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Szerkesztői üzenet
„Ha Istenre gondolok, a szívem 
úgy megtelik örömmel, hogy árad-
nak a hangjegyek, mintha csak 
orsóról gombolyítanák őket”. Ez 
a gyönyörű mondat a nagy és so-
kak által mindmáig okkal kedvelt 
J. Haydntól származik. 
Valahogy így van ez a bizonyság-
tétellel is. Aki mondja nem azért 
mondja, mert valami nagy és ne-
héz munkát akar elvégezni, hanem 
azért, mert nem akarja, de nem is 
tudja elhallgatni, amit Isten ve-
le tett. Pont, mint ahogy a lapban 
található írások java részében is 
felfedezhető.
Tapasztalatom szerint sokan azt 
gondolják, hogy Isten ugyanúgy 
munkálkodik mindannyiunk életé-
ben. Ám amikor elolvassuk ezeket 
az írásokat, igencsak rácsodálkoz-
hatunk Isten sokféle és sokszínű 
segítségére. Hogy is lehetne ez más-
ként, hiszen a „VAGYOK” tetteiről 
tesznek tanúságot cikkíróink, aki 
minden körülmények között Úr. 
Aki „tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz”.
Amikor útjára indítjuk az Antenna 
augusztusi számát, abban a remény-
ben tesszük, hogy a kedves olvasó 
megtalálja benne azt az üzenetet, 
amire éppen szüksége van. 
Ezúton is szeretném megköszön-
ni mindazoknak, akik írásaikkal, 
vagy munkájukkal segítségünkre 
voltak. És azoknak is, akik ado-
mányukkal lehetővé tették, hogy 
8500 kézbe díjmentesen eljusson 
ez a lap is. Nem ingyen – hiszen  
sokan sok áldozatot hoztak érte – 
csak éppen ajándékként, szeretet-
ből, Krisztusért.
Isten áldja meg minden olvasónkat!

Kulcsár Tibor

Egyszer osztálykirándulásra készü-
lődtünk, még általános iskolában. 
Persze akkoriban még csak vonattal, 
nem busszal, mint manapság szokás. 
A vonatnak pedig tudjuk, rendes me-
netideje van, és ha fütyül a forgalmis-
ta, már indul is.
Előző nap még családi mezei munka 
is volt: Őszi betakarítás. Jól elfárad-
tunk, de azért este rendesen előké-
szítettük a kirándulásra való finom 
elemózsiát, kolbászos kenyeret, inni-
valót, még süteményt is. És nagy izga-
lommal feküdtem 
le, de megnyug-
tattam magamat, 
hogy tudjak alud-
ni. 
Nem emlékszem, 
hogy csörgött-e az 
óra reggel, vagy 
nem, de arra éb-
redtem, hogy a vo-
nat indulásáig már 
csak 10 perc van…! 
(Gyalog kb.ennyi 
idő kellett az ál-
lomásra)
Mint a villám, kiugrottam, és öltözni 
kezdtem, és biciklivel igyekeztem ló-
halálában, nem sok reménnyel ugyan, 
de hátha mégis…
Kiérve az állomásra láttam magam 
előtt egy hosszú vonatot, a végét ugyan 
nem láttam, de sem az osztálytársai-
mat, sem vasutast nem láttam, kitől 
kérdezhettem volna. Csak egy ember 
volt ott, de őt nem mertem kérdezni, 
hiszen már nem reméltem, hogy az a 
vonat lenne az „én” vonatom…
Pedig lett volna még idő erről meggyő-
ződni: Közelebb kellett volna menni, 
és végignézni a vonatot.
De csak a peronon álltam. Még egy-két 
percig ott állt a vonat is mozdulatla-
nul, de senki se le, se föl, az állomás 
belátható része üres volt…
Egyszer csak jött a forgalmista, ke-
zében a „palacsinta sütővel” és fü-
tyült, a vonat lassan megindult, és a 
többi kocsik is „előjöttek”, míg egyre 
gyorsult, aztán az utolsó kocsi is lát-
hatóvá vált, hát csak ott integetnek 
ám az osztálytársaim! – Persze ro-

hantam volna már, hogy fölugorjak, 
de akkor már megragadtak talán ket-
ten is, hogy ne okozzak balesetet, de 
a vonatot már nem állították meg a 
kedvemért…
Nos azóta többször jártam később ab-
ban a városban, de azt az élményt az 
osztállyal elmulasztottam. És azóta 
is bánom, hogy miért is nem tettem 
több lépést, hiszen elérhettem volna 
a vonatot… 
Azért írtam le ezt a tanulságos ese-
ményt, hogy te is tegyél több lépést! 

Íme itt olvasható ez az írás. Talán ked-
ved sincs elolvasni, és azt gondolod, 
már megint csak egy elmélkedés. Igen, 
így bánik legtöbb ember a Bibliával is, 
mondván, azt is csak emberek írták.
Vigyázz, figyelmeztet Isten, hogy éle-
tünk vonatának ideje lejár… nem tud-
juk, mit hoz a holnap, és elmúlnak az 
alkalmak is, hogy megismerjük Őt, 
az egyedül Üdvözítőt… 
Ragadd meg hát az alkalmat, menj 
közelebb, mint Mózes az égő csipke-
bokorhoz, de „lehúzott saruval”, az-
az alázattal, és akkor meghallod az 
Úr hangját: „Én VAGYOK atyádnak 
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak 
Istene…”
Tehát Ő VAN is, VOLT is és LESZ is! 
De a földi élet nem lesz örökké, itt 
minden meg fog szűnni…
De te hol fogsz élni tovább, az itt dől 
el: Életedet Jézus Krisztusba helye-
zed, vagy lemaradsz és kimaradsz az 
Ő országából…
Ma még lehet választani! 

K. Rózsa és Iván, Lenti

A HOLNAP 
A holnap félelmes titok,  
de hittel bátran rányitok,  
s az ajtón túl ím, JÉZUS áll!  
Így többé nem kell félni már.

Füle Lajos
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Lehet-e az életnek 
olyan terhe, amikor 
nincs tovább!? Sokan 
állítják, hogy igen, 
hiszen az öngyilkos-
ságot elkövetők nagy 
száma ezt sugallja, 
ugyanis világszer-
te évente több mint 
egymillió ember vet 

véget életének önkezével, ami több 
mint a háborúk, terrorista cselekmé-
nyek vagy gyilkosság áldozatai száma 
összesen. Egyszerűbben mondva töb-
ben halnak meg saját, mint mások ke-
ze által. Megdöbbentő! Erről, mintha 
kevésbé szólnának a hírek, pedig egy 
szörnyű háború részesei vagyunk mi 
emberek, s lehet, hogy nem is vagyunk 
tudatában ennek. A lelkünkért folyik 
ugyanis a csata, s az ellenfél alattom-
ban támad, mégpedig a legtöbbször 
belülről, lelki, szellemi, érzelmi vilá-
gunkon keresztül.
Vizsgáljuk meg egy kicsit a kérdést 
közelebbről. Az elmúlt években az 
öngyilkosságok halálozási aránya 
jelentősen nőtt világszerte, jelenleg 
százezer emberből 28 férfi és 7 nő 
így leli halálát, miközben az öngyil-
kossági kisérleteket nagyobb szám-
ban követnek el nők, mint férfiak. 
Magyarországon 1983-ban követték 
el a legtöbb öngyilkosságot, akkor 
4911-en vetettek véget az életüknek. 
Ezt követően javulni kezdett a sta-
tisztika, de az évi 2400-2500 közöt-
ti esetszámmal Magyarország még 
mindig a világ élmezőnyébe tartozik. 
Már nem világelső, mint a nyolcva-
nas években, de Dél-Korea, Japán, 
Kazahsztán, Fehéroroszország, Guyana 
és Litvánia mellett a legrosszabb sta-
tisztikájú országok között van, s ez a 
szám még mindig azt jelenti, hogy 
minden nap 6-7 ember önkezével vet 
véget életének hazánkban.
Mi okozza? A legtöbbször egy kilátás-
talannak, megoldhatatlannak látszó 
élethelyzet, melyből így próbál me-
nekülni a bajba jutott. Az okok között 
első helyen a szerelmi csalódás áll. A 
túlélők 30 százaléka a gazdasági vál-
sággal, illetve az egzisztenciális ki-
látástalansággal magyarázza tettét. 
Jellemzően két csoportot kell megkü-
lönböztetni, mondják a szakemberek, 
egyrészt a elmebetegségben szenve-
dőket, másrészt azokat, akiknél egy-

értelműen segélykiáltásról van szó. Ez 
utóbbi esetben azt kell megértetni az 
elkövetővel és a környezettel is, hogy 
az illető nem az életre, hanem az adott 
helyzetre mond nemet. Vannak hajla-
mosító tényezők, ilyen pl. a magány, 
a feleslegesség, a teher érzése, a gyó-
gyíthatatlan betegség, egyes pszichés 
betegségek, öngyilkosság előfordulá-
sa a családban, a drog illetve alkohol 
függőség. A legtöbben ugyanis alkohol 
vagy drog hatása alatt követik el ezt a 
helyre nem hozható lépést. A sikeres 
öngyilkosságok döntő hányadát 45-54 
év közötti férfiak, valamint 70 év felet-
ti idősek követik el Magyarországon, 
de minden évben gyerekek és fiata-
lok is vannak az áldozatok között. A 
bizonyítvány osztás idején például 
rohamosan megnő az elszökő, illet-
ve az önmagukat elpusztítani akaró 
gyerekek száma. Kár, hogy így van, 
mert bár a bizonyítvány osztás jelez 
valamit, néha nagyon nagy bajra irá-
nyítja a figyelmet, ezek a gondok nem 
ilyenkor szoktak először jelentkezni, 
s a megoldás se a gyerekek esetleges 
brutális fenyítése. Sokkal inkább a 
rossz bizonyítvány mögött rejlő oko-
kat kellene feltárni, és megszüntetni, 
ráadásul még időben...
A szakemberek véleménye szerint ke-
vés olyan támogató tényező van, mely 
bizonyos védelmet jelent a meghívott 
halál ellen. Ezek között említik a val-
lásosságot, a tradicionális értékren-
det, a jó családi és szociális hátteret, 
a terhességet, a szülést követő egy 
évet, a nagyobb gyermekszámot és a 
rendszeres testedzést is.
Mi a tanulság mindebből? Először is le 
kell szögezni, hogy vannak mindenki 
életében olyan nehézségek, melyek-
kel időről-időre szembetalálkozunk, s 
melyeken nem biztos, hogy van lehe-
tőségünk változtatni. Ezzel a ténnyel 
együtt kell élnünk, s élnünk kell vele, 
ugyanis az élet és a halál felett egye-
dül az élet forrása, Isten rendelkezhet. 
A másik fontos és figyelmeztető adat 
egyre jobban elszemélytelenedő társa-
dalmunkban az, hogy a magányosok 
sokkal veszélyeztetebbek az öngyil-
kosságok tekintetében, családban, 
gyülekezetben, baráti kapcsolatokban 
élő társaiknál. Isten nem véletlenül 
helyezett minket családba, gyüleke-
zetbe. Pontosan tudta már a teremtés-
kor, hogy nem jó az embernek egyedül 

élni. S azt is igéjében olvassuk, hogy 
„Jobban boldogul kettő, mint egy: fára-
dozásuknak szép eredménye van. Mert 
ha elesnek, az egyik ember fölemeli a 
társát. De jaj az egyedülállónak, mert 
ha elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, 
ha ketten fekszenek egymás mellett, 
megmelegszenek; de aki egyedül van, 
hogyan melegedhetne meg? Ha az 
egyiket megtámadják, ketten állnak 
ellent. A hármas fonál nem szakad el 
egyhamar.” (Prédikátor 4,9-12) S ez, az 
idézet ige végén álló harmadik, mint 
tudjuk maga Isten, akire mindig és 
minden körülmények között számít-
hatunk, még akkor is, ha minden sö-
tétnek vagy kilátástalannak tűnik, s 
nem lehet olyan mélyen valaki, hogy 
Isten Jézus Krisztusban mélyebbre 
ne hajolt volna, s épp ezért tud segí-
teni azoknak, akik hozzá menekül-
nek. Erről beszél a golgotai kereszt.
Aztán az is elgondolkodtató, hogy a 
terhesség, és a szülést követő első év, 
illetve a több gyermek is kedvezően hat 
a nők, az édesanyák személyiségére, 
lelki komfortérzetére, állítják a szak-
emberek. Megjegyzem, hogy érdemes 
lenne ezzel a kérdéssel kicsit részlete-
sebben foglalkoznunk, ismerve egy-
általán nem kedvező gyerekvállalási 
statisztikáinkat, s a nőket sújtó lelki 
problémák általánossá válását. Miért 
van az, hogy a gyermeket váró, gondozó 
anyák védettebbek az öngyilkosságok 
tekintetében, gyermektelen vagy gyer-
mekeiket már kirepített társaiknál? A 
válasz nagyon egyszerű: élethelyzetük-
ből adódóan nem szembesülnek az ön-
gyilkosságok egyik veszélyforrásával, 
a feleslegesség érzésével, azzal, hogy 
ők csak terhet jelentenek a környeze-
tük számára. Sőt! Sok családban arra 
kellene figyelni, hogy nehogy a „mamá-
nak” kelljen mindig, minden problémát 
megoldani, minden munkát elvégezni, 
mindenki lelki bánatát felvállani, hi-
szen ez teljes kimerüléshez vezethet, 
s ez is lehet a tragédia forrása...
A téma természetesen összetettebb an-
nál, mint hogy egy ilyen cikk keretében 
megoldást adhassunk rá. Én csak egy 
igét szeretnék üzenni olvasóimnak, azok-
nak, aki úgy érzik, hogy szinte megold-
hatatlannak tűnő terhekkel kell élniük. 
Így hangzik: „Jó az ÚR! Menedék a nyo-
morúság idején, gondja van a hozzá fo-
lyamodókra.” (Náhum 12,7.) 

