A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

2018./1. szám

„Krisztus... megtörte a halál erejét,
és az evangélium által világosságra hozta
az elmúlhatatlan életet.”

1. Timótheus 1,10
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A szerkesztő
üzenete
Szeretettel köszöntöm kedves
Olvaóinkat!
Amikor arra készülünk, hogy kiad
juk a következő Antenna magazint,
mindig számolnunk kell néhány
körülménnyel.
Először is az a kérdés: Érkezik-e
elégséges írás a meghirdetett té
mában? Aztán az is kérdés, hogy
a munkatársak, akik önkéntesen
végzik szolgálatukat, tudják-e vál
lalni az adott időben a megterhelő
feladatokat? S persze korántsem
hanyagolható el az a kérdés sem,
hogy a szükséges anyagiak rendel
kezésre állnak-e? Hiszen nem csu
pán a kiadáshoz, de méginkább a
postázáshoz jelntős összegre van
szükség.
Nos, ezek a kérdések mostani ma
gazinunk kiadása előtt nem csak
jelen voltak, hanem jelentősen fel
is erősödtek.
Aztán ahogy teltek a napok, Isten
egyik akadályt a másik után hárí
totta el. Tapasztaltuk, hogy milyen
sokan imádkoztak és milyen sokan
megnyitották nem csak a szívüket,
de adakozó kezüket is, támogatva
munkánkat. S miközben útjára
bocsátjuk ezt a lapot, szeretnénk
Isten iránti hálával megköszönni
minden segítséget. S mivel ennek
a magazinnak témája: Lélekmentő
énekek, talán leginkább egy ének
soraival fejezhetem ki érzéseinket:
„Az Úr csodásan működik, de útja
rejtve van!”
Áldást kívánok minden Olvasónak!
Kulcsár Tibor

A SZOBRÁSZ
ISTEN arca el van rejtve bennünk,
Ő tudja csak hogy, hisz látva lát.
Kegyelmesen formálgatja lelkünk,
s kifaragja bennünk – Önmagát.
Füle Lajos

A fenti címet olvasva talán olyasmi jut
eszünkbe, mint: személyes csendes
ség, csendesnap, gyülekezeti alkalom
vagy hasonlók. Életemben az Úr egy
más eszközt használt arra, hogy új
ból szívemre beszéljen, megtanítson
hálát adni, és ismét olthatatlan szom
júságot ébresszen bennem Igéje s a
Vele való közösség után. Jómagam is
saját bőrömön tapasztalom azt, amit
talán sokan átéltünk: a hívő élet har
ca mindennapos, kemény, vérre me
nő küzdelem.
Az Úr egy különös állomást ikta
tott be életembe. Romániában szep
tember 11‑én megkezdődött a tanév.
Számomra, tanári minőségben a ti
zenkettedik. Eltelt az első hét, amely
nem a legideálisabban indult, lévén,
hogy néhány hete már lelkileg pusz
taságban volt az életem.
A második hét elején, pontosabban
hétfőn még annak rendje-módja sze
rint elmentem az iskolába, de már
egy ideje alhasi tájékon különös fáj
dalmat éreztem. Sürgősségi osztály,
majd az ilyenkor szokásos rutinvizs
gálatok után beigazolódott a gyanú,
amivel otthonról elindultam, vakbél
gyulladás. Másnap reggel már a mű
tőasztalon voltam. Inkább a kórházi,
valamint az azt követő időszak lelki
vonzatairól szeretnék írni. Az ördög
egyik csalétke az említett pusztában
az volt számomra, hogy körbenézzek,
s hátrányos helyzetemnél fogva úgy
lássam, senki sincs hasonló cipőben,
sehol ne lássam azt a kizárólagos
Krisztusban gyökerező, az egész
ségtől, illetve más fizikai áldásoktól
független örömet, amit Isten tőlem

vár. Az Úr több szinten is munkál
kodott életemben e betegség folytán.
Tudom, hogy a kedves Olvasók közül
sokan hitelesebben szólhatnának a
Krisztusban gyökerező örömről, mint
én, hisz nehezebb utakat jártak meg,
mégis megosztanám saját tapaszta
lataimat.
A kényszerpihenő idején egyrészt
megtanultam értékelni olyan dolgo
kat, amelyeket addig természetes
nek véltem: azt, hogy fel tudok kelni
az ágyból, hogy elmehetek a testvéri
közösségbe, hogy Isten kegyelméből
munkahelyem lehet, és sorolhatnám.
Ugyanakkor az Úr arra is rámutatott,
mennyire eltörpülnek mindezek, mikor
életről és halálról van szó. Mennyire
másként néz ki az élet, mikor a mel
letted levő ágyon leheli ki lelkét egy
idősnek még nem nevezhető férfi.
Megmutatta ismét azt, hogy életem
gerincét, tartását a Vele való napon
kénti, szoros közösség, célegyenest
ráirányuló tekintet adja.
Egy igevers jut eszembe, amely össze
foglalja szívem vágyát és háláját: „Mit
mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk,
ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát
nem kímélte, hanem mindnyájunkért
odaadta, hogyne ajándékozna nekünk
vele együtt mindent?” (Róm 8,31-32)
Hála Neki, fizikailag erősített, lel
kileg újított az említett időszakban.
Hálás vagyok mindazért, amit Isten
tanított, ugyanakkor nem szeretném
a tanultakat elfelejteni, hanem az élet
mindennapi küzdelmeiben gyakor
latba ültetni.
V. Benjámin,
Szatmárnémeti (Erdély)

A Hitről
•
•
•
•
•
•

A hit: felelet a minket megszólító Istennek.
A hit elhiszi, amit nem lát és az a jutalma, hogy meglátja, amit hisz.
Az igazi hit megtiszteli Istent; Isten pedig megtiszteli az igazi hitet.
A hit hajója mindig Kolumbusz hajó, amely új világot fedez fel.
A hit kikötőhelye: Isten hűsége.
Nem nagy hitre, hanem a nagy Istenbe vetett hitre van szükségünk.
Vida Sándor gyűjtéséből
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A felelős szeretet
Mostanában egyre
több családban ta
pasztalom, milyen
ellentétek feszül
nek a megbetege
dett, idős szülők
gyermekei között.
Egy édesanya fel
nevel több gyerme
ket, napról-napra gondoskodik róluk,
virraszt a betegágyuk mellett, s amikor
már ő szorulna segítségre, gyermekei,
menyei, vejei nem tudnak megegyez
ni egymás között: ki gondoskodjon a
„mamáról”, „papáról”? Sajnos, még
hívő családokban is találkozom ezzel
– az örökség körüli összecsapásokról
nem is beszélve.
A Biblia őszintén ismerteti meg velünk
a példaképként elénk adott pátriárkák
családi életét, ezért már náluk is lát
hatjuk a különböző családi viszályokat,
sőt a kiváltó okokat is. Vessünk egy
pillantást Izsák és Rebeka kudarcba
fulladt gyermeknevelésébe: Izsákhoz
közelebb állt Ézsau, a vadász, Rebeka
kedvence viszont Jákób volt. Lássuk,
hova vezet, ha a szülők különbséget
tesznek gyermekeik között? Rebeka, fia
érdekében még hazugságra és csalásra
is képes lesz, ami súlyos következmé
nyekhez vezet. Amikor Ézsau harag
ja elől elküldi kedvenc fiát, Jákóbot
a bátyjához, nem gondol arra, hogy
soha többet nem láthatja szeretett
fiát! És mi lesz Jákóbbal, a csalóval?
Őt is becsapják! Nagybátyja fondor
latos módon a szeretett Ráhel helyett
nővérét, Leát csempészi az ágyába,
de Ráhel iránti szerelme olyan erős,
hogy képes újabb hét esztendőt szol
gálni érte! Ráhel sokáig vár arra, hogy
gyermeke szülessen, s ez a József lesz
Jákób kedvenc fia, akit annyira elké
nyeztet, hogy testvérei megutálják.
Aztán megszületik Ráhel második fia,
Benjámin, s a szülésbe Ráhel, a sze
retett feleség belehal. Ha figyelmesen
elolvassuk Jákób és családja történe
tét, láthatjuk, mennyi bűn jellemzi az
életüket, amit az igazságos Isten nem
hagyhat büntetés nélkül. Jákóbnak és
fiainak nagy próbákon, megtörette
téseken kell keresztül mennie ahhoz,

hogy alkalmasak legyenek Isten ter
veinek véghezvitelére.
Talán nem túlzás azt állítani, hogy a
gyermek nevelés nagyon nehéz feladat.
Gyermekeink különböző természe
tűek, mindegyikhez egyéni nevelési
módszerekre van szükség. A szülők
dolgoznak, este fáradtan érnek haza,
nincs már türelmük, marad a hétvé
ge. Akkor rendbe kéne tenni a ház
tartást, de közös program is kellene.
Ahol lehet a nagyszülőkre számítani,
ott jobb a helyzet: van otthon meleg
étel, a tanuláshoz is több türelme van
a nagyszülőnek. Ideális esetben szo
ros kapcsolat alakul ki velük, aztán
a gyerekekből kamaszok lesznek, s
a nagyszülőkre már nincs szükség –
magukra maradnak. A szülőknek, az
unokáknak nincs idejük meglátogat
ni őket, segíteni valamit pláne nem.
S ha leesnek a lábukról?!
Vajon nálunk, hívő családoknál más
a helyzet? Amíg kicsik a gyerekek,
visszük őket a gyülekezeti alkalmak
ra, az édesapa próbálja ellenőrizni a
szabadidejüket, korlátozni a számí
tógépes játékok használatát, megis
merni a barátaikat. De arra is nagyon
vigyázzunk, hogy ne tegyünk különb
séget közöttük, felejtsük el a „bezzeg”
szót! Sok-sok imádság jut el az Úrhoz,
kérve a bölcsességet, s a gyermekek
megtérését.
A szülők, nagyszülők tiszteletét a
Tízparancsolat is előírja. Az Úr Jézus
nem törölte el a törvényt, hanem be
töltötte szeretettel, irgalmassággal.
Megrendítő számomra, hogy a golgo
tai kereszten – fizikai és pokoli lelki
szenvedések között – is gondja volt
arra, hogy törődjön földi édesanyjá
val! Testvérei akkor még nem jártak
az Ő követésében, ezért Jánosra bíz
ta, arra a tanítványára, aki egyedül
vállalta Urát a keresztfánál. Mária
Efezusban, János házában élt halá
láig, ott is temették el. Ha komolyan
vesszük Megváltó Urunk követését,
ebben is csak Ő lehet számunkra a
követendő példa!
Zika Klára

