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„Nem a lovak erejében leli kedvét, nem 
a férfi  izmaiban gyönyörködik. Az 
istenfélőkben gyönyörködik az Úr.”

Zsoltárok 147,10-11 
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A kis-érettségi után megszakadt a 
tanulásom, mert a háború vége min-
dent megbénított. Jöttek a partizánok 
és jöttek az oroszok is. Megszűnt a 
bombázás, de megjelent a félelem. Mi 
serdültünk, emberesedtünk. Tóthék 
az utolsó vonattal elhagyták a vá-
rost és Nagy Sándor prédikátor test-
vér is. Lezárult a határ, és mi ismét 
Jugoszláviában vagyunk. Hamarosan 
megalakult a Jugoszláv Baptista szö-
vetség és ezen belül a magyar körzet 
is. Még a fordulat előtt átköltözött a 
gyülekezet Keller testvérék házának 
tágas nappalijába, ahol kényelmeseb-
ben és imaházasabban fértünk el. El 
lettünk szakítva az anyaországtól, de 
összejöttünk a Vajdaság Bánáti részén 
levő gyülekezetekkel. Még a háború 
alatt haza menekült Horvátországból 
Keller testvérék lánya a férjével és két 
kicsi lányukkal. Ljubo testvér lett a mi 
ifjúsági vezetőnk. Kicsi prímjén ját-
szotta az énekeket. Szerettünk énekelni 
és most már négy szólamra is tehet-
tük, hiszen a testvér Slavoniában tért 
meg, ahol német és cseh származású 
hívők voltak, aki jól kezelték a harmó-
niumot, és négy szólamra énekeltek. 
Lehel bátyánk kottázta az énekeket 
egy vastag kottafüzetbe; még ma is 
megvan. Volt régi karénekesünk, de 
bátyánk fordított németből is, ami 
ének neki megtetszett.
Erre az időre, l947-re esik életem leg- 
nagyobb és legboldogabb eseménye. 
Szilveszter volt. Körül ültük Ljubo 
testvért, énekeltünk és ő szokása sze-
rint tanított minket. Búcsúztattuk az 
óévet. Mikor leborultunk imádkozni, 
engem nagy félelem szállt meg. Féltem, 
ha engem az Úr most sem szólít meg, 
én nem merek továbbmenni Nélküle! 

Megszűnt körülöttem a világ. Csak én 
voltam és az Úr, akire vártam. Nem 
volt hang, nem volt szó, csak a szívem 
epedt, csak a lelkem vágyódott az Úr 
után. Vártam az Õ szavára, hogy lel-
kem életet kapjon. Hiszen már négy 
éve várok az örök életet jelentő isteni 
szóra. Nem tudtam szavakba foglalni, 
de ez volt az imám. És ekkor, mintha 
palástját borította volna rám az Úr. 
Körülvett a kegyelem, és hallottam, a 
szívem értette, hogy szól az Úr: most 
jöhetsz, és én beléptem e lehetőség 
ajtaján. Élő ajtó ez, mely maga az Úr 
Jézus Krisztus, az Ő átszúrt oldala. 
Én erről akkor nem tudtam senkinek 
szólni. A szívem ünnepelt a Szentlélek 
jelenlétében, mely velem maradt. Nem 
volt elmondható.
Viszont húsvétkor, míg apa prédikált, 
a prédikáció közepén én felálltam és 
csak később vettem észre, hogy Jolánka 
is áll és a két bátyám. Apa prédikáci-
ója hálaimává változott, és csendben 
ünnepeltünk, mert nem volt szükség 
szavakra. Csak később tudtam meg, 
míg apa valakinek magyarázta, hogy 
mikor a körzet vezetősége felkérte, 
hogy vállalja a diakónusságot, ő azt 
mondta az Úrnak, hogy nem teheti 
mert még egy gyermeke sem hívő. És 
íme, mi hárman itt állunk és neki már 
nincs oka nem vállalni a szolgálatot. 
Én pedig az Úrnak ebben a végtelen 
szeretetében, hogy Ő meghívott köve-
tésére, megtisztultam bűneimből. Ez 
a szeretet tette, hogy életem során a 
keserű édessé vált, a nehéz könnyűvé, 
a veszteségek drága lelki gyöngyök-
ké! „Mert aki engem megtalál, az az 
életet találja meg, és kegyelmet nyer 
az Úrtól.” Péld 8,35

N. Eszter

A szerkesztő
üzenete

Szeretettel köszöntöm a kedves 
Olvasókat!
Ez az Antenna kicsit váratott magá-
ra, s köszönjük a türelmüket! Az ok 
igencsak emberi: Azok, akik szer-
kesztjük, különféle okokból igencsak 
leterheltek voltunk – gyermekszü-
letés, egyéb családi események, a 
rádióadások teljes átszervezése, s 
rengeteg utazás, tárgyalás, még 
meglepő események is. Egy betö-
réses lopásban két számítógépünk 
is odaveszett – rajta sok-sok hang-
anyag, melyeket legalább részben 
pótolni kell, és azokon a gépeken 
volt összegyűjtve a jelen Antenna 
újság tervezett anyagának egy je-
lentős része is. Mintha tökélete-
sen megelevenedett volna az, amit 
Jakab apostol ír levelében: „Tehát 
akik azt mondjátok: Ma vagy hol-
nap elmegyünk abba a városba, és 
ott töltünk egy esztendőt, kereske-
dünk és nyereséget szerzünk; azt 
sem tudjátok, mit hoz a holnap! 
Mert a ti életetek olyan, mint a le-
helet, amely egy kis ideig látszik, 
aztán eltűnik. Inkább ezt kellene 
mondanotok: Ha az Úr akarja és 
élünk, és ezt vagy azt fogjuk cse-
lekedni.” (Jak 4,13-15)
Mindez nagyon is egybevág Antenna 
újságunk témájával: „Kaptam időt…” 
Sokan megfogalmazták, mit is jelent 
az Istentől kapott idő, s azt is, hogy 
mindennek lehet és van is „rendelt” 
ideje. Ideje van a megtérésnek, a 
megújulásnak, a hit újragondolá-
sának, a közösség gyakorlásának 
vagy éppen a házasságnak és az 
egyedül maradásnak. S Istennek 
vannak különleges idői: Amikor 
meglátogatja az ő népét – ezt ne-
vezzük ébredésnek – vagy amikor 
hagyja, hogy népe szembesüljön 
kérdéseivel, kísértéseivel, elrontott 
helyzetével, s vágyakozni kezdjen 
az Úrral való mélyebb közösségre.
Szívből remélem, hogy aki végig-
olvassa ezt az újságot, gazdagodni 
fog. Mi, akik szerkesztettük, sokat 
tanultunk. 
Isten áldja meg olvasóinkat!

Kulcsár Tibor

Mózesnek negyven esztendőre volt szüksége, míg az Úr va-
lamivé nevelte, majd további negyven év kellett, hogy sem-
mivé legyen s az utolsó negyven éve bizonyítja, hogy mit tud 
Isten kezdeni egy olyan emberrel, aki semmivé lett.

Vida Sándor
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„Én, én vagyok az 
Úr, rajtam kívül 
nincs szabadító!” 
(Ézs 43,11)
A gyermek alkal-
makon mindig jó 
példa volt az Isten 
iránti bizalom és 
engedelmesség il-

lusztrálására Ezékiás király. Nem csak 
a 25 évvel ezelőtti gyermekek, hanem 
a mostaniak is szeretik hallgatni, mit 
tett a király, amikor emberileg nézve 
teljesen reménytelen helyzetbe került 
népével együtt. Az ellenség körbevette 
Jeruzsálemet, és mindent elkövetett 
azért, hogy pánikot keltsen, a hadi-
nép rettegjen. Ismerjük a történetet: 
a király, amikor megkapja az asszírok 
fenyegető levelét, kiteríti az Úr előtt, 
és leborulva, megalázva magát imád-
kozik. „Egyedül te vagy a föld minden 
országának Istene!...szabadíts meg ben-
nünket…hadd tudja meg a föld minden 
országa, hogy te vagy egyedül az Úr!” 
(Ézs 37,16,20) Ekkor Ézsaiás prófétán 
keresztül így szól Úr „Pajzsa leszek 
ennek a városnak, és megszabadí-
tom, önmagamért, meg szolgámért, 
Dávidért.” (Ézs 37,35) Nem sokkal ké-
sőbb Ezékiás király súlyos beteg lett, 
és kétségbeesve könyörgött Istenhez, 
hogy könyörüljön rajta, gyógyítsa meg. 
Imája meghallgatásra talált, még 15 
évet kapott az Úrtól.
Azért jött elém ez a történet, mert ide 
jegyeztem be a Bibliámba egy dátu-
mot, s ez most felidézett egy csodála-
tos megtapasztalást. Köztiszteletben 
álló lelkipásztorunk súlyosan megbe-
tegedett s a gyülekezet emberileg a 
legrosszabbra készülhetett. Ekkor a 
hívő mag – egy szívvel, egy akarattal 
–, imaharcba kezdett. Hosszú ideig 
kitartóan imádkoztunk azért, hogy 
visszakaphassuk lelkipásztorunkat! 
Közben mindenféle hírek keringtek, 
biztosat nem lehetett tudni. Éppen 
akkoriban olvastam Ezékiás törté-
netét és gyermeki hittel kértem az 
Élet Urát, hogy tegyen most is csodát, 
gyógyítsa meg a lelkészünket. Soha 
nem felejtem el azt az ünnepi alkal-
mat, amikor újra ott állt a szószéken. 

Ekkor éltem át először a közösségi 
ima meghallgatásának különleges 
élményét – sokkal többször kellene 
élnünk ezzel a lehetőséggel!
Tudom, hogy Isten nem mindig hall-
gatja meg az imáinkat úgy, ahogy mi 
szeretnénk. Olyan tapasztalatom is 
van, amikor nemmel válaszolt vagy 
nagyon megvárakoztatott. Mivel ő 
szuverén Úr, el kell fogadnom a dön-
tését. Van egy kedves, közismert éne-
künk, érthetetlen körülmények között 
sokszor jut eszembe a következő rész: 
„…ki kétkedőn boncolja Őt, annak 
választ nem ád, de a hívő előtt az Úr 
megfejti önmagát.” 
Amikor felnőtt korban új életet kap-
tam, a fi am legrosszabb kamasz éveit 
élte. Nagyon nem tetszett neki az én 
„megszentülésem”. Mindent bevetet-
tem, hogy őt is erre az útra tereljem, 
de a próbálkozásaim még jobban el-
mérgesítették kettőnk kapcsolatát. 
Lassan megértettem, hogy inkább 
az Urat ostromoljam, ne őt, hiszen a 
hit kegyelmi ajándék (amit az eszem-
mel tudtam), a gyakorlatban mégis én 
akartam megoldani a problémákat. 
17 évig imádkoztam a fi amért, mire 
hitre jutott.
Isten útjai néha nagyon különösek. 
Volt egy kolléganőm, aki megtisz-
telt bizalmával, így a sok családi baj 
mellett végül az is kiderült, hogy es-
ténként alkohollal oldja a feszültsé-
gét. Tudta rólam, hogy hívő vagyok, 
többször próbáltam evangélizációs al-
kalmakra hívni, de mindig balul sült 
el. Természetesen sokat imádkoztam 
érte. Egyszer azzal lepett meg, hogy 
szeretne az alkoholtól szabadulni, se-
gítsek neki. Sikerült is bejutnia gyó-
gyító konferenciára, ahonnan örömtől 
sugárzó képeslapot küldött: „megta-
láltam a Szabadítót!” Együtt örültünk, 
de sajnos fokozatosan visszaesett. 
Megszűnt a közös munkahelyünk, 
egy ideig még próbálkoztam, de teljes 
volt az elutasítás. Hosszú évekig nem 
tudtam róla. Egyik reggel, imádko-
zás közben eszembe jutott: mi lehet 
vele? Pár nap múlva levelet kaptam 
tőle. „Teljesen alkohol függő vagyok” 
– kezdte, amikor találkoztunk –, de 

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 fiúnkra arcom.

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

Füle Lajos

nekem nem sikerül az, amiről te any-
nyit beszéltél. Most súlyos állapotban 
lévő férjét ápolja, rossz a kapcsolata 
a fi ával, menyével, az alkohol miatt 
nem bízzák rá az unokát. Bennem vi-
szont felébredt a remény, hiszen újra 
megkeresett. Hűségesen imádkozom 
érte, s amikor igényli, beszélgetünk. 
S hogy miért írtam, hogy Istennek 
különös útjai vannak? A fi a és a me-
nye – annak ellenére, hogy teljesen 
hitetlenek – a közelükben lévő egyházi 
iskolába akarták beíratni a kislányu-
kat. Kolléganőm megkért, segítsek eb-
ben. Tájékoztattam őket, hogy ehhez 
az iskolát fenntartó gyülekezettel kell 
kapcsolatba lépni, a gyermeket pedig 
megkeresztelni. Nagy volt a felhábo-
rodás, már azt hittem lemondanak 
az iskoláról, ám legnagyobb megle-
petésemre először a menye, majd a 
fi a is rászánta magát a felkészítőre, 
és reménységem szerint kislányuk-
kal együtt egyszerre fognak megke-
resztelkedni. Természetesen bízom 
abban, hogy amikor eljön az Úr sze-
rinti alkalmas idő, mentő szeretete, 
szabadítása a kolléganőmet is utol éri!
Írásomat azzal az Igével kezdtem, 
amit erre az esztendőre kaptam. Az 
eddig eltelt hónapok is ezt bizonyítják!

Zika Klára 
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Figyelve a napi fejleményeket, szomo-
rúan azt kell megállapítanom, hogy 
néhány ember tele van rosszindulat-
tal a másik embertársával szemben. 
Vajon miért kell egymásnak esni, egy-
mást szidalmazni és a másikban kárt 
okozni? Olvastam egy internetes hír-
csatornán, hogy bárki feljelentheti a 
hatóságnál a másik személyt. Nagyon 
fontos tudni, hogy komoly ára lehet 
annak, ha valaki rosszindulatból, 
rosszhiszeműségből tesz bejelentést. 
Honnan lehet bennünk ez az érzés? 
Lehet azt korlátozni?
 A Bibliában olvashatunk erről, az Intés 
az igaz és emberséges magatartásá-
ról szóló bejegyzésben. „Hazug hírt 
ne terjessz! Ne fogj össze a bűnössel, 
nehogy az erőszak mellett tanúskodj. 
Ne állj a rosszat akaró többség mellé, 
és ne vallj peres ügyben a többséggel 
tartva, nehogy elferdítsd az igazságot.” 
(2Móz 23,1-2) Miért van az, hogy az 
ember természetében ott van a rossz-
akarat, az igazság félremagyarázása, 
pletykálás és a hazug hír terjesztése. 
A médiában is szinte csak annak van 
hír értéke, ha ilyenekről tudósítanak. 
Ezt a vádlást az ördögtől vehetjük 
át. De ezt el kell kerülni, különben 
valami nagyon nincsen rendben az 
életünkben. Úgy olvasható az egyik 
evangéliumban: „Akkor bement a 
Sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek 
neveztek, és egyike volt a tizenkettő-
nek.” (Lk 22,3) Ő is magába szívhatta a 
Jézustól hallott örömhírt, az evangé-
liumot, de nem élt vele. Pedig ő Jézus 
tanítványa volt. Elgondolkodtató az 
a megállapítás, hogy akibe bemegy a 
sátán, nem mindenkiből lesz megszál-
lott személy. Az ő természetét bárki 
átveheti, akinek az életében nem Jézus 
Krisztus él. Kísértésként bármikor 
megkörnyékezhet bennünket is ez 
a rossz érzés. Úgy tudunk ellenállni 
ezeknek a gondolatoknak, ha nem le-
szünk megalkuvóak az ilyen csábítá-
sokkal szemben. Szívjuk magunkba 
a Szentírás gondolatait, és azok ki-
szorítják fejünkből, természetünkből 
ezeket az ártó érzéseket. Úgy szoktuk 
mondani: a döntés a te kezedben van. 
Igen, neked és nekünk kell ezekről 
helyesen dönteni. Amikor egy vérfo-

lyásos asszony titokban Jézushoz ért, 
akkor Jézus érezte, hogy erő áradt ki 
belőle. Belőlünk is áradhat ilyen erő, 
ha engedjük Jézus természetének 
megvalósulását az életünkben. De 
vigyázzunk, lehet, hogy mások ezt az 
érzést energiának mondják. És ez az 
energia  áradhat az ördögtől is. Úgy, 
ahogy az egyiptomi csodáknál a fá-
raó varázslói utánozták Isten csodá-
it, Mózes cselekedeteit egy ideig. Azt 
kell megfogalmazni, amit az evangé-
lium is leír Jézus feltámadása utáni 
eseményekről, amikor az emmausi 
vándorokkal beszélgetett. „Látásukat 
azonban valami akadályozta és nem 
ismerték fel őt.” (Lk 24,16) Törekedni 
kell a békesség megélésére, és hogy 
tisztán lássuk az életünket érintő ese-
ményeket, érzéseket.
„A szó tehát csak felszínes tolmácsa 
lelki érzéseinknek, szintúgy, mint 
a festő a természetnek csupán kül-
ső vonásait rajzolja szemeink elé.” 
(Széchenyi István: Világ, 1831) A su-
gárzó napfény is jobb kedvre derít ben-
nünket a borús napok után. Ennyire 
fontos a kimondott szavaink és érzel-
meink tovább adása a szomorú szívű 
embertársainknak. „Akik viszont be-
fogadták – vagyis akik hisznek ben-
ne –, azoknak mind felhatalmazást 
és lehetőséget adott arra, hogy Isten 
gyermekeivé legyenek.” (Jn 1,12, EFO) 
Ettől nincs jobb élet és ne utasítsuk 
vissza ezt a lehetőséget.  A sátánnak 
mindig az a szándéka, hogy megros-
táljon, megtévesszen és kiderítse mi-
lyen hit és istenfélelem van bennünk. 
Ahogy Jézus bátorította Pétert, úgy 
bátorítsa e sorok olvasóit is Jézus 
szava: „imádkoztam érted, hogy hi-
ted kiállja a próbát”. Majd később: 
„imádkozzatok, hogy legyen erőtök 
ellenállni a kísértéseknek”. Ezen az írá-
son elgondolkodva lehetőségünk van 
szorosabbra fűzni kapcsolatunkat az 
elménk és érzéseink megalkotójával. 
Ez lehet számunkra egy nagy ajándék 
az érzéseink karbantartására, amelyre 
nagyon kell vigyázni. Minden eddigi-
nél nagyobb és értékesebb fi gyelmet 
összpontosíthatunk az érzelmeink 
helyes megélésére, a Szentlélek által.