Kulcsár Anikó
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Jelenleg is egy komoly megtapasztalásban van részem. 
Szomorúan kell tudatnom, hogy idősebbik fiamnak rossz-
indulatú daganat volt a tüdeje bal lebenyén. A helyzetet 
nehezítette, hogy a daganatos rész rá volt tapadva a szív-
burokra. Április elsején műtötték meg, amit a testvéreim 
imái előztek meg. Az imádkozás még most is tart. Dicsőség 
Istennek és az ő szent Fiának, jól sikerült a műtét. Hiszem, 
hogy nem véletlenül. A sok imádság meghallgatásra ta-
lált, Isten most sem hagyott magamra! 
B. Sándorné vagyok, a mátészalkai baptista gyülekezet 
tagja 1992 óta. A férjem is tagja lehetett ennek a gyüleke-
zetnek, igaz hogy ez csak néhány hóna-
pig adatott meg, mert 1992 november 
2-án hazahívta az Úr, és ő most már 
közvetlen szolgálatában van Urának. 
Férjem halálakor is mellettem álltak 
a testvéreim. Ők erősítettek és segí-
tettek, hogy az én mennyei Atyám 
akaratát el tudjam fogadni. 
Két fiam van. Aki beteg, ő 54 éves, a 
másik 52. Sajnos még egyik sem ta-
lálta meg az üdvösség útját. Minden 
vágyam, hogy Jézus Krisztussal ta-
lálkozzanak, és általa kegyelemben 
részesüljenek. Kívánom, hogy rájuk 
is igaz legyen az én drága Megváltóm 
kérése: „ahol én vagyok, ők is ott le-
gyenek”. Imádkozom értük, hogy mie-
lőbb Isten családjának tagjai legyenek. 
Testvéreim ennek is részesei. 
Én a mátészalkai idősek otthonában 
élek. Nagyon nehezen tudok járni. 
Járókerettel és kerekesszékkel köz-
lekedem. Hála az Istennek még ezért 
is. Ez az állapotom abból adódik, hogy jobb lábamban 
egy részleges bénulás állt be, ami csak súlyosbította az 
előrehaladott parkinson kór miatti állapotomat. Ezen 
túl több csigolya törése is nehezíti helyzetemet. Sokszor 
nagy fájdalmakkal kell küzdenem.  Mindezeken felül 
vérzékeny vagyok, ami azt jelenti, hogy gyakran leesik a 
trombocita értéke a vérben. Emiatt többször voltam már 
kórházban. Ilyenkor is az igében keresem állapotom ki-
menetelét és az Úr meg is mutatja. Mindig tudtam, kiben 
hiszek, és nem szakaszthat el tőle semmi. Igei támaszom 
pl. az volt, amit az Úr Jézus mondott Lázár betegségekor: 
Ez a betegség  nem halálos, hanem az Isten dicsőségére 
van. Egy másik alkalommal a 23. Zsoltár segített. „Még 
ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a 
gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, 
azok vigasztalnak engem”.
Volt egy olyan alkalom is, amikor Ezékiás király beteg-
ségének történetével erősített az Úr, aki imádkozott és 
kapott még 15 évet.
Eddig összesen 27 alkalommal voltam kórházban. Az 

ilyenkor kapott sok igevers alá van húzva a  Bibliámban. 
1978-ban megállapították, hogy a jobb szememben szem-
fenék embólia alakult ki. A diagnózis felállítása utáni 
napon lett volna műtétem, melyen el akarták távolítani 
a szememet. Egész éjjel imádkoztam, könyörögtem és 
ismét megtapasztaltam, hogy nem hagyott magamra az 
Úr. Reggelre a problémát okozó kis vérrög kimozdult, így 
nem hajtották végre a műtétet. Isten ekkor előre jelezte  
nekem kegyelmét. 
1994-ben két CT vizsgálat is megállapított agylágyu-
lást és emiatt bekövetkező agykárosodást. Hála a drága 

Megváltónak, hogy ebből semmit sem 
érzek. Azt viszont érzem, hogy : „Ó 
lenne bár ezernyi nyelvem és ezernyi 
ajkam énnekem, hogy szívem óhajá-
hoz mérten elzenghetném dicséne-
kem. Dicsénekre dicséneket Arról, 
mit Isten velem tett”. Legyen áldott 
az Ő szent neve! 
Mostani lakóhelyemen, az idősek 
otthonában sem tétlenkedem. Az én 
mennyei Atyám ajándéka, hogy nem 
érzem magam feleslegesnek. Isten 
megadta, hogy állapotom ellenére 
nem remeg a kezem, így a nővérek-
nek rajzokat készítek, melyekre ige-
verseket írok. Ezekkel köszöntöm őket 
születésnapjukon, névnapjukon. Az 
igéket imádságban kérem Istentől, 
hogy a megajándékozottak számára 
a legmegfelelőbb legyen. Nagyon há-
lás vagyok ezért a lehetőségért, hogy 
fáradtságot nem érezve hirdethetem 

ilyen formában is Isten igéjét. Hálás vagyok, hogy több 
lelki közösségre, alkalomra is van lehetőség. Igyekszem 
mindet kihasználni. Vasárnap délelőtt istentisztelet van, 
melyen református lelkipásztor szolgál. Minden kedden 
délelőtt több felekezet szolgálója tart beszélgetős biblia-
órai közösséget. Ezen az én lelkipásztorom is szerepet ka-
pott. Csütörtökönként este református bibliaóra szokott 
lenni. Ha csak az egészségem és erőm engedi, havonta 
egyszer az úrvacsorai alkalmakra gyülekezetünkbe is el 
tudok jutni szolgáló testvérek áldozatos segítsége által. 
Örülök, hogy ezek a programok is éreztetik velem, hogy 
nem hagy magamra az Úr. 
A II. Korinthus 4,16 igeverssel zárom gondolataimat. 
„Azért nem csüggedünk, sőt ha a mi külső emberünk 
megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul”. 
Kívánom Isten gazdag áldását mindenkinek, különösen 
a Mera munkatársainak. Adjon Isten erőt, kitartást a 
szolgálat végzéséhez. 

B. Sándorné, Idősek kertje, Mátészalka

Az ima 
Mikor már nem bírom tovább 
A gyötrelmeimet: 
Hang csendül a gyászomon át, 
Mennyei üzenet.
Szavai szentség és erő 
És összhang és zene, 
Az éggel összebékítő 
Szépség költészete.
S a kétely sziklája nehéz 
Szívemről legörög: 
Hiszek, és majdnem sírok, és... 
És úgy megkönnyebbülök!

(Mihail Lermontov )

Ő nem hagyott magamra
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Az én életemre 
pontosan ráillett 
a következő Ige: „A 
bölcsesség kezdete 
az Úrnak félelme” 
Zsolt 111,10. 
40 évig éltem Isten 
nélkül, sikerült is 
úgy összekuszál-

ni mindent, hogy mire eljutottam a 
megtérésre, teljesen hiábavalónak tar-
tottam mindazt, amiért annyit küz-
döttem. Döbbenetes volt szembesülni 
a bűneimmel, ostoba döntéseimmel és 
azok következményeivel. Hiába vol-
tam a világ szemében „rendes ember”, 
Isten értékítélete szerint a kárhozat 
várt volna rám, hiszen nem voltam 
országának állampolgára. „…ha vala-
ki újonnan nem születik, nem láthatja 
meg az Isten országát…” Az Atya ke-
gyelméből számomra is felragyogott 
a kereszt, és egész addigi életemet, 
minden bűnével Jézus Krisztus ke-
zébe tehettem – hálás szívvel fogad-
tam el bűnbocsánatát! Nagy áldás volt 
számomra, amikor megszabadított a 
múlt terheitől, nem rágódtam többé 
az elrontott dolgokon. 
Az Úr – Aki teremtett –, pontosan 
tudta, milyen nehéz lesz egyedül 
megbírkózni az új élet kialakításá-
val: anyagi, egészségi, gyermekneve-
lési, munkahelyi gondjaimmal, ezért 
körülvett a küldötteivel: „Mert az Ő 
angyalainak parancsolt felőled, hogy 
őrizzenek téged minden útaidban” 
Zsoltár 91,11. 
Az első években, mint a kicsi gyer-
meket védett, elhalmozott Igékkel, 
tapasztalt hívő testvérekkel ajándéko-
zott meg. Szükségem is volt rá, hiszen 
hátat fordítva Isten nélküli életem-
nek, mindent újonnan kellett kezdeni.
Egy olyan bibliakörbe kerültem, mely-
ben tapasztalt hívők is voltak, akik 
segítő szeretettel, megértéssel vettek 
körül. Lelki vezetőnk, Szegedy Erzsébet 
és közöttem bizalmas lelki kapcsolat 
alakult ki, minden problémámmal 
felkereshettem (az Antennában kü-
lön megemlékeztem róla). Ez a test-
véri közösség hűségesen imádkozott 
értem. Ők jelentették az imahátteret 
akkor is, amikor az okkult bűneimet 
megtagadtam, hiszen a rabtartó ne-
hezen engedi ki fogságából áldozatát! 
A támadások, kísértések erősödése-
kor hangosan énekeltem, s ez mindig 

megnyugtatott.
Nem sokkal a megtérésem után fel-
számolták azt a szerkesztőséget, ahol 
dolgoztam. – Most mi lesz? – kérdez-
ték családtagjaim, barátaim –, hiszen 
családfenntartó vagy! – Az Úr azt 
ígérte – válaszoltam –, nem kell ag-
godalmaskodnom, kezében tartja az 
életemet! Éppen akkor kaptam meg 
németországi kórházi beutalómat. A 
körülöttem élők árgus szemekkel fi-
gyeltek, kitart-e a nyugalmam, a béke-
ségem? Az indulás előtti este kaptam 
értesítést arról, hogy hazajövetelem 
idejére lesz másik munkám! 
Sok feszültséget éltem meg a csalá-
don belül is, mert túlzónak tartottak 
– a fiam a legnehezebb kamasz éve-
it töltötte éppen, és nem tudott mit 
kezdeni „megszentült” anyukájával! 
Sokat sírtam, és kitartóan imádkoz-
tam! Az Úr az Ézs 26,19 Igével vi-
gasztalt: „Életre kelnek halottaid!” A 
fiamra 17 évig vártam. Édesanyám, 
akinek legtöbbet köszönhetek e földi 
életben –, hiszen nélküle nem tanul-
hattam volna munka és kisgyermek 
mellett–, elkötelezett református volt. 
Nem sokkal a halála előtt fogadta el 
Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyel-
mét. (Megtéréséről részletesen írtam 
egy korábbi Antennában). Az ő lelké-
ért vívott harcban is lelki testvéreim 
segítettek!
Az évek múlásával megkezdődött  
„lelki nagykorúságra” nevelésem. 
Feljegyzéseimből tudom, volt olyan 
idő, amikor sok döntés előtt álltam. 
Emberileg nehéz volt: állásváltoztatás, 
műtétek, szolgálat – kértem és vártam 
az Úr egyértelmű útmutatását. Isten 
vezetése nekem is sokáig probléma 
volt, hiszen szerettem volna enge-
delmesen élni. Sokszor irigyeltem az 
ószövetségi prófétákat vagy Isten más 
embereit, akiket közvetlenül megszó-
lított az Úr. Náluk jobban már csak 
a tanítványokat, akik az Úr Jézussal 
élhettek! Aztán lassan megértettem, 
hogy a Szentlélek ad gondolatokat, ve-
zetést és megszentelt értelmünkkel, 
a Biblia tanításának ismeretében, az 
Ige rendszeres hallgatásával, no és 
testvéri ima segítséggel megbizonyo-
sodhatok arról, mit kíván tőlem az Úr. 
Tudatosan tanulmányoztam az evan-
géliumokban Jézus földi életét, em-
berekhez való viszonyulását, hiszen 
„Krisztusban van a bölcsességnek 

minden kincse elrejtve” Kol 2,3 Ha 
követni akarom Őt, fel kell tegyem 
a kérdést: mit tenne Ő az adott hely-
zetben?
Természetesen igei vezetést és báto-
rítást is kaptam. Az elég veszélyesnek 
igérkező pajzsmirigy műtétem előtt 
például ezt az Igét kaptam: „Mivel 
ragaszkodik hozzám, megmentem 
őt.” Zsolt 91,14. A műtét előtti estén 
pártvezető ágyszomszédom meg is 
kérdezte, hogy tudok ilyen nyugodt 
lenni? Olyan jó volt bizonyságot ten-
ni Jézus Krisztusról!
Hatalmas veszteségként éltem meg, 
hogy az Úr egyszerre vette el tőlem 
édesanyámat és lelkigondozómat, 
Erzsébet nénit. Édesanyám szenve-
désének végig kisérése után teljesen 
kiborultam. Jól jött ez az ellenség-
nek, kihasználta fizikai kimerültsé-
gemet, fájdalmamat, és össze akart 
roppantani. Nagyon hálás vagyok az 
Úrnak, hogy barátok, testvérek sze-
mélyében ismét körülvettek az angya-
lok; Igékkel erősítettek, imádkoztak 
értem. Kemény időszak volt, elég so-
káig tartott, amíg őszintén ki tudtam 
mondani: „Igen Atyám!”
Azt sem hallgathatom el, nagyon re-
ménykedtem abban, hogy az Úr meg-
ajándékoz egy hívő társsal. Aztán 
lassan kezdtem rájönni, hogy Istennek 
más terve van velem, nagyon szép szol-
gálatokat kaptam Tőle. Vasárnaponként 
gyermekeket taníthattam, 16 évig 
szerkesztettem az Örömhír című 
gyermekújságot, és sokfelé tehettem 
bizonyságot a hitemről szóban és a 
gyakorlatban egyaránt. A munkámat 
is nagyon szerettem, és a kollégák 
között volt teendő bőven. Elég korán 
nagymama lettem, s ez újabb felada-
tot és sok örömöt adott!
A nyugdíjba menetelt is meg kellett 
harcolni, bevallom, féltem tőle. Sokat 
imádkoztam, hogy az Úr töltse meg 
tartalommal felszabadult időmet. 
Egyik kolléganőm jóvoltából ekkor 
kerültem a MERA-hoz.
Ha visszatekintek hívő életemre, sok 
harcot, bukdácsolást, sőt bukást is 
látok, de mindezek fölött ott ragyog 
a megtartó kegyelem! Csodálatos az 
a bizonyosság, hogy ami velem tör-
tént, mind benne volt Isten tervében! 

Zika Klára
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ra. Ezért, ahol kristálytisztán, hami-
sítatlanul hangzik az Evangélium, ott 
maga az Úr Jézus Krisztus szólal meg 
tanítványain keresztül, Szentlelke 
által! Ezért úgy kellene hallgatnunk 
minden igehirdetést, bizonyságtételt, 
mint nem embereknek beszédét, ha-
nem mint Istennek beszédét! Ahhoz, 
hogy az Úr Jézus jelenléte ne legyen 
hiábavaló köztünk, húsbavágóan fon-
tos volna nem csak odafigyelni életet 
átformáló szavaira, hanem beépíte-
ni is azokat életünkbe. Hiszen az Úr 
Jézus szavai üdvösséget, örök életet 
jelentenek minden hűséges igehallga-
tó számára. Istené legyen a hála és a 

dicsőség, hogy az 
Úr Jézus Krisztus 
mennybemenete-
le óta, Szentlelke 
által, folyamato-
san jelen van köz-
tünk, kegyelemre 
és bűnbocsánatra 
szoruló bűnösök 
között! Azonban 
az Úr Jézus köz-

tünk való jelenléte, nem csak mérhe-
tetlen nagy áldás, hanem igen nagy 
felelősség is! Hiszen rajtunk, tanítvá-
nyain múlik, hogy mennyire engedjük 
a Szentlélek bennünk való munkálko-
dását. Mi egyediek vagyunk, nincsen 
két egyformán gondolkodó tanítvány. 
Vannak egyesek, akiket a lélekmentés 
szent tüze hevít, és amennyire csak 
lehetséges, testüket, életüket, öröm-
mel adják át a Szentlélek munkálko-
dásának. De ebben is példaképünk 
az Úr Jézus! Aki a Samáriai asszony-
nyal való beszélgetése során még az 
evésről is megfeledkezett, mivel egy 
veszendő drága lélek megmentéséről 
volt szó! Bizonyos, hogy az „Antenna” 
folyóirat olvasó táborában is vannak 
Krisztusban hívő drága testvéreink, 
akiknek életén, bizonyságtételén ke-
resztül drága veszendő lelkek mene-
külnek ki, a sátán halálos rabságából, 
és az Úr Jézusban való hit által jut-
nak el üdvösségre, örök életre! Ezért 
óriási jelentősége van annak, hogy az 
élő Úr Jézus Krisztus még ma is jelen 
van köztünk, Szentlelke által.
Urunk kegyelméből, immáron 72 
éve nyerhettem bizonyságot afelől, 
hogy Jézus Krisztusban élő Uram és 

Megváltóm van! Azonban, bűnbá-
nattal kell megvallanom, hogy ez a 
több évtizedes hosszú lelki kapcsolat 
nem volt mindig derűs, napsütéses. 
Voltak abban borús és mennydörgé-
ses események is. Próbák, balesetek, 
betegségek. Mégis drága Megváltóm 
bukásaim ellenére is hosszútűrő sze-
retettel gondoz, formál engem mind 
addig, amíg megláthatja életemen szent 
arcát kiábrázolni, miképpen az ötvös 
meglátja arcát az olvasztótégelyben 
lévő színezüstben. De hiszen az Úr 
Jézus sohasem ígért övéinek tövis és 
akadálymentes sima életutat. És ha 
arra gondolunk, hogy „a tanítvány 
nem nagyobb Mesterénél” akkor az 
Úr Jézusnak a Golgotán értünk, bű-
nösökért bemutatott keresztáldozata 
és kínszenvedése mellett a mi „pilla-
natnyi könnyű szenvedésünk” szinte 
semminek tűnik. Hiszen mi bűnösök: 
méltán szenvedünk, bűneink miatt, 
de áldott Urunk ártatlanul és bűn-
telenül szenvedett helyettünk, hogy 
ne a kárhozat, hanem az üdvösség 
lehessen osztályrészünk! Jó volna, 
nagyon komolyan vennünk, hogy az 
Úr Jézus köztünk való jelenléte, nem 
végleges, hanem csak időleges. Szent 
jelenléte, a kegyelem idejéhez van 
kötve. A kegyelem ideje pedig várat-
lanul, bármely pillanatban lejárhat! 
Engedjük hát, hogy Megváltó Urunk 
általunk: tanítványai által vihesse, 
hirdethesse, a legnagyobb örömhírt, 
az Evangéliumot a földön! Hiszen még 
az emberek százmilliói gondtalanul 
futnak a világi élet sima, széles or-
szágútján a kárhozat felé! És ha meg 
nem térnek, nem láthatják meg Isten 
dicsőséges, örökkévaló országát! 
A lelkiposta adásában hallottam, hogy 
az „Antenna” folyóirat immár 8500 
példányban jelenik meg. Istené legyen 
a hála érte. Adja meg áldott Urunk, 
hogy a folyóirat léleképítő írásainak 
olvasása nyomán még sokan hallhas-
sák meg Istennek hozzájuk intézett 
üzenetét, Evangéliumát, és hit által 
fogadják el Urunknak feléjük nyújtott 
ingyen való ajándékát, az örök életet! 
Még pedig addig, amíg az Úr Jézus 
jelen van köztünk Szentlelke által.