„Mert az Isten igéje él és hatékony,
élesebb bármely kétélű kardnál, és
elhat a léleknek és szellemnek, az
ízeknek és velőknek széjjeloszlásáig,
megítélni képes a szív szenvedélyeit
és gondolatait.” (Zsidókhoz 4,12)
Napjaink válságát sok gyülekezet
ben az okozza, hogy az úgynevezett
istentiszteleteket látogatók jelentős
része előtt már alig van tekintélye
Isten igéjének. Pedig Isten igéjének
lehet a legnagyobb hatalma az éle
tünkben, amennyiben befogadjuk
azt. Az ige képes elhatolni lényünk
legmélyebb részébe is, és csodála
tos változásokat hoz létre bennünk,
ha valóban hittel fogadjuk. Ennek
érdekében újra fel kell értékelődjön
a hívők életében a felkent igehirde
tések hallgatása és a Biblia olvasá
sa. Nagyon nagy kincs a Biblia, ha
nyitott szívvel, előítéletek nélkül
olvassuk naponként, akkor Isten
bizonyosan szólni fog hozzánk ki
nyilatkoztatott igéjén keresztül.
Olvasás közben a Szentlélek hir
telen megvilágítja, megeleveníti
bennünk azokat a szavakat, kifeje
zéseket, mondatokat amelyek által
Isten szólni akar hozzánk. Ilyenkor
a belső emberünk megtelik az igé
vel és érezzük, hogy eltalált minket
a hallott vagy olvasott ige.
Én amikor ilyet tapasztalok a Biblia
olvasása közben, mindig megállok
és imádkozni kezdek az épp akkor
megértett ige alapján. Ilyenkor az
imádkozásban (aztán majd a gya
korlatban is) igyekszem Isten felé
kifejezni a meghallott igék iránti
engedelmességemet. Így aztán a
Biblia Isten beszédének végtelen
tárháza lesz a számunkra, mint
hogy az is. Csodálatos ez által a
közösségünk Istennel. Ő szól hoz
zánk igéjén keresztül, ez által hitet
hoz létre bennünk, mi pedig ebből
a hitből imádkozunk hozzá.
Ezt kívánom minden kedves olva
só számára!
N. P. Attila
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Édesanyám betöltötte a 95. élet
évét. Nekem nincs családom és ő
velem él, egyszerű parasztasszony,
aki egész életében a természetben
dolgozott. Szerette Isten teremtett,
gyönyörű világát. Munka közben
is mindig dúdolgatott, énekelt. 87
éves koráig el tudott menni a gyü
lekezetbe, mert az Úr jó egészség
gel, sok erővel áldotta meg. Mióta
gyengült az ereje, itthon hallgatta
velem együtt a prédikációkat, ta
nításokat az interneten, rádióban,
TV-ben. Naponta olvasta a Bibilát,
sokat énekelt és imádkozott, de az
utóbbi időben romlott a hallása,
nem tud igehirdetéseket hallgat
ni, szeme is nagyon megromlott
és nem tud olvasni. Ami megma
radt neki, és nagyon boldoggá te
szi, az az éneklés. Valóságos lelki
táplálék neki a sok, Urat dicsőítő
ének és ima.
Már keveset tud járni, de sok éne
ket tud, zengi reggel, napközben
és este is. Nagyon kedves neki a
23. Zsoltár: „Az Úr énnekem őriző
pásztorom...” Ezt megtapasztalta
egész hosszú élete folyamán. Ilyen
idősen is tud boldog lenni, mert ad
dig zeng éneke, amíg az Úr megen
gedi neki. Nem fél a haláltól, mert
tudja hová megy.
A 92. Zsoltár 1-3. versével fejezem
be írásomat, amit édesanyám 95.
születésnapjára kapott a gyüleke
zetünk lelkészétől, és nagyon ked
ves neki.
„Milyen jó hálát adni az Úrnak, és
zengeni neved dicséretét, ó Felséges,
hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel.”
S. Erzsébet

Hálás vagyok Istennek, hogy
nekem korán megtanította
az evangéliumot, és annyira
tökéletesen elégedett vagyok
vele, hogy nem akarok
semmilyen másikról tudni.
C.H. Spurgeon

Sokan úgy gondol
ják, hogy ez tipi
kusan a fiatalokat
érintő kérdés, hiszen
a legtöbb nem tisztel
se Istent, se embert.
Nem tehetem, hogy
egy kicsit ne kelljek
a fiatalok védelmére,
még akkor is, ha valóban gond van. A
tekintély válság ugyanis, nemcsak a
gyerekek, nemcsak a tinédzserek prob
lémája, hanem sajnos össztársadalmi
jelenség. Lépten-nyomon találkozunk
ennek nemkívánatos megnyilatkozá
saival. A közértben, a buszon, a pos
tán olyan hangnemet engednek meg
sokan maguknak, hogy az tragikus.
Néhány hete pl. férjem a postán sor
ban állva kényszerűségből tanúja volt
egy ilyen jelenetnek. Szegény postás
kisasszony azt se tudta mit mondjon
a „kedves ügyfélnek”. Nagy nehezen
távozott a kellemetlenkedő, s férjem
következett. Köszönt, majd illedelme
sen megkérdezte a szemmel láthatóan
feldúlt ügyintézőt: „Feltétlenül ragasz
kodik ahhoz, hogy én is ilyen hang
nemben beszéljek önnel, vagy most
az egyszer eltekint ettől?” A hölgy fel
nézett, aztán elnevette magát, majd
szemmel láthatóan megkönnyebbülve
kérdezte, hogy miben segíthet. Hiába,
igaza van a Példabeszédek írójának,
hogy a „Vidám elme jó orvosság” , s
férjemnek egy egész gyógyszertár áll
a rendelkezésére… Csak azt nem tu
dom, miért kell egymást lépten-nyo
mon megbántanunk…
Még egy esetet szeretnék felhozni a
fiatalok védelmére. Gyakorló tanárok
nak tartott továbbképzésen történt.
Egyszer csak abbahagyta az előadó
az előadást, s így fordult hallgató
sága felé. Hölgyeim és uraim! Ha jól
tudom, önök mind gyakorló tanárok.
Mit mondanának a diákjaiknak, ha
azok ugyanúgy viselkednének, mint
most önök? Jó kérdés – állapítottam
meg –, mert addigra már olyan han
gosan folyt a teremben a magánbe
szélgetés, hogy szinte nem lehetett
hallani szegény előadót. Önöktől ta

lán joggal elvárható lenne, mint kol
légáktól, – folytatta a kissé feldúlt
tanár –, hogy úgy viselkedjenek egy
órán, mint ahogy azt a saját diákja
iktól megkövetelnék. Szerintem is el
várható lenne, de szemmel láthatóan
többen zokon vették ezt a hangnemet.
Hogy miért, azt nem tudom. Ugyanis,
nem ildomos, – legalábbis szerintem
nem –, többet követelni másoktól,
mint amit saját magamra nézve kö
telezőnek tartok. Erre tanít a Biblia
is: „Amit kívántok, hogy az emberek
veletek tegyenek, azt tegyétek ti is
velük.” – olvashatjuk az „aranysza
bályként” is emlegetett bibliaversben.
Egy kérdés nem hagy nyugodni ezzel
kapcsolatban azóta se. Ez pedig az,
hogy mit várok, sőt egyáltalán mit
várhatok én, a még éretlen, nevelet
len gyerekektől, ha az őket tanító ta
nárok, (és félek, hogy sokszor az őket
nevelő szülők is) így viselkednek, és
így gondolkodnak?!
Ez a tekintély válság a keresztény
séget se kíméli, hiszen ebben a vi
lágban élünk, s ha nem vigyázunk, a
világ szellemisége szinte észrevétle
nül beszivárog az életünkbe, s így a
gyülekezeteinkbe is. Romboló hatá
sa mára szinte kézzelfoghatóvá vált,
hiszen sikk lázadni a hagyományos
formák, a zenei irányzatok, az isten
tiszteleti stílus, a prédikáció tartalma
ellen, az éppen funkcionáló vezetőség
és lelkipásztor ellen is. Korunk „mo
dern” gyülekezetében a jól működő
formákat, szokásokat ki kell dobni, fel
kell rúgni, s minden területen valami
újjal kell előrukkolni. A kérdés per
sze az, hogy ez az „új” honnan szár
mazik: Istentől vagy emberektől. Ha
Istentől van, akkor ennek áldott kö
vetkezményeit mindenki tapasztalni
fogja, hiszen Isten neve nem csúfol
tatik meg, még akkor se, ha mindig
is voltak olyanok, akik tűzzel-vassal
ragaszkodtak volna a régihez. Erre
számos példát találunk a történelem
során, hogy mást ne említsek, mint
a kereszténység indulását, vagy a re
formációt. Ám, azt se feledjük, hogy
attól még nem biztos, hogy jobban
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funkcionál egy közösség, hogy min
den hagyományos dolgot újra cse
rél, ha ez az új csak új, de nem jobb,
s pláne nem Istentől való. Az újdon
ság varázsa ugyanis elmúlik, s ekkor
vagy még újabb attrakció kell, vagy
kiderül, hogy most már se csomago
lás, se tartalom…
Milyen például az Isten szerinti hajvi
selet, öltözködés? Nem tudom, de azt
tudom, hogy láttam lázadó, rasztás
hajú, kivert fekete bőrdzsekis, ba
kancsos fiatalt hazatalálni az atyai
házhoz, s miután a szív megbékélt,
s újjáéledt az atyai ház melegében, a
frizura normalizálódott, a bőrdzseki
„elveszett” a bakanccsal egyetemben,
s közben még a kiélt arc is megszépült
és megfiatalodott Isten kegyelméből.
Aztán az ének-zene kérdésén is sokat
vitatkozunk mostanság, s kár, hogy
tesszük. Nem ezzel kellene foglalkoz
ni, hanem a belső emberrel. Ugyanis
talán semmi másban nem tükröződik
olyan egyértelműen a belső harmónia,
vagy diszharmónia, mint a zenében. A
megbékélt szívből békesség árad, stí
lustól függetlenül, míg a
lázadó, háborgó lé
lek háborúságot,
békétlensé
get, vibrá
lást áraszt
maga körül
beszédben,
cselekedet
ben és zenében
egyaránt.
Az ének egyfajta imád
ság. S mikor imádkozik az ember?
Jó esetben éjjel-nappal. Én például
rengetegszer ébredtem arra, hogy
egy ének zsong bennem. „Gondviselő
jó Atyám vagy…”, „Ha Isten békéje lakja szívem…”, „Méltó, méltó a
Bárány…”, „Nagy Istenem, ha nézem
e világot…”. Nem folytatom, csak egykét ismertebbet említettem, mert az
újság terjedelme is kevés lenne min
det felsorolni.
Aztán betegágyak mellett is erőt, vi
gasztalást jelenthet egy-egy lélekemelő
ének. Megszámolni se tudnám, hogy
hányszor fordult elő, hogy nagy beteg
már csak az énekre reagált egy kézszo
rítás, vagy egy kicsorduló könnycsepp
formájában, mint ebből a múlandó
világból érkező utolsó üzenetre.
Természetesen, ha öröme van az em

