 
szerint a szívben történt változás in-
dítja el a lejtőn ezt a gonosz szolgát, 
s ezért a rábízott szolgatársakat már 
nem megbízó ura szolgáiként, hanem 
saját alattvalóiként kezeli. Uralkodik 
rajtuk ahelyett, hogy szolgálná őket. 
Megengedi magának, hogy kettős 
életet éljen. Felveszi a kapcsolatot a 
kívülállókkal, a részegekkel, együtt 
eszik-iszik velük, nyilván a rábízottak 
költségéből. Igaz lesz rá Jakab szava: 
„Kétszívű, minden útjában állhatat-
lan ember.”
Két embert állít elénk Jézus ebben a 
példázatban, akik kétféle adventet kép-
viselnek, kétféle életvitelt folytatnak, 
s a végeredmény is kétféle. Melyik út 
az enyém? Mert Jézus visszajön, s ha 
visszajön, vajon abban a munkában 
talál, amit rám bízott?

id. Kulcsár Tibor

A második világháború idején, a rek-
virálásnak nevezett „tevékenység” 
abból állt, hogy csoportok járták 
a házakat és „mindent a frontért” 
elnevezésű jelszó értelmében elko-
boztak minden élelmiszert a csalá-
doktól. Kocsira pakolták és vitték. 
Mi a Partiumban éltünk, mint 8 ta-
gú család és az édesapám kényszer-
munkára volt elhurcolva Olténiába. 
Az összes kenyérnek való lisztünk 
egy nagy zsák liszt volt. Az én áldott 
édesanyám szinte tanácsot kérve 
tanácskozott, még akkor 5 kiskorú 
gyermekével. Mi legyen a minden-
napi kenyerünknek valóval? Én a 
legkisebb gyermek, azt tanácsol-
tam, hogy tegyük a sütőteknőbe. 
Megjegyzem, volt két sütőteknőnk, 
az egyik egy nagy-méretű, abba 
töltötték a nagy zsák lisztet. – Na, 
és hova tegyük? – kérdezte tovább 
édesanyánk. – Hát a kamarába, a 
teknőtartó állványra, és takarjuk 
le abrosszal. 
Az is megtörtént, de mivel nem úgy 
nézett ki, mint amikor én láttam reg-
gel a dagasztásra elkészített teknőt, 
egy keresztbe fát is helyeztünk rá, 
(valószínűleg ez megakadályozta a 
kovász és az abrosz érintkezését). 
Még javasoltam, hogy a kovászos 
nagy fakanalat is tegyük az abrosz 
alá. Mindez elkészült, és mint egy 
ravatal állt a kamra közepén. Jöttek 
a rekviráló (elhurcoló) emberek. 
Végigkutatták a házat, pincét és 
persze a padlást. A padlásfeljáró 
(egy nagy fa lépcső), a kamarában 
volt. Mivel nem találtak elkoboz-
ni valót, távoztak. Az édesanyám 
kikísérte őket, és bezárta az utcai  
ajtót. Itt is megjegyzem, ilyen nem 
volt szokás nálunk nappal. Beterelt 
bennünket a kamarába és ott térde-
inken, könnyek között adtunk há-
lát a különös gondviselésért, a mi 
áldott Mennyei Gondviselőnknek. 
A kamara közepére helyezett tek-
nő lett eltakarva, vagy a küldöttek 
szemei elvakítva, nem tudom. De 
azt tudom, hogy Isten Hatalmas, 
amiért utolsó leheletemig szeret-
ném áldani és szolgálni! 

Sz. Irén, Sarkad

  Örömüzenet hete
Okos és gonosz szolga
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Jézus példázata a vigyázásra hív fel. 
Olyan emberekről szól, akik hivata-
losak a menyegzőre, tehát hívőkről. 
Adventben az Úrra való várakozásra, 
annak módjára irányítjuk a figyel-
münket. Nem csak ez a várakozás 
időszaka, hanem az egész életünk. 
Hogyan várjuk az Urat? A rá vára-
kozásunk jellemzi életünket, vagy az 
„élet gondjai, gazdagsága és élveze-
tei” (Lk 8,14) lefoglalnak bennünket? 
Jézus, a példázatbeli vőlegény, egész 
biztosan jön. Megígérte. De vala-
mi okból Ő időnként megvárakoztat 
bennünket. Ezt tette akkor is, amikor 
Lázár nővérei nagyon várták. Olyan 
sok beteget meggyógyított, fivérükkel 
kapcsolatban is ez volt a reményük. 
Milyen sokszor várunk mi is az Úrra! 
Betegségünkben, szeretteink szenve-
déseit látva, gyermekünk megtérésé-
ért évekig imádkozva, családunkban 
történő feszültségek és tragédiák kö-
zött. Minden perc fájdalmas késésnek 
tűnik. Amikor pedig a dolgok sze-
rintünk visszafordíthatatlanul rossz 
irányt vesznek, talán mi is Mártával 
együtt keserű fájdalommal mondjuk 
ki „ha itt lettél volna”. A példázatban 
mind a tíz szűz ünnepi ruhában vár-
ta a vőlegényt. Lámpás is volt náluk. 
Első ránézésre semmi különbség nem 
volt közöttük. Az a nem várt esemény 
mutat rá a különbségre, hogy késett a 
vőlegény. A várható dolgokra készülünk 
fel, vagy minden eshetőségre? Ötnek 
csak az elvárt ideig tartott ki az olaja. 

Meddig tart hitünk? Milyen mértékig 
hagyatkozunk a Szentlélekre? Vannak 
akik, amikor elképzeléseik szerint 
mennek a dolgok magánéletükben, 
gyülekezetükben és társadalmi szin-
ten, „nagyszerű szűzként” állják meg 
helyüket. Járnak gyülekezetbe, éne-
kelnek, adakoznak, még bizonyságot 
is tesznek az Úr jóságáról, de amikor 
Isten sötét éjszakában megvárakoz-
tatja őket, akkor tűnik ki nincs elég 
olajuk. Hogy van ez a te életedben? 
Az olaj a Szentírásban a Szentlélek 
jelképe, egyúttal jelképezi a Lélekkel 
teljes életet. A Szentlélek vezetése, gyü-
mölcse, ajándékai pedig a másoknak 
szolgáló élethez kapcsolódnak. Az én 
értelmezésem szerint, annak van elég 
olaja, aki azzal szolgál. „Ki milyen lel-
ki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok 
azzal egymásnak, mint Isten sokféle 
kegyelmének jó sáfárai”. (1.Pt 4,10) 
Ha várakoztat Isten betegségek kö-
zött, legyél figyelmes betegtársaid-
ra, oszd meg velük az evangéliumot, 
imádkozz értük. Ha a sátán megrázza 
családodat, vedd észre azokat, akik 
hasonló megpróbáltatásokon men-
nek keresztül, keressétek együtt a 
reménység Urát. Még a szolgáló élet 
során is el lehet szenderedni, de az 
ébredés más. Mert jön a Vőlegény, 
ahogy Márta és Mária is tapasztal-
hatta! Aki pedig szolgáló életet akar 
élni „annak ő nem mértékkel mérve 
adja a Lelket”. (Jn 3,34)

Pataky Albert

A nagyfiam jött haza a családjá-
val, három fiú gyermekük van. 
Beszélgetés közben a menyem 
elmondta bizonyságát, hogy 
Donáttal, óvodás kisfiával ket-
ten voltak otthon  és beszélgetett 
vele az evangéliumról. A Szentlélek 
érezhetően jelen volt, egyszer csak 
a gyerek el kezdett sírni, potyog-
tak a könnyei és azt mondta, hogy 
anya én olyan bűnös vagyok, a 
pokolba fogok kerülni, és ezt én 
nem akarom. Édesanyja vigasz-
talni kezdte, nincs semmi baj 
kisfiam, mert az Úr Jézus éppen 
azért halt meg, hogy bűneinket 
megbocsássa. Ekkor egyszerre 
nevetni és sírni kezdett és már 
az örömkönnyek potyogtak a sze-
méből. Azonnal elhitte, mondta, 
hogy akkor jó, akkor a mennybe 
megyek. Nagyon megható volt 
a jelenet, ilyen a gyermeki hit, 
azonnal vigasztalódott és min-
den rendben volt. 
Bárcsak mi is ilyen hittel tud-
nánk az Úr kezébe tenni minden 
ügyünket, gyermeki módon bízni, 
hogy Istennél van megoldás min-
den harcunkra és küzdelmünkre.
Másik alkalommal megkértek a 
szülők, hogy menjek el ezért az 
unokámért az iskolába, aki most 
nyolc éves, és vigyem őt haza, 
amit szeretettel teszek. Hazafelé 
menet végig szóval tartott. Oda 
értünk  a Tesco áruház elé, ahol 
egy nagy hirdető plakát egyik fe-
lén egy kigyúrt izmos férfi látható, 
a másik felén pedig egy  majd-
nem mezítelen nő állt. A beszél-
getést félbehagyva, nézi a gyerek 
és megszólal: látod ezt a plakátot  
mama, ez már az antikrisztus. 
Elmosolyodtam, de igencsak jó volt 
hallani ezt a felismerést egy nyolc 
éves gyerektől. Éreztem, hogy a 
szülők foglalkoznak a gyerekek-
kel. Hála az Úrnak, hogy a sok kis 
hétköznapi bizonyságok között a 
magasabb rendű bizonyságokkal 
is megáldja az Úr az unokákat, di-
csőség Néki örökké. 

J. T.-né Irénke, Tatabánya

  Örömüzenet hete
Tíz szűz (Mt 25,1-13)
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„Okuljatok a fügefa példáján: amikor 
már zsendül az ága, és levelet hajt, 
tudjátok, hogy közel van a nyár. Így 
ti is, amikor mindezt látjátok, vegyé-
tek észre, hogy közel van ő, az ajtó 
előtt. Bizony, mondom néktek, hogy 
nem múlik el ez a nemzedék addig, 
amíg mindez meg nem történik. Az 
ég és a föld elmúlik, de az én beszé-
deim nem múlnak el.” (Mt 24,32-35.)

Az idei ősz tavaszias időjárása nem 
csak a természetet, hanem már-már 
engem is összezavart. A 
falevelek lehullása után 
ugyanis azt várnám, hogy 
hideg, téli időjárás követ-
kezik, hóeséssel, faggyal. 
Ezzel szemben pedig ingujj-
ban is lehetett még sétálni 
a napsütésben november 
közepén. Felborult a ter-
mészet rendje, és váratlan 
dolgokat produkál. 
Felmerült bennem a kér-
dés, hogy ez a természeti 
„rendetlenség” talán a szel-
lemi világban is megjele-
nik hasonló rendetlenség 
formájában? Talán ez Jézus Krisztus 
szavaira is érvényes lenne? Arra tanít 
a természet, hogy az eddigi, jól meg-
szokott és joggal várható sorrendek 
felborulnak, és teljesen kiszámítha-
tatlan a jövőnk? Talán hiába várjuk 
a Messiást 2000 éve? Lehet, hogy 
végérvényesen elmulasztottuk Isten 
Fiával való találkozást, hiszen az a 
nemzedék már rég elmúlt, akiknek 
mondta prófétai szavait Jézus Krisztus!
Talán mégis igaz lenne, amit némelyek 
állítanak, hogy megöltük Istent, és a 
teremtett világ magára maradt. Vagy 
azoknak lenne igaza, akik szerint Isten 
ugyan elindította a világ forgását, de 
azután magára hagyta azt?
Nem sokáig volt bennem kétely, szinte 
csak a másodperc tört részéig, de hasz-
nos volt abban a tekintettben, hogy 
átgondoljam Jézus szavait, elgondol-
kozzak lelkiállapotomon, és feltegyem 
a kérdést magamnak: „Komolyan hi-
szem és várom a Messiás visszajöve-
telét? Elég erős a hitem, hogy a jelek 

ellenére is jobban higgyek Isten sza-
vának, mint a látottaknak?”
A felolvasott igeszakaszban Jézus 
Krisztus engem kétszeresen is meg-
győzött arról, hogy türelemmel vár-
jam a visszajövetelét, minden, ennek 
ellentmondó külső körülmény köze-
pette is. 
Először is megértettem azt, hogy ha 
a többség számára nevetséges is a 
Messiás visszajöveteléről 2000 éve 
beszélni, ez akkor is igaz, ahogyan 

a gravitáció is, bármennyire szeret-
nének ellent mondani annak. Lehet 
a határokat feszegetni, el lehet menni 
a végső pontig, de a tömegvonzás ak-
kor is érvényben lévő fizikai törvény-
szerűség. Ahogyan tavasz nyár jön.
Másodszor megértettem azt, hogy 
ha mégis valami oknál fogva még oly 
állandó természet- és társadalomtu-
dományi törvények megváltoznának, 
Isten ígéretei azon túl is állandósá-
got adnak. „Az ég és a föld elmúlik, 
de az én beszédeim nem múlnak el.”
Jézus Krisztus visszajövetele, az Ítélet 
napja, a kárhozat, a mennyország, az 
örökélet, az ezekről szóló beszédek, 
ígéretek biztosak és változtathatatla-
nok. Az Atyában ugyanis nincs válto-
zás vagy változás árnyéka (Jk 1,17b)
Így történjen bármi! Legyek a legna-
gyobb ostobának kikiáltva, akit föld 
a hátán hordott! Fanatikus! De hi-
szem, vallom és várom: Az ÚR közel! 
És visszajön ítélni élőke és holtakat!

Horváth Zsolt

Családi összejövetelt tartottunk, 
amin igen szép számmal voltunk 
jelen. Örültünk, hogy fiam életé-
nek egyik állomásához értünk, 
és egybe gyülekezhettünk, an-
nak megünneplésére, hogy eddig 
megsegített bennünket az Úr! Kis 
és nagy családom egyik része már 
befogadta az Úr Jézust, mint sze-
mélyes Megváltóját, de sajnos még 
van, aki ezt nem tette meg. Mint 
ahogy már előzőleg említettem, kis 
unokám félénk volt, és nem tudta 
hová tenni a sok „idegen” arcot, hol 
az apukája, hol az anyukája öléből 
szemlélte a körülötte zajló esemé-
nyeket. Óvatosan próbáltak köze-
ledni hozzá azok, akikkel ritkán 
találkozott. Az anyuka unokaöcs-
cse lépett hozzájuk, és kezdett vele 
beszélgetésbe.
–Tudod-e, hogy neked milyen hí-
res neved van? A kicsi félénken 
szemlélte...
– Tudod-e, hogy egy királyunkat is 
így neveztek? Ő volt Mátyás király....
A kicsi teljes meggyőződéssel vá-
laszolt: – Nem! Nem én vagyok a 
király, az Úr Jézus a Király!
Remélem, nem kell mondanom, hogy 
milyen öröm töltötte el a szívemet.
Bizony, az Ige megáll ! A Zsoltárok 
könyve 8,3-ban olvashatjuk: „A cse-
csemők és a csecsszopók szájával 
erősítetted meg hatalmadat”  és „A 
gyermekek és csecsemők szája által 
szereztél dicsőséget” (Máté 21,16)
Igen! Mindezért egyedül az Övé a 
dicsőség!

Sz.-né Á. Julika

Hinni
Hinni, hinni és hinni 
a terheket így vinni.
Látni a csodát fent, lent, 
hinni a hihetetlent.

Hinni, hinni és hinni, 
az életet így vinni,
s ne mi vigyük hitünket, 
a hitünk vigyen minket.

Falu Tamás

Örömüzenet hete
Okuljatok a fügefa példáján
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Mennyi drága dologról beszélünk 
mostanában? Kincset érő kapcsola-
tokról, megszerezhető pozíciókról, az 
ahhoz szükséges tudásról, magasan 
elismert diplomáról… Aztán ott van a 
tőzsde, meg az ingatlan ügyletek, no 
és az előrelátó befektetések, melyekkel 
pompásan ki lehet fogni infláción, gaz-
dasági válságon, de még az idő vasfo-
gán is… S persze ha mindez egy kicsit 
kockázatossá lenne, még mindig ott 
vannak a vagyont érő biztosítások… 
Mert szükségünk van a biztonságra 
mindenek felett! Különben mi végre 
is gyűjtenénk össze mindazt, amire 
oly nagy szükségünk van?
Aztán jön egy kis globális felmele-
gedés, és egyszeriben más lesz a ter-
més, és mássá válik a környezet, no 
nem nagyon, csak éppen annyira, 
hogy gabonánk egy része aszály, vagy 
áradás miatt odalesz, hogy gyümöl-
csöseink új kártevőktől pusztulnak, 
hogy otthonainkban már nem csak 
a fűtés költség, de hűteni is muszáj… 
S pénzünk, kincsünk olvadozik, hát 
magasabb fordulatra kell kapcsolni.
Aztán egy kissé megváltozik a köz-
biztonság, s kiderül, hogy amit össze-
gyűjtöttünk, az másoknak is kellene. 
Sőt az is kiderül, hogy a megszerzett 
javak egy része nem az, aminek látszik, 
mert szoftvert gyártani egyszerűbb és 
olcsóbb, mint például környezetkímélő 
dízelmotort… És rézből is készült már 
„aranyrúd”… És minél magasabb ka-
matot ígér valaki, annál biztosabbak 
lehetünk abban, hogy sose látjuk vi-
szont rábízott pénzünket… Ekkor már 
nem csak a pénzünk, de jól kiépített 
bizalmi rendszerünk is máladozik, 
mint az újramázolt salétromos fal – 
az egy év garancia letelte után… De 
építünk kerítést, szerelünk riasztót, 
vigyázunk on-line és térfigyelő ka-
merákkal, mert különben álmaink 
otthona, melyet nagy kölcsönök árán 
építettünk nagyobbra a szomszédénál 
sose lesz – az unokáké… 
Aztán jön egy népvándorlás – mint 
ahogy azt napjainkban is látjuk – és 
hirtelen minden más fénybe kerül. 
Kincseink egyszeriben viszonylagossá 
lesznek, hiszen biztonságos Európánk 
idegenek országútjává válik, biztos 
befektetéseink egyik napról a má-
sikra értéküket veszíthetik, s a pozí-
ciók nagyon hamar meginoghatnak. 

„Ja kérem, új idők, új szelek!” – ezt 
a mondatot már feledni látszik a ma 
nemzedéke, pedig 60 évvel ezelőtt 
sokakat fújt el az „új idők új szele”…
Ki számíthatott ilyen váratlan fordu-
latokra?! – tehetjük fel a kérdést. A 
válasz egyértelmű: Az, aki kitartóan 
és figyelmesen olvassa a Szentírást! 
Jézus a hegyi beszédben egyértel-
műen figyelmeztette hallgatóit: „Ne 
gyűjtsetek magatoknak kincseket a 
földön, ahol a moly és a rozsda meg-
emészti, és ahol a tolvajok kiássák és 
ellopják, hanem gyűjtsetek magatok-
nak kincseket a mennyben, ahol sem 
a moly, sem a rozsda nem emészti 
meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, 
és nem lopják el. Mert ahol a kincsed 
van, ott lesz a szíved is.” (Mt 6,19-21)
No, igen! Ez itt a kérdés: Hol is van 
a szívem? Mert a mókuskerék pör-
gését megállítani csak nagyon józan 
döntéssel lehet. S persze ezt a döntést 
meg lehet hozni egy mentőautóban, 
vagy egy műtőbe guruló betegszállí-
tó kocsin is. De talán mégis jobb len-
ne egy Isten előtt önként meghajló 
szív, amely józan belátással mondja: 
Megállj! Mindez kár és szemét! Megeszi 

a rozsda, elrágja a moly, tönkreteszi 
a társadalom változása. Épp ideje 
annak, hogy olyasmit gyűjtsek, ami 
örökkévaló, ami megmarad, amit el 
nem vehet tőlem senki…
S ha meginogna szívünk Jézus biz-
tatása megerősíthet: „Ne aggódjatok 
tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? 
– vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit ölt-
sünk magunkra? Mindezt a pogányok 
kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok 
pedig tudja, hogy szükségetek van 
minderre. De keressétek először az 
ő országát és igazságát, és ezek is 
mind ráadásul megadatnak nektek.”

Kulcsár Tibor

Néhány nappal ezelőtt „szolgálatba 
menve” meglátogattam a 86 éves 
Jolánka testvérnőt. Bár meleg volt 
az idő, az udvaron üldögélt, kezé-
ben a Dicséretek énekes könyvvel.  
Örömteli találkozásunkat betöltöt-
te az Úr csodálatos dolgairól való 
beszélgetés, hála, megosztva dol-
gainkat. Kis idő elmúltával kijött 
a leánya az unokával. Igen kedves, 
aranyos kislány, 4 éves, ismertem 
kicsi korától. Először olyan ked-
vetlen volt. Igyekeztem beszélgetve  
barátságot építeni vele, melyben a 
nagymama is segített, és kérte őt, 
énekeld el a néninek, amit tanul-
tál, a „Dávid táncol”! Visszautasító 
volt – nem akarom – válaszolta.  
Mondtam, hogy nem baj, majd el 
fogod énekelni.  Beszélgetésünk köz-
ben oldódott az akarata, és újabb 
nagymamai kérésre elkezdett éne-
kelni, amely így szólt: 

Dávid táncolt az Úr előtt, mert 
öröme volt,
Mely hívőnek nincs öröme olyan, 
mint a hold. 
Öröm, öröm van a szívemben, 
Öröm, öröm van a szívemben, 
El fog jönni az Úr Jézus nemsokára,  
Akkor fogunk belépni az arany 
utcába. 
Öröm, öröm van a szívemben, 
Öröm, öröm van a szívemben.
Leírni nem tudom azt a csodála-
tos lelkületet, amellyel ő ezt éne-
kelte, és kértem is, hogy énekeld 
még el, szeretném megtanulni. Így 
már együtt is többször elénekeltük. 
Kérdeztem is tőle, kitől tanultad ezt 
az éneket? A déditől, ő tanította, 
felelte. Mivel én is tudok, ismerek 
gyermek énekeket, átadtam neki, 
volt olyan is, amit ő is ismert és így 
énekeltünk, mint egy dicsérő kis-
csapat. Igen felemelő volt, öröm-
mel figyeltem, ahogy az udvaron 
jött ment és akkor is énekelt. Olyan 
igazi tánc mozdulatai voltak, mint-
ha Dávid táncolta volna. 
Valóban igaz, hogy a „kisdedeknek 
kijelentetted”, üzenetet kaptam ál-
tala, amire szükségem is volt. 
Ezelőtt a találkozás előtti napokban 
elmaradtak a napközbeni éneklése-
im, melyért imádkoztam is, hiszen 

É 12. oldal

Örömüzenet hete
Ahol van a kincsetek...
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Hogyan lesz a várakozásból meghívó? 
Hová szól ez a meghívás? Amikor a 
Máté evangéliumában ezt a részt ol-
vassuk, akkor ezek a kérdések szinte 
automatikusan előjönnek. 
Gyermekként, amikor elmentem fo-
cizni, a nagyok között, alig vártam, 
hogy valaki felhívjon a csapatába, 
behívjon a játékba. Mindig csalódott 
voltam, amikor ez nem történt meg, 
amikor értetlenül csak néztem, ahogy 
mások játszanak. Nem így vagyunk 
sokszor mi is? Nézzük értetlenül az 
eseményeket, mert nincs meg az a tu-
dat, hogy „nekem is van helyem ott”. 
Csak külső szemlélőként nézem, ahogy 
peregnek az események. Egyszer az is 
megtörtént, hogy a partvonal mentén 
néztem, ahogy játszanak a többiek, 
és amikor egy kis szünetet tartottak, 
kérdezték tőlem: „Miért nem jöttél?” 
Nem is tudtam, hogy van meghívásom 
a játékba. Hányan és hányan vannak 
így, akik nem is tudják, micsoda meg-
hívásuk van! Meggyőződésem, hogy 
ma keresztény emberként a felada-
tunk segíteni az embereknek észre-
venni, megérteni, hogy meg vannak 
hívva, nem kell csak kívülről nézni 
az eseményeket! 
Az emberiség Jézus emberré létében 
kiváltságos meghívót kapott. Isten a 
saját országába hívta meg az embe-
reket. Ott vagyunk a pálya szélén, 
hamarosan szólítanak bennünket! 

Hamarosan minden el fog dőlni! Jézus 
várása ilyenkor, adventkor még inkább 
előtérbe kerül. Feltárul a láthatatlan 
az ember előtt. A készülődő király 
lépteit jelzik a Földünkön végbemenő 
események. Krisztus azonban ebben 
a szakaszban úgy áll előttünk, mint 
király. Nem csak összeköt, hanem szét 
is választ! Az Ő személyébe vetett hit 
olyan megkülönböztető, olyan elvá-
lasztó! Ez ma még nem látszik olyan 
élesen talán, mint ahogy akkor fog, 
amikor elé kell állnunk! Ez a különál-
lás azonban ilyenkor sem teljesen el-
különülést, elzárkózást jelent, hanem 
felelősséget. Úgy bemutatni a szere-
tetet, hogy közben a körülöttünk élő 
világ szükségeiről sem feledkezünk 
meg. Meglátjuk a lehetőséget a kör-
nyezetünkben. A szeretetünk nem 
önmagáért való. Nem puszta filant-
rópia. A keresztény ember cseleke-
detei mögött ott van, hogy szeretne 
valakire mutatni. Szeretne Jézusra, 
mint Krisztusra mutatni. 
Mindazok, akik küzdenek, kitartanak, 
megélik a szeretetet, azok számára 
hamarosan elhangzik az a várva várt 
mondat: „Jöjjetek Atyám áldottai”. 
Amikor ezt meghalljuk, a várakozás-
ból egy diadalmas meghívó érkezik 
felénk. Az Isten országába érkezünk, 
ahol megérdemelt helyünkre kerülünk! 

Bacsó Benjamin

tudom, hogy jó az Urat dicsérni, 
melyre biztat is a 146. Zsoltár első 
sora: „Dicsérjétek az Urat...” Áldott 
legyen az Úr, hogy megtanított, és 
dicsérhetem Őt, és ez olyan fele-
melő, igen jó a léleknek, melyet tu-
dom, hogy sokan átélnek, tesznek, 
tegyük mi is. 
Hálát adtam, és hálás vagyok azért, 
hogy az Úr e kis találkozás alkal-
mával a kisgyermek szolgálata által  
üzent, és a kislány öröme megma-
radt bennem, ahogy visszagondolok 
rá. És áldás volt számomra. 
Drága ajándékot kaptam, amit na-
ponta átélek, hiszen ezt elfeledni 
nem lehet. Örömmel osztottam és 
osztom meg másokkal az ének so-
rait, mely vidámságot nyújt.
Az Úr előtt nem az évek száma fon-
tos, hiszen Ő felhasználhat bárkit, 
kijelentve üzenetét. Kívánom, hogy 
így legyen ez a testvérek életében is, 
ne azt nézzük, ki mondja, hanem 
mit mond általa az Úr. 
„Bizony mondom néktek, aki nem 
úgy fogadja Isten országát, mint 
kisgyermek, semmiképpen nem 
megy be abba.” Lukács 18,17
Testvéri szeretettel

R. Andrásné, Kisvárda

 11. oldal

„Az én Istenem pedig be fogja töl-
teni minden szükségeteket az Ő 
gazdagsága szerint dicsőségesen 
a Krisztus Jézusban.” Filippi 4,19
Ezzel a csodálatos ígérettel küldöm 
köszöntésemet. A legnagyobb aján-
dékot, gazdagságot megkaptam az 
Úr ígérete által. Naponta szüksége-
met betölti, tanácsára jó figyelni, 
azt akarom cselekedni is.
Hálásan köszönöm a visszajelző  
sorokat, az igét, az Antenna újsá-
gokat, örömmel szétosztom. Az 
Úré a dicsőség, hogy hangzik az 
ige hirdetése, örülök, hogy vannak 
imádkozó testvérek. Szolgálatukért 
mindenkor hálát adok. Az Úr áldá-
sát kérjük életükre  

M. Jolán, Csetény

Kedves Testvérek 
az Úr Jézusban!

