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jelentős, több mint négy millió forintos 
kiadást jelent ugyan, de ez az egyetlen 
módunk arra, hogy a hallgatók által 
szeretett és keresett délelőtti műso-
rok legalább egy része megújult, új-
ragondolt formában hallható legyen. 
Természetesen ez újabb imatémákat 
vet fel. Nem csupán anyagi kérdések 
ezek, de az is.
Imádkozunk – és kérjük, legyenek 
ebben segítségünkre, hogy:
• Isten nyisson kapukat, hogy kárpát-
aljai és erdélyi testvéreink számára 
el tudjuk juttatni műsorainkat akár 
helyi FM adókon keresztül!
• Nyisson az Úr kapukat a szükséges 
új kapcsolatok kiépítésére!
• A középhullámú adásaink vételi 
viszonyai tegyék lehetővé, hogy meg-
újult műsoraink minél szélesebb kör-
ben foghatók legyenek!
• A meglevő magyarországi FM su-
gárzási lehetőségek minél szélesebb 
körben bővüljenek!
• Isten rendelje ki azokat az anyagi 
eszközöket, melyek a megemelkedett 
költségek fedezésére elégségesek!

Egyik levélírónk – éppen Kárpát-
aljáról – azzal biztatott minket, hogy 
a középhullámú adás még nyereség is 
lehet, hiszen könnyebb készüléket ta-

lálni, amellyel fogható és az esti órák-
ban időt is könnyebben szakítanak rá 
az emberek. Őszintén reméljük, hogy 
Isten valóban nyereségre fordítja majd 
a veszteséget és hallgatóink is hűsé-
gesek maradnak.
Természetesen a modern kor új lehe-
tőségei elől sem szeretnék elzárkóz-
ni. Azoknak, akik okostelefonjaikon 
keresik az adást az alábbi kódot kell 
használniuk: http://tunein.com/
radio/MagyarEvangeliumiRadio
1395s2243/
Műsoraink továbbra is letölthetők 
a honlapunkról is: www.mera. hu.
Amikor mindezeket a változásokat 
látjuk és az előttünk levő időszakra 
gondolunk, Isten igéje vezet bennün-
ket: „Mert minden értetek van, hogy 
a kegyelem sokasodjék, és egyre töb
ben adjanak hálát az Isten dicsősé-
gére. Ezért tehát nem csüggedünk…” 
(2 Kor 4,1516a)
Végül szeretném megköszönni mind-
azoknak, akik rendszeresen imád-
koznak értünk, és adományaikkal 
támogatják az evangélium hirdeté-
sét akár a rádióhullámokon, akár az 
Antenna újságon keresztül. Isten áld-
ja meg hallgatóinkat és olvasóinkat!

Kulcsár Tibor 
(a MERA igazgatója)

2016. 03.21. vasárnap
10:30-11:00 (rövidhullám):

Pataky Albert: 
„Atyám, bocsáss meg nekik…”

2016. 03.22. hétfő
10:30-11:00 (rövidhullám):

Csikós Mihály: 
„Még ma velem leszel…”

2016. 03.23. kedd
10:30-11:00 (rövidhullám):

Nemeshegyi Zoltán: 
„Asszony, íme a fi ad!”

2016. 03.24. szerda
10:30-11:00 (rövidhullám):

Tariska Zoltán: 
„Szomjúhozom”

2016. 03.25. csütörtök
10:30-11:00 (rövidhullám):

Ittzés István: 
„Én Istenem, én Istenem…”

2016. 03.26. péntek
10:30-11:00 (rövidhullám):

Szigeti Jenő: 
„Atyám, vedd magadhoz…”

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

Kulcsár Tibor: 
„Elvégeztetett”

20:25-21:00 (középhullám):
Dr. Mészáros Kálmán: 

„Elvégeztetett – mert feltá
madt”

Örömüzenet hete programja 2016.03.20-26
Krisztus hét szava a keresztfán

Szeretettel köszöntöm a kedves 
Olvasókat!
Vegyes érzelmekkel indítjuk útjá-
ra Antenna újságunk 2016. évi első 
számát. Egy különös határkőhöz ér-
keztünk, s ez az érzés nem csupán 
az esztendő fordulása miatt van a 
szívünkben.
Mint azt olvasóink is tudják, Antenna 
újságunk igen szorosan kötődik a 
Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány 
munkájához. A MERA adásai pedig 
immár több évtizedre tekintenek 
vissza. A Monte Carló-i adások szer-
kesztése – ahogy azt a köznyelvben 
nevezték – a 90-es évek társadalmi 
változásai közben kerültek át a MERA 
szerkesztésébe, s a középhullám mel-
lett mindig is jelentős és fontos volt a 
rövidhullámú adás. Volt idő, amikor 
naponta kétszer is sugározhattunk 
rövidhullámú frekvenciákon. A dél-
előtti adás – különösen az Erdélyben 
és Kárpátalján élők számára – külö-
nös jelentőséggel bírt.
Ám az élet változik, új lehetőségek jön-
nek, mások eltűnnek. Már a tavalyi 
évben is jeleztük, hogy a TWR egyre 
kevésbé kész és képes támogatni ezt 
a sugárzást. Az okok érthetőek, illetve 
elmondhatóak. Egyre inkább terjed a 
hallgatók körében az internet, egyre 
többen szeretnék okostelefonjaikon 
hallgatni az adásokat. Ezzel egyidőben 
rohamosan csökken azoknak a szá-
ma, akik rövidhullámon hallgatják a 
műsorokat, hiszen egyre nehezebb és 
költségesebb a vételre alkalmas ké-
szüléket kapni, arról nem is beszélve, 
hogy az Európa szerte terjedő digitális 
rádiózásra való átállás miatt sorban 
leállnak a rövidhullámú adók. Így az-
tán az anyagi támogatások is eltűn-
nek emögül a sugárzási mód mögül.
Summa summárum: decemberben kap-
tuk az értesítést, hogy a TWR március 
végétől minden európai rövidhulámú 
sugárzást megszüntet. Ez ellen nincs 
lehetőség apellálni, hiszen önállóan 
a MERA nem képes fenntartani egy 
ilyen adót.
Mi lesz akkor a műsorokkal?
Ez a kérdés foglalkoztatta a MERA ve-
zetőit is. Hosszú és sok tárgyalás után 
a TWR hozzájárult, hogy az elveszett 
adásidő helyett legalább részben pó-
tolhassuk hallgatóinkat. A középhul-
lámú műsorainkhoz vásárolunk plusz 
időt. Ez éves szinten számunkra igen 
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A Húsvét számomra 
Isten Fiának felfog-
hatatlan szenvedé-
se, és feltámadása 
határtalan örömé-
nek kettőssége: az 
emberi gonoszság 
és Isten végtelen 
szeretetének örök 

bizonysága!
A keresztre feszítés iszonyú  testi 
szen vedéssel járt, de még ennél is 
sú lyosabb volt az a lelki teher, ami a 
bűneink átvállalása miatt megszakí-
totta Jézus és az Atya egységét – ezért 
hangozott el a fájdalmas kiáltás: „Én 
Istenem, én Istenem, miért hagytál 
el engemet?” Mk 15,34/b
Jól emlékszem, mennyire mélyen érin-
tett, amikor arról olvastam a Bibliában, 
hogy a szenvedő Krisztust mindenki 
elhagyta, keresztjénél – Jánoson kívül 
– csak néhány asszony volt, köztük az 
a Magdalai Mária, akinek alakját töb-
bek között a Lukács evangéliumában 
(7,36-ban) így örökítette meg Jézus: 
„…neki sok bűne bocsáttatott meg, 
hiszen sok jelét adta szeretetének.” 
Hűségéért, odaadó szeretetéért olyan 
hatalmas ajándékot kapott, hogy a 
Feltámadott Jézussal ő találkozhatott 
először! Ez a szeretet legyőzte benne a 
félelmet, hiszen a szombat elteltével, 
már napkeltekor futott ki a városból a 
sírkertbe.  Mária először nem ismer-
te fel a Mestert, ám amikor Jézus a 
nevén szólította, kiszakadt belőle a 
felismerés: „Rabbuni!”– ami azt je-
lenti, Mester! Mária  mindjárt az első 
parancsot is megkapta Jézustól: adja 
tovább az örömhírt: „Láttam az Urat!” 
Két ezer évvel később, ma is ugyanúgy 
történik a Jézussal való személyes ta-
lálkozás.  Megtérésemkor a következő 
Igét kaptam: „Ne félj, mert megvál
tottalak, neveden hívtalak, enyém 
vagy!” Ézs 43,1
Mivel én csak felnőtt korban tértem 
meg, nagy megerősítést jelentett szá-
momra Magdalai Mária története, 
még pedig azért, mert azt jelentette, 
hogy egy Isten nélküli élet megany-
nyi rossz döntése, sok-sok bűne után 
is van lehetőség az újra kezdésre, az 
irgalmas Atya nekem is megadhatja 
az Egyszülött Fiával való személyes 
találkozás hatalmas ajándékát! A 

bűnbánat könnyei és a bűnbocsánat 
örömkönnyei, az igazi új élet kezdetét 
jelentették az életemben! Azóta több 
évtized telt el, s mivel gyülekezetem-
ben a gyermekek között szolgáltam, 
megadatott, hogy sok bűnös Mária 
és gyáva Péter új életének tanúja le-
hettem. Urunk dicsőségére, az eddig 
leírtak bizonyságára egy számomra 
nagyon kedves bizonyságtételt szeret-
nék megosztani Kedves Olvasóinkkal:
Egy súlyosan alkoholista apa és egy 
gyenge akaratú anya gyermekei olyan 
testi-lelki bántalmazásoknak voltak 
kitéve, hogy a gyámhatóság elvette 
őket a szülőktől. Intézetben nőttek fel, 
később, édesapjuk halála után, visz-
szamehettek édesanyjukhoz. Igazán 
senki sem törődött velük, elzüllhettek 
volna, ám az Úrnak már akkor gondja 
volt rájuk. Szakmát tanultak, becsü-
letesen dolgoztak. A lányokból rendes 
feleség és édesanya lett. Egyikük törté-
netét közelebbről is megismerhettem. 
Fiatalon férjhez ment, és hitben élő 
anyósával – minden előzmény nélkül 
–, istentiszteletre kezdett járni. Egy 
idő után feltámadt benne a vágy, sze-
retne megkeresztelkedni. Ezt követően 
pedig jelentkezett a felnőttek számára 
meghirdetett konfi rmáció előkészítő 
tanfolyamra. Ebben az időben szemé-
lyesen megszólította őt az Úr – seb-
zett lelkének mekkora nagy ajándék 
volt, amikor megértette, hogy az Úr 
Jézus fenntartás nélkül fogadja el őt 
és annyira szereti, hogy érte is életét 
adta a kereszten! Ekkor még anyósa 
volt a segítőtársa, hiszen a férje távol 
volt a hittől. Bizonyságtételét hallgat-
va Urunk irgalmassága és kegyelmes 
szeretete ragyogott fel számomra: 
egy ilyen családi háttér és az ateis-
ta szellemben eltöltött intézeti évek 
sem jelenthetnek akadályt kegyelmes 
Istenünknek! Eszközként egy hitben 
élő asszonyt használt fel, aki elfoga-
dó szeretetével bizalmat ébresztett a 
sok csalódáson átment fi atal lányban 
és elvezette őt egy hívő közösségbe. A 
nagy Ajándékozó még azt is megadta 
neki, hogy pár évvel később a férje is 
hitre jutott. Kedves jelenlegi, vagy le-
endő anyósok! Nagy fi gyelmeztetés ez 
számunkra: lehetünk áldott eszközök 
is Urunk kezében!

Zika Klára

Örömmel adunk hírt arról, hogy 
az Antenna szerkesztése közben 
nagy hirtelen, de egészségesen 
megszületett tördelőszerkesztőnk, 
Szabó-Molnár Tünde és férje Géza 
2. gyermeke. A kislány neve Panna 
és édesanyjával együtt egészsége-
sek. Isten áldását kívánjuk az egész 
Szabó családnak!

Kereszt tövén!
Golgotán, a kereszt tövén,
himnusz szárnyal Égbe fel,
boldogszívű megváltott nép:
háláját, így zengi el. 
Jézus Krisztus a győztes Úr,
ott él már a mennybe fenn,
földi, mennyei énekkar,
győzelméről énekel. 
Golgotán a tűzáldozat,
nem volt hiábavaló,
tűz – tavába jut a sátán,
s minden Istent tagadó. 
Jézus, drága vére által,
utat készített nekünk, 
azon Atyánkhoz vezessen,
mert célja van mivelünk. 
Szemtől – szembe, láthassuk Őt,
mint megváltott gyermekek, 
akik dicső trónja köré,
örömmel sereglenek. 

Drága lélek: számodra is
van hely, a  kereszt alatt, 
hidd el: azon éretted is, 
elégett az áldozat!
Bűneidből szabadulva, 
Isten gyermeke lehess, 
Őt dicsérő égi karban, 
boldogszívű énekes. 

Pecznyík Pál
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Az Újpest – Újvárosi református gyü-
lekezetben nőttem fel, nagyon szép 
és jó gyermek-korom és ifjúságom 
volt. Konfi rmációi Emléklapomra a 
18. Zsoltár 3. versét írták: „Az Úr az 
én kősziklám, váram és szabadítóm”. 
Hetente 3-4 alkalommal voltam a 
templomban, 1963-1973-ig Gyökössy 
Bandi bácsi szinte minden prédikáci-
óját hallottam. A gyülekezetben sok 
szolgálatom volt. Szüntelenül az Úr 
közelében éltem, és tanulgattam a 
Krisztusi életet.
Fiatal felnőtt koromban Újpalotára 
költöztünk. A Pestújhely–Újpalotai 
gyülekezetben nem éreztem otthon 
magam, és ezért csak kevés alkalom-
mal voltam templomban. Ez az időszak 
10 évig tartott. Közben férjhez men-
tem, adott Isten hozzám illő, jó társat, 
két fi am életét megtartotta a szülési 
komplikációk ellenére. Egészséges 
és jó gyermekekké fejlődtek. Mindig 
olyan állásom volt, amelyet szerettem, 
szívesen és szorgalmasan dolgoztam. 
Ma már szégyenkezéssel gondolok rá, 
hogy mindezt úgy éltem végig, hogy 
észre sem vettem az Úr megtartó ke-
gyelmét, Ő pedig az én hűtlenségem 
idején is folyamatosan támogatott, 
segített. Édesanyám betegsége és 
ápolása idején, érte imádkozva újra 
közelebb kerültem az Istenhez.
A gyülekezetbe közben új lelkész ér-
kezett, és én újra örömmel, minden 

vasárnap igyekeztem gyerekeimmel 
együtt templomba menni, a csütör-
töki bibliaórákat is szorgalmasan 
látogattam. Hamarosan presbiterré 
választottak, és egyre több szolgála-
tot vállaltam, amit hűségesen, a saját 
örömömre végeztem, de a következő 
20 évben még mindig „csak” a Úr kö-
zelében éltem.
2007-ben új lelkész jött a gyülekezet-
be. Az ő szolgálatai és a LELKI OÁZIS 
csendes hetek kezdték el bennem azt 
a változást, ami a megtérésemhez ve-
zetett. Közben az is nyilvánvalóvá vált 
életemben, hogy a saját erőből végzett 
szolgálat a legjobb szándék ellenére 
sem mindig kedves Istennek.
2009-ben, a LELKI OÁZIS hét első 
napján komolyan vettem a lelkipász-
tori kérést, hogy imádkozzunk az al-
kalmakért és a szolgálattevőkért, ezért 
kedd hajnaltól minden napot ezzel az 
imával kezdtem. Napközben pedig 
megtapasztaltam, hogy az elhangzott 
igehirdetések és a közös imádságok 
a szívem mélyig jutottak el. Átéltem, 
hogy köztünk volt Isten Szentlelke. 
„Közeledjetek az Istenhez, és köze
ledni fog hozzátok” Jk 4,8/a.
Hazaérkezésem után visszaidéztem 
a hét minden áldását, és az éjszakát 
átimádkozva, a térdeimen töltöttem 
el, beláttam bűnös, elveszett volto-
mat, és hogy szükségem van Jézus 
Krisztus váltságára. Belerendült a 
szívem, hogy érettem, miattam és he-
lyettem szenvedett a kereszten. Ezen 
az éjszakán Isten Lelke által újjászü-
lettem! Megvallottam bűneimet az 
Úrnak és a legfontosabb az lett szá-
momra, hogy ezentúl tejesen Istennek 
szentelt életet éljek, vele most már kö-
zösségben. 2009. június 23-án a ben-
nem történt változásról bizonyságot 
is tudtam tenni lelkipásztoromnak, 
és életemben először tudtam hango-
san imádkozva kitárni szívem az Úr 
előtt. „Hű az Isten, aki elhívott tite-
ket az ő Fiával, a mi Urunkkal való 
közösségre.” 1Kor 1,9.
Milyen végtelen az Úr kegyelme, amely 
59 évig várt rám, hogy tejesen átad-
jam az életem az ő szolgálatára, há-
lából. Sajnálok minden percet, amit 
a mi Urunk Jézus Krisztus nélkül 
töltöttem el. Tejesen megváltozott 
az életem ettől az éjszakától kezdve. 
Megértem a Bibliai igék üzenetét, az 
igehirdetések mondanivalója is leg-