bernek, akkor is szívesen énekel.
Énekel, mégpedig az Úrnak, és nem
dalol. Dalolni ugyanis bárki tud, még
pityókás, vagy belőtt állapotban is, az
Úrnak énekelni viszont csak az, aki
élő kapcsolatban van vele.
A közös éneklés jó esetben közös
séget formál és teremt. Öröm nézni
egy-egy éneklés közben a megváltozó
tekinteteket, a megpárásodó, szinte
mennybe látó szemeket, s átélni Isten
bocsánatát, s eggyé formáló jelenlé
tét. Ennek nem feltétele az, hogy min
denki énekművész legyen, ugyanis a
„jó” ének, szívből fakad, és jut el Isten
színe elé. Mindig örömmel hallgatom
például az alig-alig cseperedő babák,
kisgyermekek gyülekezeti éneklésbe
való bekapcsolódását. A szöveg eny
he kifejezéssel élve is hiányos, hiszen
sokszor érthetetlen blablaság, a dal
lamkövetés is kívánni valókat hagy
maga után, legalább is az emberi fül
számára, de meggyőződésem, hogy
Isten jól érti, és kristálytisztának
hallja ezeket az őszinte, gyermeki
szárnypróbálgatásokat…
Meggyőződésem,
hogy lelkünk
ellensége az
Ördög nem
véletlenül tá
madja napja
inkban pont
ezt a területet,
ugyanis ponto
san tudja, azt, amit
Szent Ágoston sok-sok
évszázaddal ezelőtt megfogalmazott:
„Aki énekel, kétszeresen imádko
zik.” Ráadásul az ének sokszorosan
kódolja az üzenetet: szövegben, dal
lamban, ritmusban, rímben. Tehát
nem mindegy, hogy mit éneklünk,
és hogyan, mint ahogy az se mind
egy, hogy kit imádunk, és hogyan. Az
örök életünk múlik ugyanis rajta. Ne
engedjük, hogy a szétdobáló elvégez
ze a romboló munkáját ezen a téren,
testvért testvér ellen hangolva, hiszen
mi magunk látjuk a legnagyobb ká
rát, arról nem beszélve, hogy misszi
ónkat is tönkretehetjük vele, hiszen
arról fogja megtudni a világ, hogy az
Ő tanítványai vagyunk, ha szeretjük
egymást. (Jn 13,35)
Kulcsár Anikó

Hívő életem elején már
fiatalon könyörült raj
tam Isten, mikor nyo
morúságba kerültem
és kiáltottam Hozzá, mert a val
lásosságom nem segített. Akkor
elkerültem a testvérgyülekezetbe.
Nagy éhség támadt bennem az ige
után. Vágytam menni és menni,
hallgatni és olvasni az igét és éne
kelni Róla. Egyszer azt énekeltük,
hogy: „Uram, te jól ismersz engem,
mindent jól lát a szemed, valamit
gondol a szívem, Te mindjárt ész
reveszed. Hála tölti be szívemet,
szeret az Úr, nagyon szeret… stb.
Ez az ének máig is nagyon sokat
jelent, mert azóta is tapasztalom,
hogy milyen igaz. Aztán mikor
később elmondtam a férjemnek,
hogy megtértem, az Úré lettem,
az Úr Jézus könyörült rajtam,
megváltott. A férjem azt mond
ta, hogy akkor én csak legyek
az Úré, ő meg elválik tőlem, így
nem kellek neki. Aztán vasárnap
a gyülekezetben ezt énekeltük:
„Elhagynak emberek, mit árt,
ha Ő veled, töröld le könnyedet,
az Úr szeret. Akaratát nekem
mutatja szüntelen, alázattal tele
hadd merüljek Bele, hisz idegenben jár itt gyermeked.”
A férjem végül nem vált el, és sok
évig elhordoztuk egymást, engem
pedig az én mennyei Atyám ezen
keresztül nevelt.
Szeretettel és üdvözlettel
egy érdi hallgatójuk

VÁNDORMADARAK
Nincs itt maradandó városunk
(Zsidók 13,14)
E földön csak vándorok vagyunk,
mint a költöző madárka,
de odaát Jézus vár ránk, hová
helyet készített övéinek
az örök hazába.
Viharok közt, szélben, vészben
visz, röpít költöző utunk.
Ám csak azok érnek célba,
kik hitben járva, hittel vallják:
Jézus váltságáért hozzá tartozunk!
SzMI (2018)
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Több, mint húsz éve történt, kez
dő hívő életem idején, egy hétvégi
csendesnapi alkalmon, ahol dél
után kiscsoportos beszélgetésre is
sor került. Nyár vége volt, a leara
tott tarló földjén ülve kezdődött az
alkalom énekléssel: „Áldott a nap,
melyet Te szereztél„. A szívem mé
lyéig hatott az ének üzenete. Ezt meg
kell tanulnom, hiszen csodálatos,
eddig nem hallottam. Leírni nem
tudom azt a lelki hatást, amit kap
tam és kapok. Mikor éneklem, újra
elém tárul az alkalom, ahol először
hallottam, s amiért áldott legyen
az Úr neve. Lélekerősítőnek gondo
lom, hálás szívvel, sokat éneklem,
hiszen igen tartalmas üzenete van.
Csodálatos ajándék az éneklés, fő
leg az Úr dicsérete, amire az Ige is
biztat: „Énekeljetek az Úrnak új
éneket, és dicséretét a földnek határairól...” (Ézs 42,10)
A Zsoltárokban is igen sokszor ol
vasom: „Dicsérjétek az Urat!”
Ha szomorúság, gond nehezedik
rám, igen jó énekelni, mert felemel
és elmúlik, ami nem jó. Tanácsolom
másoknak is, hogy énekeljen, di
csérje az Urat, és meglátja, hogy
öröm tölti el a szívét.
Az éneklés minden ember sajátja,
az édesanya is énekléssel altatja el
gyermekét. Van fiatalos, vidám és
lassú, személyes vágyakat közve
títő ének. Fontos az Úr dicsérete.
Áldott legyen az Ő neve.
„Új éneket adott a számba,
Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak benne.” (Zsolt 40,4)
R. Andrásné, Kisvárda

„Mikor Krisztushoz jöttem,
azt hittem, hogy mindent én
csinálok, és őszintén keresem
az Urat, és fogalmam sem volt,
hogy az Úr keresett engem.”
C.H. Spurgeon