Kegyelem és békesség adassék néktek! 

•	 Kegyelem: az Isten ajándékozta áldások összessége. Békesség: 
az ember által élvezett áldások összessége. 

•	 Kegyelem: az Atya jóindulata és bőkezűsége Krisztusban 
gyermekeivel szemben. Békesség: az Atya keblén pihenő 
gyermek nyugalma és boldogsága. 

•	 Kegyelem: munkában levő szeretet. Békesség: a szeretet mun-
kájának gyümölcse. 

•	 Kegyelem: megkezdődött dicsőség. Dicsőség: tökéletesen 
befe jeződött kegyelem. 

Vida Sándor gyűjtéséből

Örömüzenet hete
„Jöjjetek Atyám áldottai!’
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Egy októberi napon, 
az akkor jó másfél 
éves lányomat ba-
le set érte. Egy ár-
tatlannak látszó 
szi tuáció következ-
tében leesett egy alig 
fél méteres mászóká-
ról, – korábban jóval 
nagyobbakat is esett, 

ugyanis nem volt éppen „egyhelyben 
ülő típus” –, s a rajta levő melegítőfelső 
cippzárának húzókája olyan szeren-
csétlenül feszült meg, hogy éles villává 
alakult, s az eltört húzózár felsértette 
az állát, s a szájában levő fogait. Nem 
részletezem kálváriánkat a budapesti 
kórházak útvesztőjében, hiszen abból 
a szempontból, melyet most el szeret-
nék mesélni merőben közömbös. A 
lényeg az, hogy az akkor kb. 4 és fél 
éves nővérét először a szomszédnál 
hagytuk, majd munka után a nagy-
mama átvette a gyerek felügyeletét, 
s mi már a nagymamánál találkoz-
tunk vele este, miután a sérültet ott 
kellett hagynunk a kórházban, ugyan-
is abban az időben szóba se jöhetett 
az, hogy a szülők is bent maradhas-
sanak a kis beteg mellett. Mi szülők 
könnyeinkkel küszködve hagytuk el 
a kórházat, miután valahogy sikerült 
lefejtenem magamról a görcsösen 
kapaszkodó, ordító gyereket, s nem 
éppen vidám hangulatban értünk a 
nagyszülőkhöz nagyobbik leányun-
kért. Egészen pontosan fogalmazva, 
úgy éreztem, megszakad a szívem, te-
le voltam aggodalommal, kérdések-
kel, bizonytalansággal... Egy gyors 
vacsora után hazaindultunk, tekin-
tettel a késői órára, s ekkor nem várt 
kérdések sora özönlött ránk a hátsó 
ülésről: „Ti tényleg képesek voltatok 
otthagyni azt a szegény Dórit a kór-
házban, teljesen egyedül? Most mi 
lesz vele? Miért történt mindez?” stb. 
Mondanom se kell, hogy próbáltunk 
mi magyarázatokat adni, – miközben 
mi se tudtuk igazán a válaszokat –, de 
érezhetően nem sok sikerrel, látható-
lag nem igazán akart megnyugodni 
a 4 és fél éves “nagylány”, egyre csak 
sírdogált. Végül már ő érte is egyre 
jobban aggódtunk, mivel érzékeltük, 
hogy mennyire megviselték a történ-
tek. Próbáltuk így is vígasztalni, úgy 
is cirógatni, imádkozni vele, de csak 
nem akart elcsitulni. Egyszer aztán 

kitört belőle: „Ti ezt nem érthetitek! 
Ti csak a szülei vagytok! De nekem ő 
a testvérem!” Be kell, hogy ismerjem 
erre nem számítottam, mert hát azért 
az anyai szív, az anyai szív, gondol-
tam, vagy csak éreztem kimondatlanul 
is. És a testvéri szív? Az is lehet épp 
olyan érző, vagy talán egyes esetek-
ben még érzőbb? Ki tudja?!
Később, amikor ezt elmeséltük a tá-
gabb családnak, az egyik nagypapa 

ennyit mondott csendesen: „De más-
hogy is néznének ki a gyülekezetek, 
ha mindenki így gondolkodna a test-
véréről!” Hát, ehhez azt hiszem nincs 
mit hozzátenni... 

* * *
„Most már nincs semmi baj, az Anna 
is tud imádkozni...”
Talán nagycsoportos, vagy középsős 
volt legkisebb leányom, amikor egyik 
nap nagyon felháborodottan foga-
dott az óvodában emígyen: „Képzeld 
Anya! Az Anna nem szokott evés előtt 
imádkozni, és azt mondta, hogy ez 
butaság!” (Erről a bizonyos Annáról 
tudni kell, hogy abban az időben a két 
kis hölgy elválaszthatatlan volt egy-
mástól, oly annyira, hogy az óvodá-
ból hazatérve is komolyan korlátozni 
kellett a telefonhívásokat, tekintettel 
a várható számla nagyságára.) „Igen, 
– próbáltam megnyugtatni feldúlt lá-
nyomat –, sajnos nem mindenki szo-
kott köszönetet mondani Istennek 
az ételért. Tudod, Anna szülei nem 
járnak imaházba, és ezért nem taní-
tották őt erre, így nem is tud imád-
kozni.” Magyarázatomat hitetlenkedve 
hallgatta, tekintettel arra, hogy gya-
korlatilag az imaházban élve, szoci-
alizálódva nőttek fel csemetéink, így 
számukra szinte elképzelhetetlennek 
tűnt, hogy van olyan ember ezen a föl-
dön, aki ne imádkozna. „Mindenki” 
imádkozik ugyanis, vonták le a logi-
kus következtetést, környezetükből 
kiindulva... S akkor itt van valaki, 
ráadásul a legjobb barátnő, aki nem 
tud imádkozni! Hosszasan beszélget-
tünk a kérdésről, s én azt gondoltam, 
hogy mindenben kielégítő magyará-
zatot adtam a sorra felvetődő prob-
lémákra...
Néhány nap múlva aztán kiderült, 
hogy a történetnek nincs vége. Ismét 
az óvodába érve szembesültem az 
eseményekkel, ám ezúttal nem egy 
értetlenkedő gyerek fogadott, hanem 
egy felvillanyozott. „Anya, – kezdte –, 
most már nincs semmi baj, az Anna 
is tud már imádkozni, és imádkozik 
is!” „Igen? – kérdeztem ámulva –, és 
hogyan lehetséges ez?” „Óh, nagyon 
egyszerű! Én tanítottam meg rá, és 
most már együtt imádkozunk evés 
előtt, meg az udvaron is.” 
Ilyen egyszerű lenne mindez?! 

Kulcsár Anikó

Parancsol a gyermek
Merő csoda a gyermek. 
Erőtlen, gyengén jelenik meg köztünk, 
kicsinynek látszik és igénytelennek.
Pedig hatalmas, nagy követelés
minden lehellet, minden szívverés.
Néki növekednie kell.
És utolsó hely neki nem elég, 
naptalan zúg, elhasznált levegő,
az eledelből, ami megmarad.
Ő első akar lenni, nem utolsó,
mert neki az utolsóság koporsó.
Ő parancsoló, győztes akarat.
Néki növekednie kell. 

Vétkes, aki parancsát megtagadja:
csenevészedni, halványodni hagyja,
s odaadja a halálnak.
Igazán azok cselekesznek,
akik nagy alázattal félreállnak.
Kiknek kis szíve dobbanása törvény.
Dolgoznak érte testük–lelkük törvén,
s szemük szüntelen, aggódva figyel:
fejlődik–e, növekszik–e? Hiszen
néki növekednie kell.

Ilyen csoda a gyermek.
Erőtlen, gyengén jelenik meg köztünk,
kicsinynek látszik és igénytelennek.
S minden lehellet, minden szívverés
hatalmas, új követelés.
Így érkezett el Krisztus is közénk.
A szűk istálló szegény jászolán, 
mint gyermek fekszik Ő, és követel.
Néki növekednie kell.
Néki növekednie kell
naggyá, nagyobbá, és a legnagyobbá,
szent Messiássá, szabadító Úrrá,
úgy adhat üdvöt, úgy teremthet újjá.

Ó, szállj szegény szívembe, titkos Gyermek.
Jöjj, növekedj, töltsd be az életem.
Teneked mindig nagyobbá kell lenned
és kisebbé nekem.
Földi borún, halálon, elmúláson,
hogy Te vihess engem, kicsinyt, keresztül,
nagy, erős Messiásom!

Túrmezei Erzsébet
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Egy rádióműsor utóélete
Egy hétgyermekes családban születtem. Édesapám B. 
Károly református lelkész, édesanyám H. Eszter hívő em-
ber volt. Ötödik gyerekként születtem Rétközberencsen, 
1956. december 3-án. Benken laktunk. Minden istentisz-
teleti alkalmon részt vettünk.
14 évesen a rádió mellett sokszor hallgattuk a TWR adása-
it. Vágyott a lelkem mindig Isten Igéjének a hallgatására. 
Így történt meg az, hogy az egyik este egy történetet hall-
gattam a TWR adása közben: A gyöngyhalász történetét. 
Dávid Morse misszionárius elment egy hindu faluba. Ott 
találkozott egy Rambó nevű gyöngyhalásszal, akinek 
hirdette Krisztus igazságát. Azt mondta, hogyha Rambó 
hisz Jézus Krisztusban, és elfogadja az Ő áldozatát ingyen 
kegyelemből, a mennybe jut. De a gyöngyhalász nemet 
mondott erre. Túlságosan büszke volt, hogy ezt elfogad-
ja. Meg akart dolgozni az üdvösségért, térden csúszva 
akart Delhibe elmenni, hogy Isten országába bejusson. 
Elindulása előtt felkereste Rambó Dávidot. Ezt mondta:
– Holnaphoz egy hétre indulok Delhibe, és hoztam egy 
ládikát neked Dávid. Elmondom ennek a ládikának a tör-
ténetét. Volt nekem egy fiam. A fiam is gyöngyhalász volt, 
a legjobb India partjain. A leggyorsabban merülő, legéle-
sebb szemű, a legerő-
sebb és legtovább tudta 
visszatartani lélegzetét. 
Mindig arról álmodo-
zott, hogy megtalálja a 
tökéletes gyöngyöt. Egy 
napon meg is találta, de 
amikor felszínre igyeke-
zett vele, a lába beszo-
rult a korallzátonyba 
és túlságosan sokáig 
kényszerült a víz alatt 
maradni. Nemsokára 
meghalt. Ezt a gyön-
gyöt sok-sok éven át 
tartogattam. Én most 
ezt neked ajándékozom, 
a legjobb barátomnak. 
Kivette a dobozból az óriási gyöngyöt és a misszionárius 
kezébe adta ajándékba. 
Dávid azt válaszolta: 
– Ez gyönyörű, ez a gyöngy tökéletes. Rambó meg sze-
retném vásárolni ezt a gyöngyöt.
– Nem Dávid, ezt a gyöngyöt nem lehet megfizetni. Nincs 
annyi pénz a világon, amennyit ez a gyöngy ér. Te is csak 
ajándékképpen kaphatod meg – mondta Rambó.
– Nem, Rambó, én fizetni, dolgozni akarok érte.
– Hát nem érted, hogy egyetlen fiam az életét adta ezért 
a gyöngyért? Ezt nem lehet megfizetni, csak ajándékba 
adhatom. Fogadd el, mint szeretetem zálogát. 
A misszionárius szóhoz sem jutott. Aztán megragadta az 
öregember kezét. 

– Rambó, hát nem érted? Pontosan erről van szó, Isten 
felkínálja neked ajándékképpen az üdvösséget. Olyan 
drága és értékes, hogy nincs ember a földön, aki meg 
tudná fizetni. Semmiféle munkával sem lehet megsze-
rezni. Senki nem elég jó ahhoz, hogy kiérdemelje. Isten 
a legdrágábbat, az Ő tulajdon Fia életét adta érte, hogy 
számunkra megnyissa a menny kapuját. Csak egyet te-
hetsz, elfogadod ingyen, mint Isten irántad, bűnös iránt 
való szeretetének zálogát. Rambó, én elfogadom a gyön-
gyöt, ha te is elfogadod az üdvösséget. 
Rambó most már megértette és elfogadta az üdvösséget. 
Te is elfogadtad már? Ha nem, fogadd el még ma!
Ezen a történeten keresztül megértettem, Isten országá-
ba akkor juthatok be, ha elfogadom azt az áldozatot, amit 
Jézus Krisztus tett értem a golgota keresztjén helyettem, 
miattam és érettem. Az én bűneimért is meghalt. Ezután 
sírni kezdtem, amit édesanyám észrevett és kimentünk 
a konyhába beszélgetni és imádkozni. Behívtam Jézust 
a szívembe, hogy legyen az én szívem lakója.
Ezt megírtuk a TWR-nek is. Küldtek egy levelet és örül-
tek, hogy Jézus Krisztus mellett döntöttem. Ezek után 
rendszeresen olvastam a Bibliát, és bizonyságot tettem 

Jézus Krisztusról. Imádkoztam és részt 
vettem az istentiszteleteken. 
21 évesen Isten elhívott az Ő szolgála-
tára, ezzel az igével: „Az aratnivaló sok, 
de a munkás kevés: kérjétek az aratás 
Urát, hogy küldjön munkásokat az ara-
tásába.” Máté 9,37-38 Ezután elvégez-
tem a teológiát Debrecenben. Eközben 
megismerkedtem P. Imrével, aki akkor 
már gyülekezetben szolgált.
1980. április 20-án, 35 éve házasodtunk 
össze Rétközberencsen. Isten 5 gyer-
mekkel ajándékozott meg bennünket: 
Áronnal, Mirjammal, Mózessel, Dáviddal 
és Dániellel. Hitben felneveltük őket. 
Közben 1986-ban Rétközberencsről el-
költöztünk Vásárosnaményba, és fér-

jemmel együtt végezzük a református gyülekezetben a 
munkát. Isten a gyermekmunkában is megáldotta szol-
gálatainkat.
1991-ben Isten megújította hitemet. Örömömben, nehéz-
ségeimben az Úrhoz folyamodom imádságban. Kedves 
énekem a 274. dicséret: Ki Istenének átad mindent, bi-
zalmát csak belé veti, azt csudaképpen őrzi itt lent, inség, 
baj közt is élteti. Ki mindent szent kezébe tett, az nem 
fövényre épített. 
Vásárosnaményban találkoztam T. Gáborral és Margitkával, 
kedves feleségével. Ők évről évre ellátogatnak városunk-
ba és ilyenkor egymás hite által épülünk.
Isten szeretetét tapasztalom életem minden napján. „Az 
Isten közelsége oly igen jó nékem.” 

Dr. P. Imréné B. Erzsébet

…” Isten a legdrágábbat, 
az Ő tulajdon Fia életét 

adta érte, hogy számunkra 
megnyissa a menny 
kapuját. Csak egyet 

tehetsz, elfogadod ingyen”
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„Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és min-
den bajából kimentette őt. Az Úr angyala tábort jár az 
őt félők körül, és kiszabadítja őket.” Zsoltárok 34:7. és 8.

Kishúgomról, Katinkáról szól ez a kis történet. Abban 
az esztendőben volt hatéves, ősszel került az iskola el-
ső osztályába.
Dúlt a háború körülöttünk. A fülhallgatós-detektoros ósdi 
rádióban már bemondták a szörnyű hírt, hogy Battonya 
felől megindult városunk felé a „vörös veszedelem”. Egyik 
délután feltűntek a délnyugati égbolton a mély mohogású, 
ijesztő hangú nehézbombázó repülőgépek. A Szövőgyár 
szirénája légi riadót jelzett hátborzongató hangjával. 
Mindenki igyekezett fedezék alá húzódni. Ahol pince 
volt, a ház lakói és a szomszédság oda menekültek. A sze-
gényebbek a saját házi készítésű földbunkerjük védelme 
alatt vélték megtalálni túlélési lehetőségüket.
Szüleink úgy gondolták, hogy otthonunk legbiztonságo-
sabbnak tűnő helyiségében, a hálószobában vonulnak 
vissza a négy gyerekkel. Katinka volt a legfiatalabb. A 
jókora, tölgyfából készült ebédlőaszalt a sarokba von-
szoltuk. Édesanyánk fölpakolta rá az összes dunyhát, 
paplant, párnát, oltalom gyanánt, mi pedig – gyerekek 
– bebújtunk az asztal alá.
Izgalmas mókának tűnt ott szorongani a védett „sátor-
házunkban”. Amikor azonban csakugyan elkezdődött a 
haddelhadd, reszketve figyeltük, hallgattuk az ágyúdör-
gést és a könnyebb kézi és gépfegyverek ropogását… Egy 
irtózatos csattanás megrázta az egész épület alapja-
it, falait. Sírva, szorongva csak arra gondolhattunk, 
hogy na, most mindennek vége!
Édesapánk kint járőrködött, hogy közelebbről 
lássa-hallja, mi újság odakint. A robaj után nem-
sokára megjelent, és mondta, hogy egy akna csa-
pódott az imaház bejárata elé. Annak a robajlását 
hallottuk. Édesanyám volt az „anyamadár”, aki 
figyelmes, óvó szeretetének szárnyai alá vont 
bennünket, és Jézus nevében vigyázott reánk. 
Szorongva igyekeztünk minél kisebbre össze-
húzni magunkat. Majd hirtelen nagy csend lett 
kint és bent egyaránt.
Az asztal-sátorunk alatt egyszer csak Kati húgunk 
– síró-nevető, éles hangon megszólalt: – Anyuka! 
Én ott, a két utcai ablak között látok egy gyönyörű 
angyalt!
Laci, a bátyám, egyből leszólta fölényesen: – Ne butás-
kodj már! Látható angyal nem létezik! Érthető?!
Én következtem: – Ez a Kati a félelemtől teljesen meg-
hibbant! Kati! Térj észhez!
De Katinka csak állította kitartóan, sőt, sírva bizony-
gatta: de igen is, hogy látom őt! Az angyalka pedig in-
teget nekem. Sőt, azt mondja, tisztán hallom, hogy nem 
szabad félni!
Jolika nővérem persze rögtön a pártját fogta a kishúgá-
nak. Mi azonban, felvilágosult „férfiak” egyre állítottuk, 

hogy ilyen nincs! Anyuka csendesítgette a gyerekvitát. 
Ne bántsátok Katikát. Ha ő látja az angyalt, én elhiszem 
ezt neki. Az Úr így akarja jelezni irántunk való szeretetét.
Pár perc múlva – járőrözés közben – édesapánk ismét 
megjelent. Elmondtuk neki a nagy „problémát” Ő mindig 
a nyugalom és békesség drága képviselője volt a csalá-
dunkban. Kérdezni kezdett: – Laci fiam! Emlékszel még 
a múlt vasárnapi aranymondásra? – Természetesen, én 
válaszoltam nagy hangon: – Hát persze, hogy emléke-
zünk! „Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és ki-
szabadítja őket”.
Katinka is megszólalt: – Én még azt is megkérdeztem, 
hogy mi az a „tábor”. És Jani bácsi mondta, hogy egy vagy 
több sátor, ami alatt meghúzódhattak a katonák… Ugye, 
apuka, nekünk most ez az asztal jelenti a tábort, mert alá 
bújtunk, és az angyal éppen erre járt tárbor-járás köz-
ben, hogy meglátogasson és megnyugtasson bennünket. 
Mert én rettenetesen féltem. Ugye, apuka, ez tényleg egy 
igazi angyal volt?
– Igazad van, kicsi lányom. Legyen néked a te hited 
szerint. Lám, valamennyien megmenekültünk. Így vi-
gyázott ránk drága mennyei Atyánk.

Utólag aztán bevallottam, hogy 
tényleg lehetett ott látni vala-

mi gyönyörű fehérséget. De 
én egyáltalán nem gondol-

tam angyalra. Ha azonban 
Katinka állítja, hogy an-
gyal volt, hát akkor az 
volt! Anyuka és apuka 
is őt pártolják, hát én 
megadom magam.
Végső soron az az igaz-
ság, hogy drága szüle-
ink öt gyermeket kaptak 
ajándékba a Teremtőtől. 

Született még egy öcsénk 
is. Így tehát három fiú és 

két lány – ez jelentette a 
familiát. Illetve ki kell ja-

vítanom magamat, mert ha-
todiknak be kell számítanom 

azt a kedves és gyönyörű an-
gyalt is, akivel a leány-részleg kie-

gészült háromra. 
 „Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és min-
den bajából kimentette őt. Az Úr angyala tábort jár az 
őt félők körül és kiszabadítja őket”. (Zsolt 34:7-8.)

Gerzsenyi Sándor
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Dorkámat sajnos Budapestre, gégé-
szeti vizsgálatra küldte a doktor néni. 
Kislányom esti imájában még lefek-
vés előtt megbeszélte a Megváltóval, 
hogy ne fájjon semmi, sőt – ahogy  
ő fogalmazott: – maradjon is meg a 
torka... Én viszont tartottam ettől a 
kis kiruccanástól, amúgy is rég vol-
tam már a koszos, fekete fővárosban. 
Elszoktam már a tömegtől, lökdöső-
déstől, zsúfoltságtól. Ez az itthoni, ba-
bázós világ teljesen más hangulat. Így 
hát, megkérdeztem tőle: – Dorkám, 
kivel mész Pestre? Apával vagy anyá-
val?... Mert mehetsz apával is, ha úgy 
gondolod.....
– Hmmm – esett gondolkodóba cse-
metém, láthatóan nem tudott dönte-
ni – hmmm... – nem tudom, de azt 
hiszem, inkább veled megyek.
Tehát... szépen elkészítettem a mo-
tyónkat, s megbeszéltük, másnap 
korán ébresztem, mert „friss” lesz a 
buszunk is... Kislányomat csöppet sem 
félemlítette meg, hogy kivizsgálásra 
megyünk, a tény, hogy buszozhat, vil-
lamost, metrót és még ki tudja, mi-
lyen csodabogarakat láthat – teljesen 
feldobta. Éjjel felriadt, így kikiabált 
apának. Apa gyorsan beosont hozzá. 
Csemetém félálomban 
hozzábújt: – Apa, ne 
haragudj, hogy nem 
téged választottalak. 
De megígérem, hogy 
nyáron eljöhetsz velem 
majd az Állatkertbe 
és a Margitszigetre. 
Apa „megnyugodott”, 
kislurkóm pedig már 
szunyókált is tovább.
Másnap, ahogy fel-
pattantunk a buszra, 
Dorkám máris helyet 
foglalt a magasított kerék feletti ülé-
sen.  Szuper – gondoltam –, legalább 
liftezni fog a gyomrom... De csemetém 
csacsogása elterelte erről a figyelme-
met: – Nézd, anya, milyen magasan 
ülünk, így mindent látunk. És valóban: 
érdekes dolgok történtek: csipogott, 
villogott a busz, megcsodálhattunk 
egy fácánkakast, hidakat, régi épü-
leteket, autókat, sőt még HÉV-et (!!) 

is láthattunk. Csöppöm teljesen láz-
ba jött a számtalan csodadologtól. A 
metrónál is bezsongva, folyamatosan 
csilingelt a kis hangocskája, vicces 
volt, ahogy a mogorva utasok sorra 
mosolyogni kezdenek. Mikor „kibúj-
tunk” a földalatti alagútból, hatalmas 
huzat csapott meg: – Na, szép, majd 
még migrénem lesz – morogtam ma-
gamban, de Dorkám csak csacsogott, 
annyira örült a mozgólépcsőnek. 
Így aztán, nem liftezett a gyomrom, 
nem lett migrénem, viszont vidáman 
megérkeztünk a kórházba. Túléltünk 
minden hókusz-pókusz vizsgálatot, 
gyermekem imája meghallgatás-
ra talált: a mandulácska egyelőre a 
helyén maradt. Ezen felvidulva úgy 
döntöttünk, hogy hazafelé vonattal 
utazunk. – Hurrá, hurrá – lelkende-
zett kislányom –, legalább vonattal is 
megyünk. Én már csak mosolyogtam 
az egészen, bár azért egy futó mor-
gó gondolat átcikázott az agyamon: 
– De jó, legalább gyalogolhatunk fá-
radtan az állomástól vagy két kilomé-
tert. Azonban már ezzel nem törődve 
csak lépegettem a huzatos metró felé. 
Koszos, fekete, zajos volt a város.... 
Zúgtak, dudáltak a forgalomban a 

büdösen pöfékelő autók, csilingel-
tek a villamosok, idegesen tülköltek 
a siető buszok. De én csak kislányom 
hófehér csizmácskáját láttam, ahogy 
apró lábait tette előre és előre. Nem 
figyeltem többé a feketeségre, mert a 
hófehér csizmácska felvidította a lel-
kemet,... igen, fekete városban hófe-
hér csizmácska: hófehér szívecske...

B. Erika

Az a történet, amelyet meg akarok 
osztani önökkel, a 90-es években 
történt. Akkor még bent laktam a 
városban, és a hónap  utolsó vasár-
napján rendszeresen elmentem a 
Deák téri evangélikus templomba, 
ahol este 6 órakor zenés orgonaes-
tet tartottak Bach műveiből. 
Mindig bejelentették, hogy az est 
ingyenes, de adományokat elfo-
gadnak. Egyszer, mikor már kifelé 
mentünk a templomból, a hátam 
mögött egy kislány megkérdezte 
az édesanyjától – aki tehetsége 
szerint tett be pénzt a perselybe –, 
anya aki nem tesz be pénzt a per-
selybe az sajnálja a Szentlélektől? 
A kislány 5-6 éves lehetett. Azt hi-
szem, ehhez a történethez nem kell 
hozzátenni semmit.

Gecse Jánosné

Akik naponta közösségben élnek 
Urukkal, benne hitben növekednek, 
azok Isten igéje szerint cseleked-
nek. Rajtuk keresztül Isten mun-
kálkodik. Szeretném és imádkozom 
érte, hogy az Úr segítségével én is 
ilyen ember legyek. A gyülekezet-
ben látom az idős emberek arcát, 
olyan gondtalanok, látszik arcukon 
az Isten iránti szeretet és boldog-
ság. Én, aki még nem töltöttem be 
az 50. évemet sem, ezekhez képest 
megtörtnek érzem magam.
Isten áldja meg önöket, hogy elol-
vassák levelemet. Az Antennában 
megjelentették írásomat, amiről 
sokan rám ismertek a gyüleke-
zetben. Nagyon sokat imádkozom 
a családomért, a férjemért, hogy 
ők is ismerjék fel Isten szeretetét. 
Hálás vagyok az Úr Istennek, hogy  
megmutatta az utat, nagyon szeret-
ném, ha családommal együtt mi 
is végigmennénk a keskeny úton. 
Bevallom, hogy nem is olyan köny-
nyű, mint amilyennek tűnik. 
Isten szeretetével üdvözlöm önöket. 

