A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

2017./5. szám

„Íme, az ajtó előtt állok , és zörgetek”

(Jelenések 3,20)
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A szerkesztő
üzenete
Sok éve már, hogy Olvasóink talál
koznak az Antenna magazin kü
lönös írásaival. Olvasók írnak az
olvasóknak és hallgatók a hallga
tóknak, hiszen magazinunk elvá
laszthatatlanul kapcsolódik rádió
műsorainkhoz. Különös állomáshoz
érkeztünk. Immár 49 alkalommal
hirdettünk pályázatot, s vártuk hall
gatóink/olvasóink történeteit, (mos
tani újságunk 17. oldalán találják a
legújabbat) de a következő – decem
beri magazinunkban elérkezik az
50. pályázat ideje. Szeretnénk, ha
ez különösen közel állna az Önök
szívéhez, s ezért arra gondoltunk:
jó lenne, ha Önök tennének javas
latokat! Mi az a téma, amit évek óta
hiába vártak? Miről olvasnának
legszívesebben? Természetesen ez
egyben annak felajánlása is, hogy a
legjobb témákat közzétesszük és a
következő év Antennáiban pályá
zati felhívásként találkoznak ve
lük! Kérem, javaslatukat küldjék
el nekünk „Van egy jó témám”
megjelöléssel legkésőbb november 20-ig (1428 Budapest, Pf.4,
vagy radio@mera.hu)
Az 50. pályázat kapcsán versenyt
hirdetünk játékos kedvű olvasóink
és hallgatóink között. Kíváncsiak
vagyunk, vajon hány pályázat témá
jára emlékeznek még? Kérjük, sorol
janak fel, amennyit csak tudnak és
küldjék el nekünk. Az 50 legtöbbre
emlékező megfejtőt CD jutalomban
részesítjük. Természetesen annak
is örülünk, ha valaki azt írja meg,
mit is jelentettek számára a koráb
ban megjelent pályázati témák.
Közben természetesen szívből re
mélem, hogy ez a mostani Antenna
nem csak a kezükig, de a szívükig is
eljut. Minden írás szerzőjéért hálá
sak vagyunk, hiszen nélkülük nem
tudtuk volna eljuttatni Önökhöz a
reformáció 500. évfordulójának
napjaiban újságunkat. Isten áldá
sát kívánom minden Olvasónak!
Kulcsár Tibor

„Az emberek cselekedeteinél a te ajkad
igéjével vigyáztam az erőszakosnak
ösvényeire.” (Zsolt 17,4)
Döbbentem olvastam az elmúlt na
pokban, milyen brutálisan gyilkolnak
meg embereket falvainkban, váro
sainkban. Sokszor bosszúból vagy egy
kis pénz reményében. Azután jött a
hír Las Vegasból, hogy egy eddig jo
gi értelemben vétséget sem elkövetett
ember lemészárol másokat minden
ok nélkül. Azóta folyik a találgatás:
miért is tette ezt? Ezzel kapcsolat
ban két dologra szeretném felhívni
a figyelmet. Az egyik a látás, a másik
a kívánság. Sokan nem vagyunk tu
datában annak, hogy korunknak az
az érdeke, hogy a TV, a képernyő és/
vagy a mobiltelefon elé szegezze az
embereket. Rejtett programok kö
vetik nyomon, mit nézünk, mit ol
vasunk, mire kattintunk, és máris
tálalva vannak a minket érdeklő hí
rek és főleg reklámok.
Az öt érzékszerv közül (látás, hallás,
szaglás, ízlelés és tapintás) a látás az,
amelyik a legnagyobb hatással van
ilyen szempontból ránk. Nem vé
letlen, hogy ma már a reklámokban
nem száraz adatokat, tényeket olvas
fel valaki a kínált termékről, hanem
a színészek egy életérzést kívánnak
átadni, fel akarják ébreszteni a kí
vánságot. Észre sem vesszük, s máris
elindulunk egy úton, amit a bűn útjá
nak is nevezhetünk, aminek a lépé
sei: látni, vágyni, elvenni, kielégülni.
A Bibliában olvashatjuk: „A testnek
lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha pedig a te szemed gonosz,
a te tested is sötét.” (Lk 11,34). Ezért
rendkívül fontos, mi az, amit beenge
dünk, tovább engedünk a lelkünkhöz
vezető úton. Naivan azt gondoljuk, mi
elég erősek vagyunk, ránk ezek nem
fognak hatni, ha egy kicsit engedünk
is. Csak a sok nyugtalan, álmatlan éj
szakánk után gondolkodunk el azon,
vajon érdemes volt lefekvés előtt meg
nézni azt a filmet?
Mi az, amit mostanában nézünk?
Amikor hatéves kisfiú voltam, még
ritka volt a televízió, a lelkész nagy
bátyámnak, akinél nyaraltam, sem
volt. Azért kinyafogtam, hogy egy
ismerőshöz kéredzkedjünk be, mert
meg akartam nézni a Tenkes kapi

tánya következő részét. A vasárnapi
prédikációjában már el is mondta,
hogy helytelen, ha a fiatalok ilyen
erőszakos filmeken nőnek fel. Hol
vagyunk már ehhez képest? Most a
játékprogramok arról szólnak, hány
ellenfelet kell megölnünk, hogy győz
tesek lehessünk. A filmek sikerességét
kis túlzással a filmben megölt embe
rek számával mérik. Olyan sok gyil
kosságot, erőszakot látunk, hogy az
már természetessé válik. Az életnek,
a másik ember/emberek életének az
értéke rohamosan devalválódik. Azt
hisszük, most is csak egy képernyő
előtt vagyunk, és semmi más tenni
valónk nincs, mint elővenni a baltát
vagy meghúzni a ravaszt. Nagyon
könnyű a helytelen útra tévedni, és
ha már ott vagyunk, könnyen el is
csúszunk. Nézünk valamit, abból
gondolataink támadnak, amiket ha
forgatunk a fejünkben, dédelgetünk,
szavak és tettek lesznek belőlük. S ha
itt nem állunk meg, akkor ezek szo
kásainkká válnak. Jellemünket pedig
szokásaink határozzák meg. S végül
kialakul egy olyan személyiség ben
nünk, ami a végzetünkké válhat.
Pál apostol az tanácsolja a korinthu
siaknak írt második levelében, hogy
ejtsünk foglyul minden gondolatot,
amely Isten ismerete ellen van.
Jézus Krisztus azért halt meg, hogy
minden embernek, aki hisz Őbenne,
élete legyen. Olvassuk el az evangéli
umokból azokat a történeteket, ahol
Jézus betegeket gyógyított, ahol éle
tet adott. Elmélkedjünk, gondolkod
junk ezeken. Képzeljük magunk elé,
mintha velünk történt volna meg,
hogy átformálhassák a jellemünket.
Előzzük meg a bajt. Ha nem akarunk
Sátán támadásainak áldozatául esni,
jól őrizzük a lelkünkhöz vezető uta
kat. Ne olvassunk, ne nézzünk, ne
hallgassunk meg olyasmit, ami tisztá
talan gondolatokat ébreszt bennünk.
Az értelmünk megerősítéséhez – hogy
megtanuljunk ellenállni kívánságaink
nak – semmi sem hatásosabb, mint a
Biblia tanulmányozása. Ahogy a zsol
táríró is mondja: „Szívembe rejtettem
a te beszédedet, hogy ne vétkezzem
ellened.” (119. Zsolt 11.)
R. János, Székesfehérvár
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Ugye nem kell külö
nösebben hangoz
tatnom, hogy amire
alapozom az életem,
amitől, vagy akitől
várom a megoldást
életem kérdéseire,
amiért vagy akiért
komoly áldozatokat
hozok és meghatározzák a minden
napjaimat valójában az vagy azok a
dolgok az én isteneim. Sokan nincse
nek ennek a tudatában, s nagy han
gon hangoztatják, hogy ők bizony
már nem olyan elmaradottak, hogy
elhiggyék ezt az „Isten mesét”, meg
ezt a „Jézus sztorit”, de ezzel együtt
komolyan hisznek mindenféle babo
nákban, hókuszpókuszokban, gyógy
módokban és misztikákban. Hogy
mást ne említsek: hányan nézik meg
horoszkópjukat, mennek jósnőhöz, és
tudakozzák a kártyákat vagy a csilla
gokat, félnek a fekete macskáktól és
a baglyoktól.
Tehát, felvilágosodás ide, felvilágoso
dás oda, ha tetszik, ha nem, bizony
hisz a ma embere is istenben. Lehet,
hogy nem az élő Istenben, de valami
„istenfélében” minden valószínűség
szerint, hiszen mindannyiunkban
van egy olyan űr, melyet csak Isten
maga tölthet be, s ha nem engedjük
meg neki magának ezt, akkor lesznek
önjelölt istenségek a hiánypótlásra.
Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy
a ma emberének nem az a nagy tra
gédiája, hogy nem hisz Istenben, ha
nem, hogy ezzel egyidőben bármiben
és bárkiben képes hinni. Ha őszinték
vagyunk magunkhoz, ezt az élet szinte
minden területén láthatjuk. Némelyek
sztárokat, filmcsillagokat, celebeket
és rock zenészeket imádnak, de imád
hatjuk a munkánkat, a férjünket, fe
leségünket vagy a saját gyerekünket,
(zárójelben jegyzem meg ez egy nép
szerű bálvány mostanság, különösen
olyan családokban, ahol nagyon so
kat váratott magára a gyermekáldás.)
Megint mások az ételért élnek, s is
tenük a hasuk, aztán olyanok is van
nak, akik pénz imádók, mások az ital
vagy a különféle szenvedélyek oltárán

áldoznak nap, mint nap, s olyanokat
is találunk, akik saját magukat, saját
testüket vagy éppen saját énüket ál
lítják a középpontba, s e körül forog
egész életük.
A Heidelbergi Káté, mely 1563-ban
íródott, tehát ugyancsak régen, így
határozza meg a bálványimádás lé
nyegét a 95. kérdésben: Mi a bálvány
imádás? „Az, ha az ember az egy igaz
Isten helyett, aki magát igéjében ki
jelentette, vagy még őrajta kívül is,
mást képzel vagy tartogat magának,
hogy abba bizalmát vesse.”
Hogyan lehet múlandó dolgokban
bízni, ezekbe vetni a bizalmat? Azt
hiszem nagyon könnyen, mégpedig
azért mert láthatóak, az örökkéva
ló Isten pedig sokak számára olyan
távoli, olyan megfoghatatlan, s épp
ezért olyan bizonytalan. Ellenben
a pénzem ott van a pénztárcámban
vagy a bankszámlámon. Amit elér
tem, azt elértem, a munkám való
ságos, a pozícióm magáért beszél, a
tudomány az tudomány, az egészség
az egészség, a szépség meg szemmel
látható, és sokszor nagyon kifizető
dő... Egy szóval a Sátán tálcán kínálja
ezeket a bálványokat, s ha nem va
gyunk eléggé résen, akkor könnyen
lépre csal minket.
Nézzünk egy-két konkrét dol
got, melyek szép lassan
átvehetik Isten he
lyét az életünkben.
Kezdjük talán a
mostanság pes
tisként terjedő
testkultúra neve
zetű istenséggel.
Nem is olyan ré
gen beszéltem egy
fiatal házaspárral,
akik közelről ismer
ték ezt a világot, hiszen
a leány szüleinek testépítő
szalonja volt, ahol ő is dolgozott, a
fiatalember pedig versenyszerűen
művelte ezt a sportot, ha annak lehet
nevezni. Még házasságukat is ennek
a testépítő szalonnak köszönhetik,
hiszen ott találkoztak annakidején.
Ők fogalmazták meg, beszélve a múlt

jukról, hogy ők a testépítés istenének
hódoltak annakidején, ez határozta
meg az életüket, a mindennapjaikat,
az evésüket, sőt még az egymáshoz
fűződő kapcsolatukat is, különösen
versenyek idején, mert olyankor még
a társ se számított, csak a győzelem.
Persze nem mindenki ilyen módon
szolgál ennek az istennek, vannak más
megnyilvánulásai is, hogy mást ne
említsek a mostanság oly sokat han
goztatott egészséges táplálkozás. Még
mielőtt valaki felkapná a fejét, hogy
hát ezzel meg mi a bajom, szeretném
gyorsan leszögezni, hogy semmi, ha
az a maga helyén van. Igenis fontos,
hogy lehetőleg egészségesen táplál
kozzunk, hiszen a testünkért is fele
lősek vagyunk. Tudjuk, a Szent‑Lélek
templomának kell lennie, de amikor
valakinek minden gondolata a dekák
és a kalóriák körül forog, a vitaminok
ról meg táplálék kiegészítőkről nem
beszélve, s napjában többször is rááll
a mérlegre, az már egy kicsit sok....
Mint ahogy az is sok, ha valaki csak
magával van elfoglalva: szépségével,
nagyszerűségével, csodálatos alakjá
val és képességeivel, melyeket csak az
nem lát, aki vak. S ha netalántán valaki
mégis máshogy értékeli énközpontú
embertársunkat – mert ez nem más,
mint énközpontúság vagy
én imádat –, akkor jaj
annak a semmire
kellőnek, aki meg
meri kérdőjelez
ni az „ÉN” (így,
csupa nagybe
tűvel) kiválósá
gát! Óh, hány
és hány hódo
lója van napja
inkban ennek a
bálványnak!
Vannak, akik sokkal
szebb, tudományosabb
bálványnak hódolnak, mégpe
dig magának a „tudomány” nevű is
tenségnek. Fontos dolog a haladás,
fontos dolog a teremtett világ megis
merése, hiszen már a teremtésnél er
re kaptunk parancsot, de jaj nekünk,
ha a teremtményt, azaz a tudományt
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imádjuk a teremtő helyett. Egy nagy
tudású professzor fogalmazott egy
szer úgy, miközben valamiről be
szélt, hogy „jelen tévedésünk szerint
így és így állnak a dolgok, így és így
gondoljuk a kérdést”. Meglepődtem,
de igazat kellett adnom neki, hiszen
hányszor gondoltuk azt, hogy vala
mit tudunk, jól tudunk, tudományos
megalapozottsággal, s kiderült, hogy
mekkorát tévedtünk. Gondoljunk
pl. arra, hogy most lapos a föld vagy
gömbölyű? De mondhattam volna
egy-egy betegség gyógyítási módjá
nak fejlődését is. Sokszor előfordult,
hogy amit tegnap jónak gondoltunk,
azt mára túllépte a tudomány, s jelen
ismeretünk alapján épp az ellenke
zőjéről vagyunk meggyőződve... Jól
gondoljuk? Ki tudja...
A téma szinte kimeríthetetlen, de azért
még egy divatos bálványt megemlí
tek, mint újkeletű valamit, ez pedig
a „tolerancia” nevű istenség. Fontos,
hogy elfogadjam, azaz toleráljam má
sik embertársamat, különbözőségeit,
esetleges kulturális másságát, vagy
emberi gyengeségeit, fogyatékossá
gait, ha esetleg vannak ilyenek ne
ki. De meddig mehetek el? A bűneit
is el kell fogadnom? Azokat a dolgo
kat is, melyeket a Biblia határozot
tan bűnnek nevez, Isten törvényével
össze nem egyeztethető valamiknek?
Egyik oldalról toleránsnak kell len
nem – ez csöpög a csapból is, meg
a médiából is –, a másik oldalról ott
van Isten határozott állásfoglalása.
Most melyiknek engedelmeskedem?
Mert akinek, aminek engedelmeske
dem az az én istenem. Nehéz kérdés.
Sokan elbuknak a Sátán ravaszsága
nyomán, mert van, ami nem toleran
cia kérdése, hanem bűn kérdése. S itt
nincs helye a megalkuvásnak.
Kulcsár Anikó

„Istennek nem kell már
semmi többet nekünk
adnia, hiszen már mindent
ideadott. De amit Isten
adott, csak az új ember
számára adta. Az óember
számára csak egy valamije
van: a kereszt.”
Vida Sándor

A sok kínzástól, ve kezeit így még erősebben és hatharéstől meggyötört, tósabban éreztük mezítelen testünsebekkel teli, csont kön./…/ E nyomorúságok napról
tá-bőrré lesoványo napra növekedtek, 1675. július 3-án
dott magyar rabok elvittek közülünk hetet Sziciliába, a
rémülten tapasz franciák ellen felfegyverzett gályáktalták, hogy négy ra, ahonnan négyen október 11-én
különböző gályára tértek vissza Nápolyba. Mazarius
osztják szét őket, Dániel tamási lelkész meghalt munka
hiszen legalább eddig együtt voltak közben Szirakúza mellett. Ő volt az,
és titokban közösen imádkozhattak, akit már Brucknál úgy összevertek,
erősíthették egymást.
hogy behasadt a feje.”
A rabokat az evezőpadokhoz láncol A rabok akkor sem pihenhettek, ha
ták, onnan el sem mozdulhattak – a gályák a kikötőben álltak, hanem a
ez volt a „pihenőhelyük” is. Kezük hajóácsok műhelyeiben segédkeztek
az evezőlapáthoz volt szorítva és ha vagy kötelet fontak. Este visszavit
todmagukkal eveztek. Szájukba ru ték őket a gályára, ott levették róluk
gós, körte alakú pöcköt tettek, hogy a nappali bilincseket és nehezebbel
ne tudjanak énekelni, kiabálni – a cserélték fel. „Éjjel a sok kíntól, és izkilenc hónapos rabság alatt szinte zadásban kimerülten még azt is igen
elfelejtettek beszélni is. Naponta 20 jól megvetett ágynak tartottuk – írja
órát kellett evezniük, bőrük elfe
Otrokocsi Fóris Ferenc –, ha valakélyesedett a sós tengeri leve
mely padlón vagy a kötelek közt
gőtől, lábuk gyakran vízben
sima helyen vagy az evezők
állt. Étkezéskor – anélkül,
közt, a gálya kiálló részein
tölthettük az éjszakát.”
hogy az evezést abbahagy
ták volna – az őrök kiko
***
torták a szájukból a rugós
A bécsi udvar és az itáliai
pecket, és ecetes, boros
jezsuiták hiába akarták
kétszersültet tömködtek
titokban tartani em
beléjük.
berhez méltatlan ke
A nápolyi gályákon ver
gyetlenkedéseiket, a
ték is a rabokat. A hi
hírek mégis eljutottak
„Égre emelt fővel magyar egytetlenek káromkodtak
Európa országaiba. A
ház pásztori közül
miatta, a lelkészek imád
keresztyéneket annyira
Séllyei István ez, pápai pap,
koztak: „Oh, Isten, mimegindította a hitükért
ki verést
csoda időkre tartogattál
emberfeletti szenvedé
Nyírást, tömlöcöt és robotot, s
minket, adjad, hogy a Te
seket eltűrő protestáns
gályát örömest tűrt
kegyelmed által a hátra
lelkészek sorsa, hogy
Mint élő s győztes vértanú
levő nyomorúságot is
megmentésükre valósá
Krisztusért.”
elszenvedjük békével!”
gos mozgalmat indítot
Az egyik rab, Otrokocsi
tak el. Kiszabadításukon
Fóris Ferenc visszaem
főleg a holland rendek
lékezése tanúsítja, milyen szenvedé bécsi követe, Hamel Bruyninx, az
seket és megaláztatásokat vállaltak angol és a svéd király, illetve a szász
hitükért reformátor eleink: „A folyto- választófejedelem bécsi követei fára
nos evezés közben, nem véve ki még doztak, de még így is csak elhúzódó
a világosabb téli hónapokat sem, va- politikai egyeztetések, diplomáciai
lamint más erősebb munka közben, közbenjárások után sikerült a men
le kellett vetnünk minden ruhánkat, tőakciójuk. Micsoda gyűlölet lehetett
csak egy rövid, combig érő lepel ma- I. Lipót császárban a magyarok és a
radhatott rajtunk, hogy ilyenformán protestánsok iránt, ha még az ilyen
még nagyobb rettegéssel végezzük magas rangú közbenjárók is csak
munkánkat, mert hiszen a felügyelők nagy nehezen tudták kiharcolni, hogy
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megkegyelmezzen az elítélteknek. válaszolt neki: „Nem szükséges, hogy
Annak idején fejenként 50 spanyol megköszönjed a mi jóakaratunkat,
aranyat zsebeltek be a rabokért és mi itt éppen csak eszközei voltunk
ezt az összeget most visszakövetel
Istennek. Neki adjatok hálát, Ő a
ték. A váltságdíjat a Velencében
ti szabadságotok szerzője.”
élő Weltz testvérek gyűjtötték
Harsányi István hálásan hoz
össze Svájcban. A nápolyiak
zátette: „Az Isten eszközeinek
próbálták halogatni a foglyok
is meg kell adni a méltó
elengedését, csak Michiel
tiszteletet!”
de Ruyter Adrianszon hol
26 prédikátor menekült
land admirális „kegyes és
meg. Később Kocsi Cser
hathatós” levelére voltak
gő Bálint írta le nyo
kénytelenek engedni.
morúságuk történetét;
A gályarabság 1675. má
abból ismerhette meg
jus 7-től 1676. február
a világ szenvedésüket.
11-ig tartott. Nápolyban
Hamel Bruyninx ér
„Harsányi István ez, kit Krisztus
Ruyter vitethette hajóira
demeit is ő örökítette
vértanújának
a halál szélén álló sze
meg: „Hogy a magyar
Méltán mondhatsz, mert érte
rencsétlen embereket.
hazában teljességgel
nyomorga sokat.
Amikor a magyarok által
el nem töröltetett az
Annyi viszontagság s sok próRájter Mihálynak neve
evangéliom, hanem
bák terhe alatt is
zett tengernagy meglát
hogy sok félelmek és
Győze, s a vértanúság fénye
ta őket, így kiáltott fel:
rettegések között megragyogja körül.”
„Sok győzelmet vívtam
tartatott, azt Isten után
életemben minden renköszönjük és tulajdodű ellenség felett, de ez az
nítjuk ő nagyságának.”
én legfényesebb diadalom, mellyel Szinte egész Európát lázba hozták ezek
Krisztusnak ártatlan szolgáit az el- az események, látni, hallani akarták a
viselhetetlen terhek alól megszaba- hitükért ilyen áldozatokat vállaló lel
dítottam.”
készeket. A kiszabadult lelkészeknek
Harsányi István rimaszombati és – míg haza nem térhettek – Zürich
Czeglédi Péter lévai lelkészeket az adott menedéket, anyagi segítséget
itáliai Chietinél vette hajójára Ruyter. pedig egész Svájc, Brandenburg és
Amikor Harsányi meg akarta köszön Hollandia.
ni kiszabadításukat, az admirális így
Zika Klára

Spurgeon a szenvedésről
„Talán éppen ebben a percben a dühös óceánon egy hajókabinban,
vagy a zajban és tömegben, amikor mindenki retteg, van egy
keresztény, aki nyugodt, türelmesen várakozik Atyja akaratára.
Legyen az az akarat az, hogy elérik a mennyei kikötő partjait,
vagy az legyen a vége a próbának, hogy újra szárazföldet érjenek és
az élet nehézségeit folytatva és tovább küzdve életben maradjon.
Ez az ember úgy érzi, hogy törődnek vele, és bár a viharnak van
egy penge a szájában, de azt Isten tartja a kezében, és semmi sem
árthat neki, semmi nem történhet vele, csak amit Isten megenged.”
„Jegyezd meg, keresztény, Jézus nem azért szenvedett, hogy
kizárja a te szenvedésed. Nem azért hordozta a keresztet, hogy
te attól megmenekülj, hanem hogy kitarts benne. Jézus felmentett
a bűntől, de nem a szomorúságtól. Emlékezz erre, és legyen a
várakozásod, hogy szenvedni fogsz.”
C.H.Spurgeon

Ruyter holland admirális, a magyar gálya
rabprédikátorok megmentője

Rab prédikátorok éneke
Lenn mennydörög a vizek orgonája,
Tajtékba fúl a bősz hullámtorok –
De lapátolnak dideregve–fázva
Gályarab hetven prédikátorok.
Pozsony alatt láncát ötszáz cipelte,
Gályarab hetven: mikor ideért
– Ütött az óra – álmos, öreg este
Hetven dacos pap rabruhát cserélt!
Napverte arcuk izma meg se rándul,
Nagyritka szó: „Testvér, egy korty vizet!”
Víg élc ha csattan: „Van víz a Dunán túl” –
Robotra kész a serkenő ideg;
Ostorszíj pattog: „Dologra, pogányok!”
Sok szem felvillan, sáppadt tűzben ég,
De enyhül a vád, elpihen az átok,
Pár agg mordul csak: „Megbocsát az ég...”
Éjfél körül fölrezzen egyik-másik:
„Hallod?... hogy sír a havasok felett...
...ezüstbillentyüs tárogató játszik...”
Szívük megdobban, könnypatak pereg Nagy, néma gyöngyök sokbarázdás arcon,
Mint őszi harmat hideg szél után...
Hetven legény vért hullatott a harcon,
Nem búvó könnyűt bús daróczruhán.
Mint vészmadár, inog a rongy vitorla.
Időtlen úton, késő éjfelen,
Piros vércseppel, vándordaru-tollal
Levél íródik a födélzeten:
„Nehéz rabságban mind elpusztul itt lenn,
Haja hófehér már, de a lelke bátor...
Erős vára maradt a hatalmas Isten!
Anno ezerhétszáz. Hetven prédikátor.”
Emőd Tamás
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Igen szeretem olvasni a
bizonyságtételeket, azo
kat a sokszínű, egyedi,
csodálatos történeteket,
ahogyan Jézus belép egy
bűnös ember életébe, és újjá tesz
mindent a kegyelem. Külön-külön
mindegyik élettörténet Istenünk
nagyságát, bölcsességét és drá
ga kegyelmét hirdeti, hozzánk
lehajló szeretetét Krisztusban.
Aki ennek az atyai szeretetnek
részese lett már, az nem tud töb
bé hallgatni, annak szólnia kell,
még ha dadogó nyelven, akkor is.
Ha mást nem, a szeretet nyelvét,
cselekedetét mindenki megérti, és
általa megérintheti Isten mások
szívét is. Ki-ki milyen talentumot
kapott az Úrtól, azzal szolgáljon.
Nekem Isten a versíráshoz adott
talentumot, én magam csodál
kozom rajta a legtöbbet, hogy a
gondolatok rímekben érkeznek
néha még éjjel is. Így írhattam le
már sokszor, sokféleképpen az Ő
hozzám való kegyelmét, ahogyan
újjá tette és megreformálta, refor
málja életemet. Mert ez előttem a
legnagyobb csoda, kifogyhatatlan
boldog csodálkozás, amiről írni és
énekelni fogok, amíg élek.
És kívánnám, hogy sokakban éb
redjen vágy a szabadító Isten után!
Ezért imádkozom és a testvérek
szolgálatáért is. Isten áldja meg
életüket és gazdagítsa a Krisztus
Jézusban Isten dicsőségére és sokak
üdvösségére a rádión keresztül is!
L. Jolán, Nagydobrony
Mindenekelőtt Isten
gazdag áldását kér
jük a Testvérekre!
Nag yon szeretjük az
adásokat a feleségem
mel. Már mindkettőnk szülei
is hallgatták a Monte Carlót. A
környékbeli testvérekről is van
tudomásunk, hogy az adásokat
veszik Bódvaszilason, Színben,
Tornakápolnán, és Szlovákiában
Szepsiben, Edelényben. Nagyon
örülünk annak, hogy a zenei szá
mok „megszelídültek”, egy időben
elég „modernek” voltak. Mióta az
interneten is hallgathatóak az adá
sok, különösen jól tudjuk venni.
Az Úr áldja meg a testvéreket és
tudjuk, hogy az a munka, amit vé
geznek nem hiábavaló az Úrban!
a F. házaspár, Perkupa
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„Uram, ments meg minket!” Mt 8,25b
Talán nincs is olyan ember, aki ne ta
pasztalta volna még, hogy milyen fé
lelmetes az ereje a szélnek, ha szembe
fú. Így voltak ezzel Jézus tanítványai
is ott a Genezáreti-tó közepén, és így
történik azóta is mindazokkal, akik
Jézussal egy hajóban, neki engedve
próbálnak evezni.
Munkahelyemen a nagyhírű külföldi
bank delegációjának érkezését meg
előző napok lázas készülődéssel tel
tek. A pincétől a padlásig mindenhol
mindenki azon igyekezett, hogy a vizit
napján a lehető legjobb színben lát
tassuk magunkat. Az a megtisztelte
tés ért, hogy a delegációnak készített
bemutatkozó, az ún. referen
cia anyag Szerkesztő
Bizottságának mun
káját én foghat
tam össze. Az
én felelősségem
volt az is, hogy
az anyag hibát
lanul, formailag
esztétikus kivi
telben időre elké
szüljön. Azokban a
napokban bizony minden
este későn érkeztem haza. A napi
munkát követően azt reméltem, hogy
munkaidő után a csendben jobban ha
ladok majd a plusz feladattal. Sajnos
nem így történt. A szomszédban, a
köznyelv szerinti „Tintás Tanszéken”
túlórázás címén gyakori volt a har
sány jókedv. Eleinte engem is hívo
gattak egy kis koccintásra, de mivel
sosem éltem a lehetőséggel, fafejű
szentfazéknak neveztek el, s később
már nem is invitáltak. Ma már tudom,
hogy bizonyságot kellett volna ten
nem a hitemről és a szabadító Jézus
Krisztusról, Megváltómról, de sajnos
én elzárkóztam előlük, és a szívem
mélyén megvetettem őket.
A delegáció érkezését megelőző este
még a megszokottnál is nagyobb volt
a jókedv a túloldalon. Legszívesebben
átkopogtam volna, hogy vegyék észre
magukat, de mivel a munkaidő már
jócskán letelt, nem volt hozzá jogom.
Csak egy rövid ima szállt fel lelkemből
értük, s őket már bizton nagyon váró
szeretteikért. Isten segítségével este
kilenc órára mégis elkészült a mun