Az elmúlt hónap
ban több olyan
testvér költözött át
a Mennyei hazá
ba, akik szerették
a Bibliát és hűsé
ges szolgái voltak
Istennek, aki hasz
nálta is őket tízek,
százak, ezrek vagy akár milliók éle
tében. Mindegyiküket egy ugyanazon
napon temették el. Érdekes egybeesés
ez, ami előrevetítette számomra azt,
hogy egy napon mindannyian, akik
az Úrban hiszünk és Neki élünk, egy
szerre fogunk elragadtatni, ahogy azt
Jézus megígérte nekünk.
Eszembe jutott a „búcsúzásaikon”
gondolkozva, hogy milyen szolgála
tokban is voltak a bizony hosszú időt
megélt testvéreim. Egyikük egy gyüle
kezetünk béli erős imaharcos volt, aki
térdein hordozott embert és missziót.
Aki mindig nyitott otthonnal várta
a sokkal fiatalabb nemzedékeket, és
akinek volt egy mellbevágóan drága
kérdése ahhoz, akivel találkozott: „…
és hogy van a lelked?” Vajon mi mit
válaszolnánk erre?
A másikuk gyermekek százainak,
ezreinek életében hozta el a válto
zást azzal, hogy imáiban, hangjával
és szolgálatával odaszeretgette őket
Krisztushoz, megadva nekik azt a lehe
tőséget, hogy elinduljanak az Atyához
vezető igaz úton. Plántálta a jó magot,
hogy aztán gyümölcstermő életekké
növekedjenek.
A harmadik testvér, aki nem bánja
már, hogy Teremtőjéhez visszatér
hetett, olyan valaki volt, aki hűséggel
szolgálta a családját, lelkipásztor férjét
és hittestvéreit az Úrban. Bibliaórákat,
imaalkalmakat tartott, és idős ko
ra ellenére is mindig derűs, hálás és
örömteli életű volt. Ha mással nem,
ezzel biztos, hogy csillagként ragyo
gott közöttünk.
S végül, de nem utolsó sorban egy mil
liók szívét – Krisztus evangéliumának
hirdetésével – nyitogató prédikátor,
aki mert beszélni őszintén és tűzzel
a Megváltó Jézusról, s kinek minden
porcikája Krisztus dicséretével volt
telve, hirdetve az evangéliumot le
gyen az a tengeren túlon, vagy a vas
függönyön innen, Ázsiában vagy épp
Afrikában. Minden lehetséges médiát
felhasználva arra, hogy eljusson Isten

örömüzenete az emberekhez.
Ők már előre mentek…Mi még itt „ma
radtunk”. Nekünk még van teendőnk,
kinek-kinek úgy, ahogy a Lélek adja
neki. Aki által egy test vagyunk, így
bárhol is éljünk, bármilyen feladatunk
is van, biztos, hogy nyomot hagyunk
majd mások életében. Isten seregében
nincs egyetlen egy felesleges katona
sem. Mindenkire szükség van. Ha át
adtad az életedet egyszer Krisztusnak,
akkor ő használni akar téged is, mint
eleinket. Amikor nézzük az ő életü
ket, akkor láthatjuk, hogy mit bízott
rájuk az Atya. Mindenkire mást. De
nem ásták el kincseiket, hanem befek
tették, ami sokszoros termést hozott.
Vajon a mi temetésünkön mit mon
dana a lelkész a visszaemlékezésben,
s vajon mit mondanának azok, akik
elkísérnek utolsó földi utunkra? Ők,
akik akkor majd még itt maradnak,
vajon mit visznek majd magukkal to
vább a te vagy az én életemből?
Feladattal vagyunk elhívva itt a Földön.
S nem kevesebbel, minthogy Jézus
parancsát betöltsük és különböző
adottságainkkal, tálentumainkkal,
lehetőségeinkkel vagy épp javaink
kal Róla tegyünk bizonyságot azok
között, akik közé helyeztettünk.
Isten megadja mindehhez a szük
séges erőt, azzal hogy felajánlotta a
vele való bensőséges kapcsolatot –
az imádságban, csendességben, ige
hallgatásban. S benne elmerülni, vele
feltöltekezni és általa élni csodálatos
áldás és mennyei kincs, ne tartsuk meg
magunknak, használjuk és kamatoz
tassuk bátran mások üdvösségéért!
„De Isten, gazdag lévén irgalomban,
az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak
voltunk a vétkek miatt, életre keltett a
Krisztussal együtt - kegyelemből van
üdvösségetek! - és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába
ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban
kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus
Jézusban. Hiszen kegyelemből van
üdvösségetek a hit által, és ez nem
tőletek van: Isten ajándéka ez; nem
cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Efezus 2,4-9)
Szeretettel jegyezte:
Cerina Elek Éva
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Mindig is szerettem énekelni. Általános
és középiskolás koromból legszebb
emlékeim közé tartoznak a kórus
ban eltöltött órák. Bár zeneiskolába
csak rövid ideig jártam, volt idő, ami
kor énektanárnak készültem. A 333
olvasógyakorlatból megtanultam a
szolmizációs alapokat, így egyszerűbb
dallamokat most is le tudok énekel
ni kottáról.
Hitetlen családba születtem, 3 évesen
reformátusnak kereszteltek. Ez volt az
első istentiszteletem, és több mint 20
évig az utolsó is. Ekkor konfirmáltak
férjem unokahúgai. A prédikációból
semmire sem emlékszem, de a dalla
mok megragadtak. Én is kinyitottam
az énekeskönyvet, és megpróbál
tam együtt énekelni a gyülekezettel.
Emlékszem, hogy a meghatottságtól

Tavaszodik
Köszönöm neked ezt a percet,
én Istenem, hogy víg vagyok,
hogy hó olvad a lágy barázdán,
a mogyoró is bomlik sárgán,
s az égből azúr-illatok
felhője csap szívem tavába
s vitorláit ezernyi cél
hajrázó hittel újra bontja;
mint türelmetlen feslő bodza
melegszem napod fényinél,
és azt hiszem, magamba mentem
szent önzéssel mind a napod:
mert valami pótolhatatlant,
valami nagyot, halhatatlant
kell tenni most míg fény ragyog;
mintha egy boldog titkot várnék –
lám olyan régen állok itt:
nem is tudom már mit akartam,
csak simogatom szent zavarban
az árva bodza ágait…
Tanka János

a könnyeim is kicsordultak éneklés
közben: „Jövel Szent Lélek Úristen,
töltsd be szíveinket épen!”
A teljes hitetlenségből Isten az evolú
ció kizárásával hozott ki. Rávezetett,
hogy ilyen sok és sokféle élőlény nem
jöhetett létre a környezethez való alkal
mazkodás hatására. Kell, hogy legyen
Isten, aki ezt az egészet kitalálta, de
úgy gondoltam, kiszállt az egészből,
velem legalább is nem törődik. Néha
kezembe vettem a Bibliát ezután, de
nem érintett meg.
Aztán eljutottam egy továbbképzésre,
ahol az egyik amerikai tanár szüne
tekben hozta a gitárját, és az érdek
lődőkkel vallásos dalokat énekelt.
Természetesen én is köztük voltam.
Nagy hatást tettek rám ezek az énekek,
meglepő módon a szövegekkel sem
volt semmi bajom, énekeltem a
többiekkel. Bill Actonnak hív
ták a tanárt, Houstonban
lakott, Texasban. Hitre ju
tásom után megpróbál
tam megkeresni, hogy
elmondjam neki, mi
lyen áldott eszköz
volt, de nem sikerült
megtalálnom.
Hosszú évekre és sok
bizonyságtévőre volt
még szükség, hogy
újjászülessek, de az
énekek mindig sokat
jelentettek számom
ra. A református
énekeskönyv első
150 éneke a bibliai
zsoltárok megzené
sített változata. Hitvallások, könyör
gések, hálaadások, Isten dicsőítése.
Éneklés közben szinte bekapcsolódom
a zsoltáros érzésvilágába. Segít meg
fogalmazni az érzéseimet, kifejezni
a bennem zajló lelki folyamatokat.
A többi ének dicséret. Nem új dolog
tehát a dicsőítő zene, megvolt ez már
évszázadokkal ezelőtt.
Amikor elkezdtem templomba járni,
egyetlen éneket ismertem az énekes
könyvből: a Himnuszt, de folyamatosan
tanulom a többit is. Sokat magamtól,
kottából. Isten így használta fel hitet
len koromból eredő képességeimet,
érdeklődési körömet.
Ahogy születtek a gyermekeim, so
kat énekeltem nekik. Eleinte mon
dókákat, rövid énekeket tanítottam,

