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„Emberfia! Őrállóvá tettelek téged Izráel házában.
Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket
az én nevemben!” (Ezékiel 3,15.)
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A szerkesztő
üzenete
Amikor útjára bocsátjuk 2019 második Antenna magazinját, abban a
reményben tesszük, hogy sok írása megdobogtatja majd az olvasók
szívét. Különös gondolatok, néha
különleges életek, sorsok bontakoztak ki a „Testvérré vált barát”
pályázatra küldött írásokból. Néha
azt éreztük, talán már rég várták
olvasóink, illetve a MERA hallgatói,
hogy ebben a témában írhassanak.
Egyik-másik írás tehát különös vallomás, bizonyságtétel. Arra emlékeztet minket, hogy az Úr Jézus azt
tartotta saját Istentől való küldetése egyik legfőbb bizonyítékának,
hogy milyenek lesznek a tanítványai! „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást:
ahogyan én szerettelek titeket, ti
is úgy szeressétek egymást! Arról
fogja megtudni mindenki, hogy
az én tanítványaim vagytok, ha
szeretitek egymást.” (Jn 13,34-35.)
Ó, milyen messze vagyunk ettől,
mai keresztyének! S mégis, ezekben az írásokban felsejlik valami
plusz, ami Krisztust helyezi a középpontba…
Köszönjük mindazoknak, akik írtak nekünk, de azoknak is, akik
azon fáradoztak, hogy mindez az
Olvasók kezébe kerülhessen.
Isten tegye áldottá az újság minden
írását a Kedves Olvasó számára!
Kulcsár Tibor
Én is vágyom az élő
igére, a rádiónkban elhangzó igehirdetésekre, bizonyságtevésekre,
a mennyei kenyérre. Én régen
barátjuk voltam önöknek, de remélem, hogy mára ennél több lettem. Csak az Úr Jézus Krisztus
segítségével tudjuk régi életünket, ó-emberünket legyőzni, és
a harcot megvívni
Hála legyen Urunknak, hogy még
ma is szól a rádiónk.
E. János, Mezőkovácsháza

Azt hitték, testvérek vagyunk
Fiatalon, tíz évi házasság után, három gyermekkel maradtam özvegyen,
és a sógornőm is. A sok nehézség és
fájdalom nagyon összekovácsolta az
életünket. Ő volt Bódis Emma. A férjem és az ő férje testvérek voltak és
10 hónap különbséggel házasodtunk
össze. A két testvért együtt érte a motorkerékpár baleset és mind a ketten
meghaltak. Ő szintén három kiskorú
gyermekkel maradt özvegyen. Sok
nehézséggel bajjal maradtunk itt, de
mindenben segített a szeretet, békesség
és egyetértés, amivel az Úr megajándékozott minket. Minden munkában
igyekeztünk egymást segíteni, ahogy
csak tudtuk. Mikor már annyira nőttek
a gyerekek, mindkettőnknek sikerült
egy bútorgyárban munkát találni, jó
távol a lakásunktól, ahova télen – nyáron gyalog jártunk. Abban az időben
még nem létezett szabad szombat, sőt
még a vasárnapjaink is csak ritkán
voltak szabadok. Ha nem volt munka a gyárban, vittek a kollektiv gazdaságba, a mezőre dolgozni. Hála az
Úrnak, megsegített és megadta, amire szükségünk volt, a mindennapi kenyeret. 1976-96- ig dolgoztunk ezen a
helyen, ezután következett a nyugdíjas
idő. A gyerekek ez idő alatt elmentek
a háztól: a lányok férjhez mentek, a
fiam megnősült, de egy sem ment el
a faluból. Hála az Úrnak, ott vannak
a családjukkal az imaházban. Mi, a
sógornőmmel ketten maradtunk, szeretetben és békességben, testvérként.
Mind a ketten tudtunk varrni és ebben
is segítettük egymást. Sokszor hallgattuk együtt a Mera adását és örömmel fogadtuk a folyóiratot. Én már
akkor is írtam levelet a testvéreknek

és mindig biztattam Emmát is, hogy
írjon, de sajnos ez már nem lehetséges, mert az utóbbi években kezdett
betegeskedni, rákos lett. Akkoriban
igyekeztem minél több időt vele lenni. Olvastuk az igét, beszélgettünk,
együtt imádkoztunk, míg csak lehetett. 2016 január 26-án csendesen,
az Úrral megbékélve hunyt el drága
testvérem. Mindenki úgy tudta, hogy
testvérek vagyunk. Nagyon nehéz
volt nála nélkül megszokni az életet,
de ha az Úr így látta jónak, áldott legyen szent neve. Most már én is minden nap készülök erre az útra. Csak
egy vágyam van, hogy legyek készen
az Úrral való találkozásra.
Sógornőm lányaival azóta is jó kapcsolatban vagyok, nagyon szeretjük
egymást. Hála az Úrnak, gyermekeink is békességben és szeretet kapcsolatban vannak egymással, amiért
nagyon hálás vagyok, és boldogan látom, amikor az imaházban szolgálnak. Az Úr Jézus azt mondta, hogy:
„Új parancsolatot adok néktek, hogy
egymást szeressétek.” (János 13,34)
Ez a legtöbb és legboldogítóbb ezen
a földön.
Fáj a szívem, amikor látom és hallom,
hogy testvérek, rokonok semmiségekért évekig, sőt egy életen keresztül
haragot tartanak. Üzenem az ilyeneknek, hogy a harag helyett kérjenek
szeretetet az Úrtól, mert Ő megadja,
ha erre vágynak. Egy régi vers utolsó sora így hangzik: „Mert a szeretet
a mennyország, a gyűlölet a pokol.”
A szeretet legyen a vezérünk, tanácsadónk, mert Isten a szeretet!
B. Sára, Kraszna, Erdély

A Kereszt

Krisztus ereje a keresztben volt. A mi erőnk
is a keresztben van. Csak azok tudják
legyőzni a világot, akik fel tudják venni
érte a keresztet. Azok, akik megtanulták
a keresztet magukra venni, azt fogják
tapasztalni, hogy az lelkük számára az lesz,
ami a madárnak a szárnya és a hajónak
a vitorlája. Ahová Isten keresztfája elhat,
csoda történik: visszakapod elvesztett
erőd, örömöd és békességed, amely nélkül
nem tudsz munkálkodni (1.Kir 6,6).
Vida Sándor gyűjtéséből
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Igazi barátság
Napjainkban lényegesen jobban értünk
a technikához, mint
a mély emberi kapcsolatok kiépítéséhez, ápolásához.
A modern, már az
alap értékeket is
elveszített életben
keveseknek adatik meg, hogy olyan barátokkal vegyék körül magukat, akik
életük végéig elkísérik őket. Óvodás
koromban barátkoztam össze a szomszédunkban lakó kislánnyal s a közös
játékok mellett, amikor igazságtalanság ért minket az iskolában, a rejtekhelyünkön, a Balaton-parti nádas
köveinél találkoztunk, hogy ne lássa
senki a könnyeinket. Barátságunk azóta is fennmaradt – mára már mindketten nagymamák vagyunk. Pár évvel
ezelőtt egy Amerikából érkezett vaskos
borítékot találtam a postaládámban.
Amikor kibontottam, iskolai fényképek
estek ki belőle – 10 évesek lehettünk
rajta. Egy emlékkönyvből kimásolt oldal is volt benne, én írtam 12 évesen
ennek az osztálytársamnak. Ő most
távol él, de feltámadt benne a vágy, a
hiány a gyerekkori barátnő, s a szülőföld iránt. Hálás szívvel emlékezem
meg egy olyan kapcsolatról is, amelyet az Úrtól kaptam. Szinte egyszerre tértünk meg, együtt kerestük Isten
akaratát, tanulmányoztuk a Bibliát és
attól kezdve – 30 éven át – hetente közösen imádkoztunk. Ahogy telnek az
évek, sok kedves testvér, barát elmegy
mellőlünk. A közel múltban fájdalmas
búcsúzásban volt részem: egy olyan
barátnőmet veszítettem el, akivel 40
esztendőn át küzdelmekben, örömökben kísérhettük egymás életét– annak
ellenére, hogy ő Marosvásárhelyen élt,
én pedig Budapesten. Nagy űrt hagyott
maga után.
Isten Igéjének nagyon sok mondanivalója van az igaz barátságról. Találunk
benne mintákat és példákat, felfedezhetjük az igazi barátság isteni alapelveit, – az Úr Jézus személyében olyan
alapelveket, melyeknek a 21. században is óriási jelentőségük van. Ez a
világ tele van magányos emberekkel,
keresztyénekkel is. A tizenévesek éppúgy küszködnek ezzel, mint az idősebbek. Már a Biblia elején ezt olvassuk:
„Nem jó az embernek egyedül lenni…”
(1 Móz. 2,18). Isten társas kapcsola-

tokra, barátságokra teremtett minket. tudunk erre: a szülőkét, akik gyermeMegfigyelhetjük a Bibliában, hogy a keikért minden áldozatra képesek, hőférfiak életében is milyen nagy szerepe sökét, akik életüket adták másokért.
van a barátságnak. Mózes támaszt ta- Ilyen példa Csákány István reformálált Áron és Józsué személyében. Dávid tus lelkészé, aki a Sao Paulo-i magyar
szüntelen körül volt véve hű társakkal, református gyülekezetben szolgált.
akik közül a legjelentősebb Jonathán Egy alkalommal gyermekeket vitt kivolt. A barátságok döntő próbáit a nyo- rándulni a tengerpartra és váratlanul
morúságos idők
hatalmas viharba
jelentik. Érdekes
kerültek. Az óriási
megfigyelni, ho„Ti az én barátaim vagytok” hullámok elborítotgyan viselkedik
ták a gyermekeket.
János 15,14
Dávid Saul gyűlöA fiatal lelkész hőletével szemben.
siesen, egyenként
„Ti az én barátaim vagytok”
Nem a szülementette ki őket,
Ez a „ti – napok óta vádol.
de ő az életével fiihez menekül
Kérdez...Választ követel
Betlehembe, nem
zetett. Feleséget és
Tőlem.Kíváncsi: van e a barátból
is a pusztába, hakét kisfiút hagyott
Egy parányi töredék bennem;
nem visszamegy
árván.
S én – hangtalan, néma lettem,
a veszedelem fő
Az evangéliumokMert nem merek igazat mondani.
fészkébe, Saul vában Jézus csak egy
Hiába szeretném, keresem:
rosába, mert tudhelyen beszél behaNincs...Még a nyomát sem találni.
ta, hogy Jonathán
tóbban a barátságott van és segíteról. A János 15,12-17
Nem is értem... Hogy lehetek én
ni fog neki. Így
betekintést enged
Barátja az Isten Fiának?:
is történt, pedig
irántunk tanúsíAkinek, dicsőséget adva,
Jonathán ismerte
tott barátságába,
Hódoló angyalok szolgálnak.
a személyét közamely önfeláldoLehet, hogy rövidlátó vagyok,
vetlenül fenyegető
zó szeretet. Az Úr
S így – mert minden homályos nekem;
veszélyt, amelyJézus az említett
Az isteni megnyilatkoztatást
nek kitette magát,
János evangéliuGyarlón–emberszemmel nézem.
amikor barátját
ma 15,17 versében
védelmébe vette.
a felelősségünkre
Lehet, hogy Péterként hősködök,
Megrendítőek a
figyelmeztet. Tudja,
És nem fogom fel még Golgotát...
szavai: „Ha élethogy nem vagyunk
Az értem folyt vért és áldozatot.
„ Az én barátaim”...magyarázatát.
ben maradok,
képesek úgy szeretbánj velem az Úr
ni, mint Ő, de töreDe mert Krisztusom mondja ezt;
szeretetével… ne
kednünk kell erre és
Az Ő ajándékaként veszem.
vond meg soha
az igyekezetünket
–Tudva, hogy ezzel mit kér tőlem...
szeretetedet az
Ő megáldja. Az Úr
Az életem kezébe teszem.
én házam népétől
Jézus összekötötte
Tamaska Gyula
sem, amikor az
az életét 12 tanítÚr kiírtja Dávid
ványával, még egy
valamennyi elrossz kapcsolatot is
lenségét a föld színéről!” Jonathán elviselt Júdás személyében. Sors- köbízott Istenben és mindent megtett, zösséget vállalt velük: ugyanazt ette,
hogy Isten akarata megvalósuljon mint ők, Ő is a földön aludt, neki is
Dávid életében. Ő nem vetélytársnak, feltörte a lábát a sok gyaloglás, megizhanem testvérének tartotta barátját. A zadt, elfáradt…Szerette őket, különökét barát ezután többé nem látta egy- sen Jánost, és egy bethániai családot,
mást. Sault és fiát egy támadás alkal- akiknél szívesen tartózkodott, Lázár
mával megölték a filiszteusok. Dávid a barátja volt. Persze az Ő barátsága
hűséges maradt a barátjához, hiszen nem hasonlítható senkiéhez, Ő maga
amikor megtudta, hogy van egy nyo- mondta: „Nincs nagyobb szeretet anmorék fia, Mefibóset, magához hívatta nál, mintha valaki életét adja a baráés ettől kezdve gondoskodott róla. „Ne taiért.” Az igazi Barát tehát az Úr Jézus,
félj, mert kétség nélkül irgalmasságot Akiről gyakran énekeljük: „Óh, mi hű
cselekszem veled Johathánért!”
barátunk Jézus…”
Az emberi életben is számos példát
Zika Klára
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Fületlen bögre

Ma este elmosogattam éppen nyolcra.
Rakosgattam a bögréket fel a polcra.
Kettő van fületlen, de elölről szépek,
Egészen olyanok, mint a többi épek.
Csak a fületlen részt hátulra kell tenni,
S nem kell azt a hibát úgy szemügyre venni.
Most eszembe jutott sok felebarátom,
Hogyha képletesen fületlennek látom,
Úgy teszem–e őket életem polcára,
hogy ne lássunk mindig arra a hibára?
Hanem csak a szépre, hanem csak a jóra,
Mert (csak ha így térek egyszer nyugovóra)
Akkor tesz el az igazságos Isten
– Ahogy a bögréket rakosgattam itt lenn –
A mennyei polcra nagy irgalmú szemmel
Hátrafelé az én letörött fülemmel.
Túrmezei Erzsébet

Az Úr csodásan
működik
Fagyos, borongós téli reggel van,
bibliaóra a szociális otthonban.
Gyűlnek a lakók, és amikor elkezdenénk énekelni, megszólal valaki: „de hol van Terike, és hol van
Marika, aki most olyan szomorú?”
Elindulok, megkeresem őket. Segítek
az öltözködésben, megkeresem, megmosom a szemüveget, és végül ott
van a két hiányzó asszony. Az ige
János evangéliuma első fejezetéből
hangzik, a testté lett igéről, az Úr
Jézus Krisztusról, aki az Atya Istent
hozta közénk telve kegyelemmel és
igazsággal. Hálásan megköszönjük
Neki, hogy most mi ezt nemcsak
halljuk, hanem meg is tapasztaljuk
az egymás iránti szeretetben.
Már a múlt hetekben felfigyeltem arra, hogy a tolókocsis Éva, aki nehéz
légkörű szobában lakik, azt mondja,
mikor kettesben vagyunk a liftben,
hogy „kibékültem vele, mert itt belül
úgy szorított valami”. Megállapítottuk,
hogy maga az Úr Jézus Krisztus szorongatta őt, és indította erre a lépésre. Előzőleg ugyanis panaszkodott,
hogy igen rossz a szobában laknia.
Akkor megbeszéltük, hogy az Úr
mindig bennünk végzi munkáját a
szava által, és általunk abban, aki
nem keresi az Ő akaratát. Boldogan
adtunk hálát az Istennek, hogy ilyen
nyilvánvalóvá lett az Ő jelenléte az
otthonban.
Egy hálás tanú

Testvérré lett barátok - ellenséggé
lett testvérek...
Mindkettő megtörténhet, az elsőért
hála Istennek, az
utóbbiért kár, hogy
így van, jobb lett volna elkerülni...
KÁIN ÉS ÁBEL
TÖRTÉNETÉT úgy
gondolom a legtöbb
Bibliát olvasó ember ismeri. Káin szörnyű tettére nincs mentség, még akkor
se, ha neki is adott lehetett, a legtöbb
rossz útra tévedt ember ősi mentsége,
a „nekem nehéz gyermekkorom volt”,
ám a gyermekkorban átélt traumák,
még ha azok nagyon nehezek és valóságosak is voltak, nem jogosítanak
fel senkit arra, hogy felnőttként másokat bántson, esetleg meg is öljön...
Káin és Ábel gyermekkoráról nem
sokat tudunk, de azt tudjuk, hogy
szüleik átélői voltak a legnagyobb traumának, a Paradicsomból való kiűzetésnek, s ez gyermekeikre is komoly
hatással lehetett. Tudjuk a nevüket is,
s ez sokat elárul róluk, hiszen abban
az időben a névadás sokkal mélyebb
jelentőséggel bírt, mint napjainkban,
hiszen utalt a jellemre, vagy a név viselőjének valamilyen meghatározó
egyéb tulajdonságára.
A Magyar Elektronikus Könyvtár
szerint a Káin név jelentése: szerzemény, nyereség, tulajdon, az Ábel név
jelentése pedig: lehelet, mulandóság.
Azt gondolom, senkinek sem kell bizonygatnom, hogy a két név jelentése
szöges ellentétben áll egymással. Káin
a „valaki”, az „ez ám a férfi”, a papamama szemefénye, Ábel meg valahogy „odasikeredett”, s nem vagyunk
valami túl büszkék „a kis leheletnyi
mulandóságunkra”. Hát ő ilyen, mit
lehet tenni ellene, de azért semmi nincs
veszve mert ott van a mi Káinunk,
aki igazi nyereség a számunkra, az a
zsákmány, amit érdemes mutogatni, s
akire vigyázunk, mint a szemünk fényére, hiszen a „MI FIÚNK”, így csupa nagybetűvel...Ráadásul ő a mi első
szülöttünk, szerelmünk gyümölcse,
s lehet, hogy követtünk el bűnt, még
büntetést is kaptunk érte, - el kellett
hagynunk a Paradicsomot -, de itt
van Ő, a mi kiskirályunk, s ebből is
látszik, hogy azért mennyire értékes
emberek vagyunk!

KEDVES SZÜLŐTÁRSAK! Igazán
nem szeretnék ironikusnak látszani,
de hány és hány családban létezik
ez a kettős mérték! Az egyik gyerek
a preferált, az okos, a szép, a másik
vagy esetleg harmadik meg ott van, s
valami miatt ő vagy ők kisebb figyelmet, kisebb szeretetet, kisebb elismerést kapnak, mint a „nagyra becsült”.
Hogy mi alapján kerül valaki ebbe a
megkülönböztetett szerepbe egy-egy
család esetében, nehéz lenne megmondani. Van, ahol a születési sorrend a
meghatározó, s az elsőszülött, vagy a
legkisebb „a kis kedvenc” a kiválasztott, mint Dávid esetében, ugyanis az
ő neve ezt jelenti.
Más családoknál a fiú-lány kérdés a
választóvonal. Van ahol férfi dominancia van a családban, máshol a kislány
a várva-várt. Érdekes váltás figyelhető meg ezen a téren. Míg sokáig a
fiú gyermek volt az, aki a „gyerök”,
a lány meg csak „lyány”, aki értéktelenebb, addig manapság inkább a
kislányoknak örülnének, különösen
azok a családok, akik maximum egy
gyereket akarnak, mert állítólag a
lányokkal jobban lehet babázni, és
könnyebb a nevelésük. Mindkettő
jelenségre személyes tapasztalatunk
is van, az egyiket még férjem élte át,
amikor megszületett első lányunk, s
azzal próbálták vigasztalni a testvérek, hogy „nem baj, ha már így sikeredett, azért próbálja meg úgy szeretni,
mintha fiú lenne.” Na, több se kellett férjemnek, gyorsan kijelentette,
hogy ő meg se próbálja úgy szeretni,
mintha fiú lenne, hanem ő úgy akarja szeretni, mint kislányát, akit Isten
ajándékozott neki, mégpedig csodálatos módon, hiszen elég problémás
várandóság után érkezett...
A fordított helyzetre unokánk születése kapcsán derült fény az ultrahang
vizsgálatnál. A vizsgálatot végző szakember szinte ujjongott, amikor lányom
azt mondta, hogy ő bizony mind a
kisfiúnak, mind a kislánynak egyformán örülni fog. Csak ezután árulta
el, hogy úgy tűnik kisfiú érkezésére
számíthatnak...
VAN OLYAN HELYZET IS, amikor egy
tartós betegség, vagy egy baleset után
kerül kitüntetett helyzetbe a visszakapott gyermek, mert hát majdnem
elvesztettük szegénykét, s ezért elné-
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zőbbek vagyunk vele szemben. Ez is
elég gyakori jelenség.
Sajnos ez a kettős mérték se a kedvezményezett gyermekeknek, se a
háttérbe szorítottnak nem tesz jót.
Mindkét esetben tartós sérülést, jellembeli deformációt eredményez. És
vigyázat! A gyerek eredeti, hozott képességét is felülírhatjuk bölcstelen
nevelői magatartásunkkal. A pszichológiából ismert fogalom a Pygmalion
effektus, azaz az önbeteljesítő jóslat.
Az USA-ban végeztek egy kísérletet,
mely során egy osztály tanulóit véletlenszerűen két csoportba osztották: a
kimagasló képességgel rendelkezők,
és a kevésbé jó tanulók csoportjába.
A válogatásnak semmi valós alapja
nem volt, csak a tanárok tudták azt,
(legalább is ezt mondták nekik), hogy
kik a jó képességűek, s kik azok akik
butácskák. S láss csodát! A kísérlet végére mindenki olyan lett, amilyennek
eredetileg meghatározták. (A kísérletet azóta többször is megismételték, s
ugyanarra az eredményre jutottak.)
Ezek, a legtöbbször hallgatólagosan kiosztott családon belüli
szerepek rögzülhetnek, sőt
még a tágabb környezettől is elvárhatják, mind
a szülők, mind a kitüntetett pozícióban levő
csemeték, hogy mindenki ennek megfelelően bánjon velük. S
ehhez a státuszhoz hozzá lehet szokni, s jaj annak, aki nem így gondolja!
Itt van például a konkrét
bibliai történet. Napnál világosabb, hogy még Istennek is tudnia
kellett volna, hogy Káin a menő, Ábel
meg csak van, s ennek ellenére Isten
pont Ábel áldozatát fogadta kedvesen!
Felháborító! Legalább is a mindig sikeres és nagymenő Káin szempontjából. Ő nincs ehhez hozzászokva! Még
mielőtt valaki azt gondolná, hogy túlzásokba estem, szeretném leszögezni,
hogy nem gondolnám. Figyeljük csak
meg milyen mérges lett, amikor Isten
figyelmeztetni próbálja az áldozat bemutatását követően: „nagy haragra
gerjedt”,- ezt olvassuk, és „lehorgasztotta a fejét”, azaz dúlt-fúlt. A figyelmeztetést is figyelmen kívül hagyta.
A gyilkosság után pedig egyenesen
nyeglén és szemtelenül válaszolt Isten
Ábel után érdeklődő kérdésére: „ Nem
tudom! Talán őrzője vagyok én a testvéremnek?”
Istent azonban nem nagyon befolyásolja se Káin elvárása, se meglehetősen

fejlett énképe, se az ítélet kihirdetése
utáni nyafogása: „Nagyobb a büntetésem, semhogy elhordozhatnám.”
Ő ugyanis a szíveket vizsgálja, s az
Ő értékítéletét semmi sem befolyásolja. A büntetés maradt, de a kegyelem útja is nyitva állt, hiszen megölni
nem lehetett...
MI LETT KÁINNAL? Nem tudjuk,
azt tudjuk, hogy Nód födjén lakott,
ami azt jelenti a nyugtalanság földje.
Megbékélt végül Istennel? Bocsánatot
kért Tőle? Örök titok maradt.
Ábelről nem írtam eddig, hiszen az ő
élete tragikusan fejeződött be. Pedig
talán érdemes lenne róla is gondolkodnunk, a „kis semmiségről”. Isten
ugyanis nem így látta, Ő értékesnek,
figyelemre méltónak tartotta, nem írta
le, nem felejtkezett el róla. Számon kérte az életét testvérétől, s beteljesítette
azt az ígéretét, hogy „Enyém a bosszúállás, én megfizetek.” ( 5Móz 32,35)
S mi lett volna vele, ha Káin nem öli
meg? Ezt se tudjuk, de a tapasztalat
azt mutatja, hogy nagyon sok esetben
a háttérbe szorított „kis múlandóságok”, egy idő után megelégelik egyáltalán nem
kívánatos pozíciójukat, s
megpróbálnak kitörni a
rájuk kényszerített szerepből. Ilyenkor tűnnek
a környezetük számára
lázadóknak, hiszen „érthetetlen, hogy mi történt
ezzel a gyerekkel, eddig
olyan jól elvolt.” Sőt, sok
esetben még olyanok karmába is kerülhetnek, akik
szépeket ígérnek nekik, értékesnek mondják őket, s ezek a szép
szavak nem mindig szívből jönnek,
hanem sokszor csak álcázza a rossz
szándékot. Sok kelepcébe eset élet mögött fedezhető fel, valami ilyen életút.
KEDVES SZÜLŐ, NAGYSZÜLŐ
TÁRSAIM! Nagy lehetőség és nagy
felelőség gyermeket nevelni, és rengeteg buktatója lehet hiszen a Sátán
embergyilkos volt kezdettől fogva. Ő
nem kíméli a családi kapcsolatokat
se, s ebben még segítséget is nyújthatunk az Ördögnek különösen, ha
meggondolatlanul és bölcstelenül bánunk a ránk bízott drága kincsekkel,
gyermekeinkkel. De nem vagyunk
védtelenek, hiszen legyen bár mégoly erős is az ellenség, „Ővele emberi erő van, mivelünk pedig Istenünk,
az Úr, aki megsegít bennünket, és
velünk együtt harcol harcainkban.”
(2. Krónika 32,8)
Kulcsár Anikó

Isten szava
Megtérésem után igen sokat jelentett nekem Isten szava. Igyekeztem
körül - venni magam vele, így került
ez az ige is a szobám falára: „Jobb
a tető ormán lakni, mint háborgó asszonnyal egy fedél alatt.”
(Péld 21,9)
Költözés előtt álltam, meghirdettem a lakásomat. Egy idősebb as�szony volt az egyik érdeklődő, a
felnőtt fiával. Meglátta a falon az
igét, hangosan elolvasta, és mondta
a fiának, hogy „jó, mi?” Sor került
rá, hogy elmondjam a történetét.
Egy fiatal erdélyi fiú lakott nálam
két évig, és egy vitatkozásunk,
veszekedésünk alkalmával figyelmeztetett az Úr, hogy nem ez a nézeteltérés rendezésének a módja.
Így került a falra az ige, hogy mindig eszembe jusson, hogy így csak
elmérgesednek, de nem oldódnak
meg a problémák. Az érdeklődők
többet nem jöttek, de az asszony
még megjegyezte, hogy az ő lakásába is elkelne ez a figyelmeztetés.
Végül egy kárpátaljai testvér kérte
el, saját használatra, s az ige - bár
lekerült a falról -, de a szívemben
itt maradt, és jó lenne, ha gyakrabban eszembe jutna.
A másik ige egy kellemetlen esemény kapcsán juttatott mély békességre. Hazafelé menet egy idős
cigányasszony állta utamat, hogy
jósolni akar nekem. Közöltem vele,
hogy én már révbe jutottam, az én
nevem fel van írva a mennyben, így
a sorsom már megoldódott. Erre ő
megátkozott. Isten azonnal eszembe
juttatta az igét: „Izrael népén nem
fog a varázslás.” (IV.Móz 23,23)
Szorongásom nem múlt el teljesen,
így érkeztem haza. Az előszoba falán egy igés naptár havi kiírt igéje
vonzotta a szememet: „Az Úr a te
őriződ.” (Zsolt 121,5)
Azóta is boldogan vallom, hogy igaz
az ige, mert az Úr Jézus Krisztus
azóta is őriz, véd, támogat. Ez az
ige új otthonunk előszobáját ékesíti, mert egy drága testvérem kihímezte nekem.
K. I.-né, Tata
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Boldogok, akik őbenne bíznak!
A Bibliaolvasó Kalauz szerint, a ma
olvasott rész, a Zsolt. 140,13 emlékeztetett: „Tudom, hogy felfogja az Úr a
szegények ügyét.” Míg a verset elolvastam, pillantásom a Bibliám széljegyzetére esett: 2009 dec. 17. Eszembe
jutott, hogyan tapasztaltam meg akkor is Istenünk hatalmát, segítségét a
szorult helyzetemben – mint életemben már annyiszor. Amikor úgy tűnt,
hogy emberileg nincs segítség, nincs
kiút, jó Atyánk kisegített – átsegített.
2008-ban, a 80. születésnapomra
ajándékba kaptam Margitka lányoméktól egy bőrkötésű tiszta füzetet.
Az első lapjára ez volt írva: „Drága
Anya! Tartalmas életének mozzanatai, megtapasztalásai, áldásai kár lenne, ha feledésbe merülnének, mikor
már nem lesz, aki újból és újból felidézze azt nekünk és az unokáknak.
Szeretnénk, míg élünk okulni édesanyánk, nagymamánk élettapasztalataiból: harcain, esetleg bukásain és
győzelmein keresztül az Isten csodálatos munkáját szemlélni anya élettörténete által. Tessék tollat ragadni!
Ez számunkra nagyon fontos. Hadd
váljunk így, ajándékozókból megajándékozottakká. Szeretettel: Margitka,
Imre, Ábrahám, Márta, Robi.”
Akli, 2008 jún. 8.
Ez a kérés sokszor eszembe jutott,
de képtelennek éreztem erre magam.
Mikor rám-rám nehezedett ez, még
imámban is így mondtam: Uram, én
nem tudom úgy kifejezni magam,
mint a költők, én nem kaptam ilyen
talentumot.
2009 júniusában az ultrahangon daganatot találtak. Azt mondtam a fiamnak, hogy adjunk hálát az Úrnak
a 80 évért, és nem engedem, hogy
megműtsenek. Másnap ezt olvastam a
Máté 26,39-ben „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e keserű pohár;
mindazáltal ne úgy legyen amint én
akarom, hanem amint te.” Akkor elgondolkoztam ezen, ha az Úr Jézus
lemondott a saját akaratáról, akkor
most nekem is ezt kell tennem, mert
ez nem véletlen, hogy ezt kellett olvasnom éppen ma.
Műtétre készülvén, többek között ez

a mulasztás is terhelt és mondtam:
Uram, ha átsegítesz e műtéten, szeretnék engedelmeskedni gyermekeim
kérésnek, hogy ne terheljen tovább.
A műtéten csodálatosan átsegített az
Úr. A daganatot sikeresen eltávolították. Jól éreztem magam, de én nap,
mint nap halogattam az írást. Amikor
elém-elém hozta az Úr, én mindig egyéb
dolgot találtam. Decemberben megkezdődött az utókezelés (kemoterápia).
Nagyon kemény napokat és éjszakákat éltem át. Egyik nap ezt olvastam:
„Hát kívánván kívánom én a gonosznak halálát? - ezt mondja az Úr Isten.
Nem, inkább azt, hogy megtérjen és
éljen? Vessétek el magatoktól minden
vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek és
szerezzetek magatoknak új szívet és új
lelket; miért halnátok meg ó Izráel háza!? Mert nem
gyö-

nyörködöm a
meghaló halálában –
ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg
azért és éljetek!” (Ez 18,23;31;32).
Letérdeltem, ott akkor éjjel, Pali fiaméknál tusakodtam a fürdőszobába
és kértem: Uram, mutasd meg, miben
vétkeztem, miben voltam engedetlen,
mert nem látom! Akkor ott a csendben
így hallottam Isten számonkérését: egy
éve kértek, hogy írd le emlékezéseid.
Műtét előtt ígérted, ha megtart az Úr,

hozzá kezdesz az íráshoz. A műtétnek
is egy fél éve már és ez csak ígéret maradt. Így küszködtem még másik éjszaka
is, alkudoztam a fájdalmak közt, hogy
én tehetetlen vagyok erre. Éjfél után
azt mondtam: Uram, ha ezért engedted meg ezt a szenvedést, ígérem, ha
megszünteted, nem leszek engedetlen.
Miután ezt kimondtam, oly csodálatos erőt, gyógyulást éreztem, s úgy
álltam fel a térdeimről, hogy én nem
vagyok beteg. Oly erőt kaptam ezután
naponként, hogy én bíztattam a már
körülöttem kétségbe esett szeretteimet
is, mert az orvosok véleménye szerint
nem fog visszaállni az anyagcsere, mivel annak hét napra változnia kellett
volna és ma már 14 nap is elmúlt. Így
imádkoztam akkor: Uram, aki teremtettél, hatalmad van a kis sejtecskéket újra éleszteni, hogy meginduljon
az anyagcsere. Akkor reggel
kaptam ezt a bíztatást,
amit ma olvastam:
„tudom, hogy
felfogja az Úr
a szegények
ügyét.”
Ma, 91. évemben köszönöm
azt jó Atyámnak,
hogy megsegített,
hogy a Veled Uram című
könyv elkészülhetett. Áldassék az Ő
Neve. Soli Deo Gloria! Azért imádkozom,
hogy áldásul legyen az unokáimnak, és
akik olvassák. Feltör ez az ének sokszor
a szívemből: „… hogy köszönjek múltat
és jelent, holnapom védő, őrző kezet”.
Ez igével búcsúzom és sok erőt kívánok a testvéreknek az Úrban való
szolgálatban: „Boldogok mindazok,
akik Őbenne bíznak” (Zsolt 2,12b)
özv. O. P.-né Margit néni
Kárpátaljáról

Vegyétek azért a szívetekre és lelketekre ezeket az igéket, kössétek
jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok
meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton
jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz. Írd fel azokat házad ajtófélfáira és
kapuidra,hogy hosszú ideig éljetek, és éljenek fiaitok is azon a földön,
amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, hogy nekik adja, amíg csak
ég lesz a föld fölött. (5. Móz 11,18-21)
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„Lesz idő, amikor az egészséges tanítást
nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól
elfordítják fülüket, de a mondákhoz
odafordulnak. Te azonban légy józan
mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd
be szolgálatodat.” (2Tim 4,3-5)
Soha nem volt az evangéliumi könyveknek ez az áradata, ami napjainkban van. A szemléltető eszközöknek
sem vagyunk híjával. Miden korosztály megtalálja a magáét. Különféle
előre felépített tanítványozási tanfolyamok állnak rendelkezésünkre. Ma
már úgy működünk, mint egy nagy
vallásos vállalkozás, egy hívő projekt.
Eközben a gyülekezetekben a hívek
lelkileg elsekélyesednek. Nagy szavak, nagy szlogenek hangzanak, de
mi a helyzet a gyülekezetek tagjainak
mindennapi életével?
Az evangélium továbbadása érdekében
olyan „Biblia-hű” iskolákat alapítottak
világszerte, amelyek képessé teszik a
fiatalokat arra, hogy az evangélizáció
világméretű tervét fontolgassák. Lelkes
bibliamagyarázók lettek belőlük, folyamatosan „evangélizálnak”, pedig a

keresztyénséget kierőszakolni ma sem
lehet. Az evangélium továbbadására
szerveződött iskolák végzősei előre
betanult sztereotípiákat követnek,
evangéliumi szlogeneket hangoztatnak. Olykor az eredményesség érdekében meglehetősen rámenősek, a
látszatra törekednek.
A népegyház meg régtől fogva elintézményesedett. Fiatalok és öregek
egyaránt kritizálják ezt. Megőrizték
dogmatikai rendszerüket, a helyes
tanokat, de ezeknek vajmi kevés közük van az életükhöz.
Eljárnak a templom istentiszteleteire, de a világot
a templom falai között
akarják elérni. Fel sem
tűnik, hogy ma igen kevesen fogadják szívesen, ha
templomba invitálják őket.
Kitűnő teológiai iskolák működnek
szerte a világon, ahol „mini profes�szorokat” képeznek. Vasárnaponkét
a gyülekezetek hallgatóinak már-már
egyetemi szintű előadásokat tartanak. A templomok látogatói szívják
magukba az előadó-teremmé vált
templomban a bibliai tudást. A padban ülő tagoknak fel sem tűnik, hogy

Az Úr Jézus szeretetével köszöntöm a Testvéreket!

Sok köszönettel tartozom
a testvéreknek a műsorokért, melyek mindig megerősítettek
és tovább segítettek nehéz utamon.
Köszönöm az ajándék könyveket és
az Antenna újságot is. Drága kincsek
ezek nekem. Nagyon találó volt a
könyv, a Szenvedés iskolája.
Sok vigasztalást kaptam belőle,
béketűrésre és türelemre tanítottak a szenvedés iskolájában. Nagy
áldást rejtett el Isten kegyelme az
Örömüzenet hetében elhangzott igehirdetésekben is. Örömmel vártam
minden este az ige üzenetét. „Áldjad
én lelkem az Urat!” Nem tudom eleget mondani, de azóta egyre többször tör fel szívemből - munkáim
közepette is - ez a hálaadó zsoltár.
Más csodát is cselekedett velem az Úr.
Hetekkel előtte minden estére belázasodtam. Nyugtalanított a mindig
visszatérő láz, nem értettem, miért
van, orvoshoz nem akartam fordul-

ni. És akkor – erőtlenségemben - az
Úr szavát hallottam az igehirdetésen
keresztül: „Ő megbocsájtja minden
bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.” (Zsolt 103,3) Egész héten, éjjel nappal erőt adott, felemelt
a csüggedésből. Én nem tudom hogyan és azt sem hogy mikor, de egyszer azt vettem észre, hogy elmaradt
a láz és azóta sem jött vissza. „Áldjad
én lelkem az Urat!”
Bizony, az Úr járt itt és meggyógyított. Szívembe írta drága igéjét és
valósággá tette az életemben, szó
szerint, testileg, lelkileg egyaránt.
„Áldjad én lelkem az Urat és el ne
feledkezzél semmi jótéteményéről.”
Köszönöm a testvéreknek is, hogy
otthonunkba küldték az igét és sok
kedves igehirdető testvéren keresztül értékes, léleképítő igehirdetéseket
hallottunk. Áldjon meg az Úr mindenkit, aki az Ő dolgában fáradozik,
megújult erővel a további szolgálathoz.
L. Jolán, Nagydobrony

ez pótcselekvés. Igaz, hogy a helyes
bibliai ismeretnek döntő szerepe van a
helyes hit és életvitel kialakításában,
ugyanakkor a napi több igehallgatás
is meddő marad, ha ennél megreked
és nem váltjuk tettekké az igét.
Eközben egy egész sor különböző nevű
vallásos kis-csoport alakult világszerte. Kétségbeesve igyekeznek életben
tartani azt a frissességet, amelyet az
Újszövetségben láttak, vagy a maguk
közösségének indulásakor látni
véltek. Úgy gondolják, ha
egy új közösséget hoznak létre, egy csapásra a keresztyénség
minden eddigi problémája megoldódik.
Valójában egyel több
gyökértelen közösség
teszi nehezebbé a Jézus
főpapi imájában megfogalmazott
egységet. Aztán a friss egyház hamarabb elveszti frissességét, mint a reformáció régi egyházai vagy a múlt század
ébredési mozgalmai. Nem marad bennük még a tradíció megtartó ereje sem,
és ezekben a közösségekben is egyszer
csak kiépül a mini hierarchia.
Bizony, hiányzik a friss fuvallat a
mennyből, és már imádkozni is alig
tudunk érte. A mai karizmatikusok
„megparancsolják” vagy „megvallják”
vágyaikat a „Jézus nevében”. A számbeli gyarapodás és a siker egyáltalán
nem biztos, hogy az élet jele. Lehet,
hogy csupán a szentségtelen életűek
takarója. A vezetők dolga itt a gondolkodás meg a döntés, az egyszerű
tagok részére csupán az maradt, hogy
kontroll nélkül alávessék magukat
a vezetői ambícióknak. És közben a
keresztyén morál csak egyre romlik.
Jézus Krisztus nélkül az ember mindörökre elveszett. A Szentírás abszolút
tekintélye nélkül a keresztyénségből
végül nem sok marad. A keresztyének
elhanyagolták azt, amit a Biblia fontosnak tart: a szent életet és az Istennel
való napi közösséget, az odahaza elvégzett mindennapi szolgálatot a családért. A keresztyén tanítók közönyös
vagy beteges lelkű tagok kegyei után
szaladgálnak. A tagoknak pedig viszket a fülük. Kell mindig valami új! Ha
az evangélium ítéletes és kegyelmes
ereje számukra már elveszett, rajtuk
ez az új sem segít.
Hegyi András
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Nemrég tájékoztatást kaptunk a Trans
World Radio-tól (TWR) egy új, Karibtérséget lefedő antenna üzembe helyezéséről. Ez lehet, hogy semmit nem mond
egy Kárpát-medencei olvasó számára,
úgyhogy ez picit körülírom,
hogy mit is jelent ez.
Úgy gondolom, hogy Ma
gyarországon a legtöbb helyen természetes az, hogy
ha felkapcsoljuk a lámpát, akkor az világítani is fog. Az ország elektromos ellátottsága
és annak megfizethetősége világviszonylatban is jónak mondható. Nincs ez azonban
mindenhol így. A TWR nemrégiben állított
fel egy új adótornyot Bonaire szigetén. Ez
Karibi Hollandiában van (régebben Holland
Antillákként volt ismert), Venezuela partjaitól északra.
Ez a 450 kW-os adó a teljes Karib-térséget
lefedi, valamint Dél-Amerika északkeleti területeit. Ezzel több, mint százmillió emberhez
tudják eljuttatni az evangéliumot. Itt fontos
megjegyezni, hogy a környék összes államában beszélik
és értik a spanyol vagy angol/amerikai nyelvet.
A területet az utóbbi időben több természeti csapás is súj-

Mivel minden emberrel történhet
előre nem látott esemény, váratlan baleset, tragédia, szüksége van
mindenkinek egy segítő kézre. Egy
segítséget nyújtó testvér, aki menteni igyekszik a süllyedőt, közösséget
vállal a bajba jutottal.
Én kicsi koromtól éreztem, hogy segítenem kell azon az emberen, aki
bajban van. Egyik télen egy néni a
jeges úton ment hazafelé, kezében
súlyos szatyor. Én jöttem az iskolából, és míg leért a néni a síkos úton,
addig fogtam a kezét. A néni jó szándéknak vette az én segítségemet,
így nem sokára felkeresett és egy
csomagot hozott nekem ajándékba.
Azt mondta apunak, hogy a „lányod
nagy segítségemre volt, Isten áldja”.
Kicsi lány voltam, mikor egy részeg
bácsit felhúztam az árokból, a biciklijét betettem hozzánk - nagyon nehezen haladtunk, de végig fogtam a
kezét és elvezettem hazáig. Utána,
mikor találkozott velem, mindig
megemlítette, hogy milyen nagy segítségére voltam.
Aztán felnőtt korban egyre jobban

totta, valamint a venezuelai válság is milliókat kényszerített
menekülésre vagy nélkülözésre. Állandó problémát jelent
a drog-kartellek uralkodása és pusztítása. Sok keresztyén
él ezekben az országokban, akiknek szükségük van a bátorító napi Igére.
Az erős, új adótorony egy éve kezdte meg
működését a TWR támogatói és önkéntesei
segítségének köszönhetően, azonban ez jelentős elektromos energiát igényel, aminek
tetemes költségei vannak. Azon a területen
lényegesen nehezebb olyan mennyiségű,
állandóan rendelkezésre álló elektromos
áramhoz jutni, mint Európában. Ott nincsenek atomerőművek, szén- és olajerőművek (hála Istennek?). Viszont a szél és a nap
által elérhető energia nem fedezi a mindennapi szükségletet.
Ezért a Latin-amerikai és Karibi Evangéliumi
Rádió imatámogatást kér – egyfelől a szükséges energia biztosításához, másfelől pedig
az ottani misszió áldásaiért –, hogy minél több ember
találja meg az egyetlen Utat az üdvösségre.
ifj.Nemeshegyi Zoltán

éreztem, hogy nincs annál jobb érzés,
mint másokon segíteni. Nagyon sokat
jártam a kórházakat a férjemmel és
volt, hogy hosszú ideig megengedték,
hogy vele maradjak, mivel nem tudta
magát ellátni. Talán ott, a kórházban
lehet legjobban gyakorolni a segítséget. Mert Isten nem engedi, hogy az
Ő családjában egyedül legyen valaki. A betegágyon fekvő betegek sóvárogva várnak egy kinyújtott kézre,
mely szomjat olt, sebet kötöz, fájdalmat enyhít. A bibliában ezt olvassuk:
„Tartozunk pedig mi erősek, hogy az
erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk,
és ne magunknak kedveskedjünk.”
Évekig ápoltam jó kapcsolatot egy
szomszéd nénivel. Tavaly nyáron egy
barátnőm elhívott gombászni: kora
hajnalban indultunk kocsival, de
nagyon keveset gombásztunk, mert
jött egy nagy vihar. A barátnőm haza akart hozni, de én ragaszkodtam
ahhoz, hogy a másik soron szállok
ki. Az öreg nénit megnézem, ki tudja,
fél-e a vihartól. Mivel nagyon korán
volt, és vasárnap, bementem hozzá.
A néni elvágódva ott feküdt véresen

a földön, de észnél volt. Be akarta
zárni az ajtót, de elszédült. Egyedül
képtelen voltam felállítani. A telefonja
nem működött. Ekkor haza mentem,
elhívtam a vejemet majd értesítettük a rokonokat. Úgy örültem, hogy
hamar befejeztük a gombaszedést
és oda tudtam menni a nénihez, ez
nem volt véletlen.
Ahol lakom, jóban-rosszban segítenek egymásnak a szomszédok.
A templomban, a gyülekezetben is
sokszor van rá példa, hogy segítünk
egymáson. „Aki máson könyörülő,
vidámsággal mívelje” - olvassuk a
Római levélben.
De más igék is biztatnak: „Szeret a
barát, de testvérré csak a nyomorúságban válik.” Látogassuk a betegeket, foglyokat, éhezőket, mert
„bizony mondom nektek amit cselekedtek eggyel is, azt én magammal
cselekedtétek.”
Ha nyitott szemmel járunk a világban, bizonyára meglátjuk embertársainkban a testvért, ugyanakkor
testvéreink szemében Istent.
E. Erzsébet, Erdély
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Egy neves bibliatudóstól kérdeztem ítélkezés, az önigazultság, a felsőbbség
egyszer, mit tegyünk, ha a családunk érzés miatti taszító, bántó viselkedés!
elidegenedik tőlünk, mi legyen árva A régi rómaiaknak feltűnt, le is írták,
életünkkel? Felelet: Jézus mit mon- hogy „ezek” (keresztények) szeretik
dott, amikor a családja a zsinagógá- egymást. Hova lett ez a nagy szereban kereste? Az Őt hallgató tömeg tet? Ez bizony ma gyéren mutatkofelé, a tanítványokra mutatva így szólt: zik, vagy tán ki nem mondott érdekek
„Íme, az én anyám, és az én testvé- mentén csordogál: ha te adsz, én is
reim.” (Mt 12,49) Az Isten akaratát adok… Ahhoz, hogy igazi, tartós jóérmegcselekvők az én igazi testvére- zések bomoljanak ki emberek között,
im. Írom ezt bátran és sokszor meg- nagyfokú áldozatkészség kell. A másik
tapasztalva, Jézus szavai nyomán. különbnek tartása. Vele együtt érezni
Isten akarata pedig mindenki felé: mindig! Szívből igazán. Segíteni, viszeretetben, békességben élni.
gasztalni azonnal és sokszor. Mennyire
Sok családban dúlnak viszályok, akár igaz, hogy mások felüdítése alatt én is
hosszasan is. A mai idők pedig üvöl- megnyugszom, feltöltődöm. Nem letenek a szeretetlenségtől kívül, be- merítő igyekezet ez, hanem ha szívből
lül. Milyen fájdalmas ezt megélni, jön, örömosztogatás. A jótevő mégsem
hisz a Jézustól
én vagyok, hanem a
megérintett, vébennem lévő Isten
re által tisztogaFia. Csak eszközök
tott szív szeretni
lehetünk, szerény
Egész biztos
akar! Sőt, minden
szeretet futárok.
emberben munIsmerek egy özMindenkinek van árnyéka.
kál, ha tagadná is,
vegyasszonyt. Két
Neked is!
az összetartozás,
gyermeket felnevelt,
Mint velünk össze van nőve:
szeretni vágyás érözvegységében és
Veled is.
zése. Ám az egyszegényes állapo– Szorosan hozzád tartozik,
re dühödtebben
tában mégsem volt
Még ha tagadod is.
ténykedő gonosz
soha egyedül, igaz,
Egyszer csökken...máskor megnő,
szétrebbent, ös�a környezetében soNéha taposod is.
szeugrat családtakan lenézték. Hisz
– Mikor zenit alatt állsz:
gokat, még hitben
manapság a vagyon
Legkisebb,
élő testvéreket is,
a mérvadó. De hol
Pedig a napnak erejét:
Sokkal jobban érzed,
hisz nem véletlenül
az igazi kincs? A
Ha imádkozol...eltűnik
a „szétdobáló” neJézussal járók tudAz árnyék.
vet és jelzőt viseli.
ják. Jézusuk van.
És akkor...
Szíven üt ez a lelket
Még özvegysége előtt
A másokét sem nézed.
pusztító családi,
megtért, és végig
néhol hívek közti,
szorosan fogta Jézus
Tamaska Gyula
és a világban is elkezét. A gyerekek
hatalmasodó gyűkirepültek. Egyik
lölködés, irigység,
albérletbe, másik
vádaskodás. Mintha arra lenne átkó- családot alapítva, saját fészekbe. Három
dolva sok ember, hogy minden áron szép unokája született. Növögettek,
ellenséget keressen magának, akin látogatták, ő is őket, ment a tanuaztán csattanhat az ostor. Jézus ha- lás, imádkozás, mese, sok nevetés. A
lálos szeretete nem elég példa és me- szeretet izzott itt magas hőfokon. Az
nedék nekünk? És akik nem ismerik unokák szülei is igyekeztek minden
ezt a kereszthalálig elmenő szerete- téren az idősödő nagymama kedvétet? Ha hallottak is Isten bárányáról, be járni. Nagy ajándék, megnyugvás
aki kínok között értük is meghalt a volt mindez, a társ hiánya így szépen
kereszten, nekik nem jelent semmi. megenyhült. És a másik felnőtt gyeSajnos, hívő körökben is gyakori az rek? Sűrűn hazatoppant, legtöbbször
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ittasan. Ez sem volt jó, az sem. Hagyta
a mamát fát vágni. Mindig volt panasz: ízetlen az étel, füstös a konyha.
Szidott, gyalázkodott, vádaskodott vég
nélkül. Amikor az anyja megjegyezte,
e durva, obszcén beszéd sérti Istent,
s az ő szívét is – a kisgyerekek is így
beszélnek, ne avatkozz az életembe
–válaszolta. Sokszor kellett kényszer
sétákra elsietni, hogy már ne hallja a
dühöngő, félelmet keltő gyermekét.
Drog, ital, ellenségeskedésre biztató
barátok? Ilyen megnyomorított idős
korban nyugtom nem lehet?? Sokszor
kérdezte ezt csendesen az özvegy. És
itt jöttek be az asszony életébe még
korábban is, közben is, a lelki társak.
Hozzá hasonló korú, gondokkal küzdő hívő özvegyek, vagy családosok,
fiatalok is. Ahogy nőtt a bánata a fia
miatt, úgy nőtt körülötte a segítőkész,
együtt érző, szívből sorsot emelő kis
lelki közösség. Itt aztán áradt a szeretet gyógyító melege. Olyan szépen
simultak össze imáikban, beszélgetéseikben a szavak, hogy Isten menten enyhet küldött a sebekre. Mert az
ilyen lelki összetartozás nem egyoldalú
ténykedése a szeretetnek. Egymásért,
egymásról szól az egész. Azt lehet
ilyenkor érezni, gesztusokban, kedves
szavakban, sok konkrét jóban, hogy
itt van Isten, és ő ölel össze. A szívek
beszéltek, ölelkeztek, hangtalanul.
Félelem, aggódás, fájdalom mind ös�szezsugorodott és rájuk terült Jézus
nagy békessége. Így erősödhetünk
hitben, tűrni tudásban. A szeretet így
épít, ápol, és lassan apadni kezdett a
felgyűlt sok bánat.
Nem az a jótevőm, aki fele vagyonát
nekem adja, közben meg többször belém szúr. Csak az, aki szívét adja mindig, egészen. Csak szeret… Sok ilyen
igaz szívű barátot kívánok Istentől,
mindenkinek, szeretettel:
A. Júlia, Tahitótfalu
Utóhang: A lelki testvérek fáradhatatlan imái nyomán, a tékozló fiúban
közben már csendesen, hatalmasan
munkálkodik az Úr Lelke. Dicsőség
Istennek!
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Az egyik keddi cigányműsorban elhangzott, hogy az okkultizmus, a
démoni kötelék, milyen sok ember
szellemi, lelki, testi életét nyomorítja. Az én családomban, környezetemben is sok ilyen ember van.
Sokat imádkozom értük, de most
nyilvánvalóvá lett számomra, amit
az Úr Jézus Krisztus mondott: „ez
a fajzat pedig ki nem megy, hanem
ha könyörgés és böjtölés által.”
(Máté 17,21) Mondtam az Úrnak,
hogy én már a korom miatt nem
tudok böjtölni, de Ő megmutatta,
hogy mennyi mindennel kényeztetem még a testemet. Erről szeretnék nektek egy kis ízelítőt adni.
Tegnap az Úr segítségével már el is
kezdtem a feltérképezést.
Ahogy idősödöm, úgy kívánom egyre
jobban az édességet, nagyon szeretem az Inka kávét, szeretek olvasni,
rejtvényt fejteni, csak úgy pihengetni. Máris számtalan lehetőség,
amiről egy ideig az embermentés
érdekében le is mondhatok.
Segítséget is kaptam egy könyv olvasása kapcsán. Egy drága kínai mis�szionárius testvérem ír az imádkozás
és böjtölés általi megtapasztalásairól.
Egy másik története kapcsán békességet nyertem a gyakori éjszakai fennlétek elfogadására is. ”A lélekmentő
földműves” című könyvében írja a
misszionáriusnő, hogy egy keresztelési ünnepre menet meglátogatott
egy nagycsaládos, sok munkával terhelt földművest, hogy meghívja az
ünnepségre. A férfi elmondta, hogy
feltétlenül ott akar lenni, mert a keresztelendők közül nyolcnak ő mutatta
meg az utat az Úr Jézus Krisztushoz.
Mivel a nappalai telve vannak munkával, az emberhalászatot éjszakánként végzi: felkeresi a hegyen-völgyön
szétszórva élő vágyakozókat, így kevés
ideje jut alvásra. Ő maga így mondta: „ha lelkeket akarok nyerni, meg
kell adnom az árát. Sokszor két órát
alszom, de többször egyáltalán nem
jutok ágyba, másképp nem tudok embereket vezetni Jézushoz”.
Ezt a csodálatos elszántságot látva,
megszégyenülve kértem bocsánatot az Úrtól, hiszen én az ágyban
imádkozom. Megtehetek ennyit az
elveszettekért, Isten országának
növekedéséért. Hálás szívvel
N.N.
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„…..aki másokat felüdít, maga is felüdül…” (Péld 11,25)
Év vége felé kerül sor arra, hogy a távolban élő rokonokat felhívom. Így
történt ez legutóbb is. Az ország túlsó pontján élő unoka sógornőmet is
felhívtam. Beszélgetés közben rákérdeztem a másik sógornőmre, akivel
eddig még nem volt semmilyen közvetlen kapcsolatom. Ő elmondta, hogy
nagy szomorúság érte a családot, mert
a férje – az unokatestvérem – múlt
évben történt halála után most hirtelen elveszítette 47 éves fiát is, aki feleségét és 9 év körüli kisfiát hagyta itt.
Figyelve Isten indítására, elkértem a
telefonszámát, hogy ebben a kettős
gyászában az Úr vigasztalását adhassam át neki. Rövid vívódás után vettem a telefont és felhívtam. Nagyon
kellemes hang szólt bele a vonal túlsó végén. Pár perc után régi ismerősként beszélgettünk. Igen örültünk
egymásnak, sok félreértést is tisztáztunk. Mindketten igen sajnáltuk,
hogy az elmúlt időt egymás megismerése nélkül töltöttük el. Búcsúzás
előtt felajánlottam neki az imádságot.
Az „ámen” után közölte velem, hogy
most leteszi a kagylót, mert nem tud
beszélni.
Nem tudtam, mit rontottam el.
Kétségbe estem. Uram, most találtam, ill. találtad meg, és én máris
véglegesen elrontottam. Imádságban
borultam le az Úr Jézus Krisztus előtt,
és kértem a bocsánatát, és azt, hogy Ő

Gyerekszáj

hozza helyre, amit elrontottam. Ezzel a
szörnyű érzéssel, ami rám telepedett,
egy percig sem tudtam volna együtt
élni, így ismét felhívtam őt, és kértem
a bocsánatát. Megnyugtatott, hogy jó
volt beszélgetni, de nagyon rá szakadt
a gyász, ezért tette le a hallgatót, de ha
az üdülésből hazamegy, majd felhív.
Eltelt egy hét és nem hívott.
Ma délelőtt indított az Úr, hogy hívjam fel. Még mindig a Balaton mellett
volt és elmondta, hogy séta közben
szerette volna a gondolatait valakivel megosztani, de kétszeri kísérlete
is kudarcba fulladt, és akkor csörgött
a telefonja és a vonalban én voltam a
küldött. Isten így dolgozik, mondtam.
„Még ajkamon sincs a szó, és Te válaszolsz.” (Zsolt 139,4)
Az Úr még az ismét feltörő keserűségre is adott gyógyírt: „Megsebződni
anélkül, hogy megbocsátanánk, összetörni anélkül, hogy jobban törődnénk
másokkal, szenvedni anélkül, hogy
együttérzőbbé válnánk, értelmetlen,
hiábavaló, tragikus veszteséggé és a
legnagyobb pazarlássá teszi a szenvedést.” Dick Innes
Azt felelte, hogy erre volt szüksége.
Megvigasztalódott.
Isten segítsen abban, hogy nagy buzgalmamban ne riasszam el az Őt
keresőket. Jézusra nézzek, az Ő lábnyomába lépve, az Ő ütemezésére, az
Ő órájára figyelve menjek az elveszettek után. Ámen.
N.N.

Ebéd előtt túl sokat akar inni a másfél éves Kriszti,
de papa nem engedi neki mondván: „Légy szíves,
ne igyál, mert a mama finom levest főz ebédre!”
Kriszti csak ennyit válaszol: „Az nem biztos.”

***

Napsugár három évesen, séta közben először a mellkasa bal oldalára mutat, majd a jobbra, miközben ezt mondja: „Anya,
ha itt van a szívem, akkor ezen az oldalon lakik az Isten?”

***

Öt éves Napsugárral és négy éves Gellérttel beszélgetünk, szóba kerül
Egyiptom:
Napsugár: „Egyiptom? Onnan volt a menekülés. Csak azt nem tudom,
hova…”
Gellért: „Hát egyik Tomból a másik Tomba!”
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Még jócskán a múlt század első felében
születtem, ennél fogva a gyülekezetben akkoriban általános szabálynak tekintették, hogy a „hívők” ne
politizáljanak! Abból nem lehet baj.
Vizsgálódásaim során azonban hamar
világossá vált, hogy Isten véleménye
szerint, az Ő gyermekei „felelős fe
ladatot” töltenek be ebben a világban. Só, és világosság. Meg „hegyen
épített város”. Azzal is találkoztam,
hogy a II.Kor 5,20-ban azt mondja
Pál apostol, hogy „Krisztusért járunk
követségben”. Nézzük csak meg: kik
is a követek? Egy másik ország állampolgárai, akiket azért „küldtek jelenlegi állomáshelyükre”, hogy hazájukat
— annak értékrendjét — képviseljék.
Ezek értelmében bármit cselekszik is
a hívő ember, figyelembe kell vennie,
küldetését, a Mennyei világ szempontjait. Nem végezhetem a dolgaimat annak alapján, hogy nem törődöm azzal,
mi folyik az Országban, mit csinálnak a politikusok (akár itthon, akár
Európában). Fontossá vált tehát számomra, hogy megismerjem, mit vár
el tőlem,—és megváltottaitól— az Úr?
Pál apostol azt írta Timóteushoz írt első levelében: „Intelek azért mindenek
előtt, hogy tartassanak könyörgések,
imádságok, esedezések, hálaadások
minden emberekért, királyokért, és
minden méltóságban levőkért, hogy
csendes és nyugodalmas életet éljünk,
teljes istenfélelemmel és tisztességgel.” (1.Tim 2,1-2)
Tehát nekünk, —Isten gyermekeinek—
ez a dolgunk.
És ahol nem királyok vannak? Ott
az ország vezetőire kell gondolnunk,
meg a „minden méltóságban levőkre”.
Azért kell imádkoznunk, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk.
Ha pedig a jelen körülmények között
ez biztosítva van, akkor ezért legyünk
hálásak, és áldást mondjunk azokra
a vezetőkre, akik ezt lehetővé tették.
Hiszen jól tudjuk, hogy sok olyan ország van ma is, ahol ezek a lehetőségek nincsenek biztosítva keresztyén
testvéreink számára. Hálát kell adnunk azért a lehetőségért, hogy istenfélelemmel és tisztességgel élhetjük
életünket, és hirdethetjük az Ő igazságát, az Ő Igéjét. Nem kell félnünk
attól, hogy éjjel zörgetnek az ablakunkon, hogy öltözzünk, és el kell menni
velük „egy beszélgetésre”. (Az idősebb

generáció tudja, hogy voltak olyanok,
akiket így vittek el, és nem látták őket
többé az életben.)
Péter apostol ezt írja levelének 2. része 9. versében, hogy „ti pedig választott nemzetség, királyi papság,
szent nemzet, megtartásra való nép
vagytok”. Ezt a Jelenések Könyve két
helyen is megerősíti: „Tett minket királyokká és papokká az ő Istenének
és Atyjának” (papjaivá) (Jel 1,6) És
a Jel 5,10-ben is: „Tettél minket a mi
Istenünknek királyokká és papokká,
és uralkodunk a földön”.
Úgy-e itt már látható, hogy ezen egyértelműen az emberi közösség irányítását kell érteni?
A felsorolt igei idézetek alapján arra a
következtetésre lehet jutni, hogy Isten,
az Ő népén keresztül kívánja befolyásolni az országok sorsát. Ugyanakkor
azt is leíratta az Ő könyvében - Pál

MIT ÜZEN AZ ÉLETEM ?
Mind gyakrabban kérdezem:
Mit üzen az életem másnak?
Minek voltam itt?
Életem elfolyt éveit mire tékozoltam el ?
Mit bízott rám MESTEREM ?
Bűnbánattal kérdezem:
Mit üzen az életem?
Hirdette mit Tőle vett,
hogy az ISTEN SZERETET?
Üzente,hogy az a Vér megtisztít a
KRISZTUSÉRT,
minden embert aki hozzá viszi bűneit?
Mutatta a Golgotát?
Hirdette, hogy van tovább, hogy van
Út a Menybe fel?
Mit üzen az életem?
Füle Lajos

apostol szavai szerint - „meg van írva: A te néped fejedelmét ne átkozd”.
(ApCsel 23,5) Ebben tehát egyértelműen tiltja a Biblia, hogy rosszakat
mondjunk, rosszakat kívánjunk „népünk vezetőire”. Akkor hát mit kell
tennünk? És ha nem értünk egyet
az intézkedéseikkel? Lehet ellen
véleményünk? Mit tehetünk, amire
Isten hívott minket? Hogyan lehet az
életünkben valósággá a Jel 5:10-ben
idézett bibliaidézet: „Tettél minket …
királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.?” Egy eszköz rögtön

„beugrik”, amit a timóteusi levélben
olvastunk: az imádkozás! Isten gyer
mekeinek — minden bizonnyal — ez
a leghatékonyabb fegyvere.
Amikor az Úr Jézus elvégezte megváltási feladatát, s felment a Mennybe, az
Írás szerint „az Atya jobbjára ült”. Így
olvassuk a Zsidókhoz írt levélben: „Ő
(Jézus) azonban . . . mindörökre ült
az Istennek jobbjára.” (elfoglalta helyét a hatalomban.) (Zsid 10,12) Földön
járása során beszélt tanítványainak
arról, hogy „ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és
magamhoz veszlek titeket, hogy ahol
én vagyok, ti is ott legyetek.” (Jn 14,3)
Főpapi imájában azt kérte az Úr Jézus:
„Atyám, akiket nékem adtál akarom,
hogy ahol én vagyok, azok is énvelem
legyenek, hogy megláthassák az én
dicsőségemet. (Jn 17,24) Az Efézusi
levélben pedig azt mondja Pál apostol, hogy az Úr „Krisztussal együtt
megelevenített, és együtt feltámasztott (bennünket is) a halálból, és
együtt ültetett a mennyekben,a
Krisztus Jézusban”. (Ef 2,5-6) Itt
már, mint bekövetkezett valóságról ír az apostol. (1.megelevenített;
2. feltámasztott; 3. a trónra ültetett,
vagyis hatalomba helyezett).
Az Ige alapján el kell fogadnom, —
nem a láthatókra nézünk, hanem a
láthatatlanokra (2.Kor 4,18) —, hogy
nem az az igazság, amit magamról
gondolok, (kicsi vagyok; buta vagyok; méltatlan vagyok; jelentékte
len vagyok) hanem az, amit a Biblia
mond rólam.
Az Ige szerint Isten a teremtett
világ urává tette Ádámot, (I.Móz
1,28) aki „árulásával” elvesztette
ezt a hatalmat, de Jézus Krisztus
áldozatával visszaszerezte azt. Pál
apostol már azt írja a Róma 5,1-ben,
hogy „ha egynek bűnesete miatt (ez
volt Ádám bűnbeesése) uralkodott
a halál az egy által, sokkal inkább
az életben uralkodnak az egy Jézus
Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának
bővölködésében részesülnek.
Az Úr megerősítette az övéi elhívását
azzal, hogy különleges feladatkörrel
—és ahhoz szükséges hatalommal—
ruházta fel őket.
Biblia olvasó emberek között nem kétséges, hogy az Úr Jézus ma is „uralkodik” a Mennyben annak ellenére,

12
hogy itt a földön elég sok bűnt, és nyomorúságot látunk a szemünk előtt.
Akkor mégis mit jelent az, hogy Ő
uralkodik? Mit tesz Ő? A Zsidókhoz
írt levélben azt olvassuk: „…mert Ő él,
hogy esedezzék érettünk.” (Zsid 7,25)
Nem is gondoltam arra, hogy ez olyan
nagy dolog. A Biblia azt mondja, hogy
fontos. Isten népének is ez a feladata: könyörögnünk kell az Ő országáért, az Ő népéért, azért az országért,
ahol élünk, az országunk vezetőiért.
Feltételezésem szerint arra is gondolhatunk, hogy annak az evangélizációs
munkának, amit a Timóteus Társaság
végzett a középiskolások és egyetemisták
között két-három évtizeden keresztül,
talán már lassan beérik a gyümölcse.
Ennek folytán mind több és több —magas
végzettségű, egyetemi diplomával rendelkező— elkötelezett hívő keresztyén
lesz közöttük, akik alkalmasakká válnak
arra, hogy országunk vezetői legyenek.
Isten még azt is megteheti, hogy
Országunk teljes vezető-gárdája elkötelezett keresztyénekből jön létre,
mint Lincoln idejében az Amerikai
Egyesült Államokban.
Amikor polgárháború tépázta meg
Amerika békességét 1863-ban, az elnök, és a szenátus minden tagja hívő
volt. A keresztyénekből álló vezető testület megállapította, és belátta, hogy a
„gazdagságban, népességben és hatalomban oly mértékben megerősödött az
ország, mint akkoriban egyetlen más
nép sem, … hiú szívünkben azt gondoltuk, hogy ezt a sok jót a magunk kiválóságának köszönhetjük. Túlságosan
büszkévé és önelégültekké váltunk ahhoz, hogy Istenhez imádkozzunk, Aki
mindeneket teremtett. … Szükséges,
hogy megalázzuk magunkat Annak
hatalma előtt, Aki ellen vétkeztünk,
megvalljuk nemzeti bűneinket és imádkozzunk irgalomért és megbocsátásért.
… A Szenátus kérelmével teljes egyetértésben kijelölte Lincoln 1863 április
havának 30.napját, hogy legyen az, a
nemzeti bűnbánat, böjtölés és imádkozás napja”. (Szabadon vett idézet
Lincoln 1863-as proklamációjából.
Forrás:Kongresszusi Könyvtár, USA)
Ebből az említett példából látható,
milyen hatalmas eszköz van „Isten
gyermekeinek” kezében. Arra van
csak szükség, hogy Isten népe ráébredjen arra a felelősségre, —és arra a
csodálatos lehetőségre, és hatalomra—, amit Urunk a kezünkbe adott.
Élnünk kell vele!
Nagy Rezső
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Régóta olvasom a Mera újságot, mindig tik minden javukra van” (Róma 8,28)
találtam benne testre szabott cikket Édesanyám szépen tudott énekelni.
vagy bizonyságtételt. Nehezen szán- Egyik rokon temetésén - amíg nem
tam rá magam az írásra, de a pályá- kezdődött meg a szertartás -, leülzat mottója megállított és azóta nem tünk az orgonaösvény melletti padra
és halkan énekelte: „Uram, ó add, ha
hagy nyugodni.
Tízgyermekes, Istent-félő családban vándor utam” című éneket. Ez most
láttam meg a napvilágot, harmadik is a fülembe cseng.
gyermekként. Nővérem, bátyám már Közben nagylány lettem. Bátyám
elkerült otthonról, így én voltam a min- elvitt táncolni és én ott ragadtam.
Volt egy hódenes. Közben nőttek a húgaim és
dolóm, akiöcsikéim, később ők is részt vevel nagyon
hettek a családi vállalkozásban.
MIT KÍVÁNSZ
szerettem
Szüleink nagyon sokat dolgoztáncolni, kétak, hogy a tizenkét éhes szájat
Mit kívánsz? Végre
sőbb ő lett a
betömjék. Nehéz feladat volt ez a
el kell döntened:
férjem.
háború utáni időkben. Szüleink
vagy sikeres, vagy
Hamarosan
- hetente - otthon tartottak ös�áldott életet?
nagy váltoszejövetelt, és olvasták a bibliát.
Mert ritkaság az,
zás történt
Havonta egyszer megjelent egy
bárhogy is szeretnéd,
az életemúriember, aki prédikált. Hívtak
hogy ez a kettő
szépen egybeessék.
ben. Egyik
bennünket is, de mi nem akarFüle Lajos
barátnőm
tunk menni. Az emberek összeédesanyjásúgtak mögöttünk és az iskolában
tól megtudis megjegyzéseket kaptunk. Sokat
tuk, hogy a
lázadtam ebben az időben, mert nem
templomban kihirdették: két leányláttam tisztán a történteket.
Szüleink fiatal korukban evangélikus zót keresnek gondozónak fogyatékos
gyülekezethez tartoztak. Házasság gyerekek mellé. Ő elengedné a lányát,
kötés után az első négy gyermeket ha lenne társa –kérte a szüleimet, enmeg is keresztelték a templomban, gedjenek el legalább próbaidőre, ha
azután elszakadtak onnan. Az isko- nem tetszik, hazajövünk. Nehezen,
latársaimmal néha én is elmentem a de beleegyeztek. Így két nap múlva
templomba. Egyszer édesanyám adott a helyszínen voltunk.
öt forintot, hogy tegyem a perselybe. A főnővér felvezetett az osztályra, a
Az egyik osztálytársam azt mondta, gyermekekhez. A megdöbbenéstől
nehogy betegyem, elég oda 50 fillér is. majdnem visszafordultam. Aki ismeri
Nem emlékszem, hogyan döntöttem, Bódás János „Itt mérd le emberségede ilyenek láttán, hallatán még jobban det” c. versét, az megérti döbbeneteösszezavarodtam. Kerestem az igazsá- met. Azonnal haza akartam menni,
de gondoltam, egyet alszom rá.
got. Otthon
Másnap az otthonvezető elmondolyan köz„Van ember, aki bajba
ta, ha nem akarok a gyerekeknél
mondásokat
juttatja embertársait,
dolgozni, mehetnék a konyhára
hallottam,
de van olyan barát,
is, mert az ottani lány szívesen
mint:„Addig
aki ragaszkodóbb a
menne a gyerekekhez. Így megjár a koregyeztünk. Reggeli után ért a
testvérnél.”
só a kútmásik meglepetés: kiderült, hogy
ra, míg el
(Péld 18,24)
minden reggeli után áhítat van,
nem törik.”
ami kötelező. Na, gondoltam, jó
„Akit a kíhelyre kerültem. Közben összegyó megmar, a gyíktól is fél.” Azután amikor barátkoztunk a lányokkal, munkaa „kígyó megmart” azzal vigasztalt társakkal. Néhány hét után mégis a
édesapám, hogy „Akik az Istent szere- gyermekek mellett kötöttem ki, mert
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az vonzóbbnak látszott, és később
egészen megkedveltem a gyermekek
melletti teendőket.
Itt ismertem meg V. Évát, aki ekkor
már szakképzett gondozónő volt, az
idősebb nővérekkel együtt. Éva más
volt, mint a többi lány. Komoly, megfontolt, pontos, mindenkihez kedves,
fiatal kora ellenére olyan egyéniség,
akire fel lehetet nézni. Egyszer elmondta, hogy ő döntött Jézus mellett és ezután Őt akarja szolgálni.
Csodálkoztam elhatározásán, hogy
ilyen fiatalon minden világi szórakozásról le tudott mondani. Azért jó
munkatársak lettünk, vele nem lehetett összeveszni.
Ősszel - rábeszélésre - beiratkoztunk
az esti gimnáziumba. Két évet végeztem el, nekem nagyon nehéz volt, főleg
a matek. Férjhez mentem a korábban
említett fiúhoz, aki öt évig udvarolt. Az
egyik idősebb munkatársam mondta,
hogy reméli, életemnek könnyebb és
szebb szakasza következik - én is így
gondoltam. Búcsúzáskor Éva említette a levelezést, amit megígértünk
egymásnak.
Teltek az évek. Éva érettségi után felsőbb iskolába ment. Néha váltottunk
levelet. Nekem pedig jöttek a gyermekek egymás után, ki
se látszottam a sok
munkából. Hamar
rájöttem, hogy nem
is olyan könnyű az
asszonyi élet, de ha
így döntöttem, itt kell
helytállnom, mert
már felelős vagyok a családomért.
Bokros teendőim között levél jött
Évától. Elfelejtettem válaszolni, meg
egészen őszintén úgy gondoltam, mások a gondjaink, ne zavarjuk egymást.
Ő újra felkeresett levelével, kedvesen
érdeklődött, hogy vagyunk? Ekkor már
nem tehettem meg, hogy ne válaszoljak. Így lettünk barátnők. Ezután 35
évig leveleztünk, néha találkoztunk
hol itt, hol ott. Küldte nekem a tartalmas olvasni valókat, ezekből éltem
a nehéz időkben –ekkor már kezdtek
érdekelni a lelki dolgok is.
Férjem és a szülei figyelmeztettek, hogy
nem kell túlzásba vinni a lelki dolgokat. Szerintük elég, ha néha elmegyünk
templomba. A gyermekek meg vannak
keresztelve, konfirmáltak…, de én ak-

kor már többre vágytam.
Közben gyermekeink felnőttek, kirepültek, születtek az unokák. Azután
jöttek a betegségek, műtétek felváltva, férjemnek is nekem is. Sajnos férjem meghalt. Még fel sem dolgoztam a
gyászt, amikor nálam is gyógyíthatatlan kórt állapítottak meg. Ekkor ös�szeomlottam. Tudtam, hogy meg fogok
halni, mert ez már áttét volt. Nagyon
féltem a haláltól. Még a hálószoba ajtaját is kulcsra zártam. De minek??
Lányomék magukhoz akartak venni,
de nem mentem. Felhívtam Évát és elpanaszoltam nyomoromat. Ő azonnal
szervezkedett és néhány nap múlva már
egy csendeshéten találtam magam. A
bemutatkozásnál láttam meg, milyen
sokan vagyunk különböző terhek alatt.
Első este kaptunk egy igés lapot. Az
enyém így szólt: „Akik befogadták,
azok hatalmat kaptak, hogy Isten fiai legyenek, mindazok, akik hisznek
az ő nevében.” (János 1,12) Egész héten Mózes könyvéből, a pusztai vándorlásról volt szó. Itt jöttem rá, hogy
én vagyok az a pusztai vándorló, aki
negyven évig vándoroltam. A hétvégi
elbocsátó igém az Ézsaiás 1,18 volt:
„Jöjjetek, szálljunk vitába! – mondja
az Úr. Ha vétkeitek
skarlátpirosak is,
hófehérekké válhattok, ha vörösek
is, mint a bíbor, fehérekké lehettek,
mint a gyapjú.”
Ez az alkalom fordulópontot jelentett az életemben.
Útravalónak kaptuk, hogy keressünk
egy élő gyülekezetet, ahol erősödhetünk a hitben. Ezt a jó tanácsot megfogadtam és maradtam a falunkban,
az evangélikus gyülekezetben, ahol
tiszta evangéliumot hallhatok.
A gyógyszeres kezelések nagyon megviseltek sokféle mellékhatásukkal, de
Isten kegyelméből ma is élek.
Itt szeretném megköszönni Dr. Vizi
Éva testvéremnek, hogy egy fél évszázadon át barátom, majd testvérem lett.
Áldozatos szeretete megtörte ellenállásomat. Isten áldása kísérje életét!
Végül, de nem utolsó sorban hálásan
köszönöm a Mera testvéreknek is fáradhatatlan munkájukat. Isten áldja
mindnyájukat.
Sz. Istvánné, Bakonycsernye

Az Úr szól
„Semmi felől ne aggódjatok,
hanem imádságotokban és
könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel
kívánságaitokat az Isten előtt.”
(Fil 4,7)
Vasárnap délután van. Indított az
Úr, hogy régen látott testvéreket
hívjak fel telefonon. Az egyik beszélgetés során rákérdeztem egyik
közös testvérünkre, akivel tavasszal
egy csendes hétvégén ismerkedtem meg. Krisztina első gyermekét várta, és az áldott állapot vége
felé közeledett. Megtudtam, hogy
kisfiával kórházban van, mert a kis
legény veséjével baj van. Testvérem
jelezte, hogy ebben a helyzetben az
anyuka nem is veszi fel a telefont.
Belenyugodtam, ám pár perc múlva az Úr határozottan telefonálásra
indított. Krisztina, Mátéval, a férjével együtt kihangosítva vette fel
a kagylót, így telefonon keresztül
imádságban kértük az Urat a gyermek gyógyulásáért.
Ismét megtapasztalhattam, ha az
Úr indít a cselekvésre, azt azonnal,
örömmel, az Ő nagy neve dicsőségére tegyem meg.
Nem tartottam érdemesnek, hogy
ezt a történetet közkinccsé tegyem,
de a történet folytatódott, ami az
Úr hatalmát, lehajló szeretetét még
nyilvánvalóbbá teszi, így mégis
megírom.
Az Úr ismét indított, hogy telefonáljak, és Krisztinát a kis Janóval
már otthon találtam. Elmúlt a láz,
a kicsi a gyógyulás útjára lépett.
Krisztina elmondta, hogy a vasárnapi imádság után a kis beteg már
sírás és különösebb erőszak nélkül bevette a gyógyító orvosságot.
Ezután – minden orvosi beavatkozás előtt – imádkoztak az Úrhoz,
kérve a kezelés hatékonyságát. E
próbán keresztül így került egy
család közelebb Istenhez, csodálva az Ő nagy tetteit.
Hálával egy
gyakorló imádkozó
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A szeretet összeköt
Olyan jó azt tudni, hogy Istennek a múltban is volt és
a jelenben is van népe, akik teljesen odaszentelt, engedelmes életet akartak és akarnak élni. Ők azok, akik
élő hitet kaptak Isten kegyelméből. Fontosnak tartják a
missziót, az igehirdetést, a bizonyságtételt, hogy lelkiekben fejlődjenek, egymás hite által épüljenek. Az Úr Jézus
parancsba adta ki a tanítványainak: „…Tegyetek tanítványokká minden népeket. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme
én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt
28,19-20.) Ez ma is parancs minden Krisztus követő számára. Örömmel tölti el szívem, hogy vannak testvérek,
akik Isten indíttatásának engedelmeskednek, akikben
az ELSŐ SZERETET tüze ég! Akik szervezik, hogy havonta egy alkalommal, szombati napon (délelőtt és délután) együtt legyünk, Isten igéjét tanulmányozzuk, és a
nekünk szóló üzenetével foglalkozzunk. Ezeken az ös�szejöveteleken különböző egyházakhoz, és felekezethez
tartozó testvérek vannak jelen, de egy a célunk, az örök
élet elérése, hit által, kegyelemből.
Számomra idegen kijelentés az, ha valaki azt mondja,
szakítsunk időt az Úr dolgaira. Isten igéje úgy szól: adtam neki időt! Isten ad időt, napi 24 órát az ember számára, de adott szabad akaratot is. Rajtunk múlik, mire
használjuk a kegyelmi időt, mit gyarapítunk Isten kegyelméből. Egy szombati napon a Nyíregyháza Mandabokori
Evangélikus Imaházban volt az Istentisztelet. Bejött
valaki, aki egy elektromos járművel közlekedett az
Imaházban. Mozgáskorlátozott, általam ismeretlen személy. Odamentem hozzá és köszöntöttem. Az az igazság,
örömöt akartam neki szerezni, hogy mi, akik ép kézzel,
ép lábbal rendelkezünk, szeretjük őt Isten kegyelméből.
Én akkor még nem gondoltam, hogy egy kedves barátból
testvér lesz. A beszélgetés kapcsán megadta nekem éjjelnappal hívható telefonszámát, így naponta időt fordítunk
az imádkozásra, az Úr dolgairól való beszélgetésre. Nagy
öröm számomra, hogy a barátból lelki testvér, hűséges
imatárs lett. A szeretet összeköt, a korkülönbség nem
számít, számunkra az Úr ügye fontos, megérteni, cselekedni Isten akaratát.

Több, mint 10 évvel ezelőtt történt, hogy a gyümölcsös
kertemből jöttem haza távolsági busszal. A buszról leszállva, máskor helyi járattal utazom tovább a végállomásra, ahonnan a következő busz indul. Ekkor gyalog
indultam a végállomás felé. Olyan 350 méter gyaloglás
után az első útkereszteződésben valaki jött velem szembe és idegen akcentussal azt kiabálta hangosan: Biblia,
Biblia, Biblia! Visszafordultam és abba az irányba folytattam az utat, amerre ő ment. Kérdeztem: Ki vagy? Mit
szeretnél? - magyarul nagyon keveset tudott, így kicsi
szláv nyelvtudásommal próbáltam megérteni mit akar. A
beszélgetés kapcsán kiderült, hogy ő adventista, lengyel
állampolgár és találkozni akar a nyíregyházi adventista
lelkésszel. – Késő este van – mondtam neki – és nem tudom, hol lakik a lelkész. Feltettem magamnak a kérdést:
mit tegyek? Itt vagyok az éjnek idején, és arra gondoltam:
ez a feladat nekem adatott. Ekkor eszembe jutott, hogy
az Úr Jézusnak akkor is, és ma is áll az a kijelentése: „…
amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,40.)
Az Úr Jézus azonosul a bajba jutottakkal, a segítségre
szorulókkal. Az irgalmas samaritánusnak is nyilván volt
saját feladata, a bajba jutott embert mégis elvitte a vendégfogadóba, gondját viselte. Az Úr arra indított, hogy
az adventista barátommal buszra szálljak, és késő este
elkísérjem egy adventista családhoz. Ők vendégként befogadták az ismeretlen idegent. Mindezek után találkoztam
a befogadó testvérrel és ő elmondta: testvéri kapcsolat
jött létre közöttük. Ez az eset tanulságos volt számomra,
ha az Úr feladatot ad, a megoldásban sem hagy magunkra. Jézus azt mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek:
higgyetek Istenben és higgyetek énbennem, én veletek
vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 20,28.)
„Nem hagylak titeket árvákul.” (Jn 14,18)
Nagyon fontos számunkra, akik Isten követői vagyunk,
hogy a lehetőségeket, amelyeket Isten ad a vele való találkozásra embertársainkon keresztül, vegyük észre,
ragadjuk meg ezeket a lehetőségeket az Ő nevében, hit
által, az Ő kegyelméből.
A. József, Nyíregyháza

Több lett egy egyszerű barátnál
Istenfélő családban nőttem fel.
Nagymamám volt az, aki Jézushoz
kézen fogva vezetett. A szüleim is
templomot szerető, hívő emberek
voltak. Ezen az úton járva, én sem
tértem el erről az útról. Szerettem
és szeretem az Úr hajlékát, azt a közösséget, ahol dicsérhetjük és magasztalhatjuk Őt. Még idősen is részt
veszek a templomi kórusban, mert
nagyon szeretek énekelni. Egyedül
már nem sok alkalomra tudnék eljutni, de Isten adott segítségül egy

igazi testvért, akivel az Úr házába
és minden alkalomra elmegyek.
Két és fél évvel ezelőtt hazavitte
a férjemet az Úr, akivel 57 évet éltünk szeretetben és békességben.
Ez nagyon mély fájdalmat okozott
a lelkemben, de Isten akaratában
megnyugodva fogadtam el, tudtam, hogy hová megy, hiszem, lesz
találkozás.
Ez a nagy próba is könnyebb volt egy
olyan testvér segítségével, aki mindenben mellettem állt. Az ő életében

is bekövetkezett ez a próba, de Isten
őt is felkarolta, a testvéri közösségbe
vezette. Ő még fiatalabb. Nekem van
szükségem a segítségére, de hála legyen Istennek, hogy mindenben segítségemre van, mind fizikai, mind
lelki téren. Megbeszéljük együtt a
hallott igéket, énekelünk, imádkozunk. Nem tudok eleget hálát adni
és megköszönni Istennek, hogy ilyen
lelki testvért adott mellém.
Sz. Jánosné, Nagydobrony
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Testvérré vált ellenség
1941. december 7-e valószínűleg az
egyik legismertebb dátum a nyugati
kultúrkörben. Ezen a napon történt a
Peal Harbor elleni japán támadás. A
kezdeti döbbenetet a bosszúvágy váltotta az USA-ban. Valamilyen módon
mindenképpen vissza akartak vágni a Japán Birodalomnak. Az óriási
távolság miatt sok ötlet szóba került
és legalább annyi a süllyesztőben végezte. Végül is a Jimmy Doolittle
neve által fémjelzett tervet ültették át a valóságba, miszerint
viszonylag közel a Japán partokhoz egy anyahajóról, közepes bombázókat küldenek Japán
fölé. Rendkívül kockázatos és
vakmerő terv volt, a sok különböző veszély mellett tekintettel
arra, hogy az üzemanyag készlet
miatt csak az akkor szövetséges
kínai területen volt lehetséges a
leszállás, sehol máshol.
A 80 önkéntes egyike Jacob
DeShazer volt. Gyűlölte a japánokat
az aljas támadásért és mindenáron
bosszút akart állni. A bosszú napja
1942. április 18-án jött el. Mivel a japánok felfedezték a feléjük tartó hajórajt, ezért a tervezettnél korábban
kellett felszállnia a 16 bombázónak.
Ezt annak ellenére vállalták a személyzetek, hogy komoly esély volt az
üzemanyag idő előtti kifogyására. A
célpontokat Tokió és négy másik város adta. Annyira váratlanul érte a
japánokat az örült terv, hogy a légvédelem nem tudott érdemben semmit
sem tenni az amerikai gépek ellen. A
bombázók, a halálos terhüktől megszabadulva tovább repültek nyugat
felé, hogy elérjék a biztonságos kínai
területet. Az üzemanyaggal kapcsolatos félelmek azonban beigazolódtak
és 15 repülőből kellett a személyzeteknek ejtőernyővel távozni. Szabad
Kínát egyetlen gép érte csak el.
A legénységek többsége épségben ért
földet és a kínai ellenállók óriási áldozatokat és veszélyt vállalva kimenekítették a megszállt területről őket.
Jacob és 7 társa viszont fogságba esett.
Hármat közülük néhány hónap múlva kivégeztek, a többiekre pedig 34

hónap magánzárka és mindennapos
embertelen kínzás várt. Összesen 40
hónapot töltöttek fogságban, amit emberileg megmagyarázhatatlan módon,
négyen túléltek. Elképesztő szenvedéseken kellett keresztülmenniük,
amiket most nem részletezek, de a
túlélők minden nap arra gondoltok,
hogy milyen jól jártak azok, akiket
kivégeztek.

Majd két év fogság után, egy átlagosnál jobb indulatú tiszt segítségével Jacob egy Bibliához jutott, ami
teljesen megváltoztatta. Először
is megvallotta bűneit és bocsánatot kért Istentől. Mikor megérezte
az Úr jelenlétét és megbocsátó kegyelmét, megnyíltak lelki szemei.
Az őt és társait kegyetlenül kínzó
japán katonákra őszinte, szeretetteljes sajnálattal tudott tekinteni,
a korábbi mérhetetlen gyűlölet helyett. Megfogadta, hogy ha lesz lehetősége, akkor valamilyen módon
szolgálni fog a japán emberek felé,
megvallva Jézus Krisztust, megosztva az öröm hírt. Isten megtartó kegyelméből, túlélte a fogságot
és a háború végén kiszabadult. A
lehető leggyorsabban hazautazott,
de nem valamilyen menekülés vagy
honvágy miatt, hanem azért, hogy
ne maradjon le a teológiai felvételiről. Ugyanis a szabadulás után első
és legfontosabb dolga az volt, hogy
egy seattle-i teológiára jelentkezett. Nem foglalkozott azzal, hogy
háborús hősként hónapokig élvezhette volna a rivaldafényt és az ünneplést (életében és halála után 13

különböző kitüntetést kapott, köztük a három legmagasabb katonai
és civil elismerést).
1948. december 28-án friss házasként,
feleségével megérkezett Nagoyaba,
abba a városba, amire néhány évvel
korábban bombákat dobott. Micsoda
különbség! Az igazi gonosz ellen nem
fegyverekkel és bosszúszomjjal kell
harcolni, hanem Istennek odaszánt
élettel, a tiszta evangéliummal, Jézus
Krisztus szeretetét hirdetve!
Néhány napon belül páratlan bizonyságtételi lehetősége nyílt. Megtudta,
hogy az a japán bíró, aki három társát halálra, őt pedig életfogytig tartó
börtönre ítélte, most börtönben ül,
mint háborús bűnös és a kivégzésére
vár. Japán ekkor még amerikai megszállás alatt állt.
DeShazer, most kihasználta, hogy háborús hősként tekintenek rá és minden
követ megmozgatott, hogy megmentse
korábbi ellenségének életét. Sikerrel
járt. Ennek híre óriási tiszteletet ébresztett a japánok körében és érdeklődni kezdtek, hogy ki is ez az ember
és mit hirdet.
Azonban a többség mereven elutasította a keresztyénséget és a háború
elvesztése, valamint az idegen megszállás miatt még inkább ragaszkodni
kezdtek őseik vallásához. De Jacob
nem adta fel és minden lehetőséget
megragadott a szolgálatra.
Isten ekkor egy különös ajándékot
adott szolgájának: Fucsida Micuo,
az a pilóta, aki a Pearl Harbor elleni támadás első hullámát vezette,
elfogadta Jézus Krisztust személyes megváltójának és Isten szolgálatába állt.
Gondoljon bele, Kedves Olvasónk:
az az ember, aki elvakult gyűlölettel
sok ártatlan halálához vezető támadást vezetett, azzal az emberrel, aki
erre bosszúból pusztítással felelt,
most egymás kezét fogva tesznek
bizonyságot egy olyan erejű szeretetről, ami az ellenségeket is testvérré teszi!
A valós, hiteles bizonyságtétel nem
maradt válasz nélkül. Egyre többen
kezdtek az egyetlen, igazi Istenhez
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fordulni. Ezrek tértek meg és fordultak el hamis bálványaiktól, felvállalva sokszor a család és a társadalom
megvetését. Japánban egy családból
vagy közösségből való kitagadás nem
csak üres frázis, hanem véresen komolyan vett, örök érvényű döntés.
De, sokan meglátták, hogy a családi
hagyományok csak halált hoznak,
míg Istennel és embertársainkkal
való megbékülés, életet és áldást.
Jacob és felesége összesen 30 évig
szolgáltak Japánban és tettek szert
általános ismertségre. Feddhetetlen,
átadott életű, hiteles keresztyénekként
sok lehetőséget kaptak Istentől és emberektől az örömhír továbbadására.
Munkájuk nem volt hiábavaló: ös�szesen 23 gyülekezetet alapítottak,
melyek valós, élő gyülekezetekként
működtek tovább DeShazerék távozása után is. Szolgálatuk közben
volt idejük a családjukra is: öt gyermekkel ajándékozta meg őket az Úr.
Jacob DeShazer 95 éves korában,
2008-ban költözött az örök Hazába.
Nemeshegyi Zoltán

A „Testvérré vált barát” pályázatra
érkezett hosszabb-rövidebb írások
közül az alábbi levélírókat jutalmaztuk:
Asztalos József, Nyíregyháza
Bódis Sára, Kraszna, Erdély
Egyed Erzsébet, Erdély
Erdei Ferencné, Hajdúhadház
Erdei János, Mezőkovácsháza
Juhász János, Bekecs
Fábián Tiborné Éva, Kelebia
Kontra Imréné, Tata
Letcsák Jolán, Nagydobrony
Nagy Rezső, Balatonszemes
özv. Oroszi Pálné, Kárpátalja
P Arany Júlia, Tahitótfalu
Póczos István, Fényeslitke
Révész Andrásné, Kisvárda
Solák Irma Románia, Nagyvárad
A könyvjutalmat postán küldjük el.
Nagyon köszönjük, hogy írásaikkal
hozzájárultak a Lelkiposta műsorához, illetve az Antenna magazin
anyagához!
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Legyőzni a rosszat – jóval (lehetséges?!)
Amikor az 50. pályázat előtt voltunk,
gondoltunk egy nagyot: kérdezzük
meg hallgatóinkat, vajon milyen témában olvasnának szívesen írásokat?
Természetesen a korábban már meghirdetett témák nem jöhettek szóba,
de így is kaptunk néhány érdekes és
mindenki
érdeklődésére számot
tartható javaslatot.
Az egyik
legkülönle ge s ebb
most kerül sorra.
Minden
magyarázat helyett hadd közöljük a javaslattevő sorait:
„Kedves Antenna Szerkesztőség!
Kértek téma javaslatot. Engem nagyon foglalkoztat a gonosz jóval való legyőzése. Többször próbáltam
de sikertelenül. Pedig a Máté evangéliuma 5. nagy része erről szól. Jó
lenne ezt az olvasókkal megbeszélni. Mert nemhogy a másik arcukat
nem tartjuk oda az ütés elé, hanem
ösztönből legtöbbször visszavágunk,
sokan, hívőként is sajnos. Tisztelettel
szeretettel: P. A. Júlia, Tahitótfalu”
Igaz, ami igaz, ez valóban fogas kérdés!
És nem csupán a Hegyi beszéd híres
sorai sarkallnak bennünket erre a különös hadakozásra, de Pál apostol is
ugyanezt írja a Római gyülekezetnek:

„Ne győzzön le téged a rossz, hanem
te győzd le a rosszat a jóval.” (Róma
12,21) A ma embere azonban nagyon
is idegenkedik ettől – mint minden
olyan tanításától a szelíd Megváltónak,
amelyik nem látszik logikusnak, vagy
az én- és önközpontú, sikerorientált
világunk győzelmi technikáiban átvehetőnek és alkalmazhatónak, célravezetőnek…
Ám nem szeretnénk elbújni
a kérdés felvetése elől! tehát
ezúton kérjük
hallgatóinkat és
Ol v a s ói n k at ,
hogy amennyiben életük számos
megtapasztalása között (vagy az
Önök által személyesen ismert emberek életében) erre
a győzelemre tudnak hiteles példát,
írják meg nekünk! Mi pedig ígérjük,
hogy a Lelkiposta műsorában, illetve
az Antenna újság decemberi duplaszámában igyekszünk minden olyan
történetet megjelentetni, amely világosan mutatja ezen a területen is
Megváltónk győzelmét.
A pályázat mottója:

Győzd le a rosszat – jóval
Beküldési határidő:
2019. október 25.
A legjobb pályamunkákat beküldőket egy-egy különösen szép kiadású
képes Bibliával jutalmazzuk!

Vidám percek – Nyelvében él a gyülekezet
Néha imádságainkban különös dolgokat mondunk, még jó, hogy mire a
Mindenható trónja elé kerül, már „kijavítva” hangzik el… (v.ö.: Róm 8,26!)
Íme, néhány idézet:
– „Kérlek, adj erőt Uram, hogy ellen tudjak állni a sátán mester
ségeskedéseinek!”
– „Segíts, Uram, hogy mindig a keresztre tudjam szegezni a szemeimet!”
– „Kezedbe ajánlom a lábaimat.”
– „Kérlek, Uram, ne engedd, hogy becsapódás érjen minket!”
– „Én is félek a haláltól, de majd valahogy túlteszem magam rajta.”
– „Uram, kérlek, segíts meg, ha valami rosszat csinálok.”
– „Köszönöm, hogy van fedél alattunk.”
– „Köszönöm, hogy megszülettél és Isten éltessen sokáig, Uram!”
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Akik figyelemmel kísérik adásainkat
tapasztalhatják, hogy igyekszünk elég
sokféle embert megszólaltatni, hiszen
hallgatóink is nagyon sokfélék. Arra is
törekszünk, hogy különféle felekezeti
háttérből jöjjenek előadóink, interjú
alanyaink, hiszen Krisztus teste egy
és egységes, tehát a lényegi kérdés
nem az, hogy ki milyen háttérben éli
a kereszténységét, hanem az, hogy
éli-e egyáltalán?
Csak néhány kiragadott cím és név
az elmúlt hetekből, a teljesség igénye nélkül.
Koreai misszionáriusok hazánkban
és szerte ezen a világon. Vendégünk
volt Kim Pál, aki 1990 októberétől él
és szolgál hazánkban, egyikeként annak a 30000 koreai misszionáriusnak,
akik szerte ezen a világon hirdetik az
evangéliumot. Kim Pál testvérünk fő
szolgálati területe az egyetemi ifjúság
Istenhez vezetése, talán azért is, mert
annakidején ő is egyetemistaként találkozott az örömhírrel, s nyert új életet Krisztusban.
A beszélgetésnek fájdalmas nyomatékot adott a koreai turistacsoportot
ért dunai baleset, hiszen pont a tragédia napjának délelőttjén rögzítettük a felvételt.
Keresztényüldözés a XXI. században
szerte ezen a világon és Európában,
mert, hogy ilyen is van, mégpedig a
világ számos pontján, komoly mértékben, illetve Európa értékrendi válságban. Győrfy Károly evangélikus
testvérünkkel beszélgettünk, aki a
fenti témákban könyveket is írt.
Cséki Győző és felesége Marika szinte állandó külső munkatársként segíti
a cigányműsor elkészítését. Nagyon
hálásak vagyunk elkötelezett életükért, s azért a rendíthetetlen hitért,
mellyel az üdvhadsereg berkein belül
dolgoznak a nehéz helyzetben levő testvéreik felemelkedéséért. Szolgálatuk
különös aktualitást kapott az elmúlt
hetekben, hiszen egyik napról a másikra (szó szerint!) egy pályázattal
kellett elkészülnünk, melyben részletes beszámolót kellett készítenünk a
magyarországi cigányság helyzetéről
(származás, történelmi visszatekintés,
szociális helyzet, népesség alakulás,
iskolai végzettség, foglalkoztatási

helyzet, beilleszkedési problémák a
többségi társadalomba, stb. )
Külön ki kellett térnünk a beszámolóban a cigánymisszió helyzetére is,
illetve részletesen be kellett számolnunk a rádió által folytatott munkára
is, hiszen 18 éve készítünk célzottan is
műsorokat a roma testvérek számára.
Ennek pont most, június 15-én volt
az évfordulója, tehát immár felnőtt
korba lépett a Mera cigányműsora.
Imádságaikban, ha tehetik gondoljanak erre is kedves Olvasóink, hiszen
a pályázat sikeressége hozzájárulhat
a középhullámú adások anyagi fedezetének előteremtéséhez.
A határon túl is jártunk ezekben a
hetekben is, s beszélgettünk lelkészekkel, lelki munkásokkal, „egyszerű
gyülekezeti tagokkal” magyarokkal,
és romákkal egyaránt.
A tavaszi ünnepek kapcsán többen
megfordultak nálunk.
Pataky Albert, a Pünkösdista Egyház
vezetője beszélt a Húsvét lényegéről,
s az üres sír csodájáról, Jézus feltámadásának máig ható győzelméről,
s arról, hogy személy szerint neki mit
jelent mindez, hogyan határozza meg
a mindennapjait.
A mennybemenetelről Újvári Ferenc
baptista lelkipásztorral, a budapesti
missziókerület vezetőjével és feleségével Anikóval beszéltettünk.
Pünkösdre készülésünkben Kocsis
Fülöp érsek metropolita volt a segítségünkre, aki az ünnep lényegén túl,
saját személyes hitéről, és Isten iránti
elkötelezettségéről is bizonyságot tett
a rádió hallgatóknak.
Miért csináljuk?
Ha lecsonkítanám azt mondhatnánk,
ilyen a rádiós munka, állandóan újabb
és újabb anyag kell, mert „a rádió egy
éhes sárkány, akit soha nem lehet jóllakatni.”
Nem mondom, hogy nincs benne
igazság, de ennél sokkal mélyebb az
elkötelezettségünk. „Mert a Krisztus
szeretete szorongat minket, mivel
azt tartjuk, hogy ha egy meghalt
mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért,
hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük

meghalt és feltámadt.” (2.Kor 5,14-15.)
Köszönjük, ha imáikban megemlékeznek rólunk, hiszen „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek
tehát az aratás Urát, hogy küldjön
munkásokat az aratásába.” (Mt.9,37.)
Kulcsár Anikó
Gabriella vagyok. Lassan
már 1éve rátaláltam a
MERA rádióra, miután
vettem egy netes rádiókészüléket. Nagyon köszönöm, hogy ezáltal is lehetőséget
kapok a lelki épülésre.
Jó magam már közel 30 éve vakon
élek. Pál apostollal együtt vallom:
elég nektek az én kegyelmem... Soha
nem éltem meg csapásként a vakságot, amit egy betegség következtében kaptam, hanem lehetőség arra,
hogy Isten szeretetéről beszéljek az
embereknek arról, hogy így is tud
és akar használni.
Mit kaptam? Csupa ajándékot: társat, munkahelyet, vakvezető kutyát... Csupa olyan dolgot, amiért
hálás vagyok, meg minden másért is. Családomban én vagyok isten gyermeke csupán, de hiszem,
hogy még családom többi tagja is
Istenhez térhet, örök életet kaphat
Jézus kereszthalála által.
Köszönet képpen munkájukért szeretném elküldeni egy versem. Isten
ajándékaként néha írok is.
Ma még enyém...
Ma még enyém a nap ragyogása,
a múló évek tündöklő varázsa,
de nélküled, lásd Uram, semmit
sem értek,
nálad nélkül minden csak sötétségbe érhet.
Szeretetedre és irgalmadra vágyom,
tudom, benned meglelem földi
menyországom,
a világ baja között leroskadok én is,
de keresztedre nézek, újra kezdem mégis.
Bár utam keskeny,
sokszor elcsüggedek,
de te vársz engem ott is,
bízva hozzád megyek.
Áldás kívánással:

Gabi

18

Az ifjú hegymászók ellátogattak
Matungához, az öreg bölcshöz. Azután
jutottak erre az elhatározásra, hogy
a térképeik összeegyeztethetetlenné
váltak. Az egyiknek erre, a másiknak
arra mutatta a térkép a csúcs felé vezető utat. Abban reménykedtek, hogy
Matunga, aki mindig a hegy lábánál
élt, és állítólag többször járt a csúcson, majd elmondja nekik, melyik
a helyes térkép.
Matunga törökülésben gunnyasztott
nádgyékényén. Sorra tanulmányozta
az összes térképet.
- Nos? – sürgették a fiatalok. – Melyik
térkép igaz?
- Mindegyik – felelte Matunga.
- Mindegyik? – csodálkoztak a fiatalok. - Az, hogy lehet?
- Bizony, minden út fölvezet a csúcsra - bizonygatta Matunga.
- Na, de az én térképemen itt veszélyes sziklák vannak. Nála viszont
ugyanazon a ponton kellemes tisztás.
Hogy lehet mindkettő igaz? – mutogatta Matungának a térképet az egyik
hegymászó.
- Az úgy volt, hogy mindegyik térképkészítő csak egy utat próbált ki,
ezért csak egyet rajzolt rá a térképre.
Az összes többi területet pedig veszélyesnek jelölte.
- Akkor igencsak könnyű lesz feljutni a csúcsra – örült az egyik lány.
- Szinte bármerre mehetünk, mindenütt lesz út is.
- Így van - bólogatott bölcsen Matunga.
- De ha ez igaz, miért vállalkoznak
ilyen kevesen a hegy megmászására? - kérdezte az egyik fiú.
- Mert nem tudják, amit ti tudtok, és
a hegy félelmetesnek tűnik előttük –
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felelte egyszerűen Matunga.
A hegymászók megörültek az újonnan szerzett híreknek, és jókedvűen
indultak útnak. Már nem bírálgatták
egymás térképét, de mindegyik megmaradt a saját útvonalánál.
Az első csoportnak nehéz, köves terepen vitt az útja. Út közben folyamatosan látták a fenséges tájat. Ez biztatta
őket, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy nagyon a hegy peremén
járnak. Gyakran haladtak a sziklák
szélén. Egy-egy kő a mélybe hullt a
lábuk alatt. A nap forrón tűzött rájuk.
- Talán mégsem ezt az utat kellett volna választanunk – sóhajtotta az egyik
lány. – Mehettünk
volna a másik csapattal is az erdő mélyén.
- Csak a gyengék haladnak az árnyékos
erdőben! Mi erősebbek és ügyesebbek
vagyunk, mint ők!
Hamarabb felérünk
a csúcsra, és tovább
élvezzük majd az ott
elénk táruló látványt!
– jelentette ki egy fiú.
Míg beszélt, nem figyelt előre. Nem vette
észre, hogy az út elfogyott a lába alatt. A
szikla peremére ért,
és lezuhant.
Egy másik csoport
sokkal könnyebb
úton haladt. Erdők hűvös árnyékában jártak. Semmit sem láttak a tájból, de ez nem zavarta őket. Lassan
haladtak, meg-megálltak. Csak a kényelemre koncentráltak. Néha, járás
közben, a fák leveleit tépkedték szórakozásból, vagy belevéstek valamit a
fatörzsekbe. Az út sokáig olyan széles
volt, hogy egymás mellett haladhattak.
Hirtelen valahogy mégis elfogyott az
út. Észre sem vették, és benn voltak
az erdő sűrűjében. Se jelzés, se ösvény semerre, csak a szúró, tövises
növények mindenütt.
- Nem erre kellett volna jönnünk!
Nem erre kellett volna jönnünk! –jajgatott egyikük, de hiába, a növények

közül csak vérző sebekkel tudtak kivánszorogni.
A harmadik csoport a hegy túloldalán haladt. Elmélyülten mentek előre, nem is nagyon figyeltek egymásra.
Igyekeztek minden erejüket a járásra
összpontosítani, hátha ez segíti őket,
hogy könnyebben feljussanak a csúcsra. Egyszer egyikük mégis megszólalt: - Mintha már jártunk volna itt.
Mind felnéztek. Ekkor vették észre, hogy az út nem visz sehová. Csak
körbe-körbe mentek… A helyes utat,
az egyetlen utat egyik csoport sem
találta meg.
Most Nicota, egy
helyi halász felesége lépett be
Matungához.
- Matunga, azt
mondják, hegymászók jártak nálad. Mit kerestek
itt?
- Tudni akarták,
melyik úton menjenek fel a hegyre.
- De hisz te magad sem voltál a
hegyen soha, és a
térképekhez sem
értesz! Mit mondtál nekik?
- Hogy minden
út, amiket a térképek jelölnek, igaz.
- De mért mondtad ezt nekik?
- Hogy békét teremtsek köztük.
- Az nem zavar, hogy ebbe bele is
halhatnak?
- Legalább békében halnak meg – vonta meg a vállát Matunga, a nagy bölcs.
- Ej, Matunga. Ha ezt a törzsfőnök
megtudja! Nem akarok a helyedben
lenni akkor! – rázta a fejét Nicota.
- A fiatalok a hibásak! Mért engem
kérdeztek, mért nem a törzsfőnököt?
– védte magát Matunga. Nicota erre nem tudott mit felelni. Otthagyta
Matungát, aki jókedvűen üldögélt
kunyhójában tovább.
Kotmájer Edina
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A MERA adásai január 1-től
középhullámon (1548 kHz)
Ha még emlékeznek, különleges tavaszunk volt ebben az évben. Először,
mintha nem is akart volna tavaszodni, de aztán hirtelen – szinte egyik
napról a másikra – virágba borultak
a fák. Aztán nyár lett, majd újra hideg. De ami a legfőbb különlegessége volt ennek a tavasznak – alig esett
az eső. Aki egy kicsit is megpróbálta
végiggondolni, nagyon hamar rádöbbenhetett arra, hogy ennek nem lesz
– mert nem is lehet – jó vége.
Áprilisban több helyen arra panaszkodtak, egy hirtelen jött fagy elvitte a
gyümölcs nagy részét, mert a virágok
nem élték túl a hajnali mínuszokat.
S miután március és április szokatlanul száraz volt, azt mondták, hogy
ha egy héten belül nem lesz eső, hát
nem lesz gabona… Közben hallgattam az időjárás jelentéseket, amelyek
valami nemtörődöm fölényességgel
adták tudtul: nem lesz eső, szép idő
lesz, ne aggódjanak, a felhők messze
elkerülnek minket…
Aztán jött a május – és vele megjött
az eső. Néhány napon belül már azt
lehetett hallani, hogy a rossz időre
panaszkodik mindenki úton-útfélen.
Mert hideg van, mert lucsok van, s drága meteorológusaink újra és újra próbáltak biztatni mindenkit, hogy már
csak néhány nap és visszatér a nyár.
Persze a mezők közben kizöldültek, a
gabona, a kukorica és még jónéhány
aszály sújtotta termény egyszeriben
magához tért… Na, de mi lesz így a turista szezonnal, a túl korán kinyitott
strandokkal? Veszteség, veszteség…
Azért annyira nem lehet kevés a turista, mert más statisztikai adatok
szerint igen jó a szállodai szobák kihasználtsága, s aki Budapesten jár,
tapasztalja, hogy napközben alig hallani magyar szót a belvárosban.
Aztán jött a május végi sokk. Egy nagy
szállodahajó Budapesten egyszerűen
átgázolt egy dél-koreai turista csoportot szállító hajón, majd pár száz méter
múlva kikötött, mintha nem történt
volna semmi. Az eltűntek egy részét
máig keresik, a katasztrófa elképzel-

hetetlen fájdalmat okozott nagyon sok
családban. S akkor valaki megkérdezte: milyen veszteségeket fog ez okozni a dunai sétahajózás szépen fejlődő
bevételeiben?
Elgondolkoztam: Vajon tényleg en�nyire rövidlátóvá, ennyire érzéketlenné tudunk válni, hogy az egyetlen
szempont, hogy vajon kell-e cipelni az
esernyőt és ha most valami nekünk
éppen jó, az legyen jó mindenkinek?
Nem látjuk, hogy a jövendőt veszítjük el, miközben pillanatnyi érdekeink szerint gondolkozunk?
Mondhatná valaki: ez egészen természetes, hiszen a mai ember olyan
messzire került a természettől, hogy
már nem is tudja, hogy éppen minek
az ideje van. A boltban úgyis mindig lehet kapni mindent… Tragédiák
mindig voltak, hol egy autó ütközik,
hol egy repülő pottyan le, vagy el-elsüllyed még egy hajó is, de hát ezzel
nincs mit tenni… Vajon mentség-e ez
a mai embernek? Vajon nem kellene-e felkiáltanunk és könyörögnünk,
hogy mentsen meg minket Isten – saját magunktól is, mert mindaz, ami
körülöttünk történik arról árulkodik, hogy nem csak a természettől és
egymástól kerültünk nagyon távol,
de elsősorban a természet és az élet
Urától, az élő Istentől? Milyen kár,
hogy annyira el vagyunk foglalva a
pillanattal, hogy alig-alig marad erő
és idő az örökkévalóra. Pedig Jézus
határozottan mondta: „keressétek először Isten országát és annak igazságát
és a többi – ráadásként – megadatik
néktek. Persze, ehhez meg kellene tanulnunk rábízni önmagunkat és hálát
adni esőért, napsütésért, szélcsendért
és viharokért abban a tudatban, hogy
Isten tudja, mire van szükségünk. És
oda kellene fordulnunk egymás felé,
s együttérző szívünkkel segíteni a
bajba jutottakon. Merthogy a keresztyénekről először az a hír terjedt el a
kívül valók között: „Látjátok, men�nyire szeretik egymást”.
Kulcsár Tibor

Kedves Olvasóink! A következő Antenna magazin megjelenése várhatóan 2019. szeptemberében lesz. Várjuk írásaikat a „Bizony, javamra vált
a keserűség” témában!

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, melyet
úgy fejlesztettünk, hogy az okos
telefonok használói számára is a
lehető legkényelmesebben használható legyen!

Verőfényes júliusi napra ébredtünk. A templom előtti játszótér megtelt az utazásra váró
gyermek csoport családtagjaival. A gyerekek
tele voltak tervekkel. Akik már az előző évben
is részt vettek, a bennfentesek magabiztosságával bátorították az újakat. Ódákat zengtek
a felejthetetlen programokról, a vadregényes „púpnak” becézett kiránduló helyünkről, ahonnan olyan csodálatos a panoráma,
hogy a falu házai tejes doboz nagyságúnak, a
Dunán közlekedő hajók játék méretűnek tűnnek. Nem is szólva arról a kedvenc számháborúzásról ott fenn a csúcson, aminek csak
a naplemente, és a sok éhes gyomor korgása
tud véget vetni. A legenda szerint ez a kis hegy
volt egykor Mátyás király akasztó helye, hogy
tanulságul mindenhonnan jól látható legyen,
így jár mindenki, aki lop, csal, vagy embert
öl! Egy napbarnított, csillogó szemű kisfiú
kérdőn, felém fordult: „Tessék mondani, ez
komoly? Már mint az, hogy azt is felakasztották, aki lopott?” „Ha a legendának hinni
lehet, így volt” - válaszoltam kissé bizonytalanul. Ekkor a kis szószátyár nagyot sóhajtott,
és így folytatta: „De jó, hogy nem akkor éltem,
mert akkor a mi családunk bizony egytőlegyig kipusztult volna.” A közelben állók úgy
hahotáztak a tragikomikus vallomáson, hogy
a szűnni nem akaró zajban észre se vettem,
hogy a nagytiszteletű úr állt meg mellettem.
Ettől azután hirtelen csend lett.
„Sajnos rossz hírt hoztam” - szólalt meg. „A
Duna órákon belül kilép a medréből és elönti
az úti célunk felé vezető utat. Most kaptam
az értesítést. Biztonsági okokból az utat már
le is zárták. Az utazás elmarad!”
Az arcokra ráfagyott a mosoly. Ki-ki a mellette álló arcát tanulmányozta. Lehetséges ez?
Valaki a feszültsége levezetéséül jókorát rúgott
a lábához közeli barackos ládába. A nagytiszteletű úr úgy tett, mintha észre se vette volna
a kis indulatost. Vigasztalásul egy Igét idézett
a Szentírásból: „Tudjuk pedig, hogy azoknak,
akik Istent szeretik, minden javukra van.”
(Róma 8, 28). Ezután hozzám, a tábor vezetőjéhez fordult, hogy a további teendőket megbeszéljük. Végül ugyanolyan csendesen, ahogyan
odajött, eltűnt a virágos kert takarásában.
Mindenünnen csalódott tekintetek szegeződtek rám. Ám még mielőtt megszólalhattam
volna egy sok gyermekes apuka szót kért.
„Kedves gyerekek, kedves szülőtársaim! Azt az
Ígét, amit a nagytiszteletű úr néhány perccel
ezelőtt idézett, azt én már nagyon jól ismerem.
Egyszer, egy reménytelennek tűnő helyzetben
én is ezt mondtam a feleségemnek és a tizenkét gyermekemnek, amikor az éjszaka leple
alatt ellopták egyetlen értékünket, az autónkat.
Kiszolgált, öreg harcos volt ez az autó, s a méretét
is jócskán kinőttük. Épp a lopást megelőző este
vevőt találtunk rá, egy kedves, zöldséges bácsi
személyében. Ő még így is nagyon örült, mert
árú szállításra épp jól jött volna neki. Nekünk
meg a pénz jött volna jól, mert addigra mi is

rátaláltunk egy alig használt, nagyobb autóra,
amit a kevéske spórolt pénzükkel kiegészítve
terveztünk megvenni. Gyermekeim mindan�nyian segítettek újjávarázsolni, kívül, belül fényesre suvickolni a régi autót. Amikor reggel
hűlt helyét találtuk, Isten Szentlelke nekem
is ezt az Ígét juttatta eszembe: „Tudjuk pedig,
hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van.” Be kell vallanom, hogy olyan nagy
volt az elkeseredés, hogy attól tartottam csalódottságukban nekem esnek a gyermekeim.
Istennek hála, hogy nem ez történt, mert amit
Isten mond, abban egészen biztosak lehetünk,
hogy úgy is lesz. Persze azért volt nagy sírásrívás, de Isten kezéből próbáltuk elfogadni a
történteket. Elsőként a Rendőrséget hívtam,
majd vevőmet, a kedves zöldséges bácsit, hogy
ne számítson az autóra, végül álom autónk eladóját. Szinte mind hárman ugyanazzal próbáltak vigasztalni „bízzanak, hátha előkerül”,
ám, ahogy teltek a napok ez egyre reménytelenebbnek tűnt.
Egy hét múlva jelentkezett az eladó: „No, mi
újság, megtalálták már a tolvajokat? Mert
én még várok, maguknak szántam az autómat.” „Köszönöm a kedvességet, de ne várjon rám, uram, mert azon már rég túladtak
alkatrésznek az elkövetők”.
Az eladót nem győzte meg az érvelésem, mert
két nap múltán újra felhívott, aztán hét végén
megint. Az utolsó alkalommal már elvesztettem a türelmemet: „Értse már meg uram, én
nem vagyok szélhámos, nem akarom hitegetni. Az ellopott autóm bevétele nélkül én nem
tudom megvenni az ön autóját!”
„Bocsásson meg a sok zaklatásért” - folytatta
nyugodt hangon az eladó. „Most kivételesen
nem érdeklődni akarok, hanem azért hívtam,
hogy jöhet az autójáért. Döntöttem, pénz nélkül is a családnak ajándékozom. Maguknak
sokkal nagyobb szüksége van az autóra, mint
nekem arra a pénzre! Csupán az a kérésem,
hogy ha tud, jöjjön minél előbb érte, mert
már nagyon útban van a garázsban.”
„Aznap este késve ugyan, de már az új autónkkal értem haza. A család alig akart hinni a szemének. Hálás szívvel, örömkönnyek között
öleltük egymást, miközben megosztottam velük a történteket. Az esti, hálaadó áhítat után
emlékeztettem őket: Ugye, hogy úgy van az,
ahogyan Isten igéje mondja? Azoknak, akik
Istent szeretik, minden javukra van?! Azért
mondtam el ezt az igaz történetet, hogy ti is
bízzatok, higgyetek Istenben. Még akkor is,
amikor nem látjátok, nem értitek, mi lehet
javatokra, például ebből az elmaradt nyaralásból?! Ma még valóban így van, de azt is a
Szentírásból tudjuk, hogy azok a boldogok,
akik nem látnak és hisznek.”
Utóirat: Másnapra az ár, az utat ugyan valóban
elöntötte, de az „Istentől lett ez hit által” feliratú neszmélyi lelki otthonunkban semmi kárt
nem tett a Duna, mert a víz a ház előtt megállt.
Szalóczyné Móray Inke

