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„Hálát adok az én Istenemnek, vala-
hányszor megemlékezem rólatok,  és 
mindenkor minden könyörgésemben 
örömmel imádkozom mindnyájato-
kért” – kezdte Pál apostol a Filippiben 
élő gyülekezetnek címzett levelét. Az 
apostol ekkor fogságban, nehéz időket 
maga mögött tudva élt, de a Filippiben 
élő testvérek úgy gondolták, hogy sze-
retetüket nem csak azzal fejezik ki, 
hogy bátorító üzeneteket küldenek az 
apostolnak Epafroditosz által, hanem 
alaposan felpakolják követüket min-
denféle szükséges dologgal. Úgyhogy 
az apostol, aki sok szükséget látott, 
most egyszeriben bővölködik.
Miről is jutott mindez eszembe? Az 
elmúlt hónapok eseményei kapcsán a 
MERA-ban valami hasonlót tapasz-
taltunk meg. A stúdió mennyezetének 
leomlása a lehető legrosszabbkor ér-
kezett – ha csak a MERA pénzügyi 
lehetőségeit nézzük, s bizony első 
pillanatban úgy tűnt: a helyreállítás 
csaknem lehetetlen. 
Ám amikor hírül vették olvasóink 
és hallgatóink a minket ért balese-
tet, egyszeriben megnyíltak a szívek 
– és nagyon sok esetben a kezek is. 
Pár nap telt csak el, s kaptuk a hírt: 
az egyébként az anyagi nehézségeket 
jól ismerő olasz rádiómisszió úgy dön-
tött, segíteni akar. A kolozsvári egye-
temista fiatalok bibliaköre segíteni 
akar. Romániai, kárpátaljai és szlo-
vákiai testvérek állnak mellettünk. 
Svájci, ausztriai, amerikai hallgatók 
és olvasók jelentkeztek és küldték se-
gítségüket.
És természetesen magyarországi gyü-
lekezetek, hasonló területen mun-
kálkodó szervezetek is jelentkeztek, 
de legfőképpen adásainkat hallgató, 
Antennát olvasó, számos felekezethez 
tartozó testvérek egész hosszú sora. 
Volt, aki azt írta: „Kedves Mera, ép-
pen hallgatva a rádiót, hogy nehézsé-
getek lett, itt küldeném nektek ezt a 
segítséget. Isten munkája nem állhat 
meg. Nagyon köszönöm, hogy vagy-
tok. Isten áldjon meg benneteket!”
Amikor hírül adtuk a bajt, kértük, 
hogy imádkozzanak értünk, s azért 
is, hogy Isten rendelje ki a megfelelő 
szakembereket. Örömmel jelenthetem: 
eddig kirendelte! Olyan segítőkész és 
mindenre odafigyelő munkások dol-

goztak a felújításon, akik egyértel-
műen nem csak azt tűzték szemük 
elé, hogy túl legyenek a munkán, de 
azt is akarták, hogy Isten dicsőségé-
re készüljön el az új stúdió. 
Most, amikor használatba vettük, ter-
mészetesen tudjuk, hogy vannak még 
feladatok előttünk, de nem tehetjük, 
hogy a hálaadás elmaradjon. Már 
csak azért is, mert az, hogy a stúdió 
felújítás után ez az Antenna útnak 
indulhat, Isten különleges kegyelme, 
de ehhez hallgatóinkat és olvasóinkat 
használta fel!
Köszönjük mindazoknak, akik ado-
mányaikkal lehetővé tették, hogy szol-
gálatunkat végezhessük, s ugyanúgy 
elküldhessük lapunkat határon belül 
és kívül mindazoknak, akik várják, 
mint azt korábban is tettük.
Ez az újság tehát – a „mai tékozló fiúk 
és lányok” téma mellett a hálaadás-
ról is szól. Mint ahogy a november 
17-25 között megtartandó következő 
Örömüzenet hete is. 
Természetesen továbbra is kérjük 
imádságaikat. Előttünk van még az 
év vége, s a felújításból is vannak még 
feladatok. A légcserélő rendszer teljes 
karbantartása; a technikusi tér vég-
leges kialakítása; a stúdió bútorzatá-
nak átalakítása, cseréje; a szerkesztő 
számítógépek szükséges cseréje, s 
hozzájuk a szükséges szoftverek be-
szerzése; az Antenna karácsonyi, 40 
oldalas, dupla számának előkészítése, 
kiadása – s ezek mind-mind komoly 
költségekkel járó feladatot jelentenek. 
Új műsorok készülnek, melyek janu-
ártól kerülnek majd adásba, de már 
most gőzerővel dolgozunk rajtuk. Új 
munkatársakat keresünk, akik a ko-
ruk miatt, vagy más területen való 
elhelyezkedés következtében a szolgá-
latból elbúcsúzók helyére léphetnek. 
S közben egyetlen percre sem szeret-
nénk elfelejteni, hogy amit Isten ránk 
bízott, azt csak akkor tudjuk elvégez-
ni, ha nem feledjük: „A sáfároktól 
elsősorban az kívántatik meg, hogy 
hűségesnek bizonyuljanak.” S ahogy 
mi is tanúsíthatjuk: Isten a lehetet-
lennek látszó helyzetekben sem válik 
tehetetlenné…
Isten áldja meg kedves olvasóinkat!

Kulcsár Tibor

A szerkesztő üzeneteLEHETETLEN

Te azt mondod, hogy lehetetlen 
És leereszted a kezed, 
Csüggedt–fásultan belenyugszol: 
Ha nem lehet, hát nem lehet!

Te azt mondod, hogy lehetetlen 
S befagy az ajkad, a szíved, 
Már alig mersz, s kihal belőled 
Minden nagy, hősi lendület.

S miattad dúlhat itt a gazság, 
Fertőzhet a bűn, a kapzsiság, 
Hagyod, hadd rohanjon vesztébe 
Dühödt őrültként a világ.

Hát mit tehetnék? Nincs hatalmam; 
Se szó, se vér, se könny, se jaj, 
Se ész, se fegyver nem segít már, 
Se ezer nábob, se arany…

Legyen mi lesz… ha ég az erdő, 
Ki oltja el, s mit ér a gát, 
Ha a tenger kilép medréből, 
S őrültként dobálja magát?

Lehetetlen, – hát lehetetlen! 
Méreggel, átokkal teli 
A világ, – szenny, láz, kelevény már! 
Lehetetlen megmenteni.

Így szólsz, mert hitvány, nyavalyás 
vagy, 
S tapló van melleden belül. 
És nem tudod, hogy a hívőnek 
A lehetetlen sikerül!

Szavára forrás kél a pusztán, 
A néma szól, a béna megy, 
Manna hull, a hegyre hág a tenger, 
Vagy a tengerbe lép a hegy!

Szeretet lesz a gyűlöletből, 
A büszke megalázkodik, 
A kapzsi ingét odaadja 
S a káromló imádkozik!

Vízen járhatsz, tűzön mehetsz át, 
Ha hiszel! – s mindez nem mese, 
Példák beszélnek, nézd, körülvesz 
A „bizonyságok fellege“!

Higgy, és minden lehet! Ne ejtsd 
Le csüggedt–fáradtan fejed, 
Lehet béke, lehet bocsánat, 
Új élet, jóság, szeretet…

Erő, fegyver, ész, pénz, ravaszság, 
Könyörgés, – semmi nem segít: 
De megmentheti a világot 
A legnagyobb erő: A HIT!

Bódás János
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„Carpe diem! Élj a 
mának!” Ké nyez-
tesd magad! Neked 
ez jár! Valósítsd 
meg önmagad?!
Ha bekapcsolom a 
rádiót, televíziót, a 
különböző inter-
netes portálokat, 

átlapozom az újságokat, csak erre biz-
tatnak. És miért kell nekem a devi-
áns emberek élettörténeteit hallgatni, 
miért nem a normális család-model-
leket, a jól nevelt fiatalokat állítják 
példának elénk?
Az óvodák, az iskolák tele vannak 
problémás, beilleszkedési zavarokkal 
küzdő gyerekekkel, akiket pszicholó-
gushoz kell vinni. Az iskolában már 
nem szabad nevelni, a szülők szá-
mára is a liberális gyermeknevelés a 
kényelmesebb, ne csodálkozzunk az 
eredményen… 
Hosszabb időn át figyeltem a különbö-
ző TV csatornák délutáni műsorait – 
mert a gyerekek akkor vannak otthon 
általában egyedül –, mivel fertőzik 
a lelküket? A statisztikám kétség-
beejtő: kicsiknek varázslós, 
ijesztő mesék (vajon miért 
álmodnak rosszakat), 
abnormálisan eltorzí-
tott arcú figurákkal, a 
nagyobbaknak fan-
tasztikus, erőszakos 
vagy háborús filmek, 
az u.n. romantikus 
történetekben pe-
dig nem lehet tudni, 
hogy ki kinek a gye-
reke, a második randi 
után már heves szex je-
lenetekkel. És akkor még 
nem beszéltem az internetes 
játékokról, a facebook hamis, erősza-
kos világáról. Eljutottunk oda, hogy 
csak jogok vannak, kötelességek, fe-
lelősség vállalás nincs! Otthon és az 
iskolákban egyaránt liberális nevelés 
uralkodik – a kicsik majd eldöntik fi-
úk vagy lányok akarnak-e lenni, s ha 
a szülő már nem képes teljesíteni el-
várásaikat, hátat fordítanak. „Ahova 
leszúrom a sétabotomat, ott van a ha-
zám!”– hirdette az egyik fő liberális 
megmondó ember.

Ha ilyen emberek éltek volna pél-
dául a 16. században, amikor a tö-
rökök hatalmas serege elárasztotta 
Magyarországot, akkor Európa nem 
mostanában kezdte volna meg együtt-
élését a muzulmánokkal. Magyarország 
óriási szenvedések és veszteségek árán, 
egyedül állította meg az oszmán térhó-
dítás tovább terjedését. Tudom, hogy 
akkor is voltak hazaárulók, akik ide-
gen érdekek szolgálatában álltak, de 
hála a Történelem Urának, a többség 
szerette és féltette a hazáját. Így lett 
Magyarország Európa védőbás-
tyája. Nagy árat fizettünk érte!
Istenünk gondoskodott arról, 
hogy a reformáció eszméi 
hozzánk is eljussanak: a fi-
atalok felkeresték a kiváló 
külföldi egyetemeket, de 
nem világpolgárok lettek, 
hanem a tudásukkal hazá-
jukat akarták szolgálni.
A 16. század nagy történel-
mi tragédiái után – a refor-
máció jóvoltából – megindult 
a magyar nyelvű művelődés, és 
a kultúra felvirágzása. Két csodá-
latos asszony példáját szeretném 

Olvasóinkkal megismertetni!
*

Többször jártam Mohácson, a 
Történelmi Emlék-parkban 
(eredményes történelem 
órákat tarthatunk itt). A 
fennmaradt dokumen-
tumok szerint a mohácsi 
csatában több, később is-
mertté váló reformátor is 

részt vett, így például Sztáray 
Mihály, aki a végig pusztított 

Dél-Baranyában – összegyűjtve 
a bujdosókat – 120 gyülekezetet 

alapított úgy, hogy közben a törökök 
állandóan az életére törtek.
Augusztus 29-én volt a mohácsi csata 
gyász-évfordulója: tisztelgésem most 
egy asszonyé, aki – miközben nevelt 
fiát kereste a csatatéren, látva a teme-
tetlen holtakat, a jajgató sebesülteket, 
azonnal munkához látott. A csataté-
ren közel 20 ezer ember feküdt holtan 
vagy sebesülten. Nem akadt ember, 
aki a halottakat eltemesse, még a kö-
zelébe sem merészkedtek. Kanizsai 
Dorottya, Perényi Imre nádor özve-

gye, a siklósi vár úrnője, irgalmassá-
gával, istenfélelemével áldozatossá-
gával az egész ország előtt példakép 
lett. Jobbágyai mellé még több száz 
embert fogadott fel, mert igyekezni 
kellett a temetéssel, hiszen a forró-
ságban járványveszély volt. A sebe-
sülteket várába szállíttatta – ő maga 
is részt vett ápolásukban –, a halot-
takat pedig tisztességgel eltemettet-
te. Ahogy teltek a napok, híre ment, 

hogy amire férfi nem vállalko-
zott, azt egy gyenge asz-

szony viszi véghez – és 
egyre többen érkeztek, 

felajánlva segítségü-
ket. Végrendeletében 
rokonairól és va-
lamennyi szolgá-
ló lányáról gon-
dos kodott, nem 
fe led kezve meg ked-
ves papjairól sem. 

Szépségéről, okos-
ságáról és műveltsé-

géről a legmagasabb 
körökben is beszéltek, de 

köztudott volt, milyen nagy 
hangsúlyt fektet a fiatalok nevelésé-
re, taníttatására. Saját gyermeke nem 
volt, magához fogadta bátyja árván 
maradt leányát és fiát, és az akkori 
legjobb nevelést biztosította számukra. 
Unokahúgában, Kanizsai Orsolyában 
jó talajra hullottak a magok: kicsiny 
leány volt, amikor már jártak hozzá a 
környék szegényei: meleg étellel, ap-
rópénzzel, jó szóval várta őket, a be-
tegeknek ágyat vetett. Orsi kemény, 
férfias nevelést kapott, ami sokszor 
fájdalmas lehetett számára, de ké-
sőbb hálásan emlékezett nagynén-
jére. A történetírók szerint Kanizsai 
Dorottya buzgó hite, hazaszeretete, a 
szegények iránti irgalmassága olyan 
példa volt unokahúga számára, hogy 
Nádasdy Tamás nádor feleségeként a 
16. század egyik kiemelkedő nagyasz-
szonyává vált. 
Kanizsai Orsolya a reformáció tanainak 
terjedése érdekében Sárvárújszigeten 
nyomdát állíttatott fel, ott nyomtat-
ták ki Szilveszter János fordításában 
az első magyar nyelvű Újszövetséget, 
s az első magyar nyelvű nyelvtant. 
Bőkezűen támogatta kora egyik ki-

Példaképek
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emelkedő reformátora, Méliusz Juhász 
Péter munkásságát is. Iskolát alapított, 
ahol magyar nyelven folyt az oktatás. 
Évekig élt birtokukon Tinódi Lantos 
Sebestyén, Dévai Bíró Mátyás… Levelei 
okos, szorgalmas asszonynak, harcias 
honleánynak, mintaszerű feleségnek és 
anyának mutatják. Sárvár úrnőjeként 
védőangyala lett az ország népének. 
Tetteit mindig a jóság és könyörüle-
tesség vezette. Sok-sok rokon és ide-
gen nevelődött a keze alatt jellemes, 
erkölcsös, művelt emberré.
Evangéliumi buzgalma abban is meg-
mutatkozott, hogy naponta az egész 
háznép jelenlétében olvastak fel a 
Bibliából és lantkíséret mellett zsol-
tárokat énekeltek. Az első protestáns 
nádor feleség ispotályt alapított, sze-
gényekről, árvákról gondoskodott, 
tudósokat pártfogolt, és fiából el-
sőrangú főembert nevelt. Kanizsai 
Orsolya élete bizonyítja, hogy a ne-
velés, a példamutatás meghozta gyü-
mölcsét! Ilyen asszonyokat tartok én 
követendő példának!

Zika Klára

Nem tudom, ki hogy 
van vele, szereti-e a 
barlangtúrákat vagy 
sem. Tény, hogy van 
egy speciális hangu-
lata a föld mélyének. 
Aki például nem bír-
ja a bezártságot, an-
nak nem javaslom 

ezt a fajta kirándulást, még a kiépí-
tett útvonalon sem. A bányászok ál-
tal használt tárnák felkeresését pedig 
csak a legbátrabbak, és legelszántab-
bak próbálhatják meg, hiszen itt sem 
világítás, sem gyalogjárda nem áll a lá-
togatók rendelkezésére, de a valóságot 
mindenképpen jobban tükrözi, mint 
a sokszor szinte luxus körülményeket 
biztosító szervezett barlanglátogatás.
Mi mindenesetre szívesen megnéz-
zük a különféle barlangokat, hiszen 
például ideális eső program, s a nyári 
rekkenő kánikulában is frissítő a föld 
belsejének hűvös levegője. 
Az elmúlt években többfele is jártunk, 
többek között három sóbarlangot 
is felkerestünk. A Krakkó mellet-
ti wieliczkai só-
bánya – mely az 
elsők közt került 
fel az UNESCO 
Világörökségi lis-
tára – méltán hí-
res tárnáiról és 
termeiről, vala-
mint az azokban 
található csodás 
sószobrokról, és 
egyéb alkotásokról. 
Én például, szégyen nem szégyen, de 
a wieliczkai sóbányában tudtam meg 
azt a történelmi tényt, hogy IV. Béla 
legidősebb lányát, Kingát Krakkóba 
adták férjhez, s akit Lengyelország 
máig védőszentjeként tisztel. 
A magyar királylány, akinek az élete 
nem volt éppen problémamentes, hi-
szen a tatár támadás őt is menekülésre 
késztette férjével együtt, édesapjától 
sóbányát kért ajándékba arany és egyéb 
kincsek helyett, mivel a lengyeleknek 
nem volt elég sójuk. Apja teljesítette 
lánya kérését. Kinga, a legenda sze-
rint, lehúzta ujjáról a jegygyűrűjét, 

és az akna birtokbavételének jeléül a 
mélybe dobta. Néhány évvel később, 
1251-ben a királyné magyar bányászok 
segítségével megnyittatta a wieliczkai 
sóbányát, s a monda szerint az első 
kitermelt sótömbben megtalálták a 
gyűrűjét. Ennyit a legendáról, meg 
a barlangról, de én most egy kicsit 
más oldalról közelítenék a témához, 
hiszen sok mindent átgondolhat az 
ember, miközben rója a métereket, 
meg a lépcsőket.
Először is talán ezen a barlang látoga-
táson tudatosodott bennem úgy iga-
zán, hogy mekkora kincs a só! A ma 
embere a legtöbbször olyan rutinsze-
rűen nyúl a sótartóhoz, s fűszerezi az 
ételét, pedig nagyon sokáig, nagyon 
sokan óriási kockázatot vállaltak, 
hogy leszállva a „pokolba”, emberte-
len körülmények között megkeressék, 
és felszínre hozzák ezt a mérhetetlen 
kincset. Igen, nem tévedés, kincsről 
beszélek, ugyanis az élő szervezet mű-
ködéséhez alapvetően hozzátartozik 
a megfelelő mennyiségű só jelenléte 
a szervezetben. Sokat szidjuk mos-

tanában, hogy mennyire 
káros a túl sok só fogyasz-
tása, arról viszont mintha 
kevesebbet beszélnénk, 
hogy a NaCl-nak nagy 
szerepe van a szervezet 
folyadék háztartásának 
szabályozásában, valamint 
az ideg és izomműködés-
ben is. Hiánya rosszullét-
hez, végső soron halálhoz 

is vezethet.
Aztán a só ízesít, konzervál, fertőtle-
nít, szomjúságot kelt, vizet köt meg 
a szervezetben. A sóbányák levegője 
közismerten gyógyhatású, épp ezért 
a legtöbben szanatórium üzemel. 
Wieliczkan például hetekig a föld alatt 
élnek a gyógyulni vágyók, elzárva a 
külvilágtól, a tiszta, sós levegőben vé-
gezve mindennapi tevékenységeiket, 
azaz tanulnak, játszanak, tornáznak, 
olvasnak, esznek, alszanak, stb. 
A sóbarlangokban tett látogatás azóta 
se hagy nyugodni, s igék visszhangoz-
nak a szívemben. „Ti vagytok a föld 
sója.” – tanította Urunk a Hegyi be-

Sóbarlangok tanúsága

Légy csendességben!

Légy csendességben, Isten hogyha hív,  
Halkan szólít, mint pásztorhangú síp.  
Kelj fel, és indulj engedelmesen,  
Kutyuska–vígan, bárány–csendesen.

Ha futni verne vesszős szenvedély,  
Ne gondolj vele: menj és mendegélj.  
Ha futva hány el bárki, meg se nézd:  
Csak el ne vétsed a csilingelést.

Ne nézz se jobbfelé, se balfelé:  
Csak az egyenes út az Istené.  
Hátad mögött ha mennydörög se bánd,  
Te csak sürögj a hívó síp iránt.

Ha éjbe vész is előtted az út,  
Megsimogasd a síró kisfiút,  
Ha sívó örvény örvénynek kiált,  
Te kikerüld a szepegő csigát.

A hangos ember erőt nem teremt;  
Az erőszaknál erősebb a csend.  
Ha szeges–öv, ha véres máglyaláng: 
Te mosolyogj és mondd, hogy 
Miatyánk.

S ha tán a hang a véres Hegyre vitt, 
Hol elveszik a világ bűneit,  
Szelíden lépj a szegezők elé:  
A nyírő béres is a Pásztoré.

Sík Sándor
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szédben, azaz, nekünk keresztények-
nek pont az lenne a feladatunk ebben 
a világban, mint a sónak: fenntarta-
ni az életet, ízt adni, tartósítani, és 
szomjúságot kelteni az „élő víz”, Jézus 
Krisztus után. Micsoda nagyszerű hi-
vatás! S milyen kevesen érezzük en-
nek a feladatnak a nagyszerűségét és 
nélkülözhetetlen voltát! 
A gyülekezet az a hely, 
ahol a sóbányákhoz ha-
sonlóan, egy adott he-
lyen, Urunk hasonlatát 
használva a „sóvá”, azaz 
krisztusivá vált embe-
rek összegyülekeznek. 
Tehát a gyülekezetnek 
ugyanúgy kéne működni, 
mint a sóbarlangoknak. 
Szanatóriumi funkciójuk lenne, hogy a 
terembe betérő gyógyulni vágyó beteg 
lelkek, magától a tiszta, krisztusi lég-
körtől gyógyulást nyerjenek. Ugyanis a 
gyülekezeteknek is van „kipárolgása”, 
épp úgy, mint a sókristályoknak. Vagy 
Isten, szinte észrevétlen, de betegséget 
gyógyító jelenlétével telített egy-egy 
közösség levegője, vagy pedig kétes 
eredetű, és kétes szellemi következmé-
nyekkel járó „légfrissítőkkel”, melyek 
lehetnek jó illatúak, de nem hoznak 
megoldást a „légzési nehézségekkel” 
küszködő embereknek.

Tudjuk, hogy egy idő után ki is merül-
het egy-egy terület só készlete, s ezért 
időről-időre újabb tárnákban kezdik 
meg a kitermelést, s így a járatok egész 
szövevénye jellemző a bányákra, s néha 
hosszú métereket kell látszólag ered-
ménytelenül megtenni a bányászok-
nak annak érdekében, hogy felleljék az 
életet jelentő sókristályokat. Valahogy 

így van ez a lelki 
munkában is. Van, 
amikor csak „ko-
pácsolunk, ásunk, 
kutatunk”, keres-
ve a „só testvére-
ket”, máskor meg 
Isten különös aján-
dékaként egész 
kristálytömbökre 

lelünk. Sajnos az is igaz, hogy egy-egy 
gyülekezet már csak amolyan meddő 
kőzetekből áll, melyekből valahogy 
hiányzik a fénylő, életet adó sókris-
tály. A forma maradt, talán a díszes 
hatalmas termek is ott vannak még, 
csak az élet nincs meg benne. A külső 
pedig vajmi keveset számít. 
Érdekes példa minderre Wieliczka-n 
az úgynevezett Graduation tower, ami 
nem más, mint levágott gallyakból fel-
épített kb. 20 méter magas építmény, 
melynek a tetejéről csendesen csor-
dogál a sós víz. A gallyakon történő 
porlasztás hatására, a levegő telítő-
dik a párás, sós levegővel, s a hatás 
hasonló, mintha a sóbányában időz-
ne az ember. Semmi cicoma, semmi 
drága kellék, csak az értéktelen gally, 
s a sós víz. Mégis gyógyít. Így van ez 
egyik másik összejöveteli hellyel is. 
Lehet szegényes, talán régimódi, de 
ha ott vannak a „sóvá lett lelkek”, ak-
kor gyógyulni lehet…
Befejezésül még egy gondolat. Sóvá 
lenni kockázatos hivatás. A só csak 
akkor hat ugyanis, ha feloldódik ab-
ban a közegben, ahová tették. A só-
tartóban, legyen bármily dekoratív is, 
nem sok haszna van ennek a „fehér 
aranynak”, nem töltheti be hivatását, 
de a helyére kerülve, csendesen olva-
dozva életet menthet.

Kulcsár Anikó

Só a levesben 
Fortyogó, idegen anyagban
Kever a fakanál.
Hol a hófehér csillogás?
Kristálytestvérek békés közössége?
Jaj, tűnök, olvadok!
De a fazék mélyéből üzenem,
Hogy só vagyok!
Most is só vagyok!
Hogy itt a levesben is só vagyok!

Szín, forma vész, az íz marad!
S vigasztal a kevergetés alatt,
Hogy jó ez így, mert tudom,
Ki forgatja a kanalat!

Túrmezei Erzsébet 

„A jó szó megvidámítja a férfi elmé-
jét” (Példabeszédek 12,24 – Károli 
ford. alapján).
Nemrégiben Lucfalván jártam a 
családommal és édesapámmal há-
laadó napon. Több másik gyüleke-
zetből és a határon túlról is jöttek 
testvérek erre a jeles napra. Igazán 
meglepett, hogy az alkalmak előtt 
és után is többen odajöttek hoz-
zám, elmondva, hogy hallgatják a 
MERA adásait és/vagy olvassák az 
Antenna újságot. Jó volt hallani a 
biztatásokat, dicséreteket, élmény-
beszámolókat a szolgálatunkkal 
kapcsolatban. Különösen fontos és 
örömteli, amikor az ember munká-
ját pozitívan véleményezi valaki és 
nem csak általánosságban mondja 
el, hogy jó, hanem azt is elmondja, 
hogy miért jó és mit jelent szemé-
lyesen neki, az, amit teszek. Persze 
az építő kritika is legalább ennyire 
hasznos, mert azt is fontos tudni, 
ha valamit érdemes másképpen 
végezni, mint eddig.
Nem azért írom le ezt, mert jólesett 
a vállon veregetés (természetesen 
jól esett), hanem azért, hogy kife-
jezzem, mennyire örülök, amikor 
visszajelzést kapunk arról a mun-
káról, amit végzünk. Ilyenkor ki-
csit úgy érzem magam, mint Illés, 
amikor megtudja, hogy nincs egye-
dül (I. Királyok 19,9-18). 
A MERA-nál fogalmunk sem lehet 
arról, hogy ki és hol találkozik a mű-
sorokkal vagy az Antennával. De hála 
Istennek, a szolgálatkész hallgatók, 
olvasók és a technika által már az 
egész világra eljuthat ilyen formá-
ban is az örömhír. És el is jut, csak 
sokszor nem tudunk róla. Ezért elő-
ször is, hálás vagyok azoknak, akik 
bármilyen módon tudatják velünk, 
hogy  munkánk nem hiábavaló (I. 
Korinthus 15,58), másodsorban pedig 
kérem, hogy ne szűnjenek meg ezt 
tenni. De előre hálás vagyok azok-
nak is, akik a jövőben ragadnak tol-
lat, billentyűzetet, postagalambot, 
hogy tudomásunkra hozzák, mit te-
szünk jól, rosszul, vagy egyszerűen 
csak jelzik, hogy hazánk vagy a világ 
mely szegletében hallgatják, olvassák 
azt, amit Isten iránti hálából, enge-
delmességből és az emberek iránti 
mentő szeretetből végzünk.

Nemeshegyi Zoltán

„Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földnek, sem trágyá-
nak nem alkalmas: tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja!” (Lukács 14,4-35)
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Az ősz korán beköszöntött a Déli 
Kárpátokba. A hegyek már büszkén 
mutatták hóval borított hátukat, és 
míg derekuk kopaszon állt, addig lá-
bukat színes avar takarta.
1963 novembere volt.
Szombat reggel, amikor iskolába igye-
keztünk, élvezettel szívtam magamba 
a friss, hűvös levegőt. Valami nagyon 
tágította a keblemet. Jellemző rám, 
hogy ahogy a bánatot úgy az örömöt 
sem tudom nagyon takargatni. Már 
alig vártam, hogy vége legyen az órák-
nak és hazaérkezzek.
Otthon készülődés. Vasaltam a fehér 
ruhámat, s míg a vasaló vígan siklott 
a ragyogó fehér anyagon, arra a napra 
gondoltam, amikor a megszámlálha-
tatlan nagy seregben én is ott leszek, 
és az Úr azt mondja: „Ezek azok, akik 
megmosták ruhájukat a Bárány vérében!” 
Kissé türelmetlenül vártam, hogy az 
óra mutatója haladjon az éjfél felé.
Mintha ma is látnám azt a kis cso-
portot, közte magamat is, ahogy az 
éj sötétjében csendben haladt, csak 

a cipők kopogása hallatszott a köve-
zeten. A város aludt. Kevés otthonból 
szűrődött ki halvány fény. Szüleim 
nagyon örültek, hogy az utcai lám-
pák is sötétben maradtak, és utunkat 
sem háborgatta a szekuritáté szigorú 
őrszeme. Isten fedezékében voltunk 
rejtve. A hold sem mutatta magát, a 
sűrű felhőből lassan eleredt a gyen-
ge havazás. A nővérem és én boldo-
gan szorongattuk fehér ruhánkat a 
hónunk alatt, míg szüleink féltő sze-
retettel kísértek. Amilyen csend volt 
körülöttem, olyan hangos volt a szí-
vemben a zene, hiszen minden lépés 
olyan volt, mintha egy ének ütemére 
léptem volna! „Isten kegyelme rám 
talált, Isten kegyelme rám talált, 
fenn hirdetem, bár érdemtelen, hogy 
Isten kegyelme rám talált” - zengte 
a szívem a dallamot, vagy inkább a 
szavak értelmét.
Vagy két kilométernyi út után meg-
érkeztünk egy tömblakásba ahol 
már vártak drága Testvéreink. Egy 
Szilágyságból érkezett lelkipásztor 

vállalta a kockázatát, hogy elvégzi 
a bemerítés szolgálatát, valamint a 
gyülekezetvezető testvér és családja 
ajánlotta fel otthonát az alkalomra. 
A tömblakásokba akkortájban nagy, 
kétszemélyes kádak voltak beépítve. 
A város természeti adottsága miatt 
sohasem szűkölködött vízhiányban, 
így megoldható lett a bemerítés. Bár 
az éneklés nagyon halk volt, mégis 
ünnepélyes, boldog hangulat töltött 
el. A szemekből örömkönnyek törtek 
elő, s már eltűnt az ellenségtől való 
félelem. Nővéremmel együtt részesül-
tem a bemerítésben. Testileg nővérem, 
de lelkileg ikertestvérek vagyunk, hi-
szen egyszerre kaptuk a testvér nevet. 
Beékelődtünk Isten családjába. Az 
Igém: „Boldogok, akik megmossák 
ruhájukat, mert joguk lesz az Élet 
fájához, és bemennek a kapukon a 
városba.” (Jel 22,14.)
Naponta mosom a ruhám, hogy jogom 
legyen az Élet fájához, és bemehessek 
a kapukon a Városba!

K.-né A. Éva

Egy különös éjszaka

Az elküldött Késő bánat c. vershez és a „Mai tékozló 
fiúk és lányok” pályázati felhíváshoz szeretnék szeré-
nyen csatlakozni.
A kedves Kornya Mihály megállapítása szerint: „A csa-
ládból lett hívők olyanok mint a szelidített rókák, vagy 
mint a vadlibák – felnőnek, de nem maradnak meg, 
ősszel elrepülnek.”
A hívő család gyermekei nagy általánosságban jobb 
magaviseletűek. Nem minden esetben esnek át a 
megtérés folyamatán, nincsenek igazán meg-
gyökerezve Krisztusban. Így, amikor jönnek 
a próbák, a világi élet csábítása, a párvá-
lasztás, a karrier építése, könnyen elsod-
ródnak. A hívő család igen nagy hátrányt 
jelentett az elmúlt rendszer ideje alatt, 
amikor hívőnek lenni  a legrosszabb  volt, 
főleg a romániai diktatúra alatt. Ha a fi-
atal nem érzi, élvezi a gyülekezet megbe-
csülését, szeretetét, sőt ami még rosszabb, ha 
értékelés helyett még kritikákkal is találkozik, ruhá-
zata, hajviselete, hobbija miatt, akkor az nem lesz szá-
mára vonzó. Ettől óva intem saját magam és minden 
testvéremet. Kikerülve a gyülekezetből, a sátán minden 
eszközt bevet, hogy távol tartsa, akadályozza a fiatalt 

a visszatéréstől. A megváltozott családi helyzet, a szé-
gyenérzet, a saját énünk jónak értékelése, mind-mind 
akadályokká válnak a visszatérésben. 
Nekem 33 év után sikerült visszatalálni – de  nem múlt el 
nyomtalanul. Rengeteg próbán mentem át. A 33 év alatt  
élveztem a családom, a szüleim, testvéreim szeretetét, 
édesapám, majd csak az édesanyám segítségét. Ők nem 
vádoltak, szerettek, élték a megszokott gyülekezeti életü-

ket, oktatva a jóra gyermekeimet is. Amikor már 
az életem nagyon nehéz időszakba ért, édes-

anyámmal ketten könyörögtünk megoldá-
sért. Olyan gyenge fizikumú volt, hogy már 
nem terheltem a panaszaim teljességével, 
de érezte a bánatomat. Majd eljött az óra, 

amikor el kellett eresszem ezt a két drága 
kezet. Utolsó éjszakáján is együtt voltunk a 

85 évet megélt édesanyámmal. Elérkezett az 
a pillanat amitől a legjobban féltem, az utolsó 

menedék, hogy ő imádkozik és az Úr Jézus őt szere-
ti és meghallgatja. Megköszöntem, hogy az Úr nekem 
ilyen szülőket adott. Adja az Úr, hogy mindazok, akik 
megízlelték a családban a krisztusi szeretetet, vissza-
térjenek Hozzá.

Sz. Irén
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„Szemmel tartom minden útjukat.” (Jeremiás 16,17.)

Tíz évesen már be kellett látnom, hogy családfenntartó 
édesanyám súlyos betegsége miatt nem tud gondoskod-
ni rólunk. Kénytelen volt beleegyezni, hogy átmenetileg 
intézetbe helyezzenek el minket bátyámmal. Családunk 
többi tagja Amerikába menekült a politikai diktatúra 
elől, így segítségre senkitől se számíthattunk. Csak azt 
nem tudtuk elfogadni, hogy miért nem maradhatunk 
Budapesten intézetben, és miért kell 200 km távolra 
utazni otthonunktól, és mindehhez miért kell két kísé-
rő mellénk az útra? 
A hosszú vonatúton aztán minden kiderült. Kísérőink 
bejelentették, hogy a következő állomáson elválnak út-
jaink, mert a leány otthon 80 km távol van a fiúkétól. 
Ezért kellett a két kísérő. A hír hallatán úgy éreztem, 
hogy még a vonat zakatolásánál is gyorsabban ver a szí-
vem, de sírni nem mertem.
– Hát igen, kétség kívül olyanok lettünk, mint a szám-
kivetettek – értékeltem ki a helyzetünket. Alig mertem 
bátyóra ránézni. Mereven az ablaküveget tanulmányozta. 
Attól tartottam, hogy dühében betöri az ablakot. Néha 
szerettem volna megszólalni, de bátyó intett a szemével, 
mintha azt mondta volna: „előttük ne!” 
 Így hát maradt a vonat idegesítő zakatolása, no meg két 
folyamatosan sugdolózó kísérőnk. Tisztában voltunk, 
hogy rólunk beszélnek, de a számunkra ismeretlen sza-
vakból („burzsoá, kapitalista ivadék…”) akkor még nem 
értettünk semmit. 
Az átszállásra olyan kevés volt az idő, hogy szinte el sem 
búcsúzhattunk egymástól.
– Majd írok, légy jó! – kiáltottam bátyó után, s máris egy 
újabb vonat fülkében találtam magam.
Késő este volt, mire megérkeztünk. Kísérőm az igazga-
tói irodát vette célba. Engem egy nevelő néni be-
kísért egy hatalmas hálóba. Félhomály volt. A 
sok emeletes ágy közül rámutatott az egyet-
len üresre, ahová zaj nélkül kellett volna 
felmásznom. 
– A többit majd holnap. Jó éjszakát! Már 
csukódott is a nagy tölgyfa ajtó.
Nagyon igyekeztem nesz nélkül vetkőzni, de 
amikor mászni kezdtem a felső ágyra, az úgy 
nyikorgott, hogy az alattam fekvő felébredt.
– Na, már megint egy új. – morgott morcosan. 
Igyekezz már, aztán nekem ne bömbölj egész éjjel, 
mert én aludni akarok. Dehogy mertem volna hangosan 
bömbölni. Számkivetettségem első éjszakáján hajnalig, 
lélegzet visszafojtva, halkan itattam az egereket. Másnap 
a sok lány közül, csak ketten kérdezték meg a nevemet. 
Az első napokban, a katonás fegyelem betartása, a vezény-
szavakra pattogó engedelmeskedés, minden energiámat 
felemésztette. A hét végére belázasodtam, ezért máris új 
helyre költözhettem. A hátamon lógó cók-mókom miatt 
alig találtam meg a kastély hátsó szárnyában található 
betegszobát. Senki sem kísért el, csak ujjal mutatták: ar-
ra! Akkor nagyon zokon vettem, ma már hálás vagyok, 
hogy önállóságra neveltek. 

Emlékezetem szerint két napon át aludtam. Amikor job-
ban lettem, a szoba közepén álló asztal mellett, kedves 
arcú nénire lettem figyelmes. Ismerős formájú könyvet 
olvasott. 
– Végre valami, ami az otthonomra emlékeztet! – mert 
már az ágyból felismertem, hogy Szentírás van a kezében.
– Az én anyukámnak is van ilyen könyve! – kezdemé-
nyeztem a beszélgetést.
– Jaj de jó! – válaszolt mosolyogva. – Akkor ő biztosan 
sokszor olvasott neked belőle. Egyébként engem Lúcsi 
néninek hívnak és örülök, hogy már jobban vagy.
Magam sem értettem, hogyan történt, de olyan bizal-
mas beszélgetésbe elegyedtünk, mintha már régóta is-
mertük volna egymást. Elmondtam neki, hogy édesanya 
naponta olvasott nekünk a Bibliából és olyankor együtt 
imádkoztunk.
– Nosza, akkor itt az alkalom, hogy folytassuk azt, amit 
édesanyád elkezdett.
Így indultak el intézeti éveim, ahol pedig arra készültem, 
hogy mindenkihez gonosz és utálatos leszek. Senkivel se 
fogok barátkozni, hogy ne csak én szenvedjek, hanem 
más is. Ám Isten látta a felbolydult méhkast a szívem-
ben. Ma már tudom, hogy mindvégig szemmel tartotta 
utamat, ismerte gondolataimat, fájdalmaimat. Mégsem 
bűneim szerint bánt velem, hanem Lúcsi nénin keresztül 
türelmes szeretettel hozzám hajolt. A diktatúra legsöté-
tebb éveiben is biztonságban, szerető, értem imádkozó 
emberek között voltam. 
Szabad időmben szaladtam, hogy megkeressem Lúcsi 
nénit. Ha a vasaló helységben dolgozott, mellé ültem. 
Ilyenkor nemcsak vasalni tanítgatott, de mindig volt 
egy- két jó útra terelgető evangéliumi mondanivalója is. 
Emlékkönyvembe ezt a mondatot írta be: „Szeresd az 

Istent, s felebarátodat s akkor az élet tö-
vises ösvényein is mindig fogsz ta-

lálni megértést és boldogságot.”
Megértette velem, hogy nem 

vagyok számkivetett, magára 
hagyott, hanem kiválasztott, 
akit Isten – óvó szeretettel 
– egy időre kiemelt a nehe-
zekből. Arra is rávilágított, 

hogy Isten soha, senkit nem 
hagy magára. Egyedül szeretett 

fiát, Jézus Krisztust hagyta el a 
kereszten azért, hogy a mi bűneinket 

magára vehesse, és értünk áldozza oda az éle-
tét. Később, pályaválasztásomhoz is hasznos tanácsokat 
adott. Még megérhette, hogy az Úré lettem, és azt is, hogy 
az Úr, a szolgálatban nyájának kicsinyeit bízta rám. Amíg 
ereje engedte Lúcsi néni imádkozott értem.
De jó lenne ilyen hűséges szolgának lenni és maradni 
mindhalálig az Úr kezében, hogy akinek csak lehet még 
elmondhassam, hogy a benne bízó, a  legnehezebb körül-
mények közt sem lesz soha számkivetett! Ő maga ígérte 
nekünk a Szentíráson keresztül: „Szemmel tartom min-
den útjukat.” (Jer 16,17)
Közel 40 évnyi gyermekszolgálatom során egyszer vol-

Számkivetett?
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Fekete Péter 
(Vonaton)

Az lenne a feladatom, hogy rövidre 
szabjam a „mondókámat”, mert, ha 
az olvasó azt látja, hogy messze van 
a vége, talán bele se’ kezd az olva-
sásba. Viszont ebben a kis egynapos 
történetben az én szeretett Uramnak 
annyi kedves „sakklépését” láttam 
meg, hogy — bármelyiket hagynám 
is ki, — attól tartok, az Úr dicsőségé-
ből kapnék le egy-egy kis darabkát.  
A dolog azzal kezdődött, amikor ész-
revettem, hogy jövő hónap 7-én le-
jár a jogosítványom érvényessége. 
Csakhogy a — szürkehályog műtétem 
óta — a bal szememmel olyan homá-
lyosan kezdek látni, hogy ezzel bizto-
san megbuknék az „olvasópróbán”. 
Első lépés tehát, el kell mennem az 
optikushoz, és új szemüveget íratni. 
Az optikus közli, hogy a „lencsetok” 
— amiből a behomályosodott eredeti 
lencsét kivették — szintén elkezdett 
homályosodni, s ezt csak egy orvosi 
kezeléssel lehet korrigálni.
Mindez Siófokon történt, tehát gyorsan 
irány a kórházi szemészet. Ott meg azt 
mondják, hogy ezt a beavatkozást csak 
az az orvos végezheti el, aki az eredeti 
„szürkehályog” műtétet csinálta, tehát 
irány a vasútállomás! Még elérem a 
következő 9:23-as gyorsvonatot, hogy 
minél hamarabb ott legyek a budapes-
ti kórház szemészeti osztályán. (A kö-
vetkező 9:39-kor fog jönni.)
Pont jön is a vonat. Felszállok az egyik 
kocsiba. A kocsi első felében vagy hu-
szonöt gyerek zsibong, de a hátsó aj-
tónál a baloldali ablak mellett leülök. 
Körülöttem nincs senki, csak a másik 
oldali ablakon nézeget ki csendesen 
egy kisfiú. A gyerekzsivaj nem nagyon 
zavar, mert számomra ez mindig az 
„életet” jelenti.
Siófokon hosszan várakozunk, — ami 
bosszant egy kicsit — majd bejön a 

9:39-es vonat, s minket megelőzve, 
rögtön tovább is megy. Kicsit még a 
Jó Istenre is neheztelek, hiszen Ő tud-
ta, milyen sietős ügyben járok, s nem 
intézkedett, úgy, hogy a későbbi vo-
nattal kelljen eljönnöm. A magányos 
kisfiú — szemben — odakérdez, miért 
állunk itt ilyen sokat? Ezzel indul meg 
köztünk a beszélgetés. Megtudom, 
hogy egy „intézeti osztály” — állami 
gondozottak —, akik most ballag-
tak, és Budapestre utaznak egy he-
tes szabadságra. Nekem furcsa egy 
kicsit, mert szerintem az a normális, 
ha szabadságra a Balatonra utazunk, 
de nekik valószinűleg az lesz a nagy 
élmény, ha láthatják a Parlamentet, 
a Halászbástyát, meg a Hősök terét, 
meg — mondja a kisfiú — „metrózni 
is fognak”. Ez is nagy dolog ám!
De miért ül külön ez a gyerek, a többi-
ektől?  Talán „kirekesztett” szegényke? 
Mellé nem ül senki. Vele nem beszél-
get senki. Ő – úgy látszik – minden 
körön kívül van. „Passzív megkülön-
böztetés”. Büntetik valamiért ezzel a 
„kirekesztéssel”, vagy más okból, a 
családi hátteréből eredően lett ilyen 
magányos? Nem lehet jó így élni! 
Bíztatom, hogy üljön mellém, és így 
beszélgetést kezdünk. Kiderül, hogy 
az egész társaság egy nyolcadikos 
osztály, akik most „ballagtak”, s en-
nek örömére kapták ezt a budapesti 
egy hetes „nyaralást”. Összesen 11-
en vannak, de elevenségükkel, zaj-
szintjükkel megütik a 25 fős osztály 
mértékét. Személyes vonatkozásban 
az is kiderül, hogy angolból, és ma-
tekból pótvizsgáznia kell, de — szinte 
büszkén mondja, hogy — hét tárgyból 
állt bukásra, de ötből javítani tudott.
Szinte fizikai fájdalmat okoz, hogy 
egy 14 éves gyerek ennyire „sikerte-
len” lehet. Nem kell senkinek. Nem 

tak hittanos, intézeti tanítványaim. 
Ma már mind érett férfikorban van-
nak. Istené a dicsőség, hogy egy kö-
zülük az Úrral jár. Azóta sok év telt 
el, de az imasátor még ma is ott van 
felettük, értük. Mert ezt a példát ta-
nultam Lúcsi nénitől az intézetben.

Szalóczyné Móray Inke

Fohász
Kicsiny hajócskám szirtek közt 
halad,
s ó, immár leáldozóban a nap.
Remegve húzom tovább evezőm,
ám a part előtt elhagy az erőm,
s szemem az égre emelem:
Hogyha jön az éjszakának árnya,
takarjon be kegyelmednek szárnya,
állj mellém, ha gond vihara támad,
segíts vinni nehéz keresztfámat,
légy Te velem, jó Istenem!
Vergődöm porban, szárnyam megtörve,
a lelkem beteg, a lelkem törpe.
Mikor gonosz vágyak rámrohannak,
érzem, alattam mélységek vannak,
s szemem az égre emelem:
Hogyha jön a bűnök támadása,
ne engedj, ó, hullni szennybe sárba.
Add, hogy tudjak Hozzád felrepülni,
ne hagyd lelkem mélyre elmerülni,
légy Te velem, jó Istenem!
Útra keltem pogány Egyiptomból,
mikor szavad felrázott álmomból
de a világ hada ím fut felém,
igéret földjét el nem érhetém...
szemem az égre emelem:
Vezess, vezess túl a bősz hullámon,
tengeren át gázolhasson lábom,
ellenségem Tőled el ne űzzön,
feléd menjek vizen, avagy tűzön,
légy Te velem, jó Istenem!
Nehéz megállni annyi harc között,
mindenüvé gyűlölet költözött,
édes méreggel teli a kehely,
mit nyújt sokszor a testvéri kebel,
szemem az égre emelem:
Taníts, taníts, ó, szeretni híven,
gyűlöletet ne ismerjen szívem.
Taníts rosszat jóval viszonozni,
testvérért magamat feláldozni,
légy Te velem, jó Istenem!
Tudom, le kell mindenről mondanom.
Vágy–szomjamat nem szabad oltanom.
De nem is kell más élvezet nekem,
járok örömmel szent ösvényeden,
s szemem az égre emelem:
Ha ügyedért mindent feláldoztam,
ha éltemet oltárodra hoztam,
ha a lelkem teljesen elárvul,
örök üdvül örök boldogságul
légy Te velem, jó Istenem!
Betkó András

„Kegyelem és békesség adassék néktek…”
Kegyelem: az Isten ajándékozta áldások összessége. Békesség: az ember által 
élvezett áldások összessége. 
Kegyelem: az Atya jóindulata és bőkezűsége Krisztusban gyermekeivel 
szemben. Békesség: az Atya keblén pihenő gyermek nyugalma és boldogsága. 
Kegyelem: munkában levő szeretet. Békesség: a szeretet munkájának 
gyümölcse. 
Kegyelem: megkezdődött dicsőség. Dicsőség: tökéletesen befejeződött 
kegyelem

Vida Sándor
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jó senkinek. Nincsenek barátai, min-
denki megveti. Lehet-e egyáltalán így 
tovább élni? S milyen életpálya vár 
rá? Kudarcok további halmaza? Mi 
lesz a pályaválaszással, a további – 
felnőtt – megélhetéssel? 
Lassan – szép csendben – meghal-
lom Isten válaszát arra, hogy miért 
kellett nekem erre a „rossz” vonatra 
szállnom. És eszembe jut a 38 éves 
bethesdai beteg mondata: „Nincs 
emberem”. Szüksége 
van ennek a gyereknek 
arra, hogy megmondja 
neki valaki, hogy „van 
remény!” Ő egy „remek-
műve” Istennek, aki al-
kalmas lesz arra, amire 
küldetett. Ha orvos, ha 
mérnök, ha hegesztő lesz, 
(ő hegesztő szakmát fog 
tanulni) szorgalmas, becsületes mun-
kával meg tudja majd teremteni az 
egzisztenciáját, de ahhoz eltökéltség 
kell. Szorgalom és kitartás. Nem a 
többiektől függ az ő élete, hanem csak 
magától. A kitartásától, a becsületes 
helytállásától. 
Aztán elmeséltem néhány helyzetet a 
saját életemből. Tudva, hogy a 3,5-ös 
tanulmányi átlag alatt nem kaphatom 
meg az ösztöndíjat, — ez az egyetemi 
tanulmányaim befejezését jelentette 
volna – Szilveszter éjszaka, amikor 
minden egyetemista „pezsgőt bon-
tott”, csajozott, meg szórakozott, a 
250 fős koleszban három ember volt 
csak a diákszállóban, két koreai di-
ák, meg én. Mert én tudtam, hogy 
a Január 2-i vizsgámnak sikerülnie 
kell, s amikor a nyitott ablakon át 
hallottam, hogy eljátszották a Magyar 
Himnuszt, akkor összecsomagoltam 
a holmimat, és elmentem aludni. Ez 
volt az én Szilveszterem, de tudtam, 
hogy miért teszem.
Amint beszélgetünk, egyszerre tap-
solni kezd az összes gyerek. Nekem fel 
se’ tűnt, de a kisfiú mondja, ezt azért 
teszik, hogy zavarják a mi beszélge-
tésünket. Tehát nem csak „passzív 
kirekesztésről” van szó! Szándékos 
kellemetlenkedésről. Akkor figyel-
tem fel, hogy mindenki minket néz, 
és a „főkolompos” engem figyel.  Én 
kedvesen mosolyogtam rá és én is 
velük együtt tapsoltam. A második-
ra abbahagyták.
Kelenföldnél néhány bíztató szóval 
búcsúztam el Fekete Pétertől: (ma-
gamban így neveztem el.) „Istennek 
fontos embere vagy, sikeres leszel, de 
abba neked is mindent bele kell adnod.” 
A történetnek itt valójában vége is 

lehetne, de az én Drága Uram meg 
akarta mutatni, hogy Neki nem csak 
a „Fekete Pérerek” fontosak.
A pályaudvarról — haza se’ mentem a 
„kórelőzményekért” — egyenest a kór-
ház szemészetére siettem, hátha tudok 
egy megfelelő időpontot kapni a szemész 
orvosomhoz, aki annak idején a műtétet 
végezte. (Hetente két napon rendel, két 
napon műtétet végez, és egy nap más 
intézménynél van szolgálatban. Tehát 

havonta mindösz-
sze 8 napon lehet 
őt elérni!)
Megérkezem a sze-
mészetre, s az ő 
neve van kiírva a 
„Mai nap rendel” 
táblára. (Ez is egy 
előre eltervezett 
„sakklépése” az 

Úrnak.) Hát nem aranyos? Bekopogok. 
A nővér mondja, hogy a doktornő már 
befejezte a rendelést, de azért engem 
még megnéz. „Ezt azért még megcsi-
náljuk”, mondja, s beültet a gépbe. 
Cseppentések. Kicsit fájdalmas, de 5 
perc múlva készen vagyunk. „Jöjjön 
kontrollra aug. 22-én. Bár akkor én 
már nem ebben a kórházban dolgo-
zom. „Ne haragudjon, de most na-
gyon sietek”. S veszi is lefelé a fehér 
köpenyét.
Istennek fontos volt, hogy ne csak a 
kirekesztett kisfiúra viseljen gondot, 
hanem az is, hogy én se’ szenvedjek 
kárt amiatt, hogy résztvettem az Ő 
munkájában
A „rosszabb” szememmel most job-
ban látok, mint a másikkal. Remélen 
jó lesz az „olvasási teszt”. Nem is kell 
új szemüveget csináltatnom az opti-
kusnál. Hát ilyen kedves az én Uram, 
a Nagy Sakkmester? (Azóta már sike-
rült a jogosítvány meghosszabbítása is. 
Igaz, hogy csak egy évre.) Neki meg-
éri, hogy „rossz” vonatra szállítson fel, 
mert ott egy elveszett báránykának kell 
csekélyke bátorítást adni, de nekem is 
„elintézi” hogy ne kelljen három hetes 
időpontot kérnem, hanem rögtön — öt 
perc alatt — el legyen végezve a szük-
séges beavatkozás.
Ilyen  „szuper” Apukám  van nekem! 
Meg is köszöntem Neki, hogy ezzel a 
kisfiúval találkozhattam.
Utóirat: Kérem, ha netán volna olyan 
ateista az olvaasók között, aki Isten 
létezését kétségbe vonná, a valószínű-
ség számítás alapján vagy bármilyen 
érveléssel magyarázza meg nekem a 
„véletlenek” ilyen sorozatának előfor-
dulási lehetőségét. 

Nagy Rezső

Pál apostol igeverseivel köszöntöm 
Önöket: „Mert a teremtett világ 
sóvárogva várja az Isten fiainak 
megjelenését”. (Róm 8,19) „Tudjuk 
pedig, hogy azoknak, a kik Istent 
szeretik, minden javokra van”. 
(Róm 8,28/a)

Először is szeretném megköszönni  
a levelet, az Igei biztatást. Hálás 
köszönet a gyülekezetünk nevé-
ben az „Antenna” újságért, amit 
örömmel olvasunk és továbbadjuk 
az ismerősöknek is. Imáinkban 
továbbra is kérjük Isten áldását a 
MERA munkájára, szolgálatára. 
A kegyelmi idő még tart, szeret-
nénk, ha az Úr szava továbbra 
is hangzana a rádióban és min-
denütt, mivel mindennél fonto-
sabb a lelki eledel, úgy, mint a 
testi, hisz minden nap szükséges 
táplákoznunk. Az Urat szolgálni, 
Őt követni a mindennapokban, 
nem könnyű feladat, de megéri. 
Sokszor nem értek meg minden 
igeverset a bibliából, de elhiszem, 
mivel az Isten szava és az igaz. 
Az életadó forrás benne van el-
rejtve. A bűnt törlő Megváltónk, 
az Úr Jézus Krisztus a kőszikla, 
akire építeni lehet, aki az út, az 
igazság és az élet. 
Az ige élő és ható, megmarad 
mindörökre. János 3, 16-ból tud-
juk, hogy Isten Fia azért jött e 
világra, hogy az ördög munkáját 
lerontsa és aki elhiszi, hogy Ő a 
Szabadító, örök életet kap. 
Mivel a napok gonoszak, jó, ha az 
Ige szava, üzenete eljut mindnyá-
junkhoz, de ne csak a fülünkig –  
a szívünkben gyökeret eresszen 
és az örök életre való gyümölcsöt 
teremjen bennünk. „ Az Úr közel” 
(Filippi 4,5.)
Mindenért az Úré legyen a hála 
és a dicsőség!

Erika, Bilkéről

Kedves  Mera,  
Testvéreim az Úrban!

Megnyerő cselekedet által több 
lelket lehet megnyerni, mint 

megnyerő szavak által.
C.H.Spurgeon
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Mivel nincsenek véletlenek, hanem 
mindent az Atya irányít, így minden 
gondolatnak, cselekedetnek szónak 
célja és értelme van. Igaz, hogy a Sátán 
sugallatának is célja van. A döntése-
inknek is értelme és célja van. Így a 
levelünk megírásának és elküldésének 
is célja van. A teremtettségeinknek 
és életünknek is. A szerető Atyának 
is az a célja, hogy többé ne mi éljünk 
e testben, hanem Krisztus élje a ma-
ga életét a mi engedélyünkkel. Igen, 
nekünk csak ez kellene, hogy Ő le-
gyen a vágyunk és akaratunk, mivel 
hogy Ő tökéletes és bűntelen, mivel a 
Szentírás kijelentése alapján a 
mennyei Atya csak a Fiában 
gyönyörködik. Mártában 
és Józsefben sem gyö-
nyörködik. Legfeljebb 
ha engedelmeskedünk 
parancsainak, meg-
dicsér bennünket: 
„Jól vagyon, hű szol-
gám”. 
Mindebből az követ-
kezik, hogy nagyon 
meg kell ismernünk 
az Atyát és a Fiát, 
mint ahogyan az írás 
is említi, hogy ez az 
örök élet. Őt pedig 
úgy ismerhetjük meg, 
ha nem csak tudjuk parancsait, ha-
nem meg is cselekedjük azokat. Persze 
jó, ha minél többet tudunk kívülről, 
hogy beszédünk és válaszunk is ige-
szerinti lesz, és egyre kevesebb ha-
szontalan szóról kelljen számot adni. 
Az írás is említi, hogy „Nektek nincs 
szükségetek arra, hogy bárki is ta-
nítson, mert Ő megtanít mindenre”. 
Persze ahhoz, hogy az adott időben 
és helyzetben a Szentlélek eszetekbe 
juttasson mindent, nagyon sokat kell 
betáplálni a mi kis komputerünkbe. 
Igaz, a Szentlélek enélkül is működ-
het, de az Urat nem lehet, nem sza-
bad kísérteni. 
Ha valakit nagyon szeretünk, akkor 
Őt nagyon szeretnénk megismerni, 
róla minél többet megtudni. Nos, a 
mennyei Atya, aki minket jobban 
szeretett mint Fiát, vagy az a Fiú, aki 

értünk mindenét feláldozta és ilyen 
érthetetlen és felfoghatatlan érdek-
nélküli szeretettel szeret, az üdvösség 
szempontjából jogosan tart igényt a 
nekünk ajándékozott viszont szerete-
tünk maximumára, a teljes szív, teljes 
elme, teljes lélek, teljes erő maximu-
mára. Az is fontos, hogy szeretetünk 
önkéntes, kényszer nélküli legyen, hogy 
beteljesedjék az az ige, hogy akik „Őt 
szeretik, azoknak minden a javára 
válik”. Viszont mindennél fontosabb 
és előbbre való az élő Istennel való 
szoros kapcsolat, hogy az akarata 

cselekedeteinkben tükröződjön. 
Mivel Jézus Krisztus a nagy 

tömegeket példabeszédek-
ben tanította, és csak a 

tanítványok szűk köré-
nek magyarázta meg 

annak értelmét, ezért 
többet kellene hir-
detni a tanítvány-
ság feltételeit, hogy 
minél több tanítvá-
nya lehessen. Mert az 
az ige hogy: „tegye-
tek tanítványokká 
minden népet” csak 
akkor áll meg, ha mi 
már tanítványok va-
gyunk. Az Ábrahám 

esete egyedi példa a Bibliában, de vo-
natkozhat szerintem az egyén misszi-
óba való elhívására, küldésére, vagy 
nagyon nagy feladat végrehajtására: 
menj ki abból a bűnből, abból a tár-
saságból, abból a szenvedélyből, stb. 
Tekintettel arra, hogy magamtól semmi 
jót nem tudok kigondolni, mivel üres 
cserépedény vagyok, így a dicsőség 
mindig az Úré, másnak itt a földön 
nem adhatja. Megrabolni nem érde-
mes, mert akkor már itt elveszem a 
rám váró, égi jutalmamat. Ezért kell 
figyelnünk, hogy a bal kéz ne tudja, 
mit tesz a jobb, vagy fordítva, mert 
az Úr előtt a szív elrejtett embere a 
kedves. Ha levelem gondolatát, tar-
talmát leközölnék, írásban vagy hang-
anyagban, név nélkül tegyék. „Rátok” 
pedig az Úr bőséges áldása szálljon.

Egy fiú öl-
tözködött, 
hogy elmen-
jen hazulról. 
Odaszólt édes-
anyjához, aki 
a mellette le-

vő szobában tartózkodott: „Anyu, 
piszkos ez az ing?” Anélkül, hogy 
az anya rátekintett volna az ing-
re, ezt válaszolta: „Igen, piszkos. 
Vegyél tisztát!” 
Amikor a fiú felöltözött, belépett 
anyja szobájába és megkérdezte, 
hogy honnan tudta, hogy az ing 
piszkos, hiszen rá sem tekintett. 
Az édesanya ezt felelte: „Ha tisz-
ta lett volna, akkor tudtad vol-
na, és nem kérdezted volna meg. 
Emlékezz rá, fiam, ha valami két-
séges, akkor az szennyes!”

* * *
A vasárnapi iskolai tanító pró-
bálta elmagyarázni, hogy Jézus 
mindig velünk van, még akkor is, 
amikor nem látjuk. Egy négyéves 
vasárnapi iskolás bólogatott, hogy 
megértette a gondolatot: „Tudom, 
hogy ő kicsoda. Ő az a láthatatlan 
személy, aki megnyitja előttünk az 
ajtót az üzletek bejáratánál.”

* * *
Két fiú vitatkozott azon, hogy ki-
nek az apukája erősebb. Az egyik 
így szólt: „Apukám el tudná lát-
ni a te apukád baját.” A másik 
fiú félvállról megjegyezte: „Nem 
nagy ügy. Ezt anyukám is meg 
tudja tenni.”

* * *
Amikor a perselyt körülhordoz-
ták, egy kisfiú még szorosabban 
markába szorította a pénzét. Az 
istentisztelet után odament a lel-
kipásztorhoz, és átadta neki a 
visszatartott perselypénzt. A lel-
kipásztor megkérdezte: „Miért 
nem tetted a perselybe, amikor ott 
volt előtted?” A kisfiú ezt válaszol-
ta: „Biztos akartam lenni benne, 
hogy megkapja, mert tudom, hogy 
igazán szüksége van rá. Apukám 
mondta, hogy ön a legszegényebb 
prédiká tor, akit valaha hallott.”

Dr Gerzsenyi László  
gyűjtése

Gyerekszáj
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Élő hitű családban tizenegyedik gyer-
mekként születtem. Amíg a szülői 
házban éltem testvéreimmel, naponta 
hallottuk Isten igéjét, együtt jártunk 
szüleinkkel gyülekezetbe. Szeretetben 
nőttünk fel. Szüleim élő hite, élete, jó 
példa előttem és testvéreim előtt is a 
mai napig. Hogy miért mentünk mégis 
mind a tizenketten a világ útjára fel-
nőtt korunkban? Csak azt a magyará-
zatot tudom adni, hogy vonzott a világ, 
és sajnos ennek a vonzásnak mind-
annyian engedelmeskedtünk, szüle-
ink nem kis bánatára. Mindannyian 
„későbbre” halogattuk a megtérést, 
nem gondolva arra, hogy adatik-e 
„később”? Édesanyám nem érhette 
meg, hogy egy gyermeke is megtér-
jen, mégis élő reménységgel a szívé-
ben tért haza Megváltójához. Értem 
32 évig imádkozott, és úgy látszott, 
hogy imái nem találnak meghallga-
tásra. Édesapám özvegyen még 17 
évig imádkozott tékozló fiaiért és le-
ányaiért. Az elvetett mag pedig életre 
kelt Urunk kegyelméből! Imáik – sok 
év múlva – meghallgatásra találtak. 
Amikor édesanyám meghalt, 32 éves 
voltam. Rettenetesen fájt, hogy el-
ment! Letérdeltem imádkozni (Ó de 
nagyon régen volt, amikor én ez előtt 
imádkoztam!), és kértem Istent, hogy 
Anyuka oda juthasson az Ő színe elé, 
ahogyan azt szerette volna mindig. 
Sajnos nem egy megtért bűnös imá-
ja volt ez, csak pillanatnyi fellángo-
lás akkor.
A temetés megrázó volt. Csendesen, 
megtört szívvel énekeltük az: „Igen 
Atyám, mert így kedves előtted” kez-
detű éneket. Isten igéje hangzott a 
koporsónál, fogalmam sincs, hogy 
miről szólt, csak a Lélek szavát hal-
lottam, hogy ez az élet, amit élek, 
így bűnbe veszve, nem jó. A koporsó 
mögött testvéreimmel csendesen ha-
ladva arra gondoltam, hogy vajon ki 
lesz az első a tizenkettőnk közül, aki 
majd megtér. Teljesen biztos voltam 
abban, hogy szüleink imái meghall-
gatásra találnak, de ki lesz az első 
közülünk? Azt azért nem gondoltam, 
hogy ÉN LESZEK!
Édesanyám halála után néhány hét-
tel egy kedves, hívő asszony jött hoz-
zánk, engem keresett. Elmondta, 
hogy édesapám küldött nekem egy 
bibliát, meg néhány evangéliumi tar-
talmú olvasmányt. Sok szeretet volt 

ebben az asszonyban, bizonyságot 
tett az Úr Jézusról, kedvesen vígasz-
talt Anyuka halála miatt. Udvariasan 
végig hallgattam, de a szívem zárva 
volt a Jézushoz hívó szó előtt. Miután 
elment ez az asszony, a könyves szek-
rény legaljára elraktam a bibliát a 
könyvekkel együtt. Nem volt kedvem 
olvasni „ilyesmiket”. 
Egy évvel édesanyám halála után egy 
nőgyógyászati vizsgálatra mentem. Az 
orvos a vizsgálat után nem engedett 
el azonnal, hanem azt mondta, hogy 
üljek le, miközben ő telefonálni kez-
dett. A kórházat hívta, az onkológiai 
osztályt. Megkérdezte hogy mikor len-
ne leghamarabb egy szabad ágy. Én 
csak hallgattam, fogalmam sem volt, 
hogy rólam van szó. Amikor letette az 
orvos a telefont, és beutalót állított ki 
a nevemre, hogy két nap múlva reggel 
nyolc órára be kell mennem a megyei 
kórházba, akkor rettentem meg iga-
zán! Miért? Mi a bajom? Kicsit ködös 
választ kaptam. A lényeg az volt, hogy 
szövettani mintát vesznek, mert vala-
mi nincs rendben. Szinte szédelegve 
mentem haza, rettegéssel a szívem-
ben. Írtam édesapámnak egy levelet, 
melyben kértem, hogy imádkozzon 
értem, mert ismeretlen okból kór-
házba kell mennem. 
Befeküdtem a kórházba, és három 
napig ott kellett maradnom. Másnap 
bejött a férjem meglátogatni, és mond-
ta, hogy bemegy a főorvoshoz, mert 
hívatta őt. Ez nekem kicsit furcsa 
volt ugyan, de 
engedelmesen 
leültem a főor-
vos ajtaja előt-
ti padra, míg 
a férjem bent 
volt. Egymás 
után szívtam 
el a cigarettá-
kat idegessé-
gemben. 
Talán fél óra 
telt el, amikor 
a férjem végre kijött. Fehér volt, mint 
a meszelt fal, folyt róla az izzadtság 
és sírt! Nagyon megijedtem, hogy mi 
lehet a baj, mert azonnal megérez-
tem, hogy baj van, mégpedig VELEM. 
Kérdésemre, hogy mi van, nem felelt 
őszintén, hanem csak olyasmiket mon-
dott, hogy nincs igazából semmi baj, 
csak még egy kis utókezelésre szoru-

lok, amit nemsokára megkezdenek, 
de erről tájékoztat majd este a főor-
vos úr engem. 
Még több cigarettát szívtam és remeg-
ve vártam, hogy hívasson a főorvos. 
Este 8 óra körül bejött a kórterem-
be és kérte, hogy menjek át vele az ő 
irodájába. Forgott velem a világ míg 
odaértünk. Elmondta, hogy dagana-
tot találtak nálam, valószínűleg nem 
jóindulatú, de ezt majd a szövettani 
eredmény után tudja biztosan meg-
mondani. Mindenesetre elmondta, 
hogy nagy valószínűség szerint su-
gárkezelésre lesz szükségem. Nem 
fognak megoperálni, nehogy szétszó-
ródjanak a műtét közben a rosszin-
dulatú sejtek. 
Porig sújtott, amit hallottam! Rettegve 
ugyan, de megkérdeztem, hogy túlél-
hetem-e. Őszinte válaszára még job-
ban kétségbe estem. Azt mondta, hogy 
ha a szervezetem kibírja a sugárkeze-
lést, akkor igen, de ha nem, akkor… 
Azért biztatott, hogy ne féljek, de én 
ezt már alig hallottam meg.
A kórterembe visszatérve egyre csak 
az zakatolt bennem, hogy meg kell 
halnom hamarosan. Halálfélelmemet 
csak fokozta az a gondolat, hogy tud-
tam, meg kell állnom Isten színe előtt. 
De így, hitetlenül? Ilyen bűnös szív-
vel? Magamra húztam a takarómat és 
forogtak a gondolatok az agyamban. 
Meghalok, elkárhozom, mi lesz a 
gyerekeimmel? Nem tudom elmon-
dani, mit éreztem. Rettegtem. A kö-

telező villanyoltás 
után a kórterem 
sötétségében vég-
re eljutottam ar-
ra a pontra, hogy 
megszólítom Is-
tent. 
Félelemmel, bűn-
tudattal álltam 
Elé. Kértem, 
hogy gyógyítson 
meg engem, hogy 
felnevelhessem 

gyermekeimet, akik csak kilenc és 
tízévesek voltak. A rettegő kérés nem 
hozott nyugalmat, de egyszerre csak 
eszembe jutottak bűneim, amik elvá-
lasztottak Istentől. Ami csak eszembe 
jutott, mindet megvallottam Atyám 
előtt, és sírva kértem, hogy bocsássa 
meg azokat, és ha most mégis elébe 
kell állnom, mosson meg ezektől en-
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Van abban igazság, hogy valamennyi-
en csak tékozoljuk az életünket, míg 
fel nem ismerjük elveszett voltunkat, 
és Isten nélkül, szeretetlen, boldog-
talan életvitelünk odaesdekli magát 
a minket régóta kereső, vágyó meny-
nyei Atyánkhoz. Kit, mikor, hogyan 
ér utol ez a felismerés, az teljesen ki-
fürkészhetetlen folyamat. 
A mai fiatalság saját magát rongá-
ló, minden élvezetet kihasználó élete 
nagyon elkeserít. A korszellem hozza 
magával ezt a túl sok negatívumot? 
Meglehet. De ha vannak, és vannak, 
Istennel járó fiatalok, őket nem érin-
ti a kor szelleme? De bizony. Benne 
élnek, kísértések, próbák, veszélyek 
és gonoszság áradat sodrásában. De 
ők nem sodródnak az árral. Az erős 
Isten a kapaszkodójuk, megtartójuk. 
Isten útja keskeny és göröngyös ösvény. 
Az élet országútja széles és aszfalto-
zott. Miért ne választanám a kézen-
fekvő kényelmeset? Sokkal vonzóbb 
mindig a könnyebb, a nekem minden-
ben kedvező megoldás. „Carpe Diem!” 
mondták a rómaiak, és dőzsöltek is 
naphosszat, minden élvezetnek hó-
dolva. Kihasználták a napot, de mi-
re? És a 21. század második évtizede 
mást mutat? Ugyanúgy kell a veszé-
lyes, felelőtlen, önmagam és környe-
zetem pusztító életmódja mint régen. 
A mindent szabad, és ki kell próbálni 
élet előbb utóbb olyan árat követel, 
amit többnyire csak az élettel lehet ki-
egyenlíteni. De kinek az érdeke vajon, 
hogy a fiatalok minden létező rosszat 
megismernek, majd rabjaivá válja-
nak, s kiégve, elfáradva, megundo-
rodva, látszat emberként lézengjenek 
valameddig a világban? Ki szereti és 
hitegeti a gyűlölködést, a többiek ki-
használását, rászedését, ki visz bele 
teljes erőből a látszatra vonzó, való-
jában a rendszeres pusztítást előidéző 
életmódba? Tudjuk ki. Isten ellensége s 
a miénk is. A gonosz szétdobáló. Attól 
még, hogy kisbetűvel írom, a hatalma 
óriási, és nagyon sok embert fűzött 
már rabláncára, s úgy vonszolja őket 
a végzetes csapda felé, ami az örök sö-
tétség. MÉGIS: MENTŐ SZABADÍTÓ 
létezik!!! Él az Úr! Jézussal minden 
nemzedék győzni tud.

Ismerek egy lányt. Kisgyermekként 
templomba járt szorgalmasan a nagy-
mamával. Aztán iskola, szakma, el-
helyezkedés. A nagymama, egyetlen 
támasza hamar elment mellőle, szív-
rohamban halt meg. A szülők? Az apa 
ivott, az anya rogyásig húzta az igát. 
Két gyermekéért erején felül dolgozott. 
Az anyai szeretet, a dühöngő apa és 
a sok munka mellett gyéren csordo-
gált. A nagymamai vigasz szó is végleg 
tovaszállt. Ella felserdülve egyre ha-
szontalanabbnak érezte magát. Látta 
a sok mulató, gazdag fiatalt, valami 
keveset úgy szeretett volna megélni az 
ő boldogságukból. Az idő múlt felet-
te, körülötte a lányok anyukák lettek. 
Miért ne lehetne nekem is? Egy nap 
aztán kiderült, hogy várandós. Ki az 
apa, nem tudni. A szülők nem örültek. 
Hol van már a szégyen? Inkább: miből 
fogják a plusz szájat etetni? Ella, mi-
kor látta hogy akinek odaadta magát, 
se vele, se a gyerekkel nem törődik, 
olyan mély bánatba esett, hogy meg 
akart halni. Valahonnan szerzett va-
lami furcsa tablettát, bevette mind, 
gondolva, hogy így lesz a legjobb. A 
gyermek mégis megszületett. Rá se 
bírt nézni. Otthagyta a kórházban. 
Majd kell tán valakinek. De Ella élete 
nem jött helyre. A lelkiismerete mar-
cangolta, dolgozni hol ment, hol nem. 
Ma ott tart, hogy egykedvű, semmit-
mondó tekintettel járkál céltalanul 
az utcákon, keresi elveszett életét, 
és gyermekét is talán. Gyermekkori 
tiszta énje ottmaradt a templomban, 
nagymamája hűlt helye mellett. 
Sajnos az elrontott borzalmas életek-
ből oldalnyit sorolhatnék. Egy fiatal-
ember viselkedése italozó és drogozó 
barátaik hatása alatt az évek folyamán 
odáig fajult, hogy már nem tudott kü-
lönbséget tenni jó és rossz között, és 
kezet emelt idős, beteges édesanyjá-
ra. Ha mutatott is néha megbánást 
az nem volt igazi, mert minden nap 
részegen kiszekírozta agyonfáradt 
anyjából a lelket. Egy másik fiatal a 
jövőjét tudakolta. A jósnő jó pénzért 
igért neki fűt fát. Némely be is vált. 
De egy nap rémisztő, fenyegető han-
gokat vélt hallani még éjjel is, nem 
lett nyugta. Egy hívő barátja indí-

Kitárt karjával vár az Úr

„Szilárd meggyőződésem, 
hogy Európa nem Istent, vagy 

a kereszténységet képviseli, 
hanem a Sátánt. És a Sátán 
legnagyobb diadala, ha Isten 
nevével az ajkán jelenik meg.”

Mahatma Ghandi

gem az Úr Jézus vérével, hogy ne ke-
rüljek érdemeim szerint a kárhozatba. 
Sokáig sírva imádkoztam bűneim bo-
csánatáért. Amikor már több megbán-
ni való nem jutott eszembe, békesség 
támadt a szívemben. Az az ige jutott 
az eszembe, hogy „ne félj csak higgy”. 
Ígéretet tettem az Úrnak, hogy ezen 
túl csak Néki akarok szolgálni. Ezután 
békességgel elaludtam. A lelkem új-
jászületett a beteg testben. És most 
már tudom, hogy nagy öröm volt ott 
a mennyben az angyalok között, mert 
egy megtérő bűnös hazatalált. 
Elsőnek a cigarettát hagytam el, többé 
nem vettem a kezembe. A kórházból 
hazatérve hálát adtam Istennek, és 
elővettem a régóta porosodó bibliá-
mat. Micsoda erő és vigasztalás áradt 
belőle. Mintha még soha nem hal-
lottam volna azokat az igéket. Mind 
nekem szólt. 
Amikor megkaptam a kórházi záró-
jelentést, amelyen feketén fehéren ott 
állt, hogy a szövettani minta eredmé-
nye pozitív, megint beleremegett a 
szívem. Azután következett a hét hó-
napon át – kisebb megszakításokkal 
tartó – sugárkezelés. A félelem és a 
reménység szinte naponként változott 
bennem. De Isten mindig bátorítani 
tudott az Ő igéjével. A kezelések le-
teltével gyógyultnak nyilvánított az 
orvos, mehettem dolgozni. Micsoda 
boldogság volt most munkába menni. 
Munkatársaimnak bizonyságot tettem 
arról, hogyan gyógyított meg Isten, 
akitől a testi gyógyulást kértem, de Ő 
először a lelkemet gyógyította meg. A 
kezelések alatt adott testvéri közös-
séget, hogy mások hite által is épül-
hessek. Isten kegyelméből mindez 
1976-ban történt. A gyermekeinket 
felnevelhettük együtt, de minden-
nél fontosabb, hogy az Övé lehetek!
Az Úr gyermekeinek imádsága meg-
hallgatásra talál. Mindenkit bátoríta-
ni tudok, hogy tartson ki imában az 
utolsó szívdobbanásig, mert nem ké-
sik el az Úr. Mindennek rendelt ideje 
van Nála, és ezalatt elvégzi az ő mun-
káját még a hozzám hasonló hitetlen 
szívében is. Áldott legyen érte örökké!

L. Ervinné, Győr
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totta Isten felé, rámutatott, hogy a 
jósoltatás bűn Isten előtt. Személyes 
bűnvallásra van szüksége, és így lesz 
személyes szabadulás. 
Látni kellene, hogy a sokféle vélt, sza-
bados ténykedés, lopás, paráznaság, 
tiszteletlenség, Istentagadás, károm-
lás, a mások javának elvétele, mind 
mind égre kiáltó bűn! Hiába a takar-
gatás vagy a nyílt dicsekvés, hogy 
mindez természetes, de Isten más 
mércével mér. Az Ő törvénye a tízpa-
rancsolat, amely világos és kötelező-
en érvényes. 
Könnyű a sza-
badelvűség-
re hivatkozva 
át hágni min-
dent, de Isten 
a bűnt bünte-
ti. A szerető 
Isten igaz-
ságos. Előbb 
utóbb nagy 
árat kell fi-
zetni minden bűnünk után. Ez nem 
okoskodás, inkább féltő figyelmezte-
tés. Most jó a drogos cigi, kedvesebb 
a más asszonya, embere, hízlalom a 
vagyonom sokak kárára, idős szülőm 
sarokba szorítom, mit nekem Isten.
Vigyázat, veszélyzónában van, aki 
ezeket műveli. Ébredni kellene. 
A széles országúton járókhoz és a 
bűn mocsarában hempergő vergő-
dő embertársaim felé kiáltom Jézus 
hívását. Aki minden bűnöst keres, 
és szeretné megmenteni. Menni kell 
hozzá, megtört szívvel és a szemetet 
hátrahagyva, az ingoványból Jézus 
kezét fogva kikeveredni, mert amíg 

ez várat magára, addig a gonosz még 
szorosabbra zárja kezeiteken lábaito-
kon szíveiteken a bilincset, és a vég-
leges sötétbe ránt. 
A mai túlzottan szabadelvűen, ön-
hitten és tudatlanul élő fiatalok! Még 
nem késő minden látszat gyönyör-
re nemet mondani. Ez a nem az ős 
gonosznak kiált oda, Jézus nevében 
megtagadva mindenféle praktiká-
it annak az erőnek, amely ellensé-
gévé tett Istennek, a családodnak 
és a téged szeretőknek. Nemet kell 

mondani a bűnre csá-
bítónak, igent Istennek. 
Csak ez az út járható. 
Szabadulás és igazi élet 
csak így lesz. 
Az élet fenékig való ki-
élvezése nem ad mara-
dandó örömöt. Kiégést 
annál inkább. A szelíd, 
alázatos, Istennek en-
gedelmes élet az Ő sze-
retetével teletöltve nem 

hasonlítható semmihez. 
Az Istenhez való ragaszkodás nem 
divat? Ez nem a divat kérdése. A tét 
óriási. Vagy a menny fia leszel, vagy 
a pokolé. A választás egyéni, felelős 
döntés. És mondjon bárki bármit, 
hogy Isten és az ördög csak kitaláció, 
de Isten itélőszéke elé oda kell áll-
ni, azt nem kerülheti el, sem az örök 
büntetést az, aki konokul kitart vélt 
igazában, és bűneiben nem borul le 
megadással, igaz bűnbánattal Krisztus 
keresztje alatt. Kitart karjával vár az 
Úr. Még vár, rád is, fiatal barátom. 
Szeretettel 

A. Júlia, Tahitótfalu

Isten mindig a kellő időben küldi és nyújtja a segítsé-
get! Így volt ez 1989 4. hó 16-án is, amikor a lakásun-
kat kifosztva, rémséges állapotban találtam. Távollétem 
alatt a feleségem elköltözött, – hétvégeken jártam haza 
Brünből –  és sajnos vitt és kisajátított, amit csak gon-
dolt. Térdre estem a falon lévő feszület előtt és kértem  
a Teremtőt, hogy ne engedjen a vendéglőbe, hogy ott le-
vezessem bánatomat, csalódásomat és veszteségemet. 
Autóbuszra ültem és Nyitrára mentem a keresztény test-
vérgyülekezet épületébe a kocsma helyett. Elkértem a 
kulcsot, s mivel az esti istentiszteletig még sok idő volt, 
egyedül voltam a teremben, és lehorgasztott fejjel, re-
ményvesztetten múlattam az időt. Hosszú töprengés 

után felnéztem, és a falon lévő bibliai üzenettel talál-
koztak könnyes szemeim. 
„Ne félj mert én veled vagyok, ne csüggedj mert én va-
gyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítlek, és igaz-
ságom jobbjával támogatlak”. (Ézs 41,10)
Jelenleg is ilyen biztatásra és támogatásra van szük-
ségem. Életemet nem sikerült eddig megelégedésemre 
megoldanom. Mindig ügyeskedők és ravaszkodók vettek 
körül, úgy érzem újra csapdába estem, de nem szeretnék 
újra kompromisszumokba esni, sem hamis illúziókat 
kergetni, hanem Jézust követni! Kérem imádkozzanak 
értem! Köszönöm!

K. Pál, Szlovákia, Kajal

Támogatásra van szükségem

Aki győz!
Senki sem futhat el a csatából, 
senki nem tagadhatja meg, hogy 
részt vegyen a szent harcban. Küz–
denünk kell, ha győzni aka–runk. 
Hadakoznunk kell, míg min–den 
ellenséget le nem győztünk, mert 
különben ez az ígéret nem lehet a 
miénk, hiszen csak azoknak szól, 
akik „győznek”. Győznünk kell a 
világ hamis prófétái és mindama 
gonosz felett, amely tanításukat 
kíséri. Győznünk kell tulajdon szí–
vünk lagymatagsága fölött, amely 
olyan könnyen elhagyja az „első 
szeretetet”! 
Ha Isten kegyelméből győzünk, 
amint győzni is fogunk, ha győze–
delmes Királyunkat híven követ–
jük, akkor Isten bebocsát minket 
paradicsomának közepébe. Bátran 
elmehetünk majd a lángoló pallos–
sal őrködő Kérub mellett, és eljut–
hatunk ahhoz a fához, amelyről ha 
eszik az ember, örök élete lesz. Így 
megmenekülünk az örök haláltól, 
amely a bűn zsoldja. Elnyerjük az 
örök életet, amely az ártatlanság 
pecsétje, az Istennek odaszentelt 
élet jutalma. Jöjj szívem, bátorodj 
fel! Ha menekülsz a harc elől, el–
veszted az új és örök paradicsom 
örömét; de ha küzdesz a győzele–
mig, Istennel jársz a paradicsom–
ban.

C.H Spurgeon  
(Isten igéreteinek tárháza)
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Lelkész Pasaréten és azért jött, hogy 
beszélgessünk Jézusról. – Kiről…? 
– kérdeztem. Jézusról – válaszolta. 
Bocs, az ki? Aki érted is meghalt a 
kereszten. Erről szeretnék veled be-
szélgetni – feleli. Szerintem meg in-
kább nézzük a meccset. – válaszoltam. 
Félidő. A látogatás „láthatólag” nem 
járt eredménnyel.          
„Anyu! Mit szerettél volna ezzel el-
érni? Ki volt ez az ember? Mi ez az 
egész? Különben is mindenki mond-
ja, hogy olyan fura vagy szilveszter 
óta! Mi van Veled? Miért akarod ezt 
az egészet rám erőltetni? Engem ez 
nem érdekel, várnak a haverok!”
„Kisfiam! Az történt, hogy szilveszter 
éjjelén, ott Pasaréten, abban a refor-
mátus templomban, ahova elhívtak, 

átadtam az életem Jézusnak. Nevemen 
szólított, elhívott, én pedig az Övé 
lettem.” – OKÉ! És akkor mi lesz ve-
lem, velünk ezek után? – kérdeztem. 

19 ÉVIG IMÁDKOZOTT ÉRTEM, 
alázattal, kitartóan, hűséggel és sze-
retettel. Ahogy tette ezt mindenki-
ért, a nagymamámért, a testvéréért, 
a keresztlányáért, a menyéért, hiszen 
amit Ő átérzett, azt tovább akarta ad-
ni. Aki Őt megváltotta, azt a Valakit 
meg akarta másokkal ismertetni. Meg 
akarta osztani az örömhírt, és szere-
tetéből fakadóan, azt szerette volna, 

hogy akik fontosak számára, azok is 
megismerhessék azt, Aki által nem 
az elveszettség, hanem a megtarta-
tás lehet a jövőnk. Nem a nihil, az 
önpusztítás, és a végén az örök ha-
lál, hanem a kegyelem, a megújulás 
és végül az örök élet!

A FELESÉGEM, előbb adta át az éle-
tét Istennek, mint én. Azért, hogy 
megfeleljen az Anyósának, kezdett 
Ő is templomba járni. És mivel tud-
juk, hogy a hit hallásból van, a hallás 
pedig Isten igéje által, a Feleségem 
számára, előbb jött el a boldog fel-
ismerés, mint ahogy az nekem meg-
adatott. Már ketten voltak egy ellen, 
mondhatnám kissé tréfálkozva. Sőt, 
hozzájuk csatlakozott első gyerme-

künk, Dorka, akitől azt hallottam 
állandóan, miután hazajött vasárnap 
a templomból, hogy „dicső király”. 
Dorka után még három fiúnk szü-
letett. Engem 33 évesen, krisztusi 
korban szólított meg és hívott el az 
Úr. Édesapám halála, halálos ágyán 
való megtérése indított el az úton, 
amin azóta is járok. Egy ember, aki 
az utolsó pillanatban mond ámen-t 
Jézus halk, szelíd hívására, az nem 
lehet véletlen. Az csoda. Ezt a csodát 
én is át szeretném élni. Az Édesapám 
hosszú betegség után, nem ment el 
végleg, csak testben? A lelke megme-
nekült? Köszönöm Neked Istenem! A 
halálos ágyán nem más ült, mint az 
Édesanyám. Ahogy tette ezt és teszi 
ma is. Mindenki „halálos ágyánál” 
ott lenni és hirdetni az evangéliumot, 
még akkor is, ha először azt mond-
ják, ez csak „bolondság”.

MOST MÁR ÉRTEM, amit tinédzser 
koromban sem megérteni, sem elfo-
gadni nem tudtam és nem akartam. 
Mert most én is ugyanazt szeretném. 
Pontosan ugyanazt, amit Ő szeretett 
volna nekem mindenáron átadni. A 
gyermekeimmel megismertetni azt a 
Valakit, aki csodát tett az életemben! 
Elsősorban nem azt szeretném, hogy 
híresek legyenek, vagy minél maga-
sabbra jussanak a ranglétrán, vagy a 
legsikeresebb élsportolókká váljanak. 
Csupán egy dolgot kérek és remélek, 

„Hiszen kegyelemből van üdvössé-
getek a hit által, és ez nem tőletek 
van: Isten ajándéka ez; nem csele-
kedetekért, hogy senki se dicseked-
jék.” (Ef 2, 8-9)

TINÉDZSER VOLTAM, amikor átél-
tem és nem tudtam vele mit kezdeni.
Édesanyám megváltozott. Már nem 
olyan volt, mint régen. Először nem  
tudtam mi történt Vele, csak azt lát-
tam, hogy valami „fura”, nem a meg-
szokott.
Túl sok megpróbáltatáson, nehézsé-
ges, fáradtságos munkán és tanulá-
son, küzdelmen, sikeren és bukáson 
kikövezett úton haladt, amikor egy 
1984-es szilveszteren bekövetkezett 
A VÁLTOZÁS.
Mi ez? Miért akarja nekem is átadni? 
Miért ilyen lelkes, felszabadult és bol-
dog? Miért szervez be nekem olyan 
látogatásokat, amikről nem tudok, 
és nem akarom? Miért beszél állan-
dóan Valakiről, akit nem is ismerek? 
Miért akarja, hogy én is részt vegyek 
ebben a „bolondságban?”
Hajrá Fradi, hallgassunk Bon Jovi-t, 
vagy egy jó heavy metalt és külön-
ben is „elmentem a haverokkal inni, 
majd jövök. Ennyi, a többivel légyszi 
hagyjál engem békén!”
Hétköznapi beszélgetések, egyedül 
magában, lehajtott fejjel, összekul-
csolt kézzel… Húha… itt valami na-
gyon nem stimmel. Már magában 
is beszél…?

VASÁRNAP DÉLELŐTTI ÉBREDÉS. 
Nehéz, lassú, fejfájós. Anyu hol van? 
Mi lesz az ebéd? Milyen „vacsoráról” 
jössz délben…? Nekem ez magas, in-
kább visszafekszem.
„Hova menjek? Ki az a Pálhegyi Feri 
bácsi? Mit szeretne tőlem? Én nem 
szeretnék Tőle semmit! Meg szeret-
ne győzni? Engem biztos nem! Egy 
bizonyos Varga Róbert ide hozzánk? 
Minek? Nem is ismerem.  Különben 
is foci VB van.”
Csöngetnek. Varga Róbert* vagyok 
Pasarétről. – Honnan…? Pasarétről. 
Értem, szép hely lehet. Bejöhetek? – 
kérdi tőlem. Ha már itt van – válaszo-
lom. Nehéz egy óra volt. Azt mondta, 

MEGTÉRÉSEK 
 „Megtértem” – mondod halkan, én 
hittel bólintom rá az áment. 
Itt járt, lelkedhez ért a Szél, 
ki tudja, honnan jött, s hová ment.

***

„Hát megtértem apám…” 
– Ha te tudnád ebben a részed, 
így szólnál szelíden, meg–megakadva, 
fiam:

„Megragadott az az Úr, AKI van, 
AKIRŐL te beszéltél, 
AKI elől a szívem 
éveken át menekült”.

Füle Lajos
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hogy az Ő szívükben is az első he-
lyet ne más foglalja majd el, mint az 
a Jézus, Aki ellen én is két kézzel ka-
pálóztam és hadakoztam, de Ő soha 
nem mondott le rólam – általa lesz 
boldog és teljes az életük! 
Soha ne mondjunk le senkiről mi 
sem. Alázatos és kitartó imádságban 
hordozzuk azokat, akiket szeretünk, 
és azokat, akiket szívünkre helyez az 
ÚR! Mert sosem tudhatjuk, hogy ki 
az, aki megmenekül, akár mintegy 
tűzön át. Ez kizárólag Isten kezében 
van, de hiszem, hogy a másokért való 
könyörgéseink, nem pusztába kiáltott 
szavak, hanem azok az élő Isten által 
meghallgatott imádságok. Én vagyok 
az élő példa. Hálás vagyok érte!
Legyünk mi is jó reménységgel! Bár 
Istennek nem unokái, hanem gyer-
mekei vannak és mi magunk bár na-
gyon szeretnénk, de nem térhetünk 
meg helyettük, hordozzuk Őket imád-
ságban, mert ez a legtöbb, amit tehe-
tünk értük. A többi már Isten kezében 
van. Neki semmi nem lehetetlen! Soli 
Deo Gloria!

P. Zoltán
Utóirat:
*Varga Róbertnek: ma már köszönöm, 
hogy eljött, vette a fáradtságot és nya-
kába vett egy problémás, lázadó tiné-
dzsert, akit úgy hívtak, Plicher Zoltán
**Köszönöm Uram, köszönöm 
Édesanyám, hogy míg mások csak 
legyintettek az életemet látva, Ti soha 
nem mondtatok le rólam! Hála érte!

Rövid visszatekintés egy hosszú vándorútra
Már régen szívemen van, hogy Isten 
után nektek is megköszönjem azt 
a sok-sok áldást, amit adásaitokon 
keresztül kaptam. Hosszú évtizedek 
óta hallgatom a Mera, illetve a hatva-
nas években is hangzó monte carlói 
műsorokat. A közel 60 év alatt sok 
bátorítást, jó tanácsot, igei tanítást 
kaptam, amit egyéni életemben, de 
szolgálataink során mások felé is fel-
használhattam. 
Mivel a 89. évemben járok, a túlsó 
part fényei ugyancsak közelről inte-
getnek felém. Mintegy tartozás ren-
dezés miatt, végre rászántam magam 
az írásra. 
18 éves voltam, amikor meghoztam 
életem legjobb döntését, és megnyit-
va szívem ajtaját, befogadtam a drága 
Megváltót személyes megváltómnak, 
aki halálba adott élete árán bűnbo-
csánattal és örök élettel ajándékozott 
meg. 70 éve tapasztalom kegyelmé-
nek, szeretetének megannyi áldását, 
amelyek életem szinte minden terüle-
tén megmutatkoznak. A bizonyságok 
fellegei vették és veszik körül élete-
met. Hosszú életemre visszatekintve 
boldog bizonyossággal vallhatom, ha 
Isten igéjéhez szabva életünket en-
gedelmeskedünk, a megígért áldás 
ígéretek is osztályrészünkké lesznek. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy min-
dig derűs, napfényes utakon járunk. 
A próbák, betegségek, nehézségek, 

halál Isten gyermekeit sem kerülik 
el, de a nagy különbség az ezek el-
hordozásánál mutatkozik. Mert nem 
egyedül kell cipelni, hiszen szerető 
Megváltónk ígérete ma is aktuális: 
velünk marad a világ végezetéig. És 
amit Isten ígért, azt szilárdan állja. 
Isten életünkben tapasztalt csodái-
ról, megtapasztalásáról akár köny-
vet is írhatnék. Hiszen lelkipásztor 
férjemmel, akit 7 évvel ezelőtt, 62 évi 
házasságunk után szólított haza égi 
Atyánk, szinte az egész világot bejár-
tuk, hirdetve a legcsodálatosabb hírt: 
Jézus szeret, és téged is örök élettel 
akar megajándékozni. 
Életem most csendesebb vizeken ha-
lad, de egyáltalán nem unalmasan. 
Vannak az életben törvényszerűségek, 
mint pld. hogy az évek múlásával a fi-
zikai, testi sátorház omladozni kezd. 
De a drága ígéret arról szól, hogy a lel-
ki megújulásra lehetőséget kapunk az 
Úrtól. Ha kezünk gyenge is a munká-
ra, imára kulcsolni idős, talán beteg-
ágyban fekvő is tudja. Ezékiel 22,30 
igében arról olvasunk, hogy az Úr ke-
resi a közbenjáró imádkozókat, akik a 
résre állnak. Ez egy csodálatos, nagy 
szolgálat számomra, mivel szép népes 
családdal áldott meg az Úr. 
További munkátokra, életetekre Isten 
gazdag áldását kívánom imádkozó 
szeretettel
 Ilona néni, Székesfehérvárról

Örömüzenet hete -2018. november 17-25. – Ne feledd el!
Ebben az évben a hálaadás lesz evangélizációs hetünk fő témája. A 103. Zsoltár sorai alapján szeretnénk 
megszólítani kedves hallgatóinkat. És hisszük, hogy miközben újra és újra felcsendül majd a felszólítás: 
„Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi 
jót tett veled!” – egyre többen fognak rácsodálkozni Isten csodálatos gondviselésére!

Dátum Téma Igehirdető

nov.k 17. szombat „Ne feledd el, mennyi jót tett veled!” Kulcsár Tibor

nov. 18. vasárnap „Ő megbocsátja minden bűnödet” Horváth Géza

nov. 19. hétfő „Meggyógyítja minden betegségedet” Szabó János Róbert

nov.20. kedd „Megváltja életedet a sírtól” Cséki Győző

nov.21. szerda „Szeretettel és irgalommal koronáz meg” Ittzés István

nov.22. csütörtök „Betölti javaival életedet” Csikós Mihály

nov.23. péntek „Megújul ifjúságod, mint a sasé” Ittzés István

nov.24. szombat „Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az ÚR.” id. Nemeshegyi Zoltán

nov.25. vasárnap
„De az ÚR szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még 
az unokáikkal is; azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek 

rendelkezéseinek teljesítésével.”
Kis Juhász Vilmos
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A nyár utolsó napján történt: egy édes-
anya rászól a gyermekére: „Vedd fel, amit 
eldobtál! „Nekem nem kell” – mondja 
a gyermek. „Vedd fel, mert más elviszi. 
Nem baj „úgyis ingyen van” – dacol a 
gyermek. „Igen, mi ingyen kaptuk, de 
másnak sok pénzébe került, vedd már fel”.
Elgondolkodtam: hát ez a gyermek így 
tanulja meg az értékeket, hogy ami „in-
gyen van”, amiért nem kell pénzt adni, 

az értéktelen, bóvli, el lehet dobni?
A múlt század derekán Tahiban feküdtünk a füvön az 
eget kémlelve, hullócsillagot számlálva. A baráti társa-
ságban közben felmerült a kérdés, mennyit ér az ember. 
Az ember alkotórésze 2/3 részben víz, kb. 40 liter – egy 
facsemete elültetésére talán elegendő; azután van még 
vas – egy százas szögre sem elegendő, és így tovább ele-
meztük. Akkor, 1962-ben néhány száz forintra taksáltuk 
az ember árát. Most a 21. században az amerikai 
tudósok kb.1350 forintra mérték az ember árát. 
Mindnyájan szeretnénk tudni, hogy mi a va-
lódi értékünk a világban, társadalomban, 
ahol élünk. Azt látjuk, hogy a világban nincs 
túl nagy értéke az embernek. Nem valami 
sok a személyes értéked. Közgazdasági ér-
ték alapján azzal számolnak, hogy mennyi 
hasznot tudsz hozni a társadalom számá-
ra. Persze le kell vonni, amit rád kell költeni: 
szabadságra, orvosra, nyugdíjra stb. A különb-
ség az értéked. E számítás szerint egy huszonéves 
sokkal értékesebb, mint egy hatvanéves. A huszonéves 
nagy hasznot tud hozni, és kevesebbet kell rá költeni. 
Akkor mi van a nyugdíjassal? Már nem termel profi-
tot, nem hoz hasznot, csak költeni kell rá. Fizetni kell a 
nyugdíját, kórházi költségeit, gyógyszerét. Ezek szerint 
a legértéktelenebb ember a nyugdíjas?
Egészségügyi értékünk: beteg vagy, nehezen regenerá-
lódsz, sok a kezelési költséged, panaszkodik az egészség 
biztosítód. Elérkeztünk oda, hogy betelik a kvóta, kiürült 
a rád vonatkozó kassza és nem finanszíroz tovább. Csak 
ennyi az értékünk, csak ennyit érünk? Egy kórházi ta-
nulmány került a kezembe évekkel ezelőtt. A széljegyze-
ten ez szerepel „a beteget nem lehet megmenteni, mert 
a beavatkozás drágább”. Igen. Társadalmilag nem haté-
kony megmenteni, felesleges a társadalom számára. Hány 
művi vetélést hajtottak végre ezen indok alapján? Vagy 
lemondunk a másság alapján azokról a gyermekekről, 

akik úgymond sohasem lesznek normálisak. Modernkori 
„Taigetoszról” lelökjük a szakadékba. Vagy csak ellehetet-
lenítjük és nem adunk nekik értékeket, kitaszítjuk őket 
a társadalomból. Elgondolkodtat ez téged? 
A legtöbb fogyasztói társadalomban elveszett az ember 
értéke. Ha egy gyógyintézetbe kerülsz, ott egy eset vagy, 
amit meg kell oldani. De nem olyan személy, aki odafi-
gyelést érdemel. Az evolúció alapján idáig jutottunk!? 
Ember vagy? Nincs valódi válasz rá, mert identitás zavar 
van. Társadalmilag nulla az értéked, miközben minden 
ember arra vágyik, hogy az embertársai elismerjék, ész-
revegyék az értékét. 
Hol találjuk meg, hogy fontos a személyünk? A Bibliában! 
Azt olvassuk Mózes könyvében, hogy az Isten saját képé-
re teremtette az embert. (1 Mózes 1,26-27.) A Zsoltárok 
könyvében így szól az ének: „Micsoda az ember, hogy meg-
emlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van rá? 

Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél 
és dicsőséggel, és tisztességgel meg-

koronáztad őt! (Zsolt 8,4-5.)
Megemlékezik Isten rólad, és 

dicsőséges koronát ád néked. 
Újra fel kell fedeznünk, hogy 
óriási dolog embernek lenni. 
János apostol levelében így 
ír: „Azáltal lett nyilvánva-

lóvá az Isten szeretete ben-
nünk, hogy az Ő egyszülött 

Fiát elküldte az Isten e világba, 
hogy éljünk általa.” (1 János 4,9.)

Minden embernek ismernie és megtapasz-
talnia kellene a következő igét: „Mert úgy szerette Isten 
e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki 
hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
(János 3,16.)
Nehogy úgy járj, amiről a madarak így beszélnek:

Vörösbegy és a veréb beszélgetnek
titkairól az emberi életnek.
Vörösbegy kérdez: „Fel nem foghatom,
mért hajszolják magukat úgy agyon az emberek! 
Van bajuk, gondjuk annyi,
nincs idejük örülni, hálát adni!
Pedig az élet oly szép valami!
Meg tudod ezt a kérdést oldani?” 
„Sajnos nem lelek nyitjára az oknak,
mért küszködnek, gyötrődnek, panaszkodnak,
mért – szól verebecske –, csak azt sejthetem,
nincs oly jó soruk, mint neked, s nekem.
Miránk mennyei atyánknak van gondja.
Ad eledelt, napsugarat naponta.
Tudja hiányunk, és kész, hogy segítsen.
S úgy látom, nekik ilyen Atyjuk nincsen.”
Mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál! (Lukács 
12,24.)
(Charlotte Friede – fordította: Túrmezei Erzsébet)

Bödös József

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy Durszt 
László néhány héttel 91. születésnapja 

után a mennyei hazába költözött. 
Testvérünk a MERA megalapításától 

kuratóriumunk tagja volt.  
Emléke legyen áldott!
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Nagyon vártam az Antennát és mikor megkaptam, elha-
tároztam, hogy megköszönöm. Minden este – hallgatva 
az adást – gondolatban írtam a testvéreknek. Tegnap 
reggel aztán szólt hozzám az én drága Úr Jézusom. Nagy 
kegyelméből egy kiadós, csendes esőt is adott, megöntöz-
ve növényeinket ingyen, fáradtság nélkül, időt 
alkalmat adva fogadásom teljesítésére, levél 
írására. Sajnos, nem mindig tudom a jobbik 
részt választani, pedig az Úr azt mondja igé-
jében: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket 
a földön, hol a rozsda és a moly megemészti 
és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem 
gyűjtsetek magatoknak kincseket a menny-
ben, ahol sem a rozsda sem a moly meg nem 
emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem 
el nem lopják.” (Máté 6,19-20) „Hanem keres-
sétek először Isten országát és az Ő igazságát, 
és ezek mind megadatnak néktek.” (Máté 6,33)
Hálát adok az Úrnak a testvérek áldozatos munkáiért, 
hogy sok csüggedt szívet felüdítenek és arra biztatnak, 

hogy dicsőítsük a mi Atyánkat és Megváltónkat, Jézus 
Krisztust minden körülmények között, mert örökkévaló 
kegyelme. Nagy szükség van a MERA munkájára ebben a 
sötét világban, hogy szóljon a tiszta Ige, mely felráz ben-
nünket az elkényelmesedésből, a megfáradásból hogy rá 

irányítsuk figyelmünket.
Kérjük Őt, legyen irgalmas hoz-
zánk és nemzetünkhöz, ad-
jon új szívet mely Őérte dobog. 
Kegyelméből hitet, szeretetet, 
hogy dicsőségére élhessünk és 
egymás javára, hálát adva annak, 
aki Volt, Van és Eljövendő.
„Dicsérem az Urat amíg élek, 
éneklek az én Istenemnek amíg 
vagyok.” (Zsolt 146,2)
Isten gazdag áldását kérem a test-

vérek munkájára, életére sok sze-
retettel áldást, békességet Istentől.
 P. Ferencné, Nagydobrony

Levelet kaptunk

Istenünk még a legnehezebb, legtragikusabb esemé-
nyekből is jót tud kihozni. A mi családunk legdrámai-
abb eseményéből is csodás végeredmény született meg. 
A történetünk 2004-ben játszódott, amikor is Noémi 
lányunk végzetesnek tűnő autóbalesetet szenvedett 
Debrecenben.
Az előzményekről annyit, hogy hosszabb külföldi mun-
kavállalás után költöztünk vissza Magyarországra. Az
akkor kamaszkorba lépő gyereket nagyon megviselte az 
átállás, az új környezet és az új iskola. Hamarosan rossz 
társaságba keveredett és élete gyökeres fordulatot vett. 
„Borzasztó a világ és én gyászolom az embereket” – így 
magyarázta talpig fekete öltözékét. Nagyon aggasztott 
minket ez a helytelen irányba fordult magatartás, ezért 
családunkkal, barátainkkal imába és böjtbe kezdtünk.
Pont egy ilyen böjti időszakban történt, hogy tizennégy 
éves lányunkat és barátnőjét súlyos autóbaleset érte egy 
hideg márciusi napon. Mind a két lánynak majdnem az 
életébe került a horror filmbe is beleillő gázolás. A ba-
rátnőt átrepítette a gyorsan hajtó Suzuki a másik sávba, 
ahol szerencsére nem volt forgalom. Lányunknak jutott 
a borzalmasabb rész – az autó maga alá csavarta és több 
méteren át húzta a szerencsétlen gyereket. Ezután még 
egy óráig maradt odaszorulva az autó alatt. Tűzoltók 
szabadították ki alóla az eszméletlen kislányt. A baleset 
körül kialakuló nagy csődületben csak a későbbiekben 
derült ki, hogy több hívő asszony is imádkozott az is-
meretlen lányért, akinek csak a hosszú haja lógott ki az 

autó alól. A nem mindennapi gyerekbaleset bekerült a 
helyi újságba és TV-be is. „Gyerekeket gázoltak” volt a 
szomorú tudósítás címe.
Imaharc kezdődött Noémi életéért az egész országban, 
sőt tengerentúlon is. És az Úr kegyelmesen meghallgat-
ta az imákat. Eleinte iszonyatos volt a gyerek állapota. 
Többszörös törések (koponya, fogak, és kar), plusz a ki-
pufogó okozta súlyos égési sérülés a hátában. Orvosok 
szerint a kamasz leány négy okból is halált szenvedhetett 
volna. Oxigén hiány is felléphetett volna, aminek aztán 
kimondhatatlanok a következményei. Többször kellett 
újraélesztést végezni rajta még kómás állapotában. De 
az élő Isten cselekedett és a gyereklány lassan kijött a 
az eszméletvesztéses állapotból és a gyógyulás útjára 
lépett. Testi egészsége úgy helyreállt, hogy hamarosan 
európai mozgásművészeti bajnokságon is részt vett. 
Agyműködése úgy helyrejött, hogy egyetemre is felvették.
De ami a legfontosabb, a balesete után egyre jobban 
az Úrhoz kezdett fordulni a lányom. A kétes baráti 
társaságtól elszakadt és zenei ízlése is megváltozott. 
Rendszeresen olvasta már a Bibliát, sőt egy idő után 
az Úrral való elköteleződése jeleként be is merítkezett. 
Átgondolva a történteket, bár óriási árat kellett fizet-
nünk, de az eredmény megérte. A borzalmas tragédiának 
induló eseményből, azaz az ÁTOKBÓL ÁLDÁS LETT.

 Dr.S.-né Sz. Erzsébet  
(egy boldog és hálás imádkozó anya)

Átokból áldás lett

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a TWR Európa döntése nyomán Október 28–tól 
műsoraink a középhullámon minden nap 21 óra 15 perctől kezdődnek! Megértésüket köszönjük!
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2018 május 25-én életbe lépett az 
Európai Unió új adatvédelmi tör-
vénye, mely GDPR néven vált is-
mertté. A törvény kimondja, hogy 
„a természetes személyek szemé-
lyes adataik kezelésével összefüggő 
védelme alapvető jog”. A Magyar 
Evangéliumi Rádió Alapítvány ki-
zárólag azoknak a személyeknek az 
adatait tartja nyilván, akik munkája 
támogatására adományt küldtek, 
vagy küldenek, illetve akik számá-
ra önmaguk, vagy mások megren-
delték az Antenna folyóiratot. Az 
adatokat 3. személynek vagy szer-
vezetnek semmilyen körülmények 
között nem adjuk át.
Amennyiben Olvasóink közül bárki 
nem kívánja, hogy a jövőben adatai 
(címe, illetve az adományával kap-
csolatban megadott adatok) nyil-
vántartásunkban szerepeljenek, 
kérjük, hogy haladéktalanul érte-
sítsenek bennünket. Ebben az eset-
ben adatait töröljük, és az Antenna 
újságot sem tudjuk a továbbiakban 
számára eljuttatni. Amennyiben 
ilyen értesítést nem kapunk, azt 
hozzájárulásként vesszük, s a jö-
vőben is megküldjük Antenna új-
ságunkat a megadott címre.

Köszönettel a MERA  
kuratóriuma nevében

A Mai tékozló fiúk és lányok pályá-
zatra érkezett írások közül az alábbi 
beküldőket jutalmaztuk:
Dr.Sparksné Sz. Erzsébet, Debrecen
Székely Irén
Kisné Ady Éva
Plicher Zoltán, Budapest
Lankesz Ervinné, Győr
Leszlauerné Sikos Éva, Győr
Pápai Istvánné, Lovasberény
Arany Júlia, Tahitótfalu
Póczos István, Fényeslitke
Nagy Rezső, Budapest
Szalóczyné Móray Inke, Budapest
Kőszeghy Katalin, Szentmártonkáta
Révész Andrásné, Kisvárda
Könyvjutalmukat postán küldjük el.

Találkozások...
1970-ben kezdtem tanítani Tápió-
szecsőn. Szerettem a gyerekeket, a 
hivatásomat, de sajnos akkor még 
Istennel nem volt kapcsolatom. Eltelt 
egy pár év, s egyszer csak levelet kap-
tam egy volt tanítványomtól. Azt írja, 
sok szeretettel gondol rám, s kedves 
emlékeket idézget velem kapcsolatban. 
Meglepődtem, és válasz levelemben 
meg is kérdeztem, miért épp énrám 
emlékezik ilyen tisztelettel. Azt ír-
ta erre, hogy én olyan más voltam, 
mint a többi kollégám. Hát, ezt sem 
nagyon értettem. 
Teltek az évek. Egy evangélizációs 
alkalmon felismertem: Istennek té-
kozló gyermeke vagyok, vissza kell 
mennem Hozzá. Nem volt könnyű 
az utam, de most nem erről akarok 
írni. Később beiratkoztam egy VISZ 
tanfolyamra. Ott az egyik tanítóm a 
kedves Ancika, Kmetty Ottóné volt, 
akire ma is hálával és szeretettel 
emlékszem. Egy beszélgetés során 
felhoztam azt a tanítványomtól ka-
pott levelet, és megkérdeztem, mi-
ért tűnhettem hitetlenségemben is 
másnak, mint a többiek. Ancika azt 
felelte: Mert már akkor elkezdte ben-
ned a Szentlélek a munkáját. Hálás 
voltam Ancikának ezért a válaszért, 
az Úrnak pedig türelmes, hűséges, 

lelkemet átformáló munkájáért. 
A másik élményem is az iskolához 
fűződik. Volt egy kislány az egyik 
5. osztályban. Most is előttem van 
aranyos arcocskája, kedves moso-
lya, hosszú szőke hajfonata. Szerény, 
szófogadó, tisztelettudó gyermek 
volt. Sok más tanítványom is volt, 
akikre már csak halványan vagy alig 
emlékezem. Miért volt az, hogy ezt 
a kislányt szinte lefényképeztem a 
lelkemmel, s most is látom. Ez sem 
véletlen! Az Ancika mondása most is 
igaz: ebben a gyermekben is elkezd-
te már akkor munkáját a Szentlélek. 
Különös még ma is, hogy talán a sze-
lídsége miatt kaphatta a „Galamb” 
nevet. Ez a kislány M. Marika, Cséky 
Győzőné. Felnőtt korában egyszer 
találkoztam vele és a férjével. Nagy 
élmény volt. Hálás vagyok értük 
és szolgálatukért Istennek. Mikor 
először meghallottam a hangjukat 
a Mera adásában, elsírtam magam 
az örömtől. 
Igen, a Szentlélek azóta is munkálko-
dik bennük és bennem is, hála legyen 
érte a Szentháromság Istenének. 
Az Úr áldását kívánom további szol-
gálatukra. (Gal. 5,22)
Testvéri szeretettel

K. Katalin, Szentmártonkáta

Pályázati hírek Levelet kaptunk
Az Úr Jézus Krisztus 

nagy nevében szeretettel köszönte-
lek benneteket. Nagy örömmel vá-
rom minden este a rádióadásokat. 
Hatalmas erőt merítek belőle min-
dig. Hallgatom keddenként a Cigány 
missziót. Szeretnék segíteni. Itt Pápán 
a város Fő és a Kossuth utcáján jó 
időben csoportokban beszélgetnek 
a cigányok. Szeretném megszólítani 
őket. Van valami cigány traktátus? 
Szeretném osztani, megismertetni 
itt Pápán a cigányokkal. Kérnék hát, 
ha van erre vonatkozó iratmisszió 
Isten dicsőségére. Előre is köszönöm. 
Áldás mindőtöknek! 
Szeretettel 

S. József, Pápa

Az idő rohan, a napok sietnek, a le-
velem meg késik. Most szeretném 
pótolni – ha lehet – mindazt, amit 
tőletek kapok. Köszönöm a leve-
leiteket, az Antennát tartalmával 
együtt. Köszönöm a bizonyságté-
teleket, a szolgálatokat. Számomra 
nagyon aktuális mindaz, amit ol-
vashatok és megalázkodik a lelkem 
ezek nyomán, nagyon tanulságo-
sak számomra. Az augusztus 5–i 
vasárnapi szolgálat is nagyon meg-
rázó és tanulságos volt Gedeonnal 
kapcsolatban. Hárman is hallgat-
tuk és az Eszter könyvét is.
Testvéri szeretettel   

W. Istvánné, Kimle

 A MERA 
adatkezeléséről
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Hétfő
21.15-21.30 Ifjúsági műsor /  

Irodalmi Műsor
21.30-22.00 A Biblia üzenete 
Kedd
21.15-21.30 Cigányműsor
21.30-22.00 A Biblia üzenete 
Szerda
21.15-21.30 Növekedjetek az 

ismeretben!
21.30-22.00 A Biblia üzenete 
Csütörtök
21.15-21.30 Családbarát 
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Péntek
21.15-21.30 Kincseink 
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Szombat 
21.15-21.40 Lelkiposta és  

Gyümölcskosár 
Vasárnap
21.15-21.40 Léleképítő

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

A MERA adásai január 1-től 
középhullámon (1548 kHz)

  

 
 
 
 

 

  

Világítunk?!
Néhány évvel ezelőtt az egyik világi 
munkahelyemen, ahol adminisztra-
tív munkát végeztem, egy kolleganőm 
a saját feladata elvégzése érdekében 
kénytelen volt nekem pluszmunkát 
okozni. Sok választása nem volt, mert 
a főnöke utasította és más módon 
nem tudta megoldani a kívánt fel-
adatot. Nekem ez pár percnyi „kat-
tintgatásba” került és néhány percen 
belül el is felejtettem, hogy volt egy 
kis fennakadás. De kolleganőm re-
akciója nagyon meglepett. Odajött 
hozzám és azt mondta: „Ne haragudj, 
de kénytelen voltam átszervezni a fel-
adatokat. Most biztos nagyon utálsz! 
Tényleg ne haragudj, nem akartam 
veled kiszúrni.” Azonnal mondtam 
neki, hogy ugyan már, ennél nagyobb 
dolgokért sem utálok embereket, mi-
ért kellene haragudnom? De láttam 
rajta, hogy nem hiszi, amit mondok. 
Mentegetőzött még egy kicsit, amire 
ismét megnyugtattam, hogy nincs 
semmi baj. Én nem értettem, hogy 
miért kellene haragudnom, ő nem 
értette, hogy miért nem haragszom.
Az elmúlt években többször volt ha-
sonló élményem, de néhány hete kü-
lönösen intenzív módon történt egy 
hasonló helyzet. Az „ellenem vétő” sze-
mély nem győzött bocsánatot kérni és 
sajnálkozni, míg én felesleges időpo-
csékolásnak tartottam a párbeszédet, 
mert nem történt semmi égrekiáltó. 
Természetesen itt nem arról van szó, 
hogy milyen sziklaszilárd hívő ember 
vagyok. Sokszor húzom fel magam 
apróságokon és forr bennem órákig 
a düh ostobaságok miatt. Az előbbi 
esetekben a Szentlélek munkája volt 
a nyugalmam, hogy ezzel is bizonysá-
got tudjak tenni mások előtt (mindkét 
esetben tudták rólam, hogy „gyakor-
ló” keresztyén vagyok).
Az utóbbi időben többször elém ke-
rült, hogy hogyan lehet úgy megvallani 
Jézus Krisztust, Isten Fiát, személyes 
Megváltómnak a munkahelyemen, 
hogy az hiteles, erőteljes legyen, de 
ne hasson idegesítően és ne tűnjön 
fanatizálónak. 
Kedves munkatársunk, Zika Klára, 
korábbi világi munkahelyéről szóló 
beszámolója különösen megragadt 
bennem. A summája az, hogy az egyik 
legjobb alkalom a bizonyságtételre a 

hétfő reggel. Ilyenkor a legtöbb em-
ber vagy utál mindent és mindenkit, 
mert újra dolgozni kell, vagy arról 
megy a hencegés, hogy ki töltötte el 
a lehető legértelmetlenebbül a pihe-
nésre szánható napot, napokat. Ekkor 
általában van lehetőség néhány szó-
val elmondani, hogy mivel töltöttük 
a vasárnapot, vagy hogy mennyi-
re hálásak vagyunk azért, mert van 
egészségünk és munkahelyünk, aho-
va bemehetünk hétfő reggel. De van, 
hogy maga a hallgatásunk is beszédes 
annyira, hogy megtudják rólunk, mi 
teljesen más módon éljük életünket. 
Előbb-utóbb valaki biztosan rá fog 
kérdezni, hogy miért.
Van egy ismerősöm, akivel nem szí-
veses dolgozom együtt, mert folyton 
panaszkodik, és semminek nem tud 
örülni. Amikor elmondom, hogy most 
ennek örülök, annak örülök, akkor 
ő rögtön mondja, hogy miért nem 
kellene örülnöm. Ha egész nap ezzel 
találkozik az ember, az nagyon le tud-
ja nyomni lelkileg, ilyenkor nagyon 
kérem Istent, hogy tudjam szeretni 
azt az embert. „Vigyázz tehát, hogy 
a benned levő világosság sötétség-
gé ne legyen!” (Lukács 11,35). Több 
olyan hívő ismerősöm is van, akiknek 
folytonos – nem tolakodó és idegesítő 
– hálaadása és öröme világi munka-
társak Isten keresését és megtérését 
eredményezte. 
Erre szeretnék most bátorítani min-
den olvasót, hogy akarjunk, merjünk 
világosság lenni ott, ahova Isten he-
lyezett minket, hogy Jézus Krisztus 
szavai rajtunk is beteljenek: „Úgy 
ragyogjon a ti világosságotok az 
emberek előtt, hogy lássák jó csele-
kedeteiteket, és dicsőítsék a ti meny-
nyei Atyátokat.” (Máté 5:16).

ifj. Nemeshegyi Zoltán

Bizonyára kedves olvasóink is számos 
olyan történetet tudnának közreadni, 
amikor környezetükben ilyen „mécses” 
szerepet kaptak az Úrtól. Kérjük ír-
ják meg nekünk bizonyságtételüket! 

A pályázat mottója: 
„Úgy ragyogjon a ti  

világosságotok, hogy lássák az 
emberek”… 

Beküldési határidő: 2019. január 20. 



,

felhőszerű sávot, amely az egész égbolton 
áthúzódik. Szép volt, mint ahogy a sok tíz- 
vagy százezer ragyogó csillag is. Próbáltuk 
megtalálni a különféle csillagképeket: Kis 
Göncöl, Nagy Göncöl, Sarkcsillag…
„Ti vagytok a világ világossága” – tanította 
Urunk, s ez csak akkor lehet igaz, ha vissza-
tükrözzük az Istentől kapott világosságot. 
Nem mi vagyunk az igazi világosság, hanem 
az, aki ebbe a világba fénynek jött, Jézus 
Krisztus, s akit már kortársai se igazán 
akartak befogadni, ahogy János evangé-
liumának az elején olyan szépen megfo-
galmazta. Mi magunkban vajmi keveset 
érünk, még akkor is, ha nekünk, embe-
reknek is vannak magunk csinálta fény-
forrásai. Egy kis – tudománynak nevezett 
– „zseblámpa”, hozzá egy kis meditációs 
gyertya, meg egy kis önmenedzselési tan-
folyam, némi humanizmussal fűszerez-
ve, s beleszőve egy kis misztikát is, hogy 
szebb legyen az összhatás. Sajnos ez a sok 
„mesterséges világítás” legtöbbször elfe-
di az igazi, Istentől jött fényt. Néha azért, 
mert túl nagy a fényszennyezés, máskor 
meg azért, mert valahogy pont a szemünk-
be világít a „zseblámpánk”, s nem látunk 
semmi mást. A fény bűvkörébe kerülünk, 
és szinte megvakulunk a soros „csoda-
lámpánktól”. 
Az is előfordulhat, hogy akkora a köd, vagy 
olyan vastag a felhőzet, hogy nem látszik 
semmi a ragyogó égboltból, s talán mi ma-
gunk se tükrözzük kellő mértékben az 
isteni világosságot. Ettől persze még ott 
vannak az égitestek, s világítanak, csak 
éppen mi nem látjuk őket. Vannak az élet-
ben is ilyen sötét időszakok, amikor szinte 
vakon botorkálunk, keresve a tájékozódá-
si pontokat, s már-már úgy érezzük, hogy 
végérvényesen elveszítettük a reményt. 
De a sötétség előbb-utóbb oszlani fog, s ha 
mindvégig kitartottunk, s nem engedtük 
magunkat elvakítani a világ múlandó fénye-
itől – hiszen az ördög egyik neve Lucifer, 
azaz a Fényhozó, vagy Fény fia –, akkor 
felragyog nekünk a Krisztus. Dániel pró-
fétán keresztül így biztat minket Urunk: 
„Azok közül, akik alusznak a föld porá-
ban, sokan felébrednek majd: némelyek 
örök életre, némelyek gyalázatra és örök 
utálatra. Az okosok fényleni fognak, mint 
a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra 
vezettek, mint a csillagok, mindörökké.” 
(Dániel 12,2-3)

Kulcsár Anikó

Erdély hegyei között, egészen pontosan a 
gyergyói havasokban töltöttünk el egy hetet 
fiatalokkal. Bibliatanulmányt vezetni hívtak 
minket, egy a „civilizációtól távol eső” hely-
re, ahol se internet, se telefon nem zavarta 
az Úrral és az egymással töltött időt. Áram 
is csak akkor állt rendelkezésre, amikor be-
indították az áramfejlesztő készüléket né-
hány órára, különben maradt a zseblámpa, 
s a csillagos ég. Igyekeztünk is szaporán, 
hogy még idejében elkészüljünk mindennel 
takarodó előtt, beleértve a gyors zuhany-
zást is, mert meleg víz is csak akkor volt, 
ha a fatüzelésű meleg vizes kazánt felfűtöt-
ték, s ehhez persze fát is kellett hasogatni 
a fiúknak. Tévedés ne essék, ez senkinek 
nem vált kárára, mert legalább egy kicsit 
elgondolkodhattunk azon, hogy milyen jó 
dolgunk is van nekünk, európai emberek-
nek. Rutinszerűen nyúlunk a villanykap-
csolóhoz – ezt egyébként néhányszor én is 
megtettem Gyergyóban is, hogy aztán észbe 
kapjak, hogy „hát persze, itt nincs áram”… 
Aztán a hideg-meleg víz se áll minden em-
bertársunk rendelkezésére ezen a földön… 
Mi, meg mindezt megszoktuk. Van. Mindig 
is volt – gondolják egyre többen –, mint 
ahogy az angol WC, meg a sarki közért is, 
az egyre jobban szaporodó bevásárló köz-
pontokkal egyetemben. Természetesen, ha 
egy kicsit megállunk és belegondolunk, ak-
kor mi magunk is tudjuk, hogy akár még 
nagyszüleinknek se volt mindez magától 
értetődő. Sőt! Idősebb olvasóimnak nem 
kell ezt bizonygatnom, csak az utóbbi idő-
ben kényelmesedtünk el ennyire. Sajnos, 
hogy így van, mert ezzel együtt hálátlanab-
bak is lettünk. Megszoktuk, hogy minden 
van, s elfelejtünk érte köszönetet mondani 
Mennyei Édesatyánknak, s közben azért si-
ránkozunk, ami nincs, mert azért lehetne 
még ennél sokkal jobb is. Bizonyára, de ne 
feledjük, hogy a föld lakosságának döntő 
többsége ezeket az áldásokat, beleértve az 
iható, tiszta vizet is, nélkülözi.
A csillagos ég látványa is nagyon különle-
ges élmény volt. Egyrészt maga az éjszakai 
sötétség. Mennyire sötét tud lenni, amikor 
nincs semmi háttérfényesség. Aztán a csilla-
gos égbolt. Soha annyi csillagot nem láttam 
még, mint ott fenn, amikor nem világított 
semmi más, csak a tiszta, ragyogó égbolt 
tündökölt felettünk. Augusztus volt, s így 
jó pár hullócsillagban is gyönyörködhet-
tünk, s a sokat emlegetett Tejútban is. Sokat 
hallottam már róla, tudtam is, hogy azért 
nem látjuk itt Budapesten, mert a város fé-
nyei elhomályosítják, de most, életemben 
először megpillanthattam ezt a halvány, 
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