később a „Jertek énekeljünk!” című
énekeskönyvet használtuk. A dalla
mok és a szövegek a lélekmentés jó
eszközeivé váltak.
Megtanultam, hogy a személyes áhí
tatban segít, ha éneklünk is. Egyszer
azonban egy hívő bácsi, akinek a vé
leményére sokat adtam, azt mond
ta, hogy ő nem énekelget csak úgy
össze-vissza. Van egy imasarka, és
csak akkor énekel, amikor Bibliát
olvas, és imádkozik. Így aztán ab
bahagytam az éneklést, majdnem a
bibliaolvasást is, mert évekig sokszor
csak szoptatás közben jutott rá időm.
Nagyon sajnálom már, hogy egy tör
vény miatt áldásoktól fosztottam meg
magam. Ahogy Jézussal bármikor
lehetett találkozni, amikor a földön
járt, úgy most is bármikor imádkoz
hatok, énekelhetek hozzá, dicső
íthetem Őt. Persze fontosak
a szent idők, amikor csak
ketten vagyunk, de bár
mikor dalra fakadhatok.
Kodály Zoltán ugyan
nem az istentiszteleti
énekekről írta, hogy
„a zene lelki táplá
lék és semmi mással
nem pótolható”, de
ide is illik. „Aki nem
él vele: lelki vérsze
génységben él és hal.
Teljes lelki élet zene
nélkül nincs. Vannak
a léleknek régiói, me
lyekbe csak a zene vi
lágít be.” (Mire való
a zenei önképzőkör, 1944.)
Nem mindegy tehát, hogy milyen le
gyen a zene. Manapság azt mondják,
hogy a fiatalokat csak rockzenével lehet
behozni a templomba. Ki kell iktatni
az orgonát, helyette gitáros, dobos di
csőítő csapatokat kell szervezni. Nem
gondolnám. A belső csendhez, Isten
felé forduláshoz a csinn-bumm sem
miképpen sem való. De új zenei stílu
sok mindig is voltak, melyekkel lehet
Istent dicsőíteni. Luther ismert tánc
dallamokat használt fel a gyülekezeti
éneklésben. A kettő szépen megférhet
egymás mellett. A fiatalokat is Isten
Igéje fogja újjászülni, melyhez a zene
csak eszköz. De jó és hasznos eszköz,
ahogy az én példám is mutatja.
Ágostonné Sz. Anna
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Az ember a teremtéskor azt a megbí
zást kapta, hogy uralkodjon a tenger
halain, az ég madarain, a barmokon
és az egész földön. Az ember számá
ra nem egyértelmű, hogy ura lehet
mindezeknek, viszont abban rejlik
öröme és békessége, ha küldetését tel
jesíti. A küldetés lényegéből kitetszik,
hogy több időt és az ember alakulá
sát feltételezi, mivel számára idegen
közegben is uralkodnia kell. Ez mint
egy előre vetíti azt, hogy a levegőbeli
hatalmasságok, a mélységek erői és
a földi hatalmasságok legyőzése által
dicsőíti majd Istent az ember. Amikor
az Úr Jézus küldetéséről nyilatkozik,
két alapvető dologról beszél:
– megdicsőíteni az Atyát,
– az ördög munkáit lerontani.
„Aki bűnöst térít meg az ő tévelygő
útjáról, lelket ment meg a haláltól és
sok bűnt elfedez.” (Jakab 5,20)
A bánkódó Kainnak Isten azt mondja,
hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és
rá van vágyódása, de neki uralkodni
kell rajta. (I.Mózes 4,7)
Úgy vélem, hogy az ilyen uralkodásban
és lélekmentésben nagy segítségünk
az ének. Újjászületésem alkalmá
val a 135. Zsoltár 1. verse által szólt
hozzám Isten: Dicsérjétek az Úrnak
nevét, dicsérjétek, szolgái az Úrnak.
Természetesen ezt megszentelt élettel
tehetjük, de az én életemben az ének
nek is jelentős szerepe van, noha csa
ládunkban talán nekem van legkisebb
zenei adottságom. A 60-as évek ele
jén a falusi hívekből összeállt énekkar
egy esküvőn az Evangéliumi karéne
kek 310. énekét énekelte, – Gyönyörű
szép a mennyekben –, amely mély
vágyat ébresztett bennem a mennyei
hon iránt. Később megtanultam ezt az
éneket, és sokat énekeltem. Öcsémet,
húgomat, majd saját gyermekeimet is
sokszor ezzel az énekkel altattam el.
A másik meghatározó ének lelki fej
lődésemben az Új hozsanna 9. szá
mú éneke volt „A Gecsemáni kertből
a Golgotára fel”. Egy mentő szere
tettel megáldott nagyigmándi idős
testvértől tanultam, aki mintegy lé
lekben végigkísérte énekével Jézust
a kereszt útján, őt pedig Jézus kísér
te földi vándorlásában. Ez is kedves
énekem mindmáig. Mikor lányom
osztályfőnökének édesanyját temet
ték, én is elénekeltem ezt az éneket.
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A temetés után az osztálytársak és a
tanárokból is néhányan megjegyezték
lányom füle hallatára, hogy mikor az
az öreg énekelt, valami furcsa csend
szállt a Dunaradványi temetőre. Én
magam is úgy éreztem, hogy hallga
tom, ahogy valaki bennem énekel.
Egy harmadik éneket is megemlítek,
amely egyetemi éveim alatt sokszor
szolgált megerősítésemre. A Hallelujah
énekeskönyv 195. éneke: „Tiszta égi
béke, amit Isten ád.” Kezdő sorait jegy
zeteim között sok helyen elrejtettem,
de főleg szívemet csendesítette le.
Elődeim ajkáról hitelesen szívtam ma
gamba a Zsoltárok szövegét és dalla
mát is. „Az én lelkem szép csendesen,
nyugszik csak az Úr Istenben /62/”.
Nagyapám legkedvesebb éneke volt.
Apám ifjú korától haláláig és szinte
minden családi alkalomkor a „Dicsér
téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved„ 138. Zsoltárt énekelte,
és énekeltük vele.
Az énekléssel kapcsolatban még két
visszhangot is megemlítek. Egyik ut
cabeli asszony mondta el megtérése
után, hogy amikor a járdán előttük
elhaladva félhangosan énekeltem, azt
gondolta, ezzel az emberrel valami
baj van. Már ő is szeret énekelni. Egy
többgyerekes anyuka meg azt mond
ta el, hogy az segítette őket Isten felé
való elindulásukban, amikor hallot
ták, hogy a családunk apraja-nagyja
hogyan énekel a gyülekezetben.
A szívből jövő ének által a legelvete

mültebb embert is megérintheti Isten,
lecsendesíti a háborgást, megvigasztalja
a bánatos szívet. Egyik rokonom be
teg feleségének olvasta fel a Hallelujah
énekeket. Nagyon megragadta őt a
266. ének. Kérte, énekeljem el neki,
de nem ismertem. Megtanultam, így
most ezt az „új„ éneket idézem:
Jézus fönn az égbe’,
hajtsd le szent füled,
Míg előtted állunk,
zengve éneket.
Bár te szent s dicső vagy,
Úr ég s föld felett,
Hallgatod, ha zengnek,
kisded gyermekek.
Oly gyengék vagyunk mi,
könnyen elbukunk,
Hát vezesd Megváltónk,
menny felé utunk.
Óvj a bűntől minket,
védj minden napon,
És taníts szeretni
Tégedet nagyon.
S majd ha hívsz az égbe,
hol van otthonunk,
Boldogan feleljük:
„Jézus, Itt vagyunk!”
Testvéri szeretettel
É. Dezső, Felvidék

Táborozik a népes gyereksereg. Ebéd után a kisebbek – meg valljuk be a felnőttek miatt – csendes
pihenőt rendel el a tábor vezetője. A kötelező fekvés
alatt történetet hallgatnak azok, akiket nem nyom
Gyerekszáj el a buzgóság. Az egyik, alig öt éves kislány „nagynak” nyilvánítja magát, s mindent megtesz annak
érdekében, hogy ébren maradjon, s a környezetét is ébren tartsa.
Az egyik idősebb segítő, megsokallván a dolgot, néhány nap múlva ebédnél azzal környékezi meg a „kis ébren tartót”, hogy elmagyarázza neki, hogy ő mennyire elfáradt már, alig várja, hogy lefekhessen. S láss
csodát, valahogy egymás mellé kerül a két ember! A kis cserfi, látván
a helyzet komolyságát, megnyugtatja a „fáradt nagyot”: „Nyugodtan
aludhatsz! Majd én vigyázok rád!” S pont így történt, ugyanis egy percre se hunyta le a szemét.
A balul sült kísérlet után a sikertelenül járt segítő megkérdezte „fő éberünket”, árulná már el, hogy miért nem akart aludni? A válasz magától
értetődően jött: „Azt mondták, hogy „csendes pihenő” lesz, ami azt jelenti, hogy „csendben kell lenni”. És én csendben is voltam.”
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„Mert Ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít”(Jób 5,18).
Tanárembernek már pályája elején
döntenie kell arról, hogy tanítványa
itól elfogad-e ajándékot, vagy sem?!
A magam részéről a nem mellett fog
laltam állást, s erről első találkozá
sunkkor mindig röviden említést is
tettem tanítványaim előtt.
– Ó ezt mi már tudjuk – vágott közbe
egy alkalommal egy izgága fiatalem
ber, aki már alig várta az óra végét.
– A gólyatábor óta mi már minden
kiről mindent tudunk – tette hozzá
sokat sejtetően.
Ma negyed évszázad távlatából mégis
kikívánkozik belőlem egy vallomás.
Egyszer megszegtem a fogadalmat.
Abban az évben kitűnt a hallgatók kö
zül egy csendes, szerény barna szemű
lány. Óra után segített összeszedni az
oktatási segédanyagokat, szélesre tár
ta az ablakokat, hogy a légcsere minél
eredményesebb legyen. Az év során
hűséges segítőtársam lett, de ugyan
erről számoltak be tanár társaim is.
– Ez a lány egy igazi tyúkanyó típus
– jegyezte meg egy kollegám. Hamar
rajta ragadt ez a találó elnevezés. Az
év vége felé makacs hörghuruttal
küszködtem. A feladatok sűrűjében,
vizsga előtt, nem hagyhattam cserben
tanítványaimat. Mikrofonon át is alig
hallották a hangomat. A köhögés fo
lyamatosan kínozott. A második óra
közben nyílott az ajtó és a büfés hölgy
letett a tanári asztalra egy nagy bög
re gőzölgő hársfa teát.
– Bocsánat, jobbulást, de a diákok…
– még be se fejezte a mondatot, már
el is tűnt. A meglepetéstől csak egy
kurta köszönömöt tudtam kiprésel

ni, és folytattam az órát. Már akkor
sejtettem, hogy barnaszemű őran
gyalom lehetett a jótett hátterében.
A vizsgaidőszak alatt azután, várat
lan meglepetés ért. Figyelemre méltó
tanítványom, vagyis tyúkanyó, egyet
len értékelhető mondatot sem tudott
kinyögni a vizsgán. Ennyire cserben
hagyott volna az emberismeretem?!
– futott át rajtam.
– Mi történt magával? – kérdeztem
indulatosan. Bátran a szemembe né
zett, és nyugodtan válaszolt. – Nem
készültem. Lehajtott fővel vette át az
elégtelennel csúfított indexét, és óva
tosan, szinte bocsánatkérőn húzta be
maga mögött az ajtót.
A hosszúra nyúlt vizsgáztatás után
este a buszhoz vezető úton, váratla
nul mellém lépett.
– Bocsánat, tanárnő, hibáztam. Kérem,
ne haragudjon rám. Azért vártam
meg, mert szeretnék elbúcsúzni ön
től. Nem folytatom a tanulmányaimat.
Köszönöm a fáradozását.
– Ugyan már – vágtam közbe inge
rülten. – Egy utóvizsga még nem a
világ vége. Ne beszéljen butaságo
kat. Tanulja meg az anyagot, és ak
kor majd mindketten elfelejtjük ezt
a csúfos napot.
– Nem, nem lehet. Más okból dön
töttem így. Ma hajnalban meghalt az
édesanyám. Istennek hála, az utol
só percig vele lehettem. Egyenesen
a kórházból jöttem vizsgázni. Kővé
meredtem a lesújtó hír hallatán
– Őszinte együttérzésem. De akkor,
vizsga előtt, igazán kérhetett volna
halasztási engedélyt a Tanulmányi
Osztályon. Hiszen ismeri a vizsgázó
jogait és kötelezettségeit?
– Ezt is átgondoltam. Nem lett vol