többször elér a szívemig, folyamato-
san alakít, nevel, tanít. Újjászületésem 
óta minden hajnalban folytatom a 
közbenjáró imádságot mindenkiért, 
akit Isten Szentlelke eszembe juttat, 
és a napi igék elolvasásával, átgondo-
lásával, Isten áldását kérve kezdem a 
napot, napközben is minden alkalmat 
megragadok, hogy az interneten elol-
vassak vagy meghallgassak néhány 
igehirdetést. A Biblia szerinti haszon-
talan dolgokat igyekszem kihagyni az 
életemből. Azóta a szolgálatokra úgy 
indulok, hogy megköszönöm a lehető-
séget és az Isten áldását kérem, hogy 
minden rendben és jól történjen az ÚR 
dicsőségére. Az engedelmes szívvel 
elvégzett szolgálatokban az Úr olyan 
örömmel és békességgel tölt el, amit 
eddig elképzelni sem tudtam.
Több mint egy éve igenaplót vezetek, 
amibe naponta lemásolom azt az igét, 
ami a legtöbbet jelentette aznap haj-
nalban. A 2009. október 3-án nap-
lómban leírt igét életprogramomnak 
is tekintem:
„Ezért mindenkor imádkozunk érte
tek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket 
méltóvá az elhívásra, és töltsön meg 
titeket teljesen a jóban való gyönyör
ködéssel és a hit minden erejével, hogy 
megdicsőüljön a mi Urunk Krisztus 
neve bennetek, és ti is őáltala a mi 
Istenünk és az Úr Jézus Krisztus ke
gyelméből.” 2Thessz 1,11-12.
A mi Urunk megáldott engem szerete-
tével, sokféle tehetséggel, szorgalom-
mal, fi zikai és lelki erővel, ezért nekem 
sokat kell tovább adom családomnak, 
gyülekezetemnek. Számomra igen 
kedvesek a LELKI OÁZIS alkalmak, 
amelyek azon túl, hogy hitben való 
erősödésünkre szolgálnak és testvéri 
találkozások, beszélgetések történnek, 
nekem újabb szolgálati lehetőségek is. 
„Azért, amiképpen vettétek a Krisztus 
Jézust, az Urat, akképpen járjatok 
Őbenne. Meggyökerezvén és tovább 
épülvén Őbenne, és megerősödvén 
a hitben, amiképpen arra tanítatta
tok, bővölködvén abban hálaadás-
sal.” Kol 2,67.
Istennek legyen hála és dicsőség azért 
a kibeszélhetetlen sok jóért és a ne-
hézségekben megtapasztalt erőért, 
amit naponként átélek az Ő gyerme-
keként egész életemben, de különö-
sen megtérésem óta.

T.-né Lídia, Budapest

A mesélj igaz mesét pályázatra ér-
kezett írások közül az alábbiakat 
jutalmaztuk

Bódis Sára, Kraszna, Erdély 
Hollósy Imréné, Kiskunhalas
Jamrik Józsefné, Komárom
Juhász János, Bekecs
Kozma Rózsa, Lenti
Leszlauerné Sikos Éva, Győr
Nagy Rezső, Budapest
Novák Mihályné, Jánoshalma
Oroszi Pálné, Akli, Kárpátalja
Pecznyik Pál, Celdömölk
Révész Andrásné, Kisvárda
Szútor Imréné, Bakonszeg
Tóthné Lídia, Budapest
Tóth Sándorné, Balatonszemes
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„Azok a régi szép 
idők!”– emlegetik/
emlegetjük elősze-
retettel egy bizonyos 
életkor után, s nem 
is gondolunk bele 
igazán a tartalmá-
ba. Egyébként ezzel 
kapcsolatban hallot-

tam egy nagyon találó kérdést: Így 
hangzik: – Ki a fi atal? – Az, aki még 
nem tudja, hogy „azok a régi szép 
idők” éppen most vannak. Hát igen. 
Jó dolog fi atalnak lenni, és jó dolog 
bölcsen megöregedni, számolva azzal 
a ténnyel, hogy „mindnyájunknak lep
lezetlenül kell odaállnunk a Krisztus 
ítélőszéke elé, hogy mindenki megkap-
ja, amit megérdemel, aszerint, amit 
e testben cselekedett: akár jót, akár 
gonoszat.” (2Kor 5,10). Egyébként, ha 
jobban belegondolunk, „azok a régi 
szép idők” se voltak annyira szépek, 
annyira felhőtlenek, sőt talán sokkal 
nehezebbek, nyomorúságosabbak vol-
tak, mint napjaink, legalább is ami 
az anyagi állapotot illeti. Egy réges-
régi, de igaz történet jut az eszembe. 
Élt valahol, a határszélen, egészen 
pontosan Kétegyházán két kislány. Jó 
barátnők voltak, együtt mentek isko-
lába is, hiszen egy irányba laktak. Az 
élet rendje szerint nyár lett, vakáció 
és bizonyítványosztás. Oda pedig illik 
ünneplőbe menni. A messzebb lakó 
már betért barátnőjéhez, aki éppen a 
szandálját igyekezett felvenni, mert 
most, kivételesen volt neki ilyen is…
De a másiknak nem futotta, ő mezítláb 
igyekezett a tanévzáró ünnepélyre. – 
„Óh, ne vedd már fel!” – szaladt ki a 
mezítlábas kislány száján az őszinte 
kérés. – „Jobb lenne, ha nemcsak ne-
kem kéne mezítláb menni!” S csodák 
csodájára, az egyébként nem termé-
szetes, s épp ezért nagyon megbecsült 
és szeretett szandál, otthon maradt, s 
immár két pár csupasz láb lépegetett 

nagy vidáman az iskola felé, mert a 
vakáció az vakáció, s a jó bizonyítvány 
cipő nélkül is megmelengeti a szívet. 
S miről jutott mindez eszembe? Onnan, 
hogy mostanában sokat foglalkoztam 
a krisztusi szeretettel, s ezen belül 
is, a Szeretet himnuszával. Néhány 
gondolata nagyon szíven ütött, s úgy 
jártam vele, mint Mária a betlehemi 
pásztorok beszámolójával: „Mária pe
dig mindezeket a dolgokat megőrizte, 
és forgatta a szívében.” (Lk 2,19) Az én 
szívemben, eszemben is ott „forgott” 
jó néhány dolog, például ez: „A sze
retet nem viselkedik bántóan” – egy 
szandál kérdésben se, de egy uzsonna 
dolgában sem, mert miért bántanám 
meg az én testvéremet ilyen felesle-
ges butasággal. 
Egy svájci ismerősöm mesélte, hogy 
az ő településükön érvényben van 
egy olyan rendelet, hogy a gyerekek 
az óvodába, (ez amolyan iskola elő-
készítő), és az iskolába nem vihetnek 
egzotikus gyümölcsöt uzsonnára, (a 
banán is ebbe a kategóriába esik), 
csak almát vagy sárgarépát, nehogy 
feszültség legyen a kérdésből. Mintha 
csak a Biblia szavai elevenednének 
meg: „Amikor tehát összejöttök egy 
helyre, nem lehet úrvacsorával élni, 
mert az evésnél mindenki a saját va
csoráját veszi elő, és az egyik éhezik, 
a másik pedig megrészegedik. Hát 
nincsen házatok, hogy ott egyetek és 
igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyü
lekezetét, és megszégyenítitek azokat, 
akiknek nincsen? Mit mondjak erre? 
Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsér
lek.” – írta Pál apostol a korintusi gyü-
lekezetnek. (1Kor 11,20-22).
De, hát miért kéne így viselkednünk?! 
Hiszen ma is lehet kérni és kapni ab-
ból a szeretetből, ami nem viselkedik 
bántóan se egy szandál, se egy uzson-
na, se egy gyülekezeti szeretetvendég-
ség, se egyéb kérdésekben.

Kulcsár Anikó

Az édesanyjáról gondoskodó meg-
váltó (János 19,25-27.)
Nincs a földi életnek olyan terüle-
te, és szép erénye, amelyben az Úr 
Jézus példát ne adott volna. A sze-
lídség, alázat, béketűrés, szeretet, 
könyörület, megbocsátás, szolgálat 
és áldozat mellett példát adott a 
szülőkről való gondoskodásban is.
Milyen körülmények között gondos-
kodott az Úr Jézus édesanyjáról?
A halálos gyötrődés szörnyű kínjai 
között. Rövid tömör szóval, mint-
egy teremtő isteni hatalommal fi ává 
teszi a szeretett tanítványt anyjá-
nak, Máriát pedig anyjául rendeli 
a szeretett tanítványnak, ezekkel a 
szavakkal: „Aszony, íme a te fi ad!” 
és „Íme a te anyád!”.
Ezzel a kijelentéssel mintha azt 
mondta volna az Úr Jézus: Én már 
nem leszek ezen a földön test sze-
rint, mert amiért elküldött az Atya, 
elvégeztem, de neked még itt kell 
maradni. Hogy ne érezd nagyon 
özvegységed, és megpróbáltatott 
sorsod fájdalmát, itt marad helyet-
tem János, aki gondoskodó szere-
tetébe fogad.
Jánost nemcsak azért nevezték a 
„szeretett tanítványnak”, mert az 
Úr Jézus őt különösképpen szerette, 
hanem azért is, mert János is na-
gyon szerette az Úr Jézust!
Mi a mondanivalója az Úr Jézus 
édes anyjáról való gondoskodásának?
Kövessék példáját a mai gyermekek 
is. Ne kelljen az édesanyáknak ke-
serű könnyeket törölni gyermeke-
ik hálátlan megfeledkezése miatt. 
Az a parancsolat, hogy: „Tiszteld 
atyádat és anyádat...” még ma is 
érvényben van. Azonban a tiszte-
let alatt nem csupán szép szavakat, 
bókot, hízelgést ért az Úr, hanem 
segítő, támogató és gondoskodó 
szeretetet.
Sajnos kevés szülő kapja meg az őt 
megillető szeretetet és megbecsülést.
Tanuljunk az Úr Jézustól szülőkről 
gondoskodó szeretetet!

id. Nemeshegyi Zoltán

Minden kedves Olvasónak áldott Feltámadási 
ünnepet kívánnak a MERA munkatársai!



6 2016 / 1

Egyik délelőtt a fürdőszobában tény-
kedtem, mikor hirtelen mozgásra let-
tem fi gyelmes. 
Nagyon meglepődtem, hiszen egye-
dül voltam a lakásban, de odanézve 
láttam ám, hogy csak egy vergődő, 
majd repdeső kismadár… szegényke! 
– De hogy került ide? Hiszen az ablak 
zárva, különben is szúnyogháló van 
rajta. Legközelebb csak az erkély aj-
tón repülhetett be – mint később ki 
is derült, a lányom nyitotta ki (előző 
nap!) De két szobán és egy kis folyo-
són keresztül kellett átrepülnie…
Szegény kis cinke, csak riadtan rep-
kedett ide-oda, néha rákapaszkodott 
a szárogató kötélre.
Hol engedhetnélek ki, kedves kis ma-
dár? Mivel többször az ablak felé rep-
kedett, eszembe jutott, hogy kicsit ki 
van hasítva a szúnyogháló, gyorsan 

ki is nyitottam az ablakot, csipesszel 
sikerült egy rést csinálnom, és a kis 
cinke máris huss! – El is tűnt a kinti 
szabadságban…
Ő érezte, hogy rab, és be van zárva. 
Nem az ő világa.
Honnan tudta, hogy a világosság felé 
van az ő igazi szabadsága? Hiszen vi-
lágos volt bent is, repkedhetett is, és 
kint sem sütött a nap, mégis azonnal 
megtalálta azt a kis lyukat, amin át 
suhanva ismét teljesen szabad lehetett.
Ez a kis madár példa lehet előttünk, 
igaz mi még csak e földi életet tapasz-
taltuk, és nem tudjuk, mi az igazi sza-
badság. De jött onnan Valaki, aki ki is 
nyitotta azt a „kis” világos rést, ame-
lyen keresztül, ha valaki elhiszi, és en-
ged az Ő hívásának, átjuthat először 
a lelki szabadságba, azután testileg is 
életünk végén teljesen elváltozunk.

Szabad vagy-e már? – Vagy még min-
dig csak (faltól- falig) repdesel? Néha 
egy kis pihenővel, mint a kis madár a 
szárogató kötélen. Hidd el, hogy van 
egy másik világ, egy abszolút jobb, 
szebb, amivel senki sem akar elká-
bítani, hanem igazi és örök! Ő maga 
az Úr, az igazi Világosság. És az Ő or-
szága az igazi ország.

K. Rózsa

...akik sokat fáradoztok a Mera adásaiban. Áldott legyen 
Istenünk, hogy hallgathattuk már a 60-as években. 
Vasárnaponként ½ 11-től titokban, 6 gyermekemmel 
együtt, majd később többen a „Hevesi Ödön” által köz-
vetített adásokat. Nagy áldás volt ez akkor úgy gyer-
mekeinknek, mint nekünk, szülőknek. 
Most a 42-55 éves gyermekeim mondják: Milyen jó, 
hogy voltak ezek a Tavaszi virágcsokor adások. Sok igét 
és kedves énekeket tanultunk együtt. Most, öregen, 88 
évesen örülök, mikor  egy-egy régen tanult éneket éne-
kelhetek a mostani adásokkal, mint ma este is: „imád-
kozz minden reggel, imádkozz délben is…”
Urunk áldását kérjük a régi és mostani összes mun-
katársra. Erőről erőre jutva, hogy kitartással fussák 
továbbra is az előttük lévő  küzdőteret. Félretéve min-
den akadályt és megkörnyékező bűnt (csüggedést és 
aggodalmaskodást). Ő hadakozik értünk, „a felhőkön 
száguld segítségünkre.” 5 Mózes 33,25
Hisszük, hogy jót rejteget abban is, ha a középhullámon  
fogjuk még többen hallgatni az  adásokat. 
Nagyon szépen köszönjük az Antenna újságot. Sokan 
épülünk belőle, úgy a levelek, mint a munkatársak bi-
zonyságtételein, fi gyelmeztetésein  keresztül. Mint Nóé 
idejében, Zika Klára  testvérünkön keresztül fi gyel-
meztet Isten: az utolsó időkre, hogy vegyük komolyan.