L. Mária, Szlovákia

Az örök világosság
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atrocitásra készül ellenünk, ezért 
a támadás elhárítására felkészülve 
fordultam meg. De legnagyobb meg-
lepetésemre egy ujjongó, majdnem, 
hogy ugráló embert láttam meg, aki 
ezt kiabálta: „Rám mosolygott! Rám 
mosolygott a baba! De aranyos, rám 
mosolygott!”
Teljesen ledöbbentem. Soha nem szá-
mítottam volna erre a reakcióra. Egy 
pillanatra nem értettem, hogy mi tör-
ténik. Aztán ránéztem Napsugárra, 
aki mosolyogva gőgicsélt a férfira. 
Megértettem: ott volt Isten. 
Nem a templomban, nem a szívemben, 
hanem egy kisgyermek mosolyában. 
A templom mellett ülő férfinak nem 
az számított, hogy kik, milyen célból, 
mennyi idő alatt és mennyi pénzből 
építették fel azt az élettelen épületet, 
hanem az, hogy – lehet, évek óta elő-
ször – rámosolygott valaki. Valaki, aki 
nem a megvetni való külsőt látja, ha-
nem Isten teremtményét, aki alanyi 
jogon méltó a szeretetre, a mosolyra. 

Megértettem, hogy 
az a koszos hajlék-
talan is okkal szü-
letett erre a világra, 
és Jézus Krisztus 
érte is meghalt, 
csak lehet, hogy ő 
ezt még nem tudja.
Jó lenne leírni, 
hogy vettem valami 
meleg ételt és italt 
a hajléktalannak, 
és beszélgettünk 
egy jót, de sajnos 

nem ez történt. Mentem tovább. Nem 
váltottam tettekre a gondolatokat, 
nem éltem a lehetőséggel. Ahogyan 
távolodtunk, még néhány másod-
percig ragyogott Napsugár arra az 
elveszett férfira, azon a sötét, koszos 
helyen, hirdetve, hogy Isten, a min-
denség Ura nem önigazult felnőttekkel 
(Lukács 10,21), hanem „gyermekek 
és csecsemők szája által is” építi ha-
talmát (Zsoltárok 8,3) és nyilvánítja 
ki szeretetét.

Nemeshegyi Zoltán

Hét éve történt, 
hogy egy hideg, 
borongós, szürke 
novemberi napon, 
Budapestre kellett 
jönnöm az akkor 
néhány hónapos 
Napsugár lányom-
mal. Az ügyinté-

zés után az autóhoz visszamenet egy 
templom mellett, a parkon vezetett 
keresztül az út. 
Egy időben sokat jártam arra. 
Építészetileg nagyon szeretem azt a 
templomot, mert több szempontból is 
különleges, országos, európai és vi-
lág szinten is. Egy olyan épület, amit 
elnézve méltán mondhatnánk, hogy 
a tervezők és építők Istenhez méltó 
épületet akartak alkotni. Jézus tanít-
ványainak csodálatával (Márk 13,1) 
lehet ezt a templomot is szemlélni, 
de sajnos az élő gyülekezet már hi-
ányzik belőle.
De ez alkalommal észrevettem vala-
mi mást is az óriási templom egyik 
falánál. Egy beszö-
gellésben kuporgott 
egy koszos, ápo-
latlan, talán ittas 
ember. Őt nem ér-
dekelte a templom 
szépsége, Isten „di-
csősége”, csak az, 
hogy ne ázzon meg 
a szitáló esőben, és 
lega lább két oldal-
ról védve legyen a 
hideg, kellemetlen 
széltől.
Amikor megláttam, 
igyekeztem távolabb húzódni mellő-
le, mert féltettem a gyermekem, hogy 
már a hajléktalan közelségétől is ko-
szos lesz. Azonban az út mellette veze-
tett el, és nem volt kedvem nagyobbat 
kerülni (Lukács 10,31). Amikor el-
haladtam mellette, hallottam, hogy 
a hátrafelé nézelődő lányom „mond 
valamit”. Nem tulajdonítottam ne-
ki nagy jelentőséget, de a következő 
pillanatban a hajléktalan kiáltását és 
mozgását hallottam meg. 
Arra gondoltam, hogy talán valami 

Gyermeki hittel mindig egyszerű 
Isten üzenete.
Kórházi kezelésen voltam, mikor 
hét éves kislányunk vigasztalása 
gyógyulást hozott.
Hol van anyukám? Mi történik ve-
le? Mikor jön haza? Meggyógyul-e? 
Mi lesz velem? Csak nem miattam 
szenved? Kérdéseivel Jézushoz 
fordult figyelmesen és választ ta-
lált azokra a Gyermekbiblia-órán 
olyan gazdagon, hogy adni tudott 
belőle. A vérfolyásos asszony tör-
ténetéből megértette: hittel érinte-
ni kell Jézus „ruhája szegélyét”, és 
kiárad a megtartás, a gyógyulás. 
Ilyen egyszerű!? - és megnyugo-
dott. Rögtön rajzot készített (így 
tudtunk akkor kommunikálni): 
Jézust, ahogy a körülötte lévő tö-
megben kérdőn áll, és egy megtört 
asszonyt, aki Őt térdelve megérinti. 
A következő ábrán egy örvendező 
asszony van, akit Jézus áld.
A Lk 8,43-48 igehelyet is megjelöl-
tette édesapjával a papíron, majd 
„üzenetét” a vasárnap délutáni 
látogatáskor beküldte nekem. A 
gyermek felőli „aggódásomra” és 
állapotomra teljes nyugalmat nyer-
tem. Erő áradt az én szívembe is. 
Könnyek közt adtam hálát az érin-
tésért, a közvetített kegyelemért. 
Mert a betegágy próbája Jézushoz 
vitt közelebb. Megtanulhattam új-
ra, gondviselő szeretete határtalan, 
nála nincs lehetetlen.
A gyermeki „kép” ma is kísér, fe-
lejthetetlen hittapasztalattal gaz-
dagította imádkozó életem.

H. Lajosné

Evangélizáció után
Hányan tértek meg? – Nem 
tudom. 
Van aki mondta, van aki nem. 
De kiderül a járt úton, 
s hogy van – pecsét a hiten.

Füle Lajos
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Pai vagyok, 35 éves. Kínában, Henan 
tartományban élek. Egy evangéliumi 
gyülekezet egyik vezetője vagyok, nő  
és vak.
Vakon születtem. A kínai emberek 
szerint, ha egy gyerek valamilyen 
fogyatékossággal születik, az azért 
történt, mert átok alatt van a család. 
Vannak szülők, akik emiatt elhagyják 
a gyermekeiket. De szerencsére édes-
apám nem így tett. Apám egy kő ke-
mény kommunista volt, aki nem hitt 
Istenben. Soha semmilyen formában 
nem foglalkozott a vallással. Mindig 
azt tanította nekem, hogy nem létez-
nek semmilyen istenek. Én vagyok a 
saját istenem, és én határozom meg, 
hogy mi fog történni az életemmel. 
Így már gyermekkoromban megta-
nultam, hogy az életem minden kis 
területén én irányítok. Erősnek és 
függetlennek kellett lennem. Meg 
kellett tanulnom, hogy elfogadjam a 
vakságomat. Sikerült majdnem min-
denben teljesítenem apám elvárásait.
Nagy előny volt, hogy édesanyám 
egy általános iskola igazgatója volt. 
Habár nem járhattam iskolába úgy, 
mint a többi gyermek, de beülhet-
tem az órákra. A terem hátsó részé-
ben csendben meghúztam magam, 
és minden szót az agyamba véstem, 
amit hallottam. Abban az időben nem 
volt még Kínában külön tanítás vagy 
fejlesztés a sérült gyermekeknek. Így 
magamnak kellett 
mindent megolda-
nom, de a tanárok 
minden szavára 
emlékeztem. Apám 
sokszor mondta: 
„De kár, hogy nem 
vagy normális gye-
rek. Te lehetnél a 
legjobb!”
Amikor 15 éves let-
tem, elköltöztem 
otthonról egy má-
sik városba, és egy 
tradicionális kínai 
kórházban masszőrként dolgoztam. 
Mellette kereskedelmi ismereteket 
hallgattam az iskolában. Amikor ha-
zaértem a munkából vagy a tanulás-
ból, nem volt mit csinálnom otthon. 
Egyedül éltem. Legtöbbször csak le-
ültem és rádiót hallgattam.
Egyik nap „véletlenül” egy keresztyén 
adóra hangoltam a rádiót. Éppen egy 

női műsort sugároztak. Ateistaként 
nőttem fel, éppen ezért érdekelt a ke-
resztyénség, mert szerettem új dol-
gokat tanulni, és minden, amiről a 
műsorban szó volt, teljesen új isme-
retnek számított. Soha nem hallot-
tam ezekről a dolgokról.
Két hónapon keresztül minden sza-
badidőmet a keresztyén rádió hall-
gatásával töltöttem. Lelki éhséggel, 
szomjúsággal hallgattam minden 
szót Istenről és a Bibliáról. Rájöttem, 
hogy ezek a műsorok az életem szer-
ves részét képezik, és befolyásolnak 
a napi döntéseimben.
Fiatal, vak nőként nagyon sok kérdé-
sem volt az életről, amikre soha nem 
kaptam választ. De az evangéliumi 
rádióadások egymás után megvála-
szolták ezeket a kérdéseimet. Minél 
többet tanultam a Bibliáról, annál 
többet szerettem volna tudni róla. 
Csillapíthatatlan lelki éhséget érez-
tem, de Jézus Krisztust, Isten Fiát, 
mint személyes Megváltómat, nem 
tudtam elfogadni. 
Egyik nap János evangéliumából ol-
vastak fel, a 8. fejezetből: „Én vagyok 
a világ világossága: aki engem kö-
vet, nem jár sötétségben, hanem övé 
lesz az élet világossága.” Amikor ezt 
hallottam, valami eltört bennem. 
Térdeimre borultam, és életemben 
először imádkozni kezdtem: „Jézus, 
ha igaz az, amit mondasz, akkor kér-

lek, teljesítsd be 
ígéretedet. Az éle-
temben soha nem 
láttam a világos-
ságot. Kérlek, add 
nekem az élet vi-
lágosságát!”
Ahogyan ott tér-
deltem, hirtelen 
melegség öntött 
el a fejem búbjá-
tól a lábam ujjáig. 
Valami ragyogó 
fény öntötte el a 
szívemet. Nem 

láttam, de éreztem a fényt, aho-
gyan ragyogni kezd bennem. Az Élet 
Világossága kisöpört belőlem minden 
sötétséget, szenvedést és sebet, ami 
az addigi életemben felhalmozódott 
a szívemben. Olyan örömöt, boldog-
ságot és elégedettséget éreztem, amit 
még soha sem az életemben. 
Amikor felálltam, tudtam, hogy meg-

változtam. Valami történt velem. Jézus 
Krisztus az életem Ura lett és világos-
ságot hozott abba. Attól kezdve, soha 
nem jártam sötétségben, mert Jézus 
volt az életem világossága.
Az évek teltével vezető beosztásba 
kerültem a kórházban. Az emberek 
nagyon szerencsésnek és sikeresnek 
tartottak. Mielőtt Krisztussal talál-
koztam, pontosan ezt szerettem volna 
elérni. Mindenkinek be akartam bizo-
nyítani, hogy egy vak lány nemhogy 
ugyanazt el tudja látni, amit egy látó 
ember, hanem még sokkal jobban is 
meg tudja oldani.
De mióta Jézus él bennem, egysze-
rűen csak hálás vagyok mindenért, 
amit kapok. Az, hogy sikeres lettem 
a munkámban, csak hálára késztetett 
és nem a munkám adott igazi örömet, 
hanem az, amikor hazaértem és hall-
gathattam a különböző keresztyén 
műsorokat, Biblia magyarázatokat. 
Isten Szava utáni éhségem továbbra 
sem csillapodott, és szerettem volna 
minél többet hallani róla.
Egyik nap, imádság közben, Isten egy-
értelműen értésemre adta, hogy vissza 
kell mennem a szülőváro somba, elvin-
ni az Igéjét és gyülekezetet alapítani. 
Teljesen ledöbbentem. Azon gondol-
kodtam, hogy biztosan jól értettem-e, 
és elkezdtem kifogásokat gyártani. 
Lehetetlen, hogy egy fiatal, vak nő, 
teológiai végzettség nélkül gyülekeze-
tet alapítson! Hogy kérhet ilyet tőlem 
Isten? Mások biztosan sokkal jobban 
el tudnák végezni ezt a feladatot. 
Hamarosan üzenetet kaptam, hogy 
édesapám nagyon beteg, minél ha-
marabb utazzam haza. Nem vitatkoz-
tam többet Istennel. Hazamentem. 
Isten tökéletes terve kiteljesedett az 
életemben.
Jelenleg egy kétszáz fős gyülekezet lel-
kipásztora vagyok a szülővárosomban. 
Miközben a gyülekezet tagságának több-
sége egyetemi hallgató, nekem nincs 
semmilyen felsőfokú végzettségem, nem 
tanultam teológiát, soha nem olvastam 
a Bibliát. De a Biblia a fejemben van és 
a Szentlélek mindig vezet, hogy miről 
és mit szóljak. Tisztán és világosan „lá-
tom”, hogy az én Istenem „Csodálatos 
Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, 
Békesség Fejedelme!” (Ézsaiás 9,5). 
Minden dicsőség az Övé!

A TWR közlése nyomán  
Nemeshegyi Zoltán
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A nagyszülők Szenteste délutánján, 
pontos időpontra kaptak meghívást. 
Az ifjú apuka özvegy édesanyja finom 
ennivalókkal, ajándékokkal felpakol-
va érkezett az emeletes ház kapujá-
hoz, alig várva, hogy megszabaduljon 
nehéz csomagjaitól, de hiába nyomta 
a csengőt… A földszinti lakás ablakán 
keresztül érzékelni lehetett a mozgást, 

tehát otthon vannak. Miért nem nyitnak kaput? Az idő 
ólom-lábakon járt, a nagymama karja majd leszakadt, 
s a várakozás örömét, hogy együtt lehet egyetlen uno-
kájával, lassan felváltotta a szomorúság: „de hát időre 
jöttem, ahogy mondták, mi történhetett?” Hosszú idő 
után egyszer csak kinyílt az ablak, a fia hajolt ki: – rossz 
a csengő, mindjárt jövök! 
A lakásban vidám hangulat fogadta a sírással küszködő 
nagymamát – menye szülei már a kávézáson is túl voltak. 
– Ha tudtátok, hogy a csengő nem működik, miért vára-
koztattatok ennyi ideig a ház előtt? – kérdezte, de válasz 
nem érkezett. Miközben próbálta fegyelmezni magát, az 
jutott eszébe, hogy „most kaptam  egy kis izelítőt abból, 
milyen érzés, ha valakit semmibe vesznek, ha nincs hely 
a számára…” Ez a felfedezés megnyugtatta a nagymamát: 
„ha a szülés előtt álló Máriával ez megtörténhetett, hogy 
jövök én ahhoz, hogy ezen a napon megtűrjem a hara-
got a szívemben!”
Az a Jézus, Aki most ott ül az Atya jobbján és eljön ítélni 
élőket és holtakat, a legmegalázóbb körülmények között 
született meg. Édesanyja 120 kilométeren át rázkódott 
egy szamáron, különböző kényelmetlen szerájokban töl-
tötte az éjszakákat – mennyire várhatta, hogy végre meg-
érkezzen egy kényelmes szállásra. Ismerjük a történetet, 
a szülés helyszínéül szolgáló birkaistállót, amely szöges 
ellentétben áll a gyermekek által minden évben várt és 
megcsodált kedves kis jászollal. 
És kik hallották meg először a nagy hírt, kik láthatták 
meg először a csecsemő Jézust? Az akkori világ legmeg-
vetettebb emberei, a pásztorok! Sokszor elképzeltem azt a 
sötét éjszakát, amikor a pásztorok arra riadnak fel, hogy 
óriási fényesség támad körülöttük, és angyali kijelentést 
kapnak! „Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örö-
met, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma 
nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” Lk 2,10-12. 
Elindulnak, végigjárják az utat, hisznek és hódolnak az 
újszülött előtt.
A pásztorok s a rájuk bízott bárányok példája sokszor 
előfordul a Bibliában, sőt, Jézus saját magáról is kije-
lenti: „Én vagyok a jó Pásztor. A jó pásztor életét adja 
a juhokért.” Jn 10,11
A pásztorok megtették, amit a mennyei küldött paran-
csolt nekik. Vajon tőlünk mit kér a mi Urunk ezen a 
Karácsonyon? Sokszor egészen szokatlan dolgokat.
Az egyik családban például ez lesz az első olyan Karácsony, 
amikor „Istennek kell inkább engedni, mint az embernek!”, 
vagyis minden régi hagyománnyal szakítva az igazi aján-
dékot, Jézus Krisztust a középpontba állítani! 
Az évek során először a nagymamát ajándékozta meg 
Isten új élettel, majd a Dédit, de az Úr kegyelméből meg-

történt az a csoda is, hogy az egyik fiatal házaspár is hitre 
jutott. Ettől kezdve szerettek volna szakítani azzal a ha-
gyománnyal, hogy csak az ajándékozással, evéssel, ivással 
teljen a családi Karácsony, ezért a fiatal apuka megkérte 
az összegyűlt társaságot, engedjék meg, hogy felolvassa 
a Bibliából a karácsonyi történetet és imádkozzon. Mivel 
ő volt a házigazda, a család többi tagja kénytelen volt be-
leegyezni. A következő évben azonban minden visszatért 
a megszokott kerékvágásba, mert más volt a vendéglátó. 
A hívő családtagok kitartóan imádkoztak megoldásért, s 
ebben az évben az Úr döntés elé állította őket. Egy idő-
sebb rokon közölte, csak akkor hajlandó eljönni az em-
lített családhoz, ha nem kerül elő a Biblia és nem lesz 
„ájtatoskodás”.   
– Nem tehetem – felelte a négy gyermek apukája – a 
Karácsony számunkra a legnagyobb ünnep, mert Isten 
az Ő egyszülött Fiát küldte el ebbe a bűnös világba, hogy 
megmentsen minket az örök kárhozattól – hogyan tagad-
hatnánk meg Őt?! A „semleges” családtagok a házaspáron 
kívül tűz alá vették a nagymamát, s a nagyobb gyereke-
ket is, hogy jobb belátásra bírják a szülőket. A lelki zsa-
rolások hatástalanok maradtak, annak ellenére, hogy ez 
nekik sem könnyű, hiszen szeretet kapcsolat fűzi őket 
az érintettekhez. Az ünnep középpontjában azonban az 
ünnepelt kell álljon. A Karácsony nem úgy általában a 
szeretet ünnepe, hanem Isten irántunk való szeretetének 
ünnepe, Isten nekünk adott ajándékáé: Jézusé!
Ide kívánkozik egy személyes emlékem:
Amióta újra kisgyermekekkel gazdagodott a családunk, 
a karácsony ünnepélyességéhez sok vidámság is járult. 
Már az is ajándék volt számunkra, hogy láthattuk az ap-
róságok izgatott várakozását, örömét. Édesanyám súlyos 
beteg lett, éreztem, hogy ez lesz az utolsó Karácsonya. 
Nyelőcső rákja miatt nem tudott beszélni, enni – írásban 
adta tudtunkra kívánságait, gondolatait. A kicsi déduno-
kákat nagyon szerette volna még látni, de félt attól, hogy 
megváltozott külseje miatt megijednek tőle. Mi viszont 
örömet akartunk szerezni neki, és mindent megszervez-
tünk. Amennyire lehetett, szép sálakkal, bő fazonú ru-
hával igyekeztünk eltüntetni a betegségével járó külső 
jeleket. Fiamék karosszékben vitték el magukhoz, hiszen 
már nagyon gyenge volt. A felnőttek buzgón igyekeztek, 
hogy úrrá legyenek a torkukban képződő gombócokon, 
a kicsik azonban teljes természetességgel reagáltak a 
szokatlan körülményekre. Legkisebb, totyogós unokám 
– csak úgy –, Dédike ölébe hajtotta a fejét, a másik is 
állandóan körülötte tologatta autóját – elég volt nekik 
az ismerős mosoly, nem hiányoztak a szavak. Nem hiá-
ba mondta az Úr Jézus: „ha olyanok nem lesztek, mint 
a kisgyermekek…” 
Édesanyám arcán a feléje áradó szeretettől olyan boldog-
ság áradt el, amit ritkán láthat az ember. Fájdalmasan 
szép emlékként őrzöm a szívemben!

Zika Klára 
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„Hogy ti milyen vidám család vagytok!” – mondta 
Ewertsbusch Berta néni, amikor egy vasárnap délután 
lihegve felkapaszkodott hozzánk a hegyre. A szegény 
terjedelmes hentesnének kicsit mindig nehezére esett 
a házunkhoz vezető ösvényen felkaptatni. De nemcsak 
ezért jött ritkán hozzánk, hanem mivel a közismert nagy 
Ewertsbusch hentesboltban mindig akkora volt a forga-
lom, hogy alig tudott elszabadulni. 
„De jó nektek!” – jegyezte meg azon a délutánon, és mély 
sóhajjal letelepedett anyánk mellé a ház előtti padra. 
„Neked még jobb – szólt a kotnyeles Karcsi –, sokkal 
több pénzed van, mint nekünk.” 
Mi, a többiek, akik anyánk körül ültünk és vele énekel-
tünk, rosszalló pillantást vetettünk rá, és anyánk aggód-
va nézett végig rajta. Sokat szorongott ezért a fiáért, hogy 
nem fog-e később azok közé tartozni, akik meg akarnak 
gazdagodni, és ezért 
– mint a Szentírás 
mondja – kísértésbe 
meg tőrbe esnek. 
Ewertsbusch néni 
megsimogatta Karcsi 
rövidre nyírt, szőke 
haját. „Édes gyer-
mekem – mondta –, 
a pénz nem boldo-
gít! Énekeljetek ne-
kem, agyonhajszolt 
asszonynak inkább 
egyet a szép énekei-
tekből. Nagyobb öröm 
az számomra, mint a 
csillogó tallér. Ti meg 
kaptok egy ilyen tal-
lért az éneklésetekért.”
Akkor most azt fogjuk 
neked énekelni, hogy: 
„Csak vidáman, csak 
vidáman, Töltse szí-
vünk háladal, Mert a 
mennyben jó Atyánk 
van, S gyermekének 
áldva vall” – javasolta 
Hermann, a legfiata-
labb. Olyan boldogan 
szárnyalt az énekünk, 
hogy bizonyára még 
a völgyben is meghal-
lották: 
„Csak vidáman, csak vidáman, Napról napra napsugár, 
Ó, mily szép így életünknek útja, Vígan hát előre már!” 
Édesanyánk végigsimogatta tekintetével gyermek-sere-
gét, és ma már világosan látom: elsősorban neki köszön-
hettük, hogy gyermekkorunk minden napján ragyogott 

a napsugár, életutunk tele volt szépséggel, és már kora 
ifjúságunkban megismerhettük az örökélet útját. 
Mindenesetre azon a vasárnap délutánon nénikénk fé-
nyes tallérja is hozzájárult, hogy vidámságunk a szokott-
nál hangosabb legyen. Tudtuk ám nagyon jól, hogy egy 
ilyen tallér igen sokat ér, és rengeteg mindent lehet vá-
sárolni rajta. Nyalakodásra vagy semmit érő lim-lomra 
természetesen nem adtuk ki. De nem is volt kérdés, mi 
történjen vele. Mérlegelés nélkül a karácsonyi perselybe 
vándorolt. Igen, már húsvét táján vagy még előbb elkezd-
tünk karácsonyra gyűjteni, ki-ki a maga kis agyagper-
selyébe, azonkívül a közös karácsonyi perselybe, amit 
anyánk őrzött fényesre törölgetett szekrényében. 
Karácsony – ez volt vidám családunk legvidámabb ünne-
pe. Már a bensőséges adventi idő kóstolót adott ebből az 
örömből. Olyankor kedvenc alkonyi óráink a szokásosnál 

is szebbek voltak. Énekeltük anyánkkal a régi, meg-
hitt énekeket, minden nap elmondtunk vele egy Igét 
a Szentírásból, mely az Úr jövetelére utalt, és csillogó 
szemmel hallgattuk, ha a Megváltó érkezéséről be-
szélt, „Akire az atyák régtől fogva vártak”. Lelki sze-
münk előtt megjelent ilyenkor a csendes kis kamra, 
ahol Szűz Mária imádkozott, és riadtan tekintett az 
Úr ragyogó követére, Gábriel angyalra. Újra meg újra 
megindította szívünket Mária egyszerű kijelentése: 
„Íme az Úr szolgáló leánya!” Nem így támadt-e ben-
nünk, a család leánytagjainak szívében forró vágy, 
hogy valamennyien – mint anyánk példáján láttuk 
– az Úr alázatos szolgálói legyünk? 
Ha apánk is ráért esténként, akkor adventi örömünk 
hangosabb és tevékenyebb lett. Diót aranyoztunk 
vele, láncot fontunk és pici kosárkákat a karácsony-
fára, de abban is segítettünk – sokszor csak ámu-
ló bámészkodásunkkal –, hogy csacsit, kis-bocit és 
sok-sok báránykát faragjon, amiből néhányat mind 
a mai napig őrzök. 
Aztán elérkezett a szenteste. Milyen hangos ujjon-
gás töltötte be a házat! Tizenegy gyermek állt a ka-
rácsonyfa alatt! Lehet ennél szebbet elképzelni, mint 
ilyen gyermek sereget, mint a pici gyertyáktól fénylő 
fenyőt, az örömtől csillogó szemeket! Az ajándékok 
kiosztása előtt édesapánk először felolvasta a karácso-
nyi evangéliumot. Aztán elénekeltük: „Áldott öröm-
idő, rég várt örömidő, irgalmat hozó szenteste”, majd 
minden gyermeknek el kellett mondania egy verset 
vagy egy bibliai Igét. Végül felhangzott a Csendes éj, 
s akkor apa és anya felemelték a nagy fehér terítőt, 

amivel az ajándékokat letakarták. Nem volt alatta cifra 
holmi, drága dolog. Egyik évben például Mina megkapta 
az esernyőt, amire régóta vágyott, Emma lepedőt a ke-
lengyéjéhez, Alvin egy prémgallért – természetesen saját 
nevelésű nyuszink bundájából –, én pedig végtelen örö-
mömre egy muffot, mivel a kezem mindig jéghideg volt. 
A kicsiknek meg ott pompázott a vörösre festett hinta-

Jöjj, Isten népe, áldjuk Őt
Jöjj, Isten népe, áldjuk őt, 
A mindenség Urát,  
Kitárta a menny ajtaját,  
Elküldte szent Fiát,  
Elküldte szent Fiát.