Pecznyík Pál

„Békesség néktek!” Megváltó Urunknak 
ezen, szavaival köszöntöm a „MERA” 
rádió, „Antenna” folyóiratának, egyre 
szélesedő kedves olvasótáborát. Úgy, 
amint magam is, ennek az áldást su-
gárzó folyóiratnak, már kezdettől fog-
va, hűséges olvasója vagyok. A címben 
szereplő drága igevers tanulságos 
üzenetét szeretném megosztani, az 
„Antenna” folyóirat, kedves olvasói-
val. Ebben a rövid bizonyságtételben, 
Megváltó Urunk, így szól hozzánk 
Máté evangéliumának 28-dik részé-
ben, a 20-dik versben: „És ímé én, ti-
veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig”. A Napnál is világosabb, 
hogy az Úr Jézus 
ebben az igevers-
ben, a tanítványai-
hoz szól. Azokhoz, 
akik a Benne való 
hit által már ujjá-
születtek, és így 
Isten gyermekei-
vé lettek. És hogy 
még világosabb le-
gyen előttünk az 
ujjászületés fontossága, ahhoz fel-
kel lapoznunk a Bibliában, János 
evangéliumának 17-ik részét. És ha 
elmerülünk Jézus főpapi imájának 
olvasásában, akkor egy csodálatos, 
bensőséges kapcsolat közösség, bon-
takozik ki előttünk. A háromságos 
szent Isten és a kegyelemre, megvál-
tásra szoruló bűnös ember között. 
Azonban ez a bensőséges kapcsolat 
csak azokra vonatkozik, akik hit által, 
ujjászületés által szívükbe, életükbe 
fogadták Jézust! Akik elmondhatják: 
„Mi őbenne, Ő, mibennünk”. Az Úr 
Jézus mennybemenetele óta testileg 
mennyben van. De szentlelke által 
láthatatlanul itt van köztünk, ben-
nünk. Tanítványai testében, életében. 
Egy csodálatos csere folytán pedig az 
ő tanítványai lélekben: őbenne van-
nak a mennyben. Így jöhetett létre az 
a csodálatos egység az Úr Jézus és az 
ő tanítványai között. „Ők énbennem, 
én őbennük.” Az Úr Jézusnak ebben 
a világban azért van szüksége tanít-
ványaira, mivel Szentlelkének nin-
csen szája, nincsenek kezei, lábai. Így 
csak tanítványai lábain járhat, és az 
ő szájuk által hirdetheti a megtérés 
Evangéliumát az Ige hallgatói számá-

„...egyediek vagyunk, 
nincsen két egyformán 
gondolkodó tanítvány!
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A fenti idézetet rengetegszer megta-
pasztaltam, így egy megtörtént ese-
ményt szeretnék megörökíteni az 
utókor számára.
Tizenhét hónapos kisfiammal és 
férjemmel második gyermekünk 
megérkezése előtt három hét-
tel Balatonszemesről leutaztunk a 
szülőkhöz Bucsára. Ez a kis község 
Karcag és Füzesgyarmat között 
van, va sútállomása Karcag. Igen 
szegényes körülmények között 
éltünk, mint kezdő fiatal háza-
sok 1959-ben. Így, mivel szülési 
idő előtt voltam, egy bőröndbe 
bepakoltam a babához szüksé-
ges ruhaneműt – ha kórházba 
kerülnék valahol –, magamnak 
egy-két dolgot, tizenhét hónapos 
kisgyermekem kis szegényes ruhá-
ját, férjemnek egy ünnepi nadrá-
got, inget, hogy ha Istentiszteletre 
megyünk, legyen rendes öltözete.
Nagyon zsúfolt vonaton utaz-
tunk, úgy Budapestre, mint le az 
Alföldre, mert akkor volt a Budapesti 
Mezőgazdasági Kiállítás, amire igen 
sokan kíváncsiak voltak, és a vona-
tok akkor még ritkábban közlekedtek. 

Budapesten, a Nyugatiból induló vo-
natra én nagy nehezen kisgyermekkel, 
terhesen kaptam helyet, de férjemet 
Karcagon láttam meg, amikor leszáll-
tunk. Akkor vettem észre, hogy a bő-
rönd nincs a páromnál. Mondanom 
sem kell, kétségbe estem, hogy most 
mi lesz. A vonat már kiindult, és a 
zsúfoltság miatt a következő állomá-

son sem lehetett megnézetni.
Én a vasúti főnökségtől elkértem a cí-
met, hogy hol vizsgálják felül a vona-
tot, és a talált tárgyakat hova helyezik. 
Akkor olyan becsületes emberek éltek, 

hogy a szegénység ellenére eszembe 
sem jutott, hogy valaki eltulajdonítsa. 
Rögtön írtam a megadott címre egy 
levelet, melyben felsoroltam, milyen 
ruhaneműk találhatók a bőröndben, 
megírtam az ideiglenes tartózko-
dási helyünket a szülői háznál és a 
Balatonszemesi állandó lakcímün-
ket. Imádkozásaink alkalmával biz-

tos kézbe tettük: Isten kezébe.
Néhány napos látogatásunk ideje 
letelt, és hazautaztunk a bőrönd 
nélkül. Semmit nem tudtunk ró-
la. Mikor megérkeztünk az állo-
másra, idehaza közölték, hogy a 
bőröndöt teljesen hiánytalanul 
átvehetjük.
Eszembe jutott az az ige, hogy 
„Most örülök, nem azért, hogy 
megszomorodtatok, hanem hogy 
megtérésre szomorodtatok meg. 
Mert Isten szerint szomorodta-
tok meg, hogy semmiben kárt 
ne szenvedjetek.”

Ez kezdeti hitemben nagyon közel 
vitt az Úrhoz. Mindig gondja volt ar-
ra, hogy kijelentse önmagát, hogy hi-
tem növekedjen Őbenne.

T. Sándorné, Balatonszemes

Nagyon szépen köszönöm a levelet és az Antenna újsá-
got. A feleségemet nagyon megérintette az ige ami az 
újság előlapján van: „Te vagy az én erőm, rólad zeng 
énekem. Erős váram az Isten, az én hűséges Istenem.”
Hozzám a levél szólt nagyon személyesen, amit fel is ol-
vastam az alkoholmentő misszióban, amit itt Kőszegen 
a református lelkész vezet. Íme az ige a levél elejéről: 
„Fölemeli a partról a szűkölködőt, és kiemeli a sze-
métből a szegényt, leülteti az előkelőkkel együtt, és fő 
helyet  juttat neki. Mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk 
helyezte a földkerekséget”. I.Sámuel 2,8
Idézet a levélből, amit Önöktől kaptam: „Ma is kere-
si a szegényeket és a szűkölködőket, és sokkal inkább 
fele meli őket, mint a gazdagokat vagy önigazultakat. Ő 
még most is kiválasztja  a bolondokat (gondolok itt fő-
leg magamra), hogy megszégyenítse  a bölcseket, hogy  
megalázza az erőseket. Most bennünket szólít meg az 
Ige, hogy mi is ezt tegyük”.
Most egy személyes megtapasztalásomat  tudom leírni. 
Adóügyi konfliktusba kerültem, és úgy nézett ki, hogy 

egy hatjegyű  összeget kell befizetnem. A feleségem na-
gyon sírt. Én pont egy könyvet olvastam Isten dicsőíté-
séről. Először Istent dicsőítsük a nehézségekért, utána 
adjunk hálát a helyzetért, ezután fogadjuk el a helyze-
tet, és  utána könyörögjünk. Megvallom, kevés  hittel, 
de  megfogadtam a tanácsot. Az első részletet az adóhi-
vatalba befizettem csekken. Ezután úgy alakult egy ön-
revizió után, hogy még én kapok vissza pénzt. 
Testvérek, csúnya szóval írva, de a dicsőítés, hálaadás, 
elfogadás, könyörgés működik. Ezután már vidáman 
olvastam a Gedeonos Bibliában a Zsoltárok 33,21 ver-
set:  Csak Őbenne vigad  a mi szívünk, csak az Ő  szent 
nevében bízunk.
Nagyon szeretem ezt a kis Bibliát,  amit majdnem min-
dig magammal viszek. Nagyon szeretem az  Úr Jézust 
mint az a nő, aki megkente  az Úr Jézust nárdus olajjal. 
Nekem is nagyon sok bűnöm bocsáttatott meg. 
Maradok testvéri szeretettel:

N. Gyula, KőszegÍ

Csak az Ő szent nevében bízunk!
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Én személy szerint családcentrikus 
vagyok, és mint  hívő sokat tűrtem 
és szenvedtem házasságunk sok 
éve alatt. Mégsem terveztem azt, 
hogy elváljak a férjemtől. Ő tette 
meg ezt a lépést, mert vakon sze-
relmes lett egy másik nőbe. Őt vá-
lasztotta, elhagyott engem. Eleinte 
sokat töprengtem azon, miért dön-
tött így? Hiszen a házasságunk évei 
alatt mindig igyekeztem kedvébe 
járni a családi békesség kedvéért. 
Én voltam az engedékeny, a meg-
bocsájtó és inkább toleráltam a 
hibáit, hogy ne veszekedjen, ne 
kiabáljon, mert nagymérgű ember 
volt. Megbíztam benne, elhittem a 
hazugságait, ami később derült ki. 
Becsapott, elhagyott, és ezen ne-
hezen tudtam magamat túltenni.  
Ekkor lépett be Isten az életembe. 
Ő megvigasztalt, és megmutatta a 
helyes utat, amin járnom kell. 
Már  a múltat elfelejtettem, és nem 
gondolok a régi, rossz dolgokra. Nem 
hagy egyedül, minden nap megta-
pasztalom segítségét. A falun élő 
édesanyám 85 éves, megbetegedett 
és elhoztam őt ide hozzám. Most 
főállásban őt gondozom. Az Úr őt 
sem hagyta egyedül, engem sem. 
Együtt örvendünk Mindenható 
Urunk jóságának. Református 
vallásúak vagyunk, templomba já-
runk és házi bibliaórákon is áldjuk 
Istenünk szent nevét. Most már tu-
dom, hogy az emberek elhagyják 
párjukat, de Isten sosem. 
Végezetül idézek egy dicsérő ének 
soraiból:  
Megvet, elhagy kit szerettél? 
Vidd imában Őelé.
S Ő két karja közt ölelve,
Visz a békesség felé.
Köszönjük Urunk! 
H. Irén, Szlovákia, Komárno

Ő nem hagyott  
magamra

Olvasom az Igét, és hit támad ben-
nem. Próbálkozom. Kérek, aztán, ha 
„sikerül” örömmel teszek róla bizony-
ságot. Azt hiszem, így van ez másnál 
is. Ha nem „sikerült”, akkor általában 
elkeseredünk. Aztán esetleg kidol-
gozzuk az imameghallgatás (vagy az 
ima „nem meghallgatás”) teológiáját, 
magyarázatait. Pl. Nem volt tiszta a 
szíved. Nem volt jó a motivációd! (Ez 
most divatos kifejezés.) Nem kérhetsz 
anyagi dolgokat! Ez különösen veszé-
lyes terület, mert a Jó Isten nem „Csili-
Csala Bácsi”, hogy a kívánságainkat 
kiszolgálja. Szóval, anyagiakat kérni 
tilos! A Jó Isten nem arra való. Ezt, és 
az ehhez hasonló „tiltó listákat” nem 
én találtam ki. Már gyerekkorom óta 
ilyen vallásos nevelést kaptam.
Most pedig, mindezek tetejébe – vagy 
ellenére? – közre adok egy igazi, való-
di történetet, amikor bizony nagyon 
is materiális/anyagi dolgot kértem 
az Úrtól. Mindenki vonja le róla a 
következtetését, ahogy neki tetszik, 
– vagy inkább –, ahogy vezeti ebben 
őt a Szentlélek.
Sok évvel ezelőtt, egy kánikulai va-
sárnap után, késő este, a Balatonról 
Budapest felé jövet, családommal sú-
lyos autóbalesetet szenvedtünk. Csak 
az Úr kegyelme, hogy a „totálkáros” 
autó egyikünk életét sem vitte magával.
A fiamat egy hétig tartották az inten-
zíven, felkészülve arra, hogy bármely 
pillanatban életmentő beavatkozás-
ra lehet szükség. Nagyobbik lányom 
kettétört álkapcsából úgy esett ki ép 
metszőfoga, mint az érett naprafor-
gótányérból a mag, s még több hétig 
kellett táplálni az orrán keresztül le-
dugott cső segítségével, míg a csontok 
kicsit összeforrtak, s a szétroncsoló-
dott, és megcsonkított nyelve valame-
lyest begyógyult. Feleségem „csupán” 
bordatörést szenvedett, s ebben az ál-
lapotban utazgatott a János kórház-
ban ápolt kislánya és 8 csonttöréssel 
begipszelt férje, valamint a székesfe-
hérvári kórházban a halál mezsgyé-
jén eszméletlenül fekvő elsőszülöttje 
között. Öttagú családunkból viszont 
sértetlen maradt legkisebb leánykánk, 
aki a baleset idején édesdeden aludt 
anyukája ölében. Őt egy karcolás sem 
érte. Az ő esete a 91. Zsoltárt juttat-
ta eszembe nyomorult állapotunk-
ban: „Ki az Isten rejtekében lakozik, 

a Mindenható árnyékában nyugszik 
az, így szól az Úrhoz: én oltalmam 
vagy és erős váram. Én Uram, Benned 
bízom! Tollaival betakar téged, szár-
nyai alatt oltalmat találsz. Pajzs és 
páncél az Ő hűsége.”
Nekünk – Isten gyermekeinek is – az 
jelenti a teljes biztonságot, ha Isten 
ölében nyugszunk, ha Ő takar be tol-
laival, mint a tyúkanyó a kiscsirkéit. 
Aki anyukája ölében pihent, annak 
nem esett semmi bántódása.

Amikor már a gipszet is levették ró-
lam, és ismét dolgozhattam, kezdtük 
lassan pótolni elveszett és tönkrement 
használati tárgyainkat. Oda lett egyet-
len karórám is, amit munkaköri be-
osztásomnál fogva nagyon nehéz volt 
nélkülözni. (Ez még olyan régimódi 
felhúzós karóra volt. Csak akkortájt 
kezdtek megjelenni a nagy szenzációt 
keltő „kvarc órák”, amiket soha nem 
kellett felhúzni. Micsoda kényelem!) 
Amikor egyik reggel a Máté 21,22-t 
olvastam: „...mindazt, amit imád-
ságban hittel kértek, megkapjátok.” 
Hitben odaálltam az Úr elé, és kértem 
egy karórát, de a végén még hozzátet-
tem: Uram, ha lehetne, én egy kvarc 
órát szeretnék!
Eltelt egy hét, aztán kettő, és nem 
történt semmi. Feleségem látta, hogy 
az óra hiánya milyen sok nehézséget 
okoz a munkavégzésemben, ezért fel-
vetette, hogy már kellene vennünk egy 
órát. Talán már a pénzt is ki tudnánk 
rá szorítani a családi költségvetésből. 
Ekkor árultam el neki, hogy én már 
két hete hitben elvettem az Úrtól egy 
karórát, és így nem volna rendes dolog, 
ha én akarnám megoldani azt, amit 
Istentől kértem. Ezzel így ő is egyet-
értett, sőt még azzal is kiegészítette, 
hogy ebben az esetben nem szabad 
erről senkivel beszélnünk, nehogy így 
próbáljunk Istennek besegíteni, hogy 
egy ember hallgassa meg az Úrhoz kül-
dött kérésemet. Ha valóban hiszem, 
hogy Isten meghallgatott, akkor nem 
tehetek mást, mint teljes hittel várni, 
az Ő válaszára.
A hetek pedig teltek, és nem történt 
semmi. Már eltelt a hatodik hét, sőt 
a hetedik is. A Sátán támadásai mind 
gyakoribbá váltak. „Lásd be, hogy a 
csodák ideje lejárt.” (Ezt a mondatot 
nem egyszer még szószékről is hallot-
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tam!) „Ez ma már nem így működik”. 
Ilyenkor azzal űztem el a kísértőt: „te 
is jól ismered a Bibliát, úgy-e tudod, 
mi van a Máté 21,22-ben? Hát én in-
kább annak hiszek, mint neked!” 
Az idő azonban múlt, és már két hónap 
is a hátam mögött volt, amikor munka-
végzésem során egyik Külkereskedelmi 
Vállalatnál tárgyaltam az export fő-
vállalkozói tevékenységemmel kapcso-
latos „külkereskedelmi bonyolítóval”. 
(Ez a külkereskedő egyébként Gaál 
Feri volt, egy régi lelki testvérem. A 
gyülekezetben ő szokta tolmácsolni 
a német, vagy angol nyelvterületről 
érkezett prédikátorokat. Haláláig 
munkatársa volt a MERA Rádiónak 
is.) Beszélgetéseinket a hivatalos tár-
gyalóban nem egyszer csendes imakö-
zösségben fejeztük be. Isten nem csak 
katakombákat tudott készíteni az Ő 
gyermekei számára. Az államvallás-
sá tett ateizmus idején ilyen módon 
is tudott gondoskodni gyermekeiről!
A kisasszony már a kávét és az üdítőt 
is behozta, lezártuk az exportenge-
délyek ügyét is, az irataimat bepa-
koltam a táskámba, de Feri – az én 
tárgyalópartnerem – csak nem akar-
ta lezártnak tekinteni a beszélgetést. 
Egyik lábáról a másikra állt, mint a 
kisdiák, akit rajtakaptak, hogy bele-
sett a kulcslyukon a tanári szobába. 
Valamit még mondani akart, de nem 
tudja, hogyan kezdjen hozzá.
„Tudod, ...igazán nem szeretnélek 
megsérteni. Hm... talán a köztünk 
lévő régi barátság alapján el tudnád 
tőlem fogadni. Tudod, egyik külföldi 
kiküldetésemen maradt egy kis pén-
zem, és vettem magamnak egy kar-
órát. Nem nagyon értékes. Nem igazi 
arany, csak aranyozott, de nincs rá je-
lenleg szükségem, mert a régit jobban 
szeretem. Neked adnám, ha elfogad-
nád, és nem sértenélek meg vele. Már 
két hónapja (figyeld a „két hónapot”)
állandóan bennem van ez a gondolat, 

csak mindig halogattam. Nem akar-
tam, hogy elrontsa a barátságunkat.”
A meghatottság könnyei miatt alig tud-
tam megszólalni: „Ferikém! Már éppen 
két hónapja, hogy a Máté 21,22 alap-
ján odaálltam az Úr elé, és egy karórát 
kértem Tőle. Köszönöm, mert ezt Isten 
küldte rajtad keresztül. Köszönöm, 
hogy engedelmes voltál”.
Boldogan csatoltam fel az órát a ka-
romra. Kvarc óra volt!
Eszembe jutott Dániel története, aki 
böjtölve tusakodott Isten előtt a né-
pért, s három hétig nem jött válasz, 
mert Isten küldöttét a „területi szel-
lemek” akadályozták. Az angyal azt 

mondta, hogy: „Az első naptól fogva, 
hogy rászántad magad a dolgok meg-
értésére, megalázkodva Istened előtt, 
meghallotta szavadat Isten, és én a 
te szavad miatt jöttem”. Dániel 10,12.
Milyen nagy áldástól fosztottam volna 
meg magam, ha türelmetlenségem-
ben, vagy kishitűségemben másfél 
hónap várakozás után megvettem 
volna azt az órát! Így egy hatalmas 
kincshez jutottam, ami nem fogható 
az óra értékéhez. Azt a gazdagságot, 
amit ez által nyertem, nem lehet föl-
di mértékegységekkel mérni

N. Rezső

Már sokszor megtapasztalhattam, 
hogy Isten nem hagy magamra. 
Többek között 2013 október 30-án 
ki akartam menni a temetőbe a szü-
leim sírját rendbe tenni. A közelben 
lakó menyem mondta,  hogy ő majd 
másnap kivisz. Én meg nem akar-
tam várni holnapig. Fogtam ma-
gam, és kimentem annak ellenére, 
hogy előző nap igen rosszul éreztem 
magam. Mellkasi fájdalmam volt, 
izzadtam, gyenge  voltam, ebéd köz-
ben is le kellett feküdni. Két fiam is 
itthon volt, és egyiket sem kértem 
meg, hogy vigyenek el orvoshoz, 
mert már csak az ügyeletre lehe-
tett menni a szomszéd kisvárosba 
vagy Kecskemétre. Nem akartam 
az idejüket rabolni. De mikor már 
a keresztény fiam is elment, és még 
mindig rosszul éreztem magam 
utána telefonáltam, hogy imád-
kozzanak értem.  És én abban az 
órában jobban lettem. Dicsőség az 
Úrnak.  Már kifelé a temető felé is 
olyan furcsának éreztem  a bicik-
lit, azt gondoltam, annak van va-
lami baja. Hazafelé bementem az 
iskola udvarába az ebédért. Mikor 
indultam volna haza, már felültem, 
de elestem. Combnyak törés lett a 
vége. De Isten kegyelmes volt hoz-
zám, mert nem olyan helyen estem 
el, ahol senki sem jár. Ő nem ha-
gyott magamra, az engedetlenségem 
miatt engedte, hogy baleset érjen. 
Hamarosan küldött segítséget. Egyik 
ember a kerékpárt szedte le rólam, 
a másik az orvosnak telefonált és 
a családomnak. Mire beért velem 
a mentő a korházba, már mind a 
két menyem ott volt. Elmondták az 
orvosnak az előző napi rosszulléte-
met és így nem altattak, hanem a 
gerincembe kaptam érzéstelenítőt. 
A drága Úr Jézus itt is velem volt, 
elvette szívemből a félelmet, meg-
gyógyított, nem hagyott magamra. 
A végén kiderült, hogy az az előbbi 
rosszullét szívinfarktus volt. 
Szeretettel egy régi hallgatójuk

A. Ilona, Izsák

  

Sokszor akartam ír-
ni, de elmaradt. Az Úr 
kegyelme volt, hogy 
most írhatok azokról 

is, amit az Úr elvégzett és megtartott. 
Valóban, ha az Úr nem lett volna, én 
már nem lennék. Az Ő szeretete és  
kegyelme volt és van velem. Sok pró-
bában, harcban volt részem, de Ő ott 
volt velem. Megígérte, hogy el nem 
hagy. Sok  elesésben volt részem, de 
Isten megígérte, hogy egy csontod 

sem törik el. Kiszélesíti lépésemet, 
őriz, mint szeme fényét. A próbák 
között is szól és vezet. Az Úr Jézus 
mondja: ne félj, én járok előtted, ha 
fájnak is a sebek, én hordozlak. És 
testvéreimet is, akik sokakat erősí-
tenek az Antenna újság által. Az Úr 
nektek is adjon testvéreim minden 
napra erőt, bátorságot, haladást a 
cél felé. Jézus az út végén vár. Ezt 
kívánom nektek drága testvéreim. 

T. Pálné, Kiskőrös
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Ammar, a Trans 
World Radio egyik 
munkatársa késő 
éjszaka még az iro-
dájában dolgozott. 
Már régen lejárt a 
munkaideje, de 
csak a késői órák-
ban tud beszélni az 

evangéliumi rádiót Észak-Afrikában 
és Közel-Keleten hallgató keresztyé-
nekkel. Nagyon óvatosnak kell len-
niük azoknak a keresztyéneknek, 
akik kapcsolatba akarnak lépni más 
Krisztus-hívőkkel, mert nem tudni, 
hogy melyik családtag, szomszéd, ba-
rát fogja feljelenteni őket. Ammar na-
gyon várt egy hívás, egy nagyon lelkes, 
kedves hallgatótól. 
Jamil, egy észak-
afrikai országban 
él, ahol a keresz-
tyéneknek nagyon 
sokat kell szenved-
niük a hitükért. Az 
államhatalom ál-
tal direkt módon 
végzett keresz-
tyénüldözés ugyan 
csökkent külföldi nyomásra, de a ha-
tóságok sok esetben szemet hunynak 
a keresztyének ellen elkövetett bűn-
cselekmények fölött. 
Végre beérkezik a hívás. Jamil külö-
nösen boldog hangon kezdi el beszá-
molóját a titkos gyülekezetük életével 
kapcsolatban.
„Képzeld Ammar, jó hírem van! A 
gyülekezetünk napról napra erősö-
dik, hála Istennek! A rádió-adásaitok 
nagyon sokat segítenek. Sajnos van 
rossz hír is. A keresztyénüldözés so-
ha nem volt még ennyire erős. El sem 
tudjátok képzelni, hogy mi folyik itt. 
Borzasztó dolgok történnek, különö-
sen a ramadán, az iszlám böjti hónap 
alatt. De csodálatos látni, hogy Isten 
mégis hogyan őriz és vezet minket. 
Elmesélek egy történetet két testvé-
rünkről:
Dél volt. Hamid és Sahir, a két építő-
munkás nagyon óvatosan körülnézett, 
összeszedték a dolgaikat és feltűnés 
nélkül lesurrantak a félkész épület 

egyik alsóbb szintjére, ahol már nem 
folytak munkák. A böjti hónap köze-
pén jártak. Ők már nem vettek részt 
a ramadánban, mert keresztyénné 
lettek. Minden délután kerestek egy 
eldugott helyet, és csendben költöt-
ték el szerény ebédjüket. Nem akar-
ták megsérteni muszlim kollégáikat, 
de az egész napos kemény munkához 
szükségük volt az élelemre. A két férfi 
lekuporodott egy eldugott sarokban, 
halkan hálát adtak Istennek és enni 
kezdtek. 
Hirtelen kivágódott az ajtó és a kollegá-
ik csoportja egy biztonsági őrrel az élén 
odalépett hozzájuk. „Hogyan meré-
szeltek ramadán idején enni? Azt gon-
doljátok, hogy a gonosz tetteitek nem 

derülnek ki, ha elbúj-
tok? Ezért megfi-
zettek! Fogjátok 
meg őket!”
A két férfit ütle-
gelések és gyaláz-
kodások között a 
helyi rendőrség-
re vitték, ahol egy 
zárkába csukták 

őket. Egy pici, leve-
gőtlen cellába voltak bezsúfolva, sok 
más emberrel együtt. Teljes bizonyta-
lanságban voltak. Nem számíthattak 
igazságos tárgyalásra. Valószínűleg 
csak azért nem ölték meg őket azon-
nal, mert a böjt alatt nem akarták 
beszennyezni magukat mások vé-
rével. Nem beszélhettek semmilyen 
hozzátartozójukkal, sem senki más-
sal. „Csak” imádkozhattak. Azt nem 
tilthatták és akadályozhatták meg a 
rendőrök, hogy magukban Istennel 
beszéljenek és kérjék, hogy adjon 
szabadulást, amennyiben az egye-
zik az Ő akaratával. Minden körül-
mény ellenére mély, rendíthetetlen 
béke töltötte el Hamidot és Sahirt. 
Akkor, ott, abban a cellában Jézus 
Krisztus is jelen volt. A mindenség 
Királya, uraknak Ura, akinek nevé-
re minden térdnek meg kell hajolnia 
(Filippi 2:9-11). Nem számít, hogy ki 
milyen uralmat vél a magáénak, mert 
nincs nagyobb Jézus nevénél. És ezt 
teljes bizonyossággal tudta a két férfi.

Építés alatt!
Régi vágyamnak szeretnék hangot 
adni, amikor leírom a szívem egyik 
óhaját: nagy segítségemre lenne, 
ha hallhatnék a MERA adásain 
keresztül a diakóniai munkáról, a 
beteg, idős emberek gondozásáról, 
ápolásáról.
A férjem elég súlyos mozgáskorlá-
tozottsága, agysorvadásos folyama-
ta révén nekem most napi 24 órás 
beteggondozási szolgálat jutott, és 
eléggé egyedül érzem magam ebben. 
Se váltótársam, se tanácsadóm, se 
időközönként beugró olyan segít-
ségem nincs, akivel lelkileg is tud-
nánk hordozni ezt a nehéz terhet. 
A gyülekezeti alkalmakról is kima-
radozok többször. Egyedül az idős 
gondozók és ritkán egy-egy rokon 
jön el hozzá napi 1-1,5 órás etetés-
re, beszélgetésre, amiért én nagyon 
hálás vagyok nekik is, Istennek is.
Sajnálatos tapasztalatom, hogy ke-
vés embernek van komoly monda-
nivalója az idős, beteg társaik felé. 
Én ezt igyekszem megérteni, de 
ettől még a terhem megmarad. Se 
tapasztalatom, se személyes családi 
modellem nincs ehhez a szolgálat-
hoz, csak a sok rohanás, az isme-
retlen helyzetek okozta stressz, és a 
jövőben esetlegesen jelentkező lel-
kiismeret furdalástól való félelem.
Nagy szükségem lenne kb 
XXXXL-es méretű ruhákra, mert 
az állandó rohanásaimban nincs 
módom utazgatni, városon keres-
ni, turkálni. Az új darabokat nem 
bírom megvenni, de ha kell, tudok 
alakítani. Ez a ruhamissziós ké-
rés tudom, hogy nem a Testvérek 
szolgálati területe, de hátha elér-
nék valakit Önökön keresztül, aki 
ebben „szakember”, akkor nagyon 
hálás lennék.
Köszönöm a küldött könyvet és 
azt, hogy imádkoznak értem és 
amire Isten indítja a Testvéreket, 
azt megteszik. 

Egy régi hallgatójuk,  
Orgoványról

„Akkor, ott, abban  
a cellában Jézus 

Krisztus is jelen volt”
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Sahir két éve adta át életét Istennek. 
Tudta, hogy egy nap magas árat kell 
majd fizetnie azért, mert keresztyénné 
lett. Nem tudta, hogy mikor és milyen 
formában, de biztos volt abban, ha el-
jön az ideje, akkor nem tehet mást, 
mint életét adja Azért, Aki már ak-
kor meghalt érte, amikor Sahir még 
a bűnben élt és Krisztus ellensége 
volt. Hajlandó volt megfizetni az árat.
Hamid néhány hó-
napja kötött házas-
ságot feleségével, 
Raifával. Aggódott 
érte. Tudta, hogy 
ilyenkor a családja 
is veszélybe kerül-
het. De azt is tud-
ta, hogy ugyanaz 
a béke és üdvbi-
zonyosság van fe-
leségében is, mint 
őbenne.
Hetek teltek el. A külvi-
lágtól elzárva, abban a pici cellában 
várta Hamid és Sahir, hogy mi fog 
velük történni. Végre eljött a tárgya-
lás napja, korán reggel átszállították 
őket a bíróságra. Nem volt túl hosz-
szú az út, csak néhány utcányit kel-
lett megtenni. Ahogy a rabszállító 
bekanyarodott a bíróság előtti térre, 
hirtelen óriási tömegre lettek figyel-
mesek. „Hamid, odanézz! Mit csinál 
itt ez a rengeteg ember? Több százan 
lehetnek!” Amikor megállt az autó és 
kinyílt az ajtaja, hirtelen valami egé-
szen hihetetlen dolgot hallottak meg. 
„Sahir, hallod ezt? Énekelnek! 
Mindenki! Az összes itt levő em-
ber! Jézust dicsérik dicsőítő énekek-
kel!” A két férfi teljesen megdöbbent. 
Keresztyén testvéreik százai özönlöttek 
a bíróság elé. „Soha nem gondoltam 
volna, hogy ez lehetséges. Micsoda 
bátorítás ez nekünk! De hogyan me-
rik ezt megtenni? Nem félnek? Miért 
nem bántja őket senki?” Ott, azon a 
téren minden kétséget kizáróan Jézus 
Krisztus volt az Úr. A Szentlélek adott 
bátorságot a keresztyéneknek és bé-
nította meg az ártani akaró kezeket. 
Hamid és Sahir új erőre kaptak. 
Tudták, hogy függetlenül az ítélet-
től, az ő feladatuk az, hogy dicsőséget 
adjanak  Megváltójuknak. Beléptek a 
tárgyalóterembe. Zsúfolásig volt töm-
ve emberekkel. 
A tárgyalás az ügyész felszólalásával 

kezdődött. Elmondta, hogy milyen 
nagy bűnt követtek el ezek az em-
berek, és példás büntetést követelt a 
bíróságtól. Amikor befejezte mondan-
dóját, egyszer csak felállt egy férfi a 
teremben és azt kiáltotta: „Ha ezeket 
az embereket elítélik, akkor engem 
is ítéljenek el! Én is ettem ramadán 
idején!” „Én is!” „Én is!” „Én is!” – 

kiáltották és álltak fel 
egymás után a te-
remben levők. A 
terem megrendült 
a zúgástól, ami az 
épület előtti téren 
is visszhangzott. A 
bíró csendet kért, 
majd miután elült 
a zaj, annyit mon-
dott: „Az ítélet a 
következő: a súlyos 

vádak ellenére szaba-
don bocsátom a vádlottakat. Nincs 
olyan törvény, amely szerint a nehéz 
fizikai munkát végzők nem ehetnek 
a munkaidejük alatt!”
Hamid és Sahir, már mint szabad 
emberek, kisétáltak a téren várako-
zó testvéreik közé, és azt kiáltották: 
„Istené a dicsőség, szabadok vagyunk!” 
A tömeg örömujjongásban tört ki, és 
együtt magasztalták a Menny Istenét. 
Az események történése alatt egyetlen 
támadás vagy atrocitás sem történt a 
keresztyénekkel szemben. 
Ott voltam a tárgyalóteremben, 
Ammar. Hihetetlen ami ott történt! 
Kézzel lehetett tapintani Isten jelen-
létét! Szerintem a bíró és az ott levő 
muzulmánok érezték, hogy itt most 
Valaki sokkal nagyobb van jelen, mint 
az a két megvetett, megbilincselt fér-
fi” – mondta Jamil.
Az elköszönés és a hívás befejezése 
után, Ammar térdre rogyott az irodá-
jában, és könnyek között könyörgött 
az üldözött keresztyénekért és adott 
hálát azért, mert az ő országában 
bárhol, bármikor bizonyságot tehet 
az ő személyes Megváltójáról, Jézus 
Krisztusról, Isten Fiáról, az egyetlen 
Útról az Atyához. 

A TWR közlése nyomán írta, 
Nemeshegyi Zoltán

Mielőtt megismertem egy kedves, 
nagyon bölcs öreg embert, aki név 
szerint Tóth Árpád, nem tudtam 
mi az, hogy Isten. Mindig azt haj-
togattam, hogy hiszek Istenben. De 
miután ez a 83 éves bölcs ember 
elkezdett nekünk Istenről beszélni 
és az Ő cselekedeteiről, megtud-
tam, hogy valójában semmit nem 
tudok Istenről. Ez a 83 éves bácsi  
nagyon hívő, és úgy magyarázza 
meg  Isten cselekedetét, hogy egy 
prédikátor is  megirigyelhetné.  
Nagyon jó felé haladok, a meg-
térés felé, mint az ő tanítványa.  
Most már elfogadom, hogy az Úr 
Jézus az én bűneimet is felvitte 
a keresztre.
Most egy pár szót rólam és csa-
ládomról. Nagyon szerényen 
élünk, de én sokat imádkozom, 
az Úr Jézus Krisztus megsegített.  
Ugyanis a férjem akkoriban még 
csak 41 éves volt, mikor leálltak a 
veséi, nem működtek. Én otthon 
voltam egy 2 éves és egy 4 hóna-
pos kisfiúval, és én akkor nagyon 
sokat sírtam. Akkor eldöntöttem, 
hogy minden nap imádkozni fo-
gok, és így felajánlottam férjem-
nek az egyik vesémet. A műtét jól 
sikerült, ennek már 8 éve. 
Köszönöm, hogy elolvassák leve-
lemet, főleg Árpi bácsi miatt, aki-
nek nagyon sokat köszönhetünk, 
mert őáltala ismertem meg Jézus 
Krisztust

L. Mária, Szlovákia

„.Valaki sokkal na-
gyobb van jelen, mint 
az a két megvetett, 
megbilincselt férfi.”

FIATAL ÉS 
VÉN NAPRAFORGÓK 

Hetykén a Napba néznek, 
fiatalok, 
duzzad bennük az élet; 
visszaragyog ifjúságuk az égre, 
fénylő sárga a kékre.

Állnak, alig emelve csak fejüket 
barnán, magokkal telve 
az öregek, 
adósai a Napnak, 
s fő–hajtva – úgy maradnak.

Füle Lajos
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Boldogan írom le örömömet és megosztom Veletek. A négy 
havonta előírt infúziót kapom most az erek tágításáért, 
itt az otthonomban. Míg tart az infúzió, bizony gyakran 
megviseli a szervezetet. Délelőtti órában palacsintát sü-
tök, közben le leülök a székre. Ez idő alatt a fiam, Gyuri 
elment a városba vizet hozni palackokban a kútról.  
Gazdám eszembe juttatja, amit az ő  gyermekeinek ígért: 
Isten megadja övéinek amire szükségük van, vizük ke-
nyerük mindig lesz, ha többet ad, az a ráadás. A fiam fo-
gyatékos ember, és így hozza boldogan a vizet. 
Megjöttem – lép be az ajtón, és az asztalra tesz egy kilós 
kenyeret. – Nem baj, ha hoztam? 
Kérdezi. – Tudom, hogy nem 
mondtad, de láttam, hogy elfogy 
már a kenyér. Megdicsérem érte. 
Egyszer csak kiáltás hallat-
szik a kapu felől, nevemet ki-
áltják, hogy jöjjek a kapuhoz.  
Megismerem testvérnőimet, 
akik az e havi élelmiszer ado-
mányt hozzák már január óta 
minden hónapban a református 
egyháztól. Gyere, meghoztuk az 
élelmiszereket, be kellene vin-
ni és aláírni az átvételi papírt 

– mondják. Mióta kapjuk ezt a segítséget, minden átvé-
telkor sírva köszönöm meg Istennek végtelen  irgalmát, 
kegyelmét, szeretetét, hogy ránk is gondja van és így se-
gít minket. Előző nap éppen sógornőmmel beszélget-
tünk, és neki mondtam, hogy még amikor nem laktunk 
itt Komáromban, előző lakhelyünkön kaptam ezt az igét 
Istentől: „Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is 
jól tart téged, csontjaidat megerősíti. Olyan leszel mint 
a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki 
a víz.” Ézsaiás 58,11

Lám, hosszú évekkel ezelőtti 
ígérete még mindig áll, pedig 
immáron 12 éve lakóhelyet is 
cseréltünk, és Isten gondot vi-
sel rólunk, erősítve ezzel a drá-
ga Igével. 
Végtelen hála és öröm van a 
szívemben és reménykedem, 
hogy még sok-sok esztendőt  
kaphatok ajándékul Istentől, 
hogy cselekedhessen általam 
is itt e földi életben. 

J. Józsefné

„Siess segítségemre Uram, szaba-
dítóm.” Zsolt 38,23

Értelemmel ez nem felfogható, csak 
hittel, bizalommal, reménységgel. 
Akármilyen nehéz helyzetben voltam, 
éreztem, hogy Isten ott van velem. 
Nagyon jó Rá hagyatkozni, Benne 
bízni. Őtőle várni a szabadítást. 
Mostanában én is nagyon sokat gyen-
gélkedtem. A csigolyámban egy ideg-
szál becsípődött, és meg is repedt. 
Vittem a szemetet  a tárolóba, meg-
lódítottam, mert elég magas, úgy 
dobtam be. Így aztán megtörtént a 
baj. Alig tudtam visszamenni. Este 
már ki kellett hívni az ügyeletet, kap-
tam injekciót. 
Aztán reggel jött a doktornő, 12 na-
pon keresztül minden nap kaptam 
az injekciót. Mozdulni sem bírtam.  
Egy asszony, akivel dolgoztam, ápolt, 
gondozott. Reggel jött, du ½ 4-kor 
ment el.  Rám zárták az ajtót, éjsza-

ka is egyedül voltam a jó Istennel.  
Ez 5 hétig tartott, akkor kezdtem 
javulni. Nehéz napok, hetek voltak 
ezek. Eszembe jutottak sorba az igék, 
hogy Isten azt szereti, akit büntet, 
hogy szenvedéssel formál a Mester. 
Tudtam, bíztam, hogy talpra fog ál-
lítani. Úgy tudtam csak enni, hogy a 
fejem egy kicsit felfogták, de inkább 
ittam, mint ettem. A gyerekeim nem 
itt laknak. A szomszédaim sokat se-
gítettek: főztek, etettek, mostak rám, 
az orvoshoz, gyógyszertárba mentek.  
A jó Isten áldja meg őket! 
Sok evangéliumot  hallgattam, szün-
telen imádkoztam. Hálát adtam ne-
héz napjaimért is. Nagyon nehéz volt, 
mert nem volt szabad mozdulni, hogy 
a repedés összeforrjon. Sokat beszél-
gettem az Úrral, jó volt Vele lenni, 
senki nem zavart. Mélységesen bíz-
ni kell Istenben, hogy velünk van, 
ha a napjaink nehezek is, de Ővele 
könnyebb. S való igaz, hogy Ő nem  

hagy el, velünk van a világ végeze-
téig ahogy megígérte! Csak Ő legyen  
Úr az életünkben! Szentlelke erejét 
kérem, újítson meg szüntelen, hogy 
bölcs szívhez jussak, cselekedhessek  
az Ő dicsőségére, embertársaim javá-
ra. Hogy életem naponta bizonyság-
tevő legyen. A 23. Zsoltár énnekem 
is nagyon kedves.
Az 50. Zsoltár 15. verse is mondja:  
„Hívj segítségül  engem a nyomo-
rúság idején. Én megszabadítalak 
és te dicsőítesz engem.” 
Én mindenért dicsőítelek Uram! 
Nélküled semmi nem vagyok. Te vagy 
a gyógyítóm, szabadítóm, Megváltó 
kegyelmébe fogadottak vagyunk. 
Hálával áldozom örökkön örökké. 
Szeretettel köszöntöm a testvére-
ket, Isten áldását kérem életükre, 
munkájukra.

H. Imréné, Kiskunhalas 
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Most is előttem van az az egész életemet meghatározó 
gyermek-, ifjúsági konferencia, amelyen én örök életet 
nyerhettem, amit az ember akkor kap Istentől, amikor 
a Szentlélek Úr Isten valami csodálatos módon elvég-
zi az Ő munkáját az egyes ember szívében, lelkében. Ez 
Istennek az a csodálatos munkája, ami által elnyerjük a 
hit ajándékát. Mindez kegyelemből van, Isten ajándéka, 
amikor a bűnös ember már nem tud ellenkezni, de nem 
is akar, mert eljut az élete egy olyan pontra, hogy igazán 
vágyik az Úr Isten szabadító kegyelmére. Amikor már 
csak a kereszt alatt tud megállni bűnbánó szívvel, mert 
Isten rám terheli személyes bűneimet, és igazán őszinte 
szívvel megállok Lélekben a keresztnél. 
Az Úr Jézus összetöri egész énemet, mert csak így tu-
dom átadni neki a szívemet. Átengedem magam, hogy 
most már Ő tisztogassa bensőmet. Törje le ellenálláso-
mat, s mint amikor egy új élet jön a világra, és felsír a 
gyermek, én is úgy zokogjak fel, mert tudom, hogy én is 
megtagadtam az Urat egész életemmel, nemcsak Péter. 
Pétertől háromszor kérdezte meg az Úr: szeretsz engem? 
Tőled hányszor kérdezte már meg? Tőlem sokszor, mire el 
tudtam mondani őszintén, könnyek között: igen, te tudod 
Uram, hogy szeretlek Téged. Pétert is megkereste az Úr 
Jézus. Téged is keres. Mit válaszolsz Neki? Váratod még 
Őt, azt a drága Megváltót, aki éretted is vérezett, vagy 
leborulsz előtte, megvallva minden bűnödet, hogy meg-
mentsen, az elveszettet az örök haláltól, a kárhozattól. Ő 
nem ítél el. Szeret téged, Ő a bűneidtől akar megszabadí-

tani, amitől romokban az életed. De ha Ő megszabadít, 
akkor valósággal szabad leszel. Szabad minden megkö-
tözöttségtől, ami leterhel. Isten szereti a bűnös embert, 
a bűnt viszont gyűlöli. 
Ha kezded megutálni bűneidet, akkor már Isten Szent 
Lelke munkálkodik, a Szentlélek pedig nem végez fél mun-
kát. Ahol a Lélek, ott a szabadság! Az Úr Jézus a kárho-
zatot  szenvedte el érted, az Atya Isten Őt tette bűnné. A 
bűn büntetése pedig a halál. Krisztus nemcsak testi szen-
vedést élt át, hanem lelkit is. Ő is tusakodott Lelkében. 
Az Ő haláltusáját mi érdemeltük volna meg, de Ő érted 
és értem ezt elszenvedte, hogy nekem azt már ne kelljen 
megvívnom.
Azért fontos a megtérés és újjászületés, mert drága áron 
vétettünk meg a Krisztus vére árán, aki nem ismert bűnt. 
Az evangélium, az örömhír az, hogy az Úr Jézus hidat 
épített köztem és Isten között. 
„Úr Jézus, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. 
Tudom, hogy bűneimmel sokszor  megbántottalak Téged. 
Tisztítsd meg az én szívemet drága Szentlelked segítségé-
vel. Bocsásd meg, hogy olyan sok bánatot okoztam Neked 
és másoknak. Hiszem, hogy csak Te válthatsz meg bűne-
imből. Segíts, hogy teljesen átadhassam magam Neked. 
Alázatos szívet adj nekem. Világosítsd meg értelmemet, 
hogy számodra kedves, értelmes életet élhessek. Töltsd 
be szívemet kegyelmed erejével.” 