A szülők sokadjára beszélik meg a kis élénk gyerkőccel, hogy a kétszintes lakásban a lépcsőn közlekedünk, nem a korláton. A gyerek bólogat, s mindent
megígér, ám néhány nap múlva újra suhanás halGyerekszáj latszik az éppen telefonáló édesapa feje fölött, s a
gyerkőc pont előtte landol a csúszkálás végén. Az
édesapa szigorúan ránéz, de még mielőtt bármit
is mondhatna, jön az őszinte mentegetőzés: „Bocs Apa! Nem tudtam,
hogy itthon vagy.”
Rendszeresen úgy történik, hogy a délutáni tanulás helyett, a focipályán
köt ki egy alsó tagozatos fiatalember. Hazaérve ekképpen mentegetőzik:
„Én igazán nem akartam focizni menni, de valahogy elvitt a lábam.”

na értelme – folytatta határozottan.
Négyen vagyunk testvérek. Én vagyok
a legidősebb. Édesapánk hat éve autó
balesetben elhunyt. Most nekem kell
a család élére állnom. Isten segítsé
gével dolgozni fogok.
A döbbenettől nehezen jött ki szó
a számon. Együttérzésem jeleként
mindkét kezét megfogtam.
– Tudom, hogy hisz. Keresse ki ott
hon a Szentírásból Jób könyvét. Az
ötödik fejezetben olvasható az a vi
gasztaló ige, ami engem sok nehéz
helyzeten átsegített. Ha jól emlék
szem, így szól: Mert Ő megsebez, de
be is kötöz, összezúz, de keze meg is
gyógyít. Próbáljon meg Istennek eb
be az ígéretébe hittel belekapaszkod
ni. Imádkozni fogok a családjukért.
Így lett végül igazi tyúkanyó tanít
ványomból, s ahogy ő fogalmazott,
„Isten segítségével” példásan nevel
te testvéreit. Évek múltán, munka
mellett, esti tagozaton mégis sikerült
befejezni tanulmányait. A diploma
átadó ünnepélyen, egy értékes kas
póban, gyönyörű virágot nyomott a
kezembe. A kísérő kártyán ennyi állt:
Jób 5,18. Mindent köszönök, Anna.
Könnyek között sokáig szorítottuk
egymás kezét. Azután én is átadtam
díszes papírhengerbe csomagolt kis
ajándékomat, kedvenc énekem fény
másolatát. Ref. Énekeskönyv: 274.
Ki Istenének átad mindent,
Bizalmát csak belé veti,
Azt csudaképpen őrzi itt lenn
Ínség, baj közt is élteti.
Ki mindent szent kezébe tett,
Az nem fövényre épített.
Hát ebben az évben szegtem meg a
fogadalmamat, mert boldogan elfo
gadtam az ajándékot. A kaspót, 25 év
múltán is féltve őrzöm. Valahányszor
letörölgetem, újra, meg újra eszembe
jut ez a család, amelyet Isten elé vihe
tek, kegyelmébe ajánlhatok.
Isten minden ígérete megáll! Mert Ő,
ahogyan akkor és ott megtette, ma is
megteszi, hogy meggyógyítja a meg
tört szíveket és bekötözi sebeiket, ha
hittel tőle kérjük, és csak tőle várjuk!
Fia érdeméért.
Sz.-né M. Inke
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Mit jelentett a tanítványok számára
a nagypénteki tragédia?
Egyszerre minden álmuk és tervük
összeomlott. Úgy indultak el Jézus
követésére, hogy mindent elhagytak,
ami addig a számukra fontos volt. S
amikor Jézusról kimondatott a halá
los ítélet, egyszeriben légüres térben
találták magukat. Mindenki és min
den ellenük fordult.
Vajon őket is le fogják tartóztatni és
hóhérkézre kerülnek? Vajon minden
hamis volt, amit Jézustól hallottak
és láttak? Vajon meddig kell majd
hordozni a súlyát
annak, hogy a ná
záreti Jézus köve
tőjévé szegődtek?
Ezek között a ku
sza kérdések között
szinte robbanássze
rű volt a hír, amit az
asszonyok hoztak:
A sír nyitva. Nincs
ott Jézus teste.
Két férfi (vagy an
gyal) különös kér
dése: „Mit keresitek
a holtak között az
élőt? Nincs itt, feltámadott.”
„ÜRES FECSEGÉS!” Ez az azonnal
kimondott ítélet. 11 férfi egybehangzó
ítélete. Pedig milyen jó lett volna, ha
meghallgatják az asszonyokat, akik
től semmi nem esett távolabb, mint
az üres fecsegés. Mi bizonyítja ezt?
Ha valaki tudta, hogy Jézus meghalt,
ők tudták, hiszen ők ott voltak a ke
resztnél, szemben a tanítványokkal,
akik elfutottak.
Személyesen jelen voltak Krisztus sír
ba helyezésénél is, még azt is tudták,
hogy a helytartó katonákkal őrízteti
a sírt, amit egy hatalmas kő takar, és
gondosan lepecsételtek.
Nem puszta temetőlátogatásra indul
nak, hanem balzsamozni – ami azt
is jelenti, hogy eszükbe sem jutott,
hogy a kereszthalál után bármi más
következhetne…
A nyitott sír számukra először nem
örömüzenetet hozott, hanem két
ségbeesést. Még a holtteste is eltűnt
a szeretett halottnak! Nem lehet a
végtisztességet elvégezni!
„Mit keresitek a holtak között az élőt?
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Nincs itt, hanem feltámadott?” El le
het ezt hinni?
A legtöbben bizonyára azt válaszol
ják: Aligha! Nem szokott ez így len
ni. Pedig Jézus éppen erre készítette
a tanítványait az előző években. Ezek
az asszonyok, de a tanítványok is pon
tosan tudták, hogy Jézus élete során
a halál nem jelentett legyőzhetetlen
ellenséget. Erre volt bizonyíték Jaírus
leánya, aki néhány órával halála után
életre kelt Jézus szavára. Ezt igazol
ta a naini ifjú, aki a temető helyett
az életbe érkezett meg. De a legfőbb

bizonyíték Lázár, aki már négy napja
feküdt a sírban, amikor Jézus megje
lent a családjánál.
Jézus akkor mondott valami rendkí
vül fontosat önmagáról: Én vagyok a
feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él, aki csak él és
hisz énbennem, soha meg nem hal!
És feltett egy nagyon kemény kérdést:
Hiszed-e ezt?
Az angyalok, ha nem is ugyanezekkel
a szavakkal, de ugyanezt az üzenetet
mondták el az asszonyoknak: „Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs
itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek
vissza, mit mondott nektek, amikor
még Galileában voltatok!”
Mit is mondott? Azután maga mellé
vette a tizenkettőt, és így szólt hozzá
juk: „Most felmegyünk Jeruzsálembe,
és az Emberfián beteljesedik mindaz,
amit a próféták megírtak, pogányok
kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon
feltámad.” (Lk 18,31)
Na de ki képes az utolsó kis mon
datrészt elhinni? Azt hiszem ez a