Jön Atyja szívéről közénk,  
És gyengén, szegényen  
Ott fekszik kicsiny gyermekként  
A jászolbölcsőben,  
A jászolbölcsőben.

Letette minden hatalmát,  
Erőtelenné lett,  
Felvette szolga formáját,  
Ki mindent teremtett,  
Ki mindent teremtett.

Mily csodálatos változás:  
Az Úr szolgává lett!  
Ő alászállt, mást felemelt,  
Áldd őt, Istenedet,  
Áldd őt, Istenedet!

Kitárta újra minekünk  
Az Éden kapuját*;  
Az út szabad, beléphetünk.  
Ó, áldd az ég Urát,  
Ó, áldd az ég Urát!

Nikolaus Herman  
1480–1561 (német).
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ló, ami eddig almásderes volt, s a régi baba új ruhácská-
ban, esetleg új kézzel vagy új fejjel. És minden egyesünk 
számára ott állt egy-egy tányér édesség. Hallani kellett 
volna azt a kitörő örömöt! Minden almát, minden diót 
megszámoltunk, és ha valaki észrevette, hogy egy dió-
val vagy egy pereccel kevesebbet kapott, anyám csendes 
mosollyal odacsempészte a hiányzó darabot. 
„Dicsérd Istent keresztyénség!” – többnyire ezt énekel-
tük az ajándékosztás után. És örültünk, kimondhatatla-
nul örültünk – nemcsak szerény ajándékainknak, hanem 
annak is, sőt mindenekfelett annak, hogy a Megváltó 
megszületett. Édesanyánk gondoskodott róla, hogy ez 
jelentse számunkra a legfontosabbat! 
„A vidám család! A ‘Csak vidáman’ família vidám ott-
hona!” Sokszor mondták rólunk tréfálkozva. Bár az is 
bizonyos, hogy anyánk nem volt mindig vidám, hiszen 
keresztyén ember nem lehet meg szenvedés nélkül, ahogy 
a régi ének mondja. És egy esztendőben valamennyien 
keserű könnyeket hullattunk karácsonykor, legvidámabb 
ünnepünkön, és az az ünnep  mégis vidám karácsony lett. 
Ezt a szomorú és mégis vidám karácsonyt legidősebb 
nővérünknek, Emmának köszönhettük. Emma 
mindnyájunk számára második anyát jelentett. 
Nemcsak szőke hajával, kék szemével hason-
lított édesanyánkra, hanem vidám, kiegyen-
súlyozott lényéveI is. Ő volt anyánk legjobb 
barátnője, bizalmasa és támasza. 
Emmát mindnyájan nagyon szerettük. Ugyanúgy 
mehettünk hozzá összes kicsi gondunkkal, 
mint anyánkhoz, s a legkisebbek közül egy 
mindig a szoknyáján lógott. Előre rettegtünk 
attól a naptól, amikor majd itt hagy bennünket. 
Részben büszke voltam rá, hogy egyik taní-
tóm jegyezte el, másrészt szomorúság gyötört, 
ha arra gondoltam, hogy eljön az idő, amikor 
nem lesz többé velünk hegyen álló házunkban. 
„Ugye Emma, még nem mész el?” – kérdez-
tem néha csendesen, és odasimultam hozzá. 
Többnyire olyankor tettem ezt, amikor Emma 
kiszakíthatott magának egy nyugalmas órács-
kát, és levelet írt a vőlegényének. Ilyenkor oda-
osontam hozzá, és kérleltem: „Ne hagyj még 
itt minket!’’ Ő mosolyogva ígérte: „Még nem 
megyek, kicsikém!” De közben olyan álmodozó 
szemmel nézett a távolba, hogy összeszorult a 
szívem, és szemrehányóan panaszoltam: „Ó, 
hiszen te már most sem vagy igazán közöttünk.” 
Ilyenkor Karcsi bátyám büszkén vigasztalni kezdett: „Légy 
nyugodt, meg fogjuk mindketten látogatni Emmát Dél-
Afrikában!” (Emma vőlegénye ugyanis mint missziói ta-
nító előre utazott Afrikába.) Kelletlenül ráztam le Karcsi 
izmos fiúkezét a vállamról. „Ugyan már – duzzogtam –, 
te hol Amerikába akarsz menni, hol Afrikába, végül az-
tán életed végéig itt maradsz, ahol születtél!” (Valóban 
így is történt, Károly fia azonban örökölte apja kaland-
vágyát, jelenleg Amerikában van, és az unokák már egy 
szót sem beszélnek németül.) 
Abban a bizonyos adventi időben mi, gyerekek különö-
sen büszkék voltunk Emmára. Csodaszép hangját sze-

rette a gyülekezet, és szenteste délutánján szólót kellett 
énekelnie a templomban. 
„Ez lesz a hattyúdalom” – mondta templomba menet, 
miközben én Emma kezét fogva vidáman caplattam és 
csúszkáltam a hóban. „És akkor hattyú lesz belőled?” – 
kérdeztem elámulva. 
Emma nagyot kacagott. „Dehogy, kicsikém – válaszolta 
–, csak így nevezik, amit utoljára énekel valaki. A mon-
da szerint, amikor egy hattyú haldoklik, még egyszer 
felszárnyal a levegőbe, és énekelni kezd.” 
„Csak nem fogsz meghalni!” – kiáltottam rémülten. „Hogy 
te ma milyen butácska vagy – korholt a nővérem – még 
mindig nem értesz. Azt akartam mondani, hogy ez lesz 
a búcsúénekem a gyülekezetünk számára. Hiszen tudod, 
hogy a következő évben Dél-Afrikába utazom. Ez az utol-
só karácsony, amit veletek töltök. „Egy kicsit megint el-
szomorodtam, mert egyáltalán nem akartam gondolni 
arra, hogy Emmától el kell válnunk. De szentestén nem 
sok idő maradt a szomorkodásra. Beléptünk a templom-
ba. A gyertyák már lobogtak az oltár mellett álló két nagy 
karácsonyfán. Ragyogott az emberek szeme is, minden-

ki tele volt boldog vá-
rakozással. Aztán 
zúgva megszólalt 
az orgona. A gyü-
lekezet elénekelte 
a bevezető éneket, 
s én olyan hango-
san és lelkesen fúj-
tam, hogy szinte úgy 
éreztem: mindjárt 
szétszakad a szívem. 
Mikor közben egy 
pillantást vetettem 
a bal oldalamon ülő 
Karcsira és jobb fe-
lől Alvinra, láttam, 
hogy mindkettő ki-
vörösödött a buzgó 
énekléstől. 
Legszebb azonban 
Emma éneke volt, 
mely utána a kar-
zaton csendült fel és 
szállt le a gyüleke-
zetre. Észrevettem, 

hogy mellettem, előt-
tem és mögöttem többen könnyeztek a meghatottságtól. 
Ewertsbusch néni odasúgta anyámnak: „Akárcsak egy 
angyal!” 
Nekem olyan érzésem volt, mintha a menny egész közel 
jönne. Oly közel, hogy valóságosan benne éreztem magam. 
Hazafelé még jobban Emmához simultam. Ugrándoztam 
mellette, mint a mezőre kieresztett bárány, és szorítot-
tam a kezét. Nem volt rajta kesztyű, a kezét mégis na-
gyon forrónak találtam. Emma hirtelen segítséget keresve 
anyámhoz fordult. „Olyan furcsa szorítást érzek, és vala-
mi különös forróságot!” – mondta, és a következő pilla-
natban szájából patakzott a vér. Rémülten felkiáltottam. 

Áldott örömidő

Áldott örömidő, régvárt örömidő, 
Irgalmat hozó szent este! 
Bűnbe veszett a világ, 
Isten adta szent Fiát, 
Keresztyének, a szívetek ezt zengje!

Áldott örömidő, régvárt örömidő, 
Irgalmat hozó szent este! 
Jött Urunk megváltani, 
Értem is helytállani,
Keresztyének, a szívetek ezt zengje!

Áldott örömidő, régvárt örömidö, 
Irgalmat hozó szent este! 
Angyalok ma zengenek 
Néked égi éneket,
Keresztyének, a szívetek ezt zengje!

(Metodista énekeskönyv 104.)
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Irtózatos volt a látvány, ahogy a vér végigfolyt Emma 
kabátján le a hóba. 
Kétségbeesetten egyre kiabáltam és futottam, futottam 
fel a hegyre a házunk felé. Ott a bezárt kapu előtt leve-
tettem magam a hóba, és feltartóztathatatlanul rázott 
a zokogás. 
Már nem emlékszem rá, végül hogyan álltam mégis talp-
ra, és mint kerültem be a házba. Azt sem tudom, hogy 
hozták haza Emmát. Csak annyi maradt emlékezetem-
ben egész homályosan, hogy Ewertsbusch bácsi kocsija 
a két szürkével később ott állt a kapunk előtt. Reszketve 
ültem testvéreimmel együtt fűtetlen hálószobánkban, és 
meg-megborzongtam a hidegtől és félelemtől. Az egész la-
kásban futkosás hallatszott, de nem olyan vidám és titok-
zatos, mint a karácsonyesti ajándékosztás előtt. Egyszer 
bejött hozzánk Mina, akinek most a konyhában kellett 
segítenie. Tőle tudtuk meg, mit mondott az orvos: a tü-
dőben megpattant egy ér, de ő sem tud segíteni. 
Akkoriban nem sokat tudtak még a tuberkulózisról, és 
még kevesebbet a gyógyításáról. Nem ismerték a vér-
átömlesztést sem, mellyel új erőt lehet adni valakinek, 
akiben kiapadt a piros életfolyam. Valamennyien ösz-
szekulcsolt kézzel ültünk az ágy szélén, de nem tudom, 
hogy imádkoztunk-e nagy riadalmunkban. Aztán belé-
pett édesanyánk. Halott-sápadt volt, de a szeme most is 
szeretettel ragyogott le ránk, mint mindig. 
„Jöjjetek, gyermekek – mondta –, itt az ajándékosztás 
ideje. Hiszen karácsonyt ünnepelünk!”
„És Emma?” – dadogtam. Valamennyien szorongva néz-
tünk anyámra. 
„Emmának is ez a kívánsága” – válaszolta. Beléptünk a 
karácsonyi szobába. Nővérünk sápadtan, csendesen fe-
küdt a fenyőfa alatt. Ragaszkodott hozzá, hogy ne halo-
gassuk az esti ünneplést, és ő is részt akart venni rajta. 
Ránk mosolygott, de nem beszélt. Mina odasúgta nekem, 
hogy ismét vért hányt. 
Ebben az évben Emma különösen sok ajándékot kapott 
karácsonyra. Csupa hasznos dolgot, amire háztartásának 
és saját magának Afrikában szüksége volt. Mosolyogva 
nézte a kisebb-nagyobb csomagokat, amiket 
anyánk odahordott köré. „Most pedig énekel-
jetek, halljátok? – suttogta. – Először, ami-
vel kezdeni  szoktuk: ‘Áldott örömidő’ aztán 
azt, hogy ‘Én lelkem, hogyne ujjongnék’...„ 
Engedelmesen belefogtunk, de éneklésünk-
ből most hiányzott az ujjongás. Félénken, 
csendben ültünk a helyünkön. Apánk resz-
kető hangon olvasta fel a karácsonyi tör-
ténetet. Emma csukott szemmel hallgatta 
végig. Utána hosszú ideig csend volt a helyi-
ségben, csak a gyertyák sercegtek. Emma 
hirtelen felült, és megszólalt: „A következő 
karácsonyt már nem itt ünneplem.” 
„Hanem Afrikában!” – szólt Károly. 
„Nem – felelte Emma –, a mennyben!” 
Megragadta anyám kezét és suttogva idézte az éneket:
„Elmegyek, hadd megyek, Jézusomnál hadd legyek!” 
Anyánk nem ellenkezett. „Nem lesz nehéz tőlünk elvál-
nod?” – kérdezte. 
„Ó, de igen, anyám – válaszolt Emma –, azonban érzem, 
hogy mennem kell. Bár azt hittem, hogy szolgálhatok még 

itt a földön a pogányok között. Jánost is szeretem. És va-
lóban, anyám, megnehezedett a szívem arra a gondolatra, 
hogy olyan hirtelen el kell válnom tőletek. Isten végzését 
mégis elfogadtam békességgel itt, a karácsonyfa alatt. Ó, 
anyám, gondold csak el: ’Ha földi munka, baj mind elfo-
gyott, S kiköthetek a biztos parton, ott, S közel az Úrhoz 
hangzik énekem, Örök dicsőség lesz az énnekem!” 
Aztán ismét hozzánk fordult, a testvéreihez: „Gyerekek, 
énekeljetek! Hiszen a karácsony vidám ünnep! Miattam 
gyászünnep legyen belőle? Maradjatok meg mindig vi-
dám családnak! Halljátok? Utolsó földi énekemet én már 
elénekeltem, nemsokára a mennyei kórusban leszek. 
Énekeljetek nekem!” 
Kimerülten hanyatlott vissza a párnára. A zsebkendő, 
amit a szájához szorított, ismét vörös lett. És mi énekel-
tünk. Elkezdtük azt az éneket, hogy: „Hadd zengjen ének-
szó...” Odaértünk ehhez a versszakhoz: „Új ének merre 
cseng? Az égi fénybe’ fent Kél a halleluja, És ujjong mind 
a szent, És szól a hárfa húrja, Az angyalének zeng. Bár 
ott lennénk fenn! Bár ott lennénk fenn!” 
Akkor Emma még egyszer felült, és suttogva kérte: „Most 
azt énekeljétek: ’Kitárta újra minekünk Az Éden kapuját, 
Kerub nem áll már ellenünk, Áldjuk az ég Urát! Áldjuk 
az ég Urát!’ – ismételte a beteg alig hallható hangon. – 
„Örüljetek velem, hogy a karácsonyt a mennyben ün-
nepelhetem! Boldog karácsonyt!” Feje visszazuhant a 
párnára. Anélkül, hogy valaki felszólított volna bennün-
ket, valamennyien odatérdeltünk köré. 
Nem tudom, meddig maradtunk így. A karácsonyfa gyer-
tyái halkan sercegtek, és egyik a másik után aludt ki. A 
menny, az örökkévalóság nemcsak közel volt, hanem ve-
lünk, körülöttünk, és az örökkévalóságban nincs többé idő. 
Végre meghallottuk apánk félig elfojtott 
hangját: „Emma most már 
boldog karácsonyt ünnepel.” 
Amikor három nap múlva 

mind a tízen apánk-
kal együtt hazaér-
tünk a temetésről, 
anyánk jött elénk. 
Minden egyesünket 
szorosan átölelt, és 
így szólt: „Emma az 
örökkévalóságban 
vár ránk. A menny 
karácsonyi örömé-
ben. Teljesítsük a 
kívánságát, mutas-
suk meg, hogy a ke-
resztyének szenvedés 
közben sem veszítik 
el a karácsonyi örö-
möt. Maradjunk meg 

vidám családnak!” 
Így lett, vidám család maradtunk, s ennek a vidámság-
nak a sugara ott ragyog még ma is a fiakon és a fiak fiain. 

Részlet Anny Wienbruch  
Napsugaras ház c. könyvéből

A grafika a Napsugaras ház c. könyv 
illusztárciója



232015 / 5

JÓ AZ ÚR, AZ Ő KEGYELME 
ÖRÖKKÉVALÓ !  (Zsoltár 100,5)
Most olvastam egy könyvet, ahol mind 
bizonyságtételek voltak megtérések-
ről, és úgy a szívemre jött, hogy én is 
írjak az én megtérésemről.
Mikor tizenkilenc éves lettem, sok min-
den történt az életemben, ami elvette 
életkedvemet és kezdtem kérdezgetni 
magamtól is, meg másoktól is: MI AZ 
ÉLET CÉLJA. Sajnos, senkitől nem 
kaptam kielégítő választ. Búskomor 
lettem, semmi nem tudott megvigasz-
talni, bárkire néztem is nem láttam 
életcélt az életében. Nem érdemes él-
ni, és már azon kezdtem gondolkoz-
ni, hogy vessek véget az életemnek. 
Ekkor jött hozzánk a nagybácsim: – 
Vali, mit búsulsz, miért nem dolgo-
zol? – kérdezte – Mert elvesztettem 
a munkahelyemet is – válaszoltam 
neki. – Találtam én munkát a te szá-
modra. Van egy család Szabadkán, 
akik keresnek leányt a gyerekek mel-
lé. Felfigyeltem, a gyerekeket szeret-
tem. (Mi Pacséron éltünk.) Eljöttem 
a nagybácsimmal Szabadkára, és 
mindjárt fel is vett a gyermekek any-
ja. Bementem a szobába, ahol egy 
nyolc hónapos kisgyermek a földön 
mászott. Lacika a neve – mondja az 
asszony. Taknya-nyála egybe folyt. 
Megsajnáltam. – Lacikám –  szóltam 
neki hangosan. A kisfiú felnézett és 
nyújtotta a kis kezét, felvettem, és 
mindjárt megszerettük egymást – 
még egy hároméves kislány is volt. 
Megszerettem a helyem, és ők is engem. 
Egy idő után az asszonyom  közölte 
velem, hogy ők terveznek külföld-
re menni, és szeretnék, ha én velük 
mennék. Ennek én nagyon megörül-
tem, mert az életcélomat még mindig 
kerestem, és azt gondoltam, hogy ott 
talán több alkalmam lesz ezt megta-
lálni. Odahaza nem mondtam meg, 
hogy külföldre akarok menni. Akkor 
még nem lehetett szabadon utazni 
külföldre. Egyelőre csak Abbáziába 
hurcolkodtak és én is velük.
Az életem jó volt a gyerekekkel, de 
nem láttam ezt életcélnak. A lakás 
mellett, ahol laktunk, volt egy kis he-
lyiség, és onnan az ablakon, amely a 
lakásunk felé nyílt, halottam, hogy 
valaki hangosan beszél, kiáltja „Jézus 

Krisztus”! A szomszédok mondták, 
hogy valami hívők jönnek ott össze. 
Egy alkalommal egy idős hölgy jött a 
gazdámékhoz, Bibliát hozott, és beszélt 
nekik belőle, kicsit én is odafigyeltem.  
Később ők elmentek, a Biblia az asz-
talon maradt. A gyerekeket lefektet-
tem, és elkezdtem olvasni a Bibliát. A 
Jelenések könyvét olvastam, amiből 
semmit nem értettem, de egy óriási 
félelem jött a szívembe. Bementem a 
szobába és lefeküdtem, nem aludtam, 
azon gondolkoztam, amit olvastam. 
Félelem volt a szívemben. Egyszer 
csak, a félig nyitott ajtóba megjelenik 
három fej és három kéz, pisztoly, kés 
és bot volt náluk és közeledtek felém. 
A félelmem nőtt, meg voltam győződ-
ve, hogy nem alszom. Csak két, há-
rom lépés és a balkonon kiálthatnék 
segítségért, gondoltam, de sajnos, meg 
sem bírtam mozdulni, és a fegyverek 
mind közelebb jöttek hozzám. Óriási 
félelmemben elkiáltottam magam:  „Úr 
Jézus, ha vagy és élsz, most segíts”!   
Úgy éreztem, hogy egy kéz megfog-
ja az állam és megfordítja a fejem. 
Minden csönd lett, mert előbb úgy 
hallottam, hogy a gyerekek is sival-
kodnak. A fegyverek eltűntek, és egy 
teljes békesség töltött ki és vett körül. 
Ki tette ezt? Senki más, csak Jézus, 
aki engem megszabadított, feleltem 
saját magamnak. Felkeltem, térdre 
estem: „Úr Jézus, bocsáss meg, hogy 
nem hittem Benned, de mostantól 
kezdve kérlek, Te légy az én életem 
és életem célja. Legnagyobb bűnnek 
láttam, hogy nem hittem Ő benne. 
Megtaláltam az életem célját. Most 
már én is mentem abba a kis gyüle-
kezetbe, melynek az ablakából ha-
lottam a prédikációt, és hamarosan 
alá is merítkeztem a tengerbe, Ribár 
testvér, aki ott prédikált, merített 
alá. Az én célom arra irányított, hogy 
menjek haza és az enyémeknek is te-
gyek bizonyságot a boldogságomról. 
Édesanya, a két húgom és az öcsém 
is megtértek. Ennek már több mint 
hatvan éve, de a célom mindig bizto-
sabb és a boldogságom mindig tökéle-
tesebb az Úr Jézus Krisztusban. Hála 
mindenért az Úr Jézusnak! 

Valéria, Szabadka

Szeretettel köszöntelek Benneteket 
az ÚR JÉZUS KRISZTUS drága 
szent nevében.
Szeretném megköszönni Nektek 
a csodálatos, kitartó munkátokat. 
Az adásokat nagy örömmel hallga-
tom, és mondhatom, hogy minden 
nap áldást nyerek és mindazok ál-
dást nyernek, akik hallgatják. 
Le sem tudom írni, milyen boldog 
vagyok, hogy ilyen csodálatosan 
végzitek ezt a munkát az ÚRBAN. 
Mindenhol és mindenkinek aján-
lom, a Facebookon is megosztom, 
és nagyon sok személynek elkül-
döm a címeteket. Vannak adások, 
amiket már szinte kívülről tudok, 
annyiszor meghallgattam már, mert 
áldás van bennük. A szívem röp-
dös, ha hallom adásaitokat. 
Csodálatos, hogy a neten is hallgat-
ható, ezért nagyon hálás a szívem. 
Sokat le is töltöttem, KÖSZÖNÖM 
SZÉPEN!
HÁLA ÉRTE ÉS ÉRTETEK AZ 
ÚRNAK!
Az ÚR JÉZUS KRISZTUS áldjon 
meg Benneteket, Családotokat és 
munkátokat, amit megáld az ÚR 
gazdagon.
Testvéri szeretettel,

Zsuzsanna, Monoszlóról

Drága Testvéreim 
az Úrban!

Több mint tíz évvel ezelőtt egy ja-
nuár elsején szomorúan mentem 
le a nappaliba. Arra gondoltam, 
hogy a férjemnek még mindig nincs 
munkahelye, mi lesz velünk az új 
évben. Egyszercsak láttam, hogy 
a gyerekeink az ablakon néznek 
ki. Én is kinéztem, és gyönyörű 
szivárványt láttam. Az ötéves kis-
lányom megszólalt: Ez azt jelenti, 
hogy Isten megtartja az ígéretét. 
Nagyon bátorító volt ez számom-
ra, és próbáltam Istenbe vetni a hi-
temet. Pár hónap múlva a férjem 
kapott egy állást.

H. Lídia
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Amikor az Úr Jézus az Isten Országáról 
tanított, mindig az akkori hallgató-
ság hétköznapjaiból vett hasonlatok-
kal tette érthetővé a mondanivalóját. 
Mikor elragadtatott a Mennybe, azzal 
nyugtatta meg tanítványait, hogy majd 
elküldöm nektek a Szent Szellemet, 
Aki majd „eszetekbe juttatja” amit 
mondtam néktek, meg „vígasztal”, meg 
„tanácsol” benneteket, vagyis tovább 
vezet. Én is ezt tapasztalom, hogy a hét-
köznapi dolgok kapcsán sok minden-
ben tanácsol. Eszembe juttat dolgokat, 
tanít. Tanít, nem-
csak az írott 
Igéből, hanem 
a mindennapi 
e seményeken 
ke resztül is. 
Ez történt ve-
lem a minap, 
a mobilozás 
kapcsán is.
Még emlék-
szem arra az 
időre, úgy öt-
ven évvel ez-
előtt lehetett 
– vagy még ré-
gebben –, amikor a sajtóban felrepült a 
hír, hogy már két éves várakozási idő-
vel lehet vezetékes telefonvonalat igé-
nyelni. Igen! Ha megigényelem, két év 
múlva már lesz telefonom! Vezetékest, 
mert akkor még más nem volt. Nagy 
előrelépést jelentett ez a „technikai 
fejlődés” területén, hiszen eddig öt 
évet kellett egy átlagos állampolgár-
nak várni, mire – az alaposan meg-
indokolt igénylés után – beszerelték a 
lakásba az áhított státuszszimbólumot, 
ami egyébként igen praktikus is volt.
(Ez különben csupán az átlagembe-
rekre vonatkozott, mert a különleges 
elbírálású személyek, pártfunkcio-
náriusok esetében már akkor is lé-
tezett a VIP fogalma, ’Különlegesen 
Fontos Személy’ csak akkor még nem 
így hívták.)
Szóval, mindössze két év várakozás 
után magaménak tudhatom ezt a 
csodálatos lehetőséget. Nem kell le-
menni az utcára telefonfülkét keresni, 

nem kell mérgelődni, ha esetleg nincs 
nálam „tantusz”. (Ez egy „fémpénz” 
megjelenésű érme volt, amit kizárólag 
a telefonfülkében lehetett használni. 
Innen származott az a – ma már ré-
gen értelmét vesztett – kiszólás, hogy 
„leesett a tantusz”. Ez kb. annyit jelen-
tett, hogy „kapcsolt”, „beugrott”. Ha 
ugyanis, miután a tantuszt bedobtuk 
az arra rendelt nyíláson az automa-
tába, és elakadt valahol, valamelyik 
szerkezeti elemen, akkor nem jött lét-
re a kapcsolat. Az automata „megette 
a tantuszt”. Se’ pénz, se’ beszélge-

tés. A tantusz 
nem esett le, 
nem jött létre 
a kapcsolat.)
Megvan te-
hát a remé-
nyem, hogy 
két év múlva 
én is abban 
a kiváltságos 
helyzetben le-
szek, hogy ké-
nyelmesen, a 
saját lakásom-

ból hívhatom 
fel a barátomat/rokonomat, az orvosi 
rendelőt, vagy bárkit az ismerőseim 
közül. (Akkor még nem is sejtettük, 
hogy ezzel egy új veszélyforrás jön 
létre, hogy a telefonomat az „illetékes 
elvtársak” le fogják hallgatni. Aki fon-
tos ember volt, azt le is hallgatták.)
Most nem beszélek arról, hogy a cso-
dálatosan kényelmes lehetőségen felül 
egy kiemelten hangsúlyos „státusz 
szimbólum” birtokába is fogok jutni. 
Gondoljuk csak meg! Vezetékes tele-
fonom van! Ez biztos nem egy földön-
futó, nem egy ágról szakadt „senki”, 
hiszen állandó bejelentett lakása van, 
– csak oda lehetett telefon bevezetését 
kérni – s még telefonja is van! Ez biz-
tosan egy módszeresen gondolkodó, 
módszeresen élő, megbízható ember.
Ez a szemlélet a Hivatalos Ható sá-
gok nál is megjelent. Volt olyan idő-
szak, amikor valami nagy jelentőségű 
vállalkozás, vagy hiteligénylés esetén 
meg kellett adni a telefonszámot. Ezt 