„Térdre imára keresztények, hogy könyörüljön Isten né-
pén, mert így vakon vesztébe rohan a föld, sem Istent 
sem embert nem félvén. Jöjj testvér míg tart az időnk.” 
– olvassuk Szalócziné Mórai Inke versét. Bár sokan 
meghallanák Istenünk hívását s komolyan vennék az 
utolsó  idők jeleit, hogy mint az öt balga szűz, kívül ne 
maradjanak. Ezért nem jött még vissza  az Úr Jézus, 
mert a türelmes Istenünk még várja a Hozzá bűnbá-
nattal megtérőket. 
Az Antenna újságból kérnénk 8 darabot a hét helyett. 
Ugyanis kis falunk egyik utcájára nem tudok juttatni, 
sok lakóház van. Egy-egy újságra 12—14 nevet írok, így 
fog jutni a 8. csoportnak is. 
B. Ákos testvérünket rendelte most ide jó Urunk, így 
könnyebben és hamarabb is eljut ez az összeg, kis kö-
zösségünk tizede.
Egy könyvet is küldök, elég nehezen született meg. 
Unokáimnak szántam csak, de a szerkesztő biztatásá-
ra  1000 db. lett. Még egy kevés van belőle. Gondoltam, 
ti is valamit tudtok belőle használni. Ami bejön érte, a 
református gimnázium részére adjuk át. 
Nem hallgathatom el a Gerzsenyi László testvérünk es-
ténkénti Biblia üzenete c.  értékes, tanulságos magyará-
zatait,  életéből vett tapasztalataival együtt. Imádkozunk, 
hogy áldja meg Urunk továbbra is e munkában az Ő 
Szent Lelkének vezetésével, lelki és testi  erővel a töb-
bi kedves munkatárssal együtt. 

O. P.-né Margit néni 
és az Akliban élő kis Közösségünk tagjai 

Szeretettel köszöntelek kedves 
mindnyájatokat,
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„Beszéld majd el fi aidnak….” II.Mózes 
10,2
Gyermekkorom egyik karácsonyán, 
kb. 12 éves koromban édesanyám 
beszélt Jézusról, akit leköpdöstek, 
arcul vertek, keresztre feszítettek és 
feltámadt. Szájtátva, tágra nyílt sze-
mekkel hallgattam, miközben a szép 
karácsony estén a  lemezjátszón a ka-
rácsonyi énekek forogtak. Már tud-
tam, hogy szüleim díszítik a fát, nem 
is tűnt olyan csodásnak, mint amikor  
a Jézuskát vártam. 
Ez a történet viszont olyan jelentő-
séggel bírt, hogy felfogtam a nagy 
csodát gyermeki  ésszel, és azt  mond-
tam szüleimnek, hogy szeretnék oda 
elmenni, ahol ez történt. Válaszuk 
az volt, hogy kislányom, az nagyon 
messze van, oda nem mehetünk el.  

Szomorú lettem és emlékezetembe 
bevésődött mindez. 
Amikor közel ¼ évszázaddal később 
Isten az  én megtérésemet munkálta, 
a Billy Graham evangélizáción hívo-
gattak középre a stadionban minden-
kit, aki komolyan gondolja…
„Úgy jöjjetek ide, mintha Krisztus 
keresztjéhez  jönnétek, egészen kö-
zel” – hangzott a hívás. Emlékezetem 
visszaröpült erre a karácsonyi vágya-
kozásra, és szívembe markolt: Most 
odamehetsz. Ezzel a határozott gon-
dolattal hívott az Úr középre. Így kez-
dődött, és Ő, aki elkezdte bennem a 
jó munkát, csodálatosan folytatta is.
Ezt követően, miután megtértem, 
már én olvastam a fi amnak az igaz 
történetet esténként a gyermekek 
bibliájából. Aztán drága édesanyám 

is elkezdte olvasni az igaz története-
ket, Isten igéjét. Betegágyán, a halála 
előtti időszakban, én olvastam fel neki. 
Most, nehéz, fárasztó feladat egyedül 
ellátni, 88 éves, lakáshoz  kötött, bot-
tal is alig járó édesapámat. Pihenni 
sincs elég időm. De az esti inzulin 
beadást követő várakozási időben, a 
vacsora előtt felolvasom neki az igaz 
történetet, az aznapra kijelölt igé-
ket, ami belefér ebbe az időbe. Pont 
az elmúlt egy-két nap valamelyikén 
emlékeztettem őt arra a gyermekkori 
karácsonyra, amikor ő beszélt nekem 
Jézusról.  Így most, hogy elolvastam a 
pályázatot, azonnal tollat ragadtam. 
Sok áldást kívánok a Mera dolgozóinak.
 L.-né S. Éva, Győr

Istennel találkoztam életem eseményei folyamán, már 
3 éves korom óta. Háború, éhezés, fagyoskodás, üldö-
zés, bombázás, menekülés, sok életveszély. Később újból 
otthon, 8-9 évesen Túrmezei Erzsébet evangélizált az 
evangélikus templomban. Ez közel volt hozzánk. Minden 
este szaladtam. A téli templomban az asszonyok lábá-
hoz furakodtam. Haragudtam, hogy mindig elolvasta a 
Jelenések  3,15-22. részt. „Tudom a te dolgaidat... és ki-
köplek a számból.” Ekkor az igével találkoztam. Otthon 
nem maradtam volna. Talán 1-2 év múlva, a szerecsen 
komornyikról volt szó, Csel 8,26-tól. Ekkor főleg az 
ismétlődött számomra, amit Isten mondott Filepnek: 
Járatlan út... Ez az alkalom elhívást is jelentett szá-
momra és megbízást is. Felnőtt fejjel 
értettem meg. Látogatás, hívogatás, 
lelki beszélgetések. 
Egy ideje már kevés valamit tudok 
tenni. Az utam valóban eltért a meg-
szokottól. 
Most már idős néni vagyok, de sok gye-
rekkel foglalkoztam életem folyamán. 
Esténként énekeltünk, imádkoztunk, 
bibliai történeteket meséltem el. A jó 
Pásztor és a tékozló fi úról szóló tör-
ténetet talán mindenki szerette. Igaz 
történeteket szoktam elmondani, amik megtörténtek 
velem. Pásztor is voltam pár évig gyerekként, de nem 
juhokat hanem libákat őriztem. Ha többen összejöttünk,  
120 liba volt egyszerre a legelőn. Én sírtam, hogy fogom 

tudni, melyikek az enyémek, közben a nagyanyáméi 
voltak. Egy nagy  fi ú azt mondta: ne sírj, hívd a tieidet. 
Számra tettem a kezem és szóltam: popoj, ne, ne, ne, így 
szoktam őket hívni. Erre az enyémek  fölkapták a fejü-
ket, kiváltak a többi közül és jöttek hozzám. Így vagyok 
az Úr Jézussal is, megszoktam a hangját, ő a Gazdám, 
más hang után nem megyek. 
Egy alkalommal haza akartak  menni, én pedig még 
nem. Mérgemben nagyon rosszat mondtam, amiben 
Isten nevét is szidtam, mert erre nagyon rászoktam. De 
ekkor már hittanórán hallottam és úgy értettem, hogy 
erre nincs bocsánat. Ekkor megfogadtam, többet nem 

mondom. Pár napig ment is, de ekkor  
megint mondtam. Földre vetettem 
magam, sírva imádkoztam: Istenem, 
én szeretlek téged, nem akarlak szid-
ni, de nem megy. Kérlek, segíts hogy  
többet ne mondjam. Azóta eszembe 
sem jutott. Mikor láttam, hogy  így 
megy, megkértem, hogy a következő 
csúnya szavaimat is vegye el. Így let-
tem szabad mindtől. 
Az Úr Jézus örül, ha bűnbánattal bárki 
Hozzá megy. Ő azt akarja, hogy min-

den ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.  
A tenger fenekére vetette az én  bűneimet is. Hálás va-
gyok ezért neki és tudom, az üdvösség vár rám is.

P. Mária néni
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Hálát adtam az Úrnak, hogy 
megismertem az Antenna újsá-
got. Engedjétek meg, hogy be-
mutatkozzam: B. József vagyok 
Mátramindszentről. Mivel hívő ke-
resztény ember  vagyok, így került 
a kezembe az Antenna című  újság, 
egy rokonlátogatás során. Szajlán 
voltunk, a párom édesanyjánál. Itt 
adta a  kezembe Z. Mihályné Marika 
néni ezt a  csodálatos kiadványt.  
Az ott eltöltött öt nap során volt 
lehetőségem több újságot elolvas-
ni. Mivel Marika néni mélyen val-
lásos, így sokat olvastuk a Bibliát. 
Az újságban több verset is olvastam, 
ami nagyon meghatott. Ezért gon-
doltam, hogy írok nektek pár sort. 
Mivel magam is írok verseket, így 
sok szeretettel szeretném megosztani 
az újságon  keresztül saját írásaimat 
azokkal, akik hisznek az Úrban és 
Isten útján járnak.  Ebben, a min-
denben kiterjedő újságban több 
történetet is megismertem. Talán 
egyszer megírom az én  története-
met is, amit az Úrtól kaptam és a  
valóságban velem történt a mai vi-
lágban. Ezáltal tudom, hogy Jézus 
itt van velünk, és meghallgat min-
den szívből jövő imát. 
Szeretnélek megkérni benneteket, 
ha lehetséges, címemre küldjétek 
el az Antenna újságot. Ennek az 
újságnak az olvasó tábora olyan 
számomra, mint egy nagy család. 
Átvitt értelemben szeretnék ennek 
a családnak tagja lenni. 
Csak hálát lehet adni nektek és az 
Úrnak, hogy az újságon keresztül 
hirdetitek az evangéliumot és to-
vábbítjátok Isten igéjét. Minden 
sorból a szeretet és a béke sugár-
zik, amire ebben a  világban most 
nagy szükség van. 
Kérem az Úr áldását további mun-
kátokra és erős kitartásotokra. 
Áldjon az Úr benneteket!

B. Ernő, Mátramindszent

  

Tudni illik, a pa-
pus(z) párja a ma-
mus(z), a feleségem, 
mindnyájunk örö-
mére. Régről kell 
kezdenem: múlt 
század közepén, 
mint kisgyerekek 
körül ültük a „nagy-
ágyban” édesanyán-

kat, mint négy kis dunnakupac. Jól 
betakaróztunk, mert a szobában hi-
deg volt, bár a dobkályha vörösen iz-
zott a szomszéd szobában, azonban a 
mennyezeten beszitált a hó. A meny-
nyezeten nem volt vakolat, az abla-
kokon keresztül fújt a szél, reggelre 
a bögrében megfagyott a víz. Ilyen 
állapotok voltak nálunk a háború 
után. Szívünkben nagy békesség volt, 
mert minden este olvastuk a Bibliát. 
Verseket és történeteket tanultunk 
meg. Többször kölcsönkapott köny-
vekből olvasott fel édesanyám, míg 
egyszer egy különös könyvet kap-
tunk kölcsön. Nyelvezete és stílusa 
levélre emlékeztetett, de különbö-
zött a Bibliából megismert levelek-
től. Bár a levél a bibliai korba vitt 
vissza, és úgy íródott, mint aki átélt 
mindent Jézus mellett. Személyesen 
ott volt minden eseménynél, olyanok-
nál is ahol csak ketten voltak jelen 
Jézussal. Nyolc-kilenc évesen értet-
tem már a mese és a történés fogal-
mát. Különbséget tudtam már tenni 
a magam kis tudatával a mese és va-
lóság között. Igazságérzetem nem 
engedett megtéveszteni, félrevezet-
ni. Rettenetesen felháborított, hogy 
a Bibliát valaki így akarja meghami-
sítani, mert a Bibliát igaz 
könyvnek tartottam – így 
tanultam. Ez végig kísérte 
az egész életemet. Sok ige-
hirdetést, igemagyarázatot 
hallottam, de mindig az 
volt a kritérium, hogy ra-
gaszkodott-e a Bibliához, az 
ott leírt tényekhez. Sokan 
kiszínezik a mondanivaló-
jukat, példákkal próbálják 
bebizonyítani saját igazsá-
gukat. Többen mesélnek, 
mesélnek, mesélnek a hall-

gatóságuknak, minden meggyőződés 
nélkül. Mert maguk sem hisznek saját 
maguknak sem, de Isten Igéjének sem. 
Ezért nagy a dilemmám, amikor va-
lakik úgy tanítják a Bibliát, mint szép 
mesét – szépen kiszínezik – pedig a 
kisgyermekeknek érzékük van a kü-
lönbségtételre. Igazságérzetük meg-
védi őket. Péter apostol így írt erről: 
„Mert nem kitalált meséket követve 
ismertettük meg veletek a mi Urunk 
Jézus Krisztus hatalmát és megjele
nését, hanem úgy, hogy szemtanúi 
voltunk isteni fenségének.” 2.Péter 
1,16. Vannak, akik kereskedelmi fo-
gásként árulják el a Biblia Istenét. A 
félrevezetés szellemére közelítenek a 
védtelen kicsinyek felé. 
A polcomon porosodik egy Biblia - 
pótlék: „Bibliai mesék gyerekeknek” 
című könyv. Már tizenkét éves a legna-
gyobb unokám, de a hat unokám közül 
egynek sem kellett magyarázkodnom 
e könyv miatt. Ez a könyv nem érdek-
li őket. Úgy tapasztaltam, hogy Isten 
másképp viszonyul az övéihez. „Egy 
igét küldött az Úr Jákóbnak, eljutott 
Izraelhez, hogy megtudja az egész 
nép...” Ézsaiás 9,78/a. Működésre 
késztet, hogy dolgozzunk a magunk 
és mások üdvösségén. „Miután régen 
sokszor és sokféleképpen szólt Isten 
az Atyákhoz a próféták által, ezek
ben a végső időkben a Fiú által szól 
hozzánk, akit örökösévé tett minden
nek, aki által a világot teremtette.” 
Zsidók 1, 12.
Az élet Igéje, Aki jobbá teszi a világot, 
sőt megoldás minden ember számá-
ra, kicsiknek és nagyoknak.

Bödös József
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Az itt közölt bizonyságtételt Pálúr 
László (aki a MERA kuratóriumá
nak alapításától tagja volt  a szerk.) 
felesége mondta el, miután férje az 
örökkévalóságba költözött. 

Imádkozás közben Jézus arca elválto
zott, és ruhája fehéren tündöklött. És 
ímé, két férfi  beszélgetett vele, Mózes 
és Illés, akik dicsőségben megjelenve 
a haláláról szóltak. (Lukács 9,3031)
Ha valakit bátorítani, erősíteni sze-
retnénk, akkor nem éppen a halálát 
szoktuk szóbahozni. Sőt inkább na-
gyon is kerüljük ezt a témát.
Jézus Krisztus tudta, miért jött erre 
a világra. Már a betlehemi bölcső a 
Golgotára vetítette a fényét, és tuda-
tosan vállalta értünk ezt az utat a mi 
Megváltónk. De mivel valóságos ember 
is volt amellett, hogy Isten Fia, szük-
sége volt a támogatásra. Három tanít-
ványával felment a hegyre imádkozni. 
Egyszercsak előlépett a láthatatlan 
világból Mózes és Illés, akik a halá-
láról beszéltek vele. Így erősítették…
Jézus többször említette a tanítványa-
inak, hogy megkínozzák és megölik 
majd, de mindig hozzátette, hogy a har-
madik nap feltámad. Utolsó éjszakáján, 
az Őt halálra ítélő nagytanács előtt ki-
mondta: „meglát
játok az Emberfi át, 
amint a Hatalmas 
jobbján ül, és eljön 
az ég felhőiben”. 
Ilyen hathatós volt 
az a biztatás, amit 
abban a beszél-
getésben és az ő 
mennyei Atyjával 
való imádkozás 
közben kapott az 
Úr Jézus: a halál 
gyötrelmén túl már előre látta a meny-
nyei dicsőséget.
2004-ben kiderült: a férjem súlyos 
beteg, tele van a gerince rákos csont-
áttéttel. Egy nagyon nehéz félév kö-
vetkezett. Ezután Isten adott még 
másfél évi megerősödést. 2007 ja-
nuárjában végképp ágynak esett, és 
júniusban elhunyt. 
Nagyon jólesett, hogy sokan szere-
tettel gondoltak ránk és erősítettek. 
Többen kérték, foglaljam össze, ho-
gyan éltük meg a nehéz időket.
Először is szembesültünk a halálos 