legalapvetőbb kérdés. Ezzel kellett
megbirkóznia Máriának és Mártának,
Lázár testvéreinek, ez a kérdés tor
nyosult az asszonyok előtt is. Ez a
kérdés szegeződött a tanítványoknak
is az asszonyok bizonyságtételén ke
resztül. És ezzel kell megbirkóznunk
nekünk is…
Képes vagyok-e elhinni a hírt: Jézus
feltámadt!? Valaki azt mondta ne
kem egyszer: „Lelkész úr! Én hiszek
Istenben, legyen elég ennyi. Ezzel a
Jézus dologgal, meg a feltámadással
hagyjon engem békén! Legyen elég,
hogy így is rendes ember vagyok…
Jézus számomra egy nagy tanító, és
követésre méltónak tartom az életét.
Sajnálom, hogy olyan fiatalon meg kel
lett halnia, de azt hiszem, mindenki
jól jár, aki komolyan veszi, amit mon
dott, amit tanított. Nem kell ehhez
ez a feltámadás, tanítása anélkül is
hasznos és máig érdemes követni…”
Kiváló érvelésnek tűnik, de vannak
kérdések, amiket nem lehet megke
rülni. Mi marad Jézus tanításából, ha
nem támadt fel a halálból?
Mit is mondott magáról? „Én vagyok
az út, az igazság és az élet. Senki nem
mehet az Atyához, csakis énáltalam!”
Ha nem igaz, hogy Ő az élet – egy ha
lott nem lehet „élet”, ugye ezt nem is
kell magyarázni – akkor hazudott,
tehát nem lehet igazság sem, s szavai
nem érnek többet egy rossz kampány
beszédnél. Nincs értelme egy olyan
úton elindulni, ami nem vezet sehova!
Azt mondta magáról: „Én vagyok az
élet kenyere, aki énhozzám jön nem
éhezik meg soha”. Ha Jézus halott, ez
a kenyér semmit nem jelent, hiába is
hitegetjük magunkat holmi érzelgős
érveket használva. Ettől a lelki ke
nyértől nem megéhezik, de egyene
sen éhen hal az ember.
Azt mondta magáról: „Én vagyok a
feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él, s aki csak él és
hisz bennem, soha meg nem hal!”
Ám ha Krisztus halott, mindez csak
blöff – nevezzük nevén a dolgokat!
Nincs értelme követni valakit, aki
magán sem tudott segíteni! Akkor a
sírjára nyugodtan rá lehetne vésni: Itt
nyugszik, aki az örök életről beszélt:
élt 33 évet… Milyen nevetséges…
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Pál apostol ugyanúgy megvívott ezek
kel a kérdésekkel. Kora egyik legmű
veltebb koponyája volt, s ha valaki nem
akart hallani Jézus feltámadásáról, ő
nem akart. Sőt, minden követ megmoz
gatott azért, hogy tűzzel-vassal irtsa
a feltámadásról és a Feltámadottról
szóló üzenetet, sőt annak továbbadóit
is. Azt hiszem, nem túlzás azt mon
dani: az egészről ugyanaz volt a véle
ménye, mint Krisztus tanítványainak
a feltámadás reggelén: üres fecsegés!
Ám életének egy pillanatában minden
tagadása egyszeriben szertefoszlott,
amikor szembe találta magát a damasz
kuszi úton az élő Jézus Krisztussal.
Amit, s Akit látott és hallott egysze
riben vitaképtelenné változtatta.
Valakiről azt állítani: él, csak addig le
het, míg halála minden kétséget kizá
rólag be nem bizonyosodik. Valakiről
azt állítani, hogy halott nem lehet, ha
közben beszélek vele, szemtől szem
ben látom… Ezt tapasztalta Pál, és
ezt tapasztalták húsvét napja estéjén
a tanítványok is.
„Üres fecsegés!” – ezt üzenték ők, aka
ratlanul is a feltámadottnak. De még
aznap este a Feltámadott így köszönt
rájuk: „Békesség néktek!”

És itt a titok nyitja, miként változ
hatott meg a feltámadást üres fecse
gésnek tartó tanítványok véleménye
egyetlen pillanat alatt annyira, hogy
később mindannyian az életüket ál
dozták Jézusért, akiről azt hirdették él,
mert feltámadt a halálból. Találkoztak
az élő Jézussal!
Így mondja ezt el Pál apostol: „Esze
tekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek,
amelyet be is fogadtatok, amelyben
meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy
én hirdettem is nektek, hacsak nem
elhamarkodottan lettetek hívőkké.
Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy
tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették,
és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek.
Azután megjelent több, mint ötszáz
testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan
azonban elhunytak. Azután megjelent
Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy
torzszülöttnek, megjelent nekem is.”

Lélekérintő hatással vannak rám az egyházi énekek.
Az első ének, ami bensőmből mindig előtört, egy a rég
múltból: kb. 8 éves lehettem, amikor szeretett édes
anyámmal voltunk a szomszéd faluban nagynénémnél,
és elhívott bennünket az ő gyülekezetébe. Édesanyám
már ki volt éhezve Isten közelségére, de édesapám, mivel
más felekezethez tartozott, nem engedte el templomba.
Visszatérve a gyermekkori élményhez, elmentünk a
gyülekezeti házhoz, de nagyon sokan voltak, mi anyu
kámmal nem mentünk be, csak félszegen álltunk az ab
lak alatt. Akkor felcsendült a csodálatos ének, a lelkem
kinyílt és vágyakoztam, hogy én is közéjük tartozhas
sak. Az énekből pár sor maradt meg: „...gyönyörű ház,
gyönyörű kút, gyönyörű tó, gyönyörű út, minden oly
szép, oly ragyogó, nem lesz ott semmi sem elmúlandó”.
Számomra ez az ének egy bizonyosság volt a mennyor
szágról és Isten szerető hatalmáról.
A második élményem a református templomban a „Szelíd
szemed ÚR JÉZUS, Tekintsen rám, ha roskadok”. Nehéz
időszakaimban bennem dalolnak ezek a sorok, és tudom,
hogy Ő szeret, velem van, velem érez, velem sír, vigyáz
rám, kezemet fogja, hogy ne inogjak meg.
A harmadik nagyon fontos énekélményem a „Hadd menjek Istenem mindig feléd”. Mindig mást és mást hozott fel
belőlem. Gyermekkoromban sokat jártam édesanyám
mal temetésre. Nem hagyhatott egyedül otthon, mivel

Ez a titok nyitja ma is: hinni Jézusban!
Ezt láttam, a váci börtön megtérésre
jutott rabjainak a szemében, akik azt
énekelték: „Minket nem nevelt teoló
gia, de értünk meghalt az Isten Fia”.
Ezt láttam Ákoson, ahol cigány embe
rek százai tértek meg az elmúlt évek
ben, köztük egy magyar tanárember,
aki megirigyelte egy cigány kisfiútól,
hogy van Jézusa.
És ezt tapasztaltam én magam is, aki
tulajdon belső romlottságom láttán
teljesen kétségbe estem, mert tudtam,
hogy nincs kiút a számomra. De volt
kiút! Jézus!
Nem a halott – akkor hihetnék bár
melyik korábbi nagy emberben
Arisztotelésztől napjainkig – hanem
az élő, aki új életet tud adni.
Hadd tegyem fel végül a kérdést: Miért
akarjátok a holtak között tudni az
élőt? Nincs ott! És már soha nem is
lesz ott, mert Isten minden hatalom
és uralom fölé emelte. És aki hisz ben
ne, az tapasztalja az élő Jézus erejét
és hatalmát.
Kulcsár Tibor

még kicsi voltam, falun meg régen az volt a szokás, hogy
nem csak a rokon temetésére mentek el az emberek, ha
nem szinte mindenkiére. Én szerettem temetésre menni,
sok-sok történetet hallottam, ahogy végigmentünk te
metés után a sírok között. Nagymamám is sokat mesélt
egy-egy korán elhunyt személyről, emberi tragédiákról.
Eközben a „Hadd menjek Istenem” dal bennem fészkelt,
s éreztem, e világgal nincs vége mindennek. Aztán, hogy
elment édesanyám, már szomorúbb volt ez az ének a
szívemben. Majd a nővérem ment el nemrég, akivel na
gyon közel voltunk egymáshoz. Azóta közelebb érzem
magamhoz a túlvilágot, és a lelkem egy-egy darabja már
odaát van, és tudom: „Ó sok keresztje van, de ez az én
utam, Mert hozzád visz Uram, Mindig feléd”.
Van még egy ének, amelyet de sokszor dúdolok, ami
kor fáj az élet, bántanak a gonosz szavak, amik érnek
engem vagy másokat. Ilyenkor belemélyülök a szerető
Jézus Krisztus lágyan ölelő karjaiba, s a félelmeim át
adom neki. Magamban pedig éneklem: „Ne félj, mert
megváltottalak, Neveden szólítottalak, Karjaimba zártalak, Örökre enyém vagy”.
Ilyenkor békesség költözik a szívembe, tudom, Ő velem
van és segít, hogy könnyebb legyen a teher, az ének által
belém reménysugár költözik. Az énekek, a dallamok fel
fele törnek és tisztul a lélek s körülövesz a szeretetburok.
Sz.-né T. Éva, Székesfehérvár
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Búcsú Billy Grahamtől
Néhány héttel ezelőtt az egész vi
lág elbúcsúzott Billy Grahamtől, a
neves és sokak által ismert evangé
listától. Szolgálata közel 210 millió
emberhez jutott el és nagyon sok
rádió, illetve televízió csatorna köz
vetítette igehirdetéseit. Az Istentől
neki adott 99 esztendő után haza
ment Teremtőjéhez és Krisztusához.
Az alábbi mondatok jól jellemzik
szolgálatát:
• Egy nap azt fogjátok hallani:
Billy Graham meghalt. Egy szót
se higgyetek belőle. Sokkal inkább
élő leszek akkor, mint most. Csak
megváltoztatom a címemet. Elme
gyek, hogy Isten jelenlétében éljek.
• A bátorság ragályos. Ha akad
egy, aki bátran kiáll, a többiek ge
rince is kiegyenesedik.
• Az otthonom a mennyben van.
Ebben a világban csak átutazó
vagyok.
• Isten két kezet adott nekünk,
egyet, hogy elfogadjunk vele, a
másikat, hogy adjunk.
• Semmi sem adhat egy otthon
nak megfelelő biztonságot, csak
az igaz szeretet.
• Társadalmunk arra törekszik,
hogy elkerülje bármilyen lehető
ségét annak, hogy valakit meg
bántson – kivéve Istent.
• A keresztény élet nem jár folya
matosan a magaslatokban. Van
nak pillanatok, amikor megélem
a legnagyobb mélységeket is.
Ilyenkor imában Isten elé megyek
és könnyek között mondom neki:
‘A
tyám, bocsáss meg nekem!’
vagy ‘Segíts rajtam!’
• Az evangélium sosem változott
meg.