ka, a grafikus és a nyomda is kitett
magáért. Nemzeti lobogónk színeiben
pompázott a fedőlap. Hosszan, elége
detten nézegettem, és végül íróaszta
lom közepére helyeztem mind a hat
példányt. Úgy gondoltam, már feles
leges elzárni, úgyis én leszek reggel
hétkor az első, aki megérkezik. A de
legációt reggel nyolcra vártuk. Hálás
szívvel készülődtem haza. A szom
szédban a dínomdánom még nem
ért véget. Kész felüdülés volt, hogy
kiléphettem a házból a tiszta levegőre.
A nagy napon már hét óra előtt si
került megérkeznem. A portáson kí
vül még senki sem volt az épületben.
Magabiztosan léptem be a szobámba.
A következő pillanatban kővé
dermedtem a rémülettől.
A telefonkészüléken
kívül semmi sem
volt az íróasz
talomon. Talán
a takarítónő! S
már rohantam
is, hogy meg
keressem. Épp
akkor lépett be a
kapun. Amikor meg
pillantott, azt hittem, tud
ja, miért keresem ilyen zaklatott
állapotban. Még meg sem szólalhat
tam, ő már mondta is a magáét:
– Jaj, bocsáss meg, kérlek! Este ki
futottam az időből. Lekéstem volna
a vonatot, ezért nem tudtam rendbe
tenni két szobát. Gondolom, észre
vetted, mert az egyik épp a tied. Ha
megengeded, most azonnal bepótolom.
– Szóval ez azt jelenti, hogy be se tet
ted a lábad a szobámba?
– Sajnos nem, de... – itt ingerülten
közbevágtam: – most már ne za
varj, és máskor ez ne forduljon elő!
– S közben már az futott át rajtam,
hogy most aztán végem van. Valaki
elvitte az anyagot! Ez az állásomba
is kerülhet! Az én felelősségem, az
én hibám, hogy a protokollt mellőzve
nem zártam be a páncélszekrénybe.
Úgy remegtek a lábaim, hogy leros
kadtam az ajtóm melletti fotelbe.
Próbáltam átgondolni, hogy vajon mi
történhetett, de nem jutottam seho
va. A feszültségtől sírva fakadtam, és
imádkozni kezdtem. Bűnbocsánatért
könyörögtem. Hiszen olyan fontos volt
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nekem ez a munka, hogy két napja
még csendességet sem tartottam. A
hangnem is bántott, ahogy a takarí
tónővel beszéltem. A munkámmal is
felelőtlenül bántam. – Édesatyám!
– sóhajtottam fel összetörten, – légy
irgalmas nekem bűnösnek! Jézusért
kérlek, könyörülj rajtam! Ámen.
A falióra negyed nyolcat ütött.
Ólomlábakon jártak a percek. Most
már úgyis mindegy. Amíg hívat a fő
nököm, addig legalább Igét olvasok.
A 35.Zsoltár volt az aznapra kijelölt
rész. Már a Zsoltár címe is szinte mell
be vágott: „Könyörgés rosszakaratú
ellenségektől való szabadulásért.”
Figyelmesen kétszer is elolvastam.
Mire letettem a Bibliát, addigra minden
világos lett előttem. Eszembe jutott
Pál apostol figyelmeztetése: „…akik
kegyesen akarnak élni a Krisztus
Jézusban, üldöztetni fognak”. (2Tim
3,2) Szomszédjaim gúnyos kacagását
visszaidézve éreztem, hogy ez lehetett
a tegnapi nagy derültség oka. A nagy
poén terv. Hiszen a portás is megerő
sítette, hogy utánam már csak ők ma
radtak az épületben. Ilyen az, amikor
a „szél szembe fú” (Mk 6,48). Tudtam,
hogy ők nem a barátaim, de hogy itta
san ilyen otrombaságra is képesek, ezt
nem feltételeztem. Ám azt is eszembe
juttatta a Lélek, hogy milyen súlyos
mulasztásaim voltak velük szemben.
Nem a megmentésre szoruló bűnöst
láttam bennük, hanem a megvetés
re méltót. Szeretet helyett ítélkeztem
felettük. Meglátott bűneim imádság
gá formálódtak az Úr előtt. Hosszan
soroltam mindazt, amivel megbán

Szükségünk van egymás hordozá
sára, szellemi épülésére! Ketten a
férjemmel vagyunk közösségben,
hallgatjuk esténként a MERA adása
it, amik áldásul vannak számunkra.
Örömöt okoznak a bizonyságtételek,
az olvasói levelek, amelyek révén is
tudomásunkra jut, hogy milyen sok
helyen van és épül Krisztus egyhá
za, gyülekezete.
A keményebb hangú szolgálatok kap
csán (pl. a most vasárnapi szolgálat
révén is) megalázkodik az ember lel
ke, mikor hallja az ítéletet (Ákánnal

tottam Őt. Kértem, hogy Jézus drá
ga vére mosson tisztára és adjon erőt
elhordozni azt, ami felelőtlenségem
miatt vár reám. Mire kimondtam az
Ámen-t, megkönnyebbültem. Már a
lábaim sem remegtek. Ekkor a fotel
melletti kis dohányzóasztal alsó, ún.
újság- és a vaskos telefonkönyvtartó
polcára esett a tekintetem. Alig hit
tem a szememnek. A telefonkönyv
közepéből kilógtak az oda nem il
lő, színes prospektusok. Ezért kel
lett pont ide a fotelba roskadnom,
mert az íróasztalom mellől ezt nem
láthattam volna meg. Ilyen kegyel
mes az Isten! Már nyúltam is az el
veszettnek hitt munkáimért. Ebben
a pillanatban megszólalt a telefon. –
Jó reggelt! – köszöntött a titkárság
vezetője. A főnök várja az elkészült
anyagot. – Máris hozom – vágtam
rá olyan felszabadultan, mintha mi
sem történt volna.
Egyedül Istené a dicsőség, hogy azon
a napon a munkakönyvem helyett
még elismerésben is részem lehetett.
De akkor már eszembe sem jutott
arra gondolni, hogy ez engem illet.
Sőt, attól kezdve harag és ítélkezés
nélkül könyörögtem megkötözött
kollégáimért. Hát igen! Tombolhat a
vihar, fújhat a szembeszél, ahol a szív
őszinte bűnbánatot tart és Istenhez
kiállt, ott Jézus érdeméért a kegyelem
megsokasodik. A vihar lecsendesül,
s még a szembefúvó szél is megsze
lídül. Éppen úgy, mint egykor ott a
Genezáreti-tó közepén.
Sz.-né M. Inke

kapcsolatban). Ugyanakkor ma
gasztalhatjuk Istent az Ő kegyelmé
ért, hogy adott időt a megbánásra,
megvallásra.
A magunk részéről kívánjuk, hogy
az Úr Jézus adjon sok erőt, állha
tatosságot, kitartást és szeretetet
a szolgálatban, hogy dicsőíttessék
Isten szent neve ebben a mai vi
lágban a rádiós szolgálaton és az
Antennán keresztül!
Testvéri szeretettel:
W. Istvánné,
Kimle (Szigetköz)