betegség kilátásaival. Beszédtéma 
lett. Egyszer így szólt a párom: „Úgy 
néz ki, hogy itt kell hagynom téged.” 
– s ezen bizony sírdogáltunk nem 
egyszer. De sose hagytuk ennyiben, 
hiszen tudtuk, hogy az Úr Jézus az ő 
halálával, feltámadásával örök életet 
adott nekünk: „Amit szem nem látott, 
fül nem hallott, és ember szíve meg 
sem sejtett, azt készítette Isten az őt 
szeretőknek.” (1Kor 2,9) Így aztán, 
mondhatom, a halál közelsége már 
nem árnyékolta be az életünket, ha-
nem ez a reménység beragyogta a 
napjainkat.
Mondom: a napjainkat. Hiszen nem 
tudtuk, mennyi időnk van még együtt, 
és nem is méricskéltük. Persze, azért 
a hívő embert is megterheli ez a fe-
szültség. De minden nap örültünk az 
aznapi örömöknek, és igyekeztünk 
ellátni az aznapi feladatokat.
Pál apostol sem beszélt félvállról a 
halálról. Ő is többször szembesült 
vele. A halál ellenség, a halál szenve-
dés. Nem abban van a mi vigasztalá-
sunk, amit manapság néhány könyv 
állít, hogy „barátkozzál meg a halál-
lal, a halál megváltás, csupa jó, szép, 
az az igazi megkönnyebbülés”. Ezek 
nem igazak, nem Isten valóságos és 

szent igéjén ala-
pulnak. Ezért ne is 
higgyünk ezeknek. 
A 2Kor 5,2-9-ben 
ismételten írja 
Pál apostol: „só
hajtozunk ebben 
a testben,… mi is, 
akik e sátorban 
vagyunk, meg
terhelten sóhajto
zunk, minthogy 
nem szeretnénk 

ezt levetni… De bizakodunk, és in
kább szeretnénk kiköltözni e testből 
és hazaköltözni az Úrhoz.” – Ezek a 
sorok is mutatják, hogyan tevődött 
át a súlypont az ő gondolataiban is. 
Ő is gyötrődött, nehéznek tartotta a 
szenvedést, annak a kilátásait, ho-
gyan vetkőzzük le ezt az emberi testet.
De a végén oda jutott, hogy inkább 
szeretné mégis levetkőzni, mert az 
Úrnál lenni sokkal inkább jobb.
„De bizakodunk!” – és ez a bizako-
dás nem abban áll, hogy míg élünk, 
remélünk. Persze, hogy imádkozunk 

naponta. Istennek szabad keze van, 
bármikor adhat könnyebbedést, bár-
mikor felfelé ívelhet az állapotunk. Ezt 
mi is megtapasztaltuk, kaptunk még 
másfél év könnyebbséget. Istennek 
szabad keze van velünk. Ha egyszer 
szembesültünk is azzal, hogy egyre 
közelebb a határidő, (amit mi persze 
nem tudunk, hála Istennek) – nem 
ennek a szorongása kell, hogy beár-
nyékolja a napjainkat, hanem annak 
a reménysége ragyoghatja be, hogy 
hova vezet ez az egész. Ez a remény-
ség, bizalom az Úr iránt, ez ad erőt a 
nehézségekben is.
Voltak nehéz hetek, súlyos szenvedé-
sekkel, amikor mi is átéltük, hogy nem 
jó már itt. De örömöket is említettem: 
örömet szerzett a tavaszi madárdal, 
ahogy behallatszott az ablakon, meg 
a felmagasodó orgonabokrok szépsé-
ge és illata. – Bár itt, az Édenen kívül 
ilyenek az állapotok: betegség, fájda-
lom, gyötrelem, baj, a körülöttünk dúló 
gonoszság, romlás, Istennek azonban 
nagy kegyelme, hogy mégsem vont 
meg minden szépséget ebből a ter-
mészetből. Igenis, örülhetünk neki! 
Az ördög meg akar vakítani, függönyt 
akar húzni elénk, hogy csak a rosszat, 

ÉLŐ TÜKÖR 

Lelkünket, mint a fényt az este,
az ég magához visszavonja.
Hanyatló árnyék hull a rögre:
a testünk porrá lesz a porba’.

Utánunk másik nemzedék jön.
Mi lesz szerelme, álma, útja?
Eltéved-e a rengetegben,
nyomunkat hogyha szél befújja? 

Én nem tudom, de lelkemet, mint
élő tükröt, a fénybe tartom,
hogy ISTENÜNK örök derűjét
sugározza fi únkra arcom.

Kegyelme százezernyi színét
szeretném így tükrözni vissza.
Hadd láthasson ő is az égig,
Míg lelke ezt a fényt felissza!

Füle Lajos

”…a reménység, 
a bizalom az Úr 

iránt – ez ad erőt a 
nehézségekben is.”
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csak a lefelé menőt lássad. Te nyisd 
ki a szemed, és vedd ujjhegyre, hogy 
mi-mindennek lehet örülni!
Halála után két héttel volt a negy-
venötödik házassági évfordulónk. 
Az a két hét a negyvenöt évhez ké-
pest már nem számít – mi ünnepel-
tünk előre, és sorra vettük az éveket. 
A párom különben is rendszerező, 
mérnöki pontosságú ember volt, hát 
a közös életünkről is készített egy 
táblázatot: kezdve onnan, hogyan is-
merkedtünk meg, hogyan kerültünk 
közelebb egymáshoz.  – Emlékszel, 
hogy is volt? – végig sorbavettük az 
éveket. Gondolhatjátok, nem egy dél-
után végeztünk. Sok-sok nap kedves 
programja volt, hogy végiggondoltuk 
az életünket, Isten csodáit, ajándéka-
it, a sok-sok örömet. Ez a lista meg-
van, és meghagyjuk a gyerekeinknek. 
„Áldjad, én lelkem az Urat, és el ne 
feledkezzél semmi jótéteményéről!” 
– mondja a zsoltáros.
A vidéken lakó nagyobbik lányomék 
minden reggel küldtek egy SMS-igét. 
Örömmel lestük az érkezését. Tudták, 
hogy mi is olvassuk naponta a Bibliát, 
de ez külön ajándék volt. Gyermekeink 
gyakori látogatása, telefonjai, sok-sok 
apró kedves meglepetésük, figyelmes-
ségük nagy-nagy örömöt szerzett. Meg 
helybeli és vidéki hívő testvérek te-
lefonhívásai, akiknek szintén voltak 
problémáik, súlyosak is, amikben 
mi bátoríthattuk őket. Ahogy az ige 
mondja: Egymás terhét hordozzátok! 
– s akkor már megint nem magunk 
körül forgunk. 
Az Úr nagyon ked-
ves szomszédok-
kal áldott meg. 
Nemcsak a ház-
ban lakó legköz-
vetlenebbekkel, 
hanem jobbról, 
balról olyanok-
kal, akik tevőleges 
szeretettel, segít-
séggel vettek kö-
rül. Örülhettünk 
annak is, hogy volt gyógyszerünk, 
kötszerünk, jó orvosaink és ilyen jó 
körülményeink. Ne feledjük, hogy a 
világ nagyobbik részén ez nem így 
van. Gondoljunk imádságban azok-
ra, akik nyomorognak, akik mindezt 
nélkülözik.
Isten adott jókedvet, vidámságot, 
találékonyságot a napi ápoláshoz. 
Tényleg megtapasztaltuk, hogy akik 
Őreá néznek, azok felvidulnak. (Zsolt 

34,6). Az ezt megelőző vers meg így 
szól: „Minden félelmemből kimentett 
engem”. – Minket is. A Példabeszédek 
14,32-ben ezt olvassuk: „Vigaszt kap 
az igaz, még ha halálán van is”. – Ki 
az az „igaz”? Nos, a Biblia nem úgy 
nagy általánosságban mondja, hogy 
Isten szeret, hanem hogy Ő igazzá 
nyilvánítja azokat a bűnösöket, akik 
Jézus vérére hivatkozva, tőle bocsá-
natot kérnek. Így az egész föld lakos-
sága tulajdonképpen két csoportra 
oszlik: az igazak – és akiknek „nem 
kell” az Isten igazsága. Milyen nagy 
dolog, ha valaki tudhatja, hogy Jézus 
Krisztusért az igazak táborába tarto-
zik! Testvérek, ennek nagyon utána 
kell járni!
Szóval: vigaszt kap az igaz, ha halá-
lán van is. – Mit jelent az a szó, hogy 
vigasz? Megnéztem az Értelmező 
Kéziszótárban, de ha arra hagyatkoz-
nánk, az sovány vigasz. Azt mond-
ja: „bánat, szomorúság enyhítése”. 
De hogy mivel tudjuk mi enyhíteni a 
bánatot? – erre nem tér ki a szótár.  
Szeretek nyelvészkedni, megnéztem 
a német és az angol értelmező szótárt 
is. Ezek már kicsivel többet mond-
tak. Az angol ezt: erősítő segítség, 
kedvesség, együttérzés. A német azt 
írja: bátorítás, belső tartás nyújtá-
sa. – Ez már „forró-forró” – ahogy 
a gyerekeknek szoktuk mondani, ha 
majdnem eltalálták. 
A vigasztalás az egy fogalom, azzal 
sokra nem megyünk. De van egy 
Vigasztalónk, akit éppen az Úr Jézus 
mutatott be nekünk – a János evan-

géliuma 14. részé-
ben  – : elmegyek, 
de eljön a Pártfogó, 
a Vigasztaló, a bá-
torító. Ő az, aki ad-
ja a „belső tartást”. 
Amikor mi imád-
kozunk egymásért, 
az nagyon nagy 
dolog, de a legna-
gyobb az, hogy az 
Úr Jézus mondta: 

„én imádkoztam érted, hogy el ne fo
gyatkozzék a hited.” A Zsidókhoz írt 
levélből is tudjuk, hogy Ő most is a 
mi főpapunk, aki az Atyánál könyö-
rög érettünk.
Ez a föld bizony Siralom völgye, de a 
Zsoltárok 84,7 szerint „források völ-
gyévé” válik. Az Újszövetség isme-
retében folytatom: az Úr Jézussal, 
aki azért jött ide a siralomvölgybe 
hozzánk, hogy itt velünk legyen és 

visszavigyen az Atyához. Az ú.n. bú-
csúbeszédeiben, a János 14-ben ezt 
mondja többször is: „Én az Atyához 
megyek”.  – Közülünk ki tudhatja? 
Hogy mondhatja el ezt? Ő mégis Isten 
Fia volt, Ő tudhatta. Mi tudhatjuk? 
Az tudhatja, aki még az életében, té-
kozló fiúként így döntött: elmegyek 
az én Atyámhoz és bocsánatot kérek 
tőle – és meg is tette,  az biztos lehet 
benne, hogy halála küszöbén át is az 
ő mennyei Atyjához megy.
Több levelet is kaptunk Füle Lajos 
testvérünktől (2015-ben ő is az Úrhoz 
költözött – a szerk.), aki az ő kedves 
módján versbe szedte gondolatait:

Egészségünknek ha vége, vége,
s testünk terhe egyre súlyosabb,
adj erőt az út megtételére,
s emelj fel, ha botlunk is sokat.

Itt az embert annyi próba éri!
Tűrni sokszor már-már nem tudunk.
Keskeny úton segíts hazaérni, 
hajlékodba fogadj be, Urunk. 

Ez a szívünkből s a szívünkhöz szólt. 
Mert egészségünknek egyszer vége, vé-
ge. Ez a szóismétlés is mutatja ennek 
teljes realitását, – de Isten ad erőt az 
út megtételére, s tudhatjuk, hogy az 
Ő hajlékába fogad be minket.
Az ápolás során – mert végig ott-
hon lehetett a párom – sok szerelmi 
vallomást is kaptam. Hiszen én sem 
csupán betegápoló voltam, hanem 
mindvégig a felesége, a szerelmese 
maradtam. Ezt hangsúlyozni szeret-
ném: ne essünk át a buzgó betegápoló 
szerepébe, hanem végig természete-
sen, szinte csak „mellékesen” ápol-
juk, (persze, teljes gondossággal), 
de a kapcsolatunk legyen a régi, sőt 
egyre mélyebb. Vigyázzunk, hogy 
tapintattal végezzünk minden ápo-
lást – így is nagyon kiszolgáltatott-
nak érzi magát, amit főleg a férfiak 
nehezen viselnek. De kedvességgel, 
sőt kis pajkossággal át lehet hidalni 
ezeket a kényes helyzeteket.
A legfontosabb volt mellette lenni, 
vele lenni. Mindig ezt kérte: ülj ide 
mellém, maradj itt, beszélgessünk. Az 
volt a jelszava: amíg lehet. Mit gon-
doltok, meddig lehet? Ezt egyikünk 
sem tudja, mert egyre fogy az időnk. 
De használjuk arra, amire kaptuk! 
Ahogy mondtam: nap mint nap, min-
dig aznap. Hogy utólag ne kelljen ke-
seregnünk: Ó, ha tudtam volna, hogy 
ez lesz az utolsó két hét!...

„A vigasztalás egy 
fogalom, azzal sokra 

nem megyünk. De van 
egy Vigasztalónk…”
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Mit tennél, ha tudnád, hogy ez az utol-
só két hét? – magadra nézve is, meg 
a szerettünkre nézve is. Sok gyászo-
ló kesereg évekig, évtizedekig: „ha 
tudtam volna, hogy…” – Hát mit tet-
tél volna, és mit tennél, ha tudnád? 
Hogy ne utólag kelljen az elmulasztot-
takat bánni. – Ha utólag bánod, arra 
is van bocsánat, ha kéred. Nem kell 
évtizedekig hur-
colni ezt a terhet, 
mert Isten kegyel-
me erre is kiter-
jed. Énrám se úgy 
tekintsetek, mint 
egy babérkoszo-
rús betegápolóra. 
Sajnos, én sem vol-
tam mindig olyan 
szuper-türelmes, 
de Isten megbo-
csátotta.
Együtt olvastuk 
a Bibliát, együtt 
imádkoztunk, ez 
napi program volt, 
mint korábban is 
mindig. Ezenkívül szívesen olvas-
tunk fel egymásnak. Nagyon élveztük 
a Dobos Károly bácsi áldott életéről 
szóló két új könyvet. Egy másik be-
számolón is elcsodálkoztunk, mi-
mindent végzett el az Úr egy törékeny 
misszionáriusnő szolgálatán keresz-
tül Kínában. Olvastuk a Külmissziói 
Hiradót – felhívom a figyelmeteket 
rá: Táguljon a látókörünk, figyeljük 
Isten nagy tetteit ma is! Akkor nem 
a magunk nyomorúságára tapad a te-
kintetünk. Az Úr megmentő munká-
járól olvasva Isten dicsőítése fakadt 
fel a szívünkből.
És még egy igen fontos dologra szeret-
ném felhívni a figyelmeteket: Egyszer 
itt kell hagynunk a dolgainkat. Tessék 
ezzel is szembesülni! Jó, ha nemcsak 
az egyikünk tudja, mi hol van. Még 
idejében rendezzük az iratokat, amíg 
odaférünk a polchoz, rendezni tud-
juk a fiókokat! Ne zúdítsuk évtizedek 
minden maradványát a gyermekeink 
nyakába!
Ahogy egyre gyengült a párom, egyre 
többet gondoltunk az elválásra, a ha-
zamenetelére, de még az utolsó nap 
sem tudtuk, hogy az lesz az utolsó. 
Még hónapokkal előbb mondta egy-
szer:  Aztán ne szomorkodj, hogyha 
elvisz az Úr. – Ezt nem tudom meg-
ígérni – válaszoltam, – de az biztos, 
hogy Isten kegyelmében maradunk 
mind a ketten. 

Mert valóság az, ahogy a Heidelbergi 
Káté (amely hitünk lényegét foglalja 
össze a Biblia alapján) első kérdése a 
vigasztalásról beszél: Mi néked éle-
tedben és halálodban egyetlen-egy 
vigasztalásod? (Fontos, hogy szemé-
lyes a kérdés, és egyes szám első sze-
mélyben szól a válasz:) „Az, hogy mind 
testestől, mind lelkestől, mind éle-

temben, mind ha-
lálomban nem a 
magamé, hanem 
az én hűséges 
Megváltómnak, a 
Jézus Krisztusnak 
tulajdona vagyok, 
aki az ő drága vé-
rével minden bű-
nömért tökéletesen 
eleget tett”…(nem-
csak úgy általában,  
- az enyémért. Fel 
tudod sorolni, mi 
az a „minden bű-
nöd”, amiért ő tö-
kéletesen eleget 
tett?)

… „és engem az ördög minden hatal
mából megszabadított”…(Meg kellett? 
– Tudod konkrétan?) …
”és úgy megőriz, hogy az én mennyei 
Atyám akarata nélkül egy hajszál sem 
eshetik le a fejemről”… (Nagyobb 
bajok is szoktak érni, mint egy-egy 
hajszálunk elvesztése, de ez a meg-
fogalmazás azért van a Bibliában, 
hogy tudjuk: a legkisebb dolgainkra 
is gondja van Istennek.) …
”sőt minden az én üdvösségemre kell, 
hogy szolgáljon.”  (ami csak ér…)
Így folytatja: „Ezért Ő, Szentlelke által 
az örök élet felől engem is bizonyos-
sá tesz”… (bizonyossá! nemcsak úgy, 
hogy talán, lehet, hátha mégis…) … 
„és szív szerint hajlandóvá és késszé 
tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.” 
– Ez az „ezentúl” mától kezdve érten-
dő. Nem tudom, milyen hosszú lesz, 
de az „ezentúl” az Úr Jézusé legyen! 
Milyen alapon reméled, hogy az örök 
életben lesz részed? Istennél magya-
rázkodásnak nincs helye. Egyetlen 
belépő van a mennyországba, a Jézus 
Krisztus vérére való hivatkozás. A ha-
lála után az lesz a mennyben, aki már 
itt belépett oda Jézussal, aki minden 
bűnéért tökéletesen eleget tett. Ez a 
bizonyosság segít át az elmúlás és az 
elválás nehéz idején, sőt beragyogja 
azt, hogy készülünk a mennybe.
Mindnyájan szembesülünk a ma-
gunk és szeretteink elmenetelével, 

az életünk fogyásával, betegséggel. 
Szembenéztél már vele? Aztán megbe-
szélted Istennel? Mert a szembenézés 
önmagában csak elkeserít, kétségbe 
ejt. De ne maradj így, hanem beszéld 
meg Istennel, és beszéld meg a csa-
ládoddal. Ne legyen ez tabu-téma, 
legyen beszédtéma.  Ha kölcsönös ta-
pintat címén elfojtjuk kérdéseinket, 
szorongásainkat, ez kínos színjátékba 
visz, amely minden érintett szereplőt 
megterhel. Ehelyett erősíthetjük hi-
tünket a Szabadító Jézus Krisztusban, 
aki kihúzta a halál fullánkját, ezért 
megtelhetünk vigasztalással, minden 
nyomorúságunk ellenére csordul-
tig lehetünk a tőle kapott örömmel. 
(2Kor 7,4b)
Az Úr áldjon meg ezzel mindnyájunkat!
 
(Egy gyülekezeti bibliaórán mondta el: 

Pálúr Lászlóné Juliska)

ÉGBE MENT KIRÁLY  
 

Ó, győztes Úr, 
Te égbe ment Király, 
Uralmad végtelen !
Téged imád 
néped, mely visszavár
nagy hittel szüntelen.
Te készíted helyünket 
Atyánknak házánál ,
hol gondjaink megszűnnek,
s lelkünk otthont talál.
 
Mit álltok itt 
égre emelt szemmel,
bús tanítványai? 
Elméteket 
égi értelemmel
meg fogja áldani.
És visszatér majd egyszer,
ahogy most mennybe szállt,
Áldásra tárt kezekkel,
beváltva szent szavát.

Balog Miklós

„Táguljon a 
látókörünk, figyeljük 

Isten nagy tetteit 
ma is! Akkor 

nem a magunk 
nyomorúságára tapad 

a tekintetünk.”
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Egy ideje forgatok 
egy történetet a szí-
vemben, amit na-
gyon tanulságosnak 
és érdekesnek tar-
tok. Megpróbáltam 
utánanézni, hogy 
vajon mennyi a va-
lóságtartalma, de 
sajnos nem akad-

tam a történet nyomára, ezért nem 
tudom biztosan állítani, hogy így, 
ebben a formában történtek meg az 
események, de mindenképpen meg-
osztásra érdemesnek tartom. 
1866-ban, az Amerikai Polgárháború 
után, a rabszolgák általános felszaba-
dítása után történt, hogy egy déli rab-
szolgatartó úr kénytelen volt szélnek 
ereszteni rabszolgáit. Az embereivel 
egyik éjszaka felgyújtatta a rabszolgák 
viskóit és a menekülő embereket pedig 
elzavarta a birtokról. Isten kegyelmé-
ből senki sem halt vagy sérült meg ko-
molyabban. De a mintegy 200 ember 
– köztük sok gyermek – ott állt a senki 
földjén majdnem úgy, ahogyan erre a 
világra jöttek. A testüket fedő néhány 
rongydarabon kívül semmijük sem volt: 
élelmük, szerszámuk, takarójuk vagy 
bármilyen más ruházatuk. Ráadásul 
a háború utáni időkben a vidéket el-
keseredett és dühös déli katonák és 
rabszolgatartók járták, hogy azokon 
a szabadon engedett rabszolgákon 
vegyenek elégtételt, akik éppen szem-
bejöttek. Viszont ennek a csoportnak 
volt Valakije, Akire minden helyzetben 
számíthattak. Ezek a rabszolgák nem 
csak a földi uruknak szolgáltak kény-
szerből, hanem szabad akaratukból is 
szolgaságot vállaltak annál az Úrnál, 
aki gyermekeiként tekintett rájuk, és 
„melyik apa az”, aki ne gondoskodna 
gyermekeiről (Lukács 11,9-13)?
A közösségnek három vezetője volt. 
John az idős presbiter, Jacob egy kö-
zépkorú férfi  és Thomas, aki ugyan elég 
fi atal volt vezetőnek, de rendíthetet-
len hitéből olyan bölcsesség fakadt, 
amit a nála jóval idősebbek is szíve-
sen birtokoltak volna. Egy erdőben 
bujkálva, egy tisztáson szedte össze 
magát a csapat és gondolkodtak el 
azon, hogyan is tovább. Nem tudták, 
hogy mit kezdjenek ennyi emberrel, 
hova menjenek, mit csináljanak. Így 
azt tették, ami a legjobb ilyen helyzet-
ben: leborultak imádkozni. Imádságos 

csendjüket valaki közeledtének nesze 
zavarta meg. Egy idős, fehér férfi  volt 
az. Leginkább egy leharcolt katoná-
nak tűnt, de az arcáról mégis béke és 
kedvesség sugárzott. Óriási csomag 
volt a hátán, aminek a takarásában 
egy fi atal fi ú is kilépett a fák közül, 
szintén óriási csomaggal a vállán. 
„Hát, azt nem mondta, hogy ennyien 
lesztek, de elhoztam, amit tudtam.” 
– szólalt meg. Ezzel letette ő is és a 
fi ú is a csomagot. Majd, úgy ahogy 
jöttek, elindultak visszafelé, amikor 
hirtelen megállt az idős ember. „Ja, 
azt mondta, hogy kövessétek délnek 
a Baton Rouge-i utat, a többit majd 
időben meglátjátok.” Mindenki né-
mán és értetlenül állt. Thomas törte 
meg a csendet: „Ki küldött? Kiről be-
szélsz?” Az öreg férfi  már távozóban 
csak annyit vetett hátra: „Isten áldjon 
titeket!” A két csomagban takarók, 
kések, tűzszerszámok, fém edények 
voltak. Ennyi embernek nem sok, de 
több a semminél.
A következő 3 hétben több hasonló 
találkozás történt és voltak, akik ru-
hákat, voltak, akik kapákat, fejszéket, 
edényeket, élelmet adtak a vándorló 
csapatnak. Ami pedig a legjobban 
meglepte őket, hogy semmilyen tá-
madást, vagy bántást nem kellett át-
élniük. Menet közben a létszámuk is 
növekedett, mert hasonló helyzetben 
levő, elzavart családok, kisebb közös-
ségek csatlakoztak hozzájuk. Nem 
tűz- vagy felhőoszloppal, de Isten fo-
lyamatosan vezette őket. Azon vették 
észre magukat, hogy annak ellenére, 
hogy fogalmuk sem volt, hova men-
nek, mégis nyugodt, biztos várako-
zással tekintettek a cél felé. Lelkileg 
nagyon megerősödtek, érezve, hogy 
Isten karjaiban vannak. Szinte egész 
nap énekeltek, nem tudták megunni 
és belefáradni. Viszont a testük ad-
digra már nagyon fáradt és megviselt 
volt. Végül Louisiana Állam déli, mo-
csaras területeinek szélén álltak meg.
A mocsár szélét elérve John, Jacob 
és Thomas is érezte, hogy tovább kell 
menniük. Be a mocsárba. Sok min-
dent átéltek és megtapasztaltak, de 
amikor az elcsigázott, fáradt csalá-
dokra néztek, kezdett erősödni a ké-
tely. „Biztos, hogy ez Isten akarata? 
Igaz, eddig is velünk volt, de ez még-
is csak egy mocsár! Ott csak kígyók, 
alligátorok és moszkitók vannak!” Az 

Tisztelt Mera Rádió! Hálákat adok 
mennyei Atyámnak, az Úr Jézusnak 
Önökért és az Önök áldásos mun-
kájáért. Önöknek pedig köszönetet 
mondok a tiszta igehirdetőkért. 
Rokkant nyugdíjas vagyok. 42 éves 
munkaviszonyom van. Mindig fi -
zikai munkát végeztem, és sajnos 
lerokkantam.
14 évig minden vasárnap jártam 
templomba, 6 éves koromtól jár-
tam hittanra 8 éven keresztül. De 
hát míg gyakoroltam, elég felszínes 
volt a hitem. Valójában 47 éves ko-
romban tértem meg. Azóta már tu-
datosan, szívből tudok imádkozni. 
Sajnos egy rossz vállalkozás miatt 
elvesztettük a lakásunkat és min-
denünket. Akkor került kezembe 
a Biblia. Már elkeseredésemben 
az öngyilkosság járt az eszemben.  
Úgy érzem, a Biblia és az Úr igéje 
mentett meg az öngyilkosságtól. 
Azóta már kétszer is kiolvastam 
a Bibliát. 
Ha az Úr megsegít és élünk, 2 hónap 
múlva belépek a 67. évembe. Az az 
igazság, hogy 66 év alatt sokszor 
elestem, de az én jóságos mennyei 
Édesatyám mindig megsegített és 
fel tudtam állni. 
Hajdú-Bihar megyében görög ka-
to likus vallásúnak kereszteltek. 
Körülbelül 20 éve rátaláltam a 
MERA adásaira a rádióban. Sze-
rintem ezt az Úr segítségének kö-
szönhetem. Azóta, 20 éve 99 %-ban 
hallgatom Önöket minden este. 
Kérem az Urat, hogy ameddig élek, 
hallgathassam az Önök igehirde-
téseit. Az Úr gazdag áldását ké-
rem Önökre és áldott munkájukra. 
Őszinte tisztelettel,

V. József, Kunszentmiklós

Hála! Hála! 

„Az ördög szereti 
a tétlen hívőt, 
azt sem bánja, 

ha nem csinál semmi 
rosszat, 

CSAK JÓT NE TEGYEN!”
C.H. Spurgeon
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emberek kezdték észrevenni a vezető-
ik tanácstalanságát és ezzel nyugta-
lanság szaladt végig a táboron. Ekkor 
Judith, egy fi atalasszony szólalt meg 
hangosan, aki várandóságának 8. hó-
napjában járt. Férjét, a gyermekük fo-
ganása után nem sokkal agyonverte az 
akkori „gazdájuk”. Férje halála után, 
Judith egy reggel azzal a sziklaszilárd 
tudattal ébredt fel, hogy gyermekük 
már szabadként fog megszületni. Ez 
a fáradt, kimerült fi atalasszony csak 
ennyit mondott: „Mindegy, hogy mit 
mutat nektek Isten, kövessétek bát-
ran. Én pedig követni foglak titeket!” 
Hirtelen csend lett. Majd egymás után 
kiáltották az emberek „Én is követ-
lek!”, „Én is követlek!”. Moses, egy 
roppant termetű és erejű férfi  is fel-
magasodott a tömeg közepén és így 
szólt: „Én is követlek titeket, de csak 
azért, mert tudom, hogy minden kö-
rülmény között Isten a vezéretek, és 
Ő nem fog minket magunkra hagy-
ni! A gyermekei vagyunk!” Ez volt az, 
amire a vezetőknek és a közösségnek 
szüksége volt ahhoz, hogy új erőre 
kapjanak. Ők egyek. És nem a bőrük 
színében, nem a társadalmi helyze-
tükben, hanem abban, hogy ugyanaz 
a krisztusi kegyelem árad rájuk, hi-
tük jutalmaként.
Elindultak hát, be a lápba. Egy kis 
töltésszerű ösvényen haladtak. Úgy 
tűnt, mintha valaki direkt építette 
volna azt oda, de mégsem láttak rajta 
egyetlen egy lábnyomot sem. Ahogyan 
haladtak előre, egyre nyilvánvalóbb 
lett, hogy a rút és kegyetlen mocsár 
igazából egy kifogyhatatlan éléskam-
ra. Hamar rájöttek arra is, hogy a 
moszkitók mely növények illatát nem 
állhatják. Rengeteg madártojást ta-
láltak, a víz nyüzsgött a halaktól. A 
kígyók és alligátorok pedig inkább 
nem merészkedtek közelebb a zajos 
tömeghez. Több napig tartott az út, de 
minden este a Nap lenyugvása előtt 
találtak egy akkora tisztást, ahol az 
éjszakát tölthették. Amikor pedig a 
félelem vagy a kétség erőt vett volna 
rajtuk, az Istent dicsőítő közös ének-
lés további erőt adott az úthoz.
Egyik nap, dél táj-
ban, valami na-
gyobb földdarabhoz 
érkeztek. Ami a sze-
mük elé tárult, az 
teljesen elképzel-
hetetlen volt. Egy 
jelentős méretű szi-
get terült el a mo-
csár közepén, rajta 
rengeteg szárazföl-

di fával, bokorral. Közelebb érve lát-
ták meg, hogy jó részük roskadásig 
van gyümölcsökkel. Őzek, vadmala-
cok közelítettek a csapat felé jelezve, 
hogy még soha nem találkoztak em-
berrel. Maga a föld kiváló minőségű 
termőföld volt. Minden kétséget ki-
záróan tudták, hogy megérkeztek a 
célba, az Ígéret Földjére. Együtt ad-
tak hálát Istennek a szeretetéért és 
gondviseléséért. 
Egy év elteltével a mocsár közepén 
álló szigetet takaros kis kunyhók és 
megművelt földek tarkították. Okosan, 
takarékosan, igazságosan osztották 
fel a területet, hogy hosszú távon is 
megélhetést biztosítson az egyre gya-
rapodó „városnak”, Promise Town-nak, 
ami azt jelenti, hogy Ígéret Városa.
A város központjában, a sziget köze-
pén magasodó kis dombon épült fel 
az imaház. Ez volt az első épület, amit 
felépítettek. Senkinek nem volt hajlék 
a feje felett, amikor nekiláttak, hogy 
egy templomot emeljenek, ahol minden 
nap munka előtt és után összejöhetnek 
imádkozni, Istent dicsőíteni és tanulni 
a Bibliából. Nem sokkal letelepedésük 
után egy másik nagyon fontos dolgot 
is tettek: kijelöltek egy kis csapatot, 
akik visszamentek azon az úton, ahol 
ők jöttek, hogy ha találnak hozzájuk 
hasonló kóborló lelkeket, akkor hívják 
őket meg a városukba. Így történt, hogy 
néhány éven belül egy egész város nőtt 
ki a mocsár közepén. Megtanulták, ho-
gyan lehet a mocsarat lecsapolni és az 
így nyert rendkívül értékes talajban 
haszonnövényeket termeszteni. Az 
első néhány évben – Istenen kívül – 
a mocsár adott védelmet a kis közös-
ségnek, utána pedig már a létszámuk 
miatt nem bántották őket. De az igazi 
különlegesség az volt, hogy az egész 
város egy gyülekezetet alkotott. Nem 
kényszerítettek senkit sem hitre (nem 
is lehet), de bárhonnan is jöttek új ván-
dorok, megérezték, hogy ezen a helyen 
a szolgák igazából fi ak és az egyetlen 
igazságos gazda, maga a Szerető Atya 
(Pál levele a Galatákhoz 4,6-7).

Nemeshegyi Zoltán

Ez az esemény már tíz évvel ko-
rábban történt. Elterveztük, hogy 
hozzákezdünk családi házunk re-
noválásához, ami a külső és belső 
festésből állt. Először a belső falakat 
festettem le, majd a külső követke-
zett. Szépen haladtam a munkával. 
Mikor a falfestést befejeztem, a tető 
alatt lévő deszkához kezdtem hozzá. 
A két oldal és az első rész elvégzése 
után másnap  reggel a hátsó rész 
festéséhez készülődtem, mikor át 
kellett menni a szomszéd udvará-
ba, ami meg is történt. Az udvaron 
kocsibejáró volt betonból. Hogy a 
létrával a betont nehogy megsért-
sem, a létra talpa alá egy deszka da-
rabot  tettem. A létrát a festeni való 
padlóhoz támasztottam, és kipró-
báltam, hogy stabilan áll-e. Jónak 
találtam, és úgy gondoltam, kezd-
hetem a munkát. Ahogyan elkezd-
tem a festést, két három ecsetvonás 
után a létra egyszer csak elindult 
alattam, kicsúszott a betonbejáró-
ról és a hátsó falnak csapódott. A 
létra szinte kidobott a három méter 
magasságról, közben refl ex szerű-
en leugrottam a létráról. Ahogyan 
a föld felé repültem, éreztem, hogy 
a lábam előrefelé halad és hanyatt 
fogok talajt érni. A fejem a beton-
hoz csapódik, és biztosan szétmegy. 
Mikor közeledett a földet érés,  azt 
éreztem hogy, valaki tartja a fejem 
és egyáltalán nem érte a betont. Ezt 
az érzést ma is, tíz év után úgy ér-
zem mintha ma történt volna. Azóta 
sokszor elmondtam családtagjaim-
nak ezt az esetet, és biztos vagyok 
benne, hogy az a valaki, aki a fe-
jemet tartotta, Isten által küldött 
őrangyalom volt. Vigyázott rám, 
hogy a súlyosabb bajt elkerüljem. 

J. János, Bekecs
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Nézem a TV-ben az egyházi műso-
rokat. Szinte mindegyiket. Van rá 
időm. Amiből szorgos aktív éveim 
alatt viszonylag kevéssel rendelkez-
tem, annak most bővében vagyok, a 
szabad időnek. Különösen a hosszú és 
borongós téli napokon jobban telnek 
az órák, ha van valamiféle elfoglalt-
ságom, és ez a TV program is valami. 
Nem nézek mindent, csak a 
természet-fi lmeket, ha van-
nak (többnyire nincsenek), és 
az egyházi műsorokat, ha ép-
pen semmi más dolgom nincs. 
Olykor jó biblikus tanítást hal-
lok. Máskor a szép liturgiában 
gyönyörködök. Örömmel nézem 
az egyházi szociális szolgálatok sok-
féleségét. Imádkozom azokért, akik 
Erdélybe, a Böjte Csaba által felka-
rolt gyerekeknek visznek adományo-
kat, vagy akik Kárpátaljára utaznak. 
Legfőképpen a gyerekeket szeretem 
nézegetni. A tiszta tekintetüket. Vagy 
az istentiszteletek, – illetve misék al-
kalmával – azt, hogy a nagypapáktól 
az unokákig mindnyájan ott vannak 
a templomban. 
A kamera időnként ráközelít egy-egy 
szelíd arcra. Elmélyült áhítat, befelé 
néző szemek. Bűnbánat, alázat, felol-
dozás, megkönnyebbülés. Emelkedett, 
megszentelt légkör. Zúg az orgona, vagy 
énekel a kórus, olykor az egész gyü-
lekezet. A papnak lassú, pontos, szép 
mozdulatai vannak, ahogy magasba 
emeli az os-
tyát. A kicsik-
től a nagyokig 
hol feszülten 
f igyelnek, 
hol lelke-
sen énekel-
nek. Olykor 
egy-egy be-
zárt arcon meglátszik, hogy nem ebben 
a körben „szocializálódott”. De aztán 
tovább megy a kamera, és a sok-sok 
tiszta arc gyönyörű. Ha semmit sem 
hallanék, akkor is gyönyörködnék ben-
nük. Igazabb vallástétel ez minden szó-
nál a Krisztus mellett. Hála Istennek, 
manapság sok van belőle. Gyerekek, 
fi atalok, házaspárok, idősek...

Aztán másfajta istentisztelet követke-
zik, egy másik adásban természetesen. 
Látványos, lendületes, korszerű zenei 
stílus, semmi misztika, semmi ami 
„avitt”. Minden pontosan a helyén, 
pontosan kidolgozott forgatókönyv 
szerint. A tökéletes fényeffektusok 
együtt váltanak a zenei együttes vagy 
a szónok fordulataival. Ha csak hal-

lanám, és úgymond ke-
gyességi vagy teológiai 

tartalmát érzékelném, 
semmi kivetnivalót 
nem találhatnék benne. 
A modern, vagy poszt-

modern jelleg ízlés 
dolga lenne, ha nem 

látnám az arcokat. Mindenki 
igyekszik, mindenki a legjobbat akar-
ja, mindenki a legjobb arcát mutatja. 
Minden végiggondolt, minden kiszá-
mított. Minden profi .
Tulajdonképpen éppen ez a baj. Azon 
gondolkodom, hogy kicsoda az em-
ber egyik-másik arc mögött? Ki az, 
aki meggyőző akar lenni? Ki az, aki 
megtanulta és alkalmazza még a pro-
fi zmust is az evangélium továbbadása 
érdekében? Visszafogott, intelligens, 
mondhatnám ízléses, szakmailag rend-
ben lévő, de mégiscsak show-műsor. 
Aki erre van kihegyezve, azt minden 
bizonnyal magával ragadja. Hogy meg-
tanultuk mi evangéliumiak használni 
a médiát! Sehol senki nem bakizik. 
(Igaz, amott se.) Ez ugyan nem az 

evangéliumi atyák egy-
szerű megnyilatkozása, 
akik olykor keresték a 
szavakat is, hanem a 
profi zmus minden ap-
ró mozzanatával bánni 
tudó (hájával megkent) 
előadás. Csak az arcok! 
Csak az arcok, ne len-

nének, azok a lárva arcok! 
Valószínűleg nem a stílussal van a 
baj. Annak ellenére, hogy a régiek azt 
mondták, hogy a stílus az ember. Vagy 
ha mégis, akkor ez esetben is igaz, a 
stílus is kibeszéli azt, hogy mi van 
belül az emberben. Tiszteletreméltó 
az igyekezet, de mi az eredménye?
Alighanem azok az istentiszteleti al-

„…e világon nem csak 
álarc van, 

hanem arc is...”

Évtizedek óta az USA-
ban élek, és rászoktam az 
angol-nyelvű szolgálatok 
hallgatására. Körülbelül 

egy éve, egy könyv olvasása után 
rátálaltam az adásukra (a net-en), 
és azóta minden műsort meghall-
gatok. Legtöbbször hétvégéken, 
házimunka közben. Így a munka 
is hamarabb megy és az édes ma-
gyar nyelv hallgatása és tartalma 
sok örömöt szerez. Nagyon szépen 
köszönöm.
Nagyon sok szeretettel és hálás 
szívvel, 

Ibolya

„Amit tesztek, lélekből 
végezzétek, úgy mint az 
Úrnak, és nem úgy mint 
az embereknek, tudván  

hogy ti viszonzásul az Úrtól fog
játok megkapni az örökséget.” 
Kolossé 3,2324.
Áldott tanács és ígéret van a mai 
igében számunkra, köszöntöm 
általa a testvéreket. Az írás mu-
lasztása vádolta a lelkemet, most 
igyekszem megköszönni kedves 
biztató leveleiket és az Antenna új-
ságot. Az Úr iránti hála tölti be  a 
szívemet, hogy szól az ige a rádió-
ban, és a tiszta tanítás a testvérek 
írásai által. 
Zika Klára testvér cikke igen felrá-
zó, és a többi bizonyságtevő sorok 
lelki épülést jelentenek számomra. 
Örömet jelent, hogy hallgathatom a 
rádióban a délelőtti és esti szolgá-
latokat is. Úgy érzem, hogy a lehe-
tőség felelősséget is ró rám. Több 
testvért biztatok a rádió adások  
hallgatására, de kitérő válasz az, 
hogy nem jön be az adás a rádió-
jukon. Meddig ér a rövidhullám? 
Más is imádságra indította szívemet. 
Továbbra is kívánom támogatni a 
szolgálatot az Úr biztatása szerint. 
„Törekedj az igazságra, a hitre, a 
szeretetre, a békességre azokkal 
együtt, akik tiszta szívből hívják  
segítségül az Urat”. (2. Timóteus 
2,22)
Testvéri szeretettel:

M. Jolán, Csetény
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kalmak hirdetik hitelesen azt, hogy 
e világon nem csak álarc van, hanem 
arc is, ahol nem törődnek azzal, hogy 
most TV istentisztelet (mise) van-e 
vagy csak úgy megy minden, mintha 
ott se volna a TV. Mert Isten akkor is 
ott van, ha TV nincs ott, meg akkor 
is, ha a TV is ott van. De ha a maguk 
természetes módján vesznek részt raj-
ta, és nekik ez nem látványosság, és 
nem is bemutató, akkor az se zavar, 
ha éppen közvetítik. Még akkor sem, 
ha ők is tudják, hogy most „adásban 
vannak”. 
Mint ahogy a mókus a fán, az őzike 
a lombok között, a patak a medré-
ben mind a maga módján van jelen. 
A mókus nem akar mókusnak lát-
szani, hiszen ő mókus e nélkül is. Az 
őzike sem mutatja magát őzikének, 
bármilyen kecses, és bármennyire 
tudatában van, – vagy nincs, – hogy 
ő szép, mert ő őzike. Ilyennek terem-
tette az Isten. Bár benne gyönyörköd-
nek az emberek. A patak is, csak úgy 
patakként van jelen, hát 
hogyan lehetne másképp, 
amikor őt meg az Isten 
pataknak teremtette? 
Sem nem tud, de nem 
is akar más lenni, mint 
ami. Patak. Ezért tiszta.
A szentség és tisztaság is 
öntudatlan. Ami nem az, 
annak nagyon kell ipar-
kodnia, hogy annak lás-
sák. Aztán hogy van az, 
hogy születésünktől fog-
va átlátunk rajta mégis? 
Azt is észrevesszük, ha valami nem 
ilyen „csinált”, hanem igazi. 
A minap ölemben üldögélt az alig egy 
éves kis-unokám. Beszélni még nem 
tud, de nagyon okos és mindent „el-
mond” amit akar. Kézzel-lábbal, gő-
gicsélésével, mozdulataival, főleg a 
szemével, arcával, az egész kicsi tes-
tével. Kér, pöröl, huncutkodik, pa-
naszkodik, kedveskedik. Mindig rá 
van írva, hogy ez most komoly, vagy 
csak úgy teszi magát. De ha ránk néz, 
ezt rajtunk is látja. 
Hogy van ez, hogy alig kezdtük meg 
az életünket, és máris kiigazodunk 
ezekben a dolgokban? Még alig van 
tapasztalatunk nekünk, emberek-
nek egymásról, de azt máris tudjuk, 
hogy valami komoly, vagy csak játé-
kos, esetleg megjátszott? De mégis 

tudjuk. Anélkül, hogy ezt valaki taní-
totta volna nekünk. Nem kell hozzá 
viselkedés-tudomány, mély-lélektan, 
nem vettünk részt semmilyen pszicho-
lógiai tréningen, és mégis becsapha-
tatlanok vagyunk e téren. 
Nagy lehetőség és egyben nagy kí-
sértés, amikor „megjelenünk”, a TV 
képernyőjén is. Eszembe jut az életem 
nagyobbik hányada, amikor semmilyen 
mértékű megnyilvánulásunk nem le-
hetett a képernyőn nekünk, keresztyé-
neknek. Csak olyan kereszténységgel 
kapcsolatos műsorok voltak, amelyek 
maradiságunkról, a keresztény eszme 
túlhaladottságáról, az egyház bűneiről, 
a tudományos gondolkodás szerinti 
tévedéseinkről szóltak. Esetleg gúny 
tárgyaként került elő a hit. Ha itt-ott 
megjelent rólunk valamilyen emberinek 
mondható műsor, futótűzként terjedt 
a híre köztünk. Ha ezen múlt volna a 
keresztyénségünk, már régen ki kellett 
volna halnunk. De ez a mellőzöttség 

nem ártott 
nekünk. 
Azonban a 
show-jel-
leg milyen 
magvetés? 
Annak, aki 
erre van 
kihegyez-
ve, és maga 
is „szakmai 
szemmel” 
nézi, annak 
bizonyára 
imponál ez 

a „magvetés”. De az legtöbbször ma-
ga is kolléga vagy rivális. 
És a többi? Aki csak úgy nézi a TV-t, 
mint magam? Ki vagyunk mi már 
maiak tanulva minden huncutságból. 
Pontosan tudjuk, – mert látjuk, – hogy 
ki az, aki őszinte, és ki az, aki profi 
ugyan, de amit mutat, az csak „adás”. 
Teljesen függetlenül attól, hogy vala-
kit érdekel-e a vallási műsor van nem. 
De ha valaki csak úgy odanéz, – ha 
valamiféle tisztán emberire vágyik – 
az a show-műsorról valószínűleg át 
fog kapcsolni más csatornára. És ha 
tényleg van benne fogékonyság va-
lami igazán emberire, a tiszta arcok 
fogják ott tartani a képernyő előtt és 
nem a profi keresztyén adás. 

Hegyi András

„A szentség 
és tisztaság is 

öntudatlan. Ami nem 
az, annak nagyon 

kell iparkodnia, hogy 
annak lássák.”

Tudom, már régen meg 
kellett volna írni ezt a 
levelet, de mindig halo-
gattam. Most úgy rám 

nehezítette az Úr, hisz a heti Ige is 
az: „Ma, ha az Ő szavát halljátok, 
ne keményítsétek meg  szíveteket.” 
(Zsid 3,15). Ezért is engedelmes  sze-
retnék lenni. Hiszen tudom,  nagy 
a tét, hallhatjuk-e továbbra is  az 
adásokat. 
Számunkra nagyon sokat jelente-
nek  az igei műsorok. Évek, évtize-
dek óta rendszeresen hallgathatjuk 
az éter hullámain keresztül Isten 
drága Üzenetét. Még a megtéré-
sünkkor kezdtük a Monte Carlo 
adásaival, azóta szinte megszakí-
tás nélkül. Főleg a délelőtti adá-
sok épültek be mindennapjainkba. 
Lakásunk több helyiségében, kony-
hában, szobában, sőt még kint az 
udvaron (reméljük, szomszédaink 
örömére és épülésére) külön rádiók 
vannak, amelyeken csak a rövid-
hullámú adásokat tudjuk fogni.
Az Úr Jézus sokszor szólt, intett, 
erősített, épített bennünket, gyer-
mekeinket az adásokon keresz-
tül. Nem akarok személyválogató 
lenni s most felsorolni kik azok, 
akiknek szolgálatai közel állnak a 
szívünkhöz, hisz az a fontos, hogy 
az Úr Jézus tiszta evangéliuma 
hangozzék. Drága kincs ez a mai 
világban, amikor annyiféle ha-
mis tanítás hangzik. Emlékszem, 
milyen nagy öröm volt számunk-
ra, amikor először szólt vasárnap 
délelőtt is a Mera, hisz előtte csak 
a rádiós istentiszteleteket hallgat-
hattunk, mennyire más volt a „ha-
misítatlan tej” íze.
Szeretném megköszönni az An-
tenna újságokat. Rendszeresen 
kapjuk, nagyon szeretjük olvasni, 
sokat épülünk belőlük. Köszönjük, 
hogy kaphatjuk. Ismerőseink is 
örömmel forgatják.
Kedves testvéreink, az Úr Jézus 
áldja meg szolgálataitokat ott a 
mikrofon túlsó végén, hogy még so-
káig hangozzanak a rövidhullámú 
adások is, ha így kedves az Úrnak.
Sok szeretettel  

K. Károly és családja 
Szombathelyről
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„Az én juhaim hallják az én szómat.”
Érdekes megfi gyelést tettem az érettsé-
gi találkozók szókészletének változását 
illetően. Az első egy-két alkalommal a 
házasságom, gyermekeim, és a mun-
kahely, kinevezés, előrelépés szavak 
szerepeltek a leggyakrabban, majd a 
megterveztem, megalkottam, létre-
hoztam, kikutattam kifejezések elő-
fordulása került túlsúlyba. Később 
előjöttek a kineveztek, kitüntettek, 
elnyertem, azután pedig az unokák, 
„unokázás” kifejezések lettek gya-
koribbak. A találkozók létszáma év-
ről-évre (bocs. 5 évről-5 évre) apadt, 
majd ebben az évben ismét kettővel 
több osztálytársunkra gondoltunk 
egy perces néma felállással, akit a 
múlt alkalommal még magunk kö-
zött láthattunk.
A legutóbbi  beszámolókban megsza-
porodtak bizonyos orvosi szakkifeje-
zések, ― sztroke, kemó, rehabilitáció, 
vérnyomás, stb. ― azokkal szemben, 
amelyek az alkotással, munkával, vagy 
a családi örömökkel kapcsolatosak. 
Szinte felüdülést jelentettek ebben a 
sorban Cs. Laci barátom (osztálytár-
sam) szavai. Az unokázás örömeinek 
ecsetelése mellett lelkes előadást tar-
tott hobbijáról ― a repülőgép-model-
lezésről―, amibe nagy erővel vetette 
bele magát, amikor befejezte sikeres 
kutatói pályafutását a KFKI-ben. 
Szívesen hallgattam lelkes beszá-
molóját a távirányításos repülőgép 
modellekről, mert engem is nagyon 
érdekelt az ilyesmi, bár én valószínűleg 
vitorlásmodelleket „táv-irányítanék”, 
ha módom volna rá. Csak hát ― bár 
nagyon izgalmas ―, kicsit költséges 
ez a hobbi.
Van egy kis adó egység, amivel az 
ember rádióhullámok segítségével 
irányítja a kis 1,5 cm³-es benzinmo-
torral ellátott repülőgépet, amiben ki-
csi rádióvevő van. Ez veszi a jeleket, 
amelyekkel a repülőgépet vezérelni 
lehet. Izgalmas, amikor a magasban 
száguldó repülőgéppel különböző 
manővereket, komoly bravúrokat le-
het csinálni. Még a honlapján megte-
kintve is érdekfeszítő az ilyen repülés, 
hát még, amikor az ember ott lehet a 
helyszínen, és saját kezével irányítja 
a repülőgép mozgását.
Kérdések özönével halmoztam el, s 
ezek során azt is elárulta, volt már 
olyan eset is, amikor a repülőgép olyan 

messzire szállt, hogy soha nem jött 
vissza. Örökre elveszett. Nem tud-
hatjuk, mi történt vele. Összetört? 
Megtalálta valaki, aki ― bár szerette 
volna ― nem tudta használni, mert 
a hozzá tartozó vezérlőegység nélkül 
nem képes működni. Valami történt 
vele, ami megfordíthatatlan, jóváte-
hetetlen? Nagy kár, mert egy ilyen 
repülőgép elkészítése nagyon sokba 
kerül. Nem sok nyugdíjas engedheti 
meg magának. Meg hát, meg is sze-
reti az ember ezt a kedves kis játékot, 
mert a saját alkotása.
Sokáig motoszkált bennem ez a tör-
ténet, s amikor az elveszett repülő-
gépre gondoltam, mind gyakrabban 
elém hozta a Szent Szellem ezt az igét:  
„Az én juhaim hallják az én szómat!”
Bizonyos tekintetben mi is olyanok 
vagyunk, mint ez a kis repülőgép. 
Teremtőnk nagy gonddal alkotott meg, 
és sokféle adománnyal, képességgel 
látott el bennünket. (Az egy nagy kü-
lönbség köztünk és a repülőgép kö-
zött, hogy nekünk ’szabad akaratunk’ 
is van, amivel felülbírálhatjuk a tőle 
kapott vezérlést.)
Különben bennünk is van egy ki ve-
vő készülék, amivel tudjuk venni az 
„adó jeleit”. Ez megmondja, hogy mit 
kellene tenni, merre kellene fordul-
ni, hogy repülni tudjunk, hogy Ő ― 
az Alkotónk ― gyönyörűségét találja 
a röptünk követésében. Ezt a kis ve-
vőkészüléket én magam úgy szoktam 
mondani: „az a belső szelíd hang”. 
Amikor ezt hallom, és ezt követem, 
akkor biztos a repülésem. Akkor van 
baj, ha olyan útvonalra tértem, ahol 
„csökken a térerő”. Komoly veszélyt 
jelez, ha már gyengén hallom azt a 
„halk, szelíd hangot”. Ez nagyon ve-
szélyes helyzet, mert ha már nem tu-
dom hallani, ha „már nem veszem a 
jeleket”, akkor eltévedhetek, és ösz-
szetörés, elveszés, katasztrófa is le-
het a vége. 
Gyengül a „vételi jel”! Mi lehet az oka?
1. Talán túl messze kerültem az adó-
állomástól? Ha most megfordulnék, 
talán még vissza tudnék kerülni a 
„hatásköri övezetbe.” Rossz a hala-
dási irányom, annak pedig pusztu-
lás, összetörés a vége.
2. Lehet, hogy elég közel vagyok az 
adóállomáshoz, térerő is van, csak 
nagy a „háttérzaj”, ezért nem tudom 
kivenni a helyes irányt. A „halk sze-

Köszönöm az Úrnak és 
nektek, drága testvéreim, 
hogy minden nap hall-
gathatom a Mera adása-

it, amely hitem erősítésére szolgál.  
Köszönöm az Antenna újságot, ami-
ből biztatást, fi gyelmeztetést kapok. 
Van DVD-n református istentisz-
teletem, vasárnap ezeket hallga-
tom. Én már templomba nem tudok 
menni, de van mennyei jó Atyám, 
kihez fordulhatok és Ő megsegít. A 
Bibliám nagyon széthullott. Isten a 
helyembe hozta azt, aki ötöt kapott  
egy lelkésztől ajándékba, így nekem 
is jutott. A mosógépem is elromlott, 
öreg lett az is, Isten rendelte, hogy 
helyrehozza valaki. Így mindig át-
érzem Isten gondoskodó kegyel-
mét, hogy ami szükséges, fontos 
számomra, Ő látja, és kirendeli a 
segítséget. Hála és dicsőség gon-
doskodó szeretetéért!
Köszönöm kedves leveleiket, az igé-
ket, melyekből erőt, vigasztalást 
kapok. Isten áldása kísérje életét, a 
Mera minden kedves dolgozójának!  
Istentől egészségben gazdag új évet 
kívánok sok-sok szeretettel, imával. 
Ezzel az igével zárom  soraimat:  „De 
az Úrra nézek, várom az én szabadí
tásom  Istenét, meghallgat engem az 
én Istenem.”

Szeretettel, imával a 82 éves  
Sz. Róza néni, Románia, Salard
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líd hangot” hamar el tudja nyomni a 
mindennapi élet lüktető zakatolása, 
a kenyérharc csörtetése, a TV műsor 
minden figyelmet lekötő vonzása. 
Átélted már, hogy amikor egy izgal-
mas filmet nézel a TV-ben, nem hallod 
meg, amikor a konyhából szól hozzád 
a feleséged? Miért nem hallottad? Ő 
ugyanolyan hangosan beszélt, mint 
máskor, de te más ― erősebb ― han-
gokkal vetted körül magad, és az ő 
hangját elnyomta a hangszóró. A sok 
zaj, a sok információ közül nehezen 
lehet kiszűrni ― gyakran már lehe-
tetlen is ― azt, ami helyes irányba 
vezeti a repülő útját. 
3. Az is megtörténhet, hogy a felesé-
ged elég hangosan szólt a konyhából, 
mégsem jutott el a tudatodig, mert 
más valami lekötötte a figyelmedet. A 
másik ― erőszakosan ható információ 
―, „leárnyékolta” a vezérlő jelet. Bár 
még nem mentem messze az adótól, 
de ha „le vagyok árnyékolva”― valami 
„takarja” a másik információt ―, ak-
kor is megszűnik az összeköttetés. Az 
elektronikus adatátvitel szakemberei 
kiváló térerővel rendelkező helyen is 
tudnak olyan helyet/olyan teret létre-
hozni, ahol nulla lesz a térerő. Nem 
kell hozzá más, mint körül kell zárni 
a kérdéses teret, egy leföldelt fémve-
zető hálóval. Ezen belül még a legér-
zékenyebb műszerek sem mutatnak 
ki „vételi jelet”. A műszerek le vannak 
árnyékolva. Valami belépett az adóál-
lomás és a vevőkészülék közé. Nincs 
semmi kapcsolat az adóállomás és a 

vevő egység között. Amikor a MinDig 
TV szerelőjét kihívtad a lakásodba, 
elsőként azt vizsgálta meg, hogy az 
antennád felállítási helyétől van-e rá-
látás az adótoronyra. Ha közöttetek 
van egy hegy, vagy egy magas vasbe-
ton épület ― ami árnyékolást jelent-
het ―, akkor bajban vagy.
Amikor a családdal vendégségben 
vagytok, a szőnyegen pajtásaival ját-
szó kisfiad a tekintetedből meglátja, 
ha nem helyesled a viselkedését, s 
mindjárt visszafogja magát, de ehhez 
„szemkontaktus” kell. Lehet, hogy 
a gyerek rendszabályozását később 
szemkontaktus nélkül is meg fogod 
oldani, de ez a gyereknek már fáj-
dalmasabb lesz, mert emlékezetessé 
akarod tenni számára. 
Isten is gyakran így van velünk. „Sze
me immel tanácsollak téged”, mond-
ja a zsoltáros. (Zsolt 32,8) Ő mindig 
a számodra kedvezőbb, kellemesebb 
megoldást fogja választani, amikor 
vezetni próbál. Ha nem Rá nézel, 
kerülöd a tekintetét, (mert valami 
„rosszban jársz”), ha nem Rajta tartod 
a szemed, amikor repülőd beárnyé-
kolt helyen/állapotban van, akkor rá-
kényszeríted Istent, hogy keményebb 
módszert alkalmazzon.
Ezt a címben szereplő igét jelzőrend-
szernek tekintem. Nem fogadom el a 
Szétdobálótól (Diabolosztól) ― amit 
el akar hitetni velem ―, hogy nem tar-
tozom a Pásztor juhai közé, mert nem 
hallom ― vagy nem elég jól hallom ― 
az Ő hangját. Amikor észreveszem, 

hogy „romlik a vétel” igyekszem ki-
küszöbölni azokat a zavaró tényező-
ket, amelyek gyengítik a „jelerősséget”. 
Ja, és még egy! Talán elsőnek kellett 
volna említeni, csak nem illik bele a 
„repülőmodellezés hasonlatba”. Rá kell 
állnom az Adóra. Rá kell hangolnom 
a vevőkészülékemet. A kisrepülőnél 
ez nem gond, a Készítő így állította 
össze, de ― szabad akaratomnál fog-
va ― az Isten - Ember kapcsolatban 
ezt nekem kell elvégezni. Pál apostol 
ezt írja Timóteusnak: „Emlékeztetlek 
téged, hogy gerjeszd fel az Isten ke
gyelmi ajándékát, amely benned van 
az én kezeimnek rád tétele által.” (II. 
Tim 1,6) Vagyis benned van az aján-
dék, az Isten által adott képesség, de 
ahhoz, hogy működésbe jöjjön, ne-
ked kell bekapcsolni. Be kell indíta-
ni. Benned van, mint egy potenciális 
lehetőség, mert Isten adta beléd, de a 
„felgerjesztés”, a „működésbe hozás” 
a te feladatod.  
Az újjászületés által alkalmassá tett 
bennünket az Ő adójának vételére. 
Ha „látótávolságban” maradunk Vele, 
ha működik a „szemkontaktus”, ha 
ki tudjuk zárni életünkből a „magas 
háttérzajt”, és nem megyünk olyan 
területre ― nem foglalkozunk olyan 
dolgokkal ―, amelyek „leárnyékolják” 
az Istentől sugárzott „jeleket”, akkor 
folyamatosan megvalósulhat a cím-
ben megfogalmazott ige: „Az én ju
haim hallják az én szómat”. Tudom 
Őt követni. Vezetésben vagyok. 

 N. Rezső

Életünkben történnek olyan dolgok mely meseként 
hangzik, de igaz. Gyermekeknek, felnőtteknek igaz me-
se. 16 évvel ezelőtt történt. Azóta is emlékezetemben él. 
Lányoméknak vásároltunk akkor egy házat. Mind kettőnk-
nek kiürült a pénztárcája. Hűvös, sáros ősz követke-
zett. A két kis unokámnak cipőt kellett volna vásárolni. 
Leányom azt mondta, hogy nekem csak annyi pénzem 
van, hogy ma kenyeret, tejet vegyek. Nekem, a mamá-
nak pedig csak annyi hogy 50 km-re hazautazzam. Cipő 
pedig kell. Menjünk, vegyünk cipőket, mondtam én, a 
mama. Leányom azt kérdezte: hogy veszek kenyeret? 
Mondtam, hogy majd lesz valahogy.  
Megvettük a kis cipőket. Unokáim, Mátéka és Lídia 5-6 
évesek voltak. Boldogan szaladtak előre az egy-egy kis 
cipős dobozzal. A lakásuk utcájában jártunk, amikor 
mindketten elővettük a pénztárcánkat. Néztük, nincs 
benne. Néztünk egymásra. Lányom mondta, hogy „na 
anyu, azt mondtad, majd lesz valahogy. Na, most hogy 
lesz az a valahogy?”  

Csak levegőt vettem, a számat sem tudtam kinyitni, 
máris ott jött egy férfi nyugati autójával. Mellénk érve 
letekerte autójának ablakát, és a becsomagolt fémpén-
zeket kidobta az útra, amik szétgurultak. Kis unokáimat 
visszaszólítottam, hogy szedjék fel. Lett kenyér, tej és 
haza is tudtam utazni, bár csak az a pár forintja maradt 
a lányomnak, ami azelőtt a pénztárcájában volt. Ma, ha 
100.000 forintot lelnék sem hatná át lelki életemet úgy,   
mint amikor ez történt. 
Azóta elmondtam unokáimnak ezt az eseményt. Rám 
kérdeztek: „mama, tényleg így volt?” Igen, így volt, ez 
igaz mese volt. Nekem, a mamának sokszor eszembe jut, 
bár kis dolognak tűnik, de  nekünk a megoldás hitben 
erősítés volt. Ahányszor eszembe jut, mindig megköny-
nyezem. A 2015/3 számú Antenna  gyönyörűen  illuszt-
rálja ezt: „Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek 
meg a mezei liliomokat.” Máté 26,28

Sz. Imréné, Bakonszeg
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Bernből, Svájc fővárosából érkezett 
hozzánk Dr. Willfried Gasser, aki egy 
konferenciára volt hivatalos. A World 
Evangelical Alliance (Evangéliumi 
Világszövetségének) alelnökeként 
érkezett feleségével együtt. Őt kér-
deztem legelőször gyermekkoráról, 
származásáról.

Willfried Gasser: Az ok, amiért 
Magyarországra érkeztünk talán 
visszavezethető édesanyámhoz, aki a 
Dombóvár melletti Egyházaskozáron 
nőtt fel, mint német származású ma-
gyar. Szabadságainkat rendszerint 
Magyarországon töltjük sok-sok év-
re visszamenően, de egy ideje szak-
mai okokból is vissza-vissza térünk, 
mint házassággondozók, terapeuták. 
6 testvéremmel együtt én Svájcban 
nőttem fel egy viszonylag nagy csa-
ládban, és mindig meleg szívvel vol-
tam a magyarok iránt.
KuT: Ahogy említetted is, édesanyád 
Egyházaskozárról került Svájcba. 
Mi volt az oka annak, hogy elhagy
ta az országot?
W. Gasser: 70 évvel ezelőtt Európa 
hatalmas traumán ment át, úgyhogy 
mondható, hogy édesanyám me-
nekültként érkezett Svájcba, és ott 
találkozott édesapámmal. A mai ese-
mények engem arra emlékeztetnek, 
hogy Európának már nem először 
kell szembenéznie effajta krízissel. 
És Isten segített és segíteni is fog 
bennünket ezeknek a kríziseknek a 
megoldásában. Még egy olyan nagy 
kihívás idején is megtapasztalható 
volt ez, mint a 2. világháború. Isten 
70 éven keresztül békességgel aján-
dékozott meg minket európaiakat, de 
tudatában kell lennünk annak, hogy 
krízisek újra és újra adódnak, melye-

ket meg kell tudnunk oldani.
KuT: Az előbb azt mondtad, hogy 
viszonylag nagy családban nőttél 
fel. Mit értesz azon, hogy viszonylag 
nagy család?
W. Gasser: Nos, 7 gyermek még 
Svájcban is sok gyermeknek számít, de 
édesanyám még ezen felül is egy igazán 
nyitott otthont vezetett. Nem véletle-
nül nevezték sokan otthonunkat „hotel 
Reginának” (Az édesanya neve után – a 
szerk.) Nagyon vendégszerető volt. Nagyon 
sok lelkipásztor volt családunk vendége 
Magyarországról és Romániából, és az 
én fi atal koromban igen sok keresztyén 
irodalmat postáztunk Magyarországra 
és Romániába is, így aztán rengeteg is-
merőssel és kapcsolattal rendelkeztünk 
ezekben a régiókban.
KuT: Hogyan élted meg ezeket, mint 
svájci fi atalember? Az átlag svájci 
családhoz képest kissé szokatlan és 
rendkívüli élethelyzetek, feladatok 
vettek körül?
W. Gasser: Bizonyos szempontból 
csodálatos volt, hogy az egész világ el-
jött és leült az asztalunknál. És nagyon 
sokféle keresztyént megismertem eb-
ben az asztalközösségben, amely rányi-
totta a szememet arra, hogy Krisztus 
teste sokkal szélesebb körű, semhogy 
egyetlen felekezettel jellemezni lehet-
ne. Otthonunk valóban olyan hely 
volt, ahol megtanulhattam, hogyan 
lépjek kapcsolatba olyanokkal, akik 
rendkívül más és más háttérből ér-
keztek. Édesapám néha hazahozott a 
munkahelyéről olyan embereket, akik 
iszlám háttérből érkeztek, máskor ka-
tolikusok ültek az asztalunkhoz, szó-
val az otthonunk arra tanított, hogy 
nagy és nyitott szívvel gondoljak az 
életúton vándorlókra. Talán mond-
hatom, hogy jó előképzés volt arra a 
munkára, amit ma az Evangéliumi  
Világszövetségben végzek.
KuT: Említetted, hogy milyen család
ban nőttél fel. Ám bizonyára volt egy 
olyan idő, amikor Willfried Gasser 
személyesen igent mondott Jézus 
Krisztus hívására…
W. Gasser: Nem mondhatom, hogy 
valaha nagyon eltávolodtam volna 
Istentől. De mégis el kell mondanom, 
hogy volt olyan idő, amikor úgy akar-
tam Krisztus követője lenni, hogy nem 
tudtam mit is jelent ez valójában a sze-
mélyes életemre nézve. Amikor 20 éves 
voltam, egy komoly krízisen mentem 

át, és akkor tapasztaltam meg először, 
hogy Isten megérintette a személyes 
életemet. Felkiáltottam hozzá, és kér-
ni kezdtem arra, hogy mutassa meg a 
kivezető utat és vezesse az életemet. 
Ekkor értettem meg, hogy a hitnek 
nagyon gyakorlati alkalmazása az, 
ahogy döntéseket hozok az életemben. 
Isten akkor arra hívott engem, hogy 
valóban követője legyek Krisztusnak, 
nem csupán egy a hívők közül.
KuT: Amennyire tudom, először or-
vosi pályára indultál. 
W. Gasser: Valójában először mező-
gazdasági mérnöknek kezdtem tanulni, 
és csak azután váltottam és végeztem 
mint orvos. Az ok mindenképpen az 
volt, hogy segíteni szerettem volna. 
Ezt talán a genetikai kódjaimmal 
hoztam magammal. Soha nem a sze-
mélyes karrierem érdekelt, hanem az, 
hogyan tudnék segíteni valahogyan a 
környezetemben élőknek, válaszolni 
a világ szükségleteire.
Az orvoslásban ezt láttam, mint lehe-
tőséget. És eredetileg nem azt tervez-
tem, hogy itt fogok élni Európában, de 
szerettem volna orvos-misszionárius-
ként szolgálni valahol. Aztán a dolgok 
másként alakultak. Lelkipásztor lettem, 
és 15 éven keresztül mint teljes idejű 
lelkipásztor végeztem a szolgálatomat. 
Akkor indítottam el a házassági tanács-
adói szolgálatunkat. Aztán egy férfi -
mozgalmat indítottam Svájcban, egy 
olyat, mint amit Amerikában „promise-
keepers”-ként ismernek („Szavatartók” 
- a szerk). Úgy láttam, hogy a férfi ak 
igen-igen rászorulnak a támogatásra, 
hogy növekedjenek a hitben, a felelős-
ségvállalásban, a hívő életük és a ma-
gánéletük minőségében.
Aztán orvosként  hadat indítottam az 
abortusz ellen, és ezzel egyszer csak 
a politika színterén találtam magam. 
Úgyhogy öt évig tagja voltam a berni 
parlamentnek. Ezeken a területeken 
Isten felhasználta azokat az ajándéko-
kat, melyeket ő adott, s mindig tuda-
tában voltam, hogy bármit is teszek, 
ezek által szolgálni akarom őt. Mindig 
is akartam, hogy Isten országára kon-
centráló gondolkozásom legyen, még 
akkor is, amikor az üzletemberekkel 
tárgyalok, vagy házassági tanács-
adást végzek, vagy éppen politikus-
ként dolgozom. Legyenek ezek Isten 
dicsőségére.

Kulcsár Tibor 
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„Gondviselő jó Atyám vagy”
Az elmúlt hetekben sokszor eszem-
be jutott egy különös igevers: „Az 
asszonyi bölcsesség építi a házat, 
a bolondság pedig a maga kezével 
rombolja le.” (Péld 14,1). Miért csak 
mi asszonyok vagyunk megemlítve?! 
Talán azért, mert nagyon nagy böl-
csesség kell a pénz bölcs kezeléséhez, 
s ez a legtöbbször, legalább is, ami a 
háztartási pénzt illeti, minket asszo-
nyokat terhel. Sok bölcstelenségre, 
„valamire csak jó lesz kacatra” elfoly-
hat ugyanis a fáradságos munkával 
megkeresett fi zetés, ha nem vagyunk 
résen. Évekkel ezelőtt hallottam egy 
nagyon bölcs mondást, mégpedig egy 
egyszerű cigányasszony szájából. Így 
hangzott: „A pénz nemcsak megke-
resni kell, hanem megtartani is.” Ezt 
a választ, egy riporter kérdésére adta, 
aki arról faggatta, hogy az ő házuk, 
miért néz ki úgy ahogy, a cigánysor 
kellős közepén, kitűnve a putri sorból 
rendezettségével, komfortjával. Majd 
így folytatta: „A pénz megkeresése a 

férfi  dolga. Az én férjem szorgalmas, 
van munkája, rendesen dolgozik, és 
haza adja a pénzt. A pénz beosztása, 
meg az én dolgom. Nekem kell meg-
tartani, hogy rendes házra is jusson.” 
Döbbenten álltam a tv készülék előtt, 
s őszintén sajnáltam, hogy nem ismé-
telték meg vagy százszor ezt a beját-
szást. Micsoda bölcsesség! És milyen 
pofonegyszerű recept: dolgozni kell, 
mégpedig szorgalmasan, s a meg-
keresett pénzt bölcsen beosztani. 
Mi hívő emberek azt is hozzátesz-
szük, hogy lehetőleg úgy, hogy abból 
Istennek is, az Ő országa építésének 
is jusson, és azoknak is, akiket Isten 
ránk bízott, tudva, hogy „Aki szűken 
vet, szűken is arat, és aki bőven vet, 
bőven is arat.” (2.Kor 6). Aztán azt 
is tudhatjuk a Bibliából, hogy „Aki 
könyörül a nincstelenen, az Úrnak 
ad kölcsön, mert ő megtéríti jóté-
teményét.” (Péld 19,17). Ráadásul Ő 
azt is megígérte, hogy gondoskodni 
fog rólunk, meg gyermekeinkről is. 
A zsoltáros ugyanis így összegzi ta-

A MERA adása hallható a Kontakt Rádióban Budapesten a 87,6 MHz-en és a 
Szentendrei Rádióban a 91,6 MHz-en. 
Minden műsorunk meghallgatható honlapunkon, a www.mera.hu címen. A mű-
sor vál to zás jogát fenn tartjuk!  
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pasztalatait: „Gyermek voltam, meg 
is öregedtem, de nem láttam, hogy 
elhagyatottá lett az igaz, sem azt, 
hogy gyermeke koldussá vált.” (Zsolt  
37,25). A Károli féle fordításból is idé-
zem, mert nagyon kifejező: „Gyermek 
voltam, meg is vénhedtem, de nem 
láttam, hogy elhagyottá lett volna 
az igaz, a magzatja pedig kenyérké
regetővé.” Boldogan mondhatjuk te-
hát az énekíróval együtt: „Gondviselő 
jó Atyám vagy ó, én édes Istenem...”
A második világháború utáni évek 
baptista árvaházában cseperedő, ma 
már meglehetősen idős testvérek me-
sélték, hogy többször is előfordult, 
hogy már a megterített asztalnál ül-
tek, már az asztali imát is elmondták, 
elénekelték az asztali éneket, s csak 
akkor érkezett meg egészen csodá-
val határos módon és helyről az étel. 
Eredetileg ugyanis nem volt semmi, 
de Isten nem engedte, hogy benne bí-
zó gyermekei, és a rájuk bízott sok kis 
árva felettébb szenvedjen...
Ilyen történetek természetesen nem 
mindennap történnek, de azért sok ap-
ró csoda, naponkénti gondviselés vesz 
minket körül, melyekre mind-mind 
igaz: „Áldjad, lelkem, az URat, és 
ne feledd el, mennyi jót tett veled!” 
(Zsolt 103,2).
Várjuk tehát azokat a bizonyságtéte-
leket, történeteket, melyek arról ta-
núskodnak, hogy bár néha nem éppen 
rózsás úton vezet minket Istenünk, 
de a kellő időben kirendeli mindazt, 
amire szükségünk van, mind testileg, 
mind lelkileg, mind szellemileg. Néha 
ez egészen szokványos úton érkezik, 
mondjuk úgy, hogy van munkánk és 
tudunk dolgozni, néha meg szinte cso-
dával határos módon, olyan utakon, 
melyre semmiképpen nem lehetett 
se gondolni, se számítani, amolyan 
különleges isteni gondviselésként, a 
mennyből jövő „mannaként”. 

Pályázatunk mottója: 

„Gondviselő jó Atyám vagy” 
Beküldési határidő:
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Ez mind szépen hangzik elméletben. 
Továbblépnék viszont egy olyan él-
ményre, amikor élesben kellett szem-
benéznem az utolsó ellenséggel. 
2015 januárját írtuk. Az év eleji  ima-
hét egyik estéjén 4 testvérrel együtt 
hazafelé igyekeztünk egy Szatmártól 
kb. 50 kilométerre levő körzeti gyü-
lekezetből. Havazott. Dombos vidé-
ken, erdők között vezetett az utunk. 
Az egyik kanyarban a kocsi megcsú-
szott, ficánkolni kezdett. Sofőr test-
vérünk felkiált: Jaj, jaj! 
Átmentünk a bal sávra – isteni gond-
viselés, hogy nem jött szembe senki – 
majd a jármű tetjén átfordulva, az út 
jobb oldalán, a szélen levő betonosz-
lopot elkerülve, beborult az árokba. 
A baleset néhány másodperce alatt 
sok minden átfutott a fejemen: Uram, 
ha most meghalok, vigyél haza. Isten 
úgy adta, hogy sem oszlopba nem üt-
köztünk, sem szemből nem jött senki.  
Egyikünknek sem lett semmi baja. 
Még jó ideig foglalkoztatott a gondo-
lat, hogy könnyen véget érhetett vol-
na ott földi életem. Az Úr arra tanított 
akkor, azóta is, más formában, hogy 
e földi életet éljem a mennyország fé-
nyében. Nem a  valóságtól elszakadva, 
de nem is földhöz ragadva. Az örök 
élet reménysége töltse be életemet, 
s az a tudat, hogy a mennyben van 
maradandó városom. Nem mindig 
vizsgázok jól e tantárgyból. Tanulok, 
Isten formáló keze alakítja életemet. 
Most, az Úr Jézus váltsághalálára és 
feltámadására emlékezve, ne csak 
annak örvendjünk, hogy elhordozta 
bűneink büntetését a kereszten, ha-
nem annak is, hogy az énekíró sza-
vaival élve: 

„De harmadnapra győztesen,  
Megtörte a halált, 
Feltámadása megnyitá,  
Az üdvösség honát.”

 ( E.Gebhardt, ford. Csopják A.   
Oly drága kincsem)

Kívánom, hogy az örök élet, a feltá-
madás reménysége ragyogja be hús-
vétunkat, és minden napunkat!     

Vékás Benjámin

 E földön mindennek van kezdete és 
vége is. Erre utal a jól ismert közmon-
dás is: „minden jó, ha a vége jó”, cé-
lozva arra, hogy a munkát nemcsak 
elkezdeni kell, hanem lehetőleg jól be 
is fejezni. Mindenható Istenünk, aki 
időn és téren kívül van, meghatároz-
ta időnket e földön, kinek többet, ki-
nek kevesebbet. A halállal, a földi élet 
végének gondolatával szembesülni 
sosem könnyű. Bár több mozzanat is 
eszembe jut ezzel kapcsolatban, most 
mégis hármat említek meg, bátorítás-
ként kedves olvasóim részére is. 
Kisgyermek voltam. 4-5 éves lehettem. 
Családunkban az áhítatok alkalmával 
rendszeresen és nyíltan beszélgettünk 
az Úr Jézusról, követéséről – a Vele 
járásról, illetve arról is, hogy e földi 
életen át a menny felé tartunk.  Egy 
ilyen áhítat alkalmával  tört fel belő-
lem az ima: „Úr Jézus, add, hogy ne 
kelljen egymástól elváljunk, együtt 
menjünk oda, ahol Te vagy, s ahol 10 
hónaposan előrement bátyámmal is  
találkozhatunk, akinek amúgy a ne-
vét is megörököltem.  E kérés óta több, 
mint 25 év eltelt. Az Úr nem  válaszolt 
igennel imámra – bő 5 éve hazahívta 
édesapámat –, de mindannyiunk szí-
vébe adta az örök élet reménységét. 
 A második mozzanat körülbelül 3-4 
évre rá, 8 éves koromban történt. 
Székelyföldre mentünk 1991 áprili-
sában sürgősen, hogy nagyapámat 
meglátogassuk, akinek nem sok volt 
hátra e földön. Nagyapám érkezésünk 
után néhány nappal üdvbizonyosság-
gal a szívében elköltözött. Ennek kap-
csán ivódott belém egy kép:  ahogy mi 
unokák bevonultunk a szobába, ahol 
porhüvelye fel volt ravatalozva,  ki-
buggyant belőlem az élettelen testet 
látva: „Milyen békés az arca, mintha 
csak aludna!” Személyesen ismerve az 
Urat, most már bizonyosság bennem 
az, amit akkor feltételesen mondtam: a 
hívő embernek a halál csakugyan elal-
vás.  Nem célállomás, hanem pusztán 
egy átmenet a mulandóból az örök-
kévalóba. Nem pont a mondat végén, 
mindössze vessző, ahol az élet átlép 
a földi dimenzióból a mennyeibe. 

FELTÁMADUNK!