– látszólag – csak a kontakt-lehetőség 
biztosítása kívánta meg, de azt is je-
lentette, hogy akinek nincs telefonja, 
az nem is megbízható partner. Nincs 
is esélye a kedvező elbírálásra. (Ez 
a feltétel – hosszú időn keresztül – 
még a mobilvilág beköszöntése után 
is fennállt.)
Néhány évvel később aztán eljött az 
idő – ez már talán a Kánaán –, amikor 
csak be kellett sétálni a Telefontársaság 
Irodájába szerződést kötni, és két hó-
nap múlva – igen! Két hónap! Nem ám 
két év!– beszerelték a telefont.  Hála 
az Úrnak, hogy amikor engem terem-
tett, a Földnek erre a részére tett le, 
ahol a jólét ilyen magas fokot ért el!
S ki hitte volna? Még ez után a cso-
dálatos technikai fejlődés után is van 
tovább. Jött a mobiltelefon. (Akkor 
még Handynek, vagy Maroktelefonnak 
hívták.)
Ennek a fejlődésére nem akarok sok 
szót vesztegetni, mert azt mindenki 
ismeri a maiak közül, valószínűleg 
jobban, mint én. Kezdetben arra talál-
ták fel, hogy telefonálni lehessen ve-
le, és mindig kezünk ügyében legyen. 
Az idő múltával azonban – a piacot 
csak újabb és újabb érdekességekkel 
lehet megtartani –, ezek a „kütyük” 
mindig „okosabbak” lettek, és nem 
tudjuk, hogy az „okosodásnak” hol 
van a határa. Tudnak már ezek szinte 
mindent. Fotózni, videót felvenni, tel-
jes könyveket tárolni, távirányítóként 
használni, meg még sok mindent. (Ha 
alkalmam lesz, majd megkérdezem az 
unokámat, ő biztosan még legalább 
húsz féle alkalmazást fog felsorolni.) 
Azt még nem tudják ezek az „okos te-
lefonok”, hogy a kisbabához éjjel fel-
keljenek és bepelenkázzák, de ha így 
fejlődik a technika, talán még az az 
idő is eljön egyszer.
Egy jellegzetes tulajdonságuk – egy 
bajuk – azért ezeknek a telefonok-
nak is van. Időnként lemerül az ak-
kumulátoruk, tehát időnként rá kell 
tenni őket a „töltőre”. Ha ezt elmu-
lasztjuk, akkor meghal az egész, és 
újra kell éleszteni. PIN kód, – hova 
is írtam fel? – aztán megtalálni azt 
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a kicsi kis gombocskát, amit meg kell 
nyomni, stb, stb.
Sajnos, az akkumulátor használaton 
kívül is lemerül. Hozzá se’ nyúlok. 
Nem is „hívok”, nem is „fogadok”. 
Nem SMS-ezek, s mégis azt veszem 
észre, hogy eltűntek a kis zöld pöty-
työk, és nem él a telefon.
De hát, miért? Hisz’ nem is fogyasz-
tottam energiát! Mégis lemerült.
Miért? Mert az akkumulátorok így 
működnek. Mert az élet is így műkö-
dik. Nemcsak a technikában, hanem 
a szellemi világban is!
Itt „beugrott” egy mondatfoszlány, 
amit a múlt héten hallottam – haza-
felé jövet a délelőtti istentiszteletről 
– egy testvérnőtől: „olyan jól esett ez 
a mai igehirdetés! Egy hétre feltöl-
tődtem lelkileg.” Én még örültem is, 
hogy ilyesmit hallok, s egyetértően 
bólogattam. Most azonban, a Szent 
Szellem engem fogott fülön hirtelen, 
s keményen rákérdezett: „Te valóban 
beéred heti egy feltöltődéssel, hisz’ a 
mobilod se’ bírja ki, ha így bánsz ve-
le! Azt milyen gondosan figyelemmel 
kíséred, hogy nem 
kellene-e ismét töl-
teni? Kell is!
Ahogy az Úr Jézus – 
az Ige tanúsága sze-
rint – a mindennapi 
életből vett példáza-
taival tette érthető-
vé, megfoghatóvá az 
„Isten Országáról” 
szóló tanításait, 
ugyanígy a Drága 
Szent Szellem, ne-
kem a mobil telefo-
non keresztül adott 
– többféle – tanítást.

1. Kap csolat te rem tés
Én is arra lettem kitalálva – arra 
teremtett az Úr –, hogy valamire 
használható legyek. Közreműködjek, 
eszköz legyek abban, hogy Isten sza-
vát, gondolatait valaki meghallja itt a 
földön. Képet is bemutathatok Róla.    
Videót is! Bemutathatom azt, amikor 
és ahogyan Ő cselekszik. „Menthetem”, 
archiválhatom a Tőle kapott informá-
ciókat, hogy azok később más vala-
ki számára hozzáférhetők legyenek.     
Kiírhatom a Displayre az Ő üzeneteit. 
(Olvashatják rólam.)

2. Van akkutöltőm
Ezen a területen sokféle márka-
jelzésű eszköz áll rendelkezésre. 
(Harmatgyöngyök, Vezérfonal, Áhítat, 
Mai Ige, stb), de mindegyik megegye-
zik abban, hogy csak az áramforrásba 
(konnektorba) bedugva működik, és 
van egy jelentős töltési idő, amíg be-
kapcsolva kell tartani. Semmit nem 
érünk el a „feltöltődés” vonatkozásá-
ban, ha futtában, öt percre bekapcsol-
juk, aztán rohanunk tovább. A lelki 
feltöltődéssel is így vagyunk valahogy.

3. A rendszeres feltöltésre akkor is 
szükség van, ha nincs semmi látha-
tó ok, amitől lemerülhettem volna. 
Amikor nincs terhelés, sem munka-
végzés, amitől elmehetett volna az 
erőm. Nincs fájdalom, vagy teher, ami 
kifárasztana. Mégis erőtlen lettem.

4. Biztos módszer: ha odamegyek a 
töltőre dugott mobilhoz, és úgy telefo-
nálok, akkor biztos, hogy beszélgetés 
közben nem fog lemerülni a telefo-
nom. Akkor vagyok lelkileg a leg-
erősebb, ha állandóan kapcsolatban 

vagyok a „töltővel”, 
– az „erő” forrásá-
val –, az Úrral.
Én csak egy öreg – 
talán második, vagy 
harmadik generáci-
ós – mobilt hasz-
nálok (örököltem 
valakitől). Ez nem 
tud semmi extrát. 
Nincs WiFi-je, érin-
tő képernyője, meg 
egyéb különleges 
tulajdonsága, de 
alkalmas az „üze-
net” közvetítésére. 
Hallhatom a hang-

ját, olvashatom a szavát. (szövegét). 
Ha én is csak ennyi vagyok Isten ke-
zében, akkor már betöltöttem a hiva-
tásomat. Talán nem is kell több.
Vágyom, hogy egy olyan handy legyek 
Isten kezében, akit fel lehet venni, ha 
Ő beszélni akar valakivel, vagy olvasni 
lehessen rólam az Ő SMS-üzenetét.
Micsoda boldogsága lehet egy „mobil-
telefonnak”, ha megláthatják rajtam 
az Ő arcát, ha az Ő hangját hallják 
meg rajtam keresztül!

N. Rezső

„A rendszeres 
feltöltésre akkor 
is szükség van, 
ha nincs semmi 

látható ok, amitől 
lemerülhettem 

volna.”

Eszterke unokámat úgy szoktam 
emlegetni, hogy ő a család kis misz-
szionáriusa.
Még óvodás korából jut emlékeze-
tembe egy kedves történet.
Legkisebb leányomék nálunk nya-
raltak három gyermekükkel.
Anyukájuk felügyelete mellett, a 
parókia lucfenyőfákkal körülvett 
udvarán rajzoltak szép színes vi-
rágokat nagy lelkesedéssel. 
Egyszer csak bependerül hozzám 
a konyhába a kis Eszter, és előkap-
ja a háta mögé rejtett piros virágos 
rajzát. Ragyogó arccal elém tartja: 
‚Mamika, örüljél, meglepetés, Neked 
hoztam.’ Majd egy kis szünet után 
még hozzáteszi: ‚Mamika, te min-
dig fogadj szót az Úr Jézusnak!’ 
Családi köszöntéseken is mindig 
hallotta, hogy az aranymondás is 
együtt volt az ajándékkal. Hát ő is 
fogalmazott a szép virágja mellé a 
saját szókincséből! SDG!
Köszönöm Urunk drága intésedet 
és kis misszionáriusunkat.

T. E.-né V. Klára

Gyerekeimmel a férjemért mentünk 
kocsival. Szakadt az eső, sötét volt. 
Az ablaktörlő gyorsan mozgott az 
üvegen. Amint lelassítottam, hogy 
letérjek a kisebb útra az egyik kis-
lányom hátul a sötétben megszó-
lalt: Ámen. 
Nagyon hálás voltam azért, hogy 
amikor annyira koncentráltam a 
vezetésre, a kislányom imádkozott 
értem. Isten felhasználta őt abban, 
hogy bátorítson.

H. L.  
háromgyermekes édesanya 

Budapestről
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„A főpapok és a 
törvénytanítók 
látták Jézus cso-
dálatos gyógyítá-
sait, és hallották, 
amint a gyerekek 
a Templom terüle-
tén így kiáltoznak: 
„Hozsánna a Dávid 
Fiának!” Mindezek 

miatt nagyon megharagudtak, és 
megkérdezték Jézustól: „Nem hal-
lod, mit kiabálnak ezek a gyerekek?” 
Hallom! – válaszolta Jézus - De bi-
zonyára olvastátok ezt az Írásban: 
„ A csecsemők és a kisgyerekek szá-
ja által szereztél magadnak dicsé-
retet.” Ezzel ott hagyta őket, kiment 
Jeruzsálemből, és Betániában töltötte 
az éjszakát.” (Mt 21,15-17)
A zsidóknál a tizenkettedik életév volt 
a választóvonal a gyermekkor és az if-
júkor között. Amikor egy héber fiú be-
töltötte ezt az életkort, a törvény fiának 
és Isten fiának nevezték. Különleges 
lehetőségeket kapott a vallásos ok-
tatásra, és elvárták tőle, hogy részt 
vegyen a szent ünnepeken és a szer-
tartásokon. Ennek a szokásnak meg-
felelően látogatott el a gyermek-Jézus 
húsvétkor Jeruzsálembe. Ha nézem a 
fent idézett igét, úgy látom, hogy tizenkét 
évesnél fiatalabb korú gyermekek voltak 
ott Jézus körül a templom előcsarno-
kában. Jézus is így idézi a 8. zsoltár 3. 
versét: „Gyermekek és csecsemők szája 
által is építed hatalmadat ellenfeleiddel 
szemben, hogy elnémítsd az ellenséget 
és a bosszúállót.” Nem tudom, mit ér-
tettek a gyermekek Jézus szavaiból, és 
ismerték-e a nyolcadik zsoltárt, de hal-
lották a tömegtől, akik már rég odébb 
álltak. Ők kitartóan kísérték Jézust a 
Templomba, és ismételték a könyörgést: 
„Hozsánna!” ”Ó, segíts!” vagy „ments 
meg.” Az Ószövetségben csak a 118.
zsoltár 25. versében fordul elő ebben 
a formában: „Oh Uram, segíts most; 
oh Uram adj most jó előmenetelt” és 
tovább „Áldott aki jő az Úrnak nevé-
ben, áldunk titeket akik az Úr házá-
ból valók vagytok.” (26.vers). A hallél 
zsoltárokból (113-118) ismerték ezt a 
formulát, hisz évenként ismételték a 
„sátrak” ünnepének hetedik napján 
hétszer énekelve: „Adj nekünk, Uram, 
szabadulást” „segíts meg” KÉRLEK. 

A felnőtt ember már legnagyobb rész-
ben elszakadt a természettől, a spontán 
dicsőítéstől, ünnepléstől. Már nem az 
érdekli, amit Isten alkotott, hanem az, 
amit ő alkot, ő szerez. Pénz, ház, dicső-
ség. A gyermekben még látható az igazi 
ember kibontakozása, amilyennek Isten 
alkotta az embert. Általában a felnőt-
tek örömmel néznek a kisgyermekek-
re. A gyermek szeméből hamisítatlanul 
látszik a mennyei világ ragyogása. A 
gyermek egyik tulajdonsága; – még 
nagyobb korában is, – a gyermeki egy-
szerűség, hogy úgy fogadja a dolgokat, 
ahogy azok vannak. Nem okoskodik, 
nem ravaszkodik, engedi magát sze-
retni, különösen a hűséges, gondviselő 
szülei mellett. Az Úr Jézus is példakép-
pen állította a felnőttek elé a gyerme-
keket, és azt mondta: ha olyanok nem 
lesztek, mint a kisgyermekek, semmi-
képpen nem mehettek be az Isten or-
szágába. (Mt 18,3) 
A gyermekekre 
nem mondhat-
juk, hogy tuda-
tosan rosszak, 
meglátszik ben-
nük az akarati 
kibontakozás 
– ha sokat fog-
lalkoztak velük 
csecsemőkor-
tól fogva, és fel-
nőttek között él 
– akkor nem a 
játszótér ne-
veltje, ahol a 
társaktól szer-
zi az ismeretet. 
Minden gyerek 
fogékony a jó-
ra, ha jót lát, 
és jól érzi ma-
gát környeze-
té ben, akár 
csa ládban is. Az 
is igaz, hogy egy kisgyermek nagyon 
őszintén tud hinni Jézus Krisztusban. 
Persze ez a hit nem meggyőződéses 
hit, hanem csak együgyű, gyermeki 
hit, mert csak egy ügye van. Egészen 
más dönteni, vagy teljesen átadni az 
életünket. Öt gyermekem, és hat uno-
kám, sokszor sok mindenre tanít-
gat engem. Mindannyian szeretjük a 
szépet, a szép énekeket. Unokáim bár 

nem szakszerű, kifogástalan tudással 
éneklik az éneket, viszont örömmel, 
ugrándozva, felszabadult szívvel éne-
kelnek. Míg szüleik sokszor megkötözöt-
ten és kínosan ügyelnek az énekeikre. 
Elgondolkodtam: Isten előtt melyik a 
kedvesebb, a kezemet fogó ugrándozó 
gyermeké, vagy a művészien előadott, de 
izzadság szagú produkcióé. Mi is akkor 
énekelünk igazán, amikor felszabadu-
lunk minden belső feszültségtől, és tel-
jes szívvel, örömmel dicsőítjük az Urat. 
A gyermek még együgyűen, de tisztán 
tudja dicsőíteni az Urat. Visszatérve a 
Templomtérbe, „Gyermekek és csecse-
mők ajkával hirdetted dicsőségedet.” 
Vagyis elhangzott a hozsanna, inkább 
volt akkor gyermekies, mint alattomos, 
számító. Akik akkor dicsértek, a gyer-
mek egyszerűségével és ingatagságával, 
befolyásolhatóságával és őszinteségével 
hozsannáztak. Ennek a hozsannának 

fel kellett nőnie. 
A farizeusok az 
írástudók, a pa-
pok is hozsan-
náztak, csak 
nem Jézus be-
vonulásakor. Ők 
végezték a meg-
szokott, előírt 
komoly imái-
kat, vagy is úgy 
hozsannáztak 
– formula sze-
rint Istennek. 
Hogy az a tör-
vényalkalmazó 
pozíciójukat a 
tömeg szemé-
ben erősítse. 
Hozsanná zá-
suk ban, azaz 
törvényes imá-
ikban már szá-
mítgatás sem 

volt, csak törvé-
nyes magabiztosság. Jézus elfogadta a 
kísérő tömeg és gyermekek szolgálatát. 
Sokan ünnepelték? Voltak, akik nem 
ünnepeltek? Szabad tudnunk: lehet kí-
vül maradni, akkor is, mikor szemük 
láttára teljesül Isten akarata, ha nem 
szabad a szívünk arra, ami megtörté-
nik, teljesül. 
Velünk vagy nélkülünk…

Bödös József

Jön a Király
Hirtelen felharsan: Hozsánna Tenéked,
Ki most Jeruzsálem kapuit átlépted!
Ifjak és gyermekek üdvkiáltása száll,
Mind ruhát terít le s pálmát lengetve vár:
Ímé jön a Király!

Hozsánna Tenéked, a Dávid Fiának,
Akit az emberek lelkesülten várnak.
A nagy Jeruzsálem hódoló népe vár,
Boldog az a lélek, aki most rád talál:
Te mennyei Király…

Jöjjünk mind, őszintén, szívünket kitárva,
Fogadjuk be Őt és zengjen a Hozsánna!
Boldog, aki készen a Megváltóra vár,
Mikor dicsőségben arkangyal trombitál.
Mert eljön a Király!

Vad Lajos
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Tavaly decemberben a kisfiam 3 éves születésnapján 
Kecskemétről hazafelé tartva, autóbalesetet szenved-
tünk. A férjem elaludt vezetés közben és egy kanyarban 
kisodródtunk, aztán az árokba borultunk.
A kocsiban négyen ültünk (kisfiam, férjem, anyukám és 
én), mindannyian megsérültünk – a testi sérülés mel-
lett lelkileg is megviselt minket a dolog. Nagy kegyelem, 
hogy elsőként szálltam ki az autóból, és azonnal hívtam 
segítséget telefonon. Nehéz dolgom volt, mert a férjem 
és anyukám sokkot kaptak, így rájuk is figyelnem kellett. 
Minden fájdalom és kétségbeesés mellett végig éreztem 
Jézus jelenlétét, hogy egy percre sem hagy el. Igen féltet-
tem a kisfiamat, hiszen nagyon sírt a fájdalomtól, amíg a 
mentők kiértek, és rettenetesen megijedtem, mikor közöl-
ték velem, lehet, hogy a gerince sérült meg. Imádkoztam, 
és kértem a Mennyei Atyánkat, segítsen, és csak annyit 
engedjen meg, amit el tudunk hordozni. Az én drágám 
egy nagyon mozgékony, sokat biciklizős, sportos kisfiú, 
bele sem mertem gondolni, hogy súlyos gerincsérülése 
lett. Isten meghallgatta rövid fohászom, mert amikor 
elküldték röntgenbe, kiderült, súlyos lábszárcsonttörést 
szenvedett. Azonnal gipszet kapott 8 hétre. A mentőben 
és a kórházban is végig mellette voltam, és mondtam 
neki, hogy az Úr Jézus meg fog gyógyítani, és elveszi a 
fájdalmat. Sajnos nem kapott fájdalomcsillapítót, mert 
még nem tudták, hogy kell-e műteni. Nagyon bátor volt, 

az Úr Jézus megerősítette őt, és jól tűrte a megpróbálta-
tásokat. Ádám, a kisfiam, azt mondta a doktornőnek az 
osztályon az elalvás előtti a vizitnél, hogy mindjárt job-
ban leszek, mert az Úr Jézus meg fog gyógyítani engem. 
Olyan bizalommal és hittel mondta, hogy elérzékenyül-
tem a gyermekem hitén.  
Amikor hazaengedtek minket a kórházból, sokat beszéltem 
Istenről, és arról, hogy mindenben megsegít bennünket, 
csak kérni kell Tőle. Ádám mindenkinek, aki csak kér-
dezte tőle, bizonyságot tett arról, hogy őt Jézus gyógyí-
totta meg. Aztán eltelt a tél és pár hónap múlva nyáron, 
az egyik viharban odaszaladt hozzám, hogy „anya félek, 
gyere, gyorsan hívjuk ide az Úr Jézust, mert nagyon hiány-
zik nekem!” Olyan boldog voltam, mert megértette, amit 
Istenről beszéltem neki, és a való életben alkalmazta is a 
kis félelmei között. Azóta is rendszeresen imádkozik evés 
előtt, vagy ha beteg valaki, aki közel áll hozzá, és persze 
ha jön a vihar. Csodaként éltem meg Isten gondviselő sze-
retetét, hogy megőrzött bennünket, és nagyon boldog va-
gyok, hogy a 3 éves kisfiam szívében ott él Jézus szeretete.
A kisfiamtól sokat tanultam a hit dolgában, hogy ma is élő 
és ható az Ige. „Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek 
és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmikép-
pen nem mentek be a mennyeknek országába.” (Mt 18,3)

Sz.-né K. Edina, Kecel

Egy régi történet elevenedik meg a 
szemem előtt, egy kedves első osz-
tályos kislányról, aki egyszercsak 
azzal állított haza az anyukájához, 
hogy „anya, beszélj a tanító nénivel, 
mert már hideg van, és mindenki ka-
bátban jön az iskolába, csak a Pisti 
nem. Ő még most is pulcsiban jár.” 
Mondanom se kell, hogy egy ilyen 
határozott gyermeki felszólításnak 
nem lehetett ellenállni, s az anyu-
ka annak rendje és módja szerint 
beballagott az iskolába, s egy négy-
szemközti beszélgetésben elmondta 
jövetelének okát. S láss csodát, egy 
hétéves gyerek jól diagnosztizálta a 
szituációt: Pistiéknél gondok voltak, 
szükség volt a segítségre... 
Félek, hogy sok felnőtt nem jut el 
erre a szintre, már ami a figyelmes-
séget, meg a tapintatott illeti. Pisti 
ugyanis nem tehetett arról, hogy neki 
nem volt kabátja, s épp ezért kár lett 

volna őt zaklatni olyan kérdésekkel, 
melyekkel minden valószínűség sze-
rint különben is birkózott magában. 
Neki nem kérdésekre volt szüksége 
meg sajnálkozásra, hanem egy ka-
bátra. Lehet, hogy nem a legdrá-
gábbra, nem is a legújabb divatúra, 
hanem egy hordható, jó meleg, neki 
éppen megfelelő nagyságú kabátra. 
Egy bölcs mondást hallottam egy-
szer, így hangzik: „Úgy segíts, hogy 
azzal ne alázd meg azt, akin segíte-
ni akarsz.” Megszívlelendő tanács. 
A szeretet ugyanis túl azon, hogy 
segítőkész, még tapintatos is. Az Úr 
Jézus valami ilyesmire is gondol-
hatott, amikor a Hegyi beszédben 
ezt tanította: „Vigyázzatok: a ke-
gyességeteket ne az emberek előtt 
gyakoroljátok, hogy lássanak tite-
ket, mert így nem kaptok jutalmat 
mennyei Atyátoktól.  Amikor tehát 
adományt adsz, ne kürtöltess magad 

előtt, ahogyan a képmutatók teszik a 
zsinagógákban és az utcákon, hogy 
dicsérjék őket az emberek. Bizony, 
mondom néktek: megkapták jutal-

mukat. Te pedig amikor adományt 
adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz 
a jobb, hogy adakozásod titokban 
történjék; a te Atyád pedig, aki lát-
ja, ami titokban történik, megfizet 
neked.” (Mt 6,1-4)

Kulcsár Anikó

Pisti még most is pulcsiban jár
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Óvónő voltam
Óvónőként dolgoztam, jórészt még a 
szocializmus idején, amikor tilos volt 
a pedagógusoknak Istenről beszélni 
a gyerekek előtt, és természetesen 
imaházba, templomba járni… Ez nem 
volt könnyű annak a pedagógusnak, 
aki hívő ember volt, és szeretett vol-
na a gyermekeknek is az Úr Jézusról 
beszélni.
Feletteseim engem is meg akartak 
győzni fiatal óvónő koromban, hogy 
mondjak le a hitemről, és ne járjak 
templomba, mert veszélyben lesz az 
állásom. Természetesen – és hála az 
Úrnak érte – nem tudtak lebeszélni 
meggyőződésemről, de a gyermekek 
előtt nem beszéltem Istenről, csak 
ha kérdeztek, akkor viszont őszin-
tén feleltem nekik. Egy alkalommal 
a gyerekek asztalnál ültek, 4-5 éve-
sek lehettek, középső csoportosak. Én 
kicsit távolabb voltam, de megütötte 
a fülemet, ahogy az egyik kislány az 
Úr Jézusról beszél az asztaltársainak. 
Figyelni kezdtem, és hallom ám, ahogy 
elmondja röviden az Úr Jézus szen-
vedéstörténetét, a „lényegét”: Csúnya 
emberek megverték, leköpködték, az-
tán keresztre feszítették és meghalt…
de feltámadt és felment a mennyor-
szágba. Szeretnünk kell Őt, és akkor 
mi is odakerülünk és nem a pokol-
ba…” Kb. ez volt röviden a gyermek  
bizonyságtétele, és társai kíváncsian 
hallgatták. Odaléptem az asztalhoz, és 
megkérdeztem a kislányt: jársz temp-
lomba, imaházba? Igen – válaszolta.   
A szüleimmel minden vasárnap el 
szoktunk menni. Énekeket is tanu-
lunk. Kérésemre egyet el is énekelt, 
de nem emlékszem, melyiket. 
A gyermek a legjobb bizonyságtevője 
Jézus Krisztusnak, mert nincsenek 
még félelmei, hogy kicsúfolják vagy 
kinevetik. Nem szégyelli megvallani  
a hitét, nem gondol arra, hogy mara-
dinak mondják. Tanulhatunk tőlük! 
„Aki nem úgy fogadja az Isten országát, 
mint gyermek, semmiképpen nem megy 
be abba.” Mondja az Úr Jézus. Mk 10,15.
Egy másik helyen ezt mondja az Úr: 
„A gyermekek és csecsemők szája 
által szereztél dicsőséget.” Mt 21,16
Milyen szomorú, hogy az elmúlt rend-
szerben egy generáció teljesen Isten 
ismerete nélkül nőtt fel, sőt a gyer-
mekeiket sem tudták hitben nevelni. 
Minden tisztelet és elismerés azoknak 
a szülőknek és nagyszülőknek, akik 

tekintélyüket, állásukat kockáztatva 
hitben éltek és nevelték gyermekeiket, 
unokáikat ebben az időben is. Még ha 
más faluban vagy városban látogat-
ták is a templomot.
Egy alkalommal én is megtettem ezt 
a „tilos dolgot”, és beszéltem óvodá-
saimnak az Úr Jézusról. Karácsony 
közeledett, és mint vasárnapi iskolai 
tanító, az imaházban foglalkoztunk 
Jézus születésével. Voltak színes, ta-
padós képeink Máriáról, Józsefről, a 
kisded Jézusról, pásztorokról, angya-
lokról, bölcsekről. Elbeszélés közben fel 
lehetett tenni egy kifeszített anyagra. 
Ez mindig nagy élvezet volt a gyerme-
keknek, de nekem is.  Foglalkoztatott 
a gondolat, hogy de jó lenne az óvodá-
ban is az egyik eseményt, történetet 
képekkel bemutatni a csoportomnak, 
és beszélni az Úr Jézus születéséről. 
Nem hagyott nyugodni a Lélek, és 
beszéltem a vezető óvónőmmel erről 
a kívánságomról. Bár nem volt nyíl-
tan hívő ember, de jóindulatú, szere-
tetreméltó asszony volt. Szerettünk  
együtt dolgozni. És megengedte, hogy 
a csoportomban elmondjam a kará-
csonyi történetet, képekkel kísér-
ve és szemléltetve. Dicsőség érte az 
Úrnak! A pásztorok történetét válasz-
tottam. Nem is kell mondanom, hogy 
a gyerekeim milyen érdeklődéssel 
és figyelemmel kísérték a történetet. 
Röpködtek a kíváncsi kérdések aznap, 
de másnap is gyermekcsoportom szá-
jából. Foglalkoztatta őket a karácsonyi 
történet. Így alkalmam volt egy-egy 
gyermekszívbe az Ige magvát hinte-
getni. Ó, milyen hálás voltam érte az 
Úr Jézusnak! Sőt az a csoda is meg-
történt, hogy meghívtak a nagyobbak 
csoportjába is, hogy meséljem el ott 
is képekkel illusztrálva az Úr Jézus  
születését, a pásztorokat a mezőn és 
az angyalok megjelenését. Óvónőként 
ez volt az én legszebb karácsonyom, 
és a legszebb karácsonyi ajándékom! 
Az Úré legyen a hála, Aki a gyerme-
keknél is megteremti az alkalmakat 
a bizonyságtevésre. Azt akarja, hogy 
mindenki hallja meg az evangéliumot, 
az örömhírt, azt, hogy Jézus Krisztus 
élő személy, Úr és Király és nem ka-
rácsonyi „jézuska”! 
„És hirdettetik ez az evangélium min-
den népnek bizonyságul, és akkor jön 
el a vég.” Mt 24,14

P. Józsefné, Kiskőrös

Az óvónéni felvitte a gyerekeket a 
csoportszobába, mert egy beteg ga-
lamb gubbasztott az ovi udvarán. 
Nem akarta, hogy valami beteg-
séget elkapjanak. Mindenki na-
gyon szomorú volt a galamb miatt. 
Támadt egy ötletem. Felhívtam a 
madarász bácsit, aki nemrég ellá-
togatott hozzánk és a madarakról 
mesélt. Azt mondta, hogy adjunk 
neki vizet, hátha nekirepült vala-
minek, és agyrázkódás miatt gub-
baszt. Le is mentem, adtam neki 
vizet és egy picit arrébb ment, de 
továbbra is csak gubbasztott. Amint 
visszamentem a szobába, láttam, 
hogy a gyerekek ott tolonganak az 
ablaknál. Már hívtam őket, hogy 
menjenek át egy másik szobába, és 
ne nézzék a galambot, amikor ész-
revettem, hogy  ketten lehajtják a 
fejüket. Halkan mondanak vala-
mit. Amint közelebb mentem, hal-
lottam, hogy imádkoznak: Uram, 
kérlek, hogy gyógyítsd meg a ga-
lambot. Ámen... Amint befejezték 
az imádságot a galamb tipegett  öt 
kis lépést, és kinyitva a szárnyát 
átrepült a szomszédba. 
Isten arra mutatott rá, hogy amikor 
baj van, intézkedünk, ahelyett hogy 
imádkoznánk. Isten Lelke vezette 
a gyerekeket, hogy imádkozzanak. 
Biztosan otthon is ezt tanulták.