Már rég szerettem volna írni, de
már 85 éves vagyok. Eszembe ju
tottak az Úr Jézus szavai, amiket
Péternek mondott: „Mikor ifjabb
voltál, felövezted magadat, és oda
mentél, ahová akartál; mikor pedig
megöregszel, kinyújtod a kezedet,
és más övez fel téged...” (Jn 21,18)
„A lélek kész, de a test erőtlen.”
(Máté 26,41)
De hála az Úrnak, vannak segítő
im, a család, akikkel az Úr meg
ajándékozott, gondolnak rám és
segítenek. Minden nap hallgatom
a MERA adását, és nézem a Pax
Tv műsorát. Sok áldásban van ré
szem általuk, ezért is hálás vagyok
az Úrnak, hogy ilyen nagy a hoz
zánk való kegyelme. „Boldogok,
akik éhezik és szomjúhozzák az
igazságot, mert ők megelégíttetnek.” (Mt 5,6)
Olyan jó átélni és megtapasztalni,
hogy „egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk
meg, akár zsidók, akár görögök,
akár szolgák, akár szabadok, és
mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg” (1Kor 12,13), és „a minden népből valók a Bárány előtt
állnak fehér ruhákba öltözve és
kezükben pálmaágak.” (Jel 7,9)
Addig is még nagyon sok erőre van
szükségünk, hisz a gonosz próbál
megerőtleníteni. Nagyon érzem,
hogy minden nap harcolni kell, és
a harchoz az Úr erőt is ad. Ilyenkor
mindig Őhozzá menekülök imá
ban, éneklésben. Érzem, átélem,
amiről az Úr Jézus beszélt, hogy:
„jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást
adok nektek.” (Mt 11,28)
Üdvözlöm a MERA minden mun
katársát, és egy igeverssel bú
csúzom: „A Seregek Ura velünk
van, Jákób Istene a mi várunk.”
(Zsolt 46,8).
B. Gusztávné, Lénárddaróc
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Amikor elolvastam a pályázat címét:
megreformált életek, bizony sok min
den eszembe jutott, de valahogy bi
zonytalan voltam. Aztán esténként
hallgatva a rádióadást, Kulcsár Anikó
testvérnőnek arra a felhívására fog
tam tollat, hogy nem pont a megté
rések történetét várják az olvasóktól,
hanem a megtérést követő évek so
rán Jézus átreformáló erejéről való
bizonyságtételeket. Két történetet
osztanék meg veletek.
1996-97 évben történt, amikor még
Mosonszentmiklóson, egy falun él
tünk. Egy napon Komáromból, ahol
szüleim és testvéreim, s családjaik
éltek, jött a hír, hogy édesapám a ta
tabányai kórház szemészetére került
sürgősen – nem látott! Vérrög került a
szemébe, ez okozta a bajt. Emlékszem,
nagyon megijedtünk a fiammal, aki
nek akkor már az édesapja nem élt.
Rögtön vonatra szálltunk, mentünk
megnézni anyukámat, fiam részéről
a komáromi mamát. Mikor találkoz
tunk, hogy megvigasztaljon minket,
elmondta, hogy ha nem is teljesen,
de részlegesen lát az édesapám a be
teg szemével. Nagyon hálás voltam
Istennek, hogy nem vakult meg, hogy
él, és tudtam, hogy MOST ISTEN így
döntött. Szívemben végtelen nagy
leírhatatlan hála volt Gazdám felé.
Hiszen megtartotta még édesapámat
is, akit én nagyon szerettem. Ebben
az időben Győrben a vagongyárban
dolgoztam takarítónőként. Abban a
közösségben, ahol dolgoztam, szinte
mindenki cigarettázott, és sajnos én
is unszolásuknak engedve követtem
őket. Amikor hitre jutottam, még min
dig megvolt ez a rossz szokásom. A
tatabányai kórházból hazajövetelem
után dolgozni mentem busszal, vo
nattal. A cigarettás doboz és a gyufa
el volt készítve a konyhaszekrényen,
és bizony felkelés után indulásig há
rom szálat is elpöfékeltem. Akkor is
nyúltam a cigarettáért, de nem kel
lett. Térültem-fordultam, nyúltam a
cigarettáért, de nem kellett. Na, még
egyszer, de ez is sikertelen volt. Nem
tudtam elvenni a cigarettát a doboz
ból, de miért? Elgondolkodtam: „Te
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Éva, az Úr Jézus életben hagyta az hogyan, ez lehetetlen!” De éreztem,
édesapádat, akit te nagyon szeretsz, a refrén nekem is szól.
most te következel”. Ezt én akkor úgy Amikor elvittem a kapott eredmé
magyaráztam, hogy hálából nem gyúj nyeket a háziorvosomhoz, felugrott a
tok rá, ez Jézus kegyelme, irgalma, székéről: „hogyan lehet, ezt nem ér
szeretete. Nem tudtam meggyújtani tem! Jobbak a leletei, mint 2007-ben
a cigarettát, pedig szerettem. A Jézus voltak” – mondta. „Akkor nem is me
felé való elkötelezettség, hála, szere szes a fejemben az ér?” – kérdeztem
tet, tisztelet legyőzte a test kívánságát. én. „Nem” – válaszolta. „A CT végig
Így szoktam le Isten kegyelméből a pásztázta az agyat és kimutatta volna.”
cigarettázásról, és hála Néki, nem is Csak ültem és nem akartam elhinni,
szoktam vissza. Dicsőség Néki érte, amit mondott; hiszen én hosszú évek
hogy a bajt és a rosszat is jóra tudta alatt úgy tudtam, hogy meszesek az
agyi erek.
ezúttal is fordítani!
Most kicsit években nagyot ugrok. Elmúlt már egy éve, hogy jelenleg
Már Komáromban laktunk – jelenleg olyan gyógyszert szedek, ami agyser
is –, amikor a 2007-ben kapott agyem kentő, azt mondta felírás után a dok
bólia után lassan kezdtem felépülni; tornő. Ettől a gyógyszertől jobban tud
majd gondolkodni az
a gyógyulást segí
agy. Feladataimat
tette az éveken
jobban el tudom
keresztül kapott
végezni azóta és
infúziók soroza
az éjjeli alvásom
ta is annak elle
is rendeződött,
nére, hogy már
Ükunokákra gondolok,
mert eddig éve
az utóbbi évek
a
harmadik
évezred
útján
kig nem tud
ben négy hóna
botladozókra,
akiket
tam aludni. A
ponként kaptam
Szentírás ta
az infúziókat.
nem ismerhet meg már e század,
nulmányozá
2015-16-ban úgy
nem
láthat
meg
e
gyengülő
szem.
sában, a házi
éreztem, hogy
Lesz-e
idejük
megszületni,
közösségben is
ez nem használ,
úgy érzem, job
inkább rontja
Lesz-e hová? Mire? Mi végre?
ban oda tudok
az állapotomat.
–
kérdem,
s
az
ÚRRA
gondolok,
figyelni és meg
Háziorvosom
Kinek ujjhegyén a jövendő,
tudom jegyez
beutalt a neu
ni, amit kell.
rológiára. Itt a
s hű nemzedékről nemzedékre.
Később fárad el
doktornő javas
Füle Lajos
a fejem. A Mai
latára agyi CT és
Ige két írását le
agyi ultrahang
írom, amit féltve
vizsgálaton estem
őrzök a szekrény ol
át. Amikor a leleteket
megnézte, közölte velem, hogy örül dalára tűzve:
jön, hogy nem lágyult meg az agya. „Két dologra számíthatsz, ha Istennel
„Miért, ilyen is van?” – kérdeztem én jársz: megpróbáltatásokra, melyek
csodálkozva. „Mitől lehet ez?” – tet a javadat szolgálják, és kegyelemre,
tem fel a kérdést. „Kimerült az agy” amely képessé tesz arra, hogy állva
maradj, amíg túl jutsz rajtuk.”
– nyugtázta.
Ebben az időben, amikor esténként „Az Isten által neked készített jö
hallgattam a MERA rádióműsorát, vő több boldogságot tartogat, mint
az egyik záró ének refrénje így szólt: amennyire a múltadból emlékszel.”
„Jézus meggyógyít téged, Jézus meg Úgy érzem, Isten jelenleg mintha
gyógyít téged”. Könnyeim folytak, kárpótolna az általam elrontott, ke
miközben mondtam, „de Uram, ho gyelmét meg nem becsülő éveimért!
gyan, hiszen meszesek az agyi erek,
Éva néni, Komárom
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Én a férjem betegségén keresztül ju –, de az érdekes az, hogy én hama ölelt és azt mondta: „ó, van nálunk hely
tottam el az Úrhoz. Református csa rabb jutottam el oda, mint a férjem. elég, aztán majd megoldódik”. Akkor
ládban nőttem fel, a szüleim nem A testvérek szerint én hamarabb kész éreztem megint, hogy a helyem igenis
foglalkoztak Istennel, de ragaszkod voltam, mint a férjem. Én azt mon itt van, és hogy ettől jobb helyen nem
tak ahhoz, hogy én járjak templom dom, hogy aki kívülről jön, az jobban lehetek, mint ez a gyülekezet. Utána
ba; elmentem és hazamentem, szép látja a határokat és azt, hogy Isten négy hónapig laktunk össze-vissza,
ruhában, ennyi volt. A férjem, mikor honnan hová vezeti, jobban tudjuk, majd apukámnál, aki (mert asztalos
nagyon beteg lett (az ő édesapja bap hogy mit nyertünk, tisztábban látjuk. mester volt) egy nagy, hosszú műhely
tista volt, nem gyakorolta, de volt va Ha visszanézek, nem is szeretném el ből lakható szobát rendezett be kony
lami ismerete), azt gondolta, hogy az gondolni, hogy mi történhetett volna hával és egy kicsi kamrával. Hosszú
egyetlen kiút, megoldás, ha őt beme az életemmel, mert nagyon sok mély ideig ott laktunk.
rítik. Ezt úgy képzelte el, hogy ő ma pontja volt. Rettenetesen sok nehéz De az volt még az érdekes, hogy ami
eldönti a bemerítést és másnap beme helyzet, amit nem tudtam volna meg kor meghalt a férjem, nem ijedtem
rítik, minden rendben lesz. Nagyon oldani Isten nélkül.
meg, hanem egy olyan mély békes
nehéz időszak következett:
Miután bemerítkeztünk és séget kaptam a lelkembe, amit a mai
a férjem rákos beteg
hitre jutottunk, a csa napig nem tudok megmagyarázni.
volt és éjjelünk nap
ládunk nem értette Tiszta fejjel tudtam látni a dolgo
„Kezdtem megismerpalunk nem volt;
és nem fogadta el. kat. Annyi pénzünk sem volt, hogy
ni egy hívő embert és
sírógörcsei voltak,
Az anyósom volt a egy kenyeret vegyek. Be kellett vol
félelmek gyötörték.
legnagyobb ellen na jönnünk a nyugdíjosztályra, mert
feltétlenül hasonlítani
Ekkor én már nem
ség (akinek pedig Újvárosiak vagyunk, ami Szatmártól
akartam rá.”
bántam, akárhova
a férje baptista volt). 37 km, de nem volt pénzem az útra.
elmentem volna, akár
Miután meghalt a fér Nem tudtam, melyik irányba indul
milyen felekezethez, bár
jem, választás elé állított: jak el, merre keressek munkát, mert
hova, csak hogy ebből az állapotból visszatérek az eredeti vallásomhoz nemhogy nem volt pénzünk, hanem
kimozdítsanak bennünket.
vagy kifelé. Utcára kerültem. Volt egy alatta voltunk.
Két éves kicsi gyerekünk volt a beteg nagylányom az első házasságomból Isten a következő módon gondoskodott
férj mellett és elmentünk valakihez, (az első férjem is meghalt) és egy ki rólunk. Nagyon sokat jártam gyógy
aki ismerte Vékás testvért, a szat csi fiam, aki hatéves volt, és velük az szertárba, rengeteg gyógyszert kellett
mári gyülekezet akkori lelkipászto utcára kerültünk.
kiváltanom és egyszer meg volt ren
rát. Nagyon segítőkészek voltak, ami Este volt és nem tudtuk, hogy éjjel hol delve egy bizonyos gyógyszer, amikor
már elsőre furcsa és megdöbbentő fogunk aludni. A férjem halála után üzent a gyógyszerész, hogy menjek el
volt nekem, nem találkoztam koráb közel egy év eltelt, mikor ez történt, érte. Gondoltam, nem tudja, hogy meg
ban olyannal, hogy annyira akarja mert ott maradtam a halála után. halt a férjem. Így nem mentem el. Ez
nak segíteni.
A férjem 14 évig volt beteg, amiből megtörtént háromszor, végül mérge
A lelkipásztor másnap már el is jött két év nyolc hónapot ágyban,
sen mentem el és kiderült, hogy
hozzánk. Én azt gondoltam, hogy ne megvakulva, száz száza
munkát ajánlott. Isten úgy
kem ehhez közöm nem lesz. Én elhív lékosan bénán töltött.
gondoskodott rólunk,
tam, itt lejárt az én dolgom. Mikor Munkám nem volt,
hogy egy lépést nem
„egy olyan mély békesséleültünk beszélgetésre, nem is em mert őt gondoztam.
kellett tegyek érte,
get kaptam a lelkembe,
lékszem, hogy mit mondott. Csak azt Akkor még a rend
és egy olyan munkát
éreztem, hogy valami belül megmoz szer is másként volt
adott, ami 11 évig
amit
a
mai
napig
nem
dult és bár szégyelltem, nem akartam, nálunk: nem kap
tartott. Most is na
tudok megmagyarázni.”
de ömlöttek a könnyeim. Valami tör tunk annyi segélyt,
gyon szép a kapcsola
tént, nem tudtam megmagyarázni, mint most. Egy meg
tom a gyógyszerésszel
hogy mi, és attól a naptól kezdve so szabott nyugdíjösszeg
és az egész családjával.
kat foglalkoztak velünk: eljárogattak volt, abból kellett gazdál
Most már változtattam mun
hozzánk, és kezdtem másként látni a kodni. A nagylányom iskolába járt, a kahelyet, de Isten akkor így lépett az
dolgokat. Kezdtem megismerni egy kisfiam első osztályba. Ekkor kerül életünkbe.
hívő embert és feltétlenül hasonlítani tünk az utcára. Se pénzünk, se mun Később anyósom agyvérzést kapott,
akartam rá. Aztán megismertem egy kahely. Abszolút nem volt, hogy hol nagyon beteg lett és szóltam a gye
másikat, akkor már olyan szerettem lakjunk. Édesapám nagyon kemény rekeknek, hogy meg kellene látogat
volna lenni. És ez így ment egy da ember, kommunista párttitkár volt, nunk. De ennek az az előzménye, hogy
rabig, ameddig rá nem jöttem, hogy nála nem tudtunk lakni. Szombati ebben az elmúlt 10 évben tisztult le
nap, amikor utcára kerültünk, éjjel bennem, hogy igenis én nem harag
Jézusra kell hasonlítanom.
Eltelt még egy idő, ameddig eljutot meghúztuk magunkat apukámnál. A szom erre az asszonyra. Ő megraga
tam a bemerítésig, – mert közben a szívem telve volt félelemmel. Vasárnap dott minden alkalmat, leveleket írt,
férjemet megműtötték, tehát nehéz bementünk az imaházba és az egyik üzengetett, az utcán utánam kiabált
dolgok késleltették a bemerítésünket testvérnő felállt, odajött hozzám, át – nem túl szépeket –, pedig a fiát én
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gondoztam egyedül. A gyerekeknek volt miatta. Tudtam, hogy mit vállalok,
mondtam, hogy meg kellene látogat ha visszamegyek. Végül elvállaltam, és
ni a nagymamát, mert nem tudjuk, mi most én ápolom. Visszaköltöztünk a
fog vele történni. Egészségügyben dol kisfiammal (a lányom most már kü
goztam, és a kórházból szóltak, hogy lön él), és én gondozom. Ő nem válto
ott van a mama. A gyerekek elmentek zott és nem mindig könnyű, sőt nem
és miután hazajöttek, mondták, hogy is könnyű. De minden nap, ha egy ki
kérdezte mama, miért nem mentem. csit magam alá kerülök, és úgy érzem,
Erre nevettem magamban, mert gon ezzel én nem bírok el és kétségek gyö
doltam, biztos nem én vagyok az, akire törnek, hogy miért kellett visszaköl
ő vágyott. A kisfiam, aki most a 18. évét tözni, Isten küld egy Igét, egy üzenetet
töltötte be, azt mondta, hogy
vagy csak egy testvértől
ezt komolyan mondta az
két-három mondatot,
anyósom. Láttam a fiam
és akkor megint a
„… igenis létezik az
arcán, hogy őszinte
helyemre kerülök.
Isten szeretete, amit
és kérdeztem, hogy
Isten mindig ad
te szeretnéd? Azt vá
elegendő szere
meg tudunk osztani, ha
laszolta, hogy igen,
tetet a szívembe,
akarunk…”
ha nekem nem lenne
hogy ha az anyósom
nagyon nehéz. Két napig
minél keményebb, én
forrt bennem ez a dolog,
annál inkább megmu
mert nem bírtam magamat rávenni. tassam neki az ellenkezőjét.
Becsomagoltam a kórházi látogatásra, Sokan nem értették a döntésemet,
mondtam: „lesz, ami lesz, bárhogy vi hogy visszaköltözök, sőt kérdezték,
selkedik velem, legfeljebb felállok és hogy mit keresek én ott, elment az
eljövök”. Érdekes, hogy a mama úgy eszem? Mit akarok én attól az ember
viselkedett, mintha előző nap váltunk től, aki egész életét gyűlölködésben,
volna el a legnagyobb békében és kérte, szitkozódásban folytatta, kiszámítot
hogy költözzünk vissza. Nagyon töp tan rosszat csinált? De azért fogadtam
rengtem, nem tudtam, mit csináljak, el az ajánlatát, hogy megmutassam,
mert féltem ettől a helyzettől, hiszen lehet másképp is, igenis létezik az
olyan sokat bántott és sok nehéz időm Isten szeretete, amit meg tudunk osz

Voltak olyan esetek, amikor egész közelről átéltem az Úr
szabadítását mint gyermek. Mivel gazdálkodó emberek
voltak a szüleim, sokszor kellett ügyeljek a jószágokra.
Nyári idő volt, én 8 éves voltam, és lakásunktól jó távol
kellett legeltessek négy tehenet. Úgy volt megbeszélve,
hogy csak este felé megyek haza. De dél körül hirtelen
nagyon rossz idő lett. Láttam, hogy mindenki szaladt,
menekült, de hát én hogy tudjak men
ni, és az este még messze volt.
Pillanatok alatt hatalmas dörgés, vil
lámlás, nagy szél kerekedett, és nagy
cseppekben kezdett esni a jeges eső.
Tőlem kb. 100 méterre volt egy nagy
fa, és azalatt többen is meghúzódtak.
Én ezt nem tudtam, nem is láttam,
hiszen még két méterre sem lehetett
látni a nagy viharban. Csak álltam, és
emlékszem, hogy gyermeki módon így
imádkoztam: „Úr Jézus, vigyél magad
dal, ha most meg kell haljak”. Ezután
egy hatalmas csattanás, mintha rajtam is keresztül
ment volna, és odacsapott a villám abba a fába, ahova
én nem jutottam el. Egy nyolc gyermekes apa ott ször
nyethalt, mások csak megsérültek, de kórházi kezelés

tani, ha akarunk. Úgy látom, mint
ha eredménye lenne. Vannak napok,
amikor nem. Reggel 6 órakor már
a buszmegállóban vagyok, ez előtt
segítek a mamának: elrendezem, a
gyógyszert beadom neki, reggelit,
ebédet kikészítek, és egy fél év után
jutottunk el odáig, hogy megköszön
te. Eddig nem tette. Úgy érzem, hogy
Isten erőt ad minden napra, amennyi
kell, mert persze emellett van egyéb
gond: egyedülállóként három gye
rekkel (az első házasságomból ket
tő és a kicsi a másodikból) nehéz. Se
testvérem, se édesanyám, most már
meghalt az édesapám is, aki nem volt
nagy támasz, de Isten mindig adott
erőt, nem is tudom, hogyan. Mindig
átvezetett minden helyzeten.
Volt, hogy azt hittem, vége az életem
nek, mert baleseti helyzetbe kerültem
és millimétereken múlt az életem.
Akkor megint rádöbbentett Isten, hogy
a kezében vagyok, s hogy mennyire
törékeny az életem, és mennyi hálá
val és szeretettel tartozok Neki azért,
hogy amikor Ő jónak látta, 35 évesen
megfogott, és egy „másik világba” he
lyezett, amiről én nem tudtam, hogy
létezik. Bárcsak másoknak is erőt ad
na a bizonyságtételem!
B. Magdolna, Erdély

után helyrejöttek. Engem az Úr - egy gyermeket - meg
tartott ebben a viharban.
Ilyen élményekben és még hasonlóakban volt részem,
de az Úr mindig közelebb vont magához, és nevelte,
erősítette hitemet, bizalmamat Őiránta. Most már idős
vagyok, készülök az örök hazába. Nincs más vágyam,
csak hogy elmondhassam én is, mint Pál apostol: „A
nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre
eltétetett nekem az igazság
koronája”. Tudom, hogy ez
nem az én érdemem, hanem
az én drága Megváltómé, aki
szeretett engem és életét ál
dozta, hogy megmentsen az
örök haláltól. Adja az Úr, hogy
sokan megtalálják ezt a drága
üdvözítő kegyelmet, és meg
térjenek, míg nem késő; hadd
változtassa, hadd reformálja meg az Úr életüket lelkük
üdvösségére és az Úr neve dicsőségére!
Ámen!
özv. B. Sára, Kraszna (Románia)
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Az Úr Jézus szeretetével köszöntöm
önöket! A nevem Győző, Erdélyből írok.
Ez a levél egy tartozásom törlesztése
is, amit megígértem édesanyámnak,
aki 18 évet imádkozott értem, hogy
életem megváltozzon, és mint tékozló
haza jöjjek az Atyai házhoz.
Édesanyám Anna, Lónáról, aki hű
séges hallgatója a MERÁ-nak. Kb.
10 éve, hogy írt önöknek, hogy van
egy elzüllött fia, aki egészségét, ide
jét, pénzét az alkoholra, a kártyára,
a cigarettára és az erkölcstelenségre
költi. Akkor arra kérte önöket, hogy
imádkozzanak értem. Már akkorra
annyira lesüllyedtem, hogy édesanyám
hangosan sírt és imádkozott otthon
üdvösségemért, megtérésemért.
30 évesen otthagytam gyülekezetet,
családot és elmentem – szó szerint
– a nagyvilágba. Majd 1994. júni
us 22-én meghalt édesapám, és én
nem tudtam semmiről. Édesanyám
imádkozott, hogy Isten küldjön ha
za. Csodával határos módon a teme
tés napjára hazajöttem anélkül, hogy
értesítettek volna. Az ilyen és hasonló
imameghallgatás alapján, meg a hit
alapján imádkozott értem édesanyám.
2010. március 26-án hazajöttem
Kolozsvárról, és azt mondtam édes
anyámnak, hogy megelégeltem azt a
fajta életet, amit eddig éltem. Nem
kételkedett, nem mondta, hogy „majd
meglátjuk”, hanem hamar kezembe
adta a Bibliát és megkért, hogy ol
vassak belőle Igét. Majd letérdeltünk
imádkozni. Bevallottam bűneimet
hangosan, szégyenkezve Istennek
édesanyám előtt; a legnagyobbak
kal kezdtem, nehogy elmenjen a bá
torság. Majd énekeltünk egy éneket.
Vasárnap imaházba mentünk. Imaóra
– nálunk sorjában imádkozunk –,
és amikor rám került a sor, csak sír
tam, zokogtam, és megköszöntem
Istennek bűneim bocsánatát. A test

