A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

2014./2. szám

„.Én
„Én vagyok a jó pásztor,
én ismerem az enyéimet,
és az enyéim ismernek engem...
és én életemet adom a juhokért.” Jn 10,14-15b
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Március első hetében egy maroknyi
csapattal – amelynek Istennek hála,
én is részese lehettem – lehetőségünk
nyílt látogatást tenni Pozsonyban a
TWR-nél (Trans World Radio), illetve a „szlovák MERA-nál”.
Érkezésünkkor Peter Kolarovszky fogadott minket nagy szeretettel. Gyors
bevezetésként mindjárt elmesélte,
hogy hogyan is lett épülete ott
Pozsonyban a TWR-nek. A
TWR Kelet-Európai irodája, hivatala 1996-ban nyílt
meg, itt együtt kapott helyet
a szlovák partnerrel (TWR
SK /Rádió 7).
Számomra az, amit láttam,
csupán sok-sok monitor és
gép volt. Jó érzés volt hallani, hogy a MERA adásai
időben és hiba nélkül érkeznek meg a TWR-hez.
Persze a MERA technikusai
– köztük a férjem és a fiam
is – „tátott szájjal” hallgatták
az előadást, és minden technikai részlet érdekelte őket,
hogy hogyan oldják meg, ha
hiba történik, vagy mit tesznek az egyes fajtájú hibaüzenetek fogadásakor. Azt is
megtudhattuk, hogy ott jártunkkor éppen 279 napja már
hiba nélkül zajlott a sugárzás,
amire hálaadással tekintett
az összes munkatárs.
Körbejártuk a munkatársak
irodáit, megnézhettük, hogy
milyen körülmények között
dolgoznak. Majd Péter irodájában egy teljes földrajzi áttekintést adott a Közép és Kelet-Európai
partnerekről.
Megismerhettük a Rádió 7, vagyis a
„Szlovák MERA” munkáját, amit a vezetőjük mutatott be nekünk. Érdekes
volt összehasonlítani a szlovák és a
magyar frekvencia viszonyokat és a
kapcsolódó díjakat. Különleges élmény
volt, amikor a stúdióba bemehettünk,
és láthattuk, hogy milyen programmal dolgoznak, hogyan adják le az „élő
adást” felvételről, a híreket hogyan
válogatják össze.

Miután mindent megmutattak, megvendégeltek bennünket finom ebéddel.
Majd ebéd után ismerkedéses beszélgetés kezdődött, mindenki elmondta,
hogy milyen területen szolgál, illetve
milyen részt vállal a műsorkészítésben. Bevallom, itt kezdtem igen kényelmetlenül érezni magamat, mivel
én nem dolgozom a MERA-ban, sőt

nem szolgálok a MERÁ-ban? Talán
azért, mert fel sem ajánlottam sem
Istennek, sem másnak magamat a
szolgálatra? Bántott az önzőségem,
és az, hogy csak szégyellni tudom magam, pedig minden azért történt, mert
az odaszánással voltam híján. Akkor
ott megfogalmazódott bennem, hogy
vágyom arra, hogy szolgálhassam az
Urat a MERÁ-ban, mindegy hol,
vagy milyen formában, csak
tehessek érte.
A beszélgetést imádkozással zártuk, és vendéglátóink
kis városnézést szerveztek
részünkre. Pozsony kis belvárosa igazán szép, talán a
budapesti várnegyedhez, vagy
Tiszta szemre, úgy nézni és úgy látni,
Sopron belvárosához tudnám
Ahogyan Isten látja a világot.
hasonlítani. Mindenhol magyar vonatkozású emlékek,
Benne már az új teremtést csodálni,
feliratok voltak. Nem is érezMit igéjével elrejtetten alkot.
tük idegennek magunkat ott.
És akkor a városnézés kellős
közepén, mint derült égből
Nyitott szívre: szeretni, átölelni
villámcsapásként ért az a
Világunk, mint Isten öleli át…
felkérés – amit e cikkel telMint Ő, mást elfogadni, felemelni…
jesítek – hogy fogalmazzam
Megbocsátani, mint Ő megbocsát.
meg, mit is jelentett nekem
ez a nap, hamár „csak egy feleségnek” tituláltam magam.
Mesterükre! Egyedül Ő adhatja
Tibor (Kulcsár Tibor) felkérése
a nyitott szemet, szívet,
szíven talált, mintha sejtette
volna, hogy mi játszódott le
alázatot, erőt a szolgálatra…
bennem. Ő azt mondta, hogy
s gyümölcsöt teremni csak így lehet.
akinek a családjából ennyien (ti: 3 fiú+1 férj) önkéntesek a MERÁ-ban, annak az
Túrmezei Erzsébet
otthoni szolgálata is a MERA
szolgálata.
Nos, a pozsonyi nap arra nagyon jó volt, hogy másképp teaz alapítványnál semmilyen területen
kintsek
minden otthoni feladatomra,
sem végzek szolgálatot. Szégyelltem
megerősített
abban, hogy ne szégyenmagam azért, hogy érdemtelenül ülök
nel
gondoljak
feleség mivoltomra, haott, és csak annyit mondtam: „én csak
nem
örömmel
és hálával.
feleség vagyok”. A férjem (Kocsis Tibor)
Köszönöm
Istenem,
hogy lehetőséget
persze segítségemre sietett, és meginadtál,
hogy
megismerhessem
a TWR
dokolta, hogy én biztosítom a hátteret
ahhoz, hogy Ő nyugodtan tudja a szol- szolgálati területét és munkatársait.
gálatát végezni, de ettől sem éreztem És köszönöm Istenem, hogy megtanímagam jobban, a szégyenem nem múlt tottál arra, amire elhivatottságot és
el. Azután ahogy a többiek is megtet- szolgálatot adtál, hogy FELESÉG és
ték a bemutatkozásukat egyre inkább ANYA lehetek.
Kocsisné Gabi
erősödött bennem az a kérdés: miért

Mire van szüksége Jézus
tanítványának?
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Igen, jól olvasták
kedves olvasóim,
nincs sajtóhiba,
a túl jó gyerekekről szeretném, ha
gondolkodnánk egy
kicsit, mert a jóság
nem minden esetben jó is. A túl jó
gyerekek azok, akik
mindig minden szabályt betartanak,
akik mindenben a maximumra törekszenek, akik engedelmesek a szüleiknek, megírják a leckéjüket, nem
feleselnek, nem ellenkeznek. Velük
aztán mi baj lehet? – kérdezhetjük.
Tulajdonképpen semmi, különösen, ha
ezt önként belső meggyőződésből teszik, ráadásul abban a tudatban, hogy
minden igyekezetük ellenére se tökéletesek, hanem ők is rá vannak utalva
Isten és a környezetük bocsánatára,
kegyelmére és helyreigazítására.
Nézzük, mi van, ha az előbb felsorolt
feltételek részben vagy egészben csorbát szenvednek. Kezdjük talán azzal,
hogy mi a helyzet akkor, ha szinte tökéletes életvitelüket nem önként, belső meggyőződésből folytatják ezek
a minta gyerekek, hanem pl. külső
nyomásra. Ez a nyomás sokféle lehet:
szülői, nevelői terror, fizikai vagy érzelmi zsarolás, esetleg bántalmazás
vagy attól való félelem, anyagi nyomás,
a feltételhez kötött szeretet gyakorlása. Röviden talán úgy fogalmazhatnánk, hogy van valami olyan külső
hatás, amire válaszként viselkednek
úgy, ahogy viselkednek. Minta gyerekeinknél akkor szokott jelentkezni a
gond, amikor ez a hatás elmúlik, kikerülnek a szülői kontrol alól, más
iskolába, esetleg másik városba kerülnek, nagykorúvá válnak, stb. Ha
korábban csak azért voltak jók, mert
féltek rosszak lenni, akkor a megváltozott körülmények a viselkedés gyökeres megváltozását is eredményezik,
oly annyira, hogy „szinte rájuk se lehet ismerni”. Lustákká, trehányakká
válnak, sokszor erkölcstelen, felelőtlen életvitelt folytatnak, nem találják a
helyüket. A gond nem velük van, még
ha ez úgy is tűnik, hanem azzal, hogy
a nevelés során elmaradt egy fontos
lépés, mégpedig az, hogy a szülők, a
nevelők által képviselt értékrend belsővé váljon. Ha ez elmaradt, akkor

talán az egyik legfontosabb lépés maradt ki. Természetesen az nem rossz,
hogy igyekszünk a jóra ösztökélni gyermekeinket, s egy bizonyos életkorig
szükséges is a szigorú gyeplő, hiszen
még nincs abban a helyzetben a ránk
bízott kisember, hogy felelős döntéseket hozzon, de előbb-utóbb el kell
jutnia arra a szintre, hogy megálljon
a saját lábán, s azért viselkedjen jól,
mert ezt tartja helyesnek. Emlékszünk
ugye a samáriai asszony történetére,
hogy hogyan találkozott Jézussal s
hogyan ismerte fel, hogy ő a megígért Messiás? S arra is emlékezünk,
hogy mit mondtak ennek az asszonynak Sikár lakosai, miután ők is találkoztak Jézussal? Így olvashatjuk:
„Már nem a te beszédedért hiszünk,
hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.” (Jn 4,42.) Ez az a folyamat, a tudás
személyessé válása, amelyen mindenkinek át kell mennie, különben elég
keveset ér a jóság, vagy a jó tudása.
Ismeret marad, s nem meggyőződés,
nem követendő standard.
A túl jó gyerekeknél és felnőtteknél
gyakran jelentkezhet egy másik probléma is, mégpedig az, hogy a környezethez mérik magukat, s nem értik,
hogy miért lenne szükségük megváltásra, Istenre, hiszen mi hibájuk van
nekik, másokhoz képest. Sokkal jobbak ugyanis az átlagnál, s tényleg jobbak. Ez az igazság. De az is igaz, amit
a Prédikátor könyve 7. részének 20.
versében így olvasunk: „Bizony nincs
olyan igaz ember a földön, aki csak jót
cselekedne, és nem vétkezne.” (Préd 7,
20.) Azt gondolom, úgy nagy általánosságban ezt az állítást mindenki elfogadja, de ha Jakab apostol szavait is
komolyan vesszük, s mi mást tehetnénk, akkor már gondban vagyunk:
„Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét,
az valamennyi ellen vétkezett. Mert
aki ezt mondta: „Ne paráználkodj!” ezt is mondta: „Ne ölj!” Ha pedig nem
paráználkodsz, de ölsz, megszegted
a törvényt.” (Jak 2,10-11.) Tehát, lehet, hogy én sokkal jobb vagyok az
átlagnál, sőt lehet, hogy én vagyok
a világon a legjobb ember, de Isten
szentségéhez viszonyítva vajmi keveset ér az én jóságom, ugyanis az Ő
kegyelme és bocsánata nélkül elveszett

bűnös vagyok, aki méltó az ítéletre.
Ezt nem olyan könnyű elfogadni „jó
emberként”. Lázad ellene az igazságérzetünk. Persze kár, hogy így van,
ugyanis, az se igazságos, hogy Isten
megbocsát nekünk. Miért is kéne ezt
tennie? Nem az lenne az igazságos, ha
a bűnt megbüntetné? Tulajdonképpen
meg is teszi, ugyanis Ő valóban igazságos, csak éppen Jézus vállalta helyettünk a büntetést. Ez se igazságos,
és nem is érdemelhető ki, csak elfogadható. Ezt hívják kegyelemnek.
Ugyanis Isten – igazsága mellett –
kegyelmes is.
Kulcsár Anikó

ÉS LENNÉK
FÉNYSUGÁR...
Most te nem látsz belőlem egyebet,
csak azt a fénylő kegyelemruhát,
mely ráborulva sebre, gyöngeségre,
fehéren, csillogón beföd.
Szövése köd,
de nem látsz rajta át.
Nem látsz belőlem egyebet,
csak ezt a fénylő kegyelemruhát.
Én… én tudom: alatta, rejtve,
fénnyel fedezve, elfelejtve,
én… én tudom, hogy ki vagyok.
Jaj, fekélyes bűnnel megvert,
rab, gyáva, gyönge régi embert
érzem mozdulni annyiszor még
hófehér köntösöm alatt.
De kegyelem borít el lágyan.
Járhatok fénnyel szőtt ruhában,
s ím szemed mást se lát belőlem,
csak a rámhulló sugarat.
Bár mindig, mindig így lehetne:
ne látna engem senki többé…
voltom, valóm mind teljesebben
és mindörökre elfödözné
a kegyelem, mely megmarad…
Ne látna engem senki már,
csak azt az ég felé vezérlő,
örökre fénylő sugarat…
és lennék fénysugár!
Túrmezei Erzsébet
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1953. A Központi Épület első emeleti folyosóján hat fiatalember, és két
lány ácsorog. Csendesen beszélgetnek, de inkább magukba merülten
hallgatnak. Amott egy fiú az oszlopnak nekidőlve egykedvűen vizsgálja
cipője orrát, mintha megszűnt volna
körülötte a világ. Úgy 18- 20 évesek
lehetnek. Fiatalok, szépek, okosak.
Értelmes szemükből látszik, hogy jó
eszük van, és önbizalmuk is van bőven. Most mégis, mintha valami kis
félelem, vagy drukkolás is keveredne
tekintetükbe. Úgy mondják ezt pestiesen: „Zabszem – reakció, pozitív.”
Kitűnő érettségi van mögöttük,―
legfeljebb „jeles”― meg egy sikeres
írásbeli, de azért itt nagyobb a tét.
„Felvételt nyert” vagy „nem felelt meg”.
Mérnök lehet az Ifjú Reménységből,
vagy „valami szakma után kell néznie”. Folytatódnak a derűs „diákévek”
— amit öt év múlva egy mérnöki diplomával koronáznak meg —, vagy ősz-

Istenem szeretlek!
Istenem szeretlek, hűen, mélyen.
Nem mert a kárhozatos, szörnyű éjen
Gyötrő tűzbe vetsz, ha elhagytalak,
Nem mert egednek ékes fényességét,
Szent örömben úszó angyali zenéjét
Ígéred nekem szárnyaid alatt.
De mert a kereszten karjaid kitártad,
Bűnös szívemet kebledre vártad,
Rútul kiszögezve, óh felém hajoltál,
Vér futotta orcád édes, tiszta oltár.
Értem szenvedtél el szörnyű ékességet.
Meg nem állottál a gyötrelmek mezsgyéjén
S átmentél az éjnek szörnyűséges éjén.
Borzalom kísért, gyalázat és szitok,
Lélekhóhérok, gyűlöletkárpitok
Fedtek, óh követtek az utolsó szóig!
Óriás mértékkel méred szeretésed!
Óh legyek, had legyek könnyező vetésed,
Óh had legyek, én legyek a Te aratásod,
Míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod!
Szeretlek, óh szeretlek, de nem, mert
megmentettél,
Hanem mert a sírig, a halálig szerettél!
És amint szerettél, szeretlek most Téged,
Életem és lelkem felkínálom Néked!
Szeretlek, óh szeretlek! Te vagy a Királyom!
Istenem! Mindenem! Örök Mennyországom!
ismeretlen szerző

től kezdődhet a „robot”, a kenyérharc
egyhangú küzdelme?
Nevemet szólítják, s máris — kicsit
szorongó szívvel — bent ülök a teremben. Velem szemben három közepes
korú férfi, egyik kicsit öregesebb, szakállas, valami professzor féle, meg egy
egészen fiatal fiú, korombéli.
Kicsit szorongok, de mégis örülök,
hogy eljutottam idáig. Azt fogom
tenni, mint az apukám egész eddigi
életében, csak több tudással, magasabb szinten. Hajókat fogok építeni.
Csodálatos dolog lesz ezeket a hajókat
megtervezni, megépíteni, hogy könynyen ússzanak a vízen, ne legyen nagy
a hullámkeltő ellenállásuk, és a viharokban is biztonságosak legyenek. Mert
a víz az nagy úr, de csodálatosan szép.
A víz a békesség, a végtelenség. A víz
megnyugtat. A Biblia is azt mondja:
Amikor a tisztátalan lélek kimegy az
emberből, „víz nélkül való” helyeken
jár, nyugalmat keresve, és nem talál:
(Mt 12,43). Mert a víz nyugalmat ad.
A vízben „Élet” van.
Ma egy nagy lépéssel kerülök közelebb régóta dédelgetett álmomhoz.
Nem tudom, ez az álom mikor kezdődött, de amikor már járni tudtam,
― emlékszem, már nem volt rajtam
gumibugyi ― kitipegtem apukámhoz
a műhelybe, s beleültem a „hajóba”,
amit még éppen csak elkezdett építeni. Nagyon büszke voltam, hogy én
vagyok az első teremtett lény, aki ebbe
a hajóba beleül. Szüleim azt is mesélték, milyen örömmel szopogattam a
fényes réz szegek végeit, amiket apukám lecsípett a szegecselésnél. Ha észrevették, megpróbálták kikotorászni
a számból, de nem mindig sikerült.
Valahol elveszett néhány. Aztán nagy
családi öröm lett belőle, amikor hallották koppanni a biliben. Szóval nem
tudom igazán megmondani, „mikor is
kezdődött ez a nagy szerelem”.
Most pedig már itt vagyok a Műszaki
Egyetemen az érettségi és egy sikeres
írásbeli után. Szóbelizek! Ez a „szóbeli
vizsga” körülbelül arra való, mint az,
amit az öt évtizeddel később feltalált
„állásinterjú” szó jelent. A felkészültségét már ismerjük, de személyes beszélgetésben meg kell ismerni a jelölt
egyéniségét, rátermettségét. Milyen
a jelleme? Milyen a kiállása? Ha a Jó
Isten megsegít, hajómérnök leszek.

Az urak (akkor még elvtársaknak
hívták őket) néhány ― számomra ―
nem túlságosan nehéz kérdést tettek
fel, amelyekre a középiskolás matematikai és fizikai tanulmányok alapján egyszerű volt a válasz. Talán csak
az jelentett némi különbséget, hogy
a kérdések megszövegezése kicsit
„felnőttesebb” volt. Nem olyan „kisiskolás”. Tulajdonképpen elég „laza”
beszélgetés volt. Az az egészen fiatal
fiú ― aki velük együtt ott ült az asztal túloldalán ― csak a legvégén szólalt meg. Mintha csak úgy mellékesen
jutna az eszébe:
― Melyik templomba jársz?
A másodperc tört része alatt egy kötetre való gondolat átcikázott az értelmemen, és a szívemen. Tudtam,
hogy ez egy KGB-s beugrató kérdés.
Ő nem arra kíváncsi, hogy „melyik”
templomba járok! Csupán arra, hogy
járok-e templomba? Csakhogy „ők”
nem szokták a kérdéseket ilyen nyíltan feltenni, mert akkor hamar kiderülne, hogy mire megy ki a játék? Ha
úgy kérdezné, hogy jársz-e templomba, akkor nyilvánvalóvá válna, hogy az
Alkotmányban rögzített „szabad vallásgyakorlással” kapcsolatos állásfoglalásom iránt érdeklődik. Erről pedig
mindenki tudja, hogy szabad, de aki
egyetemre akar bejutni annak nem
ajánlatos ezt bevallani. Én viszont azt
is tudtam, amit az Úr Jézus mondott,
hogy: Aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az
Isten angyalai előtt (Lk 12,9). Ennek
az Igének alapján nem volt kérdéses,
hogy mi lesz a válaszom.
― Én nem templomba járok, hanem
baptista imaházba. Minden vasárnap.
Egy héttel később megkaptam az írásos értesítést, hogy a felvételi vizsgán
„nem felelt meg.”
Ezzel tehát arra nyílt lehetőségem,
hogy elmenjek az Óbudai Hajógyárba
segédmunkásnak. Itt legalább hajók
közelében lehetek, s közben elvégezhettem egy Műszaki Rajz Tanfolyamot.
Egy fél évet már a szerkesztésen dolgoztam, mikor egy év múltán újból
felvételiztem az egyetemen. Ez alkalommal nem kérdezték meg, hogy melyik templomba járok. (Talán akkor
éppen nem volt ott a KISZ megbízottja.) Felvettek. Egyetemi tanulmánya-
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im alatt nem kevés könnyebbséget
jelentett, hogy a műszaki rajzban
már gyakorlatom van.
Öt év múlva pedig megkaptam a
Gépészmérnök Kar Hajó Ágazatán,
a mérnöki Oklevelemet. Azt csak
mellékesen jegyzem meg, hogy a tinta még meg sem száradt rajta, amikor
felvételre jelentkeztem a DETERT-nél,
(Magyar Duna-Tengerhajózási RT.)
hogy keresztül-kasul behajózzam a
Földközi-tengert, és melléktengereit,
(Égei-, Márvány-, Jóni-, Fekete-tengert) ami által sok különleges élményben lehetett részem.
1953-ban kudarc volt, hogy nem vettek fel, de akkor is bizonyos voltam
abban, hogy helyesen döntöttem, amikor megvallottam hitemet.
A minap, ― hatvan év távlatából ―
eszembe jutott ez a történet. A kiszista
KGB-s kérdésre való emlékezés most is
olyan undort váltott ki belőlem, mint
az, amikor egyszer benyúltam a „vízakna fedél alá”, s véletlenül egy csupasz-csigát fogtam meg a kezemmel.
Azt a nyálkás, alaktalan, gerinctelen
csupasz-csigát! Ez a fiú nem kérdezi meg egyenesen azt, amire választ
akar kapni, inkább „be akar húzni
a csőbe”. Hátha bekapom a horgot.
Nem kaptam be. Nem is bántam meg!
Megvallottam! Közben még valami
előnyöm is lett abból, hogy már jártasságot szereztem a műszaki rajzolás
területén, meg addig is hajók körül
forgolódtam, de az igazi nagy ajándékot most kaptam meg, a múlt héten.
Hatvan év után.
Végiggondoltam, hogy micsoda gusztustalan, gerinctelen, csupasz-csiga
jelleme volt ennek a KISZ megbízottnak, ― aki akkor talán egy másod,
vagy harmadéves egyetemi hallgató lehetett ―, talán csak egy-két évvel idősebb, mint én. Most mi lehet
vele? Ha él még, ― az élet viharait
megjárt ― nyolcvan körüli bácsika
lehet. Bárcsak találkozhatnék vele,
hogy megmondjam neki, nem haragszom rá. Igaz, hogy nem is ismerném
meg, ha találkoznánk, hiszen akkor
is mindössze tizenöt percig láttam.
Valószínűleg az arca is egészen megváltozott azóta.
Végtelen szánalmat érzek iránta.
Valami határtalan szeretet volt bennem iránta. Az Isteni szeretet. Mintha
egy különleges virág nyílt volna ki bennem, amivel azelőtt soha nem találkoztam. Nem tudom megmondani,
mit szeretek benne, hiszen ő ártani

akart nekem, de mégis szeretem őt.
Könyörgöm az Úrhoz, hogy ― ha él
még ez az ember ― keresse meg őt,
és küldjön neki szabadulási lehetőséget. Mutassa meg neki valaki az
üdvösség útját, és tudjon megtérni.
Nyerjen kegyelmet. Nagyon vágyom
arra, hogy a Mennyben találkozhassak vele. Nagyon szeretném őt megölelni! Ezelőtt soha nem tudtam úgy
megérteni János Apostolt, ― a Szeretet
Apostolát ― mint most.
Amikor János Apostol leveleit olvasom, úgy látom, szinte keresi a szavakat, mert nem tudja megfelelően
kifejezni ― emberi szavakkal valójában nem is lehet, mert nincs arra
megfelelő emberi szó ―, milyen nagy,
milyen „mindent felülíró” az Isten szeretete. Ez a szeretet feltétel nélküli,
mindent befedez. Képes mindent eltörölni, elfelejteni, mintha meg sem
történt volna. Ezzel a szeretettel töltött be az Úr.
Azóta imáimban oda-oda állok szeretett Uram elé, s kérem Őt, hadd találkozhassak nála ezzel a fiúval, az
„Üdvösség Honában”.
Nagy Rezső

Pünkösdi szomorúság
A Lélek ünnepén
A Lelket lesem én.
A Lelket, amely több, mint
költemény.
A Lelket, amely sosem volt enyém.
A Lelket, amely sosem lesz enyém.
A Lélek ünnepén
Szomorún zendül egyetlen igém:
"Hogy születhetik újjá, aki vén?"...
Reményik Sándor

Amikor végigolvastuk Nagy Rezső írását, akaratlanul is Jákób fiának,
Józsefnek a szavai jutottak eszünkbe: „Ti gonoszt gondoltatok én ellenem,
de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy a mint ma,
hogy sok nép életét megtartsa.”(1. Mózes 50:20). Ezt mondta József hoszszú évtizedek után a testvéreinek, akik irígységből eladták Egyiptomba
rabszolgának, akik apjuknak mindenféle hazugságot állítottak eltűnése
körülményeiről, s akik annyi eltelt év után is úgy érzik: az Úr keze érte
őket utol a vétkük miatt.
Milyen nagy dolog, hogy József, hatalmas úrrá emelkedve, Egyiptom
2. embereként nem a bosszúálláson töri a fejét, hanem amikor megérti
testvérei beszédét, s kiviláglik, mekkora változás ment végbe bennük, akkor kész átértékelni saját sorsát, s evangéliummá változtatni a testvéri
ármányt: „azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok” – vígasztalta testvéreit már akkor, amikor felfedte előttük kilétét
(1.Mózes 45,5). Talán olvasóinkban is felrémlenek emlékek, amikor valaki rosszat akart, de Isten jót gondolt kihozni belőle. Kérjük, írják meg
nekünk történeteiket, hogy mi is továbbadhassuk az Antenna olvasóinak,
illetve a MERA műsorok hallgatóinak.
A pályázat mottója:

„Az Úr jóra gondolta fordítani!”
Beküldési határidő: Június 30.
Az első tíz pályázatot jutalmazzuk!
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Nemrég egy komoly műtéten estem át, hogy elbátortalanítson. Abban is biztos voltam, hogy így
melyet talán nehezebb volt lelkileg el- nem igaz, de hogy miért nem, arra most nem volt válaviselni, mint testileg. Mert ugyan ki szom. Gondolkodni kezdtem rajta, volt időm, egyedül
ne rettenne meg, amikor az orvos egy ültem teljes műtéti, harci díszben. Csendességemben az
nagyot sóhajt, majd jelentőségteljesen Urat kérdeztem. Ekkor ismét ráéreztem, hogy a félelem
a szemébe néz, és teljes komolysággal lakozása nagyrészt az emberi döntés következménye:
ezt mondja: – Asszonyom, Ön rákos! A mit engedek be a szívembe és mit nem! Ha én az első tárákról pedig sokan sokféleképpen véle- madásnál erőtlenül hanyatt dobom magam, ugrálhat rajkednek. Van, aki erősködik, hogy vég- tam a félelem, ahogy csak akar, vagy csapkodhat ide-oda,
leges gyógyulással lehet kijönni belőle, ahogy kívánja… De én ezt nem akarom! Nem engedem!
mások pedig azt mondják, hogy visszatérhet. Ilyenkor – bár tudom, az is kegyelem, hogy most így tudtam erről
valami furcsa érzés költözik az ember lelkébe, és sehol gondolkodni. Végül eszembe jutott valami nagyon fonmásutt nincs megnyugvás, csakis a jövőt ismerő és min- tos, ami teljes bizodalmat adott. Amikor Öcsike meghalt,
dent megtenni képes, szerető Atyánknál. Éppen ezért ne- olyan szeretetburokban voltam, amit semmi és senki át
kem csak egy kérésem volt. Hogy meggyógyulok-e vagy nem tudott ütni. Tehát a szeretet nem hígítható!!! Vagyis,
sem? – ez legyen az Úr kezében, de ne fogyjon el a bátor- ha én az Úr szeretetével töltöm meg a poharam, ami a
ságom, és ne kezdjek el félni. Ja,
szívem – akkor hiába ömölne rá a
és ha lehet, ne kelljen bőrátültefélelem mérge, a kettő nem ketést végezni.
veredik. Hiszen a szeretet a legAZOK A PERCEK
Így telt el egy bő hónap és sok
keményebb anyag a világon, erős
százan, sok-sok gyülekezetben
és nem vegyül! Egészen biztosan
Mea culpa… Most mind eszembe jutnak,
imádkoztak értem. Az Úr megéreztem, de igei gondolatom még
porbahullt percek, hiába–szavak,
hallgatott minket, és amikor a
nem támasztotta ezt alá. Mégis
– itt egy kicsi, ott egy kicsi –
kórházban arra vártam, hogy a
megnyugodtam. Majd hirtelen
melyek finoman, halkan hullanak
fejemet megműtsék, Istennek háa fejemhez kaptam: Hát persze!
a tiszta, éber lelkiismeretre,
la, nem vacogó foggal érkeztem.
Mert mi köze a sötétségnek a vilálopódzkodó semmicske porszemek.
Sőt, még én tudtam más betegegossághoz… Hát a világosság nem
Itt egy kicsi, ott egy kicsi…
ket erősíteni, és beszélni nekik
keveredik a sötétséggel… vagyAz ember észre sem veszi…
Isten kegyelméről, hogy velünk
is a tiszta víz a méreggel! Nahát,
Az óra siet vagy késik
van és fogja a kezünk. Amikor pemicsoda hazugság volt az előbbi
dig rám került a sor, bevonultam
gondolat, amit a gonoszság akart
és meg–megáll, nem hallod percegésit.
egy külön kis szeparéba. Kékbe
az elmémbe ültetni! Hiszen az
Odaviszed az óramíveshez,
öltöztem, és még mindig nem
igazság így működik: Ha én nem
ki megtisztítja, visszaadja.
féltem. Teljes békesség volt a szíadok helyet a méregnek, akkor
Mea culpa… a lelkem megragadja
vemben, még a bent lévőket is
abból egy szemernyi se tud már
a fájdalom. Ó, vinném már, viszem.
én igazítottam el, hogy a hasza „pohárba”, vagyis a szívembe
Fel Golgotára, ott lesz újra tiszta.
nálat után mit hová kell dobni,
kerülni. Na, ez az igazság és nem
Valami mégis úgy sajog… hiszen
mert félelmükben mindent elfemás. Végtelen boldogság töltötte
azok a percek… sose térnek vissza.
lejtettek. Ide a báli topánt: a kék,
be a szívemet! Ismét megerősödműanyag műtős papucsot, oda a
tem, és nagyon boldog voltam.
Túrmezei Erzsébet
ruházatot…
Hogy is van ez az Ige? Az Ige,
Ugyanakkor pontosan tudtam,
amely mindig igaz: 1.Jn 4,18
hogy ez a béke, amire többen is rá– A szeretetben nincsen félelem,
csodálkoztak, nem tőlem van! Ez a szívemben lakó Isten – vagyis nem vegyül: gondoltam hozzá én – sőt a telkegyelme, mert én különben egy nagyon félős nyuszi va- jes szeretet kiűzi a félelmet – vagyis helyet se ad neki –,
gyok ám! A békémet megköszöntem szerető Atyámnak. mert a félelem gyötrelemmel jár: – na, ez az ami nekem
Aztán a kedves Igém jutott eszembe: a teljes szeretet kiűzi nem kell – aki pedig fél, nem lett tökéletes a szeretetben.
a félelmet! – s mivel teljesen tele volt a szívem Isten sze- – Nos, erről van szó! – erősítettem meg magamban a
retetével, nem akartam egy cseppet se beengedni a féle- tényt, és igen boldog lettem ismét.
lemből. Aztán már csak egyedül ücsörögtem a szobában, Ez a hit és öröm pedig végig kísért a műtét alatt s így
s akkor hirtelen megtámadott egy másik gondolat: Ugyan Isten szeretetéről és gondoskodásáról, csodáiról tudmár, butaság, hiszen ha egy pohár színültig tele is van tam beszélni az orvossal, a műtősnővel és mindenkivel,
vízzel, de mérget öntenek bele, akkor az keveredik, és a akivel csak kapcsolatba kerültem. Mennyire más volt ez
tiszta víz máris mérgessé válhat… Miben reménykedsz? a helyzet, mint korábban bármikor. Már nem a félelem
Ismered a fizikát, nem? Így keveredhet a pici hited is a volt az útitársam a nehéz percekben, hanem Krisztus,
félelemmel! Nem rajtad múlik! – Szavaiból rögtön tud- aki bennem él.
tam, hogy ki szólt hozzám. Hirtelen elkeseredtem, bár Hála Neki és dicséret!
gyanítottam, hogy ez az egész gondolatsor csak azért van,
Salyámosy Éva
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A zsúfolt villamoson két tinédzser
lány ült egymással szemben, és
félreérthetetlen
pózban, önfeledten csókolóztak.
Nagy nyilvánosság előtt ilyennel
még sohasem találkoztam – és ez a
látvány végtelenül sokkoló volt számomra. Éppen az óvodai Anyák-napi
ünnepségről tartottam hazafelé, telve kedves élményekkel. Első gondolatom az volt: „köszönöm Uram, hogy
az unokáim nincsenek velem!”
Ezek a lányok – úgy tűnik –, lemondanak arról a legszebb hivatásról,
amellyel Teremtőjük őket is meg
akarja ajándékozni, ha nem térnek
el attól a bibliai igazságtól, amelyet
az 1Mózes 1,27-28/b-ben olvasunk:
„megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette
őket.” „Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet.”
A Bibliában olvasható első, legszorosabb emberi közösség a család:
egy férfi és egy nő párkapcsolata, és
szerelmük gyümölcsei, a gyermekek.
Ma is az ilyen összetartó családokban
nőnek fel az egészséges lelkületű, kiegyensúlyozott fiatalok.
Az információs világ – televízió, rádió, internet, film – ontja a deviáns
emberi történeteket, nem érdekes számukra a több gyermeket szeretetben
nevelő, egymáshoz hűséges szülőpár,
az egymásért áldozatokra is képes tiszta barátság. A TV-sorozatok, filmek
nagy részében az emberi együttélés
szabályait felrúgó, gátlástalan főszereplő a szimpatikus figura, a legtöbb
néző neki drukkol. Az újságosoknál
régebben csak a pucér nők, ma már az
ölelkező férfiak fotóit bámulhatják –
még a gyerekek is. Nem véletlen, hogy
egyre több szülő száműzi a televíziót,
mert a kicsiknek szóló mesék is tele
vannak erőszakkal, varázslással –,
tehát már kora gyermekkortól kezdve okkultizálják őket. Szívszorongató

végignézni a nekik készült filmek és a
könyvesboltok kínálatát is – alig találni olyat közöttük, amit jó szívvel
adnék a gyermekeknek.
Még a keresztyén jelképek is áldozatul esnek az idegen szellemiségnek:
a szivárvány például az Isten emberrel kötött szövetségét jelképezi.
”Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,
amelyet én a világgal kötök.” 1Mózes
9,13 Ezt a szent szimbólumot ördögi
módon átforgatva használják ma a
melegek felvonulásain, sokszínűségük bizonyítékaként. Barátnőm mesélte, hogy az egyik külföldi nagyvárosban látott olyan lakónegyedet,
ahol szivárványos zászlókat tűztek a
házakra, vagy a kerítésekre festettek
szivárványt, jelezve, hogy ott melegek
laknak. Szegény elhitetett emberek!
Ha ismernék a Bibliát, tudnának arról, hogy Isten nagyon szigorúan ragaszkodik eredeti végzéséhez: mert
Ő férfit és nőt teremtett azzal a céllal, hogy Őt képviseljék a földön. A
Tízparancsolatot pedig a mi érdekünkben adta, azért, hogy ezek a
törvények szabályozzák az emberi
közösségek életét!
Az egyre jobban terjedő homoszexualitásról Sodoma városának sorsa jut
eszembe. Mózes könyvében olvashatjuk el a történetét. „Azért ezt mondta
az Úr: Mivel már igen sok a jajkiáltás Sodoma és Gomora miatt, és
vétkük igen súlyossá vált, lemegyek,
hogy megnézzem: vajon csakugyan
a hozzám fölhatolt jajkiáltás szerint
cselekedtek-e, vagy sem. Tudni akarom” 1Mózes18,20. Ábrahám, a „hívők atyja” hiába könyörgött Istenhez,
hogy ne pusztítsa el a várost, ahol unokaöccse, Lót is élt a családjával. De
ebben az esetben Isten még az Ő kedves emberének sem hallgatta meg az
imáját. Miért is kerülhetett sor ilyen
súlyos büntetésre?
A sodomaiak közmondásossá vált
romlottsága elsősorban az Izráel
szemében utálatos homoszexualitás
volt. Lót a vendégszeretet parancsának megfelelően két idegen férfit lát
vendégül, aminek híre megy a város-

ban. A férfiak Lót házához vonulnak,
és követelik, hogy adja ki a két idegent,
„hadd ismerjük őket”. Már-már betörik az ajtót, amikor Isten vaksággal
veri meg őket. Lót ezután tudja meg,
hogy az Úr küldöttei vannak nála, akik
szinte utolsó percben figyelmeztetik
őt, hogy közeleg a város feletti ítélet.
Lót komolyan veszi Isten üzenetét,
de vejei kinevetik, és maradnak. Az
angyalok Lótot, a feleségét és lányait
kimenekítik a városból, de az asszony
nem tud elszakadni addigi életétől, és
a figyelmeztetés ellenére visszanéz, és
azon nyomban sóbálvánnyá válik. Az
egész világmindenség Teremtőjével és
fenntartójával nem lehet szórakozni, a
bűnös tettek súlyos következményekkel járnak!
Minden jel arra mutat, hogy az utolsó
időkben élünk és nekünk, akik ismerjük Urunk parancsait, nagyon ébernek
kell lennünk! Óriási a felelősségünk az
utánunk jövők, a gyermekeink, unokáink iránt. Komolyan kell vennünk
az imaharcot értük, hogy megmaradjanak az Úr mellett. Egyre nehezebb
kitartani a keskeny úton, hiszen a világ, amiben élünk, ennek az ellenkezőjét akarja ránk kényszeríteni. Nem
„véletlenül” van a számos figyelmeztetés a Bibliában! A nagy hitető „elhiteti még a választottakat is!
„Légy hű mindhalálig, és neked adom
az élet koronáját.” Jelenések 2,10/b.
Zika Klára

Megjelent Oswald Chambers:
Krisztus mindenek feleltt c.
könyve CD–n, hangzó áhítat
formájában. A CD–t kérheti
postai úton vagy
e–mail címünkön, és mi
ingyenesen elküldjük
a megadott címre.
Nem kell mást tennie, csak
írjon egy e–mailt a
radio @ mera.hu címre,
melyben kéri a CD–t.
Kérjük tüntesse fel a címét is,
ahova postázhatjuk.
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Hála legyen Istennek, hogy van
megtapasztalásom abban, ha egy
ember életében élni kezd a Krisztus.
Hiszen ha nem lenne, akkor nem
lehetne különbséget tenni a nélküle
élt élet és a Vele élt élet között.
Addig nem volt fontos számunkra Isten ügye és akarata. Akiben
megszülethetett az új élet, az elkezd életjelt adni magáról, éhezni és szomjazni fogja az igazságot.
Aki találkozott ezzel az új élettel,
az nem akar már ugyanaz az ember maradni, aki volt. Az ige fényében láthatóak a sötét bűnök,
vágyódunk arra, hogy megvalljuk
azokat és elhagyjuk. Újra bűnbe esni
már fájdalmat okoz. Szomorú lesz
a lelkünk, ami gyűlöli a bűnt, de
a bűnöst szereti. Régi életünkben
létfontosságú volt, hogy keressük
a bűnforrásokat. De ami hitetlen
régi életünkben örömöt, célt adott,
arra most undorral és szégyennel
tudunk gondolni. Dicsőség érte az
Úrnak, és segítsen, hogy új életünkben ez így is maradjon.
Én már többször szégyent vallottam. Gőgössé lettem Isten ajándékára, mert azt hittem, hogy valaki
lettem, nem volt bennem elég alázat. Egy falumbeli, régebben a hívők útján járó felebarátommal és
édesanyjával sem voltam mindig
tisztelettudó. De hiszem, hogy az
Úr megbocsátotta ezt nekem, és
remélem, hogy ők is megbocsátottak nekem.
Úgy gondolom, hogy még sok mindenben meg kell változnom ahhoz,
hogy teljesebb legyen az új életem,
amit Istentől kaptam. Kérem, hogy
imádkozzanak értem a rádióhallgató testvérek is.
P. István, Fényeslitke
Köszönjük mindazoknak,
akik adományaikkal támogatták
lapunk megjelenését
és lehetővé tették,
hogy ez a szám is ingyenesen
juthasson el minden olvasóhoz!

Járok itt városomban egy kis helyi gyülekezetbe, ahol szinte minden összejövetelünkkor szóba kerül, hogy Jézus
mennyire tud munkálkodni egyéni életünkben. Itt értettem meg, hogy ehhez
az én énemnek kell naponta halálba
kerülnie. Visszaemlékeztem gyenge,
erőtlen, szinte semmi állapotomra,
a 2007-ben kapott agyi katasztrófa
idejére, és megpróbálom leírni, hogy
Krisztus hogyan munkálkodott életemben. Mert amikor erőtlen vagyok,
akkor tud igazán Jézus belenyúlni az
életembe. „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az
erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy
a Krisztus lakozzék bennem. Ezért
a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és
szorongattatásokban, mert amikor
erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.”
Munkahelyem megszűnt, nyugdíjig
még volt 5 év, munkanélküli járadékomból és fiam fogyatékossági pénzéből éltünk. Ebben az időben nyílt
meg a Spar áruház nem messze tőlünk.
Hosszú tusakodás után Atyám megmutatta, hogy innen is tud segíteni.
A záróra után kirakott és a lejárt szavatossági idejű élelmiszereket – mint
kenyér, gyümölcs, zöldségféle –, elhoztam és lemosás után elfogyasztottuk.
Alig volt bizony erőm a cipekedéshez.
Szégyelltem Isten és az emberek előtt,
de kevés volt a jövedelmünk és Isten
így erősített: „aki tudna segíteni, nem
segít, majd én segítek.”
Itt az utcán sok Jézustól messze lévő
emberrel találkoztam. Először egy alkoholizáló fiatal asszonnyal, akinek
még segítettem is, hogy ki tudja venni
a konténerből gyerekeinek az aznapi
élelmet. Aztán Révkomáromból járt
át magyar Komáromba minden nap
egy roma fiúcska, aki testvéreinek vitte az ennivalót. Szülei nem dolgoztak,
szinte zavarták őt, hogy menjen és
hozzon haza valamit. Édesapja sokszor megverte őt, de ennek ellenére
mindig olyan szeretet és öröm volt a
szemében, hát még mikor igés lapokkal ajándékoztam meg őt, ilyenkor ragyogott az egész lénye. Volt egy fiatalember, aki a Nokiában dolgozott, de
máról holnapra létszámleépítéskor

utcára került, ide a kukához. Neki
Bibliát adtam.
Nagyon belopta magát a szívembe az
a hajléktalan fiatalember, aki az utcánkban lakott többedmagával egy
hajléktalan szállón. Még nem is ismertem őket, csak azt láttam, hogy
egész nap hol itt, hol ott verődnek öszsze csoportokba és a borosüvegeket
adják körbe egymásnak és hangoskodnak. Egy téli napon mikor kinn az

utcán melegítették magukat a borral,
találkoztunk. Fiammal az utcára kidobott karácsonyfákat húzkodtuk haza
tüzelőnek. Fiam már hazaért, én még
mentem. A havas eső esett, éreztem,
kabátom már átázik, egyszer csak odalép hozzám a fiatalember és segítségét ajánlja fel. Aztán beszélgettünk,
és már az Úr Jézus kereszthalálát is
elmondtam neki. Ott guggoltunk az
útpadka mellett. Hajamról fojt a havas eső, de csak beszéltem, és ő hallgatta. Aztán még máskor is tudtunk
beszélgetni, nem szégyellte barátai
előtt, hogy meghallgat engem, és
mindig elfogadta az olvasnivalókat.
„Nem tetszik szégyellni, hogy velem
leáll az utcán beszélgetni?” – kérdezte egy alkalommal. Azóta évek teltek
el, nem tudok róla semmit, elkerült
a szállóból.
Két évig kellett kimennem a konténerhez, aztán Isten kegyelméből
megkaptam az előrehozott öregségi
nyugdíjamat, és így jobb lett a helyzetünk. Talán ha ez a betegség nem
ér, ezt az alázatot, a másik lényének
elfogadását, a Jézusnak való engedelmességet, a másik ember mellé állást
biztosan nem tudtam volna így megtenni. Hála érte az Úr Jézusnak és dicsőség szent nevének.
J. Józsefné, Komárom
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Ha megkérdeznék, mire vágyom leginkább, nem földi hívságokat kívánnék. A legnagyobb öröm számomra
az lenne, ha Jézus lakna nálam, bennem, méghozzá maradandóan.
Pál írja egyik levelében: „Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon.”
A legjobb kívánság azok felé, akiket ő
pásztorolt, s számunkra is megszívlelendő óhajtás.
Krisztus beszéde hogyan lehet a sajátom? Táplálom eleget és kitartóan
magam az Igével, hogy benne éljek?
A múló idő, a korral járó bántalmak,
fájdalmak, a világ gondjai el- elhúznak
a legfontosabbtól. Van úgy, hogy reggel korán kikészítem a napi Igét (Ó és
Úsz), s még néhány Igén alapuló, erőt,
bölcsességet kínáló könyvet, és mégis
de sokszor ide kapok, oda kapok, s mire
leülök Jézusom mellé, már a figyelmem
szétszóródott, az imám Hozzá csak hevenyészett. Vagy nem elevenítem fel
újra az istentiszteleten, bibliaórákon
hallottakat, forgatván azok értelmét
elmémben, szívemben, s így az üzenetek elvesznek útközben, pedig milyen lelkesen hallgattam. A krisztusi
jellem a nem teljesen odaszánt szívvel
élőkben nem tud erőre kapni.
Nem elég csupán a templomba járás.
Az igehallgatás és olvasás a hitnek
csak az egyik kapaszkodója. Kevés
a látszathit az üdvözüléshez. De sok
pompázó, magamutogató hívő láttatja
magát, amikor felvonul-kivonul templomozni! Ha száz méterre lakik is Isten
házától, oda autóval kell menni. S ha
kopog nála majd egy szegény, azzal
küldi el: hogy is gondolja, hogy ő adhatna valamit? Pedig mi más a kereszténység, ha nem önmagam szüntelen
osztogatása? Mim van ugyanis, amit
nem fentről kaptam? Krisztus hány
ezer embert vendégelt meg szinte a
semmiből? És én szorítom a markom,
de az autóm ragyog. Hol a hívő szívem??? Krisztus lakik itt benn, vagy
csak én egyedül?
Krisztus bennünk szeretne élni. Rajtam, s rajtad keresztül szólni, cselekedni, ölelni, felemelni, vígasztalni.
Cselekvő szeretettel, élő, viruló hittel kellene viszonoznom megannyi
jótettét, amelyekkel idáig elhalmozott. Még ha meg is van bennünk az
igyekezet, mégis csak sokszor botladozóra sikerül a mi hitéletünk. Pedig
az igazi kereszténység gyönyörű élet-

forma. Krisztusinak kellene lennünk
mindazoknak, akik hiszünk Őbenne,
akik érte tüsténkedünk, szolgálunk,
osztogatunk. De épp ennek a hogyanja a lényeges. Amit, s ahogy Krisztus
munkál bennünk – s ez egy folyamat
– abban bizony nagyon komoly partnerei kell hogy legyünk. A magam része,
feladata csak folyamatos igemegéléssel, gyöngéd, áldozatkész szeretettel
válik valóra. Ezt nem spórolhatom
meg, sem el nem lazsálhatom.
„Jöjj és lakozz bennem: hadd legyen
már itt lenn Templomoddá szívem lelkem!” Ez a megénekelt emberi vágyakozás töltse be szíveinket szüntelen. Ne
hagyjuk, hogy a naponként erőre kapó
óemberünk háttérbe szorítsa Krisztus
Urunkat, mert sokszor bizony erőtlen
hitéletünk a nagy „Énünknek” kedvez. Majd ÉN megoldom! Majd ÉN
megmondom felebarátomnak, vagy
egy idegennek, hogy ez bizony több a
soknál! Nem értem Jézust? Ő amikor
arcul verték is, annyit mondott: „Ha
gonoszul szóltam, tégy bizonyságot
a gonoszságról, ha pedig jól, miért
versz engem?” A szavak is tudnak
ütlegelni…
A szelídség, türelem, jóság, béketűrés,
öröm, józanság krisztusi jellemvonásai
szeretnének bennünk kinyílni, virágozni, hogy áraszthassuk magunk körül
Jézus jó illatát. Kereszténységünk e
jellemkincsek nélkül semmire sem jó,
és nem több, mint látszat, mint farizeusság. A hit nemes harcát Krisztussal,
Krisztusért naponta kell megvívnunk.
Oda kell adnunk teljesen az életünket
Annak, Aki teremtett, fenntart, tanácsol,
vígasztal, üdvösségbe hívogat, terelget.
Félszívvel, önigazultan, magunkat s földi kincseinket féltve, sohasem leszünk
Úr Jézusunk földi hajlékai.
A MÁSIK EMBER MINDIG FON TOSABB KELL LEGYEN, MINT ÉN
MAGAM! Bármilyen kisebb vagy
nagyobb közösség egymásért van.
Ha csak magam vagyok fontos magamnak, semmi vagyok. Minden egyes
hívőnek és gyülekezetnek is Krisztus
drága lelke által munkált, mielőbbi
megújulásra van szüksége, sürgősen.
Fényes szövétnek, az Ige mutatja az
utat ehhez. A Szentlélek szele is szelíden terelget. A mi dolgunk csak menni, cselekedni a jót, jól, állhatatosan.
Krisztusi lelkülettel.
P. A. Júlia, Tahitótfalu

Olyan betegséget kaptam, amivel kórházban voltam egy hetet.
De Atyám mindenkor velem volt.
Megtapasztaltam lelki testvéreim
imatámogatásait. Különösen amikor hazakerültem, szerető gondoskodásukkal vettek körül. Köszönöm
szerető mennyei Atyámnak, hogy
így, elesett állapotomban sem hagyott magamra.
Pál apostol is mondja a Cselekedetek
könyvében, hogy lakóhelyünk határait is Isten gondoskodó szeretete
munkálta ki. Isten arra indította a
szívünket, hogy legyen itt iszákos
mentő misszió. Minden hétfőn este
7 órától ezt a missziót egy nyugdíjas lelkész vállalta fel.
Megvallom őszintén, hogy mikor
ez elkezdődött, nagyon rugódoztam ellene, mert hálás voltam, hogy
a férjem megszabadult az alkohol
rabságából. Most jöjjenek ide illuminált állapotban emberek? De dicsőség az Atyának, és köszönöm
Megváltómnak, hogy ezt megváltoztatta a szívemben. Most már féltő
szeretettel vagyok irántuk.
Abban az időben sem volt számomra nehéz, mikor férjem nagy beteg
lett, mert felmerült a kérdés, hogy
másik helyre menjek-e? Válaszom
egyértelmű nem volt. Hiszen így
én is kaptam erősítést lelkiekben,
és mint jó testvérek egymás terhét
hordozhatjuk.
Ez a misszió azzal az indokkal is
kezdődött, hogy akik Dömösről, az
iszákosmentő misszióból az alkohol
rabságából megszabadulva térnek
haza, ne a kocsmákba menjenek a
régi ivócimborákhoz, hanem az
áldott Istenhez, és hogy erősödjenek a Krisztus Jézusban. Nehogy a
Sátán, mint ordító oroszlán visszavigye őket az ő rabságába. Itt nincs
személyválogatás, és nincs felekezet, csak az a jelszavunk: akarsz
meggyógyulni? Mert ha tehát a
Fiú megszabadít titeket, valóban
szabadok lesztek.
Köszönöm áldott Megváltómnak,
hogy elment az Atyához, hogy helyet
készítsen még ilyen bűnös számára
is, mint én vagyok. Milyen csodálatos az az üzenet, hogy hajlékot készít
az Atya házában számomra is.
S. Gáborné, Monor
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Rendelkezésre állni…
Különleges lehetőségünk nyílt a TWR
szokásos éves konferenciáján találkozni azzal a Bill Mial-lal, aki közel
56 éve dolgozik a 60. születésnapját
ünneplő Trans World Radio-val. Ezen
a konferencián mutatták be az általa
írt könyvet is, amelynek címe: „Nagy
dolgokat tett”. Közel 20 esztendővel
ezelőtt már találkoztunk személyesen,
de mivel újra jó alkalom adódott a
beszélgetésre, interjút kértem tőle, s
nagyon készségesen vállalta is, hogy
válaszol a kérdéseimre.

Kulcsár Tibor: Hogy is történt,
hogy fiatal, friss diplomás ember
úgy határozott, csatlakozik a Trans
World Radió munkatársaihoz abban
az időben, amikor a TWR roppant jelentőségteljes és jól hangzó név volt,
de a név mögött egy nem túl nagy
szervezet lapult…
Bill Mial: Nos, ami azt illeti, az akkori TWR nemhogy nem volt túl nagy
szervezet, hanem igen kicsi volt, hiszen
éppen akkor indult Észak-Afrikában,
a Marokkó-beli Tangerban. Még az
első adásoknál tartottunk. A mi bekapcsolódásunk egyértelműen a személyes hátterünkkel magyarázható.
Feleségemmel együtt szerettünk volna szolgálni az Úrnak. Az egyetemi
tanulmányaimat rádió és Tv műsorok
készítésével kapcsolatosan végeztem.
Felvettük a kapcsolatot minden olyan
missziós elkötelezettségű rádiós társasággal, amelyről abban az időben
tudni lehetett el egészen Amerikától
Latin-Amerikán keresztül Afrikáig.
Mindenütt megkérdeztük, van-e szük-

ség segítségre és mindenünnen „igen”
válasz érkezett. Úgyhogy kitöltöttük a
jelentkezési lapokat, de a szívünkben
egyik esetben sem éreztük a szívünk
mélyén a meggyőződést, hogy Isten
valóban ott akarna látni bennünket,
abban a szolgálatban.
Egyik este felhívott az édesapám, és
azt mondta: „Egy ember meglátogatja a gyülekezeteteket vasárnap este.
Úgy gondolom, ott a helyed és meg
kell hallgatnod, amit mond!” Úgyhogy
feleségemmel együtt elmentünk és
meghallgattuk Paul Freed előadását
a Tangerben induló rádióval kapcsolatban, amiről korábban semmit nem hallottunk. Amikor
az istentiszteletnek vége lett,
megkérdeztem a feleségemet:
„szerinted nem kellene beszélnünk vele?”. Egyből igent
mondott, de ez érthető abból,
amiről később bizonyságot
tett. Ugyanis, amikor az alkalomra érkezve a templom
lépcsőin sétáltunk a bejárat
felé, hirtelen a Szentlélek azt
a gondolatot helyezte a szívére, hogy ezen a helyen ma este valami
nagyon fontos dolog történik majd…
Úgyhogy amikor az istentisztelet után
megkérdeztem, hogy szerinte beszéljünk-e Dr Freeddel, azonnal igennel
válaszolt.
Odamentünk hozzá és megkérdetem:
„Testvér, van szüksége segítségre?”
„Igen” – válaszolta, – „egyetlen emberünk sincs, aki képes lenne működtetni egy stúdió berendezéseit…” „Én
meg éppen ezt tanultam az egyetemen,
úgyhogy itt vagyok, rendelkezésre állok” – feleltem neki.
Ez talán túl egyszerűnek és profánnak hangzik, hiszen úgy tűnhet, csak
munkát kerestem éppen, de meggyőződésem, hogy az események mögött
maga Isten volt jelen, ő vezetett és
hívott minket ehhez a szolgálathoz.
Hát így kezdődött.
KuT: Minden fiatalembernek van
egy álma, hogyan kapcsolódhatna
valami igazán nagy és fontos dologba, szóval a karrierünkről álmodo-

zunk. Mi a véleményed ennyi év után
saját karriered alakulásáról? Mi lett
az álmaidból?
Bill Mial: Az én álmaim? Nos, az
álmaim eredetileg a trombitálásról
szóltak. 9 éves koromtól trombitálni
tanultam. Édesapám eredetileg egy
harsonát vett nekem, de a kezem nem
volt elég hosszú, hogy elértem volna
az utolsó hangokat, úgyhogy maradtam a trombitánál. 10 éven keresztül
tanultam a hangszeren, és 10 esztendő után játszottam először a rádió
nyilvánossága előtt. Úgy gondolom,
hogy Isten ajándékot adott nekem a
zenélésre. Úgy is gondoltam: a rádiózás és a zenélés összetartozó dolgok.
Amikor Tangerbe utaztunk, vittem is
magammal a hangszeremet, de egyáltalán nem volt szükségük trombitásra, de igenis szükségük volt valakire,
aki beül a stúdióba, és elkészíti a műsorokat. Úgyhogy a trombitám csaknem két évig a tokjában pihent. Akkor
nyitott az Úr utat Monte Carlo-ba, és
elkezdtünk sugározni Magyarországra,
Csehszlovákiába, Romániába, de nem
volt keresztyén zenénk, amit a műsorokhoz használhattunk volna, vagy
csak nagyon kevés. Úgyhogy akkoriban Németországba utaztam, és ott
készült 7 nagylemezem, amelynek a
zenéi jelentették hosszú ideig a zenei
anyagot a műsorainkhoz, még az orosz
és az arab programokhoz is.
Tehát, amit ezzel mondani akarok:
Isten hív el téged, és ad neked is valamilyen ajándékot, de nagyon egyszerű totálisan csalódottá válni csak
azért, mert Isten nem használja egyidőben az összes ajándékot, amivel felruházott. Ha elkeseredtem volna azért,
mert nem trombitálhatok, elmehettem
volna azt mondva: Nincs értelme itt
maradnom, ha nem trombitálhatok.
De két évvel később Isten éppen ezt
a trombita tudásomat használta fel.
Isten tudja, mit csinál, csak engedd,
hogy elhívjon, és engedd, hogy használjon. Ez nagyon leegyszerűsítettnek
tűnhet, de az a tapasztalatom, hogy ez
valóban így működik a Trans World
Radio szolgálatában.
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KuT: Visszakanyarodva a Tanger-i
időkhöz. Úgy tartjuk számon mi magyarok, hogy több mint ötven évvel
ezelőtt Tangerből szólalt meg először
magyar nyelven az evangéliumi adás.
Van valami különös élményed a magyarokkal a közös szolgálatból?
Bill Mial: Amennyire visszaemlékszem az evangélikus óra volt az első,
amelynek valami olyan címe volt:
Krisztust vinni a népeknek. 27 különböző nyelvű programot készítettünk, amelyek mind hatalmas adószalagokon voltak, köztük a magyar
anyag is. Amikor aztán Monte Carloba
költöztünk, akkor ismerkedtünk meg
Steiner Józseffel, aki egy ideig a mi
saját otthonunkban lakott. Ő volt az
első magyar rádiós személyiség a
TWR-en belül. Vele kezdődött a magyar munka Monte Carloban. Az elején sok érdekes történetünk volt. A
fiam talán 11 éves lehetett, és nagyon
szívesen hallgatta József magyarországi történeteit, sokszor még enni
is elfelejtett miatta, hiába biztattuk,
annyira szerette hallgatni.
Amire legjobban emlékszem, az első
este, amikor a magyar nyelvű adás
elkezdődött – a nappaliban volt egy
Blaupunkt rádiónk – és József ott
ült a készülék előtt, szó szerint rátapasztva a fülét a rádióra. Amikor
azt mondtam neki, hogy talán nem
kellene ilyen közel ülnie a rádióhoz,
azt válaszolta: „Nem, én így akarom
hallgatni, mert tudom, hogy akik most
Magyarországon hallgatják ezt a programot, ugyanígy ülnek a készülékeik
előtt”. Azt hiszem, soha nem fogom
ezt elfelejteni, mert ez egy gyönyörű
kiábrázolása volt egyrészt a hatalmas
lehetőségnek, amit a rádióprogramok
jelentettek, másrészt annak a veszélynek, amit akkor a rádióhallgatók és mi
magunk is vállaltunk. Sokszor vissazemlékszem, milyen fontos volt mindaz, amit tettünk és különösen fontos
volt, hogy amit teszünk, azt helyesen
és alaposan tegyük. Mindez azt hiszem
bizonyítja, hogy nagyon sok emlékem
van a magyarokkal és a magyar programokkal kapcsolatosan…
Persze aztán eljött az idő, amikor a
MERA is elkezdődött, s még sok mindent említhetnék.

KuT: Ötvenöt év után azt hiszem nem
csak sok emléked lehet a szolgálattal
kapcsolatban, de azt hiszem mérlegre is tudod tenni az egész missziót,
és értékelni tudod a hatásait mind a
saját, személyes életedre, de talán a
világszerte végzett munka eredményére vonatkozóan, hiszen dolgoztál csaknem minden területen és
minden kontinensen, mint a TWR
vezető munkatársa. Mit tartasz a
legnagyobb eredménynek?
Bill Mial: Hadd kezdjem a személyes vonatkozásokkal! Azt hiszem,
az egyik ajándék, amit Istentől kaptam, hogy felismertem, milyen egyszerű embernek formált engem Isten.
Nem vagyok valami nagy, intellektuális személyiség, valami hatalmas ajándékokkal. Isten egyszerű, gyakorlati
ajándékokkal ruházott fel engem, hogy
azokat használjam, és azokon keresztül Ő használjon engem. Számomra ez
nagyon fontos volt a misszió hosszú
útja során, hogy rendelkezésére álljak Istennek, és használhasson úgy,
ahogy és amire akar.
Sok példával illusztrálhatnám ezt.
Bonair-ben például rendszerint én
festettem ki azoknak a munkatársaknak a házát, akik a misszióhoz
csatlakoztak – miközben én voltam
az igazgató… Voltak munkatársak, akik
odajöttek és azt mondták: „Testvér, te
az igazgató vagy! Nem kéne falfestéssel foglalkoznod! De én mindig úgy
éreztem, hogy itt egy feladat, amit el
kell végezni, nekem is két kezem van,
már miért ne végezném én magam
el, ha meg tudom tenni! Ráadásul
miközben ilyenféle munkát végeztem, mindig remekül tudtam használni az agyamat! Gondolkoztam
azokon a dolgokon, amiket a misszióban kellett elvégezni! Úgy látszott,
hogy a festőhengert gurítgatom, de
az agyam lázasan dolgozott egyéb területeken. Őszintén be kell vallanom,
hogy a legkiválóbb gondolataim mindig fizikai munka közben születtek!
Úgyhogy mindig friss ötletekkel érkeztem vissza az igazgatói feladatok
végzéséhez! Azt hiszem, a személyes
oldalról talán ez a legfontosabb, amit
elmondhatok.
A TWR szolgálatát tekintve valahogy Jeremiás próféta elhívása jut

eszembe. Amikor Isten megszólította őt, Jeremiás azt válaszolta: „Csak
egy jelentéktelen, fiatal fiú vagyok.
Még beszélni sem tudok!” De Isten
azt mondta neki: „Ne mondd, hogy
túl fiatal vagy.”
Valahogy ugyanígy tűnik nekem viszszanézve. Tangerben egy ici-pici állomásunk volt. Könnyen mondhattunk
volna: „Hogy is versenyezhetnénk
azokkal a hatalmas adókkal, amelyek
körülöttünk vannak, és hogyan is hasonlíthatnánk magunkat össze velük.
De Isten nekünk is azt mondta újra és
újra: „ Ne mondjátok, hogy túl kicsik
és gyengék vagytok!” „Elküldelek téged azokhoz, akikhez küldeni akarlak”
– mondta Jeremiásnak, és nekünk is
hasonlót mondott. És mivel engedelmeskedtünk, Isten megadta, hogy a
szolgálatunk növekedhetett.
Eleinte a TWR minden egyes munkatársát személyesen ismertem. Tudtam
mindenkiről, hogy ki kicsoda, hogy
hol és melyik területen dolgozik, hogy
miért épp azt végzi, amit végez, és
őszintén szólva ma ez egészen másként van. Nemhogy az embereket
nem ismerem, de sokszor egy-egy
nyelvet sem tudok helyesen kimondani, amelyiken műsort sugárzunk. A
szolgálatunk szinte robbanásszerűen
fejlődött, és mindez a szemünk láttára
történt… Ez egy csoda a számomra,
és egyben annak bizonyítéka, hogy
ez nem ember, vagy emberek munkája, itt maga Isten munkálkodott az
évek során. És mivel Isten szerette az
ő szolgáit, megáldotta. Ezért is adtam
a most megjelent könyvemnek azt a
címet: „Hatalmas dolgokat cselekedett Isten”.
Tehát így nézek a Trans World Radiora. És nagyszerű látni, hogy különféle tájain a világnak olyan különböző emberek mind-mind ugyanazt a célt látják maguk előtt. Persze
a világ más tájain másként és másként dolgoznak az emberek. 47 alkalommal jártam Indiában például,
és rácsodálkoztam arra, hogy Isten
ugyanúgy elhívta az indiai embereket
arra szolgálatra, amelyre valamikor
engem is elhívott, hogy az ő munkáját végezzem. Ezt megérteni és látni
csodálatos!
(A következő számban folytatjuk)
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Tavasz. A vetés ideje. Dönteni kell a
vetéssel kapcsolatosan: – mit, menynyit, mikor, hova vessek?
A tapasztalat nagy segítség a döntésben, ezért fontos, hogyha nincs valamelyik növényről ismeretem, érdeklődjem
azoktól, akik ismerik, vagy olvastak
felőle a szakirodalomban.
Az életet Istenünk úgy alkotta, hogy
párhuzamot tudunk vonni a fizikai
világ és a szellemi világ között. A vetés is ilyen esemény, a párhuzamot a
Biblia is leírja az ÚR Jézus szavaival
Máté 13,3-30 igerészben.
Két példázat van ezekben a versekben,
az egyik a magvető, a másik a búza és
konkoly példázata. Sokféle gondolat
ébredt bennem, de arra érdemes irányítani elmélkedésemet, amire Jézus
helyezte a hangsúlyt:
– jó földbe kerüljön a mag;
– nem csak én vetek, hanem az ellenség is.
A jó föld sok munka eredménye: meg
kell tisztítani a gyomoktól, kövektől,
kavicsoktól, fel kell lazítani, porhanyóssá tenni, ellátni tápanyaggal,
trágyával, és kellő időben megfelelő
mennyiségű esőt és napfényt kell hogy
kapjon. A jó magról is gondoskodni
kell. Összetett feladat, és mindennek
időben kell megtörténnie!
A szívem állapotát hasonlítja az ÚR
Jézus a földhöz. Felelős vagyok a szívem állapotáért. Felteszem magam-

Az előző pályázatunkra érkezett írások közül az első tizenöt beérkezett
írás szerzőit jutalmaztuk:
Apková Magdaléna, Szlovákia
Balázs Margit, Szlovákia
Fejes Ferencné, Budakeszi
Felber József, Zsombó
Hollóssy Imréné, Kiskunhalas
Irena Palicová S., Szlovákia
Járinka Tiborné, Tatbánya
Káldi Istvánné, Szentmártonkáta
Nagyné Kurdi Jolán
P. Arany Júlia, Tahitótfalu
Pál Gyuláné, Salgótarján
Póczos István, Fényeslitke
Révész Andrásné, Kisvárda
Sólyom Gáborné, Monor
Szőnyiné L. Marianna, Nyíregyháza

nak a kérdéseket: Tisztán tartom-e a
szívemet?! Alkalmas-e arra a szívem,
hogy a jó magot – Isten igéjét – befogadja, és gyümölcsöt teremjen?! Ha
döntéseket hozok, ha cselekszem, akkor a befogadott IGE termi bennem a
gyümölcsét?! Törekszem-e arra, hogy
megértsem az Igét, szánok-e arra elegendő időt, hogy ne a felszínen maradjon, hanem a mélyre kerüljön, ahol
már gyökeret tud ereszteni?!
Engedem-e, hogy életem részévé váljon, a legfontosabbá, mindent megelőzve, hogyha támadás, nyomorúság
érne az Ige miatt, akkor sem hagyom
el Uramat?!
Van-e hitem Istenben, hogy Ő az én
Gondviselőm, nem a gazdagságom
vagy szegénységem a meghatározó
tényező az életben?! Hiszem-e, hogy
Ő a TEREMTŐ, MINDENHATÓ,
ÖRÖKKÉVALÓ ISTEN?!
Elhiszem-e, hogy az én alkalmas voltom az üdvösségre, szolgálatra Jézus
Krisztus által van, Őbenne mindent
ideadott nekem Mennyei Atyám,
ami a szent és kegyes élethez kell?!
Megtűröm-e a szívemben az engedetlenség, meg nem bocsátás, keserűség,
harag, egyszóval a bűn magjait, vagy
pedig Jézus Krisztushoz megyek, hogy
vérével megtisztítson?! Gyakorlom-e
az Isten népével, a szentekkel való közösséget?!
Ha minden kérdésre helyes választ
adok, akkor hálával tartozom Mennyei
Atyámnak a kegyelméért! Vigyáznom
kell, hogy le ne vegyem szemem a célról, teljes erővel küzdjek, és fussak
a jutalomért, ami készen van tartva
számomra!
Számolnom kell azzal, hogy a halálos
ellenség, a Sátán is vet, hinti a gonoszságot, veti a megosztást, a gyűlölködést, a bűnt. Megtörténhet, hogy a
környezetemben látom ezeket kikelni és a gyümölcsüket beérni. De én
akkor sem félek, bizalmamat akkor
is az Úrba vetem, mert Ő megígérte,
hogy velem van. Jézus mondta: „Nem
azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket
a gonosztól. Nem a világból valók,
mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság.”
„Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem,
ahol én vagyok, hogy lássák az én

dicsőségemet, amelyet nekem adtál,
mert szerettél engem a világ kezdete
előtt.” János 17,15-17; 24.
Hála Istennek a Jézus Krisztusban
adott kegyelemért és üdvösségért, számomra ez a legtöbb, ez az elég!
Mit vessek, hová és mikor? Az Igéből
tudom a választ: „Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok! Szántsatok föl új szántóföldet,
mert ideje, hogy keressétek az Urat,
míg majd eljön, és hullatja rátok az
igazság esőjét. Bűnösen szántottatok,
álnokságot arattatok, ettétek a hazugság gyümölcsét. Bizony a magad
tetteiben és sok harcosodban bíztál.”
Hóseás 10,12-13.
„Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet
megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a
testének vet, az a testből arat majd
pusztulást; aki pedig a Léleknek vet,
a Lélekből fog aratni örök életet. A jó
cselekvésében pedig ne fáradjunk el,
mert a maga idejében aratunk majd,
ha meg nem lankadunk. Ezért tehát,
míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik
testvéreink a hitben” Galata 6,7-10.
Számomra nagy üzenet, hogy Isten
akkor adja az esőt a maga idejében,
ha megteszem azt, ami az én dolgom,
és úgy teszem, ahogyan azt az Ige kijelenti számomra.
Döntést hoztam, és ebben folytonosan megerősítem magam:
– szívemet tisztán tartom az Igével,
Jézus Krisztus vérét kérem életemre,
Őbenne bízom (Jel 7,14)
– nem a testnek, hanem a Léleknek
akaratát teszem meg (Ef 5,22-26.)
– nem fáradok el a jó cselekvésében,
szeretetben szolgálok, hintem az Ige
magot (Ef 5,14) (Mk 16,15-18.)
– imádkozom, ahogyan Jézus megparancsolta (Mt 21,22) (Mk 14,38)
(Lk 11,13) (Jn 4,21-24)
Tenni akarom ezt tavasszal, nyáron,
ősszel és télen! Nem akarok időjárástól és körülményektől függő keresztyén lenni!
Hiszem, hogy Jézus Krisztus azért
halt meg, támadott fel és ment fel a
mennybe, azért adta Igéjét, küldte el
Szent Lelkét, hogy aki Őbenne hisz,
megmentse a kárhozattól, és örök üdvösséggel ajándékozza meg!!!
N.-né K. Jolán
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Parancsolóan szükséges a szellemi életben, hogy aláírjuk a halálos ítéletet a bűnre való hajlam felett. Erkölcsi
döntéssé kell válnia a bűnre való hajlam, azaz az önmagunkhoz való jog igénylése ellen. Pál apostol is kijelenti: Krisztussal együtt megfeszíttettem. Nem azt mondja,
hogy elhatároztam, hogy utánozom Jézus Krisztust, vagyis igyekszem Őt követni, hanem azonosítottam magam
vele, teljesen eggyé lettem az Ő halálával. Ha eljutottam
erre az erkölcsi döntésre, és aszerint cselekszem is, akkor mindazt, amit Krisztus a kereszten elvégzett, bennem is elvégzi. Ha önként átadom magam Istennek, ez
ad lehetőséget a Szentléleknek arra, hogy Jézus Krisztus
szentségében részesítsen engem. „Élek pedig többé nem
én hanem él bennem a Krisztus”. Az egyéniség megmarad, de gyökeresen megváltozott. „Amely életet pedig
most testben élek” – nem azt, amit élni szeretnék, vagy
ami után vágyom, amiért imádkozom, hanem azt, amit
az emberek szeme előtt ebben a halandó testben élek –,
„ezt az Isten Fiának hitében élem”.
Így várom az Urat, s ha Jézus Krisztus nevét hívom segítségül, s bűnbánattal fordulok hozzá, meghallgat, megsegít
minden nyomorúságomban. Türelmesen várjuk tehát a

Él bennem a Krisztus. Mit jelent Isten
igéjének ez a kijelentése? Számomra
egy boldog új életet! Amikor kopogtatott Jézus szívem ajtaján, és én megnyitottam az ajtót, és behívtam Őt
az életembe, még mit sem tudtam
arról, hogy mi vár rám ezután. Az,
hogy Jézus elfogadott engem úgy,
ahogy voltam, bűneimtől megterhelve,
piszkosan, szennyes ruhában, fáradtan, elgyötörten, minden reményem
veszni látszott, de ahogy Jézus belépett az életembe, és átvette az uralmat, minden azonnal megváltozott.
Ott, akkor, abban a pillanatban élővé
vált ez az Ige. (Galata 2,20) Ezután
Jézus kezébe vette az életem minden területét, és teljesen átformált.
Persze ez egy folyamat, ami a mai
napig tart, és még tovább is, míg itt
leszek e földön. Felemelt magához
mennyei magasságokba, és onnantól
nekem csak Ő van! Csak Ő számít.
Keresem szavát életemre. Keresem
akaratát életemre. Keresem szeretetét, és megkaptam mindent Vele

szabadítását! Ha megújultan újjászületünk, Őbenne élünk,
s Ő mibennünk, akkor szabadok vagyunk.
Három esztendeig nagyon nem jól voltam. A szomszédaim
segítettek sokat rajtam, dicsőség az Úrnak! Csodálatosan
eljött a gyógyulásom napja. Az 50. Zsoltár 15. versét olvastam, csak sírtam és sírtam, aztán hálával dicsőítettem
az Urat, még a mai napig is, örökké, amíg csak vagyok.
Így szólt hozzám: „hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged és te dicsőítesz
engem.” Azóta is mondom ezt a drága igét. Nem győzök
hálát adni, dicsőíteni téged, Uram. Hát hogyne dicsőítenélek szüntelen, áldott legyen a Neved örökké. Nem
tudtam eljárni istentiszteletre. Azonban ott volt a TV az
internet, ahol mindent megtalálok. Gyermekeim nem itt
laknak, teljesen egyedül vagyok az Úrral. Nem érnek rá
látogatni a gyülekezetem tagjai sem. Egyszer lement a
vérnyomásom, elvesztettem az eszméletem. Elestem a
lakásban a bútorok között, összetörtem magam. Rám
törték az ajtót, és a mentő vitt el. Azonban hálát adok az
én gyógyító Uramnak, Ő meggyógyított. Dicsőség Őnéki.
Csak Őbenne bízzunk, ne az emberekben!

együtt. Életem Ura Ő lett. Életem legboldogabb napja a megtérésem napja
volt, ahogy egy énekvers is mondja:
Leszállt a menny a szobámba. És ez
a boldogság minden napom részévé
vált. Mikor átadtam életem, keresztre lett feszítve a régi életem. Én ezt
örömmel tettem meg, és teszem meg
minden nap. A kereszt fájdalmas, de
megőriz attól, hogy újra és újra kísértésbe, bűnbe essek. Az hogy „ többé már nem élek, hanem él bennem a
Krisztus…” számomra a legnagyobb
ajándék Istentől, mert mostantól Ő
vállal értem felelősséget, vigyáz rám,
szemei folyton rajtam vannak, nevel
mint fiát, formál, és Krisztus indulatára tanít, aki alázatos és szelíd volt
mindvégig. Jézus= az Ige, segít a
mindennapok útvesztőjében eligazodni, és győzelmet ad!
Igen, valóban csak a megtestesült
Ige tud engem, minket megtisztítani, megváltoztatni, ha engedelmeskedem Neki! (Róma 12,1-2) És tudom,
hogy az Ige= Jézus= Isten!

H. Imréné, Kiskunhalas

És tudom, hogy az Ige élő és ható!
És tudom, hogy Istennél semmi sem
lehetetlen. Ő mindent megtehet! Egy
bűnös emberből Jézusba való hit által
új teremtést tud szülni (II.Kor 5,17).
Kegyelemből hit által vagyok, ami
vagyok, és az Ő kegyelme szült újjá, és Jézust az én bűneimért feszítették meg, de Ő értem is vállalta a
keresztet. A kereszt Isten szeretetét
mutatja a világ felé. Jézus kitárt karjai ma is üzenet a világnak (II.Kor
9,15) „Jöjjetek énhozzám mind…”
Ne féljetek a kereszttől. Már minden ELVÉGEZTETETT! Hiszem,
hogy Jézus Krisztusban minden
embernek meg tudja adni az újjászületést aki akarja. (Róm 8,28) Te
akarod ezt? (Gal 6,14)
Kívánom minden embertársamnak
azt a boldogságot, amit a befogadott
Jézus Krisztus ad az övéinek.
K. Istvánné, Szentmártonkáta
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Ifjú koromban egészen természetközeli
életet életem. Négy éves sem lehettem,
nagyon vonzottak a bolgárkertészet vízzel teli csatornái, sarat lehetett csinálni. Bekentem a lábaimat, és majdnem
úgy néztem ki, mint a szomszéd telken
száradni kihelyezett agyagszobrok sokasága. Később, amíg kiskacsákat legeltettem a patak partján, a nagy fűben
hanyatfekve kitárult a világ az ég felé.
Amikor már olvasni tudtam, sokszor csak a söprűnyél tudott kimozdítani a barackfa ágai közül. Nagyon érdekelt
a kalandos régészet és útikönyvek élménydús leírása.
Nemrég újból kezembe került egy cikk a kopt építészetről. A koptok a korai keresztény üldözés alatt menekültek Észak-Afrika keleti területeire. Az építészetük tehát
a kereszténységhez köthető. Hatott rá az antik Egyiptom
építészete, de a késő római bizánci és az iszlám hagyományok is alakították. Közösségük és építészetük a mamluk
korig (13. század közepéig) változatlanul fenn állt. Ezután
az iszlám erőszakosabb térnyerésére lényegesebb változások mentek végbe az építészetben. A kopt épületek legtöbbször égetetlen agyagtéglából készültek vagy ritkábban
égetett agyagtéglából és csak a leggazdagabbak kőből.
Hamar pusztuló építőanyaguk miatt gyakran meg kellett
újítani ezeket az épületeket. Nagy falvastagságot igénylő
magasabb épületek és templomok falába gyakori volt a
falfülkék elhelyezése, alkalmazása. A templomok belső
oldalát gyakran látták el fülkékkel. A kolostor templomoknál a szentély rész egyik helyiségében keresztelő kút
is található. A kolostorokban egy-két helyiséges remetelakokról beszélhetünk. Csupán az eucharisztia megünneplésére gyűltek össze időről időre. Két kamra esetében
az egyik helyiség a lakó- és munkaszoba, a másik a háló és imakamra funkcióját látta el. A vendég szerzetesek
részére is építettek külön cellákat. Sőt, a közösen végzett
ima számára építettek olyan helyiségeket, melyekben a
keleti fal közepén egy kis fülkét helyeztek el.
A Szentírás is beszél efféle kamrákról. A királyok könyvének hatodik részében így olvasom: „A templom falai körül
emeleteket építettek, körös-körül a templom falai mellett, a
szentélynél és a szentek szentjénél is. Körös-körül fülkéket
csináltatott.”(5. vers) „A középső fülke ajtaja a templom
jobb oldalán volt, és csigalépcsőn jártak föl a középsőre,
a középsőről pedig a harmadikra” (8. vers)
Érdemes elolvasni Ezékiel könyvének 41-42 fejezetét is.
Kivonatosan a 42. fejezetből: „Azután kivitt engem a külső udvarba északi irányba és oda vitt azoknak a kamráknak az épületéhez, amelyek az elkülönített hellyel
szemben és a mellék épülettel szemben északra voltak.”
(1. vers) „Ott ehetik meg a papok, akik az Úrhoz járulnak, az igen szent áldozatokat.”(13. vers)
Volt tehát négy külön kamra a papoknak az elkülönített
hely előtt, ahol a papok az Úr színe előtt elfogyasztották a
bemutatott áldozatok egy részét. „Ott helyezik el az igenszent áldozatokat: az ételáldozatot, a vétekáldozatot és a
jóvátételi áldozatot, mert szent az a hely” (13. vers) „Ha
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a papok bemennek oda, nem jöhetnek ki addig a szent
területről a külső udvarra, míg ott bent le nem rakják
ruháikat, amelyekben a szent szolgálatot végezték, mert
szentek azok. Más ruhába kell öltözködniük, úgy mehetnek a nép számára kijelölt helyre.” (14. vers)
A papoknak tehát külön köntöst kellett viselniük, amikor
onnan kiléptek. „Ha pedig kijönnek a külső udvarba a
kint levő néphez, vessék le azt a ruhájukat amelyben a
szolgálatot végezték, és tegyék le azt a szent kamrákba. Öltözzenek másik ruhába, hogy a népet ne érintsék
szent ruhájukkal!” (19-20. vers)
Lukács evangéliuma szerint egy egyszerű kamrában
két menekültként csak Mária és József tartózkodik.
„Megszülte első szülött fiát, pólyába takarta és jászolba
fektette, mert nem volt más helyük a szobában.” (Lk 2,7)
Nem volt számukra hely – az eredeti nyelven az itt használt szó sohasem jelentett fogadót – az ilyen jellegű helyen könnyen fellelhető a jászol, a vesszőből fonott kosár,
a falbeszögelés vagy a falba vájt mélyedés. Ez valamiféle kamraszerű helyiség, mint amilyen a Lk 22,11 vagy a
Mk 14,14 szerinti hely, ahol Jézus húsvétkor együtt akart
lenni tanítványaival.
Jézus így tanít: „Te pedig amikor imádkozol, menj be a
te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te
Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz,
megfizet néked nyilván.” (Mt 6,6) Pál így írja: „Az imádságban tartsatok ki, éberen vigyázva abban hálaadással.”(Kol 4,2)
Most érkeztem el a feltett kérdéshez. Hol a helyed? Van
helyed, imakamrád, imasarkod az otthonodban, ahol
bensőségesen el tudsz csendesedni Istened előtt? Van-e
ima fülkéd a gyülekezetedben, templomodban? Ki tudod-e zárni a világot, a haszontalan súsárlást az életedből és beszélgetéseidből? Alatta tudsz-e maradni az
Ige tanításának, és nem a végtelen vitatkozások pártfogója vagy-e a közösségedben? Pál így int bennünket:
„Imádságaitokban, és könyörgéseitekben mindenkor fohászkodjatok Szellemben ébren és kitartóan, ugyan arra
figyeljetek. És könyörögjetek minden szentekért, értem is.”
(Ef 6,18) Szép feladat. Jézus húsvét előtt mondott még
egy programot a jövőnkre vonatkozóan. „Az én Atyám
házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek
nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek,
ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol
én vagyok ti is ott legyetek.”(Jn 14,2-3.) Kész vagy-e elfoglalni a helyedet a Mennyei Atyád előtt, aki várja a
te dicsőítésedet is? Megelégszel-e azzal a kis kamrával,
vagy fülkével – ahol rendbe szedheted magad –, és újra
és újra előállhatsz a következő szolgálatodra? „Járuljunk
azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk, alkalmas
időben való segítségül.” (Zsid 4,16.) Hol van a helyed?
Van-e helyed ott?
Bödös József
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Nem a pályázathoz szeretnék írni,
bár már nagyon korán megvilágosította az Úr azt az igazságot a hitéletemben, hogy „élek többé nem én,
hanem él bennem a Krisztus”, és ennek nagyon örültem és örülök azóta
is. Alakít, formál, végzi bennem megszentelő munkáját folyamatosan. Hála
legyen Neki ezért! Hacsak Rá gondolok, melegség járja át a szívemet ebben a gonosz világban.
Most mégis a fenti ige megtapasztalásáról szeretnék írni. Sokáig éltek a
szüleim, és nem voltak betegesek.
Édesapám 3 évvel ezelőtt, 80 évesen távozott el reménységem szerint
az örök hazába. Élete utolsó 9 hónapjában édesanyám ápolta otthon (ő orvos
volt), állapota folyamatosan romlott.
Édesanyám ezután egyedül élt, nehezen viselte, hiszen azelőtt mindenben
társak voltak. Nem is szeretett utána sehová egyedül menni. Én is csak
ritkán tudtam meglátogatni (kb. 100
km-re lakunk). A húgomnál a 2. házasságából született egy késői gyerek,
szinte már dédunokája lehetett volna.
Amíg a húgom dolgozott, ő vigyázott
rendszeresen a kislányra. Bizonyára
megterhelő volt neki 75-76 évesen
egy örökmozgóra vigyázni, hiszen
ez még a fiatal anyákat is megpróbálja. Mégsem panaszkodott sosem.
Tavaly novemberben egy megfázásból kialakult tüdőgyulladással került
kórházba. Legyengült szervezete két
hét alatt feladta. (Lisztérzékenysége
miatt az utóbbi években nagyon lefogyott. Nagyon ritkán tudott jóízűt enni, hiszen mindig szerette a
kenyeret, pogácsát. Étvágya is alig
volt. Azok a diétás ételek csak pótszerek.) Reménységem szerint már
ő is az Úrnál van.
Ami a bevezetőt illeti, hányan aggódnak, hogy mi lesz, ha:
– nem lesz, aki ápolja őket öregségükben,
– gyógyíthatatlan betegséget, rákot
kapnak, nagy fájdalmaik lesznek,
– agyérelmeszesedés vagy Alzheimerkór miatt elvesztik a józan ítélőképességüket,
– agyvérzés miatt lebénulnak vagy

elvesztik a beszélőképességüket,
– és folytathatnám a sort sok más
egyébbel.
Évekkel ezelőtt én is sokat gondoltam
rá, hogy az ő életük is véges. És íme,
túl vagyunk ezen is. És ez biztatást
és reménységet ad, hogy ne féljek,
ha férjem (aki súlyos vese- és szívbeteg) vagy anyósom (aki 74 éves és
mostanában sokat betegeskedik) kerül sorra.
A másik dolog, amit még ide szeretnék
hozni, a munkahely kérdése. Két évvel
ezelőtt elbocsátottak létszámleépítés
miatt. Sokfelé próbálkoztam, de (50
éves elmúltam) alkalmi munkákat kivéve, nem vettek fel. Ráadásul a férjem
is évek óta munkanélküli. Anyósom
nyugdíjából éltünk úgy-ahogy, a lányom is segített anyagilag, meg a húgom és édesanyám is.
Isten segítségével átvészeltük ezt a
két évet. A közüzemi díjakat tudtuk
fizetni (egyedül víz- és csatornadíj
hátralékunk van), ennivaló is került
az asztalra. Novemberben felvettek
a helyi Polgármesteri Hivatalba először mint közmunkást, aztán rendesen főállásba. Ezt is Isten készítette
el. A mai napig is úgy járok be, hogy
hálát adok Istennek a munkahelyért.
Még mindig alig tudom elhinni, pedig már kétszer kaptam tisztességes
fizetést. Azóta újra tudom a MERÁ-t
támogatni anyagilag is.
Tavaly, amikor csak mint házi segítő tudtam dolgozni, mindennap vártam az Úr visszajövetelét. Aztán, hogy
egy közeli hozzátartozóm beteg lett,
(ő még nincs megtérve), arra gondoltam, hogy ilyenekért vár még Jézus
a visszajövetellel, hogy ilyen kemény
emberekben is megdicsőítse magát.
Azóta látom, mennyit munkálkodik
egy-egy emberért, először megtéréséért, aztán megszentelődéséért. Hiszen
ha nem azt akarná, már meghalhatott volna. Csak Ő figyelmezteti a betegség által.
Bizony, akik Istent szeretik, minden
a javukra szolgál!
B. Sándorné, Szigetcsép

1949. okt.31-ét megelőző héten
evangélizáció volt Pátyon a református templomban. Egész héten
a tékozlófiú történetéről volt szó.
Míg gyülekeztünk, énekeket tanultunk. Engem nagyon megragadott egy gyermekének:
Száz juhocska mind együtt legel
Egy közülük vajon hova lett?
Valahol a zöld erdőbe ment,
A jó útról, jaj, de messze ment.
Ezt az egy juhocskát megragadta
a Lélek. A hideg, rideg templomot
betöltötte a Lélek szele, átmelengette Krisztus szeretete, melegítette énekünk párája. Sírtunk és
örültünk! A döntés felkérésére az
úrasztala körül kígyóztunk hoszszú sorban, és életünket átadtuk
Krisztusnak.
12 éves voltam akkor. Édesanyám
és öcsém is megtért. A következő
évben pedig nagy küzdelmek közepette édesapám kemény szíve is
megtört, és megtért.
Amikor négyen mentünk haza, ez
a nagy öröm feszült mindnyájunk
szívében. A kapuban elénk szaladó cicát öcsém felkapta, magasba
emelte, és hangosan közölte vele a
jó hírt: Cicám, megtért a papa!
F. Ferencné, Budakeszi

Ó ISTENEM...
Ó Istenem, szabadíts meg engem
magamtól.
Tövig, gyökérig hamisság vagyok.
Hamis, hazug, üres, idétlen élet,
Korcs mozdulatok és hiú beszédek.
Csak akarok, valamit akarok
És minden balra dőlt el.
Add nekem üres locsogás helyett
A hallgatás súlyos, zord aranyát,
Vagy szenvedésemre piros pecsétet,
Add vissza lelkem, szabadságom,
A belső méltóságot add nekem,
Adj nekem igaz, véres szavakat,
Add nekem ajándékba magamat, –
Vagy szabadíts meg örökre magamtól.
Reményik Sándor
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Mi van a halál után? Ezekből a szavakból, világosan tűnik
ki, hogy van halál előtti és halál utáni élet! Ennek igazi
ismerője pedig nem más, mint maga az élet és halál Ura,
Jézus Krisztus! Mert Ő, mint Isten, öröktől fogva létezik. De az Isten által alkotott ember bűnös bukása miatt
a halál választóvonalként került az örökké tartó életbe.
Azóta létezik halál előtti, és halál utáni élet.
Az első emberpár még a halál előtti életben látta meg a
napvilágot ott, Édenben. Ámde ez az ártatlan, istengyermeki állapot csak rövid ideig tarthatott a Biblia hiteles
tanítása szerint. Mert az ember engedetlensége miatt
bűnbe esett, és lelkileg megvakult. Így csak a halál előtti testi életre nyíltak meg testi szemei. Isten megengedte
látnia teremtett világának szépségeit testi halála percéig. És bár a halála előtti élete is rejt titkokat, de a halála
utáni életére nézve Isten még sokkal több titkot rejtett
el az ember szemei elől.
Az ember a Bibliából ismeri a teremtés történetét. I. Mózes
1 rész. Ismeri az özönvíz előtti és utáni életet. Ismeri a
zsidóság és a keresztyénség kezdetét. Ámde az Úr Jézus
földre jöveteléig főleg csak a halál előtti életet ismerte.
Ugyanis a halál utáni életről csak
az adhatott hiteles felvilágosítást,
aki Ura a halál előtti és utáni életnek, vagyis Jézus Krisztus! De Ő is
csak keveset mondott el a halál utáni életről. Ezért mind máig titkok
sokasága övezi a halál utáni csodálatos életet!
Nos, erről a halál utáni élet titkáról
szól Pál apostol is a 2. Korinthusi levél 12-dik fejezetében, a második és
negyedik versben: „Ismerek egy embert a Krisztusban, aki elragadtatott
a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek
kibeszélnie”. Hát mi más ez, ha nem titok?
Bizonyára azért van ez, mert a legtöbb ember kételkedik a halál utáni életben, mivel alig tud valamit felőle.
Sejtéseink vannak ugyan a halál utáni életről, de mohó
kíváncsiságunk mégis hamarosan zárt kapu elé kerül. A
bölcs Isten, jól tudja: mennyi betekintést engedhet meg,
a halál utáni életbe, a mindenre kíváncsi embernek. Még
a Sátán sem adhat felvilágosítást a halál utáni életről,
pedig ő jól ismeri azt, de ő is teremtmény, és hatalma
korlátozott. A világvallások sokféle módon magyarázzák a halál utáni életet. Ámde a helyes eligazítást ezen a
téren csak is az Úr Jézus adhatta meg a keresztyénségen
belül. A halál utáni élet kiteljesedését a maga valóságában teljességgel megértenünk lehetetlen. Ezért meg kell
elégednünk azzal, amit Megváltó Urunk a halál utáni
élettel kapcsolatban kijelentett nekünk. Ő is – hozzánk
hasonlóan – megismerte a földi, halál előtti életet. De
bizonyságtételei, csodái, halottak feltámasztásai után,
mint bűntelen Isten Fia, a keresztfán értünk szenvedve,
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a halál utáni életet is bemutatta nekünk, amikor így szólt:
„Atyám a te kezedbe teszem le lelkemet”. Mert csak halála által győzhette le a sátánt és a halált!
Hogy mi van a halál után? Az Úr Jézus hűséges követői
nem csak sejtik, de tudnak is valamit arról. A több tízezer
hívő és vértanú, aki a keresztyénség hosszú évszázadai
során átmehetett a halál előtti életből a halál utáni életbe, ők tudták: ha átlépnek a halál küszöbén, egy olyan
csodálatosan szép és dicsőséges élet vár rájuk, mely még
legszebb álmukat is felülmúlja, és kárpótolja majd minden földi bánatukat, szenvedésüket.
Szomorú dolog, hogy a legtöbb ember nem is gondol arra, hogy a földi élet még nem teljes élet! Mégis mit láthatunk: a legtöbb ember úgy igyekszik rendezni rövid földi
életét, mintha az csak halála percéig tartana. Arra nem
is gondol, hogy hallhatatlan lelke van! De aki nem olvas
Bibliát, nem hallgat igehirdetést nem tudhatja, hogy az
Úr Jézus beszélt a halál utáni életről is! Annak két változatáról, az üdvösségről és a kárhozatról! Az örök fényről
és örök sötétségről! A kettő közül pedig valamelyiknek
részese lesz az ember attól függően, hogy földi élete folyamán, melyik hatalomnak volt az
alattvalója, Jézusénak, vagy a sátánénak. Ezen döntése alapján fog
folytatódni élete testi halála után,
vagy az üdvösségben, vagy a kárhozatban. Nincsen semleges állapot. Mi emberek – valamennyien
– a Sátán hatalma alatt láttuk meg
a napvilágot. Isten azonban, minden
embernek adott lehetőséget, hogy
még testi halála előtt átléphessen a
halál útjáról, az élet útjára! Hallhat
igehirdetést, olvashat Bibliát, láthat
a Szentlélek által megújult, megváltozott, és Istent imádó életeket. De ha megkeményíti szívét, és még hallani sem akar Istenről, akkor majd halála
után fogja őt vádolni elaltatott lelkiismerete, miért nem
fogadta el Isten többszöri hívását! Mert Isten hívó szava
elhangzik minden ember felé valamilyen módon. És lehet felelni rá igennel és nemmel!
Mi van a halál után? Most még keveset tudunk felőle.
De annyit bizonyosan, hogy létezik a halál utáni élet,
amelybe bepillantást engedett nekünk Isten, János apostol által, aki Pátmosz szigetén elragadtatásban láthatta a
csodálatos új Jeruzsálemet, a Kerubokat és Szeráfokat,
a fényruhás angyalsereget, Isten trónusa körül. A megváltottak hófehérruhás seregét, amint énekelték Mózes
énekét, aranyhárfás kísérettel. De akiknek nem elég enynyi a halál utáni életből, azoknak már semmi sem elég.
Ezért boldogok azok, akik nem csak hiszik, de tudják is,
mi van a halál után! Ezért boldogan készülnek, a halál
utáni örök életre, Uruk dicsőséges országában.
Pecznyík Pál
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Szeretettel köszöntelek benneteket. A 70-es évektől
hallgatom az adásotokat. Akkoriban láttam, olvastam
az Antennát, a Szentírást. Ebben a hónapban lesz 31 éve,
hogy nem látok. Sírva búcsúztam el a bibliámtól, de köszönöm az Úrnak és nektek, hogy a rádió adásain keresztül tápláltátok lelkemet azokban a nehéz években.
Én imádkoztam, és az Úr felelt a rádió adásain keresztül.
Alig vártam az órát, amikor hallhattam Isten szavát az
adásokon keresztül. Sok-sok igét megtanultam, így most
nagyon sok testvért tudok vigasztalni az ige által.
Szeretettel emlékezem Bozsóki testvérről, akit személyesen is ismertem. Tőle tanultam, hogy a bibliában 31.171
igevers van. Igyekeztem minél több igét megtanulni,
ezek által az Úr Jézus beköltözött az én szívembe. Nagy
boldogság tölt el, ha általa meg tudok vigasztalni sok elkeseredett szívet és lelket. Bármikor indít az Úr lelke,
hirdetem az Ő szent nevét.
Sajnos mostanában az én rádiómmal csak az esti adást
tudom hallgatni. Örömmel veszem tudomásul a felolvasott
levelek által, hogy van az Úrnak egy láthatatlan gyülekezete az egész világon, akik szomjúhozzák az Ő nevét, és

A pályázat címe kérdés is egyben,
hogy él-e bennem Krisztus, vagy kívül van, s az evilági fejedelemnek , a
bűnnek élek-e? Te kinek élsz?
Hálás szívvel írom le, hogy az Úrnak
átadott életem által él bennem a
Krisztus, s a halálból életre keltett.
Jónak tartva magam nem tudtam,
hogy oly sok-sok cselekedet, gondolat
nem kedves az Úr előtt! De Ő megvilágosított, megváltoztatott, melynek gyümölcsei a mindennapi élet
dolgaiban nyilvánulnak meg, az Ő
dicsőségére.
Igaz ugyan, hogy testben élek, de az
énemnek meghaltam. Krisztus a szívembe költözött, s „…amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában
való hitben élem, aki szeretett engem
és önmagát adta érettem.”
Ez egy változás, mely csodálatos,
hiszen az Úr Lelke tölt be, és ezáltal
„újjá lett minden”, mely formálódik
naponta. Vannak úgymond helyes testi
cselekedetek, de a Lélek gyümölcse
az más. „Szeretet, öröm, békesség,
béketűrés, szívesség, jóság, hűség,
szelídség, mértékletesség.” Hogy is
volt, van ez az életemben? Leírni
nem is lehet, hiszen ezek megélése
naponta történik az Úr kegyelme által. Igen jó és fontos az Úrra bízni a

ennek én is tagja vagyok. Isten áldja meg munkájukat.
Az Antennát rendszeresen megkapom, köszönöm.
Gyermekeim felolvassák nekem, és tovább adom, hogy
mások is épüljenek a bizonyságtételekből. 31 év alatt nagyon sok próba ért engem és családomat. 4 évig gondoztam beteg férjemet, sok műtéten mentem át, sok fájdalom
és szenvedés volt a részem, de mindezidáig megtartott az
Úr. Tudom és vallom, ha az Úr Jézus nem lett volna, már
rég nem lennék. „Tudom az én megváltóm él, és egykor
az én porom felett megáll.” Ez által az ige által talált meg
engem az Úr, azóta él bennem a Krisztus, és nagyon boldog vagyok, mert tudom, hogy nagyobb próba nem érhet,
mint amit az én megváltóm megenged. Boldog ember az,
aki a kísértésben kitart. Köszönöm az Úrnak, hogy szeret, és nem mondott le rólam.
Sok szeretettel köszöntöm a rádió munkatársait és a kedves hallgatókat. Az Úr áldja meg továbbra is munkájukat.
Övé a dicsőség örökké. Egy igével köszöntelek benneteket:
Jelenések 21,7 „Aki győz, örökségül nyer mindent.”

dolgainkat. Hozzá menni, kérni vezetését, példáiból tanulni, azt keresni,
ami kedves előtte! Engedelmeskedni
akaratának.
Miként is éltem meg ezt az elmúlt napokban? Egy szükségben lévő asszonyka segítséget várva tárta fel gondját,
hogy egy kerékpárra lenne szüksége,
munkát fog kapni, és a közeli faluból többnyire gyalog járt be eddig
is. Biztattam, hogy ne aggódjon, el
fog rendeződni, nem tudom, hogyan.
Imádságaimban az Úr elé tettem ezt
a kérdést. Hol, hogyan adjon az Úr.
Volt „vezetésem”, hogy egy busz bérlet is megoldás lenne, de az elég drága és időhöz kötött is. Ismerősökhöz
is fordultam, kérdeztem, hogy nincsen-e egy használt kerékpárjuk, de
nem volt. Elmentem oda is, akinek
mondták, hogy van eladó, de már eladta. Kerestem az útját: „Uram, mit
akarsz? Mit tegyek?”
Bevallom, hogy nekem volt egy tartalék kerékpárom, mivel járni, gyalogolni nem tudok, de kerékpárral
igen, és úgy gondoltam, ha valami
baja történik, legyen egy másik, amit
elővehetek. Vagyis bebiztosítottam
magam. Ragaszkodtam hozzá, meg
is mondtam: ez nekem kell. Utólag
szégyelltem magam, s fájt is, hogy

B. Erzsébet, Erdély

ezt tettem. Békességem volt e dologban, de nyugalmam nem, igen
sokat forgolódtam, mit kell tenni?
Kérdeztem az Urat! Meg is érkezett
a válasz. Lelki testvérem telefonon
hívott fel, megosztottam vele jelenlegi dolgom, s megkérdeztem: Te
hogyan tennél? Azt válaszolta: add
oda kölcsön, míg nem ad neki az Úr
másikat. Hálás szívvel köszöntem
meg az üzenetet az Úrnak és neki
is, és ezt meg is tettem. Odaadtam
a kerékpárt.
Hála és dicsőség az Úr Jézusnak,
hogy szabaddá tett ettől a köteléktől. Most úgy előttem van, hogy Ő
mindent odaadott, az élete sem volt
drága, és tudtam, amikorra szükségem lesz a kerékpárra, visszakapom.
De ha nem is úgy lenne, az sem baj.
Valóság és igazság: „Mert nem az én
gondolataim a ti gondolataitok, és
nem a ti útaitok az én útaim, így szól
az Úr.” A krisztusi, új életben más a
gondolat, melynek középpontja az Úr
akarata. Tartalma a szeretet cselekvő megélése kell, hogy legyen. Csak
a csodálatos Istentől jövő tanítás, vezetés által lehet tenni azt, ami jó és
kedves az Úr előtt: vagyis a Krisztus
él bennem.
R. Andrásné, Kisvárda
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Csodálatos az
Úrral járni!
Mert nem gyönyörködöm a halandó halálában, ezt mondja az
Úr Isten. Térjetek meg ezért és
éljetek. (Ezékiel 18,32)
2010 április végén az Úr kezembe
adta a Bibliát, majd a feleségemmel együtt elkezdtük hallgatni a
MERA adásait. Azóta mindketten rendszeresen olvassuk az Igét,
és hallgatjuk az adásokat. Az Úr
egy hívő, baptista családhoz irányított bennünket, akiknek bizonyságtétele hatott, és először
ritkán, majd egyre gyakrabban
mentünk a szegedi gyülekezet
istentiszteleteire.
2013 őszén elkezdődtek a törekvők
alkalmai, fél év léleképítés után
a vezetőség előtt tettünk öten
bizonyságot, majd gyülekezeti
meghallgatás után immár a bemerítkezés következett. Összesen
hatan születtünk újjá. Balogh
Barnabás tiszteletesnek is hálával tartozunk mindnyájan, hiszen
ihletetten vezetett az Úr segítségével. Még mindig a bemerítkezés
hatása alatt vagyunk! Ez 2014 február 9-én történt.
Csodálatos az Úrral járni! A szegedi gyülekezet szeretettel fogadott
bennünket, és együtt örülhettünk.
A kórus is jeleskedett. Közel a 64.
évemhez is hálát tudok adni az
Úrnak, hogy megbocsátott, magához ölelt! Kell ennél nagyobb
csoda?
Az Úr áldását kérem a MERA valamennyi munkatársára.
Tisztelettel
F. József, Zsombó

Kedves Testvérek az Úr Jézus
Krisztusban!
Hogy mi az Övéi vagyunk, hálás
szívvel köszönöm ezt a kegyelmet
naponta az Úrnak. A Testvéreknek
a buzgó biztatást a levélírásra, az
Antennát lelki épülésünkre. Örülök,
hogy sok bizonyságtétel hangzik.
Legjobb tanács számomra az igeolvasás alapján, hogy az Isten legyen
első helyen az életemben. Arra legyen gondotok, ami minden ember
szemében jó. Az ige fényében láthatom, hogy nem önmagamnak kell
élnem, ha drága nekünk az Úr Jézus
neve és bizonysága. Ez az intelem
a hívőknek szól. Sok beteg emberért, reménytelenségben élő emberért fontos, hogy imádkozzunk. Az

ige biztat: Kinek szíve Reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében.
Ézsaiás 26,3 Bár minél többen meghallanák Jézus szenvedéstörténetét,
bűnbánásra, bűnvallásra jutnának
az emberek. Húsvét fénye valósága ragyogna fel a hitetlen mélységben vergődő emberekhez. Örülök,
hogy minden nap hallgathatom a
rádiós szolgálatokat, az esti igetanulmányt, áldást jelent a délelőtti
adás hallgatása is. Minden szolgáló testvért név szerint imádságban
az Úr elé viszek. Életükre, szolgálatukra az Ő áldását kérem testvéri
szeretettel:
M. Jolán, Csetény

Nem tudom tovább halasztani levelem írását,
mert tele van a szívem
hálával az én drága Megváltóm iránt, hogy nagy kegyelméből
annyi áldást küld a MERA szolgálaton keresztül az én életembe is.
Már 10 éve nem mehetek a gyülekezetbe, otthon vagyok a beteg
férjemmel. Ő fekvő beteg, mind a
két lábát amputálták, a jobbfele is
béna, teljesen tehetetlen. Már én is
betöltöttem a 78. életévemet, és csak
az én drága Megváltómmal és a leányom segítségével tudjuk a ránk
bízott munkát elvégezni. Nagyon
csodálatos az Úr Jézusban bízni.
Már több mint 10 éve, hogy az én
drága Megváltóm betegeket bízott
a szolgálatomra. Meg vagyok győződve arról, hogy minden nap, minden éjjel az Ő ereje tart meg. Sok
álmatlan éjszakámon a Vele való
szent kapcsolatot nem lehet leírni,
csak átélni.
Nagy áldás számunkra a sok vigasztaló, de a kemény figyelmeztető szó is. Mikor meghallom a jel-

zést a rádióban, ez számomra a
hívogató szó. Hálás vagyok az én
drága Megváltómnak azért a nagy
gyülekezetért, akikkel együtt én is
ott állhatok vágyakozó szívvel az Ő
színe előtt, vágyva az ő szent szava által a Szent Szellem munkáját
szíveinkbe fogadni, akik hallgatjuk
együtt a hozzánk küldött igét. Így
egymásért imádkozhatunk.
Hálás szívvel viszünk benneteket Isten elé könyörgéseinkben
is, hogy adjon fáradhatatlan erőt
arra a drága munkára, amire elhívott benneteket. Csodálatos erő
van Isten szavában. Sokszor örömkönnyek folynak az arcomon, mert
tudom, hogy akiben hiszek, biztos
úton vezet az örök otthon felé, nemcsak engem, de minden benne bízó
gyermekét.
Hadd köszöntsek mindenkit ezzel
a drága biblia verssel. „Az Ő akarata szült minket az igazságnak
igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.”
Jakab 1,18
A. Magdaléna, Szlovákia
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„Mert a szívnek teljességéből szól a száj.” Hogy miért is
választottam bizonyságtételem kezdéseként ezt az igeverset? Mert én is így érzek valóban, amit itt soraimmal
közreadok, és teljes szívemből fakadnak gondolataim.
Így tavasz táján igen erős bennem az emlékezés életem
régebbi időszakaira, és mindig nagyobb bennem a hála
az én Istenem felé, azért, amiért óvott, védett, vezetett
és tanácsolt, és nem utolsó sorban egyes élethelyzeteimben vígasztalt.
De mivel életünk útja sokszor mély szakadékokat sem
kerülhet el, az én életemben sincsen ez másképpen. Így
tavasz táján mentek el mellőlem drága szüleim, testvérbátyám és a férjem is. Noha részben ezek természetesnek tűnő dolgok, ám mégis úgy érzem még most is, hogy
nagy űrt hagytak maguk után. De azt is tudom és érzem
is, hogy az én Istenem felém megnyilvánuló szeretete
erősebb minden fájdalmas gondolatnál, ami lehangoló és destruktív érzéseket kelt bennem. Hiszen tudom,
hogy Isten minden munkáját életünkben bölcsen viszi
véghez, és sosem ejt hibát. Megtapasztaltam, hogy ezek
a göröngyös időszakok arra jók az én életemben is, hogy
erősebben és nagyobb hittel kapaszkodjak az Úrba és
az Ő hatalmas karjába, erejébe. Drága jó Atyám naponként hozzám intézett szavai, tanításai, amit szent igéjéből kapok, mind arra ösztönöznek, hogy ne veszítsem el
a Benne lévő bizalmamat.
Visszaemlékezve a régebbi időkre mi is többször hallgattuk

a Trans Word Rádió adásait Monte Carlóból. Örültünk,
ha csak kevésbé zavarták, és tisztábban hallhattuk. Sok
kedves ének is elhangzott ezekben az adásokban. Most
is szívem egyik igen kedves éneke, amit onnan hallottam először, és addig nem ismertem. Annyira a szívemhez szólt, hogy én rögtön gyorsírással le is írtam. De ez
már elég régen volt, kb. 1986-ban. Sokszor könnyeimmel küszködve idézem fel magamnak a szövegét. Új erőt
nyerve haladok tovább életutamon.
Mivel nem régen Jézus kereszthalálára és feltámadására emlékeztünk, és ünnepeltünk, így még jobban átérezhettük szívünk megújulását, azt a csodát, amit felfogni
nem, csak csodálni lehet.
Mint az előkertemben a pompásan nyíló hóvirágsorom,
amit kb. 20 éve ültettem oda, amely szinte már hónapok
óta szemet, szívet gyönyörködtet, és évről évre megújul,
úgy újul meg Isten hatalmas szeretete naponta a szívemben. Amikor szép napos volt az idő, fennállva virítottak,
amikor borús időben egy hólepel takarta őket, és miután újra leolvadt róluk a hó, látszott, hogy fejüket a földig hajtották, alázattal dicsérve az Alkotót!
Ez arra tanított engem is, ha próba ér, alázattal hajoljak
meg Jó Atyám előtt, és higgyem, hogy javamra munkál
mindent az életemben. Ha pedig napfényesebb az életutam, akkor szüntelen dicsérjem Istent!
K. Sándorné, Miske
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„Emlékezzék meg minden ételáldozatodról…” 20. Zsoltár 4. vers
Tamás sorkatonai szolgálatát töltötte Szabadszálláson. Édesanyja rendszeresen meglátogatta, és ilyenkor
mindig vitt neki valami hazai finomságot. Tamás – többek között
– nagyon szerette a kakaós piskótát. Csak úgy magában.
Az egyik hétvégén Tamás azon
kevesek közé tartozott, akik nem
hagyhatták el a laktanyát. Nem lehet mindenkit egyszerre kimenőre
engedni, hiszen, akkor ki védené az
országot? Tamás édesanyja a lehetőségeket figyelembe véve – hiszen
neki vonaton kellett eljutnia a laktanyához, illetve Tamásnak sem volt
lehetősége a laktanyában az ételek
tárolására – készített egy kis meglepetést Tamásnak. Egy egyszerű, kör
alakú kakaós piskótalapot és hozzá egy kis üvegben csokoládé pudingot. Ez volt a torta, másra nem
nagyon volt lehetőség. A laktanya
udvarán találkozott az édesanya és
fia. Sokat nem beszélgethettek, mert
Tamásnak szolgálatba kellett mennie. Édesanyja átadta az otthonról
hozott elemózsiát és a tortát, amivel egy pici otthoni szeretetet és
gondoskodást csempészett a zord
laktanyába. Tamás elköszönt édesanyjától és igyekezett a szolgálati
helyére.
Néhány órával később Tamás éhesen és a finomságra vágyakozva
ment vissza a körletbe. Amikor belépett a helyiségbe, rajta kívül csak
egy bajtársát találta ott. Mindenki
más vagy kimenőn, vagy szolgálatban volt. Tamás nem nagyon ismerte
a halk szavú, visszahúzódó Pétert.
Igazából semmit sem tudott róla.
Tamás a szoba egyik végében a szekrényében készítette a tortáját, Péter
a szoba másik felében az ágyán ült
és olvasott. Ahogyan Tamás elővette a piskótalapot és a pudingot, arra
gondolt, hogy lemegy az udvarra, és
a kellemes napsütésben fogyasztja

el tortáját, és így emlékezik a kedves otthonról, a családról, barátokról, gyülekezetről és mindarról,
ami hiányzott a „fogságban”. De
miközben összekészítette az ételt
az udvarra való lemenetelre, hirtelen egy gyengéd, de határozott
érzés fogta el: ossza meg Péterrel
a pudingos piskótát. Tamásnak kételyei támadtak: ez csak egy kis darab
piskóta, nem valami komoly dolog,
lehet, hogy Péter kineveti, hogy mit
akar azzal a kicsi, egyszerű piskótadarabbal. De a belső hang győzött.
Tamás egy műanyag tányérra rakta a piskótát, ráöntötte a pudingot
és Péterhez lépett.
– Boldog születésnapot! – mondta
Tamás Péternek, anélkül, hogy tudta volna, hogy Péternek azon a napon van a 20. születésnapja.
Tamás családjában a születésnapok
mindig nagy eseménynek számítottak. Összejött a család a nagyszülőkkel együtt és mindenféle finomság
keretében, ajándékokkal kísérve egy
kedves meghitt ünnepségben lehetett
része. Édesapja mindig felolvasta az
éppen aktuális Zsoltárt. Ha Péter is
a családhoz tartozna, akkor aznap
a 20. Zsoltárt olvasnák fel.
Péter végigmérte Tamást, majd a pudinggal leöntött tortaalapot. Rövid
csend után Péter sírva fakadt. Tamás
csak állt értetlenül, nem tudta hogy
mit mondjon, vagy tegyen. Péter
hangosan zokogott, próbált erőt venni magán, de nem tudott. A percek
óráknak tűntek, és Tamás a rögtönzött tortával a kezében csak zavartan állt ott. Fogalma sem volt, hogy
mit tegyen, vagy mondjon. Szótlanul
állt tovább egyhelyben. Néhány perc
után Péter erőt vett magán és halkan, a könnyeivel küszködve csak
ennyit mondott:
– Soha az életemben nem kaptam
még születésnapi tortát senkitől
sem.
ifj. Nemeshegyi Zoltán