M. Gyuláné, 
 a Palánta ovi óvónénije  

Budapesten, a 13. kerületben
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Tedd a Bibliádba ezt a levelet, 
Szülőtestvérem, s ha gyermekedért 
imádkozol, ne felejtkezz el azért kö-
nyörögni, hogy: 
•	Hited soha meg ne rendüljön a gyer-

mek Atyjában, akié gyermeked, 
a teremtés és a megváltás jogán. 
Akinek célja van vele – s veled. S 
hogy megértsd ezt a célt, amit ő 
tűz ki gyermeked elé – és nem te.

•	Hogy hosszútűrő türelmed soha el 
ne fogyjon gyermekeddel szemben. 
Hiszen ő is eltűr téged. Hogy tudj 
újrakezdeni, el nem fogyó szeretet-
tel szeretve!

•	Tudj várni! Várni és újra várni: a 
megfelelő pillanatra a nevelésben 
olyan türelemmel, ahogy az Atya 
várakozott a tékozló fiúra.

•	Hogy mindig megtaláld az Ő segít-
ségével a megfelelő szót és cselek-
vést minden alkalommal, s éppen 
akkor, amikor kell! Hogy ne mondj, 
cselekedj se többet, se kevesebbet, 
mint kell. Nem később és nem előbb, 
mint amikor kell.

•	Hogy soha ne ingadozz az Igében, 
ha szól gyermeked felől.

•	Megtaláld mindig a megfelelő bün-
tetést s elkerülhessed azt, ami nem 
csak többet árt, mint használ, de 
amit Ő sem cselekednék!

•	Tudj megbocsátani kevés szóval, 
vagy szó nélkül – bocsánatért esd-
ve és bocsánatot nyerve.

•	Adjon elég időt gyermekedhez, s te 
ezt az időt ne használd másra. Hogy 
megismerd őt „legalább” úgy, mint 
a földedet, állataidat, szerszámod.

•	A gyermek hibáit elsősorban ma-
gadban keresd, mert majd mindig 
bűntársak vagyunk, hiszen tőlünk 
„örököl”, lát, hall és les el mindent.

•	Nevelés közben – te is nevelődjél. Ha 
kell – gyermeked által. Mert mindig 

az a nevelő gyermek és szülő közül, 
aki közelebb van Krisztushoz. S 
nem egyszer a gyermek áll, ér kö-
zelebb Őhozzá.

•	Hogy megismervén a gyermeket – 
örömmondó, evangéliumhirdető 
szülője legyél. Mert az evangélium 
– örömhír! Csak így emelheted át 
testi, lelki nehézségein. Csak így 
gondol majd rád szeretettel, akkor 
is, ha már nem leszel e testben.

•	Hogy a hosszútűrő türelem és szere-
tet mellé adjon megértő tapintatot, 
hogy megérezzed: fájdalomszerzés-
re nem szabad fájdalomszerzéssel, 
dacra dühvel, neveletlenségre go-
rombasággal, szívtelenségre hideg-
séggel válaszolnod. Mert a hasonló 
csak fokozza a hasonlót, míg a sze-
retet felold. Az öröm: gyógyít. A 
jóság: fölemel. Mert Jézus is így 
cselekednék!

•	Hogy mindig le tudd győzni ma-
gad, amikor úr akarsz lenni. Az Úr 
helyett. Hogy bálvány ne légy ott-
honodban. Hogy soha el ne felejt-
kezzél: Néki növekednie kell, neked 
pedig alábbszállanod.

•	Vegye el a kaszárnyahangot és be-
szédet, hogy megtanulhass Jézustól 
röviden, világosan, melegen, szívvel 
beszélni – gyermekeiddel.

•	Hogy gyakran legyen erőd az I Ko rin-
thusi levél 13. részében leírt szeretet 
himnuszának mérlegére tenni szülői 
szeretetedet, mert ez az Ige. Jézus 
azonnal megmondja az így kérde-
zőnek: hol a baj. De azt is – újra és 
újra –, hogy a mi nevelésünk első-
sorban: szolgálat. Mégpedig mentő-
szolgálat. Odamentés az Orvoshoz, 
Jézushoz, aki meg is tudja menteni 
gyermekünket. Az öröklétre, ve-
lünk együtt.

Dr. Gyökössy Endre

Minden kedves olvasónknak és hallgatónk-
nak Istentől megáldott karácsonyt és nagyon 

boldog új évet kívánnak az Antenna szerkesz-
tői és a MER A munkatársai!

Abban az időben, mikor a kötelező 
iskolai hitoktatás abbamaradt s a 
mamák nagy aggodalomban voltak a 
gyerekeik hitélete felől, egy kisfiú azt 
mondta nekem: „Klára néni kérem, 
az én édesanyám olyan szép, amikor 
imádkozik”. Hát igen, gondoltam, az 
elmaradt vallásórák helyett szépen 
imádkozó édesanyákra volna szükség.
Nagy tanítást kaptam egyszer egy 
szöszke kis húgomtól a bombázá-
sok alatt. Rengett a föld, vijjogtak 
a halál-madarak. A pince fala úgy 
hajladozott, mint szélben a nádas. 
Minden felnőtt, a Zsuzsi mamája is 
reszketett a borzalomtóI, csak Zsuzsi 
csavargatta teljes nyugalomban a 
szvetterje gombjait, magát tökéletes 
biztonságban érezve az anyja ölében. 
A bombázás soká tartott, és Zsuzsi 
megunta. Kis tenyerével megciró-
gatta az anyja arcát, és lecsúszva az 
öléből, azt mondta: – Ne haragudj, 
Mami, de én most egy kicsit elme-
gyek játszani. – Aztán biztató mo-
sollyal hozzátette: – De aztán majd 
mindjárt visszajövök félni. 
Egy nyáron a szőlőben Bandi fo-
gott egy békát. Meg akarta őrizni, 
s e célból mindenáron bele akarta 
gyömöszölni egy gyufás skatulyába. 
A skatulya azonban még egy leveli 
béka méreteihez is kicsinek bizo-
nyult, s hol a feje, hol a lába maradt 
ki, míg végül is elunva a birkózást, 
Bandi ráhúzta a félig kilógó, meg-
dagasztott békára a skatulya borí-
tóját. Feri egy darabig nézte ezt a 
krudélís munkát, aztán rávetette 
magát az öccsére és püfölte, ahol 
érte. Bandi ordított, a ház összesza-
ladt s az előzményeket nem ismerő 
édesanya alaposan elfenekelte Ferit, 
amiért az öcsikéjét bántotta. Ennek 
a két kisfiúnak volt egy öreg dajká-
ja, a Nenne. Ő olyasmit is meglátott, 
amit más földi halandó nem, s ami-
kor Ferike egyre csak az ő ráncos 
perkálszoknyájába temette bús fe-
jét, ölbe vette a bűnöst, és elkezdte 
analizálni tettének okát. A gyerek 
igazságtalan büntetésének görcsé-
ben sokáig hallgatott, de Nenne 
győzte türelemmel. Aztán egyszer 
ráemelte könnyben úszó kis pofáját 
és azt hüppögte: „De Nenne, hát az 
a béka is éjzí a fájdalmat”.

Zs. Tüdős Klára (részlet az 
Isten markában c. könyvből)
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ADVENT VAN, JÖN A KARÁCSONY…
Te mire gondolsz, amikor a karácsony 
szót hallod? A szeretteidre, akikkel 
ilyenkor hosszabb, meghittebb időt 
tölthetsz együtt a szépen feldíszített 
otthonodban, finom ételeket fogyaszt-
va? Vagy a számtalan tennivalódra, a 
munkahelyi év végi hajrára, a kevés 
pénzedre, a tavalyi rosszul sikerült 
karácsonyodra? 
Milyen érzéseket kelt benned az ün-
nepre készülés? Örömmel beleveted 
magad az adventi feladatokba, han-
gulatba; vagy ideges vagy, és alig vá-
rod az ünnepek múlását?
Kétféle ember van: aki szereti és aki 
nem szereti a karácsonyt. Akik kö-
zömbösek, azokat is azok közé soro-
lom, akik nem szeretik a karácsonyt, 
hiszen az ilyen karácsony nem öröm 
senkinek sem… 
Lehet ünnepelni VALÓDI TARTALOM 
nélkül is, de ekkor jön a kiüresedés, 
az ünnep elszürkülése és az ünneplés-
ből való kimenekülés késztető érzé-
se. Azt látjuk, hogy sokaknak, sajnos, 
egyre több embernek, ünnepek nél-
küli élete van, menekülnek minden 
olyan helyzetből, ami igénybe veszi a 
lelküket, és másról is szól, nem csak 
a testi örömökről!
Miért kell ünnepelni? Lehetséges sok-
féle válasz, de én az Isten Igéjének 
útmutatása alapján kerestem a vála-
szokat. Az ünnep gondolata Istentől 
ered, már a teremtés munkájában is 
benne volt. (1Móz 1,14.) „És monda 
Isten: Legyenek világító testek az ég 
mennyezetén, hogy elválasszák a nap-
palt az éjszakától, és legyenek jelek, és 
meghatározói ünnepeknek, napoknak 
és esztendőknek.”
Isten meghatározta népének az ün-
nepek idejét és módját. A keresztyén 
ünnepek közül a karácsony kiemel-
kedik, de számomra úgy tűnik, mint-
ha ez az év végi ünnep a Mikulásról, 
a Télapóról, a fenyőünnepről szólna. 
Szó sem esik az ünnepeltről, Jézusról, 
aki a Messiás, a testben megszületett 
Isten Fia! Jézus nélküli karácsonyuk 
van sokaknak, vagy legfeljebb a kisded 
Jézust ünneplik, aki egy bájos fiatal 
anya karjaiban pihen, és még most 
is csak Jézuska! Angyalszárnyak és 
csengőszó, ennyi maradt… Mi bátran 
valljuk és hirdessük: Jézus az ünnepelt 
karácsonykor! Ő a világ Üdvözítője!
Milyen az igazi advent, milyen az igazi 

karácsony? Az nagyon jó, ha igazi ad-
ventünk, és igazi karácsonyunk van, 
de hogyan kell ezt csinálni?! 
Az ünnepek mindig valamilyen szelle-
mi értékhez kötődnek, amit lélekkel, 
Szellemmel lehet megélni. Értéknek 
kell tekinteni azt, amiről, az ünnepről 
szól. Érték kell, hogy legyen számunk-
ra a karácsony lényege: megszületett 
a Megváltó! Aki igazán akarja megün-
nepelni az adventet és a karácsonyt, 
Jézus testben megszületésének ünne-
pét, annak hinnie kell az Isten Fiában, 
Jézus Krisztusban! 
A karácsony ünnepe az Isten jóaka-
ratáról, és nagy irgalmáról beszél: 
(Lk 1,78.) „… meglátogatott minket a 
naptámadat a magasságból!” Isten el-
küldte testben a Fiát, hogy Messiásként 
megmentsen minket az Ördög hatal-
mából. Jézus mondja: „Én világosságul 
jöttem e világra, hogy senki ne marad-
jon a sötétségben, a ki én bennem hisz.” 
(Jn 12,46.)
Az igazi adventi várakozásban elgon-
dolkodom mindazon, amit Jézus a 
földre való jövetelével hozott. Készülök 
arra, hogy tudjam Isten ajándékát, 
Jézust, a körülöttem élőknek bemutat-
ni, legyek kedves és szeretettel teljes. 
Nem a rosszkedvet, az ingerültséget 
árasztom, hanem az örömöt, hiszen 
az Úrban való hitet és örömet nem 
lehet külön választani! Ajándékokkal 
lepem meg szeretteimet, kifejezve ez-
zel is szeretetemet, és azt, hogy fon-
tosak számomra.
A gyermekek karácsonyi öröme fe-
ledhetetlen; emlékszünk mindany-
nyian szép karácsonyokra és kevésbé 
szépekre is. Szomorú, ha valakinek 
soha nem volt igazi karácsonya. Mi 
törekedjünk arra, hogy családunk 
megélhesse az igazi adventet, az iga-
zi karácsonyt!
Hogyan legyek jól motivált?A jó mo-
tiváció egyik kulcsa az, hogy megszü-
lessen bennünk Jézus! Az újjászületett 
keresztyén már nem kötelességteljesí-
tésből teszi, amit tesz, és nem az em-
bereknek való megfelelésből, hanem 
abból a motiváltságból, hogy szereti 
Jézust! Az, akiben van egy belső tűz, 
a Szent Lélek, Aki soha ki nem fogyó, 
folyton égő olajjal táplál, abban él az 
a vágy, hogy teljesítse Isten akaratát! 
Az a motivált, aki elhiszi, hogy min-
denre van ereje Jézus Krisztusban 
(Fil 4,13.) és Isten a mi Gondviselő 

Tanács
Ma még Tied körülötted minden,
Adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs,
Mert jön egy nap, talán nemsokára
S kihull kezedből minden földi kincs.

És nem lesz tied többé semmi sem.
Tollad, virágos párnád másra vár,
Mit maga köré épített egy élet,
Nem lesz több mint összeomló 
kártyavár.

Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval
Testvéredhez, ki szenved, szomorú,
Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája
S tán rózsát hajt egy töviskoszorú.

Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz,
Harmatként hulljon szerető szavad,
Mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad
És soha többé szóra nem fakad.

Ma kezed még erős, a lábad fürge,
Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget,
Ma törölhetsz verejtéket, könnyet:
Óh, most segíts, ha teheted!

Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan,
Mindegy, hogy ősz lesz, tél, vagy koranyár,
Mert nincs több időd, s amit meg nem tettél,
Azt nem teszed meg többé soha már.

De ma még Tied körülötted minden,
És adhatsz... Adj hát annak, 
kinek nincs!
Hisz jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedből minden földi kincs.

Csak az lesz Tied, amit odaadtál,
Csak az, mi minden kincsnél többet ér:
A tett, a szó, mit szeretetből adtál,
Veled marad, s örökre elkísér...

Túróczy Zoltán

Elkészültek az útlevélképek. Amint 
mentünk ki a stúdióból, ránéztem a 
képre, és arra gondoltam, hogy nem 
nézek ki olyan jól rajta. A kislányom, 
aki akkor öt éves volt, odahajolt és 
látva a képet megszólalt: Te vagy a 
legszebb! ... Elgondolkodtatott, amit 
mondott. Isten nagyon szépnek 
lát, és az ő szemében én gyönyö-
rű vagyok minden hiányosságom  
ellenére.

H. Lídia
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Édes Atyánk! (Zsolt 55,23.)
Az ÚR Jézussal való személyes kap-
csolat hiánya vezet oda, hogy már 
nem vagyunk motiváltak ünnepelni 
Jézus megszületését. A hitetlenség, a 
közömbösség, a lustaság, egyszóval: 
a test cselekedetei és a világ szeretete 
elválasztanak minket Istentől. 
A szeretet nélküli emberi kapcsolatok, 
a meg nem bocsátások eredményezik 
azokat a családi veszekedéseket, tra-
gédiákat, amiket időnként hallunk a 
karácsonyi ünnepek alatt megtör-
ténni. A karácsonynak nem a rég-

múlt sérelmeiről, az egymással való 
versengésről, az eladósodásról, a túl-
zott elvárásoknak való megfelelésről 
kellene szólnia, hanem Istennel és az 
emberekkel való meghitt kapcsolat 
ápolásáról!
Hogyan fejezzem ki a szeretetemet?Az 
Isten jelenlétében töltött idő a leg-
jobb forrás a szeretetben való élet-
hez. „Isten a szeretet!” – írja János 
apostol, ezért Isten tudja nekünk azt 
a szeretetet adni, amivel tudunk má-
sokat szeretni, és Ő tudja a legjobb 
tanácsokat adni a szeretetben való 
élethez! (1Jn 4,7-8.)
Akit szeretünk, arra nem sajnáljuk 
az időnket fordítani. Töltsünk időt 
szeretteinkkel, adjunk lehetőséget a 
közös programokra, jó beszélgetések-
re. Méltányoljuk a kéréseiket, segít-
sük a jó előmenetelüket, adjuk meg 
mindenkinek azt, amivel tartozunk 
az Ige mércéje alapján. Legyünk fi-
gyelmesek egymás iránt, adjuk meg a 
tiszteletet még családon belül is, sőt! 
A szeretet találékony és egyébként az 
1Kor 13. rész – a szeretet himnusza 
– mindent elmond arról, hogyan le-
het jól szeretni. Akarjuk megtenni, 
és boldog lesz minden napunk, nem 
csak a karácsonyunk! 
A boldog karácsonyt legjobban úgy ér-
hetjük el, ha másnak akarunk boldog 
karácsonyt szerezni! Törekedjünk ész-
revenni a lehetőségeket az irgalmas-
ságra, a jótétemények gyakorlására!
A közösségek karitatív szerepe megnő 
karácsony idején. Az a kívánságom, és 

azért imádkozom, hogy szálljon sok 
hála Istenhez az adakozó és jószívű 
emberek cselekedeti miatt!
Neked milyenek a karácsonyaid? Egye-
dül élsz? Családod van? Fiatal vagy? 
Idős vagy? Szegény vagy? Jómódú 
vagy? Istenben hívő vagy, esetleg 
ké tel kedő? 
A karácsonyt nem ezek a tények ha-
tározzák meg! A KARÁCSONYOD 
ATTÓL FÜGG, HOGY MI VAN A 
SZÍVEDBEN!
Ne magaddal törődj! A karácsony üze-
nete az Isten szeretetének bemutatása. 
Legyünk mi azok közé tartozók, akik 
örömöt és boldogságot adnak mások-
nak, akiktől megszépül az élet és ér-
demes élni! Gyakoroljuk az egymással 
való közösséget! Vidd az angyali üd-
vözletet mindenhová: (Mt 2,10.) „Ne 
féljetek, mert ímé hirdetek néktek 
nagy örömet, mely az egész népnek 
öröme lészen: Mert született néktek 
ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a 
Dávid városában.”
Énekeljünk mi is, mint az angyalok: 
„Dicsőség a magasságos mennyekben 
az Istennek, és e földön békesség, és 
az emberekhez jó akarat!” (Mt 2,14.)
Konkrétumokat is írhatnék, hogyan 
tegyünk jót, de hiszen indít mindegyi-
künket a szívünk a jócselekedetre, és 
erre buzdít az Ige is: „Akinek pedig 
van miből élnie e világon, és elnézi, 
hogy az ő atyjafia szükségben van, 
és elzárja attól az ő szívét, miképpen 
marad meg abban az Isten szerete-
te?” (1Jn 3,17)
Hogyan csináljam mindezt ennyire 
kevés szabadidőben, ennyi pénzből?A 
szeretet és irgalmasság gyakorlá-
sához leginkább csak jó szív kell. 
Meglátogatni a beteg egyedül élő ro-
kont, ismerőst, meghívni az istentisz-
teletre, akit csak tudunk, és a jó hírt 
mondani: az evangéliumot!
Imádkozzunk, és Isten adni fog le-
hetőségeket, és adni fog hozzá erőt, 
képességet! Szükség van mindenkire 
ebben a szolgálatban. Nagy segítséget 
jelent a közösség, ahol már többen egy 
szívvel, egy lélekkel végezhetjük a ka-
ritatív szolgálatot Isten dicsőségére!
Nem vagy egyedül! Ha elkeseredtél, 
ha rád tör a magányosság és elhagya-
tottság, ha úgy érzed, már nem érde-
mes újra kezdeni, akkor Jézusra van 
szükséged: „A tolvaj nem egyébért jő, 
hanem hogy lopjon és öljön és pusz-
títson; én azért jöttem, hogy életük 
legyen, és bővölködjenek.” (Jn 10,10.)
Igen, van úgy, hogy kifosztott, tönkre-
tett, meggyötört az élet, a betegség, a 

Csillag után
Ülök életunt szobámban,  
hideg teát kavarok…  
Körülöttem fájás–félés  
ködhálója kavarog.  
Kikelek tikkadt helyemből,  
kinyitom az ablakot  
s megpillantok odakint egy  
igéretes csillagot.  
Ó ha most mindent itthagynék,  
mennék a csillag után,  
mint rég a három királyok  
betlehemi éjszakán!  
Gépkocsin, vagy teveháton –  
olyan mindegy, hogy hogyan!  
Aranyat, tömjént és mirhát  
vinnék, vinnék boldogan.  
Mennék száz országon át, míg  
utamat szelné a vám.  
„Aranyad tilos kivinni!”  
szólna ott a vámos rám.  
„Tömjéned meg, ami csak van,  
az mind kell, az itteni  
hazai hatalmak fényét  
méltón dicsőíteni.”  
Százszor megállítanának, –  
örülnék, ha átcsuszom:  
arany nélkül, tömjén nélkül  
érnék hozzád, Jézusom!  
Jaj és mire odaérnék,  
hova a csillag vezet,  
te már függnél a kereszten  
és a lábad csupa seb,  
s ahelyett hogy bölcsőd köré  
szórjak tömjént, aranyat,  
megmaradt szegény mirhámmal  
keserüszagú mirhámmal  
kenném véres lábadat. 

Babits Mihály

szegénység és káosz vesz körül. Lehet 
úgy is, hogy már semmit nem érzel, 
semmi nem érdekel, neked már min-
den mindegy. 
Jézus erről beszél: ezek a rossz dolgok 
az életedben a bűn következményei, 
az Ördög akar mindent elpusztítani, 
sőt a pokolra juttatni! De Jézus azért 
jött, hogy megmentsen, és bűnbocsá-
natot, örök üdvösséget adjon Neked! 
Ő a Megváltód, fogadd szívedbe és 
békességed lesz, igazi karácsonyod!

N.-né K. Jolán
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Szeretettel köszöntelek titeket, és 
hálásan köszönöm a szép verset, 
na meg a biztató sorokat is. Nagyon 
jó, hogy így levélen keresztül is kö-
zel érezhetlek  titeket magamhoz. 
Istennek csodálatos munkája ez, 
hogy Őbenne és általa egyek lehe-
tünk. Már több adáson keresztül is 
jött a felszólítás, ha van olyan gyer-
mek élmény életünkben, ami talán 
mások számára biztatás vagy báto-
rítás az Istennel való kapcsolatra, 
írjak. Sokat  gondolkodtam is ezen. 
Hát csak a gyermekkorom emléke-
iből tudok hozni, bár csak remélni 
tudom, hogy építő  lesz. 
Kisgyermekként szüleink vittek ben-
nünket gyülekezeti alkalmakra, és 
egész kislányként is anyukám min-
dig verseket tanított nekem.

Karácsonyra:
Júdea kis falucskája, 
A világnak  nagy csodája.
A fölgolyó közepe lett,
Mert az Úr Jézus ott született.

Júdea kis falucskája,
A világnak nagy csodája.
Simogatja a szívemet, 
törölgeti a könnyemet.
Betölt fénnyel, szeretettel,
Kibékít a jó Istennel.

Aztán jött az újév:
Itt az újév, beköszöntött.
Istenfélő, hogyha leszel, 
megáld téged lelki kinccsel.
Enned is lesz, ha dolgozol,
Perelj be, ha csalatkozol!
Boldog újévet kívánok!

Aztán a boldogságról is szavaltam, és 
meg is jegyezték a testvérek, a nénik 
és a bácsik, hogy nemcsak én növök, 
hanem a versek is nőnek velem. Én 
pedig mondtam. Én is boldog sze-
retnék lenni. Ez a vers pedig erről 
szól. Ki a boldog? – az írójára már 
nem emlékszem. 

Ki a boldog?
Boldog az a lélek, ki Jézust követi,
Hallgatja szent szavát, s parancsit teszi.
Örömmámor árban úszik ottan minden,
Sötét bú fellegek eloszlanak éppen.
Boldog az a lélek kinek már nincs vétke,
Bűnét elfedezte Jézus drága vére.
Boldogsága látszik a próba tüzében,
Megváltója ott él megtisztult szívében.
Ezt a boldogságot, ha még te nem bírod,
Jöjj Jézushoz még ma, és érezni fogod.
Ó! Azok boldogok kik az Úrban vannak,
Itt ezen a földön, ha élnek, vagy halnak.
Boldogok otthona, dicső menny városa,
Ott helyet készített lelkünk Megváltója.
Áldjuk leborulva a menny és föld Urát,
Hogy megszerzé nekünk a boldogság 
honát.
Ezt a boldogságot Isten már akkor, 
gyermekként is táplálta, és vágyat 
adott Őt követni. Nem bántam meg, 
hogy az Ő szolgálatába álltam. A vi-
lág sohasem tud akkora örömöt és 
boldogságot adni, mint amit Isten 
az Úr Jézusban adott az Ő ingyen 
kegyelméből.

G. I.-né Irénke, Farád

Milyen kár, hogy sok esetben csak ak-
kor vesszük komolyan az Úrral való 
kapcsolatunkat, amikor nagy bajban 
vagyunk. Ilyenkor a fűszálba is ka-
paszkodnánk, keressük, kutatjuk Isten 
akaratát, kérjük a segítségét, és meg-
ígérjük, hogy mindenben szava szerint 
járunk el, ha megsegít minket. De, ha 
elmúlik a veszély, akkor sok esetben 
hagyjuk, hogy az élet menjen a maga 
rendes kerékvágásában, s közben ész-
re se vesszük, hogy már rég levettük 
a szemünket Mennyei királyunkról, s 
fogalmunk sincs róla, hogy neki mi a 
véleménye ésszerűnek látszó megol-
dási javaslatainkról. S az igazán nagy 
baj a legtöbbször ilyenkor következik 
be, hiszen harcunk nem test és vér el-
len folyik...
Néhány hónappal ezelőtt, egy 7 hóna-
pos kisbaba temetésén vettünk részt, 
aki az utolsó pillanatig teljesen egészsé-
ges, jókedéjű, életvidám kisembernek 
tűnt, mígnem egy vasárnap délbeni 
szunyókálásból nem ébredt fel. Isten 
magához vette, mégpedig nagyon ke-

gyelmes körülmények között, egysze-
rűen elaludt, utóbb ugyanis kiderült, 
hogy egy komoly fejlődési rendelle-
nességgel rendelkezett, ami iszonyú 
szenvedéseket okozhatott volna neki. 
Isten ez elől magához vette...
Ezzel együtt a fájdalom, az értetlenség, 
az űr ott maradt a család, a rokonok, 
sőt az egész gyülekezet, és szinte az 
egész kis település szívében. Miért is 
kellett mindennek így történnie? Nem 
tudjuk, de azt tudjuk, hogy Isten nem 
ejt hibát. S azt is tudjuk, hogy ezen a 
földön a bűneset óta jelen van a fájda-
lom, jelen van a szenvedés, és jelen van 
a halál, s ez alól a csecsemők se kivéte-
lek, meg a gyerekek se. S erre valahol 
a kisbaba testvére is ráérzett, ugyanis 
azt kérdezte az édesanyjától, hogy „azt 
a betegséget, melyben kishuga szenve-
dett, 6 éves kisfiúk is el tudják kapni?” 
Ugye érezzük a kérdés mögött azt a ki 
nem mondott félelmet, hogy mi van, 
ha ez velem is megtörténik? És mi van, 
ha a mi családunkban történne ilyen, 
kedves olvasóm? Mi mit felelnénk a 

kérdező gyermeknek? Nem véletlenül 
kezdtem azzal mondandómat, hogy 
néha egészen váratlan és tragikus 
helyzeteket produkál az élet, s jaj ne-
künk, ha ezekben teljesen magunkra 
maradottaknak érezzük magunkat. S 
akkor igazán magányos az ember, ami-
kor még Istenhez se tud menekülni. 
Nincs benne gyakorlata ugyanis. Hála 
Istennek az említett családra nem ez a 
jellemző. Ők Istenben hívő emberek, 
akik még ebben a vártalan helyzetben 
is tőle kérték és várták a segítséget, s 
azt kérték, a prédikátortól, hogy az 
evangéliumot, Isten megtérésre hívó 
szavát hirdesse az alkalmon, hátha len-
nének olyanok, akiket Isten akár ezen 
a tragikus eseményen keresztül is fel-
ébreszthetne a bűn szörnyű álmából. S 
hogy volt-e ilyen? Ki tudja. Azt tudjuk 
csupán, hogy zsúfolt tömeg hallgatta 
az igehirdetést a kisbaba búcsú isten-
tiszteletén, mégpedig nagy áhítattal, 
vígasztalásra szomjas szívvel.

Kulcsár Anikó

Ezt a betegséget hat éves kisfiúk is elkaphatják?
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Miért érezzük fontosnak, hogy megszakítva szokásos 
műsorainkat, egy egész héten keresztül Istenünk hívó, 
kereső szavát tolmácsoljuk a rádió hullámain keresztül?
Egyrészt azért, mert parancsunk van rá. Igazán nem sok 
parancsot kaptunk Urunktól, hiszen a szeretet gyakor-
lását és az evangélium terjesztését kaptuk ilyen 
határozottan feladatunknak. Aki volt katona, az 
tudja, hogy a parancs, az parancs. Ha értjük, hogy 
miért kell tennünk, ha nem, ha egyet értünk ve-
le, ha nem, akkor is végre kell hajtani, hiszen aki 
kiadta az utasításokat az bizonyára tudja, hogy 
miért tette, és mi a célja vele… A mi részünk csak 
az engedelmesség…
Egy egyszerű közkatonánál mi keresztények sok-
kal jobb helyzetben vagyunk, hiszen Isten mun-
katársai lehetünk a lélekmentés munkájában. A 
célt is tudjuk, hiszen világosan megmondta Urunk, hogy 
„nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, 
hogy minden ember megtérjen, és eljusson az igazság 

megismerésére.” Ráadásul még Pál apostol szavaival él-
ve „Krisztus szeretete is szorongat minket”, hiszen már 
nemcsak önmagunknak élünk, hanem fontosnak érezzük, 
hogy azt a kincset, melynek birtokába jutottunk megosz-
szuk másokkal is. Ahogy látjuk környezetünket megálla-

píthatjuk, hogy nagy szükség 
van arra a békességre, me-
lyet egyedül Istennél lehet 
megtalálni.
Az örömüzenet hete vasár-
naptól vasárnapig tart, és 
reméljük, sokan meghall-
ják majd a hívást. Hétfőtől 
szombatig reggel 10 és este 
6 között telefonügyeletet is 

tartunk, amikor készek vagyunk válaszolni a kérdések-
re, s akár szívesen együtt is imádkozunk azokkal, akik 
ezt kérik. 

Az Úr Jézus Krisztus nagyon szeret-
te a kisgyermekeket. Mondta tanít-
ványainak, hogy engedjétek hozzám 
a gyermekeket, mert ilyeneké Isten 
országa. 
Okosak és figyelmesek már 3 éves 
korukban. Ha felnőttek közt vannak, 
nagyon tudnak figyelni. Vigyázni kell, 
hogy mit beszélünk. A kis agyukba 
elraktározzák, amit hallanak, bizo-
nyos időben aztán mondják, mond-
ják. Olyan a kis agyuk, mint a videó 
lejátszó, csak sokan ezt nem veszik 
észre. Szóval nagyon aranyosak tud-
nak lenni. A dédunokám is már mon-
dogatni, magyarázni kezd. A másik 
unokámnak behívták az édesapját 
az iskolába, hogy baj van a kisfiával 
Koloskával. Harmadikos volt ak-
kor. Az történt, hogy az egyik fiúval 
összevesztek, mert szó esett az Úr 
Jézusról. Azt mondta a barátja, hogy 
nincs! Mit beszélsz, mondja Kolosnak, 
az unokámnak, mert meghalt, fel-
feszítették! Az én unokám mondta, 
hogy igen, de feltámadt és él, ott ül 
a mennyben és igazgat mindeneket.  
Hát nem úgy van, mert nincs, fele-
li a barátja. Erre az unokám bokán 
rúgta és sírva rohant panaszra. Hát 
ezért hívták az apját. Oda hívták a 

fiút is, hogyan volt a dolog? Így tör-
tént. Kibékültek és a fiú is megértet-
te, elhitte, amit az unokám mondott.  
Nagyon örültem, de a veszekedés-
nek nem. Kolos hallotta a vasárna-
pi iskolában egyszer az Úr Jézusról 
ezeket a dolgokat. Aztán ugye, szó 
esett róla játék közben, és így került 
a kis agyába. 
A többi unokáim is alig várták, hogy 
eljöjjenek, mert már kezdtek ők is 
érdeklődni. Együtt mentünk isten-
tiszteletre, vittem a biciklin mind 
a kettőt. Hazafelé jövet elmesélték, 
mit hallottak. Hajnikám elmondta 
József történetét, Tamáska pedig 
folytatta, hogy szabadult ki a mély-
ségből, ahova a testvérei bedobták.  
Hálát adtam az Úrnak, hogy ilyen 
szépen figyeltek. Mentünk hazafelé, 
mert nálam volt az ebéd, már előtte 
nap eljöttek hozzám. Sütöttünk főz-
tünk, segítettek, varrtam nekik kis 
kötényt. Szerették a pogácsát, min-
dig mondták, hogy mama süssünk. 
Megmosták a kezüket, körmüket 
kitisztogatták, megmutatták, és el-
kezdődött a gyúrás. Nagyon ügyesek 
voltak. Egy kis tepsibe rakták, amit 
készítettek, úgy ahogy én, figyelték, 
hogy csinálom. Mondtam: „meg is 

eszitek ám”! 
Délután jött a beszélgetés. Mondtam 
nekik, hogy az Úr Jézus mikor ekkora 
volt, mint ti, nagyon ügyes volt, min-
dig nézte az apukáját hogyan dolgo-
zik. Ő ács volt, simára gyalulta a nagy 
gerendákat, amit a házak építésére, a 
padlásokra készítettek, ami összetart-
ja a tetőt. Aztán alázatos, szelíd volt, 
szót fogadott a szüleinek. Nektek is 
ilyennek kell lenni, mert azt akarja, 
hogy mindenki jó legyen, senkit ne 
bántsanak. Meg kell tanulni bocsá-
natot kérni, csak így jutunk hozzá 
közel. Majd ha nagyobbak lesztek, 
még jobban megértitek. 
Hát így teltek az évek, már 34 évesek. 
Az unokák nincsenek itt körülöttem, 
férjem is 20 éve elment, a szüleim, 
testvéreim is. Hatan voltunk testvé-
rek, 2 még él, de messze tőlem. A fiam 
is. Ritkán találkozunk.  Én egyedül 
vagyok, elég nehéz. De az Úr Jézus 
itt van és Ő az én vigaszom. A 23. 
zsoltár az én vigasztalóm, amivel vi-
gasztal az én megváltó Krisztusom.  
Áldok mindenkit az Ő nevében, hogy 
én is áldva lehessek mások számára 
az Úr Jézus dicsőségére.

H. Imréné, Kiskunhalas
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Mint ahogy arról az Antenna olva-
sóinak már hírt adtunk, márciusban 
nagy változások történtek a TWR 
Európa élén. A korábbi igazgató – 
Félix Widmer – nyugdíjba vonulása 
után 3 új igazgató vette át a feladatok 
irányítását. A TWR Európa élén – egy 
kicsit más szerepkörrel mint elődje – 
Dirk Mueller áll azóta, aki készséggel 
válaszolt az Antenna 
kérdéseire….

Antenna: Hogy lá-
tod? Mi a TWR Európa 
legfontosabb feladata 
most Európában?

Dirk Mueller: Amikor 
a TWR Európa igazga-
tói tisztjébe beiktattak, 
egy kedves barátom a 
következőket írta: 
„Azért imádkozom, 
hogy a TWR Európa 
a te vezetésed alatt megmaradjon az 
Úr erős hangjának ezen a keresztyén-
ségtől megfosztott, elvilágiasodott és 
megosztott kontinensen, lehetőséget 
biztosítva az evangélium hirdetésé-
re azoknak a partnereinknek, akik 
együttműködnek velünk.”
Azt hiszem, kiválóan meghatároz-
za ez a néhány szó azt az európai 
helyzetet, amiben élünk. Nagyon 
komoly kihívásokkal nézünk szem-
be keresztyén szervezetként is, de 
azt hiszem ez egész Európáról is el-
mondható. Mégis egész szívemmel 
hiszem, hogy van egy mindenható 
és mindenek felett való Istenünk. 
Éppen ezért hiszem, hogy:
…képessé tesz bennünket hatékony 
együttmunkálkodás által szembe-
nézni azokkal a lelki-szellemi szük-
ségekkel, amelyek akár Európában, 
akár Európán kívül körülvesznek 
bennünket (pl. a Camena régióban). 
Ez az együttmunkálkodás a jövőben 
még sokkal inkább fontossá válik, ép-
pen ezért mindent meg kell tennünk 
azért, hogy saját szervezetink erőssé-
geit megértsük, és tudjuk, miben és 

mikor tudjuk kiegészíteni egymást 
annak érdekében, hogy Isten orszá-
gának ügyét előmozdíthassuk.
…Isten minden bizonnyal segít abban, 
hogy megtaláljuk a megfelelő mon-
danivalót, és jól használjuk a külön-
böző médiumokat azoknak elérésére, 
akik elszakadtak a keresztyénségtől 
és elvilágiasodtak. De nem csak őket 

szeretnénk elérni, hanem azokat az 
ezreket is, akik a jobb élet reményé-
ben szeretnének bejutni az európai 
országokba, a menekülteket, az élet 
országútjára kerülteket…
… a TWR egy olyan agilis és innova-
tív szervezetté fejlődik, amely nem 
csupán a túlélésre, de  a gyarapodás-
ra is képes a média világának ebben 
a rohamosan változó környezetében.
Korábbi 11 célkitűzésünk a gyakorlat-
ban is nagyon fontossá vált. S ahogy 
a TWR Afrika egy korábbi igazgató-
ja, Stephen Boyiadom rendszerint 
mondogatta: „Afrikának Jézusra van 
szüksége”, most mi is ezt hangsúlyoz-
zuk: „Európának talán méginkább 
Jézusra van szüksége!”

Antenna: Miért olyan fontos, hogy 
ebben az új évtizedben új csatorná-
kat, lehetőségeket, tehát új eszközöket 
találjunk az evangélium hirdetésére?

Dirk Mueller: 60 évvel ezelőtt Dr 
Paul Freed a TWR alapítója számá-
ra a legjobb eszköznek bizonyult az 
Észak-Afrikából sugárzott rádiómű-

Olyan Istenünk van, aki nagyon sze-
ret minket, sokszor hűtlenségünk 
ellenére is. Áldott szent Igéjében 
azt is kijelentette, hogy a gyerme-
keket is nagyon szereti, ahogy Márk 
evangéliuma 10. rész 14. versében 
is olvassuk. Rövid elbeszélésem a 
közelmúltban történt.
5 fiú és 3 leány unokám közül a 
legfiatalabb kisleány unokám, aki 
még 4 éves sem volt, amikor tör-
tént ez az eset. Lakásunk közötti 
távolság miatt elég ritkán találko-
zunk, sajnos. Nagyon édes, cserfes, 
beszédes kislány. Eljöttek hozzám 
az édesapjával, és mivel közeledett 
az ebédidő, így még a konyhán kel-
lett szorgoskodnom. Ő is ott volt a 
közelemben. Mivel elég hűvös volt, 
egyszer azt mondja nekem: „mami, 
bemegyek a kardigánomért, mert 
fázom”. Ez gyorsan meg is tör-
tént.  Erre azt kérdezi tőlem: „ma-
mi, neked is van ilyen szép csíkos 
kardigánod?” Mondom neki, hogy 
nekem nincs. „Na jó – mondja –, 
akkor ha kinövöm, szeretettel ne-
ked adom. Azért hogy  te is örülj, 
és ne fázz meg”. „Ó – mondom neki 
–, köszönöm, drágám, örülök na-
gyon, látom a te kicsi szívedben is 
van szeretet.” 
Egy pillanatra átgondolva a be-
szélgetést az az igevers fejezi ak-
kori érzésemet, amit Pál apostol  
a Filippi 1,9. versében ír. És azért 
imádkozom, hogy a ti szeretetetek 
még jobban bővölködjék ismeretben 
és minden értelmességben. Igen, 
Istenünk már a gyermekek szívé-
be is beülteti ezt a nagy kincset, a 
szeretetet. De előbb nekünk szülők-
nek, nagyszülőknek kell példával 
elöl járni. A szeretet érzése a világ 
legnagyobb kincse. Ilyen bizony-
ságul szolgál nekünk a karácsony 
szent ünnepe is, ami bizonyítja, 
hogy Jézusunk azért született és 
golgotai áldozata is azért végezte-
tett, hogy örök életünk legyen, mert 
Ő nagyon szeret minden embert, 
aki hozzá jön.
Nem túl régen ünnepeltük a refor-
máció ünnepét, amikor a megúju-
lásról, a megreformálásról sok szó 
esett. Úgy gondolom, így kellene 
nekünk is minden napon megújul-
ni a szeretetben. 

K. Sándorné, Miske
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sor arra, hogy az evangélium eljusson 
a spanyolul beszélők közé. Hatékony 
eszköz volt egy hatékony üzenethez. 
Mondhatni mind a mai napig így van 
ez, ha egy olyan területet akarunk 
elérni, amelyiken ez az egyetlen esz-
köz áll rendelkezésre. Ám ma már 
nem egyértelműen ilyen egyszerű a 
helyzet. Elhívásunk természetesen 
mit sem változott: Elérni a világot 
Jézus Krisztus üzenetével a tömeg-
kommunikációs eszközök felhaszná-
lásával, hogy maradandó gyümölcsöt 
teremjünk. Ám annak komplexitása, 
hogyan tudjuk ugyanazokat az em-
bereket elérni a rendelkezésre álló 
egyre sokszínűbb média útján, igen-
is nagyot változott. Ha csak Európát 
nézzük, akkor is rengeteg variáció áll 
rendelkezésre: középhullám, rövid-
hullám, ultrarövidhullám, a digitá-
lis adások, stb.

Antenna: Mely területeken van a 
legnagyobb változásra szükség?

Dirk Mueller: Ki kell találnunk, 
hogyan tudjuk kiegészíteni a jelenlegi 
média területeinket. Meg kell talál-
nunk a megfelelő eszközöket az ú.n. 
„digitális bennszülöttek” megszólí-
tására. Ez a következő lépés. Ehhez 
szükségünk van egy többszintű alkal-
mazásra, hogy lehetőleg minden ma 
élő generációhoz eljussunk.
Szervezetként megfelelően agilisnak 
és flexibilisnek kell bizonyulnunk egy 
folyamatosan változó környezetben.
A vezetésben dolgozóknak mind-
annyiunknak feladata, hogy új utakat 
találjunk, hogy megtaláljuk azokat 
az embereket, akiket Isten hívott el 
a szolgálatra, és hogy előteremtsük 
a megfelelő anyagi alapokat, melyek 
lehetővé teszik jelenlegi munkánk 
fenntartását, de a szolgálatunk jövő-
beni fejlődését is.
Ahogy egyre több menekült érkezik, 
Európa rohamosan változik. A TWR 
már megpróbálta megszólítani eze-
ket az embereket saját hazájukban is 
(Szíria, Afganisztán, a perzsa nyelvű 
népek, stb.), de most Isten egy új aj-
tót nyitott azáltal, hogy Európa föld-
jén hirdethetjük nekik a reménység 
igéjét. Először is meg kell értenünk, 
hogy kik ők, milyen valóságos élet-

kérdéseik vannak, s aztán kell meg-
fogalmaznunk az üzenetünket.

Antenna: Ha már az üzenetnél tar-
tunk: Véleményed szerint milyen egy 
jó, keresztyén program?

Dirk Mueller: Egy jó keresztyén 
program alapja, hogy megértsük azo-
kat a hallgatókat, akiket szeretnénk 
elérni. Enélkül a megértés nélkül az 
általunk készített programok köny-
nyen érdektelenné válhatnak pont 
azok szemszögéből, akiknek készültek.
Páldául ha ateistákat akarunk elérni, 
de nem tudjuk, mi foglalkoztatja őket, 
és hogyan használják a különböző mé-
diumokat, vesztésre vagyunk ítélve.
Természetesen mondanivalónknak 
a Biblián kell alapulnia. A keresztyé-
neknek, de a programkészítőknek is 
világos, Isten Igéjében gyökerező üze-
nettel kell előállniuk, akár tetszik ez 
az embereknek, akár nem. Ki kell áll-
nunk a keresztyén értékek és a bibli-
ai igazságok mellett. Ugyanakkor ezt 
igenis úgy kell tenni, hogy azoknak 
az embereknek az életéhez is köze le-
gyen, akiket meg akarunk szólítani. 
Tehát az üzenetet korszerű formában 
kell továbbadnunk, de meg kell tar-
tani a biblikus tartalmat.
Nem szabad felvizeznünk az üzene-
tet, hanem sokkal inkább érthetővé 
kell azt tennünk.

Antenna: Ha imádkozunk érted, mi-
lyen konkrét imatémákat javasolsz?

Dirk Mueller: Először is bölcsessé-
gért, s azért, hogy Istennel való szoros 
kapcsolatban lehessen megvalósíta-
ni azokat a fontos célokat, amelyek 
most a TWR Európa előtt vannak. S 
hogy vezetőként megkapjam ehhez a 
szükséges erőt, bátorságot, vezetést.
Másodszor erős és szoros partner-
kapcsolatokért az olyan partnerekkel, 
mint amilyen a MERA, vagy például 
a TTB, amelynek műsorait a magyar 
hallgatók is naponta hallgatják.
S végül természetesen önmagamért 
és a családomért is szükséges imád-
koznom, hiszen új vagyok még ezen a 
területen, és egész családom számára 
is új ez a helyzet. (Feleségem Sigrid és 
fiam Julian, aki most 9 éves.)

Köszönjük a beszélgetést!

Emlékeztető!
A februárban megjelenő Antenna 
témája: „Mesélj igaz mesét!” 
Keressük azokat, akik vállalják, 
hogy egy-egy igaz történetet készek 
„elmesélni”, elbeszélni, amolyan 
újabbkori példázat jelleggel, hadd 
értse a következő, vagy a jelenva-
ló generáció, hogyan is cselekszik 
Isten mai emberei, mai gyermekei 
életében. Természetesen tovább-
ra is fontosnak tartjuk, hogy ezek 
a történetek lelki igazságokat, a 
hívő élet szempontjából fontos 
tanulságokat világítsanak meg.
A pályázat mottója: 

Mesélj „igaz mesét”! 

Beküldési határidő: 

2016 január 20. 

A legjobb pályaműveket jutal-
mazzuk.

Egész évre borsót szoktam vetni, 
utána paradicsomot ültetek a helyé-
re. Lehüvelyeztük a borsót, itt bent 
fejtettük papával. Itt volt nálunk a 
kis unokánk, és ő játszadozott a kis 
autójával. Hallgatni kezdtük Jézus 
életét kazettán. Mikor oda értek a 
történetben, hogy Jézust megfeszí-
tették, unokám odafutott hozzám, 
sírva átölelt, és ezt kérdezte: miért 
gyilkolták meg Jézust? Dajkáltam, 
elmondtam neki és megnyugtattam. 
Azt mondta: én szeretem Istent!
Egy fiam és két lányom van, három 
unokám. Nagyon jók a gyermekeim, 
köszönöm őket drága Uramnak és 
Istenemnek. 

S. Ferencné, Dunavarsány
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Szeretném megosztani veletek, hogy 
engem miként vezetett az Úr a gyer-
mekek szája által. 
Nem hagyott nyugodni az a gondo-
lat, vajon hogy van a  testvérem, aki 
meglehetősen nehéz helyzetben él mi-
óta  Jézust  megismerte. Talán meg 
kellene látogatnom, biztatni és báto-
rítani.  Vajon az Úrtól van ez a gon-
dolatom?  Nem voltam benne biztos, 
mentem volna is nem is, ugyanis azt  
jól tudtam már, hogy nem szívesen 
látott vendég náluk Krisztus gyer-
meke. Azt tartották, hogy nem kell 
a hitet túlzásba vinni, ők is hisznek. 
Kerestem az Úr vezetését. 
Vasárnap szabadnapos voltam, így el-
mehettem a délelőtti Istentiszteletre. 
Csakhogy a kérdésre ott sem kaptam 
egyértelmű választ.  Jöttem hazafelé 
a templomból biciklivel, már messzi-
ről látom, a kisfiam  a kapuban vár. 

Betértem az útba eső kis boltba venni 
neki valami kis apróságot. Nem em-
lékszem már mi volt, csak arra,  hogy 
két darab volt belőle. Amikor haza-
értem  és odaadtam a kapuban vára-
kozó gyermekemnek, ő megnézte és 
egy kis gondolkodás után az egyiket 
visszaadta és azt mondta. Anya, ezt 
vidd el a néninek. Jól van kisfiam, 
elviszem, válaszoltam boldogan.  A 
gyermeket magamhoz ölelve, ujjon-
gó örömmel  adtam hálát Istennek 
csodálatos vezetéséért. Tudtam már, 
kétség nélkül, hogy menni kell! És ha 
Te küldesz Uram, akkor megyek, mert 
akkor velem jössz Te is, tudom. Hát 
így kaptam  a gyermek szája által ve-
zetést. Ó milyen jó és kegyelmes a mi 
mennyei Atyánk! A gyermekekhez is 
van türelme, és addig  és olyan mó-
don szól, hogy ő is megértse akaratát. 
Áldott az Isten, aki kijelenti magát  ma 

is annak, ki teljes szívvel keresi Őt. 
Köszönöm az Antennát, amit nagy  
érdeklődéssel olvasok mindig, aztán 
tovább adom.  Sokat épülök és tanu-
lok a testvérek  bizonyságtevő életé-
ből. Olyan jó és vigasztaló azt  tudni, 
hogy van egy nép ebben a világban, 
igaz hogy elszórtan,  az  Isten népe, 
akik szeretik az Urat, és akiket  nem 
választanak el a földi határok, mert 
egyek Krisztusban. Ki minden határ 
fölött  áll, és a Krisztus vérén  meg-
váltott gyülekezetnek tagjai. Méltó a 
megöletett bárány szívünk minden 
hódolatára. 
Kívánom nektek Jézus Krisztus erejét 
és  bölcsességét továbbra is szolgála-
totokhoz. Áldjon  meg benneteket az 
Úr kedves testvéreim. 
Szeretettel 
Letcsák Jolán,  Nagydobrony,  Ukrajna

Nagyon szépen köszönjük mind-
azoknak, akik a „Kisdedeknek kije-
lentetted” pályázatunkra írásaikat, 
kis történeteiket elküldték. Az aláb-
bi 20 levélírónak tudtunk ajándé-
kot küldeni!

Bató Erika
Gaál Istvánné, Farád
Gecse Jánosné
Gerzsenyi Sándor, Pécs
Hermann Lídia, Budapest
Hidvégi Lajosné
Hollósy Imréné, Kiskunhalas
Iréna Palicová, Szlovákia
Iván Judith, Balatonszemes
Járinka Tiborné, Tatabánya
Kovács Sándorné, Miske
Letcsák Jolán, Nagydobrony
Mentler Gyuláné, Budapest
Pozsgai Józsefné, Kiskőrös
Révész Andrásné, Kisvárda
Szabadiné Kovács Edina, Kecel
Szabóné Ács Julika
Székely Irén, Sarkad
Török Edéné Vas Klára
Zóka Benjámin, Pécs Hird

Két gyermekünkkel kirándulni in-
dultunk Romániába. Amikor a bé-
kási szoroshoz értünk, megálltunk 
csodálni a hatalmas hegyeket és 
csodáltuk Istenünk hatalmas alko-
tását és bölcsességét. Egyszer csak 
a két gyermek elkezdett mászni az 
egyik hegyre. Mikor felértek volna 
visszakiáltottak: Apu, fényképezzél 
le minket. Erre a férjem azt mondja 
nekem: másszál te is utánuk, hogy 
mind a hármatokat lefényképezze-
lek. Én mondtam, hogy nem merek 
felmászni, mert félek. Azt mondja 
a férjem, ha a gyerekek meg tudták 
tenni, te is megteheted. 
Hát megpróbáltam, és már majd-
nem felértem, amikor megláttam 
egy nagyobb fűcsomót ami kiállt a 
sziklából. Gondoltam erre fellépek 
és mindjárt fenn leszek a tetején. 
Ahogy ráléptem, a fűcsomó leha-
jolt, és én elvesztettem az egyensú-
lyomat és kezdtem lefelé zuhanni. 
Éreztem, hogy forgok, zuhanok le-
felé és a fejemet, karjaimat, egész 
testemet belevágtam a sziklába. 
Nem kiáltottam, csak arra gondol-
tam, ha így akarsz elvinni Uram, 
legyen meg a Te akaratod. Egyszer 
csak egy hatalmas ütést éreztem és 
megálltam. Annyira el voltam ká-

bulva, hogy nem tudtam merre va-
gyok. Nem mertem megmozdulni, 
féltem, hogy tovább esek lefelé. Nem 
tudtam, milyen helyzetben vagyok. 
Nemsokára még egy hatalmas zu-
hanást hallottam mellettem, és a 14 
éves fiam, aki utánam ugrott kiáltott 
rám, hogy édesanyám élsz még? Ha 
nem szólsz, mindjárt tovább ugrom! 
Megtapogatta a kinyújtott kezemet 
és felemelt. Oldalra fordulva estem 
egy hatalmas lapos sziklára, és ar-
ra ugrott ő is, pedig nem tudta hová 
ugrik. Majd lassan tapogatózva leve-
zetett, és láttuk a világosságnál hogy 
ott áll a férjem és a 9 éves kislányom. 
Csodálkozva láttuk, hogy a ruhám 
kétujjnyi széles csíkokban teljesen 
elszakadt, használhatatlanná vált. 
Pásztorok voltak ott, akik bárányokat 
legeltettek, ők is csodálkoztak, oda-
jöttek hozzánk, és azt mondták, hogy 
itt már mások is leestek, és közülük 
senki sem maradt életben. Első dol-
gom volt, hogy hálát adtam Uramnak, 
hogy megtartotta az életemet, és ilyen 
csodát tett velem. Egy karcolás sem 
volt rajtam, sem kék folt, csak a feje-
men éreztem az ütések nyomát. Így 
tapasztaltam meg és megértettem, 
hogy mennyire szeret engem az Úr. 

Iréna P.-vá, Szlovákia

Az Úr csodásan működik
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„Kaptam időt és...” Ezt a mondatot 
minimum kétféleképpen lehet befe-
jezni. Egyrészt kitörő örömmel, hogy 
„hála Istennek jól használtam”, más-
részt egy soha jóvá nem tehető fájda-
lommal, mivel „sajnos nem éltem a 
lehetőséggel.” Ugye mekkora különb-
ség van a két mondat között, pedig 
mindkettő ugyanúgy kez-
dődik. Kaptam időt, s ezzel 
együtt megannyi lehetősé-
get. Időt ugyanis mindany-
nyian nap mint nap kapunk, 
ráadásul ez az a kincs, me-
lyet mindenki, mindenhol 
ugyanolyan mértékben kap, 
s mégis micsoda különbsé-
gek vannak az idő felhasz-
nálását illetően! Vannak, 
akiknek a kezében minden 
perc kinccsé válik, más meg 
nem tud mit kezdeni egy egész élettel 
sem, egyik nap a másik után folyik ki 
a kezéből, eredmény, haszon nélkül...
Ennek a kincsnek a felbecsülhetet-
len voltára persze a lgtöbbször akkor 
döbbenünk rá, amikor valami miatt 
elfogyni látszik, s itt most nemcsak 
életünk könyörtelenül tovaszárnyaló 
napjaira gondolok, arra, hogy minden 
nappal eggyel kevesebb van még hát-
ra röpke földi életünkből, hanem arra 
is, amikor rá kell döbbennünk, hogy 
vannak olyan pillanatok az életben, 
melyek soha többé vissza nem térnek. 
Soha nem beszélhetek már azzal a 
szerettemmel, aki talán váratlanul, 
(vagy esetleg hosszú szenvedés után), 
távozott az élők sorából, hogy mást 
ne említsek. Sok díszes síremlék be-
szél ennek a könyörtelen igazságnak 
fájdalmas voltáról... Aztán, soha nem 
nézhetem meg azt a történelmi em-
léket, melyet valami érthetetlen ok-
nál fogva emberek csak azért tettek 
tönkre, robbantottak fel, hogy ne le-
gyen... Aztán, hogy szelídebb vizek-
re evezzek, soha nem játszhatok már 
a három éves gyerekemmel, ha nem 
játszottam vele akkor, amikor három 
éves volt, de ez persze ugyanúgy igaz 
a tizenhárom évesre épp úgy, mint a 
huszonhárom évesre is. A férjemmel-
feleségemmel töltött meghitt időről 
már nem is beszélve, ugyanis az idő 
nem a mi kezünkben van. A miénk 
csak a ma, azon belül is a pillanat, 
s ki tudja, hogy utána mi lesz, mert 
időnk igenis van, csak éppen véges 

mennyiségben! S hogy mikor fogy 
el? Ki tudja?! Mi nem. Néha ugyan 
mondják, különösen, ha valakinél 
nagy betegséget diagnosztizálnak, s 
úgy tűnik, hogy a kezelések javulást 
eredményeznek, hogy kapott még időt. 
Igen kapott. És mire használja, mert 
az az igazán nagy kérdés?!

Bizonyára 
kedves olva-
sóim is visz-
sza tudnak 
emlékezni 
olyan ese-
ményeke az 
életükben, 
amikor külö-
nösen hang-
súlyossá vált, 
hogy az idő 

milyen nagy kincs, különösen a jól 
használt idő, hiszen áldást rejthet. 
Lehetőséget adhat ugyanis a szere-
tet megélésére, az elhibázott dolgok 
helyrehozatalára, sőt még a megté-
résre is, azaz Istennel való kapcsola-
tunk helyrehozatalára. Sajnos, abban 
is biztos vagyok, hogy mindnyájunk 
életében vannak olyan események, 
amikor rosszul döntöttünk, és talán 
soha helyre nem hozható hibát követ-
tünk el azzal, hogy nem arra használ-
tuk a kapott időt, amire kellett volna, 
mert nem tudtunk különbséget tenni 
a sürgető, és az igazán fontos között...
Épp ezért új pályázatunknak ezt a 
mottót választottuk. „Kaptam időt, 
és...” S hogy hogyan volt a befejezés? 
Ezt mi nem tudhatjuk, ezt mindenki-
nek saját magának kell átgondolnia, s 
kérem, hogy tegyék is meg, márcsak 
azért is, hogy egymás örömeiben 
osztozhassunk, vagy hibáiból tanul-
hassunk. Kétszer ugyanis nem lép-
hetünk ugyanabba a folyóba, ezért 
jó volna mindjárt elsőre jól dönteni! 
Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy 
tudjunk egymástól is tanulni. Isten 
ugyanis nemcsak időt adott nekünk, 
hanem Igéjén és Szentlelkén túl test-
véreket is.
A pályázat mottója: 

„Kaptam időt és...”
Pályázatunk beküldési határideje:
2016 március 30.

Megtérésre való idő 
Megtérésre való időt 
Isten kinek–kinek megád. 
Ninivének negyven napot,  
Sodomának egy éjszakát. 
De nem lehet megtérni már, 
Ha egyszer az idő lejár.
Megtérésre hív az ige, 
Hallása nem elég, 
Istennek van rá ideje, 
De neked van–e még?!

Füle Lajos 

Nem némul el !
„Elnémul egyszer énekem”,
– mondogatod , idézed,
írod nekem.
S úton–útfélen, éjjel – nappal
Tűnődöm ezen az üzeneten.

„Elnémul egyszer”? Fagyos, zord 
pecséttel
A halál minden ajkat lepecsétel.
Láttam ezt a némító pecsétet
Hideg, lezárult ajkakon.
És ha lepecsételi az enyémet
Elnémul a szó, elhallgat az ének,
Csendbe dermed utolsó mondatom.
És ha valamit el nem mondtam addig,
Többé már el nem mondhatom.

És amit el nem énekeltem,
Már el nem énekelhetem,
Sürgető, drága üzenet, igen.
„Elnémul egyszer énekem”!

De boldog titok melegíti szívem,
Áldás a nagy Vigasztaló nevére,
Hogy szegény elvesztett, téged is,
Halálraítélt bűnöst, engem is
Megtanított az elnémíthatatlan
Új énekre, a Bárány énekére!
A Bárányéra, kinek drága vére
Csupafolt ruhánk tiszta hófehérre
Mossa, hogy az új éneket szebben
Zenghessük ott a megszámlálhatatlan,
Hófehér ruhás mennyei seregben.

Áldás, dicséret a Bárány nevének!
Halál, hol a diadalod? Ha ajkunk
Lepecsételed, mégse győzöl rajtunk.
Soha, soha nem némul el az ének
Őróla, aki csodát tett velünk!
Lepecsételt, néma ajakkal is
Tovább énekelünk.
Róla, akit akkor már színről–színre
Láthatunk s örökké dicsérhetünk.
„Elnémul egyszer”? Nem! Örökre zeng,
És soha nem némul el énekünk!

Túrmezei Erzsébet
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„Vezetem majd a vakokat olyan úton, 
amelyet nem ismertek, ismeretlen ös-
vényeken viszem őket. A sötétséget 
világossággá változtatom előttük, 
a rögös utat simává. Ezeket a 
dolgokat véghezviszem, nem 
mulasztom el.” (Ézsaiás 42,16)
Néha, egyik pillanatról a má-
sikra mintha beteljesedni lát-
szana ez az ige: „vezetem majd 
a vakokat olyan úton, melyet 
nem ismernek.” Hogyan? De, 
hát mi látunk! Igen, csak néha 
mintha besötétedne előttünk 
a látóhatár, vagy mintha sűrű 
köd telepedne ránk, s nem lát-
juk a következő lépést. „Vakok” 
leszünk hirtelen. De rossz is 
ilyenkor autózni! 
És milyen nehéz ilyen helyzet-
ben továbblépni, hiszen nem-
csak a fizikai életben telepedhet 
ránk ez az átmeneti vakság, 
hanem néha a lelkiben is, sőt 
egy-egy misszió életében is 
kialakulhatnak ilyen átmene-
ti „látáskiesésék”. Olyan élet-
helyzetek, amikor nem látunk 
messze, sőt néha még a követ-
kező lépés is mintha bizonyta-
lan lenne... S milyen jó dolog 
ilyen helyzetekben tudni, hogy 
bár lehet, hogy a mi szemünk 
előtt rejtve van a folytatás, de 
van Valaki, aki előtt viszont 
nem, s ez a Valaki vezet minket, 
mégpedig olyan úton amelyet 
nem ismerünk, épp úgy, ahogy 
azt megígérte.
Ha visszatekintünk a TWR több mint 
60 éves történetére, illetve a magyar 
rádiómisszió több mint 50 éves múlt-
jára, hálaadással megállapíthatjuk, 
hogy Isten nem csak hitegetett min-
ket, hanem ígéretét pontosan bevál-
totta. Vezetett minket, kézenfogva, 
lépésről-lépésre, mint a szerető szülő 
vakon botladozó gyermekét, át nehéz-
ségeken, át járhatatlannak tűnő rögös 
utakon, melyek azért mégis járható-
vá váltak, mikorra kellett. S bár néha 
hihetetlenül nagynak tűnt a sötétség, 
(lelki, szellemi, anyagi, sőt akár még 
a fizikai biztonság tekintetében is), a 
sötétséget világossággá változtatta 
előttünk, s biztonsággal végezhet-
tük a szolgálatunkat, hirdethettük az 

evangéliumot, nevünkhöz méltóan.
Élete során az ember időnként mér-
földkövekhez érkezik, s ezeknél kény-
telen megállni egy pillanatra, hálát 

adni a megtett útért, s Istenre bízni 
a folytatást. A Magyar Evangéliumi 
Rádió életében egy ilyen újabb mér-
földkő látszik kibontakozni, hiszen a 
TWR felelős vezetőinek döntése értel-
mében a rövidhullámú adások sugár-
zása 2016. március végétől megszűnni 
látszik. Ezzel véget ér a TWR életében 
egy több évtizedes áldásokkal tele-
tűzdelt életszakasz, melyben ezen a 
módon is hangozhatott az örömüze-
net. Hálásak vagyunk minden egyes 
adásért, mely sok testvér áldozatos 
szolgálata révén juthatott el az igére 
szomjas szívekhez. Különösen hálá-
sak vagyunk azokért, akikhez nem-
csak eljutott Istenünk szava, hanem 
a hallott ige jó földbe hullott, és gyü-

mölcsöt termett, kinél hatvan, kinél 
száz annyit... 
Hogyan tovább? Március végéig min-
den marad a régiben, tehát mind rövid-

hullámon, mind középhullámon 
változatlanul hallhatóak lesznek 
adásaink. Utána, az eddigiek-
hez hasonlóan a középhullámon 
továbbra is sugárzunk, tehát pl. 
A Biblia üzenete programunkat 
nem befolyásolja a TWR dön-
tése. A fennmaradó többi mű-
soridővel megpróbálunk majd 
bölcsen sáfárkodni, s ha lehet 
a kapott keretekből a legtöb-
bet kihozni. Hogy ez pontosan 
mennyi plusz műsoridőt jelent, 
erről egyelőre még tárgyalások 
folynak...
Az egyéb rádiókkal kialakult 
partnerkapcsolatot a jövőben 
is szeretnénk fenntartani, és az 
eddigiekhez hasonlóan átadni 
nekik adásainkat. Természetesen 
izgatottan várjuk Isten vezeté-
sét ezen a téren is, s ha Ő ajtót 
nyit, akkor bátran továbblépünk. 
Épp ezért készek vagyunk nyit-
ni, a meglevő kapcsolatokon túl 
más, kisebb és nagyobb helyi 
adók felé is, határon kívül és 
belül egyaránt. Örömmel ve-
szünk minden ötletet, hiszen 
a megosztott teher fél teher, a 
megosztott öröm viszont dup-
la öröm...
Az interneten az eddig megszo-

kott formában kívánunk megje-
lenni, tehát mind on-line rádióként 

megszólalni, mind biztosítani azt a le-
hetőséget, hogy letölthetőek legyenek 
műsoraink. Ezen túlmenően mindent 
megteszünk, hogy az okostelefonnal 
rendelkezők ezen a csatornán is elér-
jenek minket.
Tehát, hogyan tovább? Izgatottan. 
Várva, hogy Isten merre vezet tovább 
minket, ugyanis annyiszor megta-
pasztaltuk már, hogy olyan úton ve-
zet minket, melyet nem ismerünk, de 
azt is, hogy a sötétséget világossággá 
változtatja előttük, a rögös utat simá-
vá. Ehhez azonban elengedhetetlenül 
szükséges, hogy Ő, azaz a Mindenható 
Isten vezessen bennünket. Ezért imád-
kozunk, s megköszönjük, ha Olvasóink, 
Hallgatóink is ugyanezt teszik.

A semmik szolgálata
Atyám végy kezedbe, mint porból nőtt semmit,
hirdesselek Téged, meg ne bántsak senkit.
Fiad alázata megszégyenít, meghat,
hiteles hírt Rólad, alázott szív adhat. 
Alázatot én is Fiadtól tanultam,
megalázva magam, midőn elé hulltam. 
Atyám Te a semmit, eszközzé formálod,
általa: bűnbánót, várja Szent országod.
Bizonyságtevőddé formáltál engemet, 
hirdethesse ajkam, megváltó tervedet.
Hosszú évtizedek szálltak át felettem,
Fiad keresztjéhez, bűnöm rég letettem. 
Drága váltságáért, új életet kaptam,
az üdv örömhírét, frissen tovább adtam.
Tovább adom ma is, és amíg itt élek,
zenghessen ajkamon, boldog hálaének. 
Mert még nagyon sokan, nem ismernek Téged,
így nem is adhatnak szívből, hálát Néked.  
Amíg jónak látod, lehessek eszközöd,
szólhassak Fiadról, ki jár, Ég s Föld között!
Hála, a semmikben: Ő szolgál ma is itt,
távol tartja tőlünk, sátán démonait. 
Amíg csak szívem ver, Atyám használj engem,
ne kelljen majd Eléd, üres kézzel mennem.
Vezethessek Hozzád, legalább pár lelket,
láthasd, hogy életem, gyümölcsözőn tellett.
Így válhat áldássá, kezedben a semmi,
így is tudsz bűnbánót, gyermekeddé tenni. 

Pecznyík Pál, Celldömölk
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Igen, ez pontosan így van, de ezzel 
együtt szeretnénk köszönetet mon-
dani minden határon innen és túl-
ról jött adományért, mely lehetővé 
tette, hogy a 2015-s évben, Istenünk 
hozzánk való jóvoltából kiadhattunk 
42 500db Antenna újságot, melyet in-
gyenesen juttathattunk el azoknak, 
akik ezt személyesen kérték tőlünk, 
határainkon belül és kívül egyaránt. 
Dicsőség érte Istennek, és köszönet 
a testvéreknek!

A rádió hullámain keresztül is több 
csatornán közvetíthettük Istenünk 
szavát. A rövidhullámon 10950 perc-
ben (182,5 óra), a középhullámon 
12775 percben (213 óra) hangzott 
Mennyei Édesatyánk életet teremtő 
és fenntartó szava, megtérésre hívo-
gatva és az új életben való kitartásra 
buzdítva. S azt ugye nem kell bizony-
gatnunk, hogy egy-egy adás elkészí-
tésének ideje sokszorosa a sugárzási 
időnek! S ez sem valósulhatott volna 
meg sok-sok testvér önkéntes, áldo-

zatos munkája nélkül. Dicsőség érte 
Istennek, és köszönet a testvéreknek! 
Ezért is egyedül Istené a dícséret és 
a felmagasztalás!

Az FM csatornákon elhangzott mű-
soridőről nem tudunk pontos adatokat 
szolgáltatni, tekintettel a többszöri is-
métlésekre, mint ahogy az internetről 
meghallgatott, illetve letöltött adások 
utóéletéről is csak időnként van né-
mi visszajelzésünk, s ezek a sokszor 
kalandos utak minket is megdöb-
bentenek. Isten útjai ugyanis nem a 
mi útjaink, s Ő pontosan tudja, hogy 
egy-egy üzenetre kinek és mikor van 
szüksége, legyen bár kórházban, öreg-
otthonban, rehabilitációs intézetben, 
börtönben, betegágyhoz kötve, vagy 
„csak” az élet darálójában őrlődve. 
Mindez nem valósulhatott volna meg 
sokak áldozathozatala nélkül. Ezt 
látva a Zsoltárossal együtt dicsérjük 
Istenünket: „Áldott az Úr, napról 
napra gondot visel rólunk szabadí-
tó Istenünk!” (Zsolt 68,20) 

Könnyű ennyi műsort elkészíteni, 
ennyi újságot kiadni? Nem, egyál-
talán nem kis munka, sőt! Ráadásul 
az anyagiakban sem dúskálunk, de a 
sareptai özvegyasszonyhoz hasonlóan 
a korsóbeli olaj nem fogyott el ebben 
az évben sem, s a vékabeli liszt sem 
ürült ki, annak ellenére sem, hogy 
sokszor éreztük, hogy mind a lelki, 
mind a fizikai erő kimerülni látszik, 
az anyagi forrásokról nem is beszél-
ve... De, ez a munka nem a miénk, 
soha nem is volt az, s Isten a maga 
munkájáért mindig garanciát vállalt, 
ugyanis Pál apostollal együtt valljuk, 
hogy elég nekünk az Ő kegyelme, mert 
az Ő ereje erőtlenség által ér célhoz. 
Legszívesebben tehát az erőtlensé-
geinkkel dicsekszünk, hogy Krisztus 
ereje lakozzék bennünk. (2.Kor 12,9) 
Ez persze, mai sikerre kiélezett vilá-
gunkban nem éppen divatos állás-
pont, de attól még krisztusi, s épp 
ezért szeretnénk hűségesek maradni, 
tudva azt, hogy „aki mindvégig kitart, 
az üdvözül”, és csakis az. (Mt 10,22)

Egyedül Istené a dicsőség!

  

 
 
 
 

 

  

Minden műsorunk meghallgatható honlapunkon, a www.mera.hu címen. A frekvenciák/
hullámhosszak esetleges változását időben közölni fogjuk. A mű sor vál to zás jogát fenn tartjuk!  
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tott, hogy Édesanya abból a kevés sza-
loncukorból is elvett néhány szemet. Az 
Igés lapok mellé 1-1 szemet csúsztatott 
kis celofán zacskókba, és csinos kis mas-
nikkal zárta le az apró csomagocskákat. 
„Kinek készíted ezeket Édesanya?” - kér-
deztük kíváncsian. „A társbérlő lakó-
társaknak” - volt a válasz.  „Ezeknek??’ 
- csúszott ki a számon. „Nem ezeknek, 
hanem Nekik” - igazított helyre. „Nekik 
is meg kell hallaniuk a jó hírt! Jézus ér-
tük is eljött erre a földre.” A válasz nem 
nyerte el a tetszésemet. Úgyis felesleges 
- gondoltam, de legjobban azt a pár szem 
szaloncukrot sajnáltam tőlük. 
Egy-két nappal Karácsony után a házunk 
előtt épp a kukás autó fékezett. A kuká-
sok kedvesen köszöntötték édesanyámat:  
„Szeretnénk köszönetet mondani a meg-
emlékezésért.” - mondta az idősebbik. 
Édesanya arcán látszott, hogy fogalma 
sincs, hogy miről beszél a kukás bácsi. 
Ám ekkor az így folytatta: „Csupán egy 
kérésünk lenne: a jövőben ne a szemét 
tetejére, hanem a kukára tessék tenni a 
kis csomagocskákat! Egyébként köszön-
jük a szép Igét! Elárulom, mi is keresz-
tyének vagyunk.” Majd sietve hozzátette: 
„Jaj, csak ne tessék senkinek elmonda-
ni, mert manapság ez veszélyes lehet.” 
Édesanyánk miután bezárta az ajtót, 
csendesen megjegyezte: „Hát igen, Isten 
ígérete megáll! Nézzétek csak, Ézsaiás 
könyvében így van ez megírva: ’Az én 
Igém nem tér vissza hozzám üresen, ha-
nem eléri célját’ (Ézs 55,11). Noha, akik-
nek én szántam, azok a szemétbe dobták, 
ám akiknek Isten szánta, azoknak még 
így is örömöt szerzett”.
Szürke novemberi éjszaka van. Íróasz-
ta lomon kupacokban sorjáznak a lapok 
az Igére várva. Azt számolgatom, há-
nyat írtam már meg, s még hány van hát-
ra, s eközben hálás szívvel emlékszem 
Édesanyámra, akinek hiteles életpéldája 
nyomán lett kívánatos számomra és még 
sokak számára a hívő élet. Olyan rendít-
hetetlen hit, lelki fény ragyogott lényén 
át, ami a legsötétebb évek Karácsonyaiba 
is úgy  tudott bevilágítaní, hogy azon át 
ne csak a mulandó földit, hanem Jézust 
láttassa a körülötte élőkkel. Így válhatott 
- a látszat ellenére - 1953 Karácsonya a 
mai napig is igazi, áldott Karácsonnyá 
az emlékezetemben 

Sz.-né M. Inke

1953 Karácsonyára készülődtünk. Kilenc 
éves voltam és mélységesen csalódott... 
Két éve annyira megváltozott minden. 
Szinte egyik napról a másikra. Kis ka-
masz értelmemmel mindent, s minden-
kit hibásnak tartottam a történtekért. 
Ma már lelki látással visszatekintve tudom, 
s talán e pár sor is tanúm lesz arra, hogy 
a látszat ellenére akkor, 1953-ban mégis 
emlékezetes, áldott Karácsonyunk volt. 
A pazar, pasaréti családi villában gyer-
mekként átélt pompás Karácsonyokból 
mára már csak egy fotó, s az emlékek gar-
madája maradt. Akkor már két éve volt 
annak a soha el nem feledhető traumának, 
hogy a meleg családi fészek 48 óra alatt 
hogyan lett földi pokollá. Az államosítás-
nak köszönhetően négyes társbérletben 
Ivánok, Gojkok, Szvetlánák és Verák fog-
lalták el szép szobáinkat, mi öten pedig 
kivételesen - súlyos beteg édesanyánkra 
való tekintettel - meghúzhattuk magun-
kat az egykori 12 m2-es gyerekszobában. 
Velünk lakó Keresztapámékat már nem  
„kímélték”. Őket Kistarcsára telepítet-
ték ki. Keresztapa a határozat átvételét 
követő napon - még itthon - felakasztot-
ta magát, keresztanyát pedig egy hideg 
hajnaIon elvitte egy szürke, sátortetős, 
kopott teherautó. 
Új lakótársaink elviselhetetlenül zajo-
sak, piszkosak és szinte minden este it-
tasak voltak. Az üres italos üvegek szép 
lassan megtöltötték a valamikori étellift 
aknáját és áporodott alkoholszag terjen-
gett az egész házban. Hát ilyen körülmé-
nyek között vártuk 1953-ban a Karácsony 
beköszöntét. 
Hívő édesanyám - mintha semmi sem tör-
tént volna - szokásához híven Igés lapokat 
írogatott éjszakánként. Karácsony előes-
téjén egy hívő testvér a gyülekezetből egy 
kis zacskó szaloncukorral kopogtatott be 
hozzánk. Ez kincsnek számított akkori-
ban. Kínos perceket éltünk át a váratlan 
látogató miatt, mert a szobánk, így esté-
re mindig éjjeli menedékhellyé változott. 
A kis szobában, a két ágy mellé, a földre 
helyezett három matrac csak úgy fért el, 
ha este a székeket az asztalra felhalmoz-
tuk. Ám a testvért látszólag egyáltalán 
nem zavarta a cifra nyomorúság képe. 
Karácsonyeste egy szál gyertya, egy ki-
csiny fenyőág, Édesanya kezében a nyitott 
Biblia, no meg az a fél kilogramm szalon-
cukor jelezte, hogy mindennek ellenére 
azért Karácsony van. Nagyon bosszan-