M. Zsolt

Köszönöm, hogy hallhatom a Mera 
adásain keresztül, mit szól az Úr az 
ige által.  Oly áldott félórák reggel 
és este, de most egy kis sé megszo-
mo rodtam, hogy a dél előtti adá-
sokat elvették. Pedig mennyi lelki 
igehirdetők és bizony ságtevők ál-
tal épülhettünk. Magamban elgon-
dolkodom, hogy nem az én bűnöm 
is, hogy csak magamat tápláltam és 
nem osztottam meg másokkal is,  
hogy sok éhező kapott volna belőle?  
Ó, Atyám bocsáss meg, és segíts 
áron is megvenni  az alkalmat, 
nehogy ott a mennyben az unoká-
im is azt mondják: „Mama, maga 
minek nem mondta nekünk”. Ó, ne 
legyen bezárva a szánk, ha Istenről 
kell szólnunk. Bizonyság legyen az 
életünk is. Lássák az emberek,hogy 
mi az Úr gyermekei vagyunk és 
Neki szolgálunk. 
Köszönöm az Antenna újságot, 
mely ben sok lelki jó van számunkra. 
Áldja meg magukat az Úr!

R. Józsefné, 
Ukrajna, Nagydobrony

 

A legutóbbi pályázatunkra küldött 
írások közül az alábbiakat jutal-
maztuk:

Egyed Erzsébet, Románia
Gaál Istvánné, Farád
Jakab Anna, Magyarlona, Románia
Juhász Lászlóné, Budakeszi
Kovácsné Ibolya, Páty
Nagy Rezső, Budapest
Nagyajtai Eszter, Szerbia
Pecznyik Pál, Celldömölk
Ráti Józsefné, Nagydobrony
Simola Ilona, Budapest
Svorc Valéria, Szabadka, Szerbia
Szalóczyné Móray Inke, Budapest
Tóth Sándorné, Balatonszemes
Váraljai Béláné, Nekézseny
Zóka Benjamin, Pécs Hird
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Ez az Istentől kapott 
idő kérdése sokkal 
komolyabb, mint 
időnként gondol-
nánk. Néhány hónap-
pal ezelőtt egy riport 
beszélgetés kapcsán, 
melyet egy olyan test-
vérrel folytattam, aki 
áldozatos munkát 

végez a cigánymisszióban, elém jött 
egy közel húsz évvel ezelőtti esemény. 
Pünkösd volt, s délutáni alkalom a 
gyülekezetben. Az alkalom vége felé 
jártunk, éppen imádságra borult le a 
gyülekezet, amikor is az egyik padból 
szörnyű hörgés hallatszott. A teremben 
két orvos is tartózkodott, és egy közeli 
kisteremben azonnal hozzákezdtek az 
újraélesztéshez, miközben a gyülekezet 
a nagyteremben folytatta az imádko-
zást, mondanom se kell, hogy nagyon 
buzgón, és nagyon megrendülten. A 
két orvos közül az egyik szívmasszást 
alkalmazott, a másik mesterséges léle-
geztetést. Mivel mi, mint lelkészcsalád 
az imaháznál laktunk, s akkor még ko-
rántsem volt mindenki kezében mobil 
telefon, gyorsan utasítottak, hogy sza-
ladjak be a lakásba, és hívjam a men-
tőket. Pontosan elmondták, hogy mit 
mondjak a diszpécsernek. Én ezt meg 
is tettem, ám valószínűleg azt gondolta 
a hívást fogadó alkalmazott, hogy egy 
kicsit túlreagálhatom a dolgokat, mert 
szép lassan kezdett volna megnyugtatni, 
és kikérdezni. Én erre annyit válaszol-
tam, hogy nézze, én mindent megértek, 
de jelenleg két orvos kezében van a kb. 
50 éves férfi , és azért engem kértek meg, 
hogy telefonáljak, mert ők nem hagy-
hatják abba az újraélesztést. Erre annyi 
volt a válasz, hogy azonnal küldi a ko-
csit, s valóban néhány percen belül ott 
volt a rohammentő. Hihetetlen gyorsak 
voltak, de mint utóbb kiderült, hiába…
Ugyanis minden erőfeszítésük ellené-
re nem tudták megmenteni a bajbaju-
tottat. Szívesen mondtam volna, hogy 
Krisztusban megváltott testvérünket, de 
ezt csak az Úr tudja, ugyanis az esemény 
előtt néhány hónappal korábban nagyon 
mélyről érkezve kezdett gyülekezetbe 
járni ez a férfi . Teljesen tönkrement élet 
minden terhével, megkötözöttségével 
kereste a hazafelé vezető utat az atyai 
házba, s úgy tűnt a számunkra, hogy 
őszinte a vágyakozása. Rendszeresen 
járt az alkalmakra, igyekezett szakí-

tani korábbi bűnös életével, s látásunk 
szerint jó úton haladt. De, hogy halála 
előtt végül is megbékélt-e a Mindenható 
Istennel vagy sem, ezt egyedül Ő tud-
ja, ugyanis szóban minderről senkivel 
nem beszélt…S az idő letelt, hamarább, 
mint gondoltuk, hiszen ötven év körül 
lehetett…
Eddig a történet, s mi köze ennek az 
említett riporthoz, melyet a közel-
múltban készítettem? Mint kiderült 
nagyon sok, ugyanis a teremben, ott 
ült az én mostani beszélgetőtársam 
is. Ráadásul, mint friss megtért, aki 
csak néhány hete talált Istenre, an-
nak ellenére, hogy lelkészcsaládban 
született. Ám, sajnos ez neki nem se-
gített annakidején, hanem éppen el-
távolította Istentől, látva azok életét, 
akik csak szájjal tisztelték Istent, de 
szívükben távol voltak tőle. Hosszú 
utat kellett megtennie testvérünk-
nek, míg végül jócskán felnőtt fejjel 
megbékélt Istennel, mégpedig egy 
egészen különös helyen, egy magas 
hegycsúcson, a teremtett világ nagy-
szerűségét és lélegzetelállító szépsé-
gét látva…
Azon a bizonyos 
pünkösd délutá-
ni istentiszteleten 
épp a helyét keres-
te, gyülekezeteket 
sorra látogatva, s 
Isten úgy rendezte, 
hogy átélője legyen 
ennek a megrázó eseménynek. S hogy 
mennyire mélyen érintette, azt mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy közel húsz 
év távlatából fontosnak érezte elmon-
dani, hogy mennyire megrendítette 
az, ami történt, ugyanis néhány héttel 
korábban ő még nem lett volna kész 
egy ilyen hirtelen eltávozásra, s jaj lett 
volna neki, ha még megtérése előtt őt 
érte volna egy nem várt hazahívó szó…
Ráadásul olyan világot élünk, ami-
kor minden fórumon arra biztatnak 
minket, hogy nyugodtan tegyük azt, 
ami nekünk jó, meg amit akarunk, 
mert szabadságunk van rá. Ha teher a 
párod, cseréld le! Ha unalmas a napi 
robot, lépj ki belőle! Az már nem a te 
dolgod, hogy utána mi marad, majd 
megoldják, meg hát azért vannak an-
tidepresszánsok, meg pszichológu-
sok, hogy összerakják a megtépázott 
idegrendszert… Aztán gyereket se kell 
vállalnod, ha úgy gondolod, hiszen 

nem hagyhatod, hogy bekorlátozzon 
egy üvöltő bébi! Van rá megoldás, 
csak néhány óra, és kész, s mehet a 
menet… Valóban? És mi van utána? 
Romlás, pusztulás, őrjítő fájdalom 
és lelkiismeret furdalás, mert a bűn 
nem olyan, mint egy fogfájás. Nem 
lehet csak úgy megszabadulni tőle… 
Ennek ellenére álltatnak minket, s 
azt hazudják, hogy az az igazi szabad-
ság, ami azt és akkor tesz, amikor és 
amit csak akar… Micsoda hazugság! 
A kerítés ugyanis, ami tulajdonkép-
pen korlát, nem a kívül valókat védi 
elsősorban, hanem a ház lakóit! A 
zsoltáríró szavai jutnak eszembe: „Ha 
az alapfalakat is lerombolják, mit 
tehet akkor az igaz ember?” (Zsolt 
11,3). Csak egyet: Hozzá menekülhet, 
ugyanis „Az elnyomottak menedéke 
az Úr, menedék a nyomorúság ide-
jén” (Zsolt 9,10). 
S miért kell hangsúlyozni, hogy az idő 
bizony cudar egy valami? Nemcsak 
azért, mert bármikor véget érhet tö-
rékeny földi életünk, hanem azért 
is, mert a kegyelmi lehetőség is vé-

ges. Néhány nap-
pal ezelőtt reggeli 
csendességemben 
a Zsidókhoz írt 
levelet olvastam, 
és szinte mellbe-
vágott két verse: 
„Ne legyen senki 
parázna vagy is-

tentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál 
ételért eladta elsőszülöttségi jogát. 
Mert tudjátok, hogy később, amikor 
örökölni akarta az áldást, elutasítot-
ták, mivel a megtérés útját nem találta 
meg, noha könnyek között kereste.” 
(Zsid 12,16-17) Igen, döbbentem rá, 
Ézsau valóban szerette volna meg nem 
történtté tenni azt a bizonyos lencse 
ügyet, amikor is a pillanatnyi élvezet 
fontosabb volt, mint Isten áldása, de 
már nem tudta visszaforgatni az idő 
kerekét. Elmúlt a kegyelmi lehetőség 
egyszer, s mindenkorra... 
Nem véletlenül hangzik a fi gyelmez-
tetés Pál apostolon keresztül is: „Jól 
vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne 
esztelenül, hanem bölcsen, kihasz-
nálva az alkalmas időt, mert az idők 
gonoszak. Éppen azért: ne legyetek 
meggondolatlanok, hanem értsétek 
meg, mi az Úr akarata.” (Ef.5:15-17)

Kulcsár Anikó

Kaptam időt, és...

„Ma,ha az ő szavát 
halljátok, meg ne 

keményítsétek a szíveteket!”
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Változzatok el a ti elméteknek meg-
újulása által, hogy megvizsgáljátok, 
mi az Istennek jó, kedves és tökéle-
tes akarata. (Róm 12,2)
Nagyon tömören fogalmazza meg 
Pál Apostol a megváltottak – egész 
élete szóló – cselekvési programját a 
fent idézett sorokban. Változzatok el! 
Ezután nem lehet-
tek olyanok, mint 
amilyenek eddig 
voltatok. Teljesen 
meg kell újulnotok. 
A lénye tek legmé-
lyétől kezdve, el-
mé tek megújulá sa 
által.
Hogyan lehet ezt 
elérni? Az Apostol rögtön megadja a 
megoldást is: „Vizsgáljátok meg, hogy 
mi az Isten akarata, ami jó, kedves, 
és tökéletes.”
Köszönöm, hogy eddig elolvastad!
Ezen a ponton akár be is fejezhetném 
az Ige „hasogatását”, (boncolgatását,)
hiszen megkaptuk az igei üzenetet.
Azért, folytatnám mégis, mert már 
régóta piszkálja a csőrömet egy olyan 
„kegyes” gyakorlat, ami – úgy érzem 
–, nem passzol bele teljesen a ke-
resztyén emberre kötelező érvényű 
„úgy-úgy, nem-nem” alaptörvénybe. 
Nézzük csak:
Az Apostol itt három jelzővel látta el 
„Isten akaratát”, mint főnevet, ebben 
az idézetben:

1., jó
2., kedves, és
3., tökéletes.

Valószínűleg azért, mert úgy gondolta, 
hogy „Isten akarata” mindenképpen 
jó. (Azt hiszem, ebben mindnyájan 
egyetértünk!)
Azt gondolom, ahhoz sem fér kétség, 
hogy „Isten akarata” mindenkinek 
kedves. Istennek is, meg nekünk is. 
(Az Ellenségnek természetesen nem, 
de mi nem az ő térfelén harcolunk!)
„Isten akarata” tökéletes. Ezt nem is 
próbálom bizonyítani, mert a „töké-
letestől” minden bizonnyal csak „tö-
kéletes” származik. 
A felsorolt jelzők mindegyikének van 
ellentettje is, de senkinek nem jut-

na eszébe, hogy Isten tulajdonságai-
val kapcsolatban ezeket alkalmazza. 
(Vagy mégis?)
Eszünkbe nem jutna azt mondani pél-
dául, hogy „Isten akarata rossz”. Azt 
sem nagyon gondolnánk, hogy „Isten 
akarata” ellenszenves, vagy vissza-
taszító lenne. Nem! Isten gondolata 

számunkra min-
dig kedves. Azt 
sem meri mon-
dani senki, hogy 
„Isten gondolata” 
tökéletlen, vagy-
is nem tökéletes.
Azt gondolom, 
az „Isten akara-
ta” szóösszetétel 

jelzőjét – hogy az „tökéletes” –, nem 
úgy kellene értelmeznünk, mint azt 
általában szoktuk, hogy a jelzőnek 
van egy ellentét-párja: jó-rossz; szép-
csúnya. Talán inkább úgy kellene te-
kintenünk, mint amikor azt mondjuk, 
hogy „legkeményebb gyémánt”, vagy 
„kemény gyémánt”. Ebben az esetben 
fel sem merül annak lehetősége, hogy 
az ellentettjéről beszéljünk, – „puha 
gyémánt”, vagy „lágy gyémánt” ki-
fejezéssel, – mert tudjuk, hogy ilyen 
nem létezik.
Tehát „Isten tökéletes akarata” kifeje-
zés csupán megerősíti azt a meggyő-
ződésünket, miszerint Isten akarata 
tökéletes. Mindig tökéletes. 
És mégis! Ennél a harmadik jelzőnél 
az Eklézsia, – Isten Népe – készített 
egy „kis kaput”, mert úgy érezte, hogy 
az élet valóságát csak így tudjuk ke-
zelni. Isten „tökéletes akarata” mel-
lé, mint új fogalmat, megalkottuk az 
„Isten megengedő akaratát”. Nem 
merjük azt mondani, hogy „tökélet-
len”, vagyis nem tökéletes, de mégsem 
egyezik a tökéletessel! Valami más!
Bennem viszont ilyenkor felvetődik a 
kérdés, ha valami nincs Isten tökéle-
tes akaratában, vagyis kívül esik ezen 
a körön, akkor az mégis hogyan lehet 
jó a továbbiakban?
Nem az talán a valóság, hogy a mi 
tökéletlenségünkbe megpróbáljuk 
Istent is bevonni? Nem arról van-e 
szó, hogy emberi gyarlóságaink, – ne 