2018 / 1

Valószínűleg már
mindenki rájött,
hogy mennyire más
időket élünk, mint
akárcsak néhány
évvel ezelőtt. Talán
soha nem rohant
annyira látványo
san a világ a vesz
tébe, mint ezekben
a napokban. Miközben a kereskedel
mi média próbálja relativizálni a jó és
a rossz fogalmát, az egyes országok
közmédiái ellenségképeket gyártanak
attól függően, hogy az éppen hatal
mon levők kit szeretnének aktuálisan
ellenségnek beállítani.
Az emberek félnek. Gyakorlatilag
mindentől. Lehet, hogy ez sokszor
nem látványos, lehet, hogy ez csak
egyszerű elutasításban jelenik meg,
de lehet, hogy komoly tettekben is.
Egy londoni keresztyén testvérünk
úgy gondolta, hogy az utazással töl
tött hosszú órákat felhasználja ar
ra, hogy bizonyságot tegyen Jézus
Krisztusról, és enyhítse az emberek
félelmét. Hangosan olvasott a Bibliából,
és megtérése hívta az embereket.
Azonban, amikor a tömött vonaton
elhagyták száját a következő szavak:
„a halál nem a vég”, az emberek már
nem féltek, hanem rettegni kezdtek,
és kitört a pánik.
Az emberek eszüket vesztve kezdték
felfeszegetni a vonat ajtóit, és két ál

lomás között, meg sem várva, hogy a
vonat teljesen megálljon, ugráltak ki a
sínekre a többi vonat közé. Az embe
rek a félelmeik elől a majdnem biztos
halálba rohantak inkább. Emberileg
megmagyarázhatatlan, isteni csoda,
hogy senki nem sérült meg. Isten a
rettegő embert is szereti, a káosz fe
lett is Úr, és van hatalma bárkit, bár
hol megtartani, ha úgy látja jónak.
Már nem kell egy ottfelejtett csomag,
vagy egy „terrorista kinézetű” ember
a pánikhoz. Elég néhány jószándékú
szó is. Pedig Jézus Krisztus pont,
hogy békességet és nyugalmat kínál.
Azt szeretné, hogy ne valós vagy vélt
félelmeink irányítsák életünket, ha
nem az Ő megtartó és megmentő sze
retete. Mégis sokszor félünk. Miért?
János apostol ezt írja: „A szeretetben
nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett
teljessé a szeretetben.” (1 János 4,18)
Lehet, hogy nem lett teljessé ben
nünk Jézus Krisztus szeretete? Mit
tehetünk? Mondjuk el neki. Nem fog
kinevetni, elutasítani, megbüntetni
érte. Tegyünk egy próbát vele, akár
most azonnal!
„Mondd el Uradnak, mondd el
Uradnak, Ő az igaz, hű barát! Nincs
más hívebb senki sem e földön, Mondd
Jézusnak egyedül!”
Nemeshegyi Zoltán ifj.

Közel 20 éve Budapesten élek csa
ládommal, de még mindig a fülem
be cseng egy gyönyörű ének, amit
1982-ben hallottam a zilahi baptista
imaházban egy evangélizációs isten
tisztelet keretében. Az a nap számom
ra felejthetetlen, az ének szövege így
szólt: „Jöjj még ma, nyisd meg szíved ajtaját”.
Az énekkar gyönyörű énekei és a pré
dikáció szíven talált. Amikor id. Veress
Ernő lelkipásztor azt kérdezte: „Ki az,
aki követni szeretné az Úr Jézust?” Én
akkor igent mondtam, pedig nem az
zal a céllal mentem, hogy valami tör
ténni fog velem. Istennek célja volt az
életemmel, Szent Lelke megkeresett.
Azóta csodálom Mennyei Atyám sze

retetét. 30 éves koromig teljes lelki
sötétségben éltem, nem tudtam kü
lönbséget tenni a jó és rossz között,
de az Úr Jézus látta nyomorult, el
veszett állapotomat és kiemelt a bűn
mélyéből. Drága vére megtisztított
és új életet adott.
Mindig nagyot dobban a szívem, ami
kor eszembe jut az első találkozásom
Jézus Krisztussal. 1983-ban hitemet
megpecsételtem a keresztségben, en
gedelmeskedve az Úr Jézus paran
csának. Krisztusban megtaláltam
életem értelmét és célját. Szeretnék
mindig hálás lenni az Úrnak, hogy
átvette bűneim terhét, ami minden
nél elviselhetetlenebb volt.
D. Rozália
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Egyszer, amikor nagyon beteg voltam,
39 fokos lázzal vergődtem az ágyban,
egyszer csak a szomszéd lakásból har
mónium halk hangján hallatszott a
következő ének „Ó Krisztusfő, te zúzott” dallama, úgy, ahogy én ismer
tem a szöveget: „Hagyjad a jó Istenre
minden te útadat, ha bánt szíved keserve, Ő néked nyugtot ad. Ki az eget
hordozza, s oszlat felhőt, szelet. Napját
rád is felhozza, Atyád Ő áld, szeret.”
Ez akkor annyira jól esett, mint a
sivatagban a szomjazónak az oázis
ba jutni…
Abban az időben ugyanis nem volt
„divat” hívő (egyházi) énekeket ma
gán lakásokban hallani, (bár otthon
sokat hallottam és templomban is
énekeltünk), de itt, ebben az új város
ban és új lakásban teljesen szokatlan
volt. Felépülésem után át is mentem
érdeklődni, vajon ki lehet ez a szom
szédunk? Kiderült, hogy valamikor apá
ca volt, és csak arra gondolt, hogy túl
hangos volt? – Dehogy, nem győztem
megnyugtatni, hogy szívesen veszem,
ha áthallatszik a léleküdítő dallam…
Azóta már anyósom révén megtaláltuk
a Monte Carlói rádiót, ahol nagyon sok
evangéliumi dallamot és léleküdítőt
hallhattunk, nagyon sokat fel is vettem
magnóra. Meg is tanultuk. Abban az
időben kezdték az ifjúságot bíztatni,
hogy új énekeket szerezzenek, aki tud.
Egymás után keletkeztek is a szebbnél

szebb és jobbnál jobb dallamok, lelki
szöveggel. A MERA rádióban is rend
szerint hallhatóak nagyon léleküdítő
énekek, de sajnos már nem tudom
felvenni, mert elromlott a magnó, és
a „pici” telefonom már nem úgy adja
vissza. Jó lenne egy énekes lemez. Így
azonban „csak” az internetről hall
gatunk, főleg a You Tube-ról, de ott
nagyon vegyes, és állandóan ott kell
ülni, válogatni…
Nem szeretem, ha túl
„dzsesszes” – el
nézést, de nem
tudom más
képp kifejez
ni.
Még egyszer
röviden: na
gyon jók az
igehirdetések,
de egy-egy szép
énekkel „körítve”,
felséges!
„Dicsérjétek az Urat, áldjátok az Ő
szent nevét”, „Énekeljetek az Úrnak,
mert fenséges Ő…”
És hiszem, hogy ez a legfontosabb,
hogy az énekünk az Úrnak szóljon,
ne csak embereknek.
Őt dicsérjük, és ne a jó hangunk
kal dicsekedjünk… Isten Lelkéből
szóljon, ne csak a fülünknek legyen
kedves. Dávid is énekelt, mikor Saul
királyt a gonosz lélek gyötörte, meg

szelídült. Pál apostol és Silás is éne
kelt a börtönben, a rabok hallgatták,
és (tudtukon kívül) hatással volt még
a börtönőrre is!
Tehát Isten azért adta az embernek
ezt a különleges lehetőséget, hogy ez
zel is embereket térítsen magához, és
az Ő neve dicsőüljön meg. (Zsoltárok,
Anna éneke, Mária éneke…) Lelke ál
tal ez úton is minket vígasztal.
Férjem, aki már a testi sze
mével nem lát, gyakran
kéri is, kapcsoljak
be neki valami
szép éneket.
Én is szeretem
hallgatni, de
énekelni is, ha
ismerem, és
gyakran „éne
kel” bennem is
egy-egy dallam, és
ének.
Sok szeretettel gondolunk a MERA
munkatársaira, Isten áldja meg ked
ves Mindnyájukat:
Rózsa
u.i: Kedves Testvérek! Röviddel leve
lem megírása után férjem meghalt (az
Úrhoz költözött).
Kedves levélírónkkal mélyen együtt
érzünk és Isten vígasztalását kívánjuk gyászában ! (a szerk.)

Ő AZ ÉLET ÉS A FELTÁMADÁS
Nem vájtam sebeibe, mint Tamás,
nem mentem vele Emmaus felé. Nem
láttam Őt, mégis tudom, Ő az Élet,
tudom, hiszem, bár megvallom nem értem.

Lám a rügy játszva pattan ki az ágból,
kiscsirke–élet feltör tojás–kriptát,
mily játék volt a mennyei életnek
a sír szájáról ellökni a sziklát!

„Hiszékenység” ... szól, s mosolyog az ész
a tudomány csak legyint nagy fölénnyel.
S e „babona”, e bosszantó „sötétség”
engem eláraszt káprázatos fénnyel.

Tán gyermeki okoskodás ez ... Én sem
ezért hiszek ... de amiket vélem tett:
a halál félelmét elvette tőlem.
a kárhozat mély poklából kimentett,

Megjártam én is a kétely homályát,
ismerem minden „csalhatatlan” érvét,
mégis imádom Őt, kinek nevére
már húsz évszázad hajtotta meg térdét.

s ó hányszor adott gyógyulást, vigaszt,
mit nem adhatott volna senki más,
új szívet, békét, győztes reménységet ...
Ő megadhatta, mert él, Ő az élet és a Feltámadás!
Bódás János
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„A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden
bölcsességben, tanítván
és intvén egymást zsoltárokkal,
dicséretekkel, lelki énekekkel,
hálával zengedezvén az Úrnak.”
(Kol 3,16)
Szeretném megköszönni az Úrnak
és Önöknek is az elmúlt évben kül
dött lelki táplálékot, az Antennát
és a Mera adásait. Az Ige szól a
Biblián keresztül, és mindnyá
junknak szükséges táplálkoz
ni. Lelkiekben ugyanúgy, mint a
testiekben. Kérem az Urat, hogy
adjon halló füleket, nