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A legfőbb művészet
„ A legfőbb művészet tudod mi?
Derült szívvel megöregedni.
Pihenni ott, ahol tenni vágyol,
Hallgatni, hogyha van, ki vádol.
Nem lenni bús, reményvesztett,
Csendben viselni a keresztet.
Irigység nélkül nézni végig
Mások erős, tevékeny él’tit.
Kezed letenni ez öledbe,
S hagyni, hogy gondodat más viselje.
Ahol segíteni tudtál régen,
Bevallani nyugodtan, szépen,
Hogy erre most már nincs erőd,
Nem vagy olyan, mind azelőtt.
S járni amellett szép vidáman
Istentől rádrakott igában.
De ezt a békét honnan vesszük?
Onnan, ha ezt erősen hisszük,
Hogy a terhet vinni kell,
Az égi honra készít el.
Ez csak a végső simítás
A régi szíven, semmi más.
Ez old fel minden köteléket,
Ha a világ még fogna téged,
Az Úr nem szűnik meg tanítani,
Azért kell sok harcot kivívni
Vén korban is, míg csendesen
A szív az Úrban megpihen.
S kész vagy az Ő kezéből venni,
Hogy minden Ő, s te vagy a semmi.
Akkor lelked kegyelmes Atyja
A legnagyobb munkát is megadja.
Kezed imára kulcsolod
S ez mindennél dicsőbb dolog.
Áldást kérsz te szeretteidre
Körülted nagyra és kicsinyre.
S ha majd a munkád is betellett
S a végső óra elközelgett
Engedsz a végső szent hívásnak:
Enyém vagy, jöjj el nem bocsátlak!”
Sík Sándor

Különleges lehetőségem nyílt a TWR
szokásos éves konferenciáján találkozni azzal a Bill Mial-lal, aki közel
56 éve dolgozik a 60. születésnapját
ünneplő TWR-val. Interjút kértem tőle, s nagyon készségesen vállalta is,
hogy válaszol a kérdéseimre. Az előző
számunkban közöltük a beszélgetés
első részét. Íme a folytatás!

KuT: Van egy nagyon fontos kérdésem. Ha van egy ifjú, vagy egy fiatal lány, aki saját életén gondolkozva
felteszi a kérdést: Mit és hogyan kell
tennem? Hogyan szolgálhatnám jobban Istent? Mit tanácsolnál a saját
életed alapján?
Bill Mial: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert az életünk alapvető kérdése
kell, hogy legyen. Amikor Pál apostol
hívővé vált, s amikor Jézus találkozott vele a damaszkuszi úton, akkor
a fény által megvakítva azt a kérdést
tette fel: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? S azt hiszem, annak ellenére,
hogy Jézus hallotta ezt a kérdést, mégis két lépést hátralépett, és időt akart
adni arra Pálnak, hogy megértse, mivé
akarja tenni, még mielőtt választ adna
arra, hogy mit akar vele elvégeztetni.
Azért imádkozom, mióta gyermekeim lettek, hogy Isten tartsa őket alázatban, és legyen elég nyitott és lágy a
szívük Isten számára. A Szentírás beszél a kemény szívről. A Zsidókhoz írt
levélben 3-szor is megismétlődik egy
nagyon fontos ige: „Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek
a szívetek!” S ennek nagyon komoly
oka van, mert ha formálható a szívünk
Isten előtt, akkor képes vezetni, akkor
képes beszélni velünk, és mi képesek
vagyunk meghallani. Számomra, ha
valaki azt kérdezi: Mit akar vele Isten,
hogyan és hova akarja vezetni, a válasz az, hogy vajon elég közel van-e a
kérdező az Úrhoz ahhoz, hogy valóban meghallhassa a hangját? Biztosnak
kell lenned abban, hogy szíved nyitva
van, és kész elfogadni Isten iránymu-

tatását! Gyakran használok egy példát: Egy autót akkor lehet jól vezetni,
kormányozni, ha már mozgásban van.
Hiába csavargatod a kormányt, ha az
autó áll, nem sok minden fog történni. Ne félj elindulni abba az irányba,
amerre gondolod, hogy Isten vezet, de
hagyd, hogy az ő kezében maradjon az
irányítás! Meglátod, milyen jól ért a
kormányzáshoz! Ha szükséges, akkor
azonnal korrigálni fogja az irányt!
Tehát ez egy olyan alapvető tanítás,
amire a fiataloknak nagy szüksége
van. Tartsd a szívedet olyan állapotban, hogy Isten beszélhessen veled!
Maradj közel az Úrhoz! Légy biztos
abban, hogy az Isten és közötted lévő
kommunikáció folyamatos. És végül:
Indulj el! Ne ácsorogj bénultan, kérdezgetve, vajon mit akar Isten! Hagyd,
hogy vezessen, mert kiválóan ért a vezetéshez! Isten mozgásban van!
KuT: 55 évet töltöttél a TWR-rel, de
ennél is többet, 58 évet a feleséged
mellett. Mi a titka a hosszú távú hűségnek, ami a te életedben is megvalósult?
B. Mail: Azt hiszem a válasz nagyon
egyszerű. Először is, amikor összeházasodtunk, azonnal elhatároztuk,
hogy Isten lesz a harmadik személy a
házasságunkban. Ez egy „trojka”, ami
nagyon rossz szó, talán nem is lenne
szabad használni. De ez az igazság, hogy
a mi házasságunkat három személy
alkotta és alkotja: a feleségem, én és
Isten. És ezzel a koncepcióval együtt
járt az a Biblia vers, hogy: „keressétek először Isten országát és annak
igazságát és a többi mind megadatik
nektek!” Ez az életünk központi igéje.
Az Úr nélkül már rég nem létezhetne
a házasságunk.
Nagy kulturális különbségekkel kerültünk össze. Én Amerika északi részéből származom, ő déli. De az Úr
együtt tartott minket, mert az első
pillanattól része volt a házasságunknak. És ha adhatok egy házassági tanácsot, mindenkinek ezt tanácsolnám:
„keressétek először Isten országát
és annak igazságát és a többi mind
megadatik nektek!”
KuT: Köszönöm szépen a beszélgetést és Isten áldását kívánom az
igencsak aktív nyugdíjas életetekre
és munkátokra!
Kulcsár Tibor
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A MAGYAR FA
Csak egy autó – gondoltam, miközben
rendszeresen arra kértem Istent,
hogy adjon egy
új(abb) autót nekem
és a családomnak.
Nem presztízsből,
nem kényelemből,
hanem szükségből,
három kisgyermekünk miatt és lakóhelyünk igencsak hiányos szociális, egészségügyi, oktatási és tömegközlekedési
ellátottságának köszönhetően.
Volt egy 19 éves autóm, ami nem
lett fiatalabb az évek múlásával, és
ezt egyre több hibajelenséggel hozta
tudtomra. Szerettem volna egy újat,
újabbat, de az anyagi lehetőségeink
csak hasonló autó megvásárlására adtak lehetőséget. Idén, év elején már
nagyon érett a csere, hiszen pont
abban a helyzetben voltam, hogy a
meglevő autómat reális áron eladhattam volna. Amit értelme lett volna megvenni, az lényegesen drágább
volt. Istenhez fordultam segítségért,
és böjtölve imádkoztam a megoldásért. Úgy gondoltam, hogy az Ég és
Föld Urának egy autó semmiség. Így
is lett. Egyszer csak egy olyan helyről, ahonnan nem is kértem, egy nagyobb összeget kaptunk, kifejezetten
autóvásárlás céljára. Ugráltam örömömben. Hihetetlenül hálás voltam
Istennek. Felfoghatatlan ajándék volt
ez a számomra.
Egy pénteki napon hoztam el az autót
a kereskedésből, és minden pillanatát
élveztem a vezetésnek. Nagyon örültem. Másnap mennem kellett valahova. Gyönyörű idő volt, kifejezetten
autózásra való. Szép időben, jó úton,
jó autóval élveztem a kilométereket.
Az egyik körforgalomba behajtva,
hirtelen feltűnt velem szemben egy
másik autó nagy sebességgel. Az ütközés elkerülhetetlen volt.
Miután az autók megnyugodtak és
tudtam, éreztem, hogy nem sérültem
meg, nagy harag fogott el, dühöngtem és félhangosan azt mondogattam,
hogy „Ezt nem hiszem el, most miért? Hogy lehet? Ezt nem hiszem el!”
Hogy a másik sofőrnek vagy Istennek
mondtam-e igazából, nem tudom, de
nagyon dühös voltam. Mivel a vezető
oldalon az ajtó beragadt, ezért a másik

oldalon tudtam csak kikászálódni az
autóból. Legszívesebben megvertem
volna a másik sofőrt, aki körforgalomban szándékosan balra fordul, az nem
érdemel mást. Rápillantottam, de nem
érdekelt, inkább a saját autómban keletkezett kárt nézegettem. Egyszerűen
nem érdekelt, hogy mi van a másikkal. Egy segítőkész autós kérdése rántott vissza a földre: „Hívjak mentőt?”
Mivel tudtam magamról, hogy nincs
bajom, ekkor néztem meg a másik sofőrt. Vérzett a feje. Nem nagyon, de
vérzett. Az autóját is akkor néztem
meg jobban. Totálkárosra tört, a vezető fejét a kifejelt szélvédő vagdalta
szét. Hirtelen tudtam, hogy nagyon
hálásnak kell lennem. Mindenért.
Másnap, a korábban mérnökként dolgozó, gyakorlatias lelkipásztorom azt
mondta, hogy lehet, hogy valamiért a
balesetnek mindenképpen be kellett
következnie, és azért adta Isten azt az
autót nekem, hogy egy karcolás nélkül
„ússzam meg” a balesetet. Lehet. De
azért egy kicsit fájt, hogy csak ennyit
használhattam a kocsit.
De a legtöbbet és legfontosabbat a
feleségem mondta. Ő ugyanis amikor hallott a balesetről és arról, hogy
rajtam egy karcolás sem esett, az autó miatt sajnálkozó embereknek (nekem is) csak annyit mondott: „Csak
egy autó…”.
És tényleg. Az autó egy emberek által
készített tárgy. Semmi több. Lehet Isten
ajándéka, és lehet egy bálvány is, de
aktívan ugyanúgy nem befolyásolja a
szellemvilágot, mint egy emberek által
készített gyertya, amit meggyújtunk
mások vagy a saját lelki üdvünkért.
Egy tárgy, aminek az a feladata, hogy
szolgáljon, és mivel a természet törvényeinek van alávetve, ezért a szolgálat folytán elkopik, elfogy, elpusztul.
Ez így van rendjén. „Az Úré a föld és
ami betölti… … a tiszta szívű, aki nem
sóvárog hiábavalóság után…. áldást
nyer az Úrtól, igazságot a szabadító
Istentől.” (Zsoltárok könyve 24,1-5)
De itt nincs vége a történetnek. Azon
már a baleset után is elcsodálkoztam,
hogy annak ellenére, hogy a másik autó totálkárosra tört, az enyém „alig”
sérült és javítható maradt. A javítást
végző szerelőt nem ismertem, és féltem, hogy a biztosítással kapcsolatban nem mindenben az én javamra

Ha egy fára ragyog a nap fénye,
hogyne lenne életre reménye!
Meleg a fény, fakad a rügy tőle,
zöld levélke bújik ki belőle.
Sok kis virág, fehér kelyhű, tiszta.
A kék égre úgy mosolyog vissza.
S ha lehullik mindenik virága,
gyümölcsöktől hajlik a fa ága:
Ha egy fára ragyog a nap fénye,
hogyne lenne életre reménye!
Mért látom hát kopáran a fámat,
az én szegény, szomorú hazámat?
Hiszen Isten kegyelmének napja
sugarát rá bőséggel hullatja.
Miért mered hát csupaszon az ága?
Miért nem fakad rügye és virága?
Kis rügyecskék, ti talán tudjátok.
Hívogatón, ha letekint rátok,
talán ti nem engedtek szavának,
kis rügyei a nagy magyar fának!
Tavaszt csak nap melege adhat.
Tavaszt csak az Úr Jézus
fakaszthat.
De hogy a fa virágba boruljon,
kis rügyecske kell, hogy kiviruljon,
engedjen a napfény melegének,
Megváltója nagy szeretetének.
Rügyszívecske nyílj meg valahára!
Meleg árad le a magyar fára:
az Úr Jézus kegyelmének fénye.
Hogyne lenne életre reménye!
Túrmezei Erzsébet

fog eljárni. De pont az ellenkezője történt: a szerelő a biztosító avultatását
saját kontójára kiegészítve, gyári új
alkatrészeket épített be, függetlenül
attól, hogy a baleset előtt mennyire voltak kopott állapotban. Így van
egy félig-meddig új autóm. Isten egy
újabb ajándéka.
A teljes történet ennél lényegesen öszszetettebb és sok olyan momentum
van, amelyekről külön-külön lehetne
több oldalas cikkeket írni, de a legfontosabb, hogy Isten egy olyan újabb
eseménysorozaton vezetett át (mindenféle valós lelki-fizikai kár nélkül),
amiből nagyon sokat tanulhattam és
lelki fejlődésemre lehetett.
Ifj. Nemeshegyi Zoltán
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Az idő fontos tényezője ennek a címet adó mondatnak, hiszen, amikor
azokban az eseményekben vagyunk,
amik jónak nem mondhatóak, akkor
csak hit által mondhatjuk, hogy minden javunkra van, mert Istent szeretjük…
Amit leírok, ez sem ma történt, hanem amikor egyedül neveltem négy
kisiskolás gyermekemet.
Szeptember közepe volt. Munkahelyemen az íróasztalnál ülve dolgoztam,
amikor eszembe jutott, hogy csak egy
darab aprópénz van a pénztárcámban.
A rendszeres havi kiadások mellett az
iskolai kiadások jelentősek voltak, elfogyott a pénzem fizetés előtt 2 héttel.
Felelősen osztottam be mindig a jö-

vedelmem, szorgalmasan dolgoztam,
kölcsönt nem kértem, mindig hittem
Isten gondviselésében, ezért ekkor is
Istenhez fohászkodtam gondolataimban: „Istenem, látod nincs pénzem, este
vacsorát kell adnom gyermekeimnek.
Kérlek, gondoskodj rólunk. Köszönöm,
hogy meghallgattál, ámen.”
Ahogy kimondtam magamban az
áment, megszólalt mellettem a főnöknőm:
– Joli, te még soha nem kértél szakszervezeti segélyt, megyek és elintézem neked!
– Köszönöm, nagyon kedves vagy!
– válaszoltam.
Így történt, hogy fél óra múlva 2 heti
megélhetésre elegendő szakszervezeti