féljünk nyíltan kimondani – bűnös 
természetünk undokságait szeret-
nénk letakarni az „Isten megengedő 
akarata” köpenyével? 
Az élet folyamán szerzett tapaszta-
lataink – úgy tűnik –, igazolják ezt 
a megállapítást. Kegyes, a Szentírás 
szerinti életet élek, s meglátható raj-
tam Isten áldása. Aztán elbukom. 
Tönkreteszem az életemet, tönkre-
teszem a körülöttem élők életét, meg-
botránkoztatom a gyülekezetet, s a 
moslékos vályúnál eszmélek magam-
ra. Aztán történik – jó esetben — a 
magamba szállás, megtérés, bocsá-
natkérés, és a bocsánat elnyerése. 
Azután a „helyreállítás”, és visszafo-
gadás. Az Igéből úgy tanultuk, hogy 
a megbocsátás után Isten úgy tekinti 
a bűneinket, mintha meg sem történ-
tek volna. A háta mögé veti – a tenger 
fenekére –, és soha többé nem emlé-
kezik meg róluk. Már „csak” a seb-
helyek, a lelki, és a fi zikai forradások 
jelzik néha az életünk, vagy gyerme-
keink, környezetünk életén a bűnös 
kitérő(k) nyomát. Körülbelül az ilyen 
életfolyamatokra szoktuk alkalmazni 
ezt a fából-vaskarikát, a „megengedő 
akarata” kifejezést.
Hoznék példaként egy „kitalált törté-
netet”. (Sajnos nem sok erőfeszítésbe 
kerülne, hogy legalább egy tucat va-
lódi hasonlót találjunk!)
A Szent Szellemmel megáldott Evan-
gélista nagyfi a – megtérését követő-
en – átütő erővel tesz bizonyságot az 
Úr szeretetéről, hirdeti az Úr Igéjét. 
Mindenki örömmel szemléli az ifjú 
Timótheust, s boldogan vesz részt a 
menyegzői istentiszteleten, melyen 
örök hűséget fogadnak egymásnak 
Isten és az emberek előtt, a gyülekezet 
legszebb – mélyen hívő – leányával. 
Látható, hogy az Úr „tökéletes akara-
tában” élnek. Hamarosan nemcsak a 
négy szép gyerekben gyönyörködik a 
gyülekezet, akiket anyukájuk tanít a 
többi gyerekkel együtt a Vasárnapi 
Iskolában, hanem a jól jövedelmező 
Vállalkozáson is látható Isten áldá-
sa. Nyilvánvaló, hogy Isten tökéle-
tes akaratában élnek. Az Apuka a jól 
jövedelmező vállalkozás mellett es-

… az Eklézsia, – Isten 
Népe – készített egy 

„kiskaput”, mert úgy érezte, 
hogy az élet valóságát csak 

így tudjuk kezelni…
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ténként prédikálni jár a szórványba, 
miközben a mélyen hívő feleség – aki 
a négy gyerek után is csinos és szép 
maradt, – fáradhatatlanul szolgál a 
Gyülekezetben.
Aztán egyszer csak kiderül, hogy a vál-
lalati titkárnő – ő is a Gyülekezetből 
való – kicsit fi atalabb, meg szebb is 
valamivel. A gyerekek már lassan mind 

középiskolások, mikor válásra kerül a 
sor. „Őket már nem fogja ez megviselni” 
– mondja a gyülekezeti elöljáró apu-
ka. A „szolgálat” is zavartalanul megy 
tovább. (A Gyülekezet költségvetésé-
nek felét a „Vállalkozásból” származó 
tized teszi ki. Ezt az embert mégis-
csak meg kell becsülni!) A „Feleség” 
már megbocsátott. A riválisára sem 
neheztel már, de feloldódni nem tud 
többé. A legnehezebb volt számá-
ra, hogy Istennek is megbocsásson. 
Hiszen az Ő „tökéletes akaratában” 
házasodtak, szülte a gyerekeket, s 
mostanra elnyerte a „gyülekezet leg-
szebb megvetett asszonya” címet. Az 
új házasságban született négy új gye-
rek, meg a régiek sem szívesen láto-
gatják az imaház környékét. Nem túl 
vonzónak látszik számukra az „iste-
nes élet”. A Vállalkozóról úgy tartják, 
hogy Isten „megengedett akaratában” 
él, hiszen Ő most is önti rá az anyagi 
áldások özönét. Sikeres a vállalkozás! 
Jól megy a szolgálat is.
Az elvetett asszonynak, az apa nélkül 
felnövekvő gyermekeknek a sebhelyei 
életük végéig megmaradnak.
Magyarázatul – magyarázkodásul 
– sok érvet, és sok igét is felhozha-
tunk. (Főként az az oldal, amelyik a 
rövidebbet húzta:) Akik Istent szere-
tik, azoknak minden javukra szol-
gál. (Róm 8,28) Vessed az Úrra a te 
terhedet, ő gondot visel rólad. (Zsolt 
55,23) ...vagy még több száz hason-

ló vigasztaló igét is, ami mind az Úr 
gondoskodó szeretetéről tesz tanú-
ságot. Még ezek ellenére is nehéz be-
leélnem magam abba a gondolatba, 
hogy az ilyen eseménysorozatok be-
lepasszolnának Isten „akármilyen” 
akaratába.
Mint lelki gondozó, mit mondhatsz 
ilyenkor a történet résztvevőinek? 

Igazat adsz-e a hűtlen család-
apának? Támogathatod-e a 
„hívő” csábító titkárnőt? Mit 
tudsz mondani a Gyülekezet 
elöljáróinak, akik örömmel 
könyvelik be a Gyülekezet 
pénztárába a „házasságtörő” 
Vállalkozótól kapott tizedet? Ja! 
Hiszen a megtévedt Vállalkozó 
megtért. Megvallotta bűnét. 
Bocsánatot kért a Gyülekezet 
előtt. A Gyülekezettől is, a 
volt feleségétől is, meg a gye-
rekektől is. „Ezzel rendben 

van minden”. 
Tényleg rendben van? Mi lesz ezután 
a „csonka családban” növekvő gye-
rekekkel? Ők nemcsak az Apukában 
csalódtak, hanem az Istentől kiren-
delt családfőben is. Talán Istenben is, 
meg az egész ú.n. keresztyén életve-
zetésben! Rendbe tudja ezt hozni egy 
„bocsánatkérés?”
Ezsdrás könyve 
tizedik fejezeté-
ben furcsa – és 
felettébb szokat-
lan – megoldás ról 
olvasunk. (Ami-
kor felépítették 
a jeruzsálemi 
temp lomot, Isten 
népének férfi ai 
belátták, hogy 
„hűtlenséget kö-
vettek el Isten ellen, amikor idegen 
asszonyokat vettek maguknak fele-
ségül” – vagyis áthágták ezzel az Úr 
törvényét – ezért úgy döntöttek, hogy 
„ezért elbocsátjuk mindezeket az asz-
szonyokat és gyermekeiket uram-
nak, és azoknak a tanácsa szerint, 
akik remegve gondolnak Istenünk 
parancsolataira.” (Ezsd 10,3)
Nem tudom, hogy követendő lenne-e 
ez az eljárás, mert ebben az esetben 
egy másik „gyermek-csoportnak”– a 
második házasságból született gyer-
mekeknek – kellene apa nélküli csa-
ládban felnőni, de az kétségtelen, 

hogy az első házasság felbontása, és 
új család létrehozása az Úr törvényé-
nek áthágása volt.
Ha bűnt követtél el, és Isten olyan 
kegyelmes, hogy adott egy lehetősé-
get a bűn rendezésére, akkor a bűnt 
fel kell ismerni, meg kell bánni, és el 
kell hagyni. Szakítani kell a bűnnel, 
a bűnös élettel, a bűnös életvitellel, 
és annak következményeivel is. Mi a 
teendő ebben az esetben? A hűtlen, 
házasságtörő apát – úgy látszik –, to-
vább kíséri Isten áldása. A Vállalkozás 
tovább virágzik, megy tovább a misz-
sziómunka, a gyerekek egészségesek, 
és jól fejlődnek. (Az új családban is, 
meg a régiben is!) Lehetséges, hogy 
az a bizonyos „Isten megengedő aka-
rata” fogalom, erre az esetre vonat-
kozik? Nem tudok, de nem is merek 
állást foglalni.
Hiszem, hogy az Úr Jézus vére min-
den és mindenféle bűnre elég, de 
sajnos, bűneink következményét/kö-
vetkezményeit nem minden esetben 
tudjuk, nem minden esetben lehet 
helyrehozni.
Ha loptam, megtérésem után vissza-
adhatom. Vissza is kell fi zetnem. Ha 
szavaimmal, vagy cselekedetemmel 
megsértettem valakit, a bocsánat-

kérés után fel-
szabadulok. Ha 
gyilkosságot kö-
vettem el, akkor 
már nincs mó-
dom arra, hogy 
jóvátegyem, ak-
kor sem, ha teljes 
szívemből, őszin-
tén megtértem, és 
soha többé nem 
követek el hason-

ló bűnt. 
Sajnos, a fentiekben leírt – kitalált –
történet kárvallottjaiban sem lehet a 
sérüléseket „nem megtörténtté” ten-
ni, még ha „változatlan lendülettel” 
megy is tovább az Apukánál a misz-
szió-munka. 
Ezek után is felvetődhet még egy lénye-
ges és tisztázatlan kérdés: mennyire 
van, mennyire lehet Isten áldása az 
olyan családon/szolgálaton, ami egy 
tisztátalan kapcsolat és életvitel során 
jött létre, még, ha – látszólag – jól is 
funkcionálnak a dolgok? 

N. Rezső

Hiszem, hogy az Úr Jézus 
vére minden – és mindenféle 

– bűnre elég, de sajnos, 
bűneink következményét/

következményeit nem minden 
esetben tudjuk, nem minden 
esetben lehet helyrehozni.
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„A szeretet nem rója fel a gonoszt” 
(1Korinthus 13,5).
Sosem láttam kifejezőbb, szomorúbb 
szempárt, mint amilyen a szomszé-
dunkban lakó Panni nénié volt. Mély, 
sötét árokban ült ez a szempár, amely 
beszédesebb volt, mint a gazdája. 
Nekem mégis inkább úgy maradt meg 
az emlékeimben, amint a legnagyobb 
kánikulában is hosszú ujjú ruhában, 
a kertben a hullott almát szedegette. 
Minden szemet gondosan szemügyre 
vett, kis rongyocskájával fényesre tö-
rölgetett, majd a szépeket a kosárba, 
míg a sérülteket kék kötényének fel-
hajtott redői közé csúsztatta. Olyan 
óvatosan vette kézbe az almákat, mint 
az édesanya az újszülöttjét. A munka 
végeztével a teli kosarat kinn hagyta 
az ajtó előtt, ő maga pedig egy rövid 
időre eltűnt a házban. Néhány perc 
múlva kötény nélkül, haját igazgatva 
lépett ki, és kosarát karjára fonva a 
kisgyermekes szomszédokat vette cél-
ba. Hozzánk is gyakran becsöngetett. 
– Ilikém! – szólt ilyenkor zavartan 
édesanyámhoz. – Ha nem veszed sér-
tésnek, hoztam egy kis hullott almát a 
gyerekeknek. Apró szemű, de ízletes, 
fi nom, ropogós alma. Fogyasszátok 
egészséggel! – Azzal átnyújtotta a 
kosarat, és amilyen gyorsan csak le-
hetett, távozott, hogy elkerülje az ilyen-
kor szokásos vég nélküli hálálkodást. 
Édesanya jól ismerte őt. Ezért csak 
annyit mondott: – Áldjon meg az Úr, 
drága Pannikám! Köszönjük szépen. 
Panni néni ideális szomszéd volt. Nem 
volt kíváncsiskodó, se sokbeszédű, 
más dolgába avatkozó, hanem inkább 
túlon túl is csendes és visszahúzódó. 
Kamasz bátyám, aki senkit sem kímélt 
az általa kreált gúnynevek kiosztásá-
val, el is nevezte őt „néma néninek”. 
Ha kissé tiszteletlen is volt, de találó 
az elnevezés, mert Panni néni szinte 
észrevétlenül jött-ment a nagy kert-
ben. Ám, ha valaki bajban volt, annak 
mindig elsőként nyújtott segítőkezet. 
Rendben tartotta az óriási kertet. Az 
avart mindig elásta, sohasem égette. 
Édesanya szerint allergiás volt a füst-
szagra. Ha valahol avart égettek, nyom-
ban bezárkózott, és aznap ki sem dugta 

az orrát a házból. Haragos tüzet csak 
egyszer láttam a szemében. Ez akkor 
történt, amikor tizenöt éves korom-
ban a zsúfolásig tömött villamoson 
hazafelé utaztam a gimnáziumból. A 
tömeget kihasználva valaki a hátam 
mögött félreérthetetlenül tapogatni 
kezdett és hozzám dörgölőzött. 
Rémülten menekülni próbáltam, de 
még megmozdulni is reménytelen-
nek tűnt. Kivert a víz. Ijedten néztem 
körül, hogy vajon kinek szólhatnék, 
hogy bajban vagyok, amikor a kocsi 
belsejéből Panni néniével találkozott 
segélyt kérő, halálra rémült tekinte-
tem. Bár távol állt tőlem, látó szemmel 
ajándékozta meg őt Isten, mert tőle 
szokatlan határozottsággal nyomban 
felkiáltott: 
– Kérem, engedjenek oda a kislányhoz. 
Hozzám tartozik. Úgy látom, rosszul 
van. Vad, haragos tűz égett a szemé-
ben, és úgy fúrt utat magának a tö-
megen keresztül, mint aki az életéért 
küzd. Amint mellém került, átölelte 
a vállamat, s közben olyan vészjósló 
szemet meresztett a mögöttem álló 
férfi re, hogy az, éppen egy megállóhoz 
érvén, jobbnak látta sietve leszállni. 
Egészen a bejárati ajtónkig hazakísért. 
Útközben Isten csodálatos teremtett 
világára, a nyíló gyöngyvirágokra, az 
orgonabokrok pompás illatára és a be-
járatot körülölelő rózsalugas szépsége 
felé igyekezett terelni a fi gyelmemet. 
Másnap meg is jegyeztem édesanyá-
nak: – Milyen kár, hogy Panni néni-
nek nincsenek gyermekei. Nagyon jó 
anya lett volna. 
– Nemcsak lett volna, de az is volt! – 
szaladt ki édesanya száján a szó, de 
látszott rajta, hogy legszívesebben 
visszaszívta volna az elszólást. 
– Igen??? – Tettem fel elnyújtva, tágra 
nyílt szemmel a kérdést. És hol van a 
családja? Mi történt velük, hogy ennyi-
re magára hagyják az édesanyjukat?
– Ha már így alakult, akkor úgy ér-
zem, most jött el az idő, hogy megtudd 
az igazságot. Még ha nagyon szomo-
rú is ez az igazság. – Tette hozzá bá-
natosan. Panni néni gyermekei, a kis 
Annamari és Margitka már ott van-
nak, ahova mi is, életünk végcéljaként 

egyszer majd szeretnénk megérkez-
ni. Az Úrnál vannak kislányom, ők 
már az Úrnál vannak, mint ahogyan 
a drága jó férje is ott van.
– De mi történt velük? – Vágtam köz-
be. – Csak nem baleset? – Édesanya 
nemet intett a fejével. – Annál sok-
kal rosszabb. 
A II. világháború a vége felé köze-
ledett már, de a zsidókat, mint nem 
kívánatos személyeket, még mindig 
marhavagonokban szállították a kon-
centrációs táborokba. Az őrült hitleri 
rémuralom kiszolgálói pedig, ezekben 
a haláltáborokban szisztematikusan 
megsemmisítették őket. A statisztikák 
közel egy millió áldozatot jegyeztek 
fel. Gázkamrákban történtek a kivég-
zések, majd ezt követte a nyomok el-
tüntetési kísérlete, vagyis a halottak 
megsemmisítése égetéssel. A rettene-
tes szagú füst és bűz híre ugyan be-
járta az egész világot, mégsem hitte 
el senki, hogy valójában mi történt 
ott, ezekben a lágerekben. Az én drá-
ga Pannikám is megjárta családjával 
együtt ezt a földi poklot. Auschwitzba 
deportálták őket. 
Megérkezésük után a nőket és férfi -
akat különválasztották. Nagyon ke-
mény, hideg tél volt az akkori. A kis 
Annamari megfázott a huzatos ba-
rakkban. Lázmérő, gyógyszer, orvos 
nem volt. Ivóvíz, élelem is csak nagyon 
kevés. Ráadásul bejelentették, hogy a 
gyerekeket átviszik egy úgynevezett 
foglalkoztatóba. Kitört a sírás, jajve-
székelés. Az őrök igyekeztek minél 
gyorsabban végrehajtani a paran-
csot. Amikor Panni néniékhez értek, 
döbbenten látták a magatehetetlen, 
magas láztól félrebeszélő gyermeket 
az anyja karjában. Tudták, vele már 
nem érdemes foglalkozniuk. A na-
gyobbik kislány, Margitka eközben, 
ahogy csak tudott, úgy kapaszkodott 
az anyja karjába. 
– Na, egy-kettő, állj be a sorba! – 
Ordított az őr Margitkára, s eközben 
puskája végével lökdöste a rémült 
gyermeket. Margitka vissza-vissza 
fordult, sírva integetett, és azt kiabál-
ta: anya, anya, este találkozunk, este 
találkozunk. Ekkor akkorát taszított 
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rajta az őr, hogy térdre rogyott, és 
mert közben már megindult a menet, 
ettől kezdve már nem lehetett látni. 
Törékeny kis teste örökre eltűnt a tö-
meg takarásában. 
A szülők este hiába várták a gyerme-
keiket. Másnap néha még a távolból 
gyermekhangok foszlányait vélték 
hallani a barakk-lakók, de aztán vég-
érvényesen elcsendesült a tábor. Csak 
a szél fújt időnként rettenetes szagú 
füstöt az óriás kéményekből arrafelé is.
A felnőttek között is sok volt a beteg. 
Gyógyszer híján sokan meghaltak. 
A kis Annamari is sokáig küzdött a 
kórral. Még akkor is beteg volt, ami-
kor Isten megelégelte ezt az értelmet-
len háborúzást és tömegpusztítást. A 
németek elvesztették a világháborút, 
Auschwitz is felszabadult. 
Panniék – Margitka kivételével – le-
írhatatlanul sok szenvedés után, de 
mégis hazajutottak Budapestre. Ám 