O. Helga, Tiszaújváros

Nemrég olvastam, hogy mindannyi-
an a „Nincs ideje” országban élünk. 
Valóban sokszor hallani, panasz-
kodnak az emberek, hogy kevés az 
idejük, pedig a nap 24 órája min-
denki számára egyformán adatott. 
Abban különbözik, hogy mi tölti be 
ezt az időt? Az idő beosztása min-
denki számára más élethelyzettől 
függően fontos. Legfeljebb annyit 
állíthatunk joggal, hogy erre nincs 
időm, vagy erre nem akarok több időt 
fordítani. Bevallom, hogy ez is egy 
harc, mit meg kell vívni szüntelen. E 
harcnak győzelme, hogy most a napi 
munkálataim után leültem írni, amit 
már korábban készültem megtenni. 
Munka mindig volt és van, mely 
többnyire a test dolgaival telik el, de 
a lélek dolgai is nagyon fontosak. Sőt 
az Úr népe az Istennek végzett szol-
gálatra hivatott. Kérdés az, hogy az 
időnkből mennyit adunk az Úrnak. 
Engedjük-e, hogy Ő ossza be az időn-
ket? Ha ezt is Őrá bízzuk, akkor bizto-

san mindenre lesz időnk. Csodálatos 
példa erre az Úr Jézus életútja, aki-
nek mindenre volt ideje. Nagy tü-
relemmel és hosszútűréssel viselte 
el és hordozta ezt a világot mind a 
mai napig, és kimondhatatlanul so-
kat fáradozik azon, hogy gyermekei 
életében megvalósítsa örökkévaló 
tervét, akaratát. Nem véletlen, hogy 
az időnek is van jelentősége, hiszen 
igaz, hogy „Mindennek rendelt ide-
je van, és ideje van az ég alatt min-
den akaratnak.” (Préd 3,1) Tudjuk, 
hogy az Úr hatalma van jelen, élő és 
ható mindenek felett, és Ő igazgat-
ja útját, idejét mindennek. Ez tárul 
elénk az igében is.
Az Úr Jézus születése: „...betelének 
az ő szülésének ideje.” (Lk 2,6/b).   
Szülei keresték: „…harmadnapra 
megtalálták őt…” (Lk 2,46/b) A víz 
borrá változtatása, a kánai menyegző: 
„…Nem jött még el az én órám.” (Jn 
2,4) Jézus felelete a tanítványoknak: 
„…Avagy nem tizenkét órája van a 

napnak?... (Jn 11,9b)
Igen sokat lehetne írni még, de tu-
dom, az ige olvasásakor mindenki 
találkozik az idők rendjével is. Áldott 
legyen az Úr, hogy elénk tárja  azt, 
hogy mindennek idejét az Atya aka-
rata szerint tette, arra hív bennünket, 
hogy kövessük az Ő példáját ebben is.
Igen, már reggel a napi elindulás 
előtt az Úrra bízni, kérni Tőle időnk 
beosztását, vezetését, áldását. Az Úr 
iránti szeretet abban is lemérhető, 
hogy mennyi időt szán az ember Reá?  
Például igeolvasásra, imádkozásra, 
látogatásra, alkalmakra stb. Csak az 
Úrnak szentelt idő fog gyümölcsöt 
teremni. Vigyázzunk, mert az ördög 
nagyon siet, mert tudja, hogy kevés 
ideje van, és próbálkozik az állandó 
sietésben, hajszában tartani az em-
bereket, mely ellen biztos győzelem  
az Úr szerinti időbeosztás. 

R. Andrásné, Kisvárda

Az „idő” csapdájában
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Szeretném megköszönni kedves 
munkájukat, a postázást, a levele-
zést. Isten áldja meg továbbra is a 
Mera minden  dolgozóját, minden-
ki részére Isten áldását kívánom. 
Tavaly november 25-én Isten meg-
ajándékozott egy kislány unokával, 
teljes neve Kaetyn Amara Csikomba, 
egészséges, aranyos kislány. A lá-
nyom, Vivien az első babáját el-
vesztette, de rá egy hónapra újra 
babát várt. Erősen, kitartóan imád-
koztunk, hogy ne legyen semmi 
baj, szülessen meg egészségben.  
Isten meghallgatta imádságun-
kat. Bearanyozza a napjainkat a 
kislány. Egy gyermek rögtön fel-
vidítja a házat. Legyen hála érte 
mindennap.
A Merát mindig nagyon várom, és 
örömmel olvasom az Antennát. 4 
hónap után szokott ide érni, de 
az a fő, hogy megkapom. Az Úr 
Jézus közelségét, szeretetét kívá-
nom  életükre!
Testvéri üdvözlettel

Irén Nyavingne, Zimbabve

Levelet kaptunk

Az „Ő nem hagyott magamra” 
című pályázatra érkezett írások 
közül az alábbi beküldőket jutal-
maztuk!

Aczél Ilona, Izsák
Baihari Sándorné, Mátészalka
Boros Zsigmond, Erdély
Farkas Tünde Eunika, Budapest
Hollóssy Imréné, Kiskunhalas 
Hostina Irén, Szlovákia, Komárno
Jamrik Józsefné, Komárom
Kovács Józsefné, Budapest
Kovácsné Ibolya, Páty
Lakatos Mária, Szlovákia
Nagy Gyula, Kőszeg
Osváth Helga, Tiszaújváros
Révész Andrásné, Kisvárda
Takács Edit, Kiskőrös
Tóth Sándorné, Balatonszemes

Tánki József, a nagypapám 1919. 
május 2-án született Gálospetriben, 
Bihar megyében, Erdélyben. 1944. ja-
nuár 27-én megnősült, Nagy Erzsébet 
hívő baptista lányt vette feleségül. 
Még két hónap sem telt el, amikor 
1944. március 14-én behívták tarta-
lékos katonának. 1944. május 15-én 
kivitték a frontra, a háborúba (a II. 
Világháború). Onnan még tudott leve-
let küldeni. 1944 őszén született meg 
kislányuk, akit csak 4 éves korában 
lathatott meg először.
A háborús fronton megtapasztalta az 
Úr őrző kegyelmét, átélve a Zsolt 91, 
7. versét: „Elesnek mellőled ezeren és 
jobbkezed felől tízezeren és hozzád 
nem közelít.”
Amikor véget ért a háború, vágyakoz-
va indult haza társaival együtt. Ám 
útközben az oroszok elfogták, és egy 
marhaszállító vagonba terelték be őket. 
Ott „elfelejtettek” enni és inni adni a 
foglyoknak. Majd kesőbb eszükbe ju-
tott, hogy valamivel táplálniuk kelle-
ne őket. Ezért sós babfőzeléket adtak 
nekik, de vizet ekkor sem kaptak. Így, 
a láztól kisebesedett a szájuk. Sokan 
rákényszerültek, hogy megigyák vi-
zeletüket.
Oroszországba, Groznijba szállították 
őket, ahol egy fogolytáborba terelték 
be, mint a jószágot. Embertelen körül-
mények között volt(ak) sok hideget és 
éhséget szenvedve. Sokszor mondta a 
nagypapám: „ha foglyok is vagyunk, 
csak tél ne legyen”; mert ami nappal 
volt rajtuk az volt az éjjeli takaró is.
Hadd említsek egy esetet, amikor az 
Úr a halál szájából mentette meg. Egy 
alkalommal a nagy éhség miatt, ösz-
szeszedte a piacról a barackmagvakat, 
megtörte és megette. A barackmag-
tól mérgezést kapott, ami majdnem 

az életébe került. Az orosz orvosok 
nem tudtak segíteni rajta. Egy fiatal 
német fogoly orvos engedélyt kért, 
hogy ő is megvizsgálhassa. Az orosz 
orvosok megengedték, legyintve rá, 
hogy már úgy sem ér semmit. A fiatal 
német fogoly orvos érdeklődőtt a fo-
golytársaktól, hogy mit ettek. Amikor 
megtudta, hogy barackmagvakat et-
tek, megpróbálta kifeszíteni a száját 
és megállapította, hogy ciánmérge-
zést kapott. Hozzáfogott a mestersé-
ges lélegeztetéshez, és gyomormosást 
végzett. Egy adott pillanatban a nagy-
papám felnézett. Ekkor az orvos még 
nagyobb erővel és reménnyel segített 
rajta. Hála legyen az Úrnak, hogy 
megmenekült.
Az orosz fogságból csak 2 év elteltével 
tudott írni. Addig felesége nem tudott 
róla semmit. Egy olyan levelezőlapot 
küldott, aminek az egyik felére ő írt s 
a másik felére lehetett írni a választ. 
Erre a szabadfélre varrta rá a fele-
sége kislanyuknak a fényképét, ami 
meg is érkezett a nagypapámhoz az 
orosz fogságba. 
Hála legyen az Úrnak, hogy megsegí-
tette őt, megtapasztalva, hogy Isten 
valóban nem hagyta őt magára, és 
1948. december 4-én hazaérkezhe-
tett szeretteihez. Igaz, fizetésképpen 
magával hozott sok reumát. Kislánya 
ekkor látta először édesapját illetve 
édesapja is kislányát. Később az Úr 
megáldotta még két gyerekkel, egy 
fiú és egy lánygyerekkel. 
1996. június 27-én az Úr magához 
szólította a nagypapámat 77 éves ko-
rában, aki élete végéig az Úrnak hű-
séges szolgája volt. 

F. Tünde Eunika

Pár hete a rádióban a 
cigánymisszióról volt 
szó. A végén azt kér-
ték, hogy akinek van a 

környezetében olyan cigány ember, 
akinek megváltoztatta Isten az életét, 
írja meg. Dicsőség az Úrnak, ilyen 
testvérről szeretnék beszámolni. 
2014 januárjában egy testvérnek a 
szomszéd faluban arra indította Isten 
a szívét, hogy az itteni cigányokhoz 
hozza az evangéliumot. Hűségesen 

jártak –, eleinte elbújtak előlük. 
Azután a gyerekek vették őket kö-
rül. Később behívták őket az ottho-
nukba, és egy páran  megtértek. Egy 
asszonynak közülük nagyon megvál-
toztatta Isten az életét. Nem tud más-
ról csak Istenről, Jézus Krisztusról. 
Ezt a testvért Krisztinának hívják.  
Nagyon nehéz körülmények között 
él, de boldogan, Jézus Krisztussal 
a szívében.  

Aczél Ilona, Izsák
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A háború, a megszállás miatt csak 
1949-ben iratkoztam be a középfo-
kú zeneiskola elméleti szakára. Hogy 
hogyan kerültem ebbe az iskolába, 
még ma sem tudom. Azt a gondola-
tot kaptam, hogy keressem meg, ha 
van ilyen iskola, s oda jelentkezzem. 
Meg is tettem. Akkor nyílt meg ez a 
szak, és mintha nekem nyílt volna 
meg. Szolgálni vágytam az Urat, és ez 
kellett hozzá. Eddig elég zárt körben 
éltem családomban és a gyülekezet-
ben, így sok minden új és idegen volt 
számomra. Tudatosan az Úrra bíztam 
magam, hogy a szívem-lelkem sértetlen 
maradjon. Oda csak azt engedjek be, 
ami hasznos lelki növekedésemnek. 
Így is volt. Az osztályfőnökömet kü-
lön isteni ajándéknak tartottam és 
tartom ma is. Csehországból lett ide 
helyezve, még az első világháború 
előtt. Kiváló pedagógus volt. Ő 
hívta fel a figyelmemet J. A. 
Komenski didaktikájára. 
Akkor a bibliai idé-
zetek nélkül tudtam 
megkapni, de később 
azokkal együtt, élve-
zettel tanulmányoztam. 
A szolfézs volt a fő tan-
tárgyunk, hiszen ének tanítónak 
képeztek minket. Kiskoromtól éne-
keltem és így előnyben voltam min-
denkivel szemben az osztályban. Kis 
létszámú osztályok voltak, és ez is 
előny volt. Mindenkivel személyre 
szólóan tudott foglalkozni. Tőle nem 
csak zenét tanultunk, ő nevelt is, be-
csületre, őszinteségre, szorgalomra, 
rendszerességre. Mindig megkövetel-
te, hogy magyarázzuk meg, mit miért 
írtunk le, miért éppen azt a hangot? 
Azt mondta, hogy a hamis, a fals hang 
kell, hogy fájjon, ha elhangzik. Ha 
nem fáj, akkor nem tanultuk meg, mi 
a tiszta hang, vagy hangzat. Így kell 
legyünk a bűnnel, rezonáltam én. Ha 
nem fáj a bűn, a tisztátalanság, akkor 
én még nem vagyok tisztában annak 
káros és romboló hatásával. Nem is-
mertem meg Jézus halálának okát és 
feltámadásának erejét! Ez vérré kell 
váljon, mondta ő, életformává, ami 
lelki életemben a hit. „A nagykorú-
aknak pedig kemény eledel való, mint 
akiknek érzékszervei a gyakorlat kö-
vetkeztében már alkalmasak a jó és a 

rossz megkülönböztetésére.” Zsid 4,15.
Sok mindent tanultunk, amit be tud-
tam építeni lelki növekedésembe: 
általános történelmet, zene történe-
tet, művészet történetet, pedagógiát, 
pszichológiát, módszertant – ezeket 
mind tudtam használni a gyermek-
munkában.
Szerbül tanultam, szerb irodalmat 
és oroszt. Viszont Tatica, így hívta 
mindenki az idős tanárt, csak úgy 
minden magyarázat nélkül, felhív-
ta figyelmemet a keresztény iroda-
lomra, mi lenne jó, ha elolvasnám. 
Beiratkoztam a városi könyvtárba, 
és magyarul olvastam. Sokat olvas-
tam a négy év alatt és azután is. Sokat 
tanultam így világról és emberekről, 
de egyszer megszakadt. Mintha meg-

csömörlöttem volna. Ezután 
csak hívő irodalmat olvas-

tam és olvasok.
Amivel problémám 
volt, az a zongora volt. 
Nem volt zongorám, 
és keresnem kellett, 

ahol bérbe gyakorolha-
tok. Ez sokszor a távolság 

és egyéb miatt akadá-
lyokba ütközött. A harmó-

nium után nagyon idegen volt nekem. 
Sokszor mondta a tanárnő, hogy nem 
jó, de nem mondta, hogy miért. Mégis 
sikerült jól vizsgáznom belőle, de 
keveselltem, amit tanultam. Tatica 
mondta, hogy a hangszertudás nagyon 
fontos, és nekem nem ment. Ez bána-
tom még ma is. Imádkoztam ezért, de 
az Úr olyasmit mondott, amit nehéz 
volt elfogadni, hogy ennyi nekem elég 
kell legyen. Sokszor panaszkodtam az 
Úrnak, hogy kevés a tudásom, de újra 
azt a választ kaptam, hogy ennyivel 
kell munkálkodjam. Megértettem, és 
megnyugodtam. Az egy tálentom is 
szaporítható, és én ahol csak lehetett, 
kiterítettem „szőnyegemet” és árul-
tam a portékámat. „... mondom nek-
tek, hogy akinek van, annak adatik, 
akinek pedig nincs, attól még az is 
elvétetik, amije van.” Lk 19,26.

Nagyajtai Eszter  
(Részlet önéletrajzi írásából)

Az utóbbi időben egyre többünk-
ben felmerült a kérdés, hogy mi a 
helyzet Ukrajnában, hogyan tu-
dunk segíteni testvéreinknek. A 
Munkácsi Gyülekezetből beszél-
tem egy testvérnővel, aki a követ-
kezőkről tájékoztatott:
A háború, bár területileg válto-
zó módon, de mindenütt komoly 
problémákat okoz az országban.
– A fizetések a tavalyi 150 dollár-
ról 70 dollárra csökkentek
– Az energia, rezsi árak jelentősen 
megnőttek
– A kezdetben indult és később 
enyhült keresztény üldözés újra 
megerősödött a háborús területe-
ken. Sok keresztény hal meg ma 
hitéért. Szétlövik, lerombolják a 
templomokat, gyülekezeti házakat.
– A segélyszállítmányokat, amit 
Kárpátaljáról visznek nem min-
den esetben tudják célba juttatni, 
mert azt is szétlövik. Jó esetben a 
szállítók megmenekülnek.
Kértem a testvérnőt, hogy érte-
sítsen a presbitérium döntéséről, 
miben, hogyan tudunk segíteni!
Tervezzük az utazást Munkácsra.  
Valószínűleg pénzbeli adományun-
kat tudjuk eljuttatni testvéreinknek, 
akik felelősen az Úr előtt eljárva 
tudnák szétosztani.
Legyen imatéma Ukrajnában élő 
testvéreink élete, és ha Isten a pénz-
tárcánkat is szeretné megnyitni ne 
legyünk engedetlenek!

Jóska (Élő Reménység 
Alapítvány)

Kedves Testvérek!

Hozzád kötötten – 
mégis szabadon! 

Elhívtál! – Mérhetetlen kegyelem! 
Szolgálatodra! – Drága kiváltságunk! 
Szereteted érezve szüntelen, 
ha Te vezetsz, béke útjain járunk.
Csak egyet követelsz tőlünk: hűséget. 
Jele engedelmesség, bizalom, 
magunk új meg új átadása néked, 
Hozzád kötötten – mégis szabadon!

(Tiele Winckler Éva,  
fordította: Túrmezei Erzsébet)
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Egy szomorú történetet szeretnék 
megosztani a kedves testvérekkel. Az 
Úr Jézus Krisztus ma is csodálatosan 
ment meg olyan helyzetekből, ahol az 
emberek nekünk rosszat akarnak, de 
Ő mást készít el a számunkra.
A kálváriám 2009. őszén kezdődött. 
Egy Tüzép telepen dolgoztam már 
nyolc éve, mikor a „válság” oda is be-
köszöntött. Veszélybe került az állá-
som, akkor én már az 55. évemben 
jártam. Nagyon nehezen viseltem ezt 
el. Mindig bíztam Istenben, úgy gon-
doltam, ez nem véletlen, csak még nem 
értettem. „Istennél mindennek ren-
delt ideje van!” Isten tudta azt, amit 
én még nem is sejtettem, hogy többet 
kell foglalkoznom a lelki életemmel. 
Belebetegedtem ebbe az állapotba. 
Isten megszólított, és elkezdtem min-
den kedden Biblia órára, közösségbe 
járni. Egyik óra után, Anikó (lelkész) a 
következő Igét mondta nekem: „Mikor 
félnem kellene is, én bízom benned.”
Ő ismerte a történetemet. Eltelt pár 
nap, és az Ige testet öltött. Megjelent 
nálunk a keresztlányom a követke-
ző ajánlattal: egy „látvány pékséget” 
nyit, és szeretné, ha nála dolgoznék. 
Ő tudta, hogy mi az én végzettségem, 
(boltvezető) hiszen gyermekkorában 
volt, hogy bevittem a munkahelyemre. 
Nagyon szeretem a szakmámat! Hat 
héten keresztül ment a lelki próba-
tétel. Bíztam benne, és nem érdekelt 
mások negatív véleménye (családom 
figyelmeztetése). Nem engedtem sen-
kinek a döntéshozatalnál (sajnos most 
már tudom, hogy ez hiba volt). Nem 
kértem Isten áldását sem! Mindent 
ígért a beszélgetések során, de nem 
láttam a figyelmeztető jeleket, dön-
tést hoztam, kiléptem a Tüzéptől, és 
beléptem a Pékségbe. Dolgoztam ren-
desen, becsületesen, minden szakmai 
tudásomat beleértve. Majd az első fi-
zetésemnél jöttek azok a problémák, 
amit előre jeleztek nekem. Meg mertem 
kérdezni, hogy miért nem az történik, 
amibe megállapodtunk, erre a kapcso-
latunk ott azonnal megváltozott. Majd 
két hónap munka után megszüntette 
a munkaviszonyomat. Számomra ez 

hatalmas csalódás volt, ekkor értet-
tem meg Isten aznapi Igéjét: „Saját 
háza népe lesz az ember ellensége”. 
Koromnál fogva sehol nem tudtam 
utána elhelyezkedni, mindenhol azt 
mondták, fiatalabbakat keresnek. 
Gondolom a Testvérek közül ezt az 
érzést sokan már megtapasztalták. A 
lelki életemmel kezdtem komolyabban 
foglalkozni, mert tudtam, hogy csak 
Isten képes ezt megoldani. Kemény  
megpróbáltatásos idő kezdődött az 
életemben. Teljes elkeseredés, hogy 
most mi lesz. Egy keresetből a mai 
világban nem könnyű a megélhetés. 
Jézus mindig a legjobbkor küldött 
segítséget, Ő nem hagyott magamra! 
Elkezdtük a földet művelni, Isten ál-
dása a mai napig rajta van. Sok mun-
kával jár, de tudjuk, a két kézi munkát 
áldja az Úr! Sokszor megvallottam a 
testvérek előtt, hogy mint Pál apostol, 
én is a jelen körülményekben is, bár 
szűkölködök, mégis bővölködök. Egy 
szóval bár szegényen, mégis gazdagon!
Egy szép délelőtti napon felhív telefo-
non az egyik hívő testvérem. Kérdése, 
hogy nem szeretnék-e itthon a falu-
ban dolgozni? Elmondja, hogy egy 
Temetkezési Cégnél kellene munkát 
vállalnom. Hirtelen nem is tudtam, 
mit mondjak. Majd eszembe jutott 
az aznapi Ige. „A legrosszabban is 
keresd a legjobbat. Istened, az Úr, 
áldásra fordította az átkot, mivel sze-
ret téged Istened, az Úr” 5.Móz,23,6. 
Találkoztam a vállalkozóval. Sok kér-
dés merült fel bennem, ami az én lel-
kembe nem fért bele (meg tudom-e 
oldani ezt a nehéz feladatot). Tudtam, 
hogy fontos döntést kell hoznom, de 
folyamatosan vívtam magammal, 
kértem az Urat, hogy mutassa meg, 
ha Ő áll a dolgok mögött.
Az Úr válaszolt: „Veled van Istened, 
az Úr, Ő erős, és megsegít. Boldogan 
örül neked, megújít szeretetével, uj-
jongva örül neked.” Zof 3,17. Még min-
dig kevésnek éreztem az Úr bíztatását, 
talán nem bíztam magamban. Persze 
nem is magamban kell bíznom, ha-
nem az Úr Jézus Krisztusban. Újabb 
Igét kaptam: „Mindenki maradjon 

abba a hivatásban, amelyben elhíva-
tott; ne legyetek emberek rabszolgái. 
Ha viszont szabaddá lehetsz, inkább 
élj azzal. Mindenki abba maradjon 
meg Isten előtt testvéreim, amibe el-
hívatott.” 1 Kor 7,20-24. Ekkor már 
éreztem, hogy ez nekem az Isten által 
kijelölt út, amit csinálnom kell.
„Meglátjátok majd, hogy jóra fordít-
ja sorsotokat” Zóf 3,20. Igen, meg-
láttam az Úr csodálatosan elintézte 
azt, amit kijelölt nekem, nem leszek 
az emberek rabszolgája – szabaddá 
tesz. Nem szakadok el az én drága 
Jézusomtól, és boldogan végezhetem 
az Ő általa elhívatott hívő életemet. 
Ennyi erősítés után még mindig ké-
telkedtem, harcoltam a magam útját, 
hogy Istenem, ezt Te akarod? 
Majd az Úr Igéje így szólt: „Akit szeret 
az Úr, megdorgálja” Zsid 12,6. Milyen 
kegyelem, hogy megértettem, az Úr 
éppen most készít engem arra a helyre, 
ahol továbbra is közösségben lehetek 
vele. Majd így folytatta: „Vegyétek fel 
magatokra az én igámat és tanuljátok 
meg tőlem…” Mt 11,29. Jézus azt kéri, 
vegyem föl az iga egyik végét, de az 
erő nála van, és így könnyebben meg-
oldom a fela datot. Ekkor elgondolkoz-
tam, hogy milyen Igékkel erősített az 
Úr, hogy ez valóban az ő munkája! Így 
továbbra is az Úr szolgálatában ma-
radhatok, nem kell bánkódnom, hogy 
nem értettem meg esetleg az üzeneteit. 
Majd másnap reggeli imádkozásomra 
így válaszolt az Úr: „…ne bánkódja-
tok, mert az Úr előtt való öröm erőt 
ad nektek.” Neh 8,10. 
Elfogadtam az állást! Isten kegyelme 
által, két év munka nélkül, ma már 
elmondhatom, három éve dolgozom! 
Minden napi életemben, a munkám 
során naponta tanúbizonyságot tu-
dok tenni Jézus Krisztusról, aki az 
Örök Életet ígérte nekünk! Ő az, aki 
soha nem hagy magunkra! Mindenkit 
csak arra bátorítok, hogy keresse 
Isten Országát, a többi ráadásként 
megadatik!

K.-né Ibolya, Páty
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Egy újfordítású Biblia (BibliaLiga 
Egyszerű fordítás) úgy adja vissza 
2.Krón 18,23-ban leírtakat, hogy 
Cidkijjá Kanaaná fia odalépett 
Mikájéhu ben Jimlához és pofon-
vágta. Mégpedig az egyik próféta a 
másikat. Az 1990-es új-fordítás is 
nagyjából követi Károlit, hogy „ar-
cul ütötte”, illetve Károlinál: „arcul 
csapá”. Bevallom, hogy noha a ket-
tő ugyanazt jelenti, de már az „arcul 
ütötte” is olyan megszokott lett, hogy 
fel sem figyeltem rá, ez valójában mit 
is jelent. Azt, hogy pofon ütötte. Ez a 
szó „ütött meg” engem is egy reggeli 
áhítatom alkalmával, hogy elgondol-
kozzak rajta, hogy is van ez a pofon 
kérdés? 
A történet szerint Jósafát, Juda királya 
kierőszakolta Ahábnál, Észak-Izráel 
királyánál, hogy a négyszáz prófé-
tán kívül meg kellene kérdezni még 
Mikájéhut is, a Jimla fiát. Ugyan már 
megállapodtak abban, hogy harcba 
bocsátkoznak Rámót-Gileádért. Szép 
békességben ült egymás mellett a két 
király Samária kapujában a díszes tró-
nuson, és annak rendje-módja szerint 
megkérdezték már az Urat is, és min-
denki csak jót jövendölt. Jósafátnak 
valami mégis gyanús lehetett ebben 
a nagy egyetértésben. De nem állt fel, 
és nem hagyta ott Ahábot, csak még 
egy megerősítést várt. 
Jó előre figyelmeztették Mikájéhut 
a csata előtti lelkesült hangulatra, 
csatlakozzon ő is. Ne rontsa el a ki-
rályok és a harcosok kedvét. Színleg 
meg is tette. Végül Aháb provokálta 
ki az igaz szót, amiért ez a pofon el-
csattant. Kilógott Mikájéhu a próféták 
sorából. Elvette a győzelembe való 
bizakodást, a katonák harci kedvét 
elrontotta a „rossz időpontban” elmon-
dott fenyegető jóslatával. Ráadásul 
a király halálát, Izráel vezetőjének 
dicstelen pusztulását is bejelentette. 
A mennyben már kimondták felette 
az ítéletet. Mindeközben Izráel lelke-
sen készült a győzelemre. Ráadásul 
mintegy isteni beavatkozás eredmé-
nyeképpen várva azt. Itt csattan el 
ez a pofon. Aztán mégis minden úgy 
történt, ahogy a pofonvágott próféta 
előre megmondta. Az ütközetet el-

vesztették, a király egy látszólag vé-
letlen következtében meghalt, – egy 
találomra kilőtt nyílvessző eltalálta.
Ebben a történetben nem arról van 
szó, hogy a Mikájéhu próféta egy 
született ellenzéki, aki hősködik. Aki 
„csak azért is” megmutatja, hogy a ha-
talmasokkal szemben van bátorsága 
megmondani az igazságot. Nem fél, 
nem lehet megijeszteni. Nem hisz az 
efféle lelkes felvonulásokban, és ha 
már hívták, hát megmondja róluk 
lesújtó véleményét. 
Mikájéhú ben Jimla a diadalittas han-
gulat ellenére meri elmondani a lelkes 
megmozdulás közeli vereségét. Nem 
mint egy az „isteni megbízás alapján” 
kárörvendő. Ő sem olyan bölcs, hogy 
előre látná, amit a közönséges halan-
dók nem. Csupán arról van szó, hogy 
mivel próféta, akit nem lehet megvá-
sárolni, lekötelezni, kénytelen meg-
mondani azt, amit Isten jelentett ki 
neki. Kellemetlen ez a hallgatóknak, 
hiszen ítéletről szól. A hallgatók íté-
letéről. De nem a próféta ítélete ez, 
hanem az Istené. A prófétának is 
nehéz kimondani. Szívesebben nem 
mondaná, szívesebben mondana ő is 
valami jót, valami biztatót. De nem 
teheti. Akkor se, ha pofonvágják, ak-
kor se, ha leköpik.   
A leköpött Megváltó (Mt 27,30) ott 
állt elítélői előtt, és nem köpött visz-
sza. Nem kezdte felsorolni az őt elíté-
lő főpapok és farizeusok bűneit. Sötét 
üzelmeik arcukba vágásától eltekintett. 
Elképzeltem, hogyan éreztem volna én 
magamat az Ő helyében. Ha a gyüle-
kezetem szeme láttára köptek volna le, 
meddig maradhattam volna még ott 
abban a gyülekezetben mint pásztor? 
De elém jöttek az ünneplő sokaság-
gal szemben az igazság mellett kiálló 
szolgatársaim. A békegyűlések idején 
passzívak. A fesztiválok idején hall-
gatók. Gyülekezetük önünneplése 
idején a fejüket csóválók. A lelkes fel-
vonulókért imádkozók. Akiket azért 
lett volna fontos megnyerni az ün-
nepnek, mert éppen ők hitelesítették 
volna annak Istentől való voltát. De 
ők ezt nem merték felvállalni, inkább 
vállalták a pofonokat vagy a fejcsóvá-
lást. A népszerűtlenséget. A lenézést.

Hiába kérték őket, hogy zárkózzanak 
fel a többséghez, mert ha nem, nya-
kukba akasztják a táblát: ünneprontók, 
közösségellenesek, mindig kilógnak a 
sorból. Pedig ők is szívesen beálltak 
volna, sőt akár élére is álltak volna 
egy-egy ilyen ünnepi menetnek, ha 
nem látták volna azt, hogy ebből a 
menetből csak egy valaki hiányzik: 
az Isten. Csak ezért fog az ünneplés 
elhalni, a mozgalom elbukni, vere-
séget szenvedni, utóbb megszégye-
nülni. Ezért fogják idővel elfelejteni, 
vagy csak rossz példaként emlegetni. 
Ezért kell néha elgondolkodni egy 
ünnepi felvonulás alkalmával, hogy 
mit csinál mindeközben a menny? 
Velünk ünnepel-e, vagy pedig éppen 
a fejét csóválja? 
Hát lehet az Isten igaz prófétáinak po-
font adni? Ha Mikájéhu ben Jimlának 
lehetett, ha a Názáreti Jézusnak lehe-
tett, akkor bizony lehet. De vigyázzunk, 
nem minden „pofon” az Úr igazsá-
gáért csattan. Van, hogy ez nekünk 
nagyon is megjár. Önfejűségünkért, 
tudatlanságunkért, felfokozott hiúsá-
gunkért, tapintatlanságunkért, és ki 
tudja még mi mindenért. Egyik pofon 
nem ugyanolyan mint a másik. Két po-
fozkodó sem azonos indulattal vagy 
érdekből pofozkodik. Az egymással 
harcoló atyafiak akkor sem az Úrért 
kapják vagy adják a magukét, ha ezt 
képzelik. Nagy lelki tisztánlátás kell 
ahhoz, hogy meg tudjuk különböz-
tetni a kettőt egymástól. Senki ne 
szenvedjen úgy, mint gyilkos, tolvaj, 
gonosztevő vagy más dolgába avat-
kozó (1Pt 5,15). Ha azonban az Úrért 
szenved, dicsőítse Istent. 
Ha valakit üldöznek, kirekesztenek, 
lesik, hogy rajtakapják valamin, csak 
azért, mert a tömeg ellenében is meg-
áll az igazság mellett, mielőbb döb-
benjen rá, hogy egészen jó társaságba 
került. Így üldözték a prófétákat is, 
meg Jézust is (Mt 23,34-39). De azért 
mégis csak ők tettek legtöbbet a vég-
ső nagy ünnepi felvonulás érdekében, 
amikor már majd nem az ember, ha-
nem az Isten igazságának a diadal-
mas ünnepi felvonulása következik.  

Hegyi András
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it, természetesen a legizgalmasabb a 
stúdió látogatás volt. A zenei felvéte-
lekre alkalmas stúdiótól a TV felvé-
telekhez felszerelt termen át az éppen 
aktív élő műsort sugárzó helyiségig 
mindenütt jártunk. Beszélgettünk a 
nemzetközi műsorokat készítő stáb 
tagjaival, és a nap végén együtt va-
csoráztunk a munkatársak és vezetők 
egy jelentős csoportjával, amelyet ők 
maguk készítettek és a frissen sültek 
is az ERF kertjében készültek avatott 
technikai vezetők által.
Belefért az út programjába az ERF 
kuratóriumának elnökével eltöltött 
nap is Marburgban. Ez a csaknem 
teljes épségben megmaradt közép-
kori hangulatú kisváros nem csak 
magyar vonatkozásai miatt jelentős 
– itt élt élete utolsó éveiben és itt ala-
pított a szegények számára kórházat 
Árpádházi Erzsébet –, de itt találko-
zott a reformáció két nagy vezéralakja 
Luther Márton és Zwingli Ulrich is. 
A gyönyörű és tanulságos séta mel-

lett a rengeteg beszélgetés töltötte ki 
a napot, amelyet még egy igen hosszú 
esti eszmecsere követett.
Tanulni mentünk és ötleteket gyűj-
teni. Bízvást állíthatjuk, hogy Isten 
mindkettőre bőven adott lehetőséget, 
amit szeretnénk a mindennapok gya-
korlatában tettekre váltani.

Wetzlar. Kisváros Németországban, 
de a MERA számára évek óta sokkal 
több ennél. Az ERF székhelye (német 
evangéliumi rádió), ahonnan a nap 

minden percében evangéliumi adások 
sorozata indul útjára, hogy a külön-
féle korosztályok hallgatóit – és né-
zőit – megszólítsa az örömüzenettel.
Nagy ajándéknak tekintjük, hogy 
július 1 és 4 között a MERA 10 fős 
csapata részt vehetett egy igazán in-
tenzív tanulmányúton. Nem csak a 
régi igazgatóval Horst Marquardttal 

volt módunk találkozni, aki éppen ér-
kezésünkkor tartott áhítatot a rádió-
ban dolgozóknak, hanem a nem sokkal 
korábban kinevezett új igazgatóval 
Dr. Jörg Decherttel is. Házigazdánk 
az ERF-nél töltött munkanapnál az a 
Claudia Schmidt volt, akit éppen ér-
kezésünk előtt neveztek ki projekt-
igazgatóvá.
Az a szívélyesség, amellyel a magyar 
csoportot fogadták minden elképze-
lésünket meghaladta. Percről percre 
beosztott programunkat német preci-
zitással készítették elő. Egymást váltva 

hallgattunk előadásokat az új és régi 
műsorokról, az aktuális változásokról, 
a várható kihívásokról, az anyagi és 
lelki szükségekről. Magától értetődő 

természetességgel kalauzoltak végig 
bennünket a különböző szerkesztősé-
gek szobáin és válaszoltak nagy kö-
rültekintéssel a feltett kérdéseinkre.
Nagy érdeklődéssel hallgattuk a régi 
és új technikák alkalmazásáról szóló 
beszámolókat. A digitális rádiózásban 
valóságos úttörőként van jelen a né-
met médiában az ERF. Sok éven ke-
resztül készítették elő az átállást, de 
a rövidhullámú adások feladása még 
így is megrendítette a nagy számú, 
sok százezres hallgatóságot.
Azt is érdekes volt hallani, hogy a ren-
geteg terület mellett is a legnépszerűbb 
az a csatorna, amely a hagyományos 
keresztyén értékeket képviseli és biblia 
magyarázatokat, istentiszteleteket, a 
bibliai értékrendet felmutató interjúkat 
és zenét sugároz. Úgy tűnik Európa 
szerte igaz az a megfigyelés, hogy az 
idősebb generáció adományai teszik 
lehetővé az ifjabb generációk számára 
készülő műsorok célba juttatását is. 
Mivel elsősorban a technikai területen 
dolgozók alkották a küldöttség tagja-

A MERA csoport Claudia Schmidt programigazgatóval

Luther és Zwingli, a két nagy re-
formátor találkozása Mar burg ban

A reggeli áhitaton részvevők egy csoportja

Vezető technikusok készítik 
a vacsorát
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Minden műsorunk meghallgatható honlapunkon, a www.mera.hu címen. A frekvenciák/
hullámhosszak esetleges változását időben közölni fogjuk. A mű sor vál to zás jogát fenn tartjuk!  
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Egy-egy olyan alkalom, amikor kisgyermekek állnak 
a gyülekezet elé, mindig nagyon kedves a szülőknek, 
nagyszülőknek, a gyülekezetnek is. Igen ám, de ritkán 
gondolunk arra, hogyan is élik ezt meg a gyermekek?
Néhány évvel ezelőtt egy ilyen istentisztelet előtt gyü-
lekezetek a gyermekek egy budapesti gyülekezetben, s 
nagy volt az izgalom a kicsik körében. Az egyik csoport-
ban különösen, hiszen leginkább 3-4 éves gyermekekből 
állt. A hangulat pedig ebben a korban is ragadós, s az 
első elhangzó „úgy félek” és „nem akarom” után egyre 
reménytelenebbnek látszott, hogy a csoport egyáltalán 
hajlandó lesz-e a szépen megtanult bibliaverseket el-
mondani. A tanítók és édesanyák mindent megtettek, 
hogy mentsék a menthetőt, jöttek a szokásos ígéretek 
is, ám a küzdelem eldőlni látszott – s nem a felnőttek 
álltak nyerésre. 
S akkor megszólalt egy kislány. Ő eddig se állt a duzzo-
gók és szipogók közé, egyébként is szívesen tanulta és 
mondta egyik aranymondást a másik után. Hátravetette 
szőke fürtjeit, s a többiekre nézve azt mondta: „Tudjátok, 
az van a Bibliában, hogy „szolgáljatok az Úrnak, öröm-
mel! Na, menjünk!” 
Egyszeriben csend lett a teremben. Az alig hároméves 
„kispróféta” szavai lecsendesítették a kortársakat, és 
elnémították a felnőtteket is. „Szolgáljatok az Úrnak 
örömmel! Na, menjünk!” Ennyi volt az egész üzenet, s 
a felbolydult méhkasból kedves és szelíd gyermekcsapat 

lett újra, akik egymás kezét megfogva, nagy békesség-
ben vonultak a gyülekezet elé, s el is mondtak mindent, 
amit tudtak.
Ugye, néha arcpirító gyermekeink, unokáink hite. Az 
előbbi kis történet kislányát személyesen is ismerjük, 
sőt időről időre a gyermekműsorban felhangzik egy-egy 
bibliavers, amit vele vettünk fel. 
Talán nem véletlen, hogy a Megváltó egyszer így imád-
kozott: „Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és 
földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és ér-
telmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, 
Atyám, mert így volt kedves te előtted”. (Lukács 10,21) 
Talán az Ön családjában is vannak emlékezetes esetek, 
kedves Olvasó, amikor a gyermek hite világító fáklyaként 
ragyogta be a felnőttek szívét is. Kérjük, írja meg nekünk 
történetét, hogy közreadhassuk a decemberi Antennában, 
illetve a Lelkiposta műsorában. Természetesen szívesen 
fogadjuk azokat az eseteket is, melyek nem saját csalá-
don belül történtek, hanem óvónőként, pedagógusként, 
lelkipásztorként, orvosként, bibliakör vezetőként vagy 
hittanoktatóként élték át olvasóink.
A Pályázat mottója: 

„A kisdedeknek kijelentetted” 
Beküldési határidő: 2015 október 15. 
Az első 15 beküldőt jutalmazzuk.



        

koztunk volna”, „Bárcsak hamarabb 
léptünk volna” és így tovább. De aztán 
úgy döntöttem, ahelyett, hogy azon 
siránkoznék, ami már elmúlt, elen-
gedem, és hiszem, hogy Isten valami 
jobbat tartogat a számunkra.
Találtunk egy gyönyörű telket, egy 
szép környéken, azonban a rajta álló 
ház eléggé lepukkant állapotban volt; 
meg sem közelítette álmaink házát. 
De mégis az volt a meggyőződésünk, 
hogy Isten ezt a házat készítette ki 
számunkra. Bár az elképzeléseinket 
félre kellett tennünk, egy hatalmas 
természetfeletti békességet éreztünk. 
Ajánlatot tettünk a házra, és hama-
rosan meg is vehettük.
Nem volt medence, helyette viszont 
volt repedezett padló, nehezen csukó-
dó ablakok és egyebek. De eldöntöt-
tem, hogy nem nézek vissza, és nem 
arra nézek, amit nem kaptam meg. 
Bár a ház nem volt tökéletes, mégis 
arra az időszakra az volt a megfele-
lő. Úgy néztem rá, hogy Isten adta ne-
künk, és megszerettem.
Három éve laktunk ott, amikor Isten 
annyira megáldott minket, hogy még 
a legvadabb álmainkban sem gondol-
tuk volna. A telkünk felét annyiért si-
került eladnunk, mint amennyiért az 
egész ingatlant és a telket vettük! Így 
felépíthettük álmaink házát. Isten a 
repedt padlós házat arra használta, 
hogy végigvezessen minket a hit út-
ján. Ezen keresztül tanultunk meg 
bízni Benne egy új módon, és hinni, 
hogy Ő mindig tudja, mi a legjobb 
számunkra. Bár természeti szinten, 
visszalépésnek tűnt, szellemileg vi-
szont mégis előrelépés volt.
Ha azt gondolod: „Az életem más len-
ne, ha ez vagy az meglenne, vagy ez 
vagy az nem történt volna” – engedd 
el. Bízz benne, hogy Isten irányítja a 
lépteidet. Lehet, hogy most nem ér-
tesz mindent, de ha elengeded azokat 
a dolgokat, amik nem működtek, és 
megmaradsz a hitben, Ő garantáltan 
el fog vinni a megfelelő helyre!

Victoria Osteen - Gy. L. hídépítő  
(http://evangelikus-ifi.blogspot.hu) 

Testvéreim, én nem gondolom ma-
gamról, hogy már elértem, de egyet 
teszek: ami mögöttem van, azt elfe-
lejtve, ami pedig előttem van, annak 
nekifeszülve futok egyenest a cél felé 
(Filippi 3,13-14)
Amikor nem jönnek össze a dolgok, 
legtöbben próbáljuk megfejteni, hogy 
miért. Természetesen hasznos, ha le-
vonjuk a konklúziót, hogy legközelebb 
jobban tudjuk csinálni a dolgokat.
Azonban óvatosnak kell lennünk, mert 
könnyű beleesni abba a csapdába, hogy 
túlanalizálunk, bűnbakot keresünk, 
vagy teljesen belebonyolódunk a mi-
értekbe. Ez nem csak, hogy nem vezet 
semmi jóra, de ráadásul utat nyit a fé-
lelemnek, ami végül megbénít.
Ahhoz sem kell sok idő, hogy belecsúsz-
szunk a „bárcsak ez lett volna, vagy ne 
lett volna” szindrómába: „Bárcsak el-
mentem volna egyetemre”, „Bárcsak 
ő lett volna a házastársam”, „Bárcsak 
megvehettem volna azt a házat”. Fel 
kell ismernünk, hogy nem jutunk elő-
rébb, ha folyton hátranézünk. A múl-
tat nem tudjuk megváltoztatni, akkor 
miért ne nézzünk előre, ahová Isten 
akar vinni minket? Úgy tűnhet, hogy 
valami jóról maradtunk le, de emlé-
keznünk kell, hogy Isten mindig vala-
mi jobbat tartogat számunkra.

Évekkel ezelőtt történt, friss házasok 
voltunk Joel-lel, és elhatároztuk, hogy 
veszünk egy házat. Találtunk is egyet, 
ami úgy tűnt maga a tökély! Gyönyörű 
környéken, ahol fiatal családok lak-
tak, és még medencéje is volt, amire 
mindig is vágytam. Ajánlatot tettünk 
a tulajdonosoknak, és imádkoztunk. 
Teltek-múltak a napok, de semmi hír. 
A hit szavait szóltuk, még megvallást is 
tettünk, hogy „ez a mi házunk”. Senki 
sem lakott a házban, így esténként au-
tóval odamentünk nézegetni a házat, 
és álmodozni. Sajnos a tulajdonosok 
nem a mi ajánlatunkat fogadták el, 
másnak adták el a házat. Az ajtó bezá-
ródott, én pedig rettenetesen csalódott 
voltam. Annyira biztos voltam benne, 
hogy miénk lesz a ház! Arra gondol-
tam, „Bárcsak jobb ajánlatot tettünk 
volna”, „Bárcsak keményebben imád-
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