vérek a gyülekezetből szeretettel kö
rülvettek. Féltettek nagyon, mert a
kocsma, ahova én jártam, az imahá
zunk tőszomszédságában volt. A ba
rátok csodálkoztak, hogy elmegyek a
kocsma mellett, hisz eddig csak odáig
mentem és nem az imaházba.
Abban az évben jött hozzánk Dr.
Borzási Pál lelkipásztor testvérünk, aki
azonnal lelkigondozásba fogott. Egy
hétre rá visszafogadtak az énekkarba,
ahol fiatalon énekeltem, és még az év
októberében a gyülekezet visszafoga
dott, mint rendes úrvacsorázó tagot.
Nem csak a menyben örültek, hogy
haza találtam, hanem édesanyám
is, aki ez év májusában töltötte a 89.
évet. Tudom azt, hogy ami velem tör
tént, kizárólagosan az Isten kegyel
me és az Ő érdeme. Sokszor eszembe
jut az 1Korinthus 10,12: „Aki tehát
azt gondolja, hogy áll, vigyázzon,
hogy el ne essék!” Én annyi szégyent
hoztam Isten nevére, s az Ő népére,
a Gyülekezetre, hogy béresnek sem
vagyok méltó. Sokan azt mondták,
hogy „kutyából nem lesz szalonna”.
Én hittel és alázattal azt mondtam,
hogy züllött emberből Jézus Krisztus
neve érdemében, ingyen kegyelemből
istenfélő, hívő ember lehet. Ilyen az
én esetem is.
Nem sokkal megtérésem után a Róma
8,1 versét kaptam: „Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak,
akik Krisztus Jézusban vannak, kik
nem test szerint járnak, hanem Lélek
szerint”, és tudom, hogy Isten Igéje a
lábam szövétneke a mindennapokban.
Számolom az éveket, amióta Isten ki
vette kezemből az ördög poharát, és
adta azt a poharat, ami az Ő fia ha
lálának jelképe, az Úrvacsora. Isten
iránti hálával fejezem be a levelet, kí
vánok sok erőt és áldást az Önök szol
gálatára. Az Úr áldja Önöket!
Győző

Úgy látom, hogy csak azoknál bil
len meg a lelkiismeret, akiben ott
lakik a Szentlélek. Mert ők, - ha
valamit úgy tettek, mondtak, de
akár csak gondoltak, ahogy azt
nem kellett volna, - létrejön ben
nük egy sajátosan rossz érzés. Egy
szomorúság, amit a többiek meg se
nagyon értenek. És nem nyugsza
nak meg addig, míg ez a folyamat
végig nem megy bennük. Csak ak
kor könnyebbülnek meg, - sokszor
számukra is érthetetlen módon, amikor bűnbánatot tartanak és a
Szentlélek megtisztítja és feloldja
őket. De akkor valahogyan mások
lesznek. Nem büszkék, hanem nyu
godtak. Ezt nevezzük a szív tiszta
ságának? Jó lelkiismeretnek? Ezt.
Hegyi András
Zongorázni
tanul a 7
éves fiúcs
ka. Tanára,
Gyerekszáj hogy ked
vet csinál
jon neki a
gyakorlás
hoz és az órai odafigyeléshez,
időről időre mosolygó fejekkel
jutalmazza, s ha egy bizonyos
mennyiség összegyűlik, akkor
apró ajándékokra lehet beváltani
a jutalompontokat. Egy idő után
az édesanya is észreveszi ezt, no
meg azt is meghallja, hogy fiacs
kája határozottan emlékezteti if
jú pedagógusát, hogy készítheti
az ajándékot, mert már csak egy
mosolygó hiányzik. A mohóság
tól óvandó figyelmezteti kisfiát,
aki rendkívül magabiztosan vág
vissza: „Na de, anya, ez nekem
jár, ezért én megdolgoztam!”

A Magyar evangéliumi Rádió Alapítvány kuratóriuma tisztelettel köszöni mindazoknak,
akik a 2016-os adóévben adójuk 1%-át a MERA-nak utalták.
Ez az összeg 316.464 Ft volt, melyet ennek a lapnak a kiadására fordítottunk.
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Drága testvéreim az
Úrban!

Még sosem írtam nektek levelet.
Minden este hallgatom a MERA
rádiót, az Antenna újságot is meg
kapom, amit mindig kiolvasok. Van
egy lelki testvér, akinek küldtök
tíz Antennát, és ő azt elosztja a
kis gyülekezetünkben. Vasárnap
esténként szoktunk összejönni a
lelki testvérekkel.
Én nagyon szeretem az Úr Jézust,
mert Ő énérettem is meghalt, egy
nyomorult bűnösért, ezért Övé a
dicsőség! Sokat vétkeztem az Úr
ellen, de Ő rám talált, és nyájához
vezetett. Köszönöm az én drága
jó Atyámnak, hogy átformálta az
életem, és családjához tartozha
tom! Az Úr Jézus által érzem az Ő
közelségét, mindig fogja a kezem
és teljesen átadtam Őnéki az éle
tem: reformálja úgy, ahogy akar
ja! „Csak egyet kérek az Úrtól,
azért esedezem, hogy lakhassam
az Úr házában életem idejében,
hogy megláthassam szépségét és
gyönyörködhessem az Ő templomában.” (Zsolt 27,4)
Én már betöltöttem a 73. évemet
Isten kegyelméből. Hálás vagyok,
hogy hajlékomban minden este
szól az Ő üzenete. Buzgón, öröm
mel hallgatom, és nagyon sokat
épülök. Áldjon meg benneteket
érte az Úr, mert az Úr a hit aján
dékozója!
Szeretem olvasni a Bibliát, mert
nekem az egy drága kincs, annál
szentebb, drágább nincs. Mert
Isten megszentelte minden egyes
sorát. Áldott az az ember, ki ol
vassa szavát. Mert ez nekünk lelki
kenyerünk, táplálékunk. Mindig
azért imádkozom, hogy az Ő di
csőségére tudjak szolgálni és to
vábbadni üzenetét.
„A szám dicséreteddel van tele, dicsőítlek mindennap. Öreg
koromban se vessél el engem,
ha elfogy az erőm, ne hagyj el!”
(Zsolt 71,8-9)
Szeretettel:
H. Kálmánné,
Nagydobrony (Kárpátalja)

Évekkel ezelőtt Mátraházán kaptam
egy Igét: „Várjad az Urat, légy erős;
bátorodjék szíved és várjad az Urat.”
(Zsolt 27,14) Nem értettem, miért ezt
az Igét kaptam, akkor éppen erősnek és
bátornak éreztem magam, de eltettem
a szívembe. Édesanyám, édesapám és
egy testvérem is rákbetegségben halt
meg. Amikor egy szűrővizsgálat ered
ményeként nálam is rosszindulatú da
ganatot fedeztek fel, időszerűvé vált
a fenti Ige. Az első sokk után Istenre
bíztam teljesen a jövőmet.
Ennek következményeként:
1. Soha olyan mélyen és alázattal
nem tudtam imádkozni, mint ebben
a nagy bajban.
2. Teljes bizalommal tudtam a csa
ládom sorsát is az Úrra bízni, ha nem
épülnék fel.
3. Hálaadás ébredt a szívemben az
eddigi egészségemért és az eddig vég
zett szolgálatokért.
Elhatároztam, hogy mindent végigcsi
nálok, amit az orvosok javasolnak az
SZTK keretein belül, de nem keresek
magánorvost, sem különleges ellátást
nem igényelek. Minden gondomat az
Úrra vetem.
Az Isten gondoskodó szeretetét pedig
minden további eseményben megta
pasztaltam:
1. Sok testvérem imádkozott értem,
ezt a kórházban tartózkodásom min
den percében éreztem. Ez arra erősít
meg, hogy a másért való imádkozás
ba ne fáradjak bele.
2. A daganat nem volt kézzel tapintha
tó a mellemben, ezért izotóppal jelölték
meg a helyét a lehetséges áttéteknek.
Ez azért volt fontos, hogy minden be
teg területet eltávolítsanak a műtét so
rán. Utólag az derült ki, hogy pontos,
jó munkát végeztek Isten segítségé
vel. Egy gyakornok végezte a műtétet.
3. Testvéreim beteglátogatása és

együtt imádkozásunk lelkileg meg
erősített.
4. Családom is jobban megmutatta
a szeretetét, mint eddig.
5. Hívő testvér volt az ágyszomszé
dom, aki már egy hete a kórházban
volt és sokat segített gyakorlati taná
csaival; Ő elesettebb állapotban volt
és én pedig Igével tudtam bátorítani.
Istennek hála, ő is meggyógyult; az
óta is tartjuk a kapcsolatot.
6. Szerdai műtét után már szomba
ton otthon voltam, vasárnap pedig a
templomban a párom segítségével.
Egy nap sem esett ki a szolgálatból.
7. A kórházban az osztályon lévő
legjobb nővér volt szolgálatban, ab
ban a fél napban, amikor nagyon ele
sett voltam.
8. Nagyszerű gyógytornászt rendelt
nekem az Úr (mást, mint szobatársa
imnak), akivel a műtét utáni napon el
kezdtük a kar gyakorlatokat. Otthonra
is hasznos gyakorlatokat állított ös�
sze. Bal oldalt volt a műtét, a nyirok
csomókat is kivették hónom alól. Bal
kezes vagyok, de egy-két hét múlva
már sok mindent tudtam csinálni a
kezemmel. Három hónap után pedig
teljesen úgy használhattam a kezem,
mint régen (nehéz munkát kivéve).
9. Csak sugárkezelést írtak ki, azt
is jól bírtam. Kemót nem kaptam. A
hosszú vizsgálatok és kezelések alatt
a mi Urunk Jézusunk szenvedései
re gondoltam, és gyönyörű énekeink
szövegeit mondogattam magamban.
10. Most hormonkezelést kapok, de
azt is jól bírom.
11. A műtét több mint két éve volt,
eddig áttét nem jelentkezett.
12. Tudom, hogy ennél nagyobb ne
hézségek is lesznek további élemben,
de mindig az Úr megtartó szeretetére
szeretném bízni életemet és halálomat.
T.-né Lídia

Építkeztünk, s az alsó szint elkészülése után nagy
öröm volt, amikor a födém betonozásával is elkészültünk. A következő napokban természetesen locsolni kellett a friss betont. Gyermekink rendszerint
bennünket, mert úgy gondoltuk, hogy a
Gyerekszáj elkísértek
legtöbbet így tanulhatják és jobban is fogják értékelni. Locsolás közben különös kacagásra lettem
figyelmes. Egyik lányom a frissen locsolt betonon mezítláb csúszkált
emeletnyi magasban, ahol se korlát, se védelem… Persze azonnal ráparancsoltam, hogy hagyja abba. A veszélyből mit se érzékelt, de hüppögve levonta a tanulságot: „A felnőttek mindig a legjobb játékokat tiltják
meg a gyerekeknek!”
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Megreformált életek? Átalakított, sőt
teljesen új szív kellene hozzá! A re
formáció pedig teljesen újat hozott.
Luther az ő korszakalkotó pontjai
val kész volt mindent vállalni, ami
kor kijelentette: „Itt állok, másként
nem tehetek...” És Husz és Kálvin, és
megelőzően a sok lemészárolt huge
notta, majd igaz magyar református
eleink gályarabsága, életük odaadása
Krisztusért; mi más, mint kedves ál
dozat Isten oltárán. A vértanuk száma
folyton nőtt és növekszik ma is. Hisz
Szíriában, Közép-Kelet Ázsia orszá
gaiban hány keresztényt pusztított el
a ma még inkább tomboló Gonosz? És
a számoknak be kell telni! (Jel 6,9-11).
Mi a mai kor reformációja? Krisztus
által újjáteremtett szív. Ő nem javítgat,
foltozgat. Már pedig de sokan élünk
foltozott életet. És azt gondoljuk, nem
is vagyunk rossz keresztények...
De vajon megadjuk-e a kívánt új szív
árát? Láttuk, hitelődeink vérükkel fi
zettek. Ez a legnagyobb áldozat. Mi
maiak, a kevesebbet is sajnáljuk oda
adni. Hogy lesz ebből Istennek tetsző,
jó illatú, áldozatos hívő élet?
Épp a Szeretet himnusza volt soron a
napi igeolvasásban. Tökéletes megfo
galmazása az isteni szeretetnek, agapé
nak. Ember erre nem is képes. A rész
szerinti igyekezet megvan, remélhető
leg, de a kivitelezés? Hű, de gyatra! És
hányszor szánjuk-bánjuk bűneinket?
A szent jegyek vétele előtt és közben
is. És azután? Minden megy tovább.
Keménykedem, ítélkezem, fölénnyel
szólok, tessék-lássék segítek? Nincs
vigasz szavam? Elvárok? Alig adok?
Abban sincs köszönet? Vagyonom felét
apránként odaadtam? De a szívem, a
jóakarat itt maradt. A megajándéko
zott úgy ment el tőlem, hogy kaptam
is meg nem is, de minek is minden,
ha a letorkolást is mindig beteszik a
kosaramba?
Az ítélkezés is de könnyen megy ná
lunk! Beleláthatunk-e bárki szívébe?
Tudhatjuk, érthetjük a mélyen rejlő
miérteket? Ám, ha engem kritizál
nak, hogy merik? Nekem ezt tenni

természetes. Hisz én jobban láttam,
a javát akarom. Valóban? Jézustól
tanulhatnánk alázatot, együttérzést,
áldozatkészséget! Az igazi hívő élet
nem ilyen-olyan szavak szabad áram
lása vagy méricskélt osztogatás. Már
Ézsaiás által üzent Isten: „Ez a nép
szájával közelget hozzám, szívével
távol van tőlem.”
Újszövetség népe, mai keresztény
ség! Ébredni kellene! Kell a jó szó!
Kell az együtt érző jelenlét, a másik
ember különbnek tartása! Itt nincs
semmilyen nagyságrendi rátekintés
a másik emberre. Nagy a szükség:
azonnal jöjjön a segítség! De nem ím
mel-ámmal és felrovással! Hisz így
megölünk minden sarjadó örömöt a
hozzánk forduló szívében; mi sem
kapunk? Dehogynem! Égi gazdánk
naponta töltöget Élő vízzel, mennyei
kenyérrel, sok-sok drága kinccsel.
Élő víz, mert Jézus adja magát, ma
gamhoz véve élek igazán, és általam
is sokakat ÉLTET! Krisztus szeretete
erő és örömforrás. Naponta kínálja
magát, ingyen. Míg tart a kegyelem,
éljünk vele, Jézus szerint, jól!
Sajnos, az új szív is tud hibázni. De
mivel Krisztus él benne, azonnal tud
és akar is korrigálni. Ne szégyellj bo
csánatot kérni rögtön, ha fájdalmat
okoztál! Csupa szenvedés, fájdalom
minden felé. Nem kell azt szaporí
tani! Krisztus szerint gondolkodj,
szólj, cselekedj! A Bibliát tanulmá
nyozd szorgosan, ami nem elmélet.
Megtartó erő. Valódi, Isten szerinti
értékes élet. Hívőként légy „kéz, mely
váltig simogat...” /Reményik Sándor/!
Légy együtt érző, vidító szív, mely a
kátyúból kiemel, s ha semmi sem vár
cserébe, tudd, hogy Mestered látta,
tudja és örvendezik, jutalmaz.
Ilyen Krisztus által újjáteremtett szí
vű hívő élettel áldjon meg az Isten
mindannyiunkat! És legyünk Krisztus
fénye, sója, hogy sokan vágyakozza
nak az ő nyomdokába!
Az ÚTRA, az ÉLETRE, az IGAZ
SÁGRA!
P. A. Júlia, Tahitótfalu

Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már
akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. (Róma 5,8)

„NEM TEHETETT MÁSKÉPP”
Kiszögezte, s nem tudta, mit
cselekszik.
Tudós vitát és tisztulást akart.
Világoljon az Evangélium!
Aranyért nincsen kegyelem!
Bűnbánat nélkül nincsen
bocsánat!
Ha látta volna már,
hogy 95 tétele
mint vihar süvítő szele
söpör végig országokon,
világon… –
ha látta volna a nyomában
támadt
viharos zivatart, –
s mint vérfagyasztó vízió
szemébe lobbant volna máglyák
lángja,
gályarabság és inkvizíció:
vajon megtette volna akkor is?!
Nem verte volna vissza
látomása?
Nem hullott volna ki csontos
kezéből
Tételszögező, súlyos kalapácsa?!
Lehet… Ha nem a Hatalmas keze
vezette volna
tételíró kezét,
Akivel ellenkezni kárhozat,
Aki előtt csak térdre hullni jó…
Lehet… ha nem a Hatalmas
szava
mondta volna: Legyen:
Világosság és reformáció!
Kiszögezte, s nem tudta, mit
cselekszik.
Nem tudta, hogy a 95 tétel
útnak indul, és századokon
átlép.
Megírta, mert meg kellett írnia.
S kiszögezte, mert „nem tehetett
másképp”.
Túrmezei Erzsébet
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Derecskén nőttem fel a helyi gyüleke
zetben. Nagyon komoly hívő nagyszü
leim voltak. Szüleim is egy ideig az Úr
útján jártak, aztán letértek róla, de az
nagyon jó volt, hogy nagyszüleimmel
egy háztartásban éltünk, és láttam az
ő életüket. Engem is ebben a szelle
miségben neveltek. Gyerekkoromat
itt, a gyülekezetben töltöttem, gyer
mek bibliakörre jártam, gyerekekkel
énekeltem, és egy szeretetteljes lég
körben nőttem fel.
17-18 éves lehettem, amikor egy igehir
detésen a 23. Zsoltárról, a Jó Pásztorról
volt szó. Az az igehirdetés (Vágó István
volt akkor a lelkipásztorunk) nagyon
megérintett engem, hogy milyen Jó
Pásztorunk van nekünk, és én pedig
milyen tévelygő bárányka vagyok, és
hoztam egy döntést a szívemben, hogy
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követem Jézus Krisztust. Ennek na kább tetszett az az élet, amit ők éltek.
gyon örült a család, a környezetem Közben persze jártam gyülekezetbe is
és kicsit később (most már utólag párhuzamosan, de egyre inkább te
látom, egy kicsit egy erőszakos ráha vődött át a hangsúly a másik irányba.
tás miatt is) bemerítkeztem, de még Egyre több időt töltöttem velük, egy
is úgy, hogy nem volt Jézus Krisztus re többet kirándulgattunk, bejártuk
az életem alapja. Hoztam
később Amerikát, Kanadát,
egy döntést, de nem
aztán Skandináviát.
„Istenem, ha vagy, ha léfordítottam hátat a
Mivel egy kis vállal
régi életemnek.
kozást is indítottam,
tezel, könyörülj rajtam!”
Ez csak később mu
annak kapcsán is ös�
tatkozott meg, mert utá
szejárogattunk. Nagyon
na azért jártam szorgalmasan
sokat utaztunk, motoroztunk,
gyülekezetbe, szolgáltam, beépültem - volt, hogy hét motorom volt egymás
az énekkarba is. De később elkerültem után -, ami alapjában véve nem lenne
Berettyóújfaluba, és megismerkedtem baj. Az az életforma, ami ezzel járt,
egy társasággal, akik nagyjából az ot igazából az volt a probléma.
tani vállalkozók csoportját alkották; Mint ahogy az Ige mondja az 1.
tehetős fiatalemberek, akikkel a sport Zsoltárban: „aki az Úr törvényében
kapcsán is összejöttünk. Egyre in gyönyörködik, olyan lesz, mint a fo-

Egész életemben hívő emberek között forgolódva, velük
együtt Jézus követését komolyan véve, közben mun
kahelyeken, otthon, egyházban, hitetlen istenellenes
emberekkel körülvéve sok, előttem járó hívő emberre
gondolok hálával. Sajnos, ez a társaság már nem e föl
dön dicsőíti az Urat, és már végleg elfogyunk. Az utá
nunk következő nemzedék talán nagyon sok helyen
olyan állapotban van, mint akikről a MERÁ-ban van
szó. Az én szomorúságom is ez, hogy mi is ilyen álla
potban vagyunk. Amíg én is bírtam fizikailag, láttam a
gyülekezetben az épülést, az újjászületéseket. Nagyon
nehéz volt átélni és látni a visszafejlődést. De mivel sok
emberrel voltam kapcsolatban, országos viszonylat
ban is tudtam közösségekről, egyénekről ugyanezeket.
Szomorúan láttam, hogy sok ember megszélesítette ma
gának a keskeny utat. Isten igéje már nem vezeti. Nem
az Úr Jézus hangjára vár, saját döntése vagy mások ta
nácsára lép. Több éve fáj már ez az eltávolodás Istentől,
rendeléseitől e magyar honban. De néha beszéltem más
országban élőkkel már régebben is, és bizony ők még
előbbre jártak az elpártolásban. Az vigasztal mindig,
hogy Isten mindig hagy maradékot, akik megmarad
nak szilárdan a keskeny úton, melynek célja, vége az
üdvösség. A széles út könnyebb, de a vége a kárhozat.
Jó ideje már ilyen dolgokról nem is hallani prédikációt,
beszélgetést. Nevetséges, hogy valaki ilyet mer mon
dani: bűnben születik minden ember, megtérésre van
szüksége. Én is átéltem, hogy Jézus vére alatt vannak
a bűneim. Már most örök életem van. Bármikor szó
lít el Uram, Hozzá megyek. S mindezek írva vannak a
Bibliában, mely Isten szava hozzánk.

Többször gondoltam arra, megint elkelne egy új refor
máció. Luther Márton is azért szegezte ki 95 pontból
álló tételeit, mert megtalálta az Ige által lelke béké
jét, s azt akarta, mások is térjenek meg. Tudta biz
tos, mennyi ember, milyen mélységben él. Aki Jézust
megismeri, küldött lesz. A tanítványok régen is, ma is
Isten küldöttei. Hirdessétek az evangéliumot minden
népnek! Ma pedig olyat olvastam valahol, hogy ki kell
venni a Bibliából az ilyen verseket, melyek ilyesmiről
szólnak, hogy: „mert úgy szerette Isten e világot, hogy
az ő egyszülött Fiát adta, ha valaki hiszen ő benne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16). Ha az
ilyen igéket kiveszik, mi marad benne? Egy fő-fő valaki
nemrég mondta e világ vezetőinek, hogy az ószövetség
megszűnt, idejét múlt, ránk nem vonatkozik, és érde
kes, mindenki csendben volt. Azóta nem olvastam, hogy
valaki az ige mellé állt volna. Borzasztó mélyen jár az
emberiség. De Luther előtt is voltak Istennek mártír
jai, ő is az volt, és ma is vannak.
Az Úr szava megáll, egy pontocska sem múlik el, hogy
be ne teljesedne. A Jelenések könyvének végén van
megírva: se elvenni, se hozzátenni nem szabad Isten
szavához. Az nem egy könyv a sok közül, az az Ő szava
hozzánk porszem emberekhez. Mit ér a dicsőség, nagy
ság, gazdagság, ha a lélek a kárhozatban köt ki örök
re. Hála legyen érte az Úr Jézusnak, hogy engem már
gyermekkoromban önmagához és az igéhez terelgetett!
Hol szenvedésekkel, hol szép szóval, és Vele élhettem
le eddigi életem. Nem bántam meg. S Őt dicsőíthetem
itt is, míg élek, s odaát Nála is örökkön örökké.
Pápai Istvánné, Lovasberény
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lyóvíz mellé ültetett fa…, a bűnösök imádkoztam: „Istenem, ha vagy, ha fiatalok jöttek, énekelni hívtak engem
útja pedig semmibe vész”. Én efelé a létezel, könyörülj rajtam és bocsásd is magukkal, de valahogy éreztem,
„semmi” felé tartottam, mert egyre meg az én bűneimet”. Ennyit imád hogy nem vagyok még közéjük va
kevesebbet jártam gyülekezetbe. Az koztam el sírva Istennek és elkezd ló, ezért nem mentem a kis énekcso
porttal énekelni. Mondtam, hogy így
elején még igyekeztem fenntartani tem Őt keresni.
azt a látszatot, hogy oda is járok és a Megismerkedtem testvérekkel, akik nem szolgálok az Úrnak, mert tiszta
másik úton is, de két úton nem lehet meghívtak házicsoportba, elkezdtem szívvel még nem tudok.
járni, és két úrnak nem lehet szolgál oda járni, de ezzel párhuzamosan 15 évvel ezelőtt egy novemberi napon
ni: egyiket gyűlölni, másikat pedig - mivel eddig Derecskén éltem - el Isten egy másik Igét hozott elém, ami
szeretni kell.
kezdtem visszajárni a gyülekezetbe aztán világossá vált számomra: „mert
Ahogy mondtam, én egyre inkább a is, mert sok ismerős volt ott. Nehéz ő szabadított meg minket, és ő hívott
barátaim diktálta irányba mentem,
így visszatérni, de olyan hálás el szent hívással, nem a mi cselekeés ez azt hozta magával,
vagyok, hogy láttam deteink alapján, hanem saját végzése
hogy gyakorlatilag min
hiteles hívő élete és kegyelme szerint, amelyet még az
„Újjászülettem-e Jézus
den, amit elkezdtem,
ket itt a gyüleke idők kezdete előtt Jézus Krisztusban
Krisztus vére által?”
zetben. és olyan adott nekünk” (2Tim 1,9). Ezt az igét
a semmibe veszett és
a semmi felé ment. A
jó volt, hogy nem én akkor megértettem és hálát adtam,
főiskolát elkezdtem, majd
kellett még külön leborultam (egy hétköznapi nap volt,
abbahagytam, a vállalkozás, ame
utakat megjárni, hogy ilyen nem is tudok pontos dátumot), és Isten
lyet elkezdtem, a csőd szélén állt az élő közösséget találjak, hanem érez olyan békességet adott a szívembe és
életvitelemből kifolyólag: nem tudtam tem, mivel itt lakom, ez az én élőhe olyan biztonságot és bizonyosságot,
finanszírozni, mert amit megtermel lyem, és itt van élő hitű gyülekezet, hogy megbocsátotta az én bűneimet,
tem, azt a kis pénzt is elszórakoztam. természetes módon ide csatlakozom. ő elvette azokat.
Egy-egy párkapcsolat is a semmibe Ahogy elkezdtem ismét gyülekezetbe Azért értettem meg ezt az igét, mert
veszett, mert elkezdődött és semmi járni, egyik napon valamelyik testvér azt mondja: „nem a mi cselekedete
nem lett belőle. Mindig a saját elkép nekem szegezte azt a kérdést, hogy ink alapján”. Többen mondták, hogy
zelésem után és a saját utamon men van-e új életem? Nem nagyon tudtam te olyanokat cselekedtél, hogy meg is
tem, mígnem egyszer Isten megállított ezt a kérdést még akkor hova tenni, kellett, hogy térjél. Persze, ez igaz, de
az ő kegyelméből.
mondtam neki, hogy annak idején én ismerek olyan embereket, akik olyan
Akkor már gyülekezetbe sem jártam, bemerítkeztem, és ha a kérdés erre feddhetetlen módon élnek - Isten
de azért szóltak hívő testvérek és irányul, akkor van, és most járok gyü nélkül, de mégis jó családi életben,
családtagok is, hogy jó lenne ebből a lekezetbe, de pontosan nem értettem. erkölcsösen, és nem csináltak olyan
társaságból kikerülni. Én mondtam, Kérdezte, hogy újjászülettem-e Jézus dolgokat, mint én -, de mégis rájuk
hogy nem akarok és nem is tudok ki Krisztus vére által? Elkezdtem ezért is vonatkozik Isten Igéje, hogy nem
kerülni, jól érzem magam, de Isten imádkozni: „Istenem, van nekem új a mi cselekedeteink alapján, hanem
úgy intézte, hogy egy titkos bűnöm, életem?” És valahogy éreztem, hogy az ő saját kegyelme és végzése alap
egy erkölcstelenség miatt - amire nem nincs, nem tudok olyan biztos vá ján. Ez minden emberre, köztük Sch.
Károlyra is vonatkozik, hogy
vagyok büszke, de Isten felhasználta laszt adni, hogy ha most
megtérjen, az igazság
azáltal, hogy világosságra jött, és en Ő eljönne, akkor én
ismeretére eljus
nek kapcsán egy lavina indult el - ez a Mennyországba
„Bizonyosság van a szívemson, és elfogadja a
a társaság hagyott el engem. Olyan jutnék-e. Elkezdett
ben,
igen,
van
új
életem.
”
kegyelmet.
Azóta
jó, hogy Isten ezt felhasználta arra, foglalkoztatni ez a
tudom
azt
monda
hogy egyedül maradtam.
kérdés, elkezdtem
ni: bizonyosság van a
Akkoriban öngyilkossági gondolata ezért imádkozni, ezt ku
szívemben, igen, van új életem.
im is voltak, illetve eljutottam odáig, tatni és Isten úgy bátorított először az
hogy Istenben nem is nagyon hittem. efézusi levéllel kb. fél év-egy év ima Ha azóta megkérdezi valaki, akkor
Próbáltam volna más társaság után házba járás után, hogy „nem vagytok örömmel adok számot a bennem élő
nézni, de valahogy mégsem éreztem többé idegenek és jövevények, hanem reménységről, Jézus Krisztusról, hogy
már jól magam a világi társaságban, polgártársai a szenteknek és háza né- az ő kegyelme és vére által van új éle
tem. Ebben járok, bár nem könnyű a
hanem elkezdtem Istent keresni. pe Istennek” (Ef 2,19).
Elkerültem egy keresztény táborba Ennek az Igének nagyon örültem, keskeny úton járni és hadd mondjam
Pányokra, ahol láttam hiteles hívő ahogy olvastam, olyan élővé vált szá még el, hogy utána, amikor az ember
embereket. Nem Isten Igéje ragadott momra. „Istenem, tényleg így len már az Úr törvényében gyönyörkö
meg még engem az elején, hanem az ne?” Ugyanakkor az ördög próbált dik és az Úr útján jár, akkor tényleg
a szeretet és az a békesség, amivel visszahúzni, és az az igazság, hogy olyan, mint a folyó mellé ültetett fa,
fogadtak engem, és amit láttam az nem tudtam elfogadni a bűneimnek és minden útjában sikeres lesz.
emberek között. Az a békesség, ami a bocsánatát, mert úgy éreztem, hogy Ezek ráadások, mert én a legjobban
nekem nem volt meg. Ez hiányzott amiket tettem, azokra nincs bocsánat. annak örülök, hogy a nevem fel van
a legjobban, és ezt kívántam volna. Továbbra is nyitva maradt ez a kér írva a mennyek országában…
Eljutottam oda, hogy egyik este így dés, majd egy bemerítési alkalommal
Sch. Károly, Derecske
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Tisztelt Szerkesztőség!
„Ímé, eljőnek a napok,
azt mondja az Úr, és támasztok
Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot
cselekszik e földön.” (Jer 23,5)
Hálás vagyok a CD-ért, ami nagy
örömömre szolgált. Elnézést ké
rek a hosszú hallgatásért, en
nek az az oka, hogy 2017. január
7-én ismét bekerültem a csíkosi
elmegyógyintézetbe, ahova ma
gammal vittem több Igés képet,
fali mondást. Szét is osztottam
- mint máskor - az orvosoknak,
nővéreknek, gondozóknak, amit
nagy örömmel fogadtak.
Az idő ott nagyon lassan telt.
De a Jó Isten segítségemre volt.
Sokszor elcsüggedtem, sokat sír
tam. Vártam minden nap a szaba
dulást, mivel minden nap le voltam
kötözve, mikor nem fogadtam szót.
De a hitet nem adtam fel, kértem
Isten szabadítását. Minden nap
kértem Isten szabadítását, és az
orvosokat, hogy legalább 10 nap
ra engedjenek haza. Végre eljött
az a nap, június 5-e, mikor haza
jöhettem. Sajnos, csak 6 napig le
hettem itthon, mert egyszer sír
tam, egyszer nevettem, így vissza
kellett vigyenek további kezelésre.
Csodálatosan meghallgatta Isten
az otthoniak és a lelki testvérek
imáját, ahogy megígérte az igé
ben, mikor befeküdtem: „Hirtelen
megszabadul a fogoly, és nem hal
meg a veremben...” (Ézs 51,14)
Egy hónapba telt, mire felépül
tem, és hála Istennek, ki is írtak.
Együtt adunk hálát édesanyám
mal és a testvéremmel, hogy vá
ratlanul hazaengedtek. Lassan
gyóg yulgatok. Kérem, imádkoz
zanak értem, hogy ne jöjjön vis�
sza ez a nehéz betegségem, mert
Istennél nincs semmi lehetetlen!
Istennél van a szabadítás.
A MERA adását tisztán hallani.
Az Antenna újságot is köszönöm!
O. Erika, Bilke,
(Kárpátalja, Ukrajna)

Zoli, gyermek és ifjú éveit az 1990-es megszerezni a diplomát. Ekkor keve
években töltötte. Kortársaihoz hason sebbet játszott már a számítógéppel,
lóan őt is lenyűgözte a számítástech kezdte megunni az ugyanolyan játé
nika rohamos fejlődése. Zoli nagyon kok tucatjait.
szerette a logikai, matematikai játé A főiskola elvégzése után, viszonylag
kokat, sok időt töltött a számítógép hamar talált egy számára tökéletesen
előtt. Ez eleinte még a hasznára is megfelelő munkát, nem messze a szü
vált, mert a reál tantárgyakban na lői háztól. Visszaköltözött szüleihez,
gyon jó eredményeket ért el. Jó ta így a rezsi ráeső részén kívül minden
nulmányi eredményeit szülei újabb pénzt félretehetett. De a szélessávú
számítógéppel jutalmazták, amivel internet elterjedésével és néhány for
már lényegesen komplexebb játékokat radalmi számítástechnikai újdonság
lehetett játszani. Ekkor jelentek meg megjelenésével nagy változás állt be
az első olyan programok, amik vala Zoli életében. A többszereplős online
szerepjátékok olyan világot nyitottak
milyen szinten már
meg előtte, amit addig elképzelni sem
megpróbálták
tudott. Varázslatos tájakon kalandoz
utánozni a
hatott, emberfeletti képességekkel bíró
valóságot,
karakterekkel, miközben a világ má
akár a ké
sik pontján élő emberekkel beszél
pi világ
hetett, barátkozhatott, „megölhette
ban, akár
őket”, következmények, elvárások,
a játékban
elő- és utóélet nélkül. Valami olyan
érvénye
dologgal
találkozott, amire mindig
sülő fizikai
is
vágyott:
korlátlan szabadság, min
elemekben.
denféle kötöttség nélkül. Nincs súlya
Természetesen
a halálnak, nem jár felelősséggel a
ezek mai szem
„szerelem”. Az lehet, aki akar, nem
mel még nagyon
kezdet kell megfelelni másoknak.
legesek voltak, de arra pont elégnek Teljesen magába szívta ez a világ,
bizonyultak, hogy rengeteg fiatalt nem tudott semmi másra gondolni,
szippantsanak be, köztük Zolit is. nem vágyott semmi másra, csak arra,
Nem telt el sok idő, és Zoli szülei azt hogy minél több időt ebben a „menny
tapasztalták, hogy fiúk minden sza országban” töltsön. Persze, ahhoz,
bad percét a számítógép előtt tölti. hogy a játék minden elemét ki tud
Nem voltak barátai, iskolába járáson ja használni, minimális előfizetésre
kívül nem mozdult ki a lakásból, és a szükség volt. Csak pár száz forint ha
tanulmányi eredményei is romlottak. vonta, egyáltalán nem tartotta soknak
Szülei kellő szigorral és leleményes Zoli, ezért a fantasztikus élményért.
séggel elérték, hogy fiúk hajlandó le Sőt, úgy gondolta, hogy inkább erre
gyen legalább annyira tanulni, hogy
költsön, mint alko
leérettségizzen, és egy egyszerűbb
holra vagy ká
főiskolára felvételt nyerjen.
bítószerre.
„…mikor felébredt, valaZoli a lehető legtávolabb le
Ahogyan
vő felsőoktatási intézményt
mi egészen különlegeset
haladt
választotta, azért, hogy a
előre a
érzett, amit még soha: a
kollégiumban nyugodtan
j
áték
teljes, totális magányt…”
tudjon hódolni szenvedélyé
ban, né
nek. A szülői háztól távol aztán
hány feladat
rájött, hogy nem olyan egyszerű az
megoldásában
élet egyedül, és azt is felismerte, hogy
segítséget jelentett, ha
ha nem tanul, akkor soha nem lesz egy-egy sms-sel vásárolt valami kü
pénze komolyabb számítástechnikai lönleges képességet vagy tárgyat ma
eszközökre. Így összeszedte magát és gának. Ez sem volt sok, szintén csak
megpróbálta a lehető legkönnyeb pár száz forint üzenetenként.
ben (sok ügyeskedéssel és csalással) Telt-múlt az idő, Zoli teljesen e virtuális
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világ rabja lett. Senkivel nem beszél újra kedvet kap a játékhoz.
getett, nem járt el sehova, a munká Amit a szalagon hallott, teljesen letag
ját is csak olyan mértékben végezte lózta. A nagypapa 10 éves korában már
el, hogy ne rúgják ki. Csak néhány napi 12-14 órát dolgozott a földön, az
órát aludt naponta, vagy annyit sem. állatokkal. Ökrökkel törték fel a földet
Liter számra itta az energiaitalokat. a vetéshez és vödörrel hordták a vizet,
Senki és semmi más nem érdekelte ha öntözni kellett a veteményt. Aztán
a virtuális világán kívül. A szüleivel jött a háború, dédnagypapát egyik
is minimálisra csökkent a kommuni hajnalban elvitték katonának, és soha
káció. De nem is volt szüksége másra. többet nem látták viszont. A háború
Az egyik legjobb volt ebben a játék alatt, a papáék néhány falat ételért
ban, nemcsak az országban, nemcsak álló nap dolgoztak, az egyik leány
a kontinensen, de az egész világon is. gyermek tüdőgyulladásban meghalt.
Minden ranglistán ott volt a neve az Aztán, amikor eljött a béke, akkor a
elsők között. Nagyon büszke volt ma „felszabadítók” elvették mindenüket,
gára és élvezte, ahogyan menekültek és állati körülmények között kellett
előle a gyengébbek, vagy éppen híze kora hajnaltól késő estig dolgozniuk,
legtek neki a világ túlsó feléről játszó amiért alig annyit kaptak, hogy életben
emberek. Ekkorra már több millió maradjanak. A következő évtizedek
forintot költött el a játékra, a lehető ben pedig apró, kis lépésekben tud
leggyorsabb internetre, a számítógé ta nagypapa felépíteni azt az életet,
pére és a különböző kiegészítőkre.
amiben Zoli édesanyja is felnőtt. Zoli
Egy napon valami nagyon furcsa do tudta, hogy nagyszülei komoly hívő
log történt vele: elkezdett unatkozni. emberek voltak, de ezt sokáig csak a
Mindent elért a játékban, amit lehet, körülmények kényszerének tartotta.
nem tud mit csinálni. A „végtelen”
Azonban, ahogyan hallgatta
világokat többször bejár
nagyapja bizonyság
ta, minden szegletét
tételét, egy olyan
„Isten terve minden virtuális
ismerte, de nem
embert hallott, aki
tudta már élvez
fantáziát felülmúlt…”
önként, szeretetből
ni a szenvedélyét.
teszi és mondja azt,
Minél jobban eről
amit. A fiút nagyon
ködött, hogy valami új
mélyen érintették a hallot
donságot találjon, annál több hibáját tak. Ő is át akarta élni azt az örömet
vette észre a játéknak.
és békességet, amit nagyapja. Sok
Egyik éjszakán kicsit tovább aludt hónap után először felkereste nagy
a szokásosnál, és mikor felébredt,
mamáját, akivel hosszú beszélgetés
valami egészen különlegeset érzett,
be kezdett arról, hogy mi is az, ami
amit még soha: a teljes, totális ma
igazán számít az életben. Úgy érezte
gányt. Az élete üres és értelmetlen
magát, mintha egy mély álomból éb
volt. Semmi célja vagy haszna nem
redt volna fel, és nem akart vissza
volt létezésének.
aludni. Elkezdte olvasni az Bibliát,
Ebbe a rettenetes sötétségbe, mint
és olyan világ tárult ki előtte, ami
fénysugár jött Zoli édesanyja, hogy
megkérje a fiát valamire. Ez egyál hez foghatóval még nem találkozott.
talán nem volt szokványos, mert a Isten, örök életre vivő, történelmen
fiú szülei már lemondtak arról, hogy átívelő üdvtörténeti terve minden vir
értelmes párbeszédet folytassanak tuális fantáziát felülmúlt. Leginkább
gyermekükkel. Zoli édesanyja egy azért, mert valós. Nem lehet újrakez
régi magnókazettát szorongatott a deni a pályát, ha legyőz minket a „fő
kezében. Ez a felvétel sok évvel ko gonosz”. Nem lehet pár száz forinttal
rábban készült, és a nagypapa a gyer halhatatlanságot vásárolni, és milli
mekkoráról mesélt rajta. A papa már ókkal sem üdvösséget.
régóta nem élt, a gyerekek nagymama Zoli újrakezdte életét, új ismerősökre,
születésnapi ajándékának szánták a barátokra tett szert, igyekezett meg
kazettán található felvételt, amennyi találni a szépet, a különleges dolgo
ben meg lehet valahogyan még men kat az Isten által teremtett világban,
teni, a szinte rongyos szalagról. Zoli és mindent megtett, hogy valós cél
eleinte nem lelkesedett a feladatért, ja, értelme legyen életének, amellyel
de aztán azt gondolta, hogy „pihenés Isten dicsőségére lehet.
Nemeshegyi Zoltán
ként” megfelelő időtöltés lesz, amíg
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Bernard Ruffin Crosby Fanny éle
téről szóló könyvéből származik
az alábbi részlet:
Egy este egy lezüllött, részeg férfi
botorkált be a Bowery-Misszióba.
„Mentsd, aki elmerül, óvd, aki
gyönge” – éppen ezt énekelték,
ami nagy hatással volt a szegény
fickóra. A prédikáció során az
igehirdető a polgárháborúban
átélt tapasztalataira hivatkozott
és megemlítette annak az egységnek a nevét, ahol szolgált.
Az istentisztelet után a részeg odatántorgott hozzá, és ezt dadogta:
– Emlékszik még abból az időből a századparancsnokának a
nevére?
Az igehirdető megnevezte a századparancsnokot.
– Úgy van! – mondta a részeg izgatottan. – Én vagyok az az ember! Én voltam az ön századosa!
Nézzen csak rám! Nézze meg, milyen szerencsétlen vagyok ma! Az
ivászat miatt mindent elveszítettem, amim csak volt a világon, és
nem tudom, mihez kezdjek. Meg
tudná menteni régi századosát?
A részeg veterán még azon az
estén megtért, és később a mis�szió buzgó munkatársa lett. Sok
előadást tartott, amelyekben
elmondta megtérését, és a szívében végbement változást a
„Mentsd, aki elmerül, óvd aki
gyönge” című éneknek tulajdonította. (Evangéliumi Kiadó)
Talán Olvasóink között is sokan
vannak, akiknek éltében döntő ha
tással volt egy-egy ének. Kérjük,
írják meg nekünk történetüket, s
mi eljuttatjuk olvasó társaikhoz.
A pályázat mottója:

„Lélekmentő énekek”
A beküldési határidő:
2018. január 20.
A legjobb pályaműveket februári
lapszámunkban megjelentetjük,
illetve a Lelkiposta műsorában
közzétesszük.
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Kedves Mera Rádió!
A műsort minden este
hallgatom, és ma úgy
éreztem, nem halogatom tovább
az írást. Azért írom e sorokat, mert
a mai világunk tele van széthul
lott családokkal és szakadással.
És nem törődve gyermekeikkel
elválnak abban bízva, hogy így
jobb lesz az életük. Megfutamodva
a nehézségek elől ahelyett, hogy
az Úrtól kérnék a segítséget. A
Sátán bennünket is kísértett, és
a nyomunkban volt, de az Úr ha
talmasabb nála, és így menedék
re találtunk. Amiért sok-sok hála
Istenünknek.
Kedves testvérek, szeretném meg
köszönni az Antenna újságot, a
levelet és benne az Igét is. És az
Úrnak, hogy rátaláltam a MERA
Rádióra, amit van amikor 2-34-en is hallgatunk és hallgatják
azok, akiknek bemutattam. Még
megköszönjük Gerzsenyi úrnak
az Istentől kapott tudását is, ami
sokszor személyre szóló üzenet is.
N. István, Nagykanizsa

A Megreformált életek pályázatunk
ra érkezett írások közül az alábbiak
nyertek jutalmat:
Bak Magdolna, Szatmárnémeti
Bárdos Gusztávné, Lénárddaróc
Bódizs Sára, Kraszna
Egyed Erzsébet, Várasfenes, Erdély
Jakab Győző, Magyarlóna
Jamrik Józsefné, Komárom
Juhász János, Bekecs
Kocsis Imréné, Székesfehérvár
Orbán Erika, Bilke, Kárpátalja
P. Arany Júlia, Tahitótfalu
Pápai Istvánné, Lovasberény
Póczos István, Fényeslitke
Rajki János, Székesfehérvár
Révész Andrásné, Kisvárda
Schneider Károly, Derecske
Szalóczyné Móray Inke, Budapest
Tóthné Lídia, Budapest
Isten áldását kívánjuk minden
írónk számára és reméljük, hogy a
jövőben is számíthatunk írásaikra!

Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én
útaim, így szól az Úr! Ézs 55,8
Senki nem tudhatja előre, az élete
folyamán mi vár rá. Sok évtizeddel
ezelőtt az 1950-es években egy ház
ban laktunk az Erdélyből szárma
zó B. testvérrel. Fiatalok voltunk, és
teljes szívből szolgáltuk az Urat. B.,
miután leérettségizett, városunkból
Budapestre került egyetemi tanulmá
nyai miatt. Évekig nem halottunk ró
la, minden kapcsolatunk megszűnt,
pedig leendő férjemmel régebben jó
barátok voltak.
Arról sajnálattal halottunk, hogy
Istennel való kapcsolata megszűnt.
Tudtuk, egyetemi tanulmányai vé
geztével családot alapított, gyerme
kei születtek, és feleségével együtt
egy dunántúli városban pedagógus
ként dolgoztak.
Az 1990-es években kerültünk új
ra kapcsolatba B. édesanyjával, aki
meghívott bennünket, hogy férjem
mel együtt látogassuk meg. A láto
gatásunkról tudtak gyermekei. B.
csak akkorra érkezett meg, amikor
már az ebéd vége-felé jártunk. Egy
bensőséges, hosszú beszélgetés in
dult el közöttünk. A végén sajnálattal
mondta el, azért nem jött előbb, mert
attól félt, meg akarjuk „téríteni” őt.
Ez a találkozás azonban nem múlt el
nyomtalanul. Elkezdtem imádkozni
érte. Az idők folyamán hallottuk: éle
tében történtek tragédiák. Előfordult,
hogy meglátogatott minket feleségé
vel. Ilyenkor igazi baráti hangulatban
beszélgettünk.
Ott volt férjem temetésén is. Tudta,
egyedül maradtam, s többször felhí
vott, szükségem van-e segítségre? Az
egyik telefonhívásakor egy belső hang
arra indított, mondjam el neki, hogy

Gyerekszáj

imádkozom érte. Síri csend volt a vá
lasz és abbamaradt a telefonbeszélge
tés. Aggódtam, talán rosszat tettem?
Ezek után csak hónapok múlva hívott
fel, de a beszélgetésemet megint az
zal zártam: imádkozom érted. Most
válaszolt: Köszönöm! Azonnal hálát
adtam az Úrnak ezért.
Látszólag semmi sem történt ezután.
Hónapok teltek el, amikor egy újabb
beszélgetés befejezésekor azt mond
ta: Én is imádkozom.
Újabb évek teltek el látható eredmény
nélkül, és arra gondoltam: hiába ké
rem az Urat. Majd egy szomorú ese
ményen találkoztunk. B. elvesztette
feleségét, akinek betegségében is hű
társa volt. A temetés utáni beszélge
tésben kiderült, életében fordulat kö
vetkezett be. Eszébe jutott Isten, az
Ő országa, és konkrétan az is, hogy
mi lesz az ő feleségével? Az Ige ku
tatásával, elmondott imáival élete
más irányba fordult. Először csak
látogatóként jött el egy istentiszteleti
alaklomra. Találkozott régi ismerőse
ivel, és a jelenlevő közösség szeretete
olyan vonzerő volt, ami megerősítette
a Krisztushoz vezető úton, míg végül
2015-ben döntött, hogy szövetséget
köt az Úrral.
Amikor ezt közölte velem, eszembe
jutott egyik énekünk: „Nagy vagy Te
Isten, nagy a Te hatalmad!” Bemerítése
a Balaton vizében történt. Azóta idős
kora ellenére gyülekezetének nagyon
aktív, oszlopos tagja.
Évtizedek teltek el, mióta elkezdtem
imáimat érte. S habár néha csügge
dés fogott el, de az elvetett mag vé
gül kikelt.
Feladatom nem szűnt meg. B. test
vérem most arra kért, imádkozzam
családtagjaiért is.
Kocsis I.-né, Székesfehérvár

Novemberi este, az idő nem éppen utazásra való.
Ám a családból 3-an is az országutat róják, egy kis
vidéki gyülekezetben szolgáltak ezen a vasárnapon.
A család vár, vár, egyre nagyobb izgalommal, míg a
2 éves kislány meg nem szólal: „Tudjátok, mostmár
nem lesz baj! Én imádkoztam!” S azzal a fal felé
fordul, s már alszik is.
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A MERA adásai
középhullámon (1548 kHz)
Elgondolkodtam azon, hogy néha ta
lán túl szűken értelmezzük a misszió
munkát. Misszionárius ugyanis az, aki
- mondjuk -, távoli vidékre költözik, s
ott hirdeti az örömhírt. Esetleg Bibliát
fordít vagy tanít Afrikában, Ázsiában
vagy ezeken az elhagyott területeken
orvosként, ápolóként tevékenykedik.
Aztán azt is missziós feladatnak érez
zük, amikor valaki elmegy beteget
látogatni vagy börtönöket keres fel,
utcai evangélizációt folytat, hajlék
talanoknak, prostituáltaknak, utca
gyerekeknek beszél Jézusról. Ezek
mind-mind nagyszerű dolgok, és
szükségesek is, de meggyőződésem
szerint Urunk nemcsak ezekre gon
dolt, amikor azt mondta, hogy elküld
minket, hogy hirdessük az Ő üzenetét.
Néha, sőt véleményem szerint a leg
többször sokkal hétköznapibb dolgok
ra kell gondolnunk. Missziós terület
ugyanis például a saját otthonunk, ahol
Istenre mutatva kell élnünk. Főzni,
mosni, mosogatni, takarítani is le
het Isten dicsőségére. Pál apostol ezt
írja a korinthusiaknak: „Akár esztek
tehát, akár isztok, vagy bármi mást
tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!” Arról nem is beszélve, hogy
a legtöbb családba Isten elhelyezett
olyan emberkéket, akiket ránk felnőt
tekre bízott. Gyermekeink, unokáink
hitre jutásáért ugyanis elsősorban mi
szülők, nagyszülők vagyunk a felelő
sek. Jaj nekünk, ha úgy élünk, hogy
nem Istenre mutat az életünk, hanem
éppenséggel tőle eltávolodik az, aki
látja mindennapjainkat.
Hála Istennek, azért sok jó példát
is láthatunk, olyan családokat, ahol
természetesen élik a mindennapjai
kat, szeretve egymást és az Urat. Egy
nagymama jut az eszembe például, aki
a minap arról mesélt, hogy iskolából
hazafelé kis unokája elpanaszolta neki,
hogy kicsúfolták azért, mert ő szokott
imádkozni, meg hisz Istenben, sőt még
imaházba is jár. „Nem baj kislányom,
– felelte a sokat próbált nagymama –,
én annak idején körmösöket kaptam
azért, mert imaházba mentem. Írni
se tudtam utána, mert még a vérem
is kicsordult, orvoshoz kellett vinni.
De tudod, az Úr Jézus ennél sokkal
többet vállalt értünk. Ő az életét is
odaáldozta a mi bűneinkért, hogy ne
künk örök életünk lehessen…” Most

vigasztalt a nagymama, vagy pedig
Istenre mutatott? Meggyőződésem,
hogy mindkettőt tette, s épp ezért
missziómunka volt ez a javából, még
pedig ott, ahol abban a pillanatban a
legnagyobb szükség volt rá: egy meg
sebzett gyermekszívben…
Aztán a munkahelyünkre se véletle
nül helyezett minket Isten. Túl azon,
hogy a munka életünk része kell, hogy
legyen, ugyanis: „aki nem akar dolgozni, az ne is egyék” – olvassuk a
Bibliában, a munkahelyünk minden
esetben missziós terep is. Egy peda
gógus ismerősöm mesélte, hogy rá
jött, rengeteg alkalom adódik nem
keresztény iskolákban is arra, hogy
Jézusról beszéljen a gyerekeknek.
No nem direktben, mint mondjuk
egy hittan órán, hanem egyéb mó
dokon. Itt van például az aradi vér
tanukra történő megemlékezés. El
lehet mondani magát a történelmi
tényt, de személyessé is lehet tenni
például úgy, hogy kinyomtatjuk a 13
vértanú képét, utolsó mondataikkal
együtt. Többen közülük ugyanis ar
ról tettek vallást, hogy Isten ítélőszé
ke elé készülnek, nem a bitófára, aki
majd kimondja mindannyiunk felett,
így felettük is, a végső ítéletet. A gye
rek nem buta: gondolkozik és kérdez.
A mi felelősségünk a helyes válaszok
megadása. Pontosabban néha ez a he
lyes válasz az osztálytárstól érkezik,
aki nem gondolkodik, nem mérlegel,
csak mondja azt, amit megtanult ott
hon vagy a templomban. Így történt
ez ismerősömnél is. Amikor az egyik
kisfiú elolvasta Török Ignác honvédtá
bornok utolsó szavait, mely így hang
zik: „Nemsokára Isten legmagasabb
ítélőszéke elé állok. Életem parányi
súly csupán, de tudom, hogy mindig
csak Őt szolgáltam.”, ennyit kérdezett
mélyen elgondolkodva: „Ezek szerint
ezt nem lehet megúszni?” A mellette
álló kislány azon nyomban rávágta:
„Nem. Jobb, ha készülsz!”
Most akkor ez történelmi megemlé
kezés volt, vagy missziómunka? Azt
hiszem mindkettő. Az élet ugyan
is apróságokból áll, sok hétköznapi
kötelességgel, melyeket érdemes úgy
végezni, hogy közben Istenre muta
tunk, s így betöltjük küldetésünket.
Kulcsár Anikó

Hétfő
21.15-21.30 Ifjúsági műsor /
Irodalmi műsor
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Kedd
21.15-21.30 Cigányműsor
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Szerda
21.15-21.30 Növekedjetek az
ismeretben!
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Csütörtök
21.15-21.30 Családbarát
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Péntek
21.15-21.30 Kincseink
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Szombat
21.15-21.40 Lelkiposta / Gyü
mölcskosár
Vasárnap
21.15-21.40 Léleképítő
Minden műsorunk meghallgatható a
www.mera.hu oldalon, illetve meghall
gatható okostelefonon a http://tunein.
com/radio/Magyar-EvangeliumiRadio-1395-s2243/ címről

Ki ne szeretne kirándulni a magas hegyek
fenyőkkel borított lankáin? Miközben fogynak a kilométerek és tisztul a tüdő, a figyelő
szem és a vizsgálódó elme számos gyönyörű
és fontos információhoz juthat. Isten világának lelki-szellemi törvényszerűségeiről
természetesen a legtöbbet az Isten Igéjéből
tudhatunk meg, ám a „teremtett világ értelmes vizsgálata révén” sok ilyen szabálya kerülhet különös megvilágításba. Íme!
Toronymagas fenyőerdő szélén sétáltunk
éppen, lassan túránk végéhez közeledtünk. Szívünk betelt a sok gyönyörűséggel: a virágok szépségével, a madárdallal,
a patak csobogásával, méhek döngésével,
a lombok között bujkáló szél suhogásával.
Hátizsákunkból már elfogyott az útravaló,
csak néhány korty maradt az üdítős üvegekben, a nap is nyugovóra készült. Ekkor
pillantottam meg az óriási fenyőt, mely derékba törten feküdt az út mentén. Egész
friss lehetett még az eset, hiszen tűlevelei
zöldek voltak, ágai között pintyek és cinegék bújócskáztak, de első pillantásra lehetett tudni, hogy élete véget ért.
Közelebb mentünk. Szívbemarkoló látvány.
Dísze volt korábban az erdőnek, most itt
hever tehetetlenül. Törzsét nehezen karolhatta volna át egy ember… Hányszor
fürdethette meg jó harminc méter magas
koronáját az alacsonyan járó felhők habjaiban? Hányszor zengett-zúgott ágai között
a szél orgonája. Most összeroppant… Pedig
azokban a napokban még csak nagyobb vi-

har sem volt. Nem tombolt orkánszerű szél,
amely utat vág az erdőn – láttunk már nem
egyszer olyat is… S a fenyő méretei, valószínű életkora arra enged következtetni,
hogy jó pár viharral megbírkózhatott korábban. Mi történhetett?
Míg ezen gondolkoztam, odaértem, s lám
egyszerre világos minden. A fa széthasadt
törzse a titokra is fényt derít. Valami romlás indult meg a fa belsejében, talán valami féreg fúrta be oda megát. A hatalmas fa
évekig, talán évtizedekig baj nélkül hordta a belsejét emésztő korhadást, ám eljött
a kritikus pillanat, amikor a megbetegedett terület oly nagy lett, hogy a fa elvesztette rugalmasságát, ellenálló képességét.
Kívülről nem látszott semmi…
Döbbenten nézem a fát, s közben gondolataim messze járnak. Eszembe jutnak nagy
igehirdetők, nevezetes evangélisták, akik
„hatalmas robajjal” dőltek ki a szolgálatból, s kiderült: szívüket már évek óta rágta
valami titkos féreg: Mámor, vagy „Ámor”,
karriervágy, vagy a pénz bálványa, hiúság,
büszkeség, önelégültség. Aztán jött valamiféle „szél”, s a környező világ beleremegett a hatalmas zuhanásba.
S eszembe jutnak nevezetes gyülekezetek,
közösségek, melyek dacolni látszottak mindenféle széllel, s aztán egyik pillanatról a
másikra szörnyű romlásra derített fényt
valami törés…
S magamon is elgondolkozom. Különös imádság tolul az ajkamra: Mennyei Gazdám, látod az állapotomat, jobban mint én. Kérlek,
gyógyíts, ha kell, mielőtt túl késő lenne…
Ezen a fenyőn már semmi nem segít. De
el lehetett volna kerülni a bajt? Talán, ha
idejében megleli egy harkály a beteg részt,
s eltávolítja a férget, akkor a fa még ma
is élne… – jut eszembe, s mintha csak erre várna, a szomszédos fák valamelyikén
dobolni kezd a fák doktora. Már látom is,
csak úgy hull a forgács, s aztán diadalmas
rikkantással rántja ki a méretes férget a
lyukból a „doktor úr”…
Valami ilyesmi kellene Isten népének ma
is. Amikor jön az, aki feltárja a bajt, s ha
lyuk is marad utána, de az életet megmentette… Mert milyen is Isten életmentő Igéje?
„Megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak!”
Reformáció! A romlás feltárása és helyreállítás. Így együtt. Enélkül nincs hosszú
távú élet. Sola Scriptura – egyedül az Ige
által – valljuk, de egyre kevésbé tűrjük az
Igét, ami leleplez és bűnbánatra késztet.
Okulunk-e derékbatört óriásokat látva?
És eltűrnénk-e, ha kifelé annyi szépet mutató egyházainkat végigkopogtatná egy
„Isten küldte harkály”?
Kulcsár Tibor