Annamarin sajnos már nem tudtak se-
gíteni az orvosok. Néhány nap múltán 
Panni néni karjaiban halt meg. Férjét 
ezután nem sokkal agyvérzés vitte el. 
Hosszú ideig némán ültünk a padon. 
Igyekeztem türtőztetni magam, de 
nem ment. Mint a cunami, olyan fel-
tartóztathatatlanul borította el arco-
mat a könnyözön. Vállam össze-össze 
rándult a zokogástól. Végül mégis én 
törtem meg a feszült csendet. 
– Mondd, édesanya, hogyan lehetett 
mindezt ép elmével túlélni? – kér-
deztem még mindig könnyek között. 
– Képzeld – vágta rá –, egyszer én is 
szó szerint ugyanezt kérdeztem meg 
tőle. Panni röviden, de határozottan 
válaszolt.
– Az Úrban, Ilikém, csak az Úrban! – 
Majd így folytatta: – Noha a seb örökre 
bennem van, s marad is, de a szívem 
már megbocsátott a gyilkosoknak. 
A soha el nem múló fájdalom terhét 

nap mint nap magamon hordom, de 
már nem egyedül viszem, hanem az 
Úrral. Csak ezért tudtam embernek 
maradni, ahol lehet az Ő békéjét mun-
kálni, és szeretni az embereket, mint 
például benneteket is. 
Kedves Olvasóm! Ez utolsó sorok írá-
sa közben felmerült bennem, hogy 
megérné így 2016 derekán is, újra 
magunkévá tenni Panni néni egy-
szerű, mégis példaértékű hitvallását: 
Megbocsátani tudni Jézus érdeméért! 
Minden körülmények között ember-
nek maradni! Az Ő békéjét munkálni, 
és szeretni az embereket!
Vajon lehetséges ez? Határozott igen 
a válaszom, egyetlen feltétellel: csak 
az Úrban, csak az Úrral!
A kétkedőnek azt ajánlom: olvassa el 
újra ezt a rövid írást, ami legyen örök 
emlékeztető is a múltra. 

Sz.-né M. Inke

Szilveszter este elég hangos a belváros. 4 éves fi ammal 
jöttünk haza. Féltem és féltettem. Felvenni már nem 
bírtam, a ruha is sok volt rajtunk. Nem mondtam neki, 
hogy félek, de jó erősen fogtam a kezét. Egyszer csak 
megszólalt: „Ne félj anyuka, én itt vagyok, fogd a kezem”. 
Azóta sem felejtem el, és azt sem, hogy egy kisgyermek 
is megérzi, hogy mi zajlik bennünk, mennyivel inkább 
Isten! Bízz benne!

Fiam első osztályos volt. Jó korán kísértem az iskolá-
ba, hogy még én is időre beérjek a munkahelyemre. A 
Bem utcában mentünk, fogtam a kezét, alig volt járó-
kelő. Egyszer csak, mint a villám, hirtelen elengedte a 
kezem. Szétnéztem. Valahol, távolabb a másik oldalon 
feltűnt egy kislány osztálytársa. Megértettem „nagy” fi -
amat. Mindenkor mondogatom magam-
ban, magamnak: ragaszkodj az Úrhoz.

Nyár volt, este 8 óra körül. Több utas várt 
a buszra (akkor még járt az 56-os) a hű-
vösvölgyi végállomáson. Felfi gyeltem egy 
12 év körüli kisfi úra, aki egyedül szállt fel 
a buszra és mellém állt. Beszélgettünk. 
Nyaralásból jön haza, mert honvágya lett. 
Egy italos férfi  kötekedett a közelünk-
ben. Féltünk. A kisfi ú szorosan mellém 
állt, mintha összetartoznánk. A hangos-
kodó férfi  mindenkibe bele akart kötni, 
de senki nem mert szólni neki. Amikor 
megérkeztünk végre a Moszkva térre (régi nevén) a férfi  
elsőként szállt le, de nem indult tovább, várt. A vagány-
nak látszó fi ú azt mondja hirtelen: „bennünket vár”, és 
abban a pillanatban szorosan megfogja a kezem. Jól 
esik bizalma. Megbeszéltük, hogy mi egy másik ajtón 

szállunk le és gyorsan elmegyünk a villamoshoz. Így is 
lett, persze fogjuk egymás kezét, illetve ő az enyémet. 
A villamos megállójában, amikor már elmúlt a veszély, 
szépen elengedi a kezemet. A villamoson a vezető kö-
zelébe szálltunk fel, hogy biztonságban legyen. Egy da-
rabig még együtt utazunk, kísértem volna tovább is, de 
már nem igényelte, mert mindjárt hazaér – mondta, és 
otthon talán elfelejti az egészet.

A napokban történt az utolsó kézfogásos élményem, 
amely más oldalról világítja meg a „dolgot”. Egy mere-
dek, sok lépcsős utcán a korlátba kapaszkodva mentem 
lefelé, lassan, hogy biztonságosabb legyen, kicsit elmé-
lázva. Egyszer csak egy fi atalember, 12 éves (később 

megkérdeztem) száguldott el mellettem 
lefelé. Hirtelen megállt és visszafordulva 
megkérdezte: segíthet-e? Olyan kedve-
sen, sugárzó arccal kérdezte, hogy lel-
kemben és a valóságban is mosolyogva 
kérdeztem vissza: miben tudnál segíte-
ni? Mindenben – mondta határozottan. 
Nézd – mondtam – a táskám nem nehéz, 
de ha ide adod a kezed, amíg leérünk, 
megköszönöm. Így történt. A lépcső al-
ján is kicsit beszélgettünk: a barátjától 
siet haza, jó iskolába jár, szeret tanulni 
– mondta. Jó kívánságaimmal elhalmoz-

va mentünk tovább ki-ki az ő útján örömmel. Szavait és 
sugárzó, tiszta tekintetét, amelyekkel egyaránt mondta: 
MINDENBEN, soha nem akarom elfelejteni, mert szá-
momra „küldött” volt ő, Isten üzenetével.

S. Ilona
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„…pedig adtam ne-
ki időt, hogy meg-
térjen, de nem 
akar megtérni…” 
Jelenések 2,21
Régóta foglalkoz-
tat az a gondolat, 
hogy Isten miként 
látja a történelmet. 

Érdekes lenne, ha rendelkezhetnék 
azzal a tudással, hogy mik azok az 
események, amiknek mindenképpen 
meg kellett történniük és mik azok, 
amiket Isten „csak” megengedett, 
mert érdemben nem befolyásolták 
az emberiséggel kapcsolatos tervét. 
Érdekes volt gyermekkoromban hall-
gatni azokat a hívő testvéreket, akik 
az éppen folyó világpolitikai esemé-
nyeket teljes nyugalommal szemlélték. 
Amikor a világ rettegett a globális 
atomháborútól, akkor ezek a testvé-
rek békésen dőltek hátra a fotelben 
mondván: „Biztos, hogy nem lesz 
atomháború, a Bibliában benne len-
ne. Hiszen, ha kihal a Föld, akkor 
kiken teljesednének be a Jelenések 
könyvében leírtak?” Persze lehet vi-
tatkozni ezzel a gondolatmenettel, de 
az évek folyamán megerősödött ben-
nem, hogy Isten valamilyen módon 
mindig felkészít egy-egy népet egy 
közelgő megrázó eseményre. Kapnak 
időt a változásra, felkészülésre, még 
ha ezt nem is veszik észre vagy nem 
akarják észrevenni.
Hely hiányában nem veszem végig, 
de ajánlom mindenkinek a kutako-
dást az egyes nemzetek életében be-
következő lelki ébredések kapcsán. 
Majdnem minden esetben valami-
lyen politikai, gazdasági, erkölcsi 
próbatétel következett egy emberöl-
tőn belül arra a népre, ahol ébredés 
történt. Természetesen ezt többféle 
módon lehet magyarázni: Az ébre-
dés után a Sátán állt bosszút, vagy 
Isten akarta megpróbálni a megújult 
nemzet hitét, vagy Isten terve szerint 
mindenképpen meg kellett történnie 
valami nagy katasztrofális esemény-
nek, Isten csak előre ajándékként ad-
ta a sok hívő lelket. Az ötszáz évvel 
ezelőtti magyarországi események 

láncolata különösen szép példa erre: 
Dózsa-féle parasztfelkelés és az azt 
követő véres megtorlás – reformá-
ció, lelki ébredés – mohácsi csata – a 
hitvalló keresztyénség megerősödése 
– ellenreformáció (keresztyénüldö-
zés) – az üldözött hívő keresztyének 
befogadásának köszönhetően Erdély 
aranykora stb.
Persze szép számmal tudunk olyan-
ról is, amikor egy nagy nehézség után 
fordultak az emberek Istenhez (pl.: II. 
Világháború után). Ilyenkor is felme-
rülhet, hogy vajon Isten azért adta a 
háborút, katasztrófát, hogy  utána meg-
térjenek az emberek? Ilyen kegyetlen 
lenne Mennyei Atyánk? Mások szen-
vedése által „kényszeríti” az embere-
ket az Ő imádatára? Semmiképpen 
sem. Sziklaszilárd meggyőződésem, 
hogy minden ember, akinek van lehe-
tősége tudatos döntést hozni, valami-
lyen módon lehetőséget kap Istentől 
az üdvösségre és ehhez még a Biblia 
sem szükséges (itt természetesen arra 
gondolok, ha valaki nem tud Bibliához 
jutni, vagy olvasni, Isten máshogyan 
is kinyilatkoztathatja magát, pl.: te-
remtett világ). Isten nem azért adja 
a saját Lelkét az emberek teremtése-
kor, hogy utána pokolra küldje őket. 
Mindenki kap időt. Van, aki többet, 
van, aki kevesebbet, de éppen eleget 
ahhoz, hogy az örök életet választ-
hassák (még ha teológiailag nem is 
tudják pontosan, hogy mi az). 
Visszatérve az egyes nemzetekhez: 
van olyan, amikor talán jobb, ha Isten 
nem ad időt, mert azt csak rosszra 
használná fel egy nép. Érdekes kér-
dés, hogy vajon az-e a nagyobb bün-
tetés, ha Isten beavatkozik egy ország 
dolgaiba idő előtt (és ezzel emberek 
pusztulását okozza, lásd I. Krónikák 
21), vagy az, ha hagyja, hogy a bűnös 
döntések, cselekedetek beérjenek és 
kiteljesedjenek (és ezzel az egész nem-
zet pusztuljon el V. Mózes 28,15-69)?
Szeretem a történelmet olyan szem-
szögből tanulmányozni, hogy egy-egy 
vezető minek a hatására döntött úgy, 
ahogyan döntött. Több politikusról, 
katonai vezetőről is tudjuk, hogy kri-
tikus döntési helyzetben befolyásolta 

Régóta készülök írni, de beval-
lom, nehezen szántam rá magam. 
Aztán, amikor Zika Klára műsor-
vezető testvér egyik alkalommal 
megemlítette, hogy voltak, akik 
vették a fáradtságot, és jelezték, 
hogy mennyire szívesen hallgat-
ják Szűk Bendegúz teremtéskutató 
előadásait, elszégyelltem magam.
Igen nagy hálaadással, örömmel 
és érdeklődéssel hallgatom én is 
a teremtéskutatási sorozatot. A 
vételi viszonyok miatt leginkább 
az internetes előadások hallgatója 
vagyok, s nagy ajándék, hogy ezt 
bárhol, bármikor meghallgatha-
tom, ha nagyon tetszett az adás, 
még többször is.
Gyermekeimnek is lejátszottam 
több gyermekadást, azt is nagyon 
szeretjük. Mazsolázgatunk a sok 
értékes műsorból.
Ezúton én is hálatelt szívvel szeret-
ném megköszönni fáradozásaikat,  
színvonalas, szellemi épülést szol-
gáló munkájukat. Folytassák csak 
Isten dicsőségére tovább, s az Úr 
rendelje ki ehhez a szükséges esz-
közöket.
Szeretettel:

H.-né B. Hajnalka

Kedves Rádió 
Szerkesztőség!

Kaptunk (még) időt

Hálámat szeretném kifejezni ezzel 
a levéllel. Nem tudom megunni a 
rádió adásait, este alig várom, hogy 
kezdődjön az adás. Csodálatosak. 
Csak Isten hatalmas áldását kívá-
nom  minden munkatársra. Ezért 
írok, írtam, hogy bátorítsak buz-
dítsak, csak így tovább!. Minden 
áldás és dicsőség Istené, és nagyon 
örülök hogy ebben én is részt ve-
hetek, és számítotok rám. 
Eléggé megfáradt vagyok, néha el-
csüggedek, és jön az Úr igéje, ami 
megerősít és bátorít. 
Köszönöm az Antenna újságot, 
mindig megkapom, és tovább is 
adom. Búcsúzom, egy régi hallga-
tójuk Dunavarsányból:

S. F.-né Zsuzsi

Kedves testvérek 
az Úr Jézus 
Kriszusban!
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őket egy-egy 40-50 évvel azelőtt ta-
nult vasárnapi iskolai aranymondás, 
vagy a nagymamával együtt mondott 
esti imádság. Érdekes az is, hogy egy 
ország vagy akár az egész világ törté-
nelmét sokszor nem a királyok vagy 
hadvezérek határozzák meg, hanem 
az egyszerű közkatonák, akik végül 
teljesítik a kapott parancsot, vagy 
nem. Sajnos róluk tudunk a legkeve-
sebbet. A világi történetírás sokszor 
nem foglalkozik velük. Sokaknak csak 
az a fontos, hogy ki és mikor adta 
ki a parancsot. Nem 
tudhatjuk, hogy mit 
válthatott ki a parancs 
végrehajtása előtt az 
egyszerű közlegényből 
az otthonról kapott, 
édesanyja vagy szerel-
me által írt levél utolsó 
mondata, esetleg egy 
odaírt igevers. Milyen 
fantasztikus módon 
alakíthatja a történel-
met Isten, egy a harcoktól több száz 
kilométerre, asztal fölé görnyedő, síró 
édesanya szíve, keze által! 
Nem tudhatjuk, hogy melyik dönté-
sünk, tettünk kire, milyen hatással 
lesz. Egy jó szó, valamilyen kedves 
gesztus akár évekre meghatározhatja 
valakinek az életét. Kaptunk időt ar-
ra, hogy ilyen módon, Isten Lelkének 
vezetésével „befolyásoljuk” a történe-
lem alakulását. 
Szokták mondani, hogy a történelem 
ismétli önmagát. Én úgy gondolom, 
hogy „csak” az emberi hatalomvágyból, 
irigységből fakadó bűn ismétli önma-
gát, de Isten egy ponton mindig közbe-
avatkozik, ha valami nem az Ő terve 

szerint alakulna. Meggyőződésem, 
hogy az emberiség soha nem volt és 
nem lesz olyan helyzetben, hogy ön-
maga hozzon valós döntést a saját 
pusztulásáról. Isten tervének vég-
be kell mennie, és ebben nincs helye 
pusztán az ember akaratából bekö-
vetkező globális katasztrófának, há-
borúnak. A Biblia alapján tudhatjuk, 
hogy nem valamilyen szuper vírus, 
vagy özönvíz, vagy az öntudatra éb-
redő, emberek ellen forduló robotok 
fogják a világ végét jelenteni, hanem 

Isten pontos, eltervezett rendje szerint 
fognak a vég eseményei alakulni. De 
ahhoz, hogy ezek végbemehessenek, 
kell még egy kis idő (Jelenések 6,11). 
Ezt kaptuk, ezzel kell élnünk, ezt kell 
jól használnunk. Érdekes „játék” vé-
gignézni egy napunkat, hogy mi az a 
tevékenység, aminek tényleg értelme 
van. Lehet, hogy a cél, amiért teszünk 
valamit, az tényleg fontos, de maga a 
végrehajtás folyamata, fele annyi idő 
alatt is elvégezhető lenne. Csak azért 
végezzük úgy a dolgainkat, mert meg-
szoktuk, vagy egyszerűen csak ráérünk, 
mert van időnk. Kaptunk időt. Érdemes 
végiggondolni, hogy miért és mire! 

Nemeshegyi Zoltán

Én is kaptam időt, az Úr Jézussal 
jártam. De egyszer rá kellett jönnöm, 
hogy hívő létemre nem jó úton já-
rok. A gerincemmel lett baj. Hetekig 
nagy fájdalmak között sok miértet 
tettem fel Istennek. Ugyanis máso-
kat látogattam, komoly alkalmakra 
hívogattam a gyülekezetbe is, laká-
sunkra is. Most minden szünetelt. 
Közben zöldségféléket termeltem és 
árultam. 6 heti vergődés után Isten 
megszólalt: „Kétfelé sántikálsz. Fát, 
szénát, pozdorját építesz a kőszik-
lára. Előttem ez az út, nem áll meg! 
A saláta, hagyma, stb. előbbre va-
ló, mint a gyerekeid. Hogy lelkileg 
azokkal úgy foglalkozz, ahogy vá-
rom, nincs időd”.  
Nagyon összetörtem, hogy az ed-
dig végzett munkámra így tekint 
Isten. Ekkor kimondtam: Úr Jézus, 
ezután csak a Te vezetésed szerint 
akarom a mindennapjaimat is élni, 
ezután nem árulok. De félek ma-
gamtól, ha vissza venném az egé-
szet, mert könnyíted fájdalmamat. 
Inkább hagyd rajtam. Önmagam 
ellen imádkoztam. 
Már 78 éves vagyok. 45 éve fáj a ge-
rincem és más betegség is jött hoz-
zá. Kaptam erőt megállni, a bajokat 
hordozva, őszintén Isten tetszését 
keresni, tenni. Attól kezdve télen, 
nyáron, esténként a gyerekekkel 
Bibliát olvastunk, imádkoztunk, 
énekeltünk. Meg volt szabva mi-
kor, hány órakor van vége a  játék-
nak.  Mindegyikünknek javára vált 
e megtett út, és nem volt elpocsé-
kolt idő az életem. 
2 éve az uram halála reggelén mikor 
még nem tudtam, hogy meghalt, II. 
Timóteus 4,7-8 volt az ige. Nekem 
szólt, mindkettőnkre nézve: „Ama 
nemes harcot megharcoltam,  fu-
tásomat elvégeztem”. 

Mária néni

 

Gondviselő jó Atyám vagy!
A következő Antenna magazin várható megjelenése 2016 

augusztus vége. Témája: „Gondviselő jó Atyám vagy!” 
Szeretettel kérjük kedves olvasóinkat, hogy akik emlékeik kö-
zött őríznek olyan megtapasztalásokat, amikor Isten gondos-
kodása kézzel fogható módon lett nyilvánvaló az életükben, 
írják meg nekünk, hogy mi is közzé tehessük. A július 31-ig 
megérkezett írások közül válogatunk majd az Antenna ma-

gazinba, illetve a Lelkiposta műsorába!
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Milyen nagy Istenünk kegyelme az 
emberhez, hogy – mint hitetlennel, – 
egyszer csak megértette velem, hogy 
Jézus Krisztus valóságos Isten és való-
ságos ember, a Szent Háromság máso-
dik személye. Atya, Fiú, és a harmadik 
isteni személy a Szent Lélek, mint isteni 
lény, valóságban él a földön, és vezet, 
irányít bennünket. Mindenkinek lát-
tatja magát, aki látni akarja, és kész 
segítségül lenni bárkinek. Ez az egész 
világ ajándéka lehet. Mindenkinek 
lehetőséget adott a kegyelemhez. Ezt 
emberi értelem nehezen tudja felfog-
ni, de hittel meg tudja gazdagítani az 
embert. Milyen csodálatos, hogy fel-
áldozta magát miértünk, hogy senki 
ne vesszen el ebben a bűnös világban. 
Mindenkinek lehetősége van meg-
szabadulni a sátán rabszolgaságából. 
Megérti ezt valaki? Ő, a tiszta és szent, 
magára vette bűneimet, hogy én meg-
tisztulhassak. Ő bűnné lett énértem.
Minden nap segít elhordozni a földi 
terheket, ezt én nagyon megtapasz-
taltam. Hatvanéves hívőségem alatt – 
aligha tudnám megmagyarázni, csak 
egy-egy történet jut eszembe –, hogy 
hogyan tudott folyamatosan megtar-
tani bennünket a semmiből.
Amikor egyéves házasságunk után el-
költöztünk otthonunktól 340 km-re, 
semmink sem volt, csak két hónapos 
kisfi unk, és hogy miből, hogyan tudott 
bennünket Isten megtartani, csak az 
Ő csodája és titka. Férjemnek fél évig 
nem volt állandó munkahelye, mégsem 
kellett soha éhen lefeküdni.Úgy volt, 
mint a Sareptában élő özvegyasszony 
esetében, aki marék lisztecskéjéből 
és kis korsónyi olajocskájából – ami 
nem fogyott ki soha – annyi embert 
tudott táplálni, míg Isten esőt nem 
adott a földre. 
Ez a bibliai történet egyszer telje-
sen megváltoztatta a gondolataimat.
Amikor özvegy lettem, a sátán még az 
éjszakáimat is el akarta venni azzal, 
hogy most mi lesz, hogyan osztom be 
a kis nyugdíjamat. Bibliaolvasás után 
(az említett történetet olvastam) el is 
szégyelltem magam, és azóta szemé-
lyes tapasztalatom, hogy mindig elég 
a kevés is. Isten segít beosztani, hitem 

szerint a Neki járót is megadom oda, 
ahová Ő irányítja. Mindet az Ő akarata 
szerint szeretném beosztani, és ehhez 
kérem mindig a segítségét. Igyekszem 
Őáltala keresztény helyeket keresni és, 
ha kapom rá az irányítását, akkor te-
szem a dolgomat. Jó szívvel adom, és 
áldást kérek azokra, akiknek küldöm.
Már a hetedik évet kezdtem el, hogy 
páromat Isten hazahívta. Bátran ki 
merem jelenteni, hogy soha nem kí-
sértett meg a sátán azzal, hogy Istent 
megbántottam volna, hogy miért így 
rendelkezett, de azt milliószor elmond-
tam Neki, hogy nagyon hiányzik. 53 
évet éltünk együtt, és – őszinte leszek 
– minden nap jobban és jobban sze-
rettem. Ez a szeretet özvegységemben 
csak tovább folytatódott. Volt olyan 
kérésem az Úrtól, hogy csak egyetlen 
egyet mutasson meg nekem a sok év-
ből, amikor megharagudtam rá, hogy 
könnyebben viseljem az özvegységet. 
(Nem találtam!)
A sok unokám közül egyiknek megem-
lítettem, hogy „ma gondolj a papára, 
mert átléptünk a hetedik évbe, hogy 
nincs közöttünk”. Másnap este, mikor 
a munkából hazajött, átjött hozzám, 
és azt mondta:
– „Mama! Éjjel papával álmodtam. 
Azt álmodtam, hogy mentem az isko-
lába, és mindig fütyült a távolból fe-
lém, és intett”. Ez az unokám most 25 
éves. Folytatta: „Ma egész nap munka 
közben a papa füttyét hallottam, ezt 
el is mondtam az egyik főnökömnek. 
Meglepte, hogy ilyen szeretettel beszél-
tem róla, és az ő hitéről is bizonyságot 
tettem a munkahelyemen.” Elég sok 
időt töltöttünk együtt, mivel érdekelték 
a hitélettel kapcsolatos bibliai dolgok. 
Volt olyan kérdése is, amire nem tud-
tam válaszolni. Mondtam neki, hogy 
én sem értek mindent a Bibliából, de 
hittel elfogadom, mert Isten íratta bele.
Annyira örültem ennek a beszélgetés-
nek! Jó esténk volt együtt az unokám-
mal. Mondott olyan dolgot, amin én is 
meglepődtem: „Voltak az életemben 
olyan cselekedetek, aminek nem örü-
lök, hogy megtörténtek, és amikor túl 
voltam egy-egy rossz dolgon, azt lát-
tam, hogy a papa a Mennyből engem 

néz. Ettől a tekintettől nem tudtam 
szabadulni, és ez egy megtört állapo-
tot idézett elő bennem.”
Jól esett, hogy ilyet mondott, de az 
biztos, hogy nem a papa tekintetétől 
kell megszüntetni a rossz cselekedetet, 
mert ő megbocsátani úgysem tudja. 
Milyen jó, hogy van nekünk egy biz-
tos hely, ahová leplezetlenül vihetjük 
életünket! Ez a hely örökké megmarad 
mindannyiunk számára. Ezt vállalta 
Jézus Krisztus a Golgotán értünk és 
helyettünk. Hozzá mehetünk, és az 
Ő tekintetét kell meglátni, ha vétke-
zünk. Ő hordozta, és vitte a kereszt-
re bűneinket. Ez a megtisztító, drága 
vér értünk folyt, hogy ne vesszünk el 
egy-egy rossz cselekedet után, hanem 
megtisztulva, újjászületve, szabadon 
élhessük tovább életünket. Milyen jó, 
hogy áttehetünk minden ránk neheze-
dő terhet, és megkörnyékező bűnt. Ő 
soha senkit nem utasít el. Ezzel kivé-
tel nélkül minden ember élhet. Milyen 
felmérhetetlen ez a nagy kegyelem! 
Emberi értelem szinte fel sem tudja 
fogni. Én vagyok a bűnös, és én lehe-
tek a megtisztított bűntelen, mert Ő 
bűnné lett érettem. Milyen jó lenne, 
ha mindannyian úgy élhetnénk hát-
ralévő életünket, hogy Neki öröme 
teljék bennünk. Cselekedeteink min-
dig Őrá mutatnának, hogy minél több 
imádója lenne ezen a bűnös, megfertő-
zött világon. Alázattal csak azt tudom 
mondani, hogy köszönöm a meg nem 
érdemelt, ingyen kegyelmet!
Nem vallásos emberként szeretnék él-
ni, hanem hitben erős keresztényként, 
hogy akik megismernek, de különösen 
gyermekeim, unokáim, szomszédaim, 
mind tiszta szívből mondhatnák, hogy 
érdemes az Urat keresni és szolgálni. 
Ezt én megtérésem után sok gyüleke-
zetbe járó, igazi hitben élő testvértől 
tapasztaltam meg, akiknek az életük 
valósággal vonzott Isten közelségébe. 
Bár mindenkiben ezt láttam volna! 
Sajnos a valóságot is meg kell említeni, 
hogy vannak látszat keresztények is. 
De jó, hogy Isten kegyelme mindenki 
számára elérhetővé tudja tenni a hi tet! 

T. Sándorné, Balatonszemes
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Egy istentiszteleten érintett meg különösebben az a gon-
dolat, hogy én sem gazdálkodok úgy az időmmel, ahogy 
Isten azt elvárja. Belegondoltam abba, hogy Isten adott 
időt mindenkinek ugyanolyan mértékben, de különböző 
módon használjuk fel. A lelkipásztor rákérdezett: Adsz 
te az idődből nem 10, de legalább 1 százalékot Istennek?  
Rájöttem, hogy ezen a területen elbuktam – unokáim 
már nagyok, nyugdíjas is vagyok,  valóban több jót kel-
lene tegyek, hogy  megfeleljek Isten akaratának. Azóta a 
kapott időmet megpróbálom jobban beosztani, hogy este 
ne legyen lelkiismeret  furdalásom Isten előtt. 
Úgy gondolom, az is istentisztelet, ha meglátogatok egy 
beteget, segítek egy öregnek, a leckékben unokámnak.  
Aztán a Mera rádió még 
jobban megérteti velem a 
Szentírást. Minden este 
szánok időt rá. Hála ezért 
Istenemnek! Eljárok bib-
liaórára, imahetekre és va-
sárnap délelőtt, délután az 
istentiszteletre. 
Van egy drága énekünk, 
amely fi gyelmeztet, hogy a 
kegyelmi idő nemsokára le-
jár: „Siessetek hamar lejár, 
kegyelme már régóta vár. 
Ma még lehet,  ma még szabad, borulj le a kereszt alatt.” 
A múlt elmúlt, a jövő bizonytalan számunkra, de itt a ma, 
tele lehetőségekkel, mikor időt tölthetünk családunkkal, 
mert ha már nem leszünk, nem mindegy, milyen lelkü-
lettel emlékeznek ránk. Ha már nem tudunk nekik se-
gíteni, egy imát akkor is elmondhatunk értük, mert az 
ima nem száll a porba. Az Antenna újságban találtam 
egy szép verset, szándékomban van imahéten elszaval-
ni a templomban. 

„Ma még Tiéd körülötted minden. Adhatsz belőle, adj 
hát, kinek nincs.  Mert jön egy nap, talán nem sokára s 
kihull kezedből minden földi kincs. Csak az lesz a tiéd, 
amit odaadtál. Csak az, mi minden kincsnél többet ér. 
A tett, a szó, mit szeretetből adtál. Veled marad, s örök-
ké elkísér”. 
Van egy öreg, ismerős bácsi Magyar országon. Egyedül 
lakik, s mikor levelet kap tőlem, azt mondja, ünnep ne-
kem az a nap. Egy idejében írt levél, egy telefonhívás, 
egy vigasztaló szó, bekötött sebek, befogadott árvák,  
megannyi jó tanács, amit Isten ránk bízott, mert ki van 
jelölve a helyünk. Férjemnek egy évig kötöztem a sebét. 
Minden nap megkérdezte: látod, hogy gyógyul? Nem 
igazán láttam esélyt gyógyulására, de Isten adott erőt 
minden nap. Egy év kellett, míg begyógyult, de az az idő 
nem volt hiábavaló, amit rászántam. Arra sincs garan-
cia, hogy gyermekeink, unokáink olyanok lesznek ami-
lyennek szeretnénk, hogy  legyenek. De a rájuk szánt időt 
sohasem sajnáljuk, mert eljön egy nap, amikor számot 
kell adnunk Istenünknek, hogyan sáfárkodtunk a ránk 
bízott talentumokkal. 
Ha én úgy érzem, többet kaptam, s kaptam időt is még, 
akkor írnom kell levelet a pályázatra. Szavalnom kell az 
imahéten, szolgálnom, ahol szükség van rám, hogy esz-
köze legyek Istennek, embertársaim javára.  Arra kérem 
jó Atyámat, hogy minél  több ember értse ezt meg: „Mert 
jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan.  Mindegy, hogy 
ősz lesz, tél vagy kora nyár. Mert nincs több időd , s amit 
meg nem tettél, azt nem teszed meg többé soha már.”
A jól használt idő áldást rejt és lehetőséget ad embertár-
sainkkal és Istennel való kapcsolatunk rendezésére. Adja 
Isten, hogy éljünk is vele!

E. Erzsébet, Erdély, Románia

Adsz-e idődből Istennek?

Mi, rádióhallgatók, 
na ponként érezzük 
Isten áldását a rádió-
közvetítésen keresztül. 
Köszönöm az újságot 

és a levelet, amit mindezidáig meg-
kaptam. A sok tanúságos bizonysá-
gok és igei gondolatok mind Isten 
nagyságát, szeretetét, kegyelmét, 
gondviselését hirdetik, Őt dicsőítik. 
Isten csodálatos hatalmáról, ke-
gyelméről, szeretetéről írok én is 
bizonyságot, amikor még gyermek-
ként hallgattam a Mera rádiót édes-
anyámmal s a 7 testvéremmel együtt. 
Teljes szívvel és érdeklődéssel hall-
gattuk Isten beszédét.
A háború ideje alatt Isten csodálato-
san betakart bennünket s a fronton 
harcoló nagybátyáimat is. Édesanyám 
olvasta nekünk a Bibliát, később a 
MERA rádió igei gondolatait hallgat-

tuk naponta, s ez erőt adott nekünk. 
Még a háború alatt egyik nap katonák 
jöttek be hozzánk. Édesanyám gyor-
san elbújt a rejtekhelyre. Keresték, 
de nem találták meg, mert Isten ho-
mályt borított a katonák szemére, így 
nem látták meg, s dühösen elmentek. 
Majd édesanyám előjött, és hálát ad-
tunk Istennek, hogy me gőrizte. Ez 
idő alatt sokszor megtapasztaltuk 
Isten gondviselő kegyelmét. A há-
ború után a nagybátyáim hazatértek 
és azonnal Isten szolgálatába álltak.  
20 évesen megfogadták, hogy mindig 
hirdetni fogják a drága örömüzene-
tet alkalmas és alkalmatlan időben. 
Sokszor mesélte még édesanyám, 
hogyan segítette meg az Úr őt a nagy 
műtét után. Akkor még gyermekek 
voltunk mind a 7-en (3 évestől 12 éves 
korúak). Bibliát olvasva, imádkoz-
va ment el a kórházba. Életét Isten 

kezébe tette le, ugyanakkor minket, 
gyermekeket is. Édesapám ekkor dol-
gozni járt, de ez időre hazajött, és Ő 
is sokat imádkozott, Istenbe vetette 
a hitét. Arra emlékszem még, hogy 
a szomszédok sajnáltak bennünket.
Isten a nehéz időkben velünk volt. 
Édesanyám meggyógyult, erőt kapott 
általa, és megújult lélekben s testben 
egyaránt. Naponként kapott igét is 
Istentől: „Hívj segítségül engem a 
nyomorúság idején, én megszaba-
dítlak Téged, s Te dicsőítesz Engem.” 
(Zsoltárok 50,15) „Hálával áldozzál 
Istennek és teljesítsd a felségesnek 
a fogadásidat” (Zsoltárok 50,14)
Ezt csodálatosan átélte és hálás szív-
vel emlegette mindig a Mera rádiót! 
Tisztelettel és szeretettel:

V. Béláné, Nekézseny
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Két igehely mo-
toszkál az elmém-
ben: „Mindennek 
rendelt ideje van, és 
ideje van az ég alatt 
minden akaratnak.” 
(Préd 3,1) és „Áron 
is megvegyétek az 
alkalmatosságot, 

(alkalmas időt), mert a napok gono-
szak!” (Ef 5,16) A bölcs ember különb-
séget tesz a két „idő” között. Van egy 
emberi időnk, melynek időtengelyén 
határpontok vannak pl. kezdet és vég. 
A jelennek nincs most időtartama. 
Mindent, ami az időpont mögött van, 
múltnak nevezünk, ami pedig előt-
te van, az a jövő. Persze felvetődik a 
kérdés, vajon az időtengelynek van-e 
jövőbeli határpontja, vagy pedig vég-
telen? A Biblia a Máté 24,35-ben azt 
mondja: „Az ég és a föld elmúlik…” 
az 1 Korinthus 7,31: „...mert e világ 
ábrázata elmúlik.” Az 1Péter 4,7: 
„Mindennek vége pedig már közel 
van…” Ha a világ anyagi tartalma 
időben korlátozott, akkor az időnek is 
korlátozottnak kell lennie: Jelenések 
10,6 erről tudósít „… hogy nem lesz 
többé idő”. Az ember életének ide-
je sem korlátlan, erről írt Túrmezei 
Erzsébet az idézett versében. A halál 
megmutatja mi a lényeges valójában. 
Nem vihetünk magunkkal semmit, a 
szemfedőn nincsen zseb! Sikereink, 
vagyonunk, barátaink, szeretteink 
mind itt maradnak.
A halál gondolatával élni azt jelen-
ti, hogy munkánk, tulajdonunk, és a 
körülöttünk lévő emberek, minden 
helyes mértéket kapnak.
Jelenben tudatosan kell élni, érezni, 
tenni-tenni-tenni. Mi is az élet: egy 
ajándék?! Ismered az idő természe-
tét? Az idők gonoszak; olvastuk az 
igében, megcsal, már nem óráink, 
csak perceink vannak, az idő rabsá-
gában élünk.
Ha az idézett igéket nézzük, van az 
időnek egy szellemi, isteni értelme-
zése is. Isten ideje: „Isten órája” nem 
másodpercek, órák és évek szerint 
mér, hiszen tér és anyag nem köti 
gúzsba, Isten beteljesült idő, nincs 
múlt és jövő, így a mi időtengelyün-

kön kívül van. Isten szellem, és mint 
a teremtés Urát, nem korlátozzák az 
általa teremtett jelenségek, mint tér 
és idő. Egyetlen pillantással áttekin-
ti, átlátja az egész időtengelyt, és nem 
kell végigjárnia a véges időnk egyes 
szakaszait. A Galata levél 4,4-5 vers-
ben ezt olvassuk: „De amikor eljött 
az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, 
aki asszonytól született, a törvénynek 
(az időtörvénynek is) alávetve, hogy a 
törvény alatt levőket megváltsa, hogy 
Isten fi aivá legyünk”. Ma a semmire 
és a sosincs idő világában jó arról ol-
vasni, hogy Mennyei Atyánk kezében 
tartja az idő, a történelem és az éle-
tünk kerekét. Neki mindig van ideje 
teremtményeire. Az állandó pörgés-
hez szokott agyunkkal talán azt nehéz 
megértenünk és elfogadnunk, hogy 
az Ő órája másképp jár. Akkor cse-
lekszik, akkor pihen, akkor vált meg, 
akkor ítél, amikor kell, a maga idejé-
ben, amikor eljön az idő teljessége. Ezt 
olyan nehéz kivárni. – De hisz Ő rád 
vár. Vásárold vissza az alkalmas időt: 
„Hányszor akartalak egybegyűjte-
ni, mint a tyúk a kiscsibéit szárnyai 
alá, de te nem akartad.” Ezért kaptál 
időt a megtérésre, az imádkozásra, a 
Biblia olvasására, a munkálkodásra. 
Használd ki az időt, az evangélium 
hirdetésére, mások segítésére, beteg-
látogatásra, adakozásra, a gyülekeze-
ti szolgálatra és a gyümölcstermésre. 
Mi, emberek sok alkalmat elmulasz-
tunk, és sok mindennel elkésünk. 
Engedjük, hogy Isten munkálkod-
hasson az életünkben. Törekedjünk 
a Szent Szellem vezetésével, hogy a 
mi időbeosztásunk az Úr Isten aka-
ratával megegyező legyen.

Amíg időnk van!

Szállnak az évek, elszáll életünk.
Ősz lett, pedig tegnap üde tavasz volt.
Sürget a kiáltás, mit nem feledhetünk:
Ameddig még időnk van, tegyünk jót!

Fáradhatatlanul vessük a jó magot:
szeretet tettét és szerető szót!
Amit elvetettél, egykor arathatod.
Ameddig időnk van, tegyünk jót! 

(ismeretlen szerző)

Bödös József

Amíg időnk vanElmúlt 
Voltál már az alkalom temetésén?
Verik a koporsófödelet
fagyos téli göröngyök,
s a szívedet göröngynehéz miértek:
Miért nem tetted?
Miért nem adtad?
Miért nem mondtad?
Felelj: miért nem?

Ezer alkalmat temetünk
minden temetésen.
Hiába koszorú, virág
síron, ravatalon…
Verik a koporsófödelet
fagyos téli göröngyök…
Elmúlt az alkalom.

Túrmezei Erzsébet

Nagyon szomorú szívvel 
hallottam, hogy a MERA 
adásait is lecsökkentik 
a rádióban. Különösen 
azért, mert vannak idő-

sebb testvérek, akik nem tudják a 
neten hallgatni az adásokat. Azért 
is fáj a szívem, mert január 1-től egy 
svájci misszió adása is megszűnt a 
rádióban, amit már – ha jól tudom 
– 60 éve sugároztak. Valahogy úgy 
tűnik, hogy vége van annak az idő-
nek, amikor sok helyről hallhattuk 
az ÚR Igéjét.
Monoszlón hallgatom az adásokat. 
Jól esik a Testvérekkel lélekben 
együtt lenni. Testvéri szeretettel,

 Zsuzsanna

Szeretnénk megköszönni 
az Úrnak, azután pedig 
minden jókedvű önkén-
tes adakozónak, akik 
szerkesztői, résztvevői, 

támogatói, építői, fényforrásai a 
Mennyország felé vezető útnak!
Igényt szeretnénk továbbra is tar-
tani e nemes munkára: Férjemmel 
inkább interneten, Szüleim többnyi-
re rádión hallgatják a műsorokat, 
de többször (pl. legutóbb Jób négy 
arca érintett meg nagyon) ajánljuk 
baráti körökben is!
Az Úr áldja meg a Testvérek munká-
ját, amit tudunk, hogy jó szerencsés 
lesz ott, ahová küldötte! ÁMEN.
Szeretettel, 

Bernadett és József
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Hadd mondjak el egy történetet. 
Remélem, megértik, hogy minde-
nekelőtt azt szeretném megmutatni: 
mihelyt Isten oldalára állok, Isten ti-
tokzatos módon, sőt sokszor félelme-
tesen abban a pillanatban belenyúl az 
eseményekbe.
Fivéremet, Johannest Bochumban 
letartóztatták. Néhány óra múlva 
megtudtam, hogy másnap elenge-
dik. Odautaztam, hogy megvárjam 
a kiszabadulását. A vele töltött két 
óra felejthetetlen maradt számomra. 
Ugyanazt tapasztalta, amit én: két 
napig a kétségbeesés és félelem fene-
ketlen mélysége, aztán végre megnyí-
lik a fül. Amikor Isten ítéletet hirdet, 
Jézust, mint Megváltót egészen új ol-
daláról ismeri meg az ember. 
„A következő élmény életem egyik 
legmegrendítőbb eseménye volt” –
mondta fi vérem, és mesélni kezdett. 
A törvényszék épületéből három vi-
szonylag sima lépcső vezetett le az utcai 
fronton. Johannest este tartóztatták 
le. Mindig meglehetős felbolydulással 

járt, ha ilyen ismert lelkészt börtönbe 
dugtak. A hír azonnal megjelent a kül-
földi újságokban, Svájcban, Dániában, 
Hollandiában. Persze a hivatalnokok 
közt is he- ves vita támadt afe-
lett: he- lyes volt, 
vagy nem 

volt 
helyes. 

E gyikőjük 
állandóan 

azt üvöltözte: 
„Igenis helyes volt. A pa-

pok száját be kell tömni.” 
Ez az ordítozó alak akkor este még 
egyszer kiment a törvényszék épü-
letéből. Valaki egy banánhéjat do-
bott a lépcsőre, s ez a férfi olyan 
szerencsétlenül csúszott meg raj-
ta, hogy hanyatt esett, bevágta a 

fejét, és ott helyben szörnyethalt.
El tudják képzelni ezt a helyzetet? Fél 
órával azután, hogy teli torokkal kiabál-
ta: „A papok száját be kell tömni”, ott 
fekszik holtan a lépcsőn. Mondhatják, 
hogy ez véletlen lehetett. Természetesen 
az ellenkezőjét nem is tudnám bizo-
nyítani. Azt viszont tudom, hogy az 
Államrendőrség hivatalnokai nem 
hittek többé a véletlenben. Fivérem 
beszámolója szerint megkezdődött 
az ő lelkigondozói szolgálata. Egyik 
a másik után jött hozzá teljesen meg-
rendülve, és azt kérdezték: „Mondja, 
van olyan Isten, aki ölni tud?”
„Igen. De ez még csak gyerekjáték, 
megcsúszni a lépcsőn és elveszteni 
az életet. Hanem ami utána jön...” 
„Az a néhány nap – mondta a fi vé-
rem – olyan evangélizáció volt, amit 
életemben még nem tapasztaltam.” 
Istennek erről az együttmunkálkodó 
hatalmáról én is bizonyságot tehetek. 

Wilhelm Busch 
(Evangéliumi Kiadó)

Házasságkötésünk után, 1976-ban egy hitben lévő öreg 
házaspár fogadott be bennünket, ők hallgatták a Monte 
Carló Rádió adásait. A férjem csak azért vett egy jó Sony 
digitális világvevő rádiót, hogy hallgathassa az adásokat, 
így 1994-től már jó minőségben tudta fogni a műsorokat. 
Abban az időben vidéken dolgozott és az autóban, háló-
zsákban aludt, és alig várta, hogy eljöjjön az adás ideje.
Én később kapcsolódtam be a rádió hallgatásába. Férjem  
Bozsóki Sándor bácsi 7 perceseit szerette nagyon, erre em-
lékszik és arra, hogy Ida mama sok levelet írt (egy öreg er-
dészlakban élt). Azóta Ida mama, a vejem nagymamája, 
még kedvesebbé lett számunkra, mert a vőm elmondta, 
hogyan beszélgetett velük kicsi korukban a hitről (11-en 
voltak testvérek és nagyon szerették őt). János, a vőm szü-
letése óta vak, csak nagyon közelről tud színeket megkülön-
böztetni és árnyakat lát. Ida mama egy igazi példaértékű 
nagymama volt, aki szeretetet adott Jánosomnak, azóta 
is „léleknyoma” van.
Az óra be volt állítva az adás idejére, akkor megállt a 
munka és minden. Nagyon bosszantó volt, ha éppen ak-
kor zavart meg valaki. Azért is dobtuk ki a TV-t, hogy ne 
kössön le valami, és ne vegye el azt az időt, amikor segít-
hetünk, ha éppen kell valakinek. Sok könyvet olvastunk, 
a három gyermekünknek is, nagyon jó volt és hasznukra 
vált. Egyiknek sincs TV-je, de van sok barátjuk, segítőké-
szek. Most nem a TV ellen beszélek, hanem arról, hogy 
nekünk nagy hasznunkra vált, hogy nincs. Az internet 
lehetőség, az adások, prédikációk letöltése nagyon hasz-

nos lett nekünk. Sok fi atal barátunk van, akiknek főleg a 
Teremtéskutatás előadásaira hívjuk fel a fi gyelmet, mert 
nagyon jól érthető még nekem is, fi ataloknak meg nagyon 
fontos, mert erről nem tanulnak, és reménytelenül élnek 
a világban – vagy bíznak egy jobb jövőben? Éppen ezért 
vettünk 60 db SD kártyát, több mint 150 prédikáció van 
rajta és Szűk Bendegúz Levente teremtéskutatásról szóló 
adásaiból 7 db. Ezzel akarnánk most segíteni, hiszen így 
a hanganyag mobil telefonról is hallgatható utazás, var-
rás közben, és egyéb unalmas helyzetekben. Nagyon jó és 
kimondottan hálás vagyok érte, mert tolókocsis vagyok, 
az ülés már fáj, de ha hallgatom az újabb és újabb felfe-
dezéseket, illetve, hogy a Bibliában minden igaz, és ezek 
éppen manapság jönnek a felszínre, és még tudomásunk-
ra is jut, ezt nagyon lényeges dolognak tartom. A neten is 
a beteljesedett próféciákat keresem, és látom, hogy Isten 
betekintést enged a régi dolgokba – szinte feltárja magát 
pont most, amikor mindenhol Isten tagadása, lejáratása 
zajlik. Most, amikor én úgy érzem (tudom), jön a nyomo-
rúság szörnyű időszaka, és nem tudnak kiben megbízni 
az emberek. Sajnos, a hitben járó testvéreink zöme sem-
mit sem lát ezekből. Én már nem bízom abban, hogy itt a 
földön az ember maga tud vagy akar tartós jót, inkább ké-
szülök a világban lévő káosz utáni nagy-nagy békességre, 
ahol nem lesz fájdalom, sóhajtás, hanem örök öröm azok-
nak, akik Benne hisznek, bíznak. 

J.-né Vali, Budakeszi
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is meg szoktam hallgatni. Minden 
elismerésem Mária nénié, aki olyan 
csodálatosan le tudta fordítani az 
Ószövetségi történeteket is a gyerekek 
nyelvére. Jó hallgatni felnőttként is. 
Egy baleset miatt a pályázatról le-
késve küldöm írásomat. Talán így is 
használható lesz. Karácsony előtt, 

december 19-én egy testvérnő felaján-
lására egy fenyőfát vágtunk ki a gyü-
lekezetbe való díszítésre. A fenyőrönk 
megemelésekor a bal szememben egy 
roppanást éreztem. Másnap épp az is-
tentiszteletnek vége volt. Felöltöztem 
és feltettem a sapkát, és egy pókháló 
szerű lepelt láttam, és annak is hit-
tem. Többször le akartam venni, de 
nem sikerült. Mondom a fi amnak: 
vedd le a sapkámról a pókhálót, ami 
a szemem előtt van. „Nincs itt semmi” 
– mondja. Másnap orvoshoz mentem. 
Megállapította, hogy be van vérezve a 
szemem, és valami leszakadt benne. 
Több mint két hónapig a betűk, so-
rok összeakadtak. Írni, olvasni nem 
igen tudtam. Hála Istennek most már 
kicsit tudok. Több testvérem is imá-
ban hordozta és hordozza sorsomat.  
Nem vagyok túl a dolgon teljesen, az 
orvosok keresik a kiváltó okokat. Erről 
azonban majd legközelebb. Köszönöm 
a megértést. 

Mikor én gyerek voltam, a falusi pa-
raszt házakban még nem igen volt 
olvasni való a biblián, énekes köny-
vön, kalendáriumon, esetleg egy egy-
házi újságon kívül az 50-es években. 
Rádió is csak nagyon ritka helyen volt. 
Nálunk az esti órákban a pattogó tűz 
és a lámpa fénye mellett, főleg édes-
apám szokott mesélni. Ő tőle hallot-

tam az alábbi történetet. A valóság 
alapját nem ismerem. Talán valami-
kor nyomtatásban is megjelent. Én 
nem olvastam, és nem találkoztam  
vele. Édesapám még a hajó nevét és 
a szereplőket is névvel mondta el, de 
ezekre én már nem emlékszem.

Verőfényes nappal 
a hajó kifutott a ki-
kötőből. Vi dá man 
szel te a habokat. 
Min den rend ben volt. 
Szép útnak néztek 
e lé be. Egyszerre a ha-
jón nagy riadalom 
tá madt. A kapitány 
ha lá losan megbe te-
gedett. Sorba ma-
gához hívatta a 
mat rózokat. Először 
hívatta a másod ka-
pitányt. Édes fi am 
tudsz-e imádkozni? 
Kapitány úr, nem tu-

dok! Sorba hívta egyenként a matrózo-
kat. Édes fi am! Tudsz-e imádkozni? A 
válasz egyöntetűen nem volt. Utoljára 
hívatta a legfi atalabb matrózt. Ha jól 
emlékszem őt Müller Péternek hívták. 
Feléje is elhangzott a kérdés: Édes 
fi am! Tudsz-e imádkozni? A felelet a 
kapitány részéről meglepő volt. Igen 
kapitány úr. Én tudok imádkozni. 
Engem az édesanyám megtanított. 
Elmondanád nekem is, mire tanított? 
„Müller Péter betegségeit Ő viselte, 
fájdalmait Ő hordozta. És Ő meg-
sebesíttetett Müller Péter bűneiért, 
megrontatott  Müller Péter vétkeiért, 
békességünknek büntetése rajta van,  
és Müller Péter az Ő sebeivel gyógy-
ult meg.” (Ézsaiás 53,4-5)
Édes fi am, most elmondanád úgy, 
hogy a Te neved helyett az én neve-
met mondanád?
És a kis matróz  imádkozta a hajóska-
pitány nevében. A kapitány úr beteg-
ségeit Ő viselte, fájdalmait Ő hordozta. 
És Ő megsebesítetett a kapitány úr 
bűneiért, megrontatott a kapitány 
úr vétkeiért, békességünknek bün-
tetése rajta van és a kapitány úr az Ő 
sebeivel gyógyult meg. A kapitány úr 
mennyei révbe érkezett egy kis matróz 
imája által. A hajó pedig partot érve 
köthetett ki a túlsó parton. 

Z. Benjamin, Pécs Hird

 

 
 
 
 

 

 

Szeretettel és Isten iránti hálával bo-
csátom útjára soraimat. A következő 
igeverssel szeretnélek Benneteket 
köszönteni: „Legyen derekatok fel-
övezve és lámpásotok meggyújtva. 
Ti pedig legyetek hasonlók az olyan  
emberekhez, akik várják, mikor tér 
vissza Urunk.”  
Rendszeresen hallgatom az adáso-
kat. Rendszeresen olvasom a tőletek 
kapott Antenna újságot. 
Hálás vagyok a szerkesztőknek és 
Istennek az elhangzott adásokért. 
Nagyon hasznosak Gerzsenyi test-
vér esti biblia magyarázatai, az igei 
tisztánlátás érdekében. Építőek az 
elhangzott bizonyságtételek. Valóban 
nagy kincs a Kincseink című adásban 
elhangzó régi prédikációk, a még élő 
és előre ment testvéreinktől. Örömmel 
hallgatom a cigány műsort is. Hálás 
vagyok a köztük végzett munkáért, 
a megtért testvéreink egyszerű sza-
vakkal elmondott bizonyságtételéért. 
Isten áldja meg szívüket és életüket, 
hogy mindvégig hűek maradjanak  
elhívásukhoz. 
Mint második gyerekkorban lévő, a 
gyermek műsort és az ifjúsági műsort 
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Kiskőrösön születtem, 1919 novemberében, iparos szülők 
első gyermekeként. A húszas, harmincas években nagy 
szegénység volt hazánkban, különösen is Kiskőrösön. 
Nagyon sok ember járt foltozott ruhában, köztük ma-
gam is. Szerény otthonom városunk határában, a sző-
lőskertekben volt. Cseréptetős borpincét alakítottak át 
lakássá. Nos, ebben a kicsi, földpadlójú szoba-konyhás 
lakásban élt a mi héttagú családunk. Két szülő és öt gyer-
mek. Szobánkban csak 2 ágy és 1 asztal fért el, székünk 
nem is volt. Télen pedig szobánk cipészműhellyé válto-
zott. Apám már hajnalban lyukas cipőket javított, ha volt 
rá igény. Éjszaka mi gyermekek csak keresztbe feküdve 
fértünk el az ágyon. 
Apám az ital rabja volt, és amikor felöntött a garatra, 
csúnyán káromkodott, parázna szavakat használt, nem 
törődött azzal, hogy gyermekei hallották szavait. Ha fe-
nyített minket, nem nevelő módon tette, hanem hara-
gos indulatból. 
6 éven át jártam vásártéri iskolánkba. Az ötödik osztályt 
ismételnem kellett, de nem közepes tanulásom miatt, ha-
nem mert apám vizsga előtt kikért engem az iskolából, és 
10 évesen mint tehénpásztor kerestem meg a kenyerem. 
Ilyen körülmények között értem el a felnőtt kort. Hol 
napszámos, hol meg hónapos munkás voltam. Anyám 
elmondása alapján már 3 éves koromban lovas szekér 
alá kerültem, de Isten megőrzött engem. Felnőttként 
pedig – egy súlyos anyagi kár miatt – keserűségemben 
el akartam dobni életemet, és egy marék altatót vettem 
be, hogy meghaljak. 2 napig aludtam egyfolytában, Isten 
nem engedte, hogy meghaljak, mert még célja 
volt velem. Bár akkor még nem ismertem Őt! 
1941 nyarán, katonai behívót kaptam, Kalocsára. 
És azon az őszön, szeptember 12-én élelmezési 
századunk már az ezer éves magyar határ kö-
zelében, Körös mezőn rakodott ki a tehervonat-
ból, bokáig érő hóban. Századunk, hamarosan 
a Tatárhágón át hagyta el hazánkat a második 
világháború kellős közepén. 1942 nyarát már 
Kijevben töltöttem, mint őrszem. És még azon 
a nyáron szereltem le Hódmezővásárhelyen. 
1942 novemberében felvételre jelentkeztem a 
Nagytarcsai Evangélikus Népfőiskolán. Ez egy 
5 hónapos, bentlakásos tanfolyam volt, paraszt legények 
számára. 1943 március végén volt a vizsgánk. 31-én pe-
dig felvételt nyertem Budapesten, a FÉBÉ Diakonissza 
Egyesület férfi  tagozatára, mint diakónus növendék. 
Egyesületünkben csak 8 évet tölthettem el. 1951 nya-
rán, a kommunista rendszer feloszlatta Egyesületünket. 
A sok próba, baleset, betegség folytán hitem egyre job-
ban megedződött, és 1947 nyarán, Piliscsabán írhattam 
le első, evangéliumi üzenetű versemet, ennek már 68 éve. 
FÉBÉ Egyesületünk feloszlása után, 1954. január elején 
felvételt nyertem az Országos Mentőszolgálat, Pásztói 
Mentőállomására, mint mentőápoló. 1954 nyarán pedig 
átigazoltattam magam, a nyíregyházi Mentőállomásra. 
Még azon a nyáron, július 10-én házasságot kötöttem 
Nyíregyházán S. Erzsébettel, volt FÉBÉ diakonissza test-
vérrel. És még azon az őszön Miskolcon kaptam mun-

kát, a diósgyőri vasgyárban. Baleset miatt azt a munkát 
is hamarosan feladtam. 1955. januárban, mint fi atal há-
zasok, összes vagyonunkkal, egy nagy gyékény bőrönd-
del, utaztunk Hajdúszoboszlóra, ahol a virágkertészetben 
kaptam munkát. 3 idős nőtestvér gondozásáért pedig 
ingyen lakást kaptunk. Ott vásároltuk meg első búto-
rainkat is. Azonban 1956 tavaszán el kellett hagynunk 
lakásunkat. De csodálatos módon meghívást kaptunk 
Budapest-Zsófi a ligetre, az evangélikus papnék otthonába, 
gondnoki állásra. Ott éltük át az 56-os forradalmat. 1958 
május 4-én pedig megszületett első gyermekünk, Ilona. 
Még abban az évben, meghívást kaptam Piliscsabára, az 
Egészségügyi gyermekotthonba, külső munkási szolgálat-
ra. 1959 őszén pedig meghívást kaptam Nyíregyházára, 
az Evangélikus gyülekezetbe hivatalsegédi és harango-
zói állásra. 1960. február 28-án a nyíregyházi kórházban 
megszületett második gyermekünk, Jolán. 27 évet töltöt-
tem el Nyíregyházán, ahol temetési, kántori szolgálatot 
is végeztem, több éven át. 
1980. január elsején mentem nyugdíjba, annak immár 35 
éve. 1987-ben, sürgősen el kellett hagynunk gyülekezeti 
szolgálati lakásunkat, de Isten kegyelméből és jóvoltából, 
Ilus lányunknak sikerült Celldömölkön az egyik 10 eme-
letes épület 6-ik emeletén lakást vásárolni és 1987. július 
elsején elfoglalhattuk újabb, immáron a saját lakásunkat. 
Hitvesem, 1994-ben, rákbetegségbe esett, és december 
12-én délben Alkotójához távozott. Azóta élek özvegyen, 
lassan már, 22 éve itt, Celldömölkön, Jolika lányommal. 
18 évig szolgálhattam a MERA rádióban, minden kedd 

este, bizonyságtételekkel és 
léleképítő versekkel. Isten 
iránti örömmel és hála-
adással írhatom, hogy éle-
tem elmúlt 96 éve során, 
Istennek sok kisebb, na-
gyobb csodáját élhettem át. 
Isten kegyelméből, eddig 
több, mint 6100 evangéliu-
mi üzenetű verset írhattam 
le, és még 97-dik évemben 
is, léleképítő versek által 
végezhetem a lélekmentés 

áldott szolgálatát. Értelmiségi körökben ismeretlen va-
gyok a magam 5 elemi iskolai végzettségével. Mégis nagy 
öröm tölti be szívemet, ha Megváltóm biztató szavaira 
gondolok: „A világ nemteleneit és a világ megvetettjeit 
választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy 
a valamiket megsemmisítse” I. Korinthus 1, 28. Földi 
életem alkonyához érve, mozgási területem egyre job-
ban zsugorodik. Már hónapok óta csak a lakásban tu-
dok közlekedni, testi gyengeségem miatt. De szívemben 
nincs panasz Isten iránt, hanem sokkal inkább, mély-
séges hála, aki még 97-dik évemben is Atyai szeretettel 
gondoskodik rólam.  
Ezt a vallomásomat utolsó üzenetként hagyom a kedves 
utókorra. Ne feledjük el, hogy Isten mindenkor, így ma 
is, a csodák Istene!

Pecznyík Pál 

Életünk ideje hetven esztendő, 
vagy ha több, nyolcvan eszten-
dő, és nagyobb részük hiába-
való fáradság, olyan gyorsan 
eltűnik , mintha repülnénk. 

Zsoltárok 90,10
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Cigánygyülekezetbe kaptunk meghí-
vást – Alsózsolcára. Persze ez a dolog 
nem ilyen egyszerű, mert ott kezdő-
dött, hogy egy kedves régi hallga-

tónk felhívott: „Miért nem mentek el 
Alsózsolcára? Ott igazán jó beszélge-
téseket rögzíthetnétek!” Még egy te-
lefonszámot is adott. Ennek alapján  
vettük fel a kapcsolatot Erdélyi Nagy 
Lászlóval, a helyi lelkipásztorral.
Amikor afelől érdeklődtünk, hogyan 
is találunk oda, nevetve válaszol-
ta: „Ahogy beértek Alsózsolcára, 
biztosan meglátjátok a templo-
mot…”
Azért egy kis izgalommal men-
tünk, mert a megadott címet a 
GPS sem ismerte. Ám amikor a 
település határába értünk, előt-
tünk magasodott egy gyönyörű 
templom, melyről messziről lát-
szott, hogy mostanában építet-
ték. Aztán később az is kiderült, 
hogy az építkezés egy része még 
hátra van, és hogy a helyiek is 
csodájára járnak ennek a metodista 
közösséghez tartozó gyülekezeti ház-
nak. Isten sok csodálatos dolgot tett 
az építkezés kapcsán, de a legcsodá-
latosabb, hogy egy több, mint 200 fős 
roma-gyülekezet hétről hétre együtt 
magasztalja Isten nevét.
A gyülekezet lelkipásztora nagy öröm-
mel vezetett végig bennünket az épü-

leten. Természetesen közben nem 
csak a templomról, hanem a lelki-
pásztorról, elhívásáról és szolgála-
táról is sok minden kiderült. Még 
az is, hogy éppen születésnapján ér-
keztünk. Amikor ez szóba jött, és kö-
szöntöttük, ennyit mondott: „El sem 
tudnék képzelni nagyobb születésna-
pi ajándékot, mint hogy a rádióban 
beszélhetek az én Megvátómról, aki 
a cigányokért is meghalt és nekünk 
is Jézusunk.”
A megadott időre kb. negyvenen jöttek 
el, hogy énekeljenek, bizonyságot te-
gyenek a hitükről. Úgy érkeztek, mint 
akik számára ünnep, hogy megvall-
hatják hitüket a rádióhallgatók előtt. 
Éneklésük nem csak a templomot töl-
tötte be, de a szívünkig is elért. 
Két csoportban vettük fel a bizonyság-
tételeket – külön férfi  és női szekció 
dolgozott. Nagy változásokról, Krisztus 
életet átalakító munkájáról beszéltek 
egymás után, igazolva Isten igéjét, 
amely cigányműsoraink mottójául is 
szolgál: „Most kezdem igazán meg-
érteni, hogy nem személyválogató 
az Isten, hanem minden nép között 
kedves előtte, aki féli őt, és igazságot 
cselekszik.” (ApCsel 10,34-35)
A következő hónapokban a hallgató-

ink is találkozhatnak majd ezekkel a 
beszélgetésekkel. Szívből reméljük, 
hogy mély mondanivalójuk eljut minél 
több roma és nem roma hallgatóhoz, 
hiszen mindannyiunknak egyedüli 
útként, megváltóként adatott Jézus 
Krisztus, aki megbékéltetett minket 
önmagával és megadta az egymással 
való megbékélés kegyelmi lehetőségét.

Szavakban el se tudom 
mondani, milyen sokat 
jelentenek számomra a 
rádió adások! Idős korom 
(idén leszek 88 éves), 

testi gyengeségeim, betegségeim 
miatt egyre ritkábban tudok eljut-
ni a gyülekezetbe, ahová gyermek-
ségem óta mindig járok. Az utóbbi 
években a látásom is sokat romlott, 
olvasni-írni nem látok még szem-
üveggel sem. A rádió adásokat az 
interneten hallgatom meg gyer-
mekeim segítségével. Nagyon sok 
áldást nyerek úgy a délelőtti adá-
sokból, mint az esti sorozatokból. 
Szomorúan vettem tudomást arról, 
hogy a délelőtti adások megszűn-
nek... Imádkozom, hogy az ÚR nyis-
son újabb kaput, lehetőséget, hogy 
megoldódjanak a problémák, és ha 
más időpontban is, de hirdetve le-
gyen az ÚR IGÉJE! 
Ez nagy áldás, főleg azoknak, akik 
betegség, idős kor miatt nem jut-
nak el gyülekezetbe. Köszönöm az 
ANTENNA újságot! Gyermekeim ol-
vasnak fel belőle, majd továbbadom 
másoknak, hogy örömet szerezzek 
vele. Köszöntelek az 1. Korinthus 
15:58 igeverssel „Azért szerelmes 
Atyámfi ai erősen álljatok mozdít-
hatatlanul buzgolkodván az Úrnak 
dolgában mindenkor, tudván, hogy 
a ti munkátok nem hiábavaló az 
Úrban”. Imádkozó szívvel mara-
dok továbbra is hűseges hallgatója 
a MERA rádiónak.
J. Anna, Magyarlóna, Kolozsvár

Megdöbbenéssel értesültem arról, 
hogy meg kívánják szüntetni a rö-
vidhullámú adásaikat. Már írtam 
Önöknek, hogy középhullámon az 
adásuk Budapesten nem fogható. 
Nagyon sok idős ember rendelke-
zik rövidhullámú vevőkészülékkel, 
mert az efféle rádiókkal volt fogható 
annak idején a Szabad Európa adá-
sa. Amennyiben lehetséges, kérem 
vizsgálják ezt az intézkedésüket 
felül. Ezt az értékes műsort nem 
szűkíteni, hanem minél nagyobb 
tömegekhez kellene eljuttatniuk. 
Sokunkra ráfér a hittel való azo-
nosulás. Isten áldja mindnyájukat. 

Felföldi Cs., Budapest

Tisztelt 
Szerkesztőség!
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Június van, s ha június, akkor előbb-
utóbb vakáció. Kisdiákkoromból jól 
emlékszem, hogy milyen üdítőleg 
hatott rám az a tudat, hogy innentől 
kezdve reggelente nem kell korán kel-
nem, hanem „lustizhatok” egy kicsit, 
és kipihenten bújhatok ki az ágyból. 
Diákéveim legmegrázóbb megpróbál-
tatásai ugyanis a reggeli koránkelések 
voltak, különös tekintettel az elég sű-
rűn előforduló nulladik órákra, ami 
azt jelentette, hogy reggel hét óra-
kor már órán ültem, megpróbálván 
fi gyelni a tananyagra. Ez korántsem 
volt annyira egyszerű, tekintettel ar-
ra, hogy én nem tartozom a „pacsirta 
típusú” egyének közé. Ez persze, mint 
az életben annyi dolog, nem „kíván-
ságműsor”, s így meg kellett tanul-
nom, hogy az ember akkor kezdi a 
munkát, amikor mondják, (diákként 
és felnőttként) és addig végzi, ameddig 
kész nincs, s ez független attól, hogy 
bagoly, vagy pacsirta típus. 
S akkor még nem beszéltem azokról a 
„rendkívüli műszakokról”, melyeket a 
lázas, beteg gyerekek jelentettek, vagy 
az olyan előre nem látható események 
melyek mindnyájunk életében adód-
nak, s melyekre nem tudunk felké-
szülni, de amikor ott vannak, akkor 
bizony mind a lelki, mind a fi zikai 
teljesítőképességet jócskán igénybe 
veszik. Műtétek, a természet elemei 
által okozott vihar, árvíz, jég, stb. 
károk elhárítása, vagy éppen egy-egy 
baleset vagy betörés romjainak felszá-
molása, hogy az anyagi nehézségeket 
már ne is említsem…
Ahány élethelyzet, annyi tanulni való. 
Egyik lecke könnyebb, mint a másik, a 
harmadik meg alig-alig elsajátítható. 
Az is előfordul, hogy egy-egy résznél, 
megtorpanunk, sehogy nem akar sike-
rülni a tananyag elsajátítása, bárhogy 
erőlködünk. Néha ugyanis rossz, vagy 
csak éppen nehezen kezelhető, vagy 
„nehéz felfogóképességgel rendelkező” 
diákok vagyunk mi „rég volt kisdiá-
kok” Isten iskolájában. Nála jobb pe-
dagógust pedig nehéz lenne elképzelni. 
Ő pontosan tudja, hogy mikor mire 
van szükségünk: biztatásra, feddés-
re, ismétlésre, esetleg „terepgyakor-
latra”, ahol az elméletben tanultakat 
a gyakorlat szintjén is ki lehet, és ki 

kell próbálni. Máskor „szünetet” ren-
del a Nagy Mennyei Pedagógus, hogy 
egy kicsit regenerálódjunk, átgon-
doljuk az eddig tanultakat, rendsze-
rezzük az ismereteket, szelektáljunk 
a lényeges és kevésbé fontos dolgok 
között, amolyan „konszolidációs pe-
riódusként”. Ez megvalósulhat egy 
üdítő pihenés vagy utazás alatt, de 
akár egy kórházi ágy fájdalmas ma-
gányában is, vagy egy hirtelen ránk 
szakadt munkanélküliség bizonyta-
lanságában is. 
Olyan társadalomban élünk, ahol a 
„life long learning” fontos szlogenné 
vált. Isten ezt az élethosszig való ta-
nulási elvet már réges-rég kitalálta. 
A Biblia „nagy embereinek” életét ta-
nulmányozva megállapíthatjuk, hogy 
nemcsak a jó pap tanul holtig, hanem 
mindnyájan „tanköteles” korban va-
gyunk. Említhetném Ábrahámot, 
Já kóbot, Mózest, Jónást, de az apos-
tolok közül Pétert vagy Pált is, hiszen 
mindnyájuknak nehéz leckéket kel-
lett elsajátítaniuk pl. az Istennek va-
ló engedelmesség témakörből, hogy 
mást ne említsek. Ők se voltak töké-
letesek, néha nehezen akarták meg-
érteni a magyarázatot, máskor meg 
többet gondoltak magukról, mint 
amire képesek voltak. Péter például 
meg volt győződve arról, hogy ő az-
tán soha nem tagadná meg szeretett 
Mesterét, s mi lett belőle…
Saul se egykönnyen lett Pál apostol, 
hiszen kegyetlenül üldözte a keresz-
tényeket, de Isten tudta, hogy hogyan 
bánjon vele.
Isten iskolájában sokféle tananyagot 
kell mindnyájunknak megtanulni. 
Néha azt gondoljuk, hogy csak ne-
künk nehéz egy-egy lecke, vagy csak 
mi bukdácsolunk olykor-olykor, a 
többieknek biztosan könnyebb, pedig 
ha őszinték vagyunk,  mindnyájan  
harcolunk. Aztán az is előfordulhat, 
hogy egy nehéz vizsgán túljutva csak 
csodálkozunk Isten minden értel-
met meghaladó bölcsességén vagy 
azon a csodálatos segítségen, mely 
a kellő időben érkezett. Ilyenkor ér-
demes hálaadással visszatekinteni 
a megtett útra, amolyan „tanévzá-
rásként”, hiszen „Áldjad én lelkem 
az Urat, és el ne feledd, mennyi 

jót tett veled.” (Zsolt 103.)
Kedves idősebb és fi atalabb „Diák-
társaim”! Kérem, ragadjanak tollat, 
vagy vegyék elő a számítógépet, okos 
telefont, és írják meg nekünk, hogy ho-
gyan haladnak ebben a nagy mennyei 
iskolában, milyen győzelmeik, milyen 
harcaik vannak, s melyek azok a leckék 
melyeket könnyebben megtanultak, s 
melyek voltak az alig-alig elsajátítha-
tó tananyagok. Fontos ugyanis, hogy 
mi keresztények is segítsünk egymás-
nak a tanulásban, épp úgy, ahogy az 
egy jól működő osztályközösségben 
megvalósul.
A pályázat mottója: 

„Isten iskolájában” 
Beküldési határidő: 

2016. szeptember 15.

Hétfő
20.30-21.00 A Biblia üzenete 
21.00-21.15 Ifjúsági műsor / 

Irodalmi Műsor
Kedd
20.30-21.00 A Biblia üzenete 
21.00-21.15 Cigányműsor

Szerda
20.30-21.00 A Biblia üzenete 
21.00-21.15 Növekedjetek az 

ismeretben!
Csütörtök
20.30-21.00 A Biblia üzenete 
21.00-21.15 Családbarát

Péntek
20.30-21.00 A Biblia üzenete 
21.00-21.15 Kincseink

Szombat 
20.50 Lelkiposta / Gyümölcskosár 

Vasárnap
20.50 Léleképítő

Minden műsorunk meghallgatható 
a www.mera.hu oldalon, illetve 
meghallgatható okostelefonon 
a http://tunein.com/radio/
Magyar-Evangeliumi-Radio-
1395-s2243/ címről

A MERA adásai 
középhullámon (1395 kHz)



        

tenem, akkor segíts, hogy megértsem”. A 
pénzt, amit a dobozokért és a palackokért 
kaptam egy perselybe gyűjtöttük a fiam-
mal Gyurival, és ő ebben – már így mond-
hatom – a szolgálatban kiveszi a részét. 
Sokszor felpakolom a kerékpárjára a zsá-
kokat, és már önállóan elrendezi a gépek-
nél a leadásukat. Boldogan adja át nekem 
a kapott pénzt: „Nézd, Évikééknek már 
gyűlik a pénzük!” Így immár 3 éve min-
den oda és vissza hozatalkor felpakolva 
utazunk. Szeletelt kenyereket, zsírokat, 
száraz szalámit, dobozos vajakat, papri-
kát, paradicsomot, uborkát, valamint itt-
hon főzött lekvárokat viszünk.  Ezidáig 
sok-sok használt ruhácskát is kirendelt 
nekik Gazdám, valahogy mindig küldött 
hozzánk valakik által ruhácskákat, amit 
mi elvittünk. Aztán, amikor kiraktuk az 
intézet étkező asztalára az evést pótló en-
nivalókat, megértettem, HOGY EZT KELL 
CSINÁLNI. Nemcsak a dadák, de a gyer-
mekek is örültek. 
Bizony sok mindent megértettem. Gyakran  
imádkozom azt hogy, „Istenem, apukájuk 
nem él a gyermekeimnek, de ha akarod 
őrizz meg  nekik, Uram, sokáig! Nem baj, 
ha töpörödött kis mamóka leszek, de hadd 
mondhassák gyermekeim – mind a két fo-
gyatékkal élő – még sokáig, hogy: ANYU!
„Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, 
mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt min-
denkiért, akkor mindenki meghalt, és azért 
halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé  
ne  maguknak éljenek, hanem annak, aki ér-
tük  meghalt és feltámadt.”  (II. Kor 5,14-15)
És ha Isten az 1-2 Ft-os dolgok gyűjtését 
megáldja úgy, hogy még az utazásra is ke-
rül a pénzből, mit mondjak?  Végtelen há-
la, öröm, békesség van bennem, és sok-sok 
köszönet Istennek. Ma is erőt adtál és kitar-
tást, bölcsességet e szolgálathoz. Emberileg 
akármilyen megalázó ez a munka, még-
is örülök, mert mindig arra tekinthetek, 
hogy örömet okozunk valakiknek általa. 
Úgy érzem azt is ide kell írnom, amiért  
szintén hálás vagyok Gazdámnak, hogy 
ebbe a munkába sok-sok embert be tudott 
állítani. Sok-sok ember hoz zsákokban 
palackokat, dobozokat, hogy ők is segíte-
ni szeretnének. Utcabeliek, szomszédok, 
rokonaim, gyámhatóságról Erzsike, kato-
likus pap, baptista testvér, család, egy fia-
tal  imacsoport asszonyai, egy járáshibás 
fiatalember és mindig jönnek újak és újak. 
Isten gondviselése csodálatosan elrendez 
mindent. Valahogy úgy látom. 
„Áldjad lelkem az Urat és ne feledd el meny-
nyi  jót tett veled.”  (Zsolt 103,2).

Éva néni

Már több mint 30 éve, hogy kislányomat, 
Évikét évente bizony többször is hazahoz-
zuk a Fogyatékkal Élők otthonából. Amikor 
megyünk érte és visszük vissza őt, mindig 
úgy megyünk, hogy viszünk egy kis hazait, 
például pogácsát, édességet, hogy a többi 
gyermeknek is jusson legalább egyszer, hogy 
örüljenek, hogy kapnak valamit.  Ebben a 
csoportban 27 gondozott van. 3 éve annak, 
hogy egy odamenet alkalmával sok-sok há-
zilag sütött pogácsát vittünk. 
„Nem is tetszik tudni, milyen jót hozott a 
gyerekeknek!” – fogadott a szolgálatban 
lévő dada. „Délután 5 órakor van a vacso-
ra, és másnap reggel  8 órakor a reggeli.  
Bizony ez nagyon hosszú idő számukra. 
Esténként ennivalót kérnek még, nem tud-
nak  elaludni. Ilyenkor, aki éjszakás dada, 
hoz egy kis zsírt és kenyeret otthonról, és 
így próbál enyhíteni a helyzeten”. 
Amikor hazajöttünk, eljött az este, nem 
tudtam elaludni, mindig a gyermekekre 
gondoltam. Sírtam.  Uram, én mit tudnék 
segíteni nekik? De éreztem, hogy szinte le-
hetetlent kérek, tudom-e majd teljesíteni? 
Aztán teltek a napok, nyár lévén minden 
nap elgyalogoltam a városban lévő artézi 
kúthoz palackokban vizet hozni a főzéshez 
és a virágok öntözéséhez. Ha van téma és 
beszélgető ember, azt a kútnál örömmel 
lehet gyakorolni, hát még bizonyságot ten-
ni az Úr Jézusról!  Már 4 éve nem ülök fel 
a kerékpárra egy hasi műtét miatt, figyel-
meztettek, ha lehet, ne kerékpározzak. Így 
gyalogolva a fűben sok-sok  eldobált  sze-
mét között üres sörös és energiás dobozo-
kat láttam. Aztán a Tescóban  megláttam 
azt a gépet is, ami ezeket  átveszi – 2 Ft-ért 
darabját.  
Egy alkalommal amikor  elindultam vízért,  
vittem magammal az üres reklám táskákat, 
így lassan-lassan összegyűlt 2 zsákra va-
ló. Imádkozva indultam a Tescóba. Uram! 
Úgy szégyellem, mit szólnak az emberek?  
Szívem a torkomban dobogott. Ahogy a be-
járathoz érek a zsákokkal, zárom le a ke-
rékpárom, kiszól egy hölgy a gép mellől,  
hogy mindjárt jöhet, már végzek! „Jaj, ne 
tessék elmenni, most hozok először do-
bozokat és nem tudom hogyan kell elren-
dezni őket” – válaszoltam. Végig segített 
és sok-sok tanáccsal látott el. Azóta leha-
jolok, és felveszem az üres, műanyag  PET 
palackokat. Nem ment ez a dolog olyan si-
mán az elején, mint ahogy én most leírom. 
Minden otthonról való elindulásomkor 
imádkoztam Jézushoz: „Kell-e ezt csinál-
nom? Erősíts meg Jézusom, ha csúfolnak 
és kinevetnek, de legyen a Te akaratod sze-
rint. Ha nem kell ezeket a dolgokat gyűj-