Hiába gondolkodtam, hogy mit írhatnék a pályázatra,
semmi nem jutott eszembe. De most egy könyvet olvasva a „Soha-soha ne add fel” címmel, a Szentlélek elém
hozott egy dolgot.
Rosszra fordult a házasságom, mivel se embert, se Istent
nem becsültek. Igaz, akkor még én sem voltam Krisztus
megváltott gyermeke. Nem tudtam elviselni azt az életmódot. Menteni akartam nemcsak magamat, a gyermekeimet is. Nagyon fájt, hogy a férjem inkább a szüleit és
a birtokot választja, mint a családját. De Isten ezt jóra
gondolta fordítani, mert így hallatta meg velem a halk
kopogtatást, hívó szavát.
A másik eset az elsőszülött fiam. Jó tanuló volt Isten kegyelméből. Dicsőség Istennek. Lebeszélték, hogy ne tanuljon, mert „akkor anyád odaad tanulni”. Telebeszélték
a fiam fejét. Szakközépiskola helyett ipari iskolába ment.
Még azt is otthagyatták vele, hogy menjen oda hozzájuk dolgozni. Nekik sok pénzük van, jó sora lesz, kap
autót, minden az övé lesz. És mikor már ott volt, szeretett volna ezt is, azt is, azt mondták neki, hogy nekik
nincs pénzük, „kérj anyádtól”.
Eleinte hétvégeken hazaengedték kb. 12-13 km-ről, majd
később 2 hét, majd 3 hét is eltelt és nem jött. Többször
is kimentem meglátogatni, hogy mi van vele, hogy nem
jön haza vasárnapra sem. Gondozatlanul elhanyagolt
állapotban találtam. Megbánta, hogy rájuk hallgatott,
hogy ne tanuljon.
A katonai sorozás táján elkezdte a teherautó vezetést
tanulni, be is fizette. Felét el is végezte, és azt is abbahagyatták vele, nem engedték járni a tanfolyamra, ne-

segélyt kaptam.
Azóta sok bizonyságot kaptam Istentől
arra, hogy Ő az imáinkat meghallgatja, mindegy, hogy csöndben vagy
hangosan mondjuk el, a lényeg az,
hogy hittel mondjuk el kérésünket az
Úrnak. Mindenképpen fontos, hogy
ne keressünk bűnbakot, hogy miért
vagy ki miatt kerültünk nehéz helyzetbe. Az ÚR jóra gondolja fordítani
az Ő kedveltjeinek sorsát!
Igen, áldásul volt nekem is a nyomorúság, a sokféle nyomorúság, amiből
mindből kihozott az ÚR, egyszer sem
hagyott magamra, mindmáig jóra fordítja a sorsomat, és hiszem, ez így lesz
mindaddig, amíg eljutok hozzá!
N.-né K. Jolán

hogy el tudjon valahova menni dolgozni.
Ha más könyv nem is volt a tanyán, azért egy Biblia található volt a fiók mélyén. Mikor volt szabad ideje, és
nem mehetett sehova, a Bibliát olvasgatta. Egyszer, mikor itthon volt, mondtam neki, hogy Isten szereti, olyan
öröm sugárzott az arcán, örült, hogy Isten szereti. 26
éves korában megtért és bemerítkezett.
A sok gond, baj között az is szomorított, hogy nem tanult
semmit, ki megy majd hozzá feleségül? De mikor megtért, volt egy kis vigaszom, hogy Istennél nincs diplomás
meg tanulatlan, csak hívő és hitetlen. Azért imádkoztam, hogy Isten olyan feleséget adjon neki, aki felé is
és az unokáim felé is jobban ki tudja mutatni szeretetét, hogy pótolja azt, amit én nem tudtam. Megáldotta
Isten. Adott neki szerető feleséget, aki még a tetejébe
diplomás is. És az Úr Jézus után a gyerekek jóra nevelése a legfontosabb nekik. A gyerekek a gyülekezetben
nőhetnek fel. A két nagyobb már elfogadta az Úr Jézust.
Még pici korukban, amikor még beszélni sem tudtak,
meg tudták mutatni, hogy hol lakik az Isten, mutattak
a menny felé és a szívükre.
Megadta Isten a fiamnak később, hogy minden járművezetésről sikeres jogosítványt kapott, és szaktanfolyamokat végezhetett a mezőgazdaságról jó, illetve kitűnő
eredménnyel. Az Úré a dicsőség.
A sok rosszat Isten jóra gondolta fordítani a fiam és az
én életemben is. Isten kegyelméből, az Úr dicsőségére
megbocsáthattam a férjem családjának. Igaz a szülőknek már haláluk után. A férjemnek még életében.
A. Ilona, Izsák
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Bevallom, sokáig
gondot jelentettek
az Ószövetségben
található nemzetség táblázatok,
a részletesen leírt legkülönbözőbb előírások.
A mikor legutóbb
Bibliaolvasó kalauzunk szerint napi olvasmányunk lett Mózes negyedik könyve, szégyenkezve fordultam
Uramhoz, megvallva, hogy nem értem,
miért van nekem – az utolsó időkben élő keresztyénnek – szükségem
erre. Válaszul az Úr kezembe adta
C.H.Mackintosh Mózes könyveiről
szóló magyarázatos könyvét. A napi
igeszakasszal párhuzamosan olvasni
kezdtem, és Isten ajándékaként csodálatos tanítást kaptam. Erről szeretnék most bizonyságot tenni.
Mint ismeretes, Mózes 4. Könyve a
zsidó nép pusztai vándorlását és küzdelmét mutatja be : az első fejezet hoszszú nemzetségtáblázattal kezdődik. A
számomra eddig feleslegesnek tartott
felsorolás Mackintosh magyarázata
alapján most értelmet kapott.
Az Úr megszámlálta és maga köré
gyűjtötte az Ő népét, és megparancsolta Mózesnek: „...vegyétek névjegyzékbe fejenként Izrael fiainak
egész közösségét, nemzetségenként
és nagycsaládonként egytől egyig
minden férfit, húszévestől fölfelé
minden hadkötelest Izráelben! (…)
Azok pedig bejegyeztették magukat
a névjegyzékbe nemzetségenként és
nagycsaládonként...” (4.Móz 1)
Mi ebben a tanítás az én számomra?
Mackintosh másként teszi fel a kérdést
az Újszövetség népének: vallást tudsze tenni születésedről? Hiszed-e azt,
hogy „...mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.” (Gal 3,26). Az Ige bizonyossága
szerint: Ez tehát a keresztyén ember
„nemzetségtáblázata és kiváltsága az,
hogy erről vallást tegyen.” (Mackintosh)
Mi tehát közvetlenül a feltámadott és
megdicsőült Krisztustól vezetjük le
származásunkat. Családfánk az új te-

remtés talajában gyökerezik. Mózes
4-dik könyve első fejezetéből láthatjuk, hogy minden izraelita számára
döntő jelentősége volt leszármazásának biztos megvallása. Joggal kérdezhetjük – írja Mackintosh –, ha egy
zsidó bizonyos lehetett a származása felől, miért ne lehetne bizonyos a
keresztyén?
Megtérésem után így szólt hozzám az
Úr: „Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már neveden szólítottalak,
enyém vagy.” (Jer 1,5) Visszagondoltam
azokra az eseményekre, amikor eljutottam a halál széléig, de Teremtő
Istenem életben tartott! Édesanyám
a háború alatt volt várandós velem,
egy súlyos légitámadás alatt jöttem a
világra. Néhány hónappal később –
menekülés közben – két alkalommal
is a halál küszöbére kerültem, de az
Úrnak terve volt velem. Tudta, hogy
kegyelméből, másodszor is megszületek, amikor évtizedek múlva alkalmassá tesz arra, hogy igent mondjak
hívó szavára; az Ő uralma és védelme
alá került az életem. De az, aki „emberölő” volt kezdettől fogva, többször
próbált az életemre törni: megemlítem
például azt a karambolt, melyben az
autóm totálkáros lett, de nekem egy
hajam szála sem görbült. Akkor azt az
Igét kaptam: „Nem halok meg, hanem
élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit.” (Zsolt 118,17 ) Teljes bizonyossággal vallom tehát, hogy a fenti Ige
„Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor
Ábrahám utódai vagytok, és ígéret
szerint örökösök.” (Gal 3,29) rám is
vonatkozik!
A pusztai vándorlás és háború idején ha
valaki nem ismerte származását, akkor
zászlaját sem ismerhette, és végzetes
zavar keletkezhetett. Mindenkinek
ismernie kellett a helyét, és ki kellett
tartania hadi lobogója alatt, de mindez Istentől volt. Ő adta a nemzetséget,
Ő rendelte el a zászlót. „Pontosan úgy
táboroztak hadi jelvényeik mellett, és
úgy indultak el mindnyájan nemzetségenként és nagycsaládonként, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek.”
(4.Móz 2,34)

Az Isten hadseregének lobogója,
Krisztus! – írja Mackintosh –, és ez
már ránk, mai keresztyénekre vonatkozik. Ha meg akarunk állni földi küzdelmeinkben, kísértéseinkben, akkor
nem ismerhetünk el más zászlót, csak
Krisztust és az Ő Igéjét. Minden lelki
ellenségünkkel szemben ebben rejlik
a mi biztonságunk. Hozzá ragaszkodni, szorosan mellette járni, ez a mi
biztos menedékünk!
Már az év elején, figyelmeztetett erre
az Úr: „Aki győz, annak megadom,
hogy egyék az élet fájáról, amely az
Isten paradicsomában van.” (Jel 2,7)
Spurgeon – többek között – ezt fűzi az Igéhez : „Senki sem futhat el a
csatából, senki sem tagadhatja meg,
hogy részt vegyen a szent harcban.
Küzdenünk kell, ha győzni akarunk
Győznünk kell a világ hamis prófétái és mind ama gonosz felett, amely
tanításukat kíséri. Győznünk kell tulajdon szívünk lagymatagsága fölött,
amely olyan könnyen elhagyja az első szeretetet!”
Számomra az a döbbenetes, hogy
Spurgeon – a prédikátorok fejedelme – közel 200 évvel ezelőtt figyelmeztetett erre, mi pedig, a 21.század
elején élő hívők már olyan világban
élünk, amikor a Sátán tombol, tudva, hogy kevés ideje van! Folyamatos
éberségre van szükségünk, hogy megmaradjunk a tévtanítások, a Bibliakritikák, s a médiákból áramló okkult
hatások (film, zene, ezotéria stb.) kereszttüzében.
Annak érdekében, hogy győzni tudjunk, bátran meg kell vallani, kitől
származunk, ki a Vezérünk, akinek
a lobogója alatt harcolunk!
Zika Klára
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Ismét megjelenünk vasárnap reggelenként állványokkal, mikrofonokkal,
felvevőkészülékekkel az olasz gyülekezetünkben, amihez már huszonöt
éve tartozunk. Mialatt a technika
felépítésével foglakozunk, egy fiatal
pár lép a terembe. 100 kilométer távolságból utaztak ide, mert korábban
az egyik istentiszteletünket a rádióban hallották. Annyira megszólította
őket az üzenet, hogy a gyülekezetünket élőben is szerették volna átélni.
Milyen öröm a kis csoportunknak! Az
istentiszteletünk a rádiómunkánkon
keresztül áldássá lesz emberek számára az egész országban.
Rádióprogramokat készítünk, amik
mindenütt Olaszországban a nap minden órájában ultrarövid hullámon és
interneten foghatók.
Maru, egy fiatal észak-afrikai férfi,
aki – mint oly sokan – halászcsónakon mint menekült Lampedusa
szigetére érkezett, és már hónapok
óta egy menekülttáborban él, szívesen hallgatja az adásainkat. Maru
írja: „Hogyan tehet Isten szabaddá,

amikor itt mint egy börtönben élek?
Meg akarom Istent érteni. Van valaki, aki segíteni tudna nekem?” Jó,
hogy gyülekezetek egy hálózatára az
egész országban támaszkodhatunk.
Időközben helyi keresztények foglalkoznak (törődnek) vele, és olvassák
vele a Bibliát.
Egy evangéliumi gyülekezetnek
Piemontban saját rádióadója van.
Huszonnégy órában a mi adásainkat sugározzák, mert nincsenek saját munkatársaik, akik
programokat tudnának
készíteni. Az ottani
börtönből írja Genti:
„Köszönöm az albán
Bibliát, amit küldtetek nekem. Megtaláltam
az igazság útját, és más
fogvatartottakkal együtt
hallgatom az adásaitokat.” Gianni, az ottani
lelkész fog Gentivel és
a börtönbeli barátaival
foglalkozni, és számukra
bibliaórát felajánlani.

A Trans World Radio világszervezet – ezt mindenki
tudja. Ám amikor ezt részleteiben kezdjük vizsgálni
és értelmezni, akkor egészen megdöbbentő látni, hogy
gyakorlatilag Európa minden országában jelen van kisebb-nagyobb munkatársi gárdával, s sok ezer órában
készülnek az evangéliumi adások.
Olaszországban például egy egészen kis csapatot találtunk egy festői kisvárosban, Seregnoban. Ám a munka,
amit végeznek, elképesztően sokrétű és kiterjedt. Egy
nagyobb lakás méretű helyiség ad otthont irodáknak,
stúdióknak, irattárnak és archívumoknak, ám ez nem
jelenti azt, hogy az egyszerre jelen lévő 5-6 munkatárs
ne készítene párhuzamosan felvételeket és interjúkat,
ugyanakkor ne futna több rádióadón is a 24 órás élő
adás.
Az olaszországi munka motorja Johnny és Anke Wiegers,
egy olyan misszionárius házaspár, akik Németországban
kaptak elhívást, Svájcban kaptak képzést, s aztán immár csaknem 30 esztendeje dolgoznak Olaszországban.
Amikor érkezésünkről egyeztettünk levélben, Anke a
maga kedves humorával annyit mondott: „Jöhettek

Ámulunk, hogyan válik a rádió áldássá
az emberek számára az egész országban. Ahogyan keresztényeket erősít,
és másokat Isten szavával megújít.
Ez motivál arra, hogy a munkánkat
örömmel folytassuk, mint az olaszországi gyülekezetek felé való szolgálatot.
Johannes és Anke Wiegers
DMGinformiert Nr. 2/2014
(fordította: Kulcsár Dóra)

bármikor, nem számít, mi már a szívünkben olaszok
vagyunk.”
Együtt imádkoztunk a munkatársakkal. A forgalmas és
eseménydús nap kellős közepén mindenki összegyűlt
egy fél órára, s nem csak meghallgatták az igét, hanem
mindenki előhozta az imatémáit a személyes életéből
éppúgy, mint a környezetéből, baráti köréből, gyülekezetéből – és nem utolsó sorban a hallgatóiktól érkezett imakéréseket. Közben megtudjuk: Az evangéliumi
közösségek száma csekély, a bevándorlók száma napról
napra nő. Az idősek elmagányosodása, magára maradása tragikus méreteket ölt, s az elkötelezetten szolgálatot vállalók köre is egyre szűkebb. Egyre kevesebben
olvasnak rendszeresen Bibliát, és egyre többen menekülnek droghoz, alkoholhoz… Ám az evangéliumi adásokat mégis sokan keresik és várják.
Ismerős kép. Nehéz szolgálati mező. Ám tudjuk, hogy
az ima nem hull a porba. Imádkoznak ők is értünk. Mi
is ezt tesszük, hiszen népeink, nemzeteink jövője múlik
azon, milyen viszonyban van az élő Istennel, akinek az
igéje szól itt is és ott is a rádió hullámain át…
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E világon nyomorúságotok lesz; de bízzatok…!
Jézus szavai mindennapi kenyerünkké
válhatnak, ha magunkhoz vesszük
reggelente vagy a
nap folyamán. Elménk képes arra, hogy a megfelelő
időre elraktározza, és felhozza vigaszként, bátorításként, szellemi
táplálékként. Isten Igéje élő és ható,
és képes a rosszat a jótól elválasztani, a szívünkbe vésődni, hogy aztán
ott, ha befogadó „talajra” talál, megteremje a maga gyümölcsét.
Ezeken gondolkoztam, ahogy egy életrajzi könyvet olvastam az elmúlt hetekben. Micsoda erő és bátorság fakadt
azokban az emberekben, akik Jézus
tanítványaiként naponta elmélyedtek
az Ő szavának olvasásában és megértésében, s így tudtak bátran emberéleteket menteni a világháború idején.
Szabályszerűen belém hasítottak azok
az igei utalások, idézetek, melyeket
ezek az akkori hívők magukban felemlegettek, vagy egymásnak emlékeztetőül mondtak, akkor, amikor a
nyomorúságos napokat kellett átvészelniük. Meg-meg kérdeztem magamtól
(a fejezetek végén), hogy vajon az én
életemben hogy lenne? Van-e elég ismeretem és szívembe vésett Ige, ami
képes lenne feljönni a megfelelő időben,
hogy támaszt és reményt nyújtson?
Vagy kétségbeesnék és elgyengülnék,
megfutamodnék és kudarcot vallanék? Vajon lennének-e testvérek köröttem, akikel ma – ha ránk törne a
nagy békeidők után egy kegyetlen és
embertelen időszak – titkon életeket
mernénk menteni, és tudnánk-e hittel
Jézusra tekinteni, erős ércoszlopként
állni földi hatalmak előtt, ha számonkérnék tőlünk hitünk cselekedeteit?
Vagy csak a magunk életéért harcolnánk, mert ez becsesebb számunkra
mindennél?
Nem tudom a választ. Annyit tudok
csak, hogy ha nem olvasom Isten
Igéjét, nemcsak hogy szegényebb leszek lelki és szellemi téren, hanem

gyengébb is. Ezt a mai mindennapok
terhei alatt is érzem és tapasztalom.
De amikor lehetőségem és időm engedi, és hosszabb szakaszokat olvasok
el a Bibliából, mintha életre kelnék.
Ilyenkor látom, mennyire fontos a
frissítés. Nemcsak a számítógépek
világában kell időnként frissíteni a
programokat, hanem az elménkbe
írt mennyei üzenetek terén is fontos
az „update”, a frissítés. Ilyenkor reménytelibbnek látok mindent, a terheimet tudom, hova kell tennem, mert
az Úr erőt ad a szava által, hiszen Ő
arra bíztatta akkori tanítványait is,
hogy bízzanak a nyomorúság idején,
mert Ő legyőzte a világot.
S ma is le tudja általunk és bennünk is
győzni a világot, ha hisszük ezt. Hálás
vagyok az Ő örök és megismételhetetlen áldozatáért, ami miatt Övé lehetek, és amelyből erőt merítve tehetem
a dolgomat ott, ahol a helyemet épp
kijelöli napról napra. Életem cselekedetei kell, hogy Belőle fakadjanak,
különben haszontalanok; az identitásom (személyiségem teljes egésze)
kell legyen a hívő keresztény, Jézust
követő élet, máskülönben már itt halott vagyok, bár fizikailag még élek.
Isten Igéje tökéletes tükröt tart elém,
ha valamit mégis elrontok, elhibázok
vagy amikor elbukok…
Felfoghatatlan kegyelem és emberi észszel érthetetlen az a szeretet, mellyel
az Isteni Fiú vállalta, hogy értem is
meghal a Golgota keresztjén legyőzve ezzel a Sátán erejét, aki mind a
mai napig nem fáradt el szétzúzni szíveket, rombolni életeket, nemzeteket;
szétdobálni családokat; megcsalni és
becsapni bárkit, akihez elér. Elhiteti
velünk, hogy csak a másik ember a
hibás és a bűnös, míg mi olyan jók
és helyesen-cselekvők vagyunk. De
van egy hatalmas, nagy eszközünk,
amivel ellenállhatunk a nehézségek,
kísértések, próbák idején és ez pontosan az írott Ige, amibe ha belenézünk,
tiszta tükör a szívünk előtt. Az Isten
szava, melyet a kezünkben tarthatunk
és memorizálhatunk, kimondhatunk
vagy elmélkedhetünk rajta, forgathatjuk szívünkben, mert ma még szabad.

S ahol már nem szabad, ott majd a
szívekben és elmékben fakad fel az
Ige, ami előtte belevésődött.
Imádkozzunk azokért, akiket hitükért
üldöznek, megvetnek. Akiknek nyomorúságos időket kell átélniük vagy
bujkálniuk kell amiatt, mert Jézus
Krisztust szeretik és szolgálják a
világ bármely táján. Imádkozzunk,
hogy meg ne fogyatkozzék a hitük,
és legyen bizalmuk abban, Aki kezében tart mindent, az ő életüket is, és
gondot visel róluk.
Imádkozzunk ellenségei(n)kért is, ami
talán az egyik legnehezebb tisztünk
hívőként, de Jézus parancsba adta, s
akkor biztosan nagyon nagy jelentősége
van. Imádkozzunk értük, hogy szívük
keménységét Isten szeretete engesztelje ki. Hogy legnagyobb bűnüket,
ami Krisztus elutasítása, felismerjék,
és megtérjenek az Egyetlenhez, aki
értük is meghalt és feltámadt.
S imádkozzunk önmagunkért, hogy
tiszta szívvel és Isten Igéjével feltöltve bízzunk abban, Aki azt állította,
hogy: …én legyőztem a világot! (János
evangéliuma 16,33)
Elek Éva

KIVONÁS
(iskolás versek)

Hétből kivonok hatot,
marad egy.
Harmincból kivonok huszonkilencet,
marad egy.
Háromszázhatvanötből
kivonok háromszázhatvannégyet,
marad egy.
Kivonom a holnapot,
marad a ma.
Mert a holnapot ráhagyhatom
másra:
a Mesterre. Azért tanítgat
türelmesen esztendők óta
erre az egyszerűnek látszó,
s mégse olyan egyszerű
kivonásra.
Túrmezei Erzsébet
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Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.
(Zsolt 68,20)
Azt hiszem, Dávid is olyan állapotban
lehetett valahogy, amikor a Zsoltárokat
írta, mint amit magam is átélek néha,
vagy éppen most is az utolsó hetek
eseményeiben. Amikor Isten bepillantást enged az Ő sok oldalról átgondolt rendezésébe, amit az életem
területén végez, akkor csak ámulok,
szinte nem jutok szóhoz a csodálattól, s nem tudok mást tenni, mint hódolattal leborulni előtte, és imádni
Őt. Gondoskodó szeretetének olyan
gazdagságával vesz körül bennünket,
amire nem lehet szavakat találni.
A Világ megteremtése után azért talált
ki bennünket, hogy legyen a világban
olyan lény, akit nemcsak szerethet,
hanem aki viszonozza is a szeretetét.
A mi kedves Mennyei Atyánk örömét
leli abban, hogy velünk jót tehet. Az
Igében úgy olvassuk, hogy „nektek még
a hajatok szálai is számon vannak
tartva” (Mt 10,30) (Ezzel nálam egyre kevesebb gondja van!)
Az Úr Jézus ezzel a (jelképes) kifejezéssel azt hozza tudtunkra, hogy az
Úr kedvét leli abban, hogy terelgeti az
útjainkat, hogy vigyáz ránk. Ő a legnehezebben követhető – talán nem is
túlságosan fontos – dolgokra is odafigyel. Jobban, mint mi magunk a saját
dolgainkra. Amikor a Biblia íródott
– azt gondolom – a hajszálak számon
tartását tarthatták a legmegoldhatatlanabb, legnehezebb feladatnak. A mai
viszonyok között még a „Határidő napló” bejegyzéseinek, vagy az „Autópálya
matrica” lejárati idejének megjegyzése
sem jelenthet hasonló súlyú feladatot. (Egyszer néztem csak el – mindössze egy nappal – a matrica lejárati
határidejét, és bizony elég sokba került ez a figyelmetlenség!)
Amikor az Úr egy balatonszemesi házzal ajándékozott meg bennünket, akkor – ráadásul – néhány gyümölcsfát
is adott hozzá. Három meggyfa közül
a legöregebb volt a legszebb, de mindegyiknek nagyon finom volt a gyümölcse. Kellemes árnyékot adtak a nyári
melegben, s a legnagyobb fára – aminek
a vízszintes ága négy méter magasan

kinyúlt az épület felé – még a hintát
is fel lehetett kötni Glória (a legkisebb
„kisunokánk”) nagy örömére.
Az idén tavasszal, az Opellel és utánfutóval jöttünk, hogy részt vegyünk a
„bútorok életpálya modelljének” kialakításában. Ez az „életpálya modell”
egyébként a háztartási gépekre, berendezésekre, elektronikai cuccokra
is érvényes, csupán a ciklusok időtartamában figyelhető meg egy kevés eltérés.
Ez az „életpálya modell” egyébként
– röviden – négy szakaszból áll:
1. Megvesszük a bútort a lakásunkba
(v. felújítjuk az „uraságtól levetett”,
ingyen kapott darabokat).
2. 8 -10 év múlva – amikor megun-

tuk, és újat veszünk helyette – tovább
visszük a „nyaralóba”.
3. Amikor ott is meguntuk, – vagy
valami modernebbet kaptunk valahonnan –, akkor kirakjuk a sufniba
(„hátha jó lesz még valamire”).
4. Amikor már semmi nem fér el sehol, s mozdulni sem tudunk a sok
kacattól, elkezdjük lesni a következő „lomtalanítási kiírást”, és amint
lehetőség nyílik rá, kidobjuk (ciklusidő 20 – 25 év. )
Jön tehát az Opel, jön az utánfutó, s
vándorolnak a bútorok. Az Opelnek
pedig „autópálya matrica” kell. Ez elég
drága dolog, de sok a feladat is. Ezért
tehát – „így mulat a magyar úr” – egy
hónapos matricát veszünk. Egy hónap
alatt mindent el kell intézni, amit csak
autóval lehet, (nagybevásárlást, építőanyagot, mindent, amiért Lellére,
vagy Siófokra kellene menni) utána
pedig – ha mégis utazni kell – „öreg
jeggyel” utazunk a vonaton, vagy buszon – az majdnem ingyen van.

Matrica lejár: 2014. június 11. 23 óra
59 perc. (Ez az időpont nagyon fontos!)
És itt jön, hogy Isten mennyire „hajszál” pontosan odafigyel a részletekre.
Május utolsó napjaiban hatalmas viharzóna pusztította végig Nyugat-Európát.
A biztosítónál Magyarországon is külön stábot hoztak létre a „viharkárok”
rendezésére. Nálunk eseménytelenül
teltek az „izgalmas” napok. Az Opel
– ha nem volt más dolga – általában
nyugodtan pihent a nagy meggyfa árnyékában. Szeretett ott állni, mert a
hatalmas lombkorona reggeltől késő
délutánig jó árnyékot vetett rá, így soha nem volt melege, mint Pesten az
árnyék nélküli parkolóban. Az a vízszintes faág – amire a hintát szoktuk felkötni – kedves gondoskodással
nyúlt ki föléje. Most nem akadályozott
a hinta sem, mert nincs itt a „kisunoka”, de tavaly nyáron jókat hintázott
itt a kilenc éves kislány, néha a barátnőjével, vagy az anyukájával együtt.
(A kislány és anyuka együttes súlya
legalább 60 kg.) A fa törzsén helyenként látszott, hogy a közepét eszik a
bogarak, mert sokat mászkáltak rajta a hangyák, de egyébként erősnek
és stabilnak látszott. Különben is, hol
nem mászkálnak a hangyák?
A szép kis gömböcskék pedig szorgalmasan pirosodtak. Sőt, már a legtöbbje mély bordóba ment át. Szépen
érett az ízletes, nagy szemű meggy.
Mi pedig – feleségemmel – sürgölődtünk, dolgoztunk, ütemeztünk, hiszen
a „Matrica” lejárata előtt vissza kell
vinni a kölcsön kapott utánfutót. Így
aztán június 11-én alkonyat előtt elindult a „vontatmánnyal”, én pedig
nyugodtan vártam a szerencsés megérkezést nyugtázó SMS-t.
Nyugodt éjszaka volt. A levegő sem rezzent, de éjjel fél három körül hatalmas
reccsenést követő robaj ébresztett fel.
Ki is mentem a hátsó ajtón, mit tehettek azok a haszontalan kóbor macskák
az udvaron, de nem találtam semmit,
így aztán visszafeküdtem. Csak reggel
láttam meg a hálószoba ablakából a
katasztrófát. A hatalmas (35 cm átmérőjű) gyönyörű meggyfa, – a sok
szép mély bordó gömböcskéivel – két
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ágra szakadt. Az egyik ága letarolta
az előkert első felén a bokrokat, virágokat, a másik – hintás – ág pedig
rákönyökölt a háztetőre. Épp ott, ahol
az Opel szokott állni. (Hála az Úrnak,
már nem volt ott!)
Én csak olyan „átlagember” vagyok,
mint százból kilencvenkilenc, tehát én
is úgy reagáltam a látottakra, mint más
tette volna. Szörnyen elkeseredtem, és
nagyon mérges lettem. Ez a mérgesség
csak még fokozódott, amikor a biztosító „kárszakértője” közölte, hogy egy
fillért sem fizetnek. Fizettek volna az
épületben esett kárért, ha a szomszéd
meggyfája dőlt volna rá, de ez a saját
meggyfám volt. Akkor is fizettek volna, ha a fa belsejét nem rágták volna
ki a bogarak, de kirágták. Ezért nem
fizetnek. Akkor is fizettek volna, ha
nem lett volna a fán az a súlyterhelés,
amit a megérett gyümölcs jelentett!
De így? Én vagyok a hibás, mert a saját fám okozta a bajt, a saját bogaraim
ették meg a fa belsejét, és a saját termésem okozta a többletterhet szegény
meggyfának. Ők nem fizetnek. (Fel is
fogom mondani a szerződést!)
Nagyon mérges voltam, és haragudtam. Főleg a biztosítóra, de inkább
általában „mindenre”. Ilyenkor az
ember mindenre, és mindenkire haragszik.
Aztán eszembe jutott az Efézusi levél 4,26. verse: „Haragudjatok, de ne
vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti
haragotokon…”
Lehet, hogy jogos a haragom, és a
mérgességem – bár ez sem biztos
igazán –, de az parancsnak tűnik az
Igében, hogy a Nap lemenetele előtt
ettől a „haragtól” meg kell szabadulnom, pedig már igencsak alkonyodóban van.
Úgy tűnik, gyorsan gondolkodásmódot kell váltanom. Régen bevált
módszer, – amit szintén a Bibliából
tanultam – hogy megpróbálom a láthatókról levenni a (lelki) tekintetemet, és a láthatatlanokra nézni. (Ez
nem könnyű dolog ám!) Így olvastam
a II.Kor 4,18.-ban: „Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra;
mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.„
A látható az, hogy a meggyfa vastag
ága az Opel helyén van. De az már
láthatatlan, hogy miért akkor szakadt
le ez a vastag ág, amikor az Opelnak
„már éppen el kellett mennie”?
Látható, hogy a vízszintes „hinta ág”

minden külön terhelés nélkül lejött
a földre, de az a nem látható kategóriában van, hogy a „kisunoka” éppen
nem hintázott rajta. (Sem egyedül,
sem az anyukájával együtt.)
Amint ezekre a dolgokra kezdtem gondolni, (nézni!) el is ment a „haragom”,
s hála kezdte betölteni a szívemet. (A
Nap éppen elérte a horizontot.) A Jó
Isten tudta, hogy a meggyfa ideje lejárt, annak valamikor el kell pusztulnia. Pl. úgy hogy eltörik a dereka, vagy
kettészakad, de az nem volna jó, ha
mindez akkor történik, amikor a gyerek éppen hintázik rajta, vagy éppen
alatta áll az autó. Szinte láttam magam
előtt, amint két angyal tartja a kettészakadni készülő meggyfát, mert ott
állt alatta az autó, s alig várják már,
hogy lejárjon az „autópálya matrica”,
s az Opelnek haza kelljen mennie.
Ezek a dolgok kezdtek őszinte örömöt
hozni a szívembe. A „harag” elmúlt,
öröm jött helyette. (Különben is, a napkorong már elbújt a horizont alá!)
Aztán jött még hozzá valami ráadás
öröm. Tiszta „sikerélmény”. Soha nem
szedtünk még erről a fáról annyi megygyet, mint az idén. Még létrára se’ kellett mászni. Csak ültünk a földön a
hokedlin, és szedtük a meggyet. Egy
héten keresztül. Minden évben megtermette ő a 100-150 kilót, aminek
az egytizedét tudtuk leszedni. (Nem
volt hosszabb létránk.) A többi a madaraké volt, meg a hangyáké, amikor
már maguktól lejöttek a gömböcskék.
Most meg csak szedtük, szedtük egy
héten át. Már alig találtunk üres befőttes üveget. Tíz-tizenöt kiló számra
ajándékoztuk fűnek-fának. A másik
két fa még csak most kezd beérni, de
már nincs üres üveg. Úgy járunk, mint
a Sáreptai özvegyasszony, akinek a
szomszédoktól is el kellett kérni az
üres olajos korsókat.
Most az jutott eszembe: ha talán
akadna valaki, aki az ilyen „Isteni
gondviselés” dolgot kitalációnak
tartja, mivel tudná megmagyarázni, hogy a meggyfának semmi baja
nem esett akkor, amikor – két héttel
korábban – sorra hívták ki a tűzoltókat a tövestől kicsavart fákhoz. Akkor
sem szakadt le, amikor a lányom unokástól hintázott az ágán, s amikor a
„matrica lejárt” – bár a szél sem rezdült – huss, két és fél óra múlva a fa
megadta magát.
N. Rezső

Visszaemlékezve gyermekkoromra és szüleimre Isten csodálatosan irányította és vezette őket is.
Nagy szegénységben éltek szüleim,
és ezek mellé nagy és súlyos betegség is társult apukám részéről.
Nagy szükségben voltak, és már
volt előttem két fiú testvérem, én
pedig akkor olyan két éves lehettem. Minden munka, férfi-női feladat anyukámra hárult.
Abban az időben házakhoz járt
anyukám mosni és minden munkát elvállalt, hogy a beteg apukámat gyógyíttatni tudja, és minket
is megfelelően tudjon gondozni.
Ezt a nagy áldozatos munkát látva
volt egy család, akinek nem lehetett
gyermeke és azt kérte anyukámtól,
hogy engem adjon nekik oda örökbe.
Úgy mondták neki, anyukámnak,
hogy nem fogja ezt a nagy terhet
bírni úgysem, és még lehet később
gyermeke, ha apukám rendbe jön.
Anyukám azt mondta ennek a házaspárnak, hogy Isten ezt a kislányt
is ránk bízta, és átvezet a nehéz időszakokon is. Így lett, és a jó Atya
meg is tartotta ígéretét. Igaz, hogy
hónapok, évek kellettek a gyógyuláshoz, de adott anyukámnak erőt,
türelmet és kitartást. Nagyon boldog vagyok, hogy így történt.
Az a betegség később, mikor már
nagylány lettem, súlyosabbá vált
apukámnál, és Isten engem használt fel arra, hogy segítsem őket.
Tőlük tanulhattam meg azt a nagy
egymás iránti szeretetet, és Istenhez
irányították életemet. Így nemcsak
az ő életükben, hanem az enyémben
is nyilvánvaló lett, hogy a rosszat is
Isten jóra tudta fordítani, és ma is
jóra fordítja, ha hiszünk benne teljes
szívvel, mert Ő mindent megtehet.
Jób jut eszembe, amikor kikérte a
Sátán. Mindenét elvesztette, de a
bizalma Istenben megmaradt, és
Isten a sok szenvedésen keresztül
átvezetve többszörösét adta vissza.
A Sátán legyőzetett.
G. Istvánné, Farád
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UNOKA–VALLATÓ
Értelme sincs talán még, meglehet,
hogy csendben veled beszélgetek.
Pedig, amíg formálnak ős csodák,
őrt áll nekik s neked a nagyapád,
s kérdezgeti a nagy Titoktudót:
milyen leszel, nagyon várt, csöpp utód?
Miből szövi lényednek szövetét
szellem, anyag, test–föld és lélek–ég?
Áldás leszel? Szelíd dal, halk derű?
Katáng szemű vagy gesztenye szemű?
S milyen nemű? Fiú, lány? Mondd, ki hát?
Sudár fa, vagy lehajló kis virág?
Akármilyen s akárki is leszel,
de küldetést hozol… Hiszem… hiszem!
Füle Lajos

ÉLŐ TÜKÖR
Lelkünket, mint a fényt az este,
az ég magához visszavonja.
Hanyatló árnyék hull a rögre:
a testünk porrá lesz a porba’.
Utánunk másik nemzedék jön.
Mi lesz szerelme, álma, útja?
Eltéved–e a rengetegben,
nyomunkat hogyha szél befújja?
Én nem tudom, de lelkemet, mint
élő tükröt, a fénybe tartom,
hogy ISTENÜNK örök derűjét
sugározza fiúnkra arcom.
Kegyelme százezernyi színét
szeretném így tükrözni vissza.
Hadd láthasson ő is az égig,
Míg lelke ezt a fényt felissza!
Füle Lajos

Örömmel adunk hirt arról, hogy
önkéntes munkatársunk, Szavari
Ádám családjában 2014. június
20-án megszületett az első gyermek, Olivér. Isten áldását kívánjuk a család életére!

A „babát szeretnénk,
de valami miatt nem
jön össze” problémája, sokkal több párt
érint napjainkban,
mint gondolnánk. A
Központi Statisztikai
Hivatal szerint Mag ya rországon
mintegy 150 000
meddő pár él, ami nagyjából megfelel
az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
által becsült 10-15 %-os aránynak. A
Semmelweis Egyetem Nőgyógyászati
Klinikájának adatai alapján ez a szám
magasabb, kb. 18 % a reális, ami azt jelenti, hogy majdnem minden 5. párnál
nem fogan gyermek, hiába szeretnének babát. Tehát Ábrahám és Sára vagy
Elkána és Anna problémája ma sokkal
égetőbb, mint az ő idejükben volt, azt
leszámítva, hogy abban az időben sokan
Isten büntetésének tekintették azt, ha
valakinek nem lehetett gyermeke.
Egyébként egy meglehetősen találó
mondás szerint a nők két dologért
tudnának szinte bármit megtenni,
mégpedig azért, hogy legyen gyerekük, illetve azért, hogy ne legyen
gyerekük. S még mielőtt azt gondolná valaki, hogy ennek a kérdésnek a
mentén ezek szerint két csoportba lehet sorolni a nőket: a babát akaró, illetve a babát nem akarók csoportjába,
el kell, hogy mondjam, hogy nem így
van. Sokan ugyanis egyik pillanatról a
másikra kerülnek át az egyik csoportból a másikba. Én magam is ismertem
olyan nőket, akik sokáig hallani sem
akartak arról, hogy édesanyákká váljanak, annak ellenére sem, hogy rendezett házasságban éltek, s aztán egyik
napról a másikra rájuk tört a „nekem
most azonnal kell a gyerek” érzése, s
aztán teljesen fel voltak háborodva,
hogy most meg mi történt, miért nem
estek azonnal teherbe.
Az élet és a halál kérdése, s ezen belül
a születés csodája is, bármennyire is
szeretnénk, azért nem ilyen dolog, még
ha igyekszünk is elhitetni a ma emberével, hogy tulajdonképpen minden a
mi személyes döntésünk és akaratunk
kérdése. Ha nem akarok gyereket, akkor semmi gond, van tabletta, van óvszer, és végső soron van abortusz – akár
külföldön, név nélkül – hangoztatják,
– nem számolva a következményekkel –, ha meg akarok gyereket, mert

megterveztem a dolgokat, kiszámoltam,
hogy most kell, mert most belefér az
időmbe, s most vágyok is rá, akkor a
jövő hónapban, na jó legkésőbb kéthárom hónap múlva boldogan újságolhatom a barátnőimnek, hogy babát
várok! Úgy, ám! Így terveztem én, az
önálló, az életét jól menedzselő nagybetűs ÉN, aki akkor, és azt tesz, amit
éppen jónak lát, amit akar. S mi van,
ha mégsem úgy történnek a dolgok,
ahogy AKAROM?!
Minden ellenkező híreszteléssel
szemben a fogantatás csodája ennél
sokkal bonyolultabb, s nem csupán
az akaraton múlik. Nem. Sőt! Néha
pont a nagyon akarás áll a meddőség hátterében, ugyanis a meddőség
egyik gyakori oka, a lehetséges szervi okokon túl, éppen a stressz, ami
a ma emberét annyira jellemzi. Egy
nagymama mesélte nagy nevetve a
közelmúltban, hogy a lányáék évekig
hiába próbálkoztak, orvosi segítséget is igénybe véve, csak nem akart
jelentkezni a várva-várt baba. S aztán
egy váratlan fordulattal úgy alakult
az életük, hogy nem volt idejük görcsösen számolgatni, tervezgetni, csak
úgy szimplán éltek, s láss csodát, amikor nem is számítottak rá, jelentkezett
a korábban hiába óhajtott gyermek.
Mert az élet csoda, és ajándék, épp úgy
ahogy a zsoltáros mondja: „bizony az
Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh
gyümölcse jutalom”.
Kulcsár Anikó

Bizonyára, sok olyan édesanya,
nagymama forgatja lapunkat,
akik átélték a gyermekáldás csodáját! Szeretnénk arra biztatni
azokat, akik Isten válaszaként élték meg gyermekük, unokájuk érkezését, hogy írják meg nekünk
történetüket. A legjobb írásokat
karácsonyi Antenna újságunkban közzé tesszük.
A pályázat mottója:

„Az Úrral
dicsekszik lelkem”
Beküldési határidő:
november 15.
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Amikor a kisfiunkat születése után
először vittük el a gyülekezetbe, hogy
Isten színe előtt együtt imádkozzunk
az ő egészséges testi és lelki növekedéséért, hogy mire felcseperedik, elkötelezett szívű tanítványává váljon az Úr
Jézusnak, lelkipásztorunk a 34. Zsoltárt
olvasta fel: „Áldom az Urat mindenkor,
állandóan őt dicséri szám. Az Úrral
dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem
az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt
az ő nevét! Az Úrhoz folyamodtam, és
ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek,
kik rátekintenek, nem pirul az arcuk.
Kiáltott a nyomorult; az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők
mellett, és megmenti őket. Érezzétek,
és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az
az ember, aki hozzá menekül. „
Gyermekünk születése során valóban
átéltük, hogy Isten megsegíti az övéit. Egy rutin vizsgálat során derült ki,
hogy el kell indítani a szülést. A szülésznő utólag elmesélt egy hasonló esetet, amikor a szülőszobáról már nem
értek át időben a műtőbe – ami kb.
20-30 m-re volt –, mert addigra a baba elvérzett... Az ügyeletes orvos ezt
az egészet úgy summázta, hogy „hát
igen, az élethez szerencse kell”. A saját
orvosom - aki éppen szabadságon volt
- később azt mondta, amikor a hírt
hallotta, hogy „erre a gyerekre felülről nagyon vigyáztak”. Hiszem, hogy
ez valóban így volt, és ezt tudva választotta lelkipásztorunk is a 34. zsoltárt,
de arról talán fogalma sem volt, hogy
az idézett zsoltár nem csak ezért volt,
nagyon is találó és igaz rám.
Néhány évvel ezelőtt még azzal a
gondolattal kellett megküzdenem,
hogy lesz-e valaha családom, férjem és gyermekeim – és ha őszinte
vagyok magammal szemben, akkor
be kell vallanom: „rettegtem” attól,
hogy egyedül maradok. Sajnos ezt a
félelmemet néhány ember is erősítette körülöttem, akik szerint én tehetek
róla, hiszen magam választottam ezt a
„vallásoskodást”, és – ahogyan valaki
egyszer meg is fogalmazta – ki akar
egy ilyen nővel élni!? A társtalanság
állapotában az volt a végső reménységem: tudni akarom, hogy működik-e
az Isten ígérete, és ezt csak akkor fogom megtudni, ha nem magam aka-

rok „megoldást” keresni, hanem az
Úrban bízom. Amikor most visszanézek az elmúlt néhány évre, eszembe jut, hányszor imádkoztam „Uram,
nem akarok önmagamért élni”. És az
Úr meghallgatta imádságaimat.
Bőven elmúltam már 30 éves, amikor megismertem a későbbi férjemet.
Amikor összeházasodtunk, tele voltunk örömmel és reménységgel, hogy
talán még nem vagyunk túl idősek ahhoz, hogy gyermekeink legyenek, és
egészséges, szép család legyünk. Szinte
azonnal szerettünk volna gyermekeket, de a várva várt gyermekáldás elmaradt. Eltelt egy év… kettő… három,
és bár rajtunk kívül is sokan imádkoztak értünk, meg kellett küzdeni azzal
a gondolattal, hogy talán nem lehet
gyermekünk. Ennek kapcsán is találkoztam „jóakaratú” emberekkel, akik
különféle szellemi praktikákat ajánlottak, hogy bekövetkezzen a várva
várt esemény, de – hála az Úrnak – a
férjemmel együtt mindig szeretettel,
de határozottan meg tudtuk vallani,
hogy mi csak a teremtő és életet adó
Istenben bízunk. Az élet Tőle van, a
gyermek az Ő ajándéka, ezért csak
Tőle kaphatjuk és csakis Tőle várjuk
ezt a csodálatos ajándékot.
Gyermekkoromban olyan természetes volt, hogy van családom: szüleim,
testvéreim, nagyszüleim, és eszembe
sem jutott, mi lenne, ha nem lennének. Nem gondoltam, hogy ez ajándék, és nem is értékeltem őket úgy.
Ma viszont már teljesen bizonyos vagyok benne, és hittel vallom, hogy a
családom, a kedves férjem és a kisfiunk Isten ajándéka.
Szabó-Molnár Tünde

Azt hiszem, ez a kérdés nagyon is aktuális az új tanév kezdetén. Olyan társadalomban élünk, ahol ugyan rengeteg
szó esik felzárkóztatásról és integrálásról, de valójában szinte az óvodától kezdődően kiélezett küzdelem folyik a jó,
sőt jobb és legjobb helyekért, ahonnan
biztos, vagy legalábbis biztosabbnak
látszik a továbblépés, az „egy szinttel”
feljebb elérése. Mindenütt verseny van,
és a verseny nem ismer csak győzteseket és veszteseket...
Éppen ezért tartom nagyon fontos kérdésnek: mi lesz a lemaradókkal?! A
történelem bizonyítja, hogy a feszültség egy idő után elviselhetetlenné válik a győztesek és a vesztesek között,
s egyszer csak kirobban a harc. A háborúnak pedig csak vesztesei vannak!
Gondoljunk csak a rabszolgalázadásokra, vagy az újabb kori éhséglázadásokra; az egész világot megrengető
gazdasági válságokra; gondoljunk a
rendszerváltásokra, amikor egyik napról a másikra értékelődött át minden
és mindenki.
Van okunk imádkozni azért, hogy
mi keresztyének ne csak az elméletet tudjuk mutatni a világnak,
hanem magunk is gyakoroljuk az
irgalmasságot közösségeinken belül és kívül is. Az irgalmasságból
fakadó integrációt ugyanis Krisztus
tanította nekünk – „Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást” –, s ez nem jelent mást, mint
a Krisztussal való minőségi élet felmutatását, tanítását és a sürgető hívást erre az életre: „Jöjjetek énhozzám
mindnyájan, akik megfáradtatok, és
meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)
Mi lesz a lemaradókkal? Lehet persze
értük imádkozni, lehet a fejük fölött,
hátuk mögött szervezett konferenciákon magasröptű „igazságokat” hangoztatni, szép terveket szövögetni, s
akár a személyes felelősség kérdését feszegetve az öngondoskodásra
irányítani a figyelmet. Ám ez valójában a kérdés hárítása.
Jézus tanítványai között az lenne
a természetes, ha krisztusi lelkülettel fordulnánk a környezetünkben élők felé könyörülő és mentő
szándékkal, – merthogy mennyei
Atyánk is így bánik velünk.
Kulcsár Tibor
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Több mint egy évvel ezelőtt megrázó
hírt kaptunk. Egy kedves ismerős házaspárt súlyos baleset ért, a feleség
nagyon súlyos koponya sérüléssel,
a férj törésekkel került kórházba...
Akkor hetekig vártuk a híreket, s
megnyugodtunk, amikor jóra fordultak a dolgok. Néhány hónappal
ezelőtt egy evangélizáción találkoztunk, s megbeszéltünk egy időpontot,
amikor a feleség, Céleszta a mikrofon előtt is elmondja mit élt át, mit
tanult a baleset után… Amiket elmondott, mindenki számára tanulságos, s igencsak beleillik legutóbbi
pályázatunk témájába: „Az Úr jóra
gondolta fordítani”. Engedélyével az
Antenna számára lejegyeztem, s most
örömmel bocsátom olvasóink rendelkezésére…
Kulcsár Anikó
Több mint egy évvel ezelőtt történt
egy baleset, amit azóta sem tudok
elfelejteni és tele van a szívem Isten
iránti hálával, hogy átsegített, meg-

segített ebben a helyzetben. Április
5-én mentünk hazafelé a férjemmel,
és már majdnem hazaértünk, amikor
hirtelen elütött egy autó. Nem emlékszem a körülményekre, hiszen csak a
következő nap tértem magamhoz. A
férjem viszont mindent látott. Ő intézkedett a baleset után, ami nagyban
megkönnyítette a helyzetemet, mert
gyorsabban kerültem kórházba, és így
az életben maradásomra is nagyobb
esély volt. (A férj is sérüléseket szenvedett és kórházba került – a szerk.)
Az is nagyon érdekes volt, hogy amikor elütött az autó, Tímea lányomnál
éppen vendég volt. Sokáig gondolkozott, hogy felvegye, vagy ne vegye fel
a telefont, hiszen éppen akkor vette
ki a sütőből az ételt, de aztán azt gondolta, mégis felveszi. És ezek az apró dolgok nagyon sokat számítottak
olyan szempontból is, hogy így nagyon
hamar megtudták a testvérek, hogy
mi történt, és nagyon hamar imatámogatás alá kerültem. Jöttek rögtön
a fiammal, Szabolccsal, hogy segítsé-

günkre legyenek. A gyülekezetünkben éppen együtt voltak az elöljárók,
akik azonnal imádkozni kezdtek értünk, sőt SMS-ben elröppentették a
hírt, hogy milyen nagy baj történt.
Én semmiről nem tudtam, arról sem,
hogy milyen nagy bajban vagyok, sőt
a következő nap sem tudtam erről,
amikor magamhoz tértem.
Nagyon érdekes volt, hogy csak feküdtem az ágyon, és teljes békesség
és nyugalom vett körül. Még azt sem
kérdeztem meg senkitől, hogy miért
vagyok itt, vagy mi történt velem.
Először hirtelen az jutott eszembe,
hogy – mivel virágüzletben dolgozom – ott vannak az elkészült munkák, s ha én itt fekszem, akkor ki adja
ki az elkészült menyasszonyi csokrokat. De aztán teljesen megnyugodtam, hogy majd a férjem intézkedik,
úgyhogy ez is rendben van. S ettől a
perctől kezdve úgy feküdtem ott az
ágyon, mintha a jó Isten tenyerén feküdtem volna.
A testvérek imádkoztak. Aznap éjjel
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• Szeptember 23. 19.00 - Eger, Forrás Gyermek és
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megműtöttek. Komoly koponysérülésben szenvedtem, nagyon sok vért
vesztettem. Két testvér amikor megtudta, mi történt, odajött, s egészen
hajnali fél háromig ott őrizve imádkoztak értem. Mind a kettőnek kisgyermeke volt akkor. Azóta is amikor
rájuk nézek, nem győzök csodálkozni,
hogy mégis vállalták, hogy énmelettem
akkor, ott őrködjenek... Persze ezt is
csak jóval később tudtam meg.
Amikor aztán magamhoz tértem, nem
mondtak semmit arról, hogy milyen
súlyos a sérülésem. Egyáltalán semmit
sem mondtak. Aztán vizit idején az
egyik orvos elment mellettem, s csak
úgy megjegyezte: „Ebben a műtétben
az emberek hetven százaléka meghal”.
Nagyon elcsodálkoztam, hogy annak
ellenére, amilyen gyenge állapotban
ott feküdtem – mintegy mellékesen
– elmondta ezt nekem. Aztán másnap
ugyanez az orvos azt mondta: „Majd
nézzen utána az interneten, mert ennek a műtétnek súlyos utóhatásai lehetnek”. Nagyon csodálkoztam, hogy
itt fekszem nyomorult állapotban, s
ő meg ilyeneket mond, hogy nézzem
meg az interneten a betegségem természetét.
Közben nagyon érdekes volt azt átérezni, hogy a testvérek nem csak egyszer
imádkoztak értem, hanem állandóan, folyamatosan. Emiatt nekem olyan
nagy békesség volt a szívemben, hogy
nem kezdtem el kérdezgetni, mi történt velem, vagy nem kezdtem félni
a következményektől.
Amikor hazaértem a kórházból, egészen sokáig nem olvashattam, nem
telefonálhattam, zavart mindenféle
zaj, a rádió, úgyhogy csak ott feküdtem a szobában, és néztem a plafont.
Nagyon meglepő volt, hogy ez egyáltalán nem valami unalmas, idegesítő érzés volt, hogy csak úgy fekszem,
hanem sorban, egymás után elém jöttek a testvérek, és jó érzés volt rájuk
gondolni, hogy milyen sok szeretet
árad felém tőlük.
Mivel nem telefonálhattam, és ők sem
telefonálhattak nekem, az egyik testvérnő összegyűjtötte a többiek jókívánságait egy kis albumba. Az tele volt
igeverssel, jókívánságokkal, leírták,
hogy mennyire hiányzom, mennyire
szeretnek, s mennyire várják, hogy
minél előbb újra ott lehessek velük.
S mivel ennyit el tudtam olvasni, új-

ra és újra elolvastam ezeket a bibliaverseket, meg hogy ki mit írt… Elég
sok összegyűlt a gyülekezetből, és én
nagyon hálás voltam azért, hogy ilyen
sokan, ilyen nagy szertettel gondolnak rám.
Engem engedtek haza korábban.
Férjemet, mikor hazaengedték, akkor egy érdekes helyzet állt elő. Mivel
őt is elütötte ugyanaz az autó, nem
tudott menni, mert a bokája tört el.
Úgyhogy összeadtuk magunkat: Ő volt,
aki gondolkodott, én voltam, aki járt.
S mivel számomra az olvasás nagyon
kimerítő volt, ő volt, aki naponta olvasta nekem Isten igéjét is. Egészen
megújult ettől a közös imaéletünk!
Kiegészítettük egymást ezekben az
időszakokban.
Nagyon érdekes volt megtapasztalni,
amit Pál apostol mond a korintusiakhoz írt levelében, hogy a gyülekezet
Krisztus teste. Ahogy ott feküdtem,
átéltem, hogy én csak egy parányi sejt
vagyok a Krisztus testében és körülöttem mindenki szorgalmasan dolgozik,
imádkozik, tulajdonképpen helyettem
is elvégez dolgokat, és szó szerint éreztem, hogy ebben a különös vérkeringésben benne vagyok. Máskor is volt
már rá példa, hogy én magam segítettem valakinek, vagy meglátogattam
valakit, de az valahogy mégis más volt,
az a fajta öröm, hogy én segíthetek. S
ez is más érzés, másfajta öröm, hogy
ilyen nagy szeretettel vesznek körül.
És ez még jobban rávilágított arra,
hogy a gyülekezetet nagyon kell szeretni. S egészen más benne lenni a
gyülekezetben, Krisztus testében,
mint kívülről nézegetni, szinte mellékesen ott ülni a padokban. Fontos,
hogy itt nekem tennivalóm, feladatom van! Rávilágított arra is, hogy a
szeretetünket sokkal jobban ki kell
fejeznünk egymás felé, mert sokszor
imádkozunk egymásért, amit talán
nem is tud az illető – ami nem baj –,
de mégis más, ha kifejezésre jut, hogy
a másikat szeretettel veszem körül.
Ez nagyon sokat számít.
Azt is fontos volt megtapasztalni, hogy
a szeretet gyógyít. Virágüzletben dolgozom, és nagyon sok református, katolikus testvér is bejön vevőként. Nem
is gondoltam, hogy ők ennyire szívükön viselik a sorsomat, mert közülük sokan bejöttek, hogy elmondják: „imádkoztunk érted és nagyon

jó, hogy újra látunk!”
Az ember persze tudja, hogy Krisztus
testébe sok gyülekezet tartozik, de mégis nagyon érdekes volt megtapasztalni,
hogy más gyülekezetek tagjai ugyanolyan komolyan veszik az egymásért
való imádkozást. Úgy megörültek,
amikor megláttak, hogy felépültem,
meggyógyultam, hogy egész meglepődtem attól a sok szertettől, öleléstől, amit kaptam!
Persze nagyon furcsa volt eleinte tükörbe nézni. Volt is egy olyan különös
kérdés a szívemben, hogy vajon szabad-e észrevennem, hogy nincs hajam?
Hogy nagyon furán nézek ki? Aztán
mindig rájöttem, hogy ezt magamban
sem szabad megfogalmazni, mert inkább hálásnak kell lennem azért, amit
tett velem a jó Isten. Ezeket meg kellett harcolni. Az is furcsa volt, hogy
amikor valaki meglátogatott, látszott
az arcán a megrőkönyödés, hogy kit
lát. S azóta is eszembe jut sokszor
mindez, amikor fésülöm a hajam, s
a fejem tele van dudorokkal, a műtéti
hegekkel, ahogy összeforrt a koponyacsontom, hogy milyen nagy hálával
tartozok Istennek, hogy így felépített
és meggyógyított.
Nem régen hallgatott a férjem egy rádióriportot. Abban elhangzott, hogy
akinek koponyaműtéte volt, annak
nagyon nagy valószínűséggel valami szövődmény marad utána, s ha
nem marad, az önmagában nagyon
nagy csoda. Én is ezt a csodát élhetem meg, hogy Isten úgy meggyógyított, hogy a baleset után nem érzek
semmiféle károsodást, utóhatást. De
nagyon nagy hálát azt igen.
Nagyon sok mindenre megtanított
közben Isten. Arra is, hogy milyen
nagy szertettel tudja körülvenni az
övéit.
Azóta ahányszor kinézek az ablakunkon, s látom azt a sok embert, aki
kinn megy az utcán, tele mindenféle nyomorúsággal és nincs emberük,
nincs aki segítene, aki segíthetne rajtuk. És egyre jobban érzem, hogy sokkal nagyobb a felelősségünk és sokkal
aktívabban kellene dolgoznunk azért,
hogy embereket mentsünk, hogy átsegítsük, megsegítsük őket a nehéz
helyzetükben.
P.-né B. Céleszta
(A teljes interjú a lelkiposta
műsorában meghallgatható!)
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Mindig is zavart az
úgynevezett „bűnvallásnak” nevezett
élménybörze a közösségi órának
nevezett gyülekezeti alkalmakon.
Inkább egymás
túllicitálása történik, a borzalmak
ecsetelésével, és a végén csak ennyi:
megbántam, elhagytam. De jött a következő hét vagy hónap és hallgattuk
tovább ugyanazt az embert „röstellem, ismét elbuktam”, és ismét azt az
eseményt taglalta, amit már megbánt
egy hete, hónapja vagy talán éveken
keresztül. Sokunkban felmerült a
kérdés, mi baj van a megbánással,
az őszinteséggel? Becsaphatom magam, a másikat is, de Istennek semmi
köze nincs ehhez, nem kívánja, mert
nem épít, csak rombol. Vigyáznunk
kell a megbánással! Biztos helye van
az ember életében a megbánásnak, a
bűnvallásnak; de felteszem a kérdést:
épít-e és előbbre viszi-e az életedet?
Az ÉLETNEK, az Élet Urának vagyunk a tanítványai. Minden élethelyzet
átélése (akár negatív, akár pozitív) tovább lendíti-e az életemet? Felkészít-e
a következő lépésre, hogy legközelebb
időben felismerjem, és elkerüljem a
buktatót. Tudatosítsd, hogyan kerüld
el. Ne kezdj önostorozásba. Azért vagy
itt, hogy tanulj, hogy ne kelljen megbánnod semmit. Mert ha a megbánás
rabja maradsz elfecsérled az életed.
Tanulj az esetleges hibáidból, tévedéseidből, a kedvezőtlen döntéseidből.
Vállald a felelősséget, mert minden
tetted és döntésed az életed része.

Sose bánd…

a hang, … a hangot a csend szüli meg,
és észre talán csak úgy veszed,
ha már vele – száll, vele zeng
szíved…
a fényt a szem fura mágusaként
úgy zárja keretbe a vak sötét,
hogy élesen álljon a kép
eléd!
Sose bánd
azt, hogy ilyen, amilyen ez a földi
világ, –
csupa rész az egész,
bánat vagy nevetés, amíg élsz,–
de ha lenn, de ha fenn szívedet követed,
– hazaérsz!
Míg hazaérsz,
itt ragyogunk, s vacogunk a csodák
közepén,
vagy a lét peremén, hol a hang
meg a fény elenyész.
Sosem árt, ami ér, – sem a rossz
sem a jó
sose kész…
A csend, …a csendet a hang szüli meg,
és észre talán csak úgy veszed,
ha hozzásimulsz,
s vele tart szíved.
Sose bánd
azt, hogy ilyen, amilyen ez a földi világ,
csupa rész az egész,
bánat vagy nevetés, amíg élsz, –
de ha lenn, de ha fenn szívedet követed,
– hazaérsz!
Míg hazaérsz,
itt ragyogunk s vacogunk a csodák
Imádság
közepén,
vagy a lét peremén, hol a hang
Ha sorsom néha megtapos
meg a fény elenyész.
s bú fogja szívem át,
Sosem árt, ami ér, sem a rossz
elmondok egy csodálatos
sem
a jó
igéjű mély imát.
sose
kész.
Megnyugtató, áldott varázs
Sose
bánd
árad belőle rám,
azt, hogy ilyen, amilyen ez a földi világ,
s gyógyít a szent vigasztalás,
csupa rész az egész,
míg mondogatja szám.
bánat
vagy nevetés,
s egyszerre nem fáj semmi sem,
amíg
élsz,–
gond és bú nem sebez,
de ha lenn, de ha fenn, szívedet követed,
sírok, hiszek s nehéz szívem
– hazaérsz!
oly könnyű, könnyű lesz.
Mihail S. Lermontov
Fodor Ákos

Bartimeus
Szép volt, anyám, mikor a két szelíd
kéz
megérintette fénytől szűz szemem,
világgá lett a bús világtalanság,
s öröm borzongott át a lelkemen.
Koldus – kövem felett a tér derengett,
arcom felé egy arc világított,
s káprázva néztem hívó, mély
szemébe
Annak, ki jött, megállt,
meggyógyított.
Szép volt, anyám, szememmel
simogatni
virág selymét, gyümölcsök
bársonyát,
vagy messze–húzó út ívét követni
a dús vetésű Jordán – tájon át.
Ma is csodám a csillagsűrű éjjel,
a nyári éj, mely csóvákat hajít,
a virradat, mely kútvízhez kicsalja
a város nőit és galambjait.
Jerikó minden színe birtokom lett.
Egész világ. De meddig lesz enyém?
Ha börtönömbe holnap
visszahullanék,
tán elhullatnám s elfelejteném
a pálma zöldjét, esti domb liláját,
barna leányrajt, bíbor rózsatőt.
De lelkem mélyén hordozom halálig,
Hogy láttam Őt, anyám, hogy láttam
Őt!
Áprily Lajos
A költők is tanultak valamit Jézustól,
mert Ő ma sem szűnik meg tanítani.
Tanuljunk együtt! Őszinte Barátotok
és tanulótársatok
Bödös József

Köszönjük mindazoknak,
akik adományaikkal támogatták
lapunk megjelenését
és lehetővé tették,
hogy ez a szám is ingyenesen
juthasson el minden olvasóhoz!
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Boldog örömmel hallgattam a vasárnapi szolgálatot július 13-án délelőtt a
MERA adásában, amit rendszeresen
szoktam hallgatni. Nagyon jó volt az
igei szolgálat, abban is a személyes bizonyságtétel. Ezt hallgatva elkezdett
bennem a történelem kereke visszafelé forogni egészen 61 évvel ezelőttre, és megállt 1953 Nagycsütörtök
esténél.
Akkor voltam katona, mégpedig
Lentiben, ott is a tiszthelyettes iskolában. Akkor délután hozott a posta
egy húsvéti üdvözletet: „Feltámadott
az Úr Jézus”. Mivel a lap nyitott volt,
bárki elolvashatta. Így került a párttitkár kezébe. Nem maradt titokban,
vitte az ezredparancsnokságra, ott a
tiszturak meghányták-vetették, mit
kezdjenek velem. A döntés megszületett: ezredparancsnoki kihallhatásra kell jelentkeznem, este 8 órakor az
ezredirodán.
Voltam már kihallgatáson, de ilyen bizottság előtt még nem. El kell mondanom, hogy 12 éves koromtól olvasom
a Szentírást, tehát volt igei ismeretem,
mintegy felkészülten kerültem a hadseregbe. De ez a felkészültség kevés
volt, hogy ilyen bizottság előtt megfeleljek. Az irodába induláskor leborultam egy nagy fenyőfa tövébe, kérve
az én drága Megváltó Uram segítségét. „Úr Jézus, én csak egy tudatlan,
parasztgyerek vagyok, nem tudom,
mit kérdeznek, mit válaszoljak. Te
tudod, Uram!” Boldogan állhattam
fel a fa alól, mert tudtam és hittem,
hogy igaz lesz: „Ne aggodalmaskodjatok, mit mondjatok, mert abban az
órában megadatik néktek, hogy mit
szóljatok.”
Bekopogtam.
– „Szabad!”
– „Parancsra megjelentem!”
– ”Foglaljon helyet!”
Csak néztem a jelenlévőket, magabiztos
jegenyeszál urakat, csak úgy sugárzott
róluk a fölényesség. Jelen volt az ezredparancsnok, ezred politikai tiszt,
iskola párttitkár, ezred párttitkár stb.
összesen kb. 8-10 fő. A szívemben ott
csengett az Ige: „Nem a meghátrálás
emberei vagyunk.” „Aki megvall en-

gem az emberek előtt, én is megvallom
azt az én Mennyei Atyám előtt.” „Aki
meghátrál, abban nem gyönyörködik
az én lelkem.” Míg ezeket a szívemben forgattam, röpködtek a kérdések felém. „Hisz maga a Bibliában?
Jézusban? A feltámadásban? Mi volt
előbb, a tyúk vagy a tojás?” „Erre nem
szükséges válaszolni, önök is tudják,
tyúk nélkül nincs tojás, anya nélkül
nincs gyermek. Önök közül bárki is
anya nélkül jött a világra? Hogy röviden válaszoljak a kérdésekre, hiszek
a Bibliában. A Szentírás Isten szava,
Jézus Krisztus Isten egyszülött Fia.
Ő él, feltámadott, Ő az én Megváltóm.
Hiszem és vallom.”
A három óra hosszáig tartó kérdezz-felelek elmondásához kevés
volna ez a pár sor visszaemlékezés,
ezért rövidre fogom. Győzelemmel ért
véget a kihallgatásom. „Takarodjon a
színünk elől!” ordítással zavartak ki.
A nagy fenyőfa alatt dicsőítettem az
Úr Jézus Krisztust drága Szelleméért,
hogy velem volt. Ő győzött!
Ezzel be is fejezhetném bizonyságtételemet, de még itt nincs vége.
Felmentem a körletembe, és lefeküdtem. A fölöttem lévő katonatársam
megkérdezte, „Mi van, Misikém, viszszaengedtek?” „Még most az egyszer”,
válaszoltam. Azon éjjel olyan álom
szállt rám, hogy álmomban hangosan

énekeltem. Katonatársaim körülállták az ágyamat. Volt, aki csodálkozott, volt, aki nevetett. Én csak arra
ébredtem, hogy ott álltak körülöttem.
„Folytasd, Miska!” Nem tudtam folytatni, mert nem is emlékeztem, mit
énekelhettem.
Reggel ébresztő után a sorakozó következett, majd a napi parancs felolvasása: „Simcsik Mihály hallgató
azonnali hatállyal századához viszszahelyezve.” Mindenki csodálkozott,
hogy mi történt. Megvallottam, hogy
hiszek Jézus Krisztusban. Ezt már a
parancsnok urak nem tudták elviselni.
Összeszedtem a felszerelésemet, és a
tisztiiskoláról visszamentem a századomhoz. Ott a párttitkár fogadott és
leült az ágyamra. „Simcsik elvtárs,
tudom, milyen gonoszul bántak magával. Itt senki nem fogja háborgatni.
Olvassa csak a Bibliát, én is szoktam
olvasgatni magányomban.” Ezekkel a
szavakkal vigasztalt, biztatott.
Az elhárító tisztek nem maradtak
el a nyomomból, míg végül 1954.
augusztusában bányába helyeztek,
„önkéntes” bányaszolgálatra. Négy
hónap után, 1954. november 30-án
leszereltem.
Istené legyen a dicsőség minden nehézért, minden áldásért, minden
győzelemért!
Simcsik Mihály

Amikor a fenti írást elolvastuk, szinte egyszerre mondtuk: De jó bizonyságtétel! Bizonyára sok olyan férfi hallgatónk van, aki a vésztői Simcsik
Mihályhoz hasonlóan hitbeli megtapasztalásokat is begyűjtött a katonaszolgálat ideje alatt. Ezért arra gondoltunk: a következő pályázat témájául
ezt fogjuk választani! Szeretnénk arra bátorítani hallgatóinkat, hogy ragadjanak tollat, és írják meg nekünk ilyen élményeiket – vagy családjukban
fennmaradt történeteket –, hiszen ezek a megtapasztalások is bizonyítják,
hogy nincs olyan helyzet, körülmény, ahol Isten ne őrízné gyermekeit.
A pályázat címe:

„Katona dolog”
Beküldési határidő: október 15.
A legjobb írásokat jutalmazzuk, és Antenna újságunkban is megjelentetjük.
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14 éves teenager voltam, amikor megállított az Úr Jézus
az életem lejtője kezdetén. Megtérésem után nagyon világos volt előttem, hogy a fiúkkal való kapcsolat – házasságra való felkészülés ideje – egy igen komoly dolog,
ahol a sátán – elsősorban a hívő fiatalokat – el akarja
gáncsolni. Megtérésem óta kezdtem imádkozni azért, ha
az Úr akarata, hogy férjhez menjek, őrizzen meg akármilyen rossz lépéstől. Akit Ő szánt nekem, ahhoz menjek
férjhez. Miután kifejlett lány voltam,(18-nak néztem ki)
14 éves koromban volt az első kérőm, azután egyre több
fiú jelentkezett – hívő, nem hívő. Naponta imádkoztam:
Uram, őrizd meg bennem a tiszta szívet, és ne add, hogy
félre csússzon a lábam. Fogd szorosan a kezem!
Leérettségiztem, és a fiúk nagyon szerették, ha a társaságukban voltam. Ők szép lánynak tartottak. Szerettem a hegyi túrákat, autóvezetést, adrenalin sportokat... Szerettem
levelezni, de hamar ráébredtem, hogy fiúkkal ne levelezzek, mert többnyire belém szerettek, és
én csak baráti alapon vettem az ismerkedést.
Teltek az évek, 20 éves koromban volt egy
komoly ismeretségem hívő fiúval – úgy
látszott, hogy az Úr akarata. De végül
más hívők beavatkozásával szétszakadt
a kapcsolatunk. Nagyon fájt, de az Úr
Jézus megvigasztalt, meg voltam a szívem mélyén győződve, ha az Úr megengedte, így jó. Később a fiú megbánta, de
nem volt ereje tisztázni a dolgokat. Utána
sok más fiú sodródott az életembe, de az
Úr fölöttem tartotta kezét, és megőrzött
a kísértésektől és a bűntől.
30 évet elhagytam, amikor a hívő szüleim
kezdtek vádolni: miért válogatok annyit
a fiúk közt, elmennek a ifjú, szép éveim,
és öreglány maradok. Nem értettek meg,
hogy én az Úrra várok, és nem türelmetlenkedtem.
Kértem az Urat, hogy 3-szor bizonyítsa Igéjében az Ő akaratát, mert emberek szavában már sokat csalódtam.
Éveimhez képest fiatalabbnak néztem ki, így 5-8 évvel
fiatalabb fiúk is keresték a kapcsolatot velem.
Miután vígkedélyű lány voltam, valahol a belsőm legmélyebb részében bennem volt, hogy fiatalabb fiú lesz a
férjem – ha lesz.
„Ha nem megyek férjhez, nem leszek az egyedüli lány,
aki nem ment férjhez, úgy is tudok az Úrnak szolgálni”
– mindig ez volt bennem.
Volt egy olyan fiú is, aki 7 évig várt rám, hátha meggondolom magam. Külsőleg nagyon tetszett a fiú, szerettem
őt, de belsőleg nem voltunk egy frekvencián, azt éreztem,
és ezért nehezen, de kimondtam a NEM-et (csak az Úr
Jézus ereje által).
33 éves koromban kaptam felszólítást, hogy menjek
misszióba dolgozni. Otthagytam a nagyon jól fizetett,
magasabb pozíciójú állásomat (manager). Ezen a helyen
találkoztam egy 11 évvel fiatalabb fiúval, aki a munkatársam lett. Nagyon ellentétes természetünk volt. Sok min-
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denben nem értettem vele egyet. Számomra fokozatosan
borzasztóvá vált ilyen kollegával 8-10 órát együtt tölteni. Ugyanakkor a sok testi negatívum mellet megláttam,
hogy nagyon jó szellemi látása van a fiúnak, és ez lett az
egyedüli téma, amiről tudtunk beszélgetni.
Mikor megszólított, és elmondta, hogy világosan látja az
Úr akaratát abban, hogy megkérje a kezem, én tisztára
rosszul lettem. Egész lényem nemet kiáltozott, de számmal nem merten kimondani. Csak annyit mondtam, hogy
én is az Úr gyermeke vagyok, ha neked megmutatta ezt
az Úr, akkor hiszem, hogy nekem is megmutatja. Mondta,
hogy fog rám várni.
Múltak a hetek, hónapok, az Úr nem szólt hozzám, mert
meg voltam keményedve belülről, amit akkor nem tudatosítottam magamban. Egy álmatlan, nehéz éjszaka után
vezetett az Úr az ő Igéjében a János 17. részéhez – és nem
háromszor, hanem négyszer szólt hozzám, hogy az Ő akarata a mi eggyé lételünk (11.,21.,22.,23.v).
Számomra ez volt a nagy harc, lemondani az „én” akaratomról, és elfogadni azt,
amit az Úr ad.
Azóta 16 év telt el, de napról napra jobban szeretem férjemet, ma sokkal jobban,
mint az esküvőnk napján.
Az Úr Jézus sokszor bebizonyította, hogy
az Ő akarata volt a mi házasságunk, az
első években nagyon támadt a sátán még
hívő testvéreken keresztül is. Menyire jó
volt, hogy ilyenkor az Úr elénk hozta azokat az Igéket, és tudtuk, hogy a Kősziklán
állunk, nem inoghatunk meg. Nem nehezteltem senkire, hisz tudtam, nekem
is meg kellett harcolnom – 11 év az nem
kevés korkülönbség.
Modern lány voltam, de az Úr szavát személyesen vettem. A Bibliámban vastagon
meg van jelölve a 1.Pt 5,7; 1.Kor 10,13 és más Ige, amelyekbe nagyon sokszor kapaszkodtam.
Tudtam, hogy hívő lány létemre nem keresek magamnak
jövőbeli férjet a web oldalakon, hívő újságok ismerkedési
rovataiban, stb., mert hittem és hiszem, hogy az Úr személyesen kirendeli a hívő társat annak, aki Reá hagyatkozik. Ő nem csalja meg a Benne bízókat.
Szomorú, ha a hívő nem tudja kivárni az Úr akaratát és
házasságra lép egy „jó” fiúval, akinek nincs élő kapcsolata az Úr Jézussal, a hit dolgaiban nem értenek egyet
– nincsenek egy hullámhosszon. Lehet, hogy 3-5 évig
szépen élnek, na de meddig? Jönnek a problémák, gyermeknevelés... na és? Sajnos több hívő társam házassága
taszító példaként szolgált előttem, olyanoké, akik valaha szimpatikusak voltak egymásnak, és nem kérték ki az
Úr válaszát. Ha az Úr nem kegyelmez, hogy megtérjen a
házastárs, nagyon nehéz évek várnak a hívőre. Rengeteg
a példa körülöttünk!
Kérlek, várj az Úrra, ha már a 30-as el is szállt fölötted!
Aníd
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Manapság sokakat fenyeget a munkanélküliség és az áthelyezés réme.
Arról szeretnék bizonyságot tenni,
hogyan segített meg engem ezen a
területen az Úr.
A 80-as évek közepén az OTP-ben
dolgoztam. Rengeteget kellett túlóráznunk, sokszor az utolsó buszt sem
értük el, reggel 6-kor pedig már újra
kezdődött a munka. Nagyon kimerítő
volt, és iskolába sem tudtam járni rendszeresen. Próbáltam munkát találni,
de sehol nem volt felvétel – pedig abban az időben még nem volt jellemző
a munkanéküliség. Akkoriban ismertem meg az Urat, és kértem Őt, hogy
segítsen nekem egy olyan munkahelyet
találni, ahol több szabadidőm lenne.
Egyszer az iskolai szünetben többen
beszélgettünk a folyosón. Távolabb is
elég sokan voltak. Egyszer csak a szomszéd ablaknál folyó beszélgetésből egy
mondat ütötte meg a fülemet: „Nem
akar valaki munkahelyet változtatni?”. Én azonnal jelentkeztem, hogy
szeretnék. Elmondták, hogy lenne egy
iskolatitkári állás, nézzem meg. Pár
napon belül elmentem az igazgatónőhöz, aki azt mondta, hogy azonnal
tudna engem foglalkoztatni. Beadtam
a munkahelyemen a felmondásomat.
A főnököm közölte velem, hogy fél év
a felmondási idő… Elkezdett mindenfélét ígérni, hogy maradjak. Erről értesítettem az igazgatónőt, mire ő azt
mondta, hogy bár azonnal kellene neki az iskolatitkár, de ha kell, vár rám
akár fél évet is. Nagyon megdöbbentett a válasza, hiszen nem is ismert,
nem tudta, hogyan dolgozom, de Isten
előttem járt! Végül az Úr elrendezte,
hogy 2 hónap után fel tudtam venni a
munkát az új állásomban, amit azóta
is nagy örömmel végzek.
A 90-es évek végén nagy átszervezések voltak. Az a kérdés vetődött fel,
hogy kettőnk (munkatársnőm és én)
közül valakit el kell küldeni. A kolléganőm már elkezdett kedveskedni,
helyezkedni a megfelelő helyen. Az
igazgatónő pedig közölte velem, hogy
valószínűleg iskolatitkárra nem lesz
szükség... Odaálltam az Úr elé, hogy
ez miért történik velem, és a következő igeverset kaptam: „Hogy a go-

nosz asszonytól téged megőrizzenek,
az idegen asszony nyelvének hízelkedésétől” (Péld 6,24). Ebből megértettem, hogy Isten a kolléganőm
támadásaitól, „szájától” akar megőrizni. Ezen az Igén megnyugodtam,
és vártam az Úr szabadítására. Pár
hónap múlva szóltak, hogy a gazdaságis kolléganőm másnaptól már nem
dolgozik itt…
Körülbelül két év múlva májusban
közölték velünk, hogy ki kell költöznünk az épületből, de még nem tudni, hogy hova. Arról is szó volt, hogy
megszüntetnek bennünket. Ekkor már
nem estem kétségbe, mert bíztam Isten
szeretetében. Elhatároztam, hogy nem
aggodalmaskodok a holnap miatt. Ha
tudom, hogy a következő tanév beindul, azért az évért leszek hálás. Két
hét alatt átköltöztettek bennünket
egy elavult iskolába. Engem föltettek a második emeletre, míg a többi
iroda az elsőn volt. Lázadtam, és nem
értettem, hogy miért kell nekem egyedül lennem mindenkitől távol? Aztán
szépen lassan kezdett kibontakozni
Isten terve. Nagyon sok kolléganőm
feljött hozzám, hogy kiöntse a szívét.
Volt egyszer egy látogatóm, aki gyülekezetünk tagja volt régen, és véletlenül küldték hozzám. Vele tudtunk
együtt imádkozni. A diákok is gyakran
megkerestek ügyes-bajos dolgaikkal.
Mikor már nagyon jól éreztem magam
ebben a helyzetben, közölték velem,
hogy összeköltöztetnek az igazgatóval és a helyettesével, és a két iroda
között leszek én. Ekkor már nem lázadoztam, mert tudtam, hogy Isten
felügyeli a dolgaimat. Akkoriban a
gyermekeink gyakrabban voltak betegek és az édesapám is kórházba került. Amikor telefonáltak, hogy gond
van, főnökeim első kézből hallották,
hogy baj van, azonnal küldtek, hogy
intézzem a dolgaimat, majd ők helyettesítenek. Ebben a helyzetben is nagyon hálás voltam az Úrnak.
Pár év múlva szóltak, hogy az irodákba be kell költöztetni a tantestületet,
és tapintatosan tudtomra adták, hogy
én pedig átköltözök a dohányzóba. Az
eddigi tapasztalataim alapján nem volt
jogom aggódni. Odaálltam az Úr elé,

és dicsértem Őt, hogy ilyen bölcsen
alakította a dolgaimat az elmúlt években. Elmondtam Neki, hogy bízok az
Ő szeretetében és bölcsességében, csak
azt kérem, hogy ezt a dohányszagot
takarítsa ki, és ne legyen olyan sötét a
leendő irodámban, az előtte álló tuják
miatt. Amikor kiderült, hogy költöznöm kell, a portás felajánlotta, hogy ő
szívesen kifesti az irodámat, az anyaiskolából szóltak, hogy még van egy
vödör dohányfüstöt elfedő festékük,
átküldik… Nagyon hálás voltam, és
csak dicsérni tudtam az Urat, hogy
így kirendelt mindent! Egyik nap,
mikor javában folyt az iroda festése,
bementem szétnézni, és olyan szokatlanul világos volt a helyiség. Kiderült,
hogy az éjszaka a teljesen körülzárt
udvaron a sorból kidőlt 2 tuja, éppen
az a kettő, ami beárnyékolta az ablakot. Ezek után csak áldani és dicsérni tudtam Istent, hogy még erre
is gondja volt. Most ismét gyűlnek a
sötét felhők az iskola körül, de nincs
okom aggódni, mert tudom, hogy az
én Uram számon tartja a fejemen lévő hajszálakat is!
Dicsőség legyen neki mindenért!
V-né T.I.

Az „Isten jóra gondolta fordítani” pályázatunkra beküldött írások közül
az alábbi szerzőket jutalmaztuk.
Aczél Ilona, Izsák
Dina Mozuchova
Dr.Sparksné Sz. Erzsébet, Debrecen
Fejes Ferencné, Budakeszi
Gaál Istvánné, Farád
Hollósy Imréné, Kiskunhalas
Jamrik Józsefné, Komárom
Járinka Tiborné, Tatabánya
Juhász János, Bekecs
Nagyné Kurdi Jolán, Pécel
Németh Lászlóné, Csorna
Novák Mihályné, Jánoshalma
Orbán Erika, Ukrajna Kárpátalja
P. Arany Júlia, Tahitótfalu
Pálfi Ferenc, Érd
Révész Andrásné, Kisvárda
Simcsik Mihály, Vésztő
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Szeretek olvasni és hallgatni az áldott Mera igehirdetéseit, aminek idejét
mindig naponta várom.
Semmit nem hagyok ki, mert nagy
szükség van ezekre az áldott percekre, ami megerősít lélekben, és sokat
tanulok ezekből az igemagyarázatokból. Egy bizonyságtevést szeretnék
leírni, ami örömet szerzett nekünk
és még azoknak is, akik ezt átélték.
A húsvéti konferenciát egy alkalommal Budapesten töltöttük az Ó utcában. Nagyon áldásos volt egész
családom részére. A délutáni alkalom végén még ott maradtunk egy
kis beszélgetésre, amikor egy testvér
megkérdezte a gyülekezetet, hogy hol
fogjátok eltölteni a nyári szabadságotokat? Sokan felszólaltak, az egyik
itt és a másik ott. Gyerekek többen
a nagyszülőknél, vagy voltak olyanok is, akik mondták, hogy külföldre
mennek. Ahogy körülnéztem, megakadt a szemem egy testvéren, aki az
ajtóban állt csendesen és szótlanul.
Odamentem hozzá és kérdeztem tőle:
hát ti testvér, hova mentek az iskolai
szünetben? Csodálkozva rám nézett
és azt mondta: hogy mehetnénk mi,
hiszen 14 gyermekünk van, és minket nem hív meg senki. Ez nagyon
szíven ütött engem. Eljöttem tőle és
odamentem a férjemhez. Elmondtam
neki mit mondott a testvér, és megkérdeztem a férjemet, megengedné-e,
hogy én meghívjam ezt a nagy családot? Erre azt felelte a férjem: ha te
vállalod, akkor hívd meg. Boldogan
visszasiettem a testvérhez, és mondtam neki, hogy mi nagy szeretettel
meghívunk titeket, az egész nagy családot mihozzánk Szlovákiába. Nem

szólt semmit, csak nagy szemekkel
nézett rám. Mondom neki, hogy én
komolyan beszélek, írja fel a címünket. Erre egy öröm mosoly futott át
az arcán, és azt mondta: de a legkisebb gyerek még csak másfél éves.
Azt feleltem, hogy áldja meg őt az Úr,
és nevelje fel a gyermekeit. Azután
eljött a nyár. Addig is voltak mindig
vendégeink, hol rövidebb időre hol
hosszabbra, főleg gyermekes családok. Aztán eljött az ő idejük is. Nagy
készülődéssel vártuk ezt az időt. Nem
hívtunk más testvéreket. Két hétre
jöttek. Vártuk őket a vonatnál. Szállást
készítettünk nekik, a kisebbek a szüleikkel aludtak egy szobában, a nagyobbaknak meg matracokat tettünk
le a hallban pléd takarókkal. Hát volt
nálunk vidám élet. A mi gyerekeink
is örültek nekik. Ők voltak 16-an, mi
meg öten, így hát minden nap 21-en
ültünk asztalhoz. Minden nap szép
idő volt, és így sokat kirándultunk.
Akkor még Léván laktunk, és így
hozzánk 5 km-re volt a nagy erdő,
kis dombokkal és kis folyó is volt a
közelünkben. Ide szoktunk mi is kirándulni. Úgy egyeztünk meg, hogy
reggeli után a nagyobbak az apjukkal kimennek gyalog ide az erdőbe,
és a mi gyermekeink fogják őket elvezetni. A kisebbek itt maradtak az
édesanyjukkal, aki segíteni fog nekem az ebédfőzésnél, mert hatalmas
nagy fazékban csináltam az ebédet.
Megtisztítottuk a hagymát, krumplit. Az 5 tyúk már meg volt tisztítva, ezt feldaraboltuk és megfőztük.
Délig megfőtt, akkor autóba tettük a
nagy fazekat, 5 kenyeret, tányérokat,
kanalakat, és én elindultam lassan
az autóval. A kisebbek is jöttek az

Tisztelt Mera munkatársak!
Mindig nagy figyelemmel és örömmel hallgatom az esti rádióadásokat, amikor szabadnapos vagyok. Nagyon
sokat tanulok belőle, nagyon jó a bibliatanulmányozás és
utána a testvérek bizonyságtétele. Más hívő testvéreim
is hallgatják, ők a délelőtti adásokat tudják hallgatni, és
mp3 formátumban felveszik az adásokat. Ajánlottam
egy kollégámnak is, aki érdeklődik az Úr iránt.
Nagyon köszönöm az Antenna újságokat is, feleségem

édesanyju k k a l .
Hát már
nagyon vártak. Mikor látták, hogy befordulok
az erdei útra, megrohantak mint az
indiánok, hangos kiáltással. Alig
tudtam menni tőlük. Kivettük a fazekat, és az édesanyjuk szétosztotta az ebédet. Apjuk a kenyeret nem
győzte vágni. Persze minden elfogyott, nem maradt semmi. Én nem
tudtam enni, csak gyönyörködtem az
éhes társaságban, ahogy ettek. Este
a vacsorát is jól megették, és jól aludtak. Voltunk többfelé kirándulni, fürödni is, sokat társasjátékoztunk, így
telt el a két hét. Nehéz volt búcsúzni
a vidám társaságtól, de a szeretetük
irántunk megmaradt. Azután még
jöttek más családok is, volt egy beteg
néni is, akit autóval hoztunk el. Ezt
kérte a testvére, mert addig a lakást
akarta festeni. Szegénykét öltöztetni
kellett, és állandóan mellette lenni.
De egy nagyon drága testvérnő volt,
megérdemelte a szeretetet. Fiatal korában sokat tettek a megtértekért.
Sajnos nagyon nehezen viselte, hogy
nem az otthonában lakik, és sírva
kért, hogy vigyük haza. Éppen voltak
itt Budapestről testvérek, így ők vitték haza. Amikor vége lett a nyárnak,
hálát adtam az Úrnak, hogy ezen a
nyáron megengedte, hogy 99 vendéget illetve testvért kiszolgálhattam
boldogan. Áldott legyen az Ő drága
szent neve, mert Ő segített mindenben és Ő adta meg az anyagiakat is.
És mi áldottuk, magasztalhattuk
az Ő nagy nevét. Így él bennem a
Krisztus.
Irena P., Szlovákia

mindig nagyon várja. Továbbadom őket, sokszor hajléktalanokhoz jut el az újság, akikhez egyébként nem
jutna el az evangélium.
Azt gondoltam már, hogy az utolsó időket éljük, ezért
is nagyon fontos az Önök munkája, hogy a rádióban és
nyomtatott formában is terjed a tiszta ige. Erre nagyon
nagy szükség van a mi időkben, hogy Isten népét ne
vigyék félre a tévtanítók.
Maradok továbbra is szíves hallgatójuk. Tisztelettel,
szeretettel:
N. Gyula Kőszegről
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1959 november közepén, húsz éves koromban vonultam
be sorkatonai szolgálatra. Az elosztás után több falumbeli fiatallal együtt Budapestre, a Százados úti karhatalmi
ezredhez kerültünk. Az újonckiképzés három hónapja
kemény megpróbáltatást jelentett, de megedződtünk. A
fizikai mellett lelki kiképzést is kaptunk. Akkor volt szlogen a klérus aknamunkája, el is hangzott minden politikai
oktatáson. Nekem volt egy Bibliám és egy imakönyvem,
amit konfirmációra kaptam a szüleimtől. Ezeket mindenhova magammal vittem, ide is, naponta olvastam. A
fejpárnám alatt tartottam.
Egyik este hiába kerestem az imakönyvet és a Bibliát.
Másnap délelőtt a századparancsnoki irodába hívattak.
A politikai tiszt asztalán megláttam az elveszett könyveket. A főhadnagy megkérdezte, hogy az enyémek-e és
olvasom-e őket. Mindkét kérdésre igen volt a válasz.
„Vegye tudomásul” – hangzott a kemény megrovás – „a
karhatalomnál nem lehet Bibliát olvasni”. Nagy megkönynyebbülésemre könyveimet visszakaptam, és semmi más
retorzióban nem volt részem. Természetesen a napi ima
és igeolvasás folytatódott, csak már óvatosabban.
Múltak a hónapok, eljött a május. Egyik nap szabadfoglalkozás közben a laktanya udvaron megszólított az
ezredírnok, katonatársam, jó barátom, közölte, hogy a
laktanyában kettős könyvelői tanfolyam indul, a TSz-ek
megsegítése, most térnek át a rovatos könyvelésről a kettős könyvelésre, oda kellenek a szakemberek, akik járta-

sak a mezőgazdaságban. Jóindulatának köszönhetően én
az élelmiszeripari képesítéssel is bekerültem a 17 fő kiválasztott közé. Pár nap múlva a civil előadó eligazított
bennünket. Nehéz a feladat, gyorsított eljárás, két hónap
alatt alapfokon meg kell az anyagot tanulni. Aki levizsgázik, leszerel, aki nem, visszamegy a századához.
Éjjel nappal tanultunk, kérdezgettük egymást. Egy kivétellel levizsgáztunk. Aki könnyedén vette a feladatot, a
könnyei potyogtak, amikor visszament letölteni még 18
hónapot. Leszereltünk 1960 július 30-án. A szülőfalumhoz
közeli faluba kerültem beosztott TSZ könyvelőnek. Most
már nyugodtan lehetett imádkozni és a Bibliát olvasni.
Igaza lett a politikai tisztnek, a karhatalomnál nem lehet
Bibliát olvasni, elhozott onnan az én Uram, csodálatosan munkálkodott még hitetlen embereken keresztül is.
Áldott legyen érte a mi Urunk szent neve.
Gyülekezeti alkalmakon már többször bizonyságot tettem
szabadulásomról. Ígéretemhez híven szülőfalum szeptemberi búcsúnapja alkalmából Isten iránti hálával katona
szakasztársaimat egy édesanyám sütötte gazdag süteménycsomag küldeménnyel ajándékoztam meg. Azt is
megtudtam, ki árult el, egy rajparancsnok tizedes katona.
Jó pontokat akart szerezni a politikai tisztnél. Isten bocsássa meg neki, én nem haragszom rá, az Úr az ő rosszindulatú árulását az én javamra fordította. „Áldjad én
lelkem az Urat és ne feledd el, mennyi jót tett veled”.
P. Ferenc, Érd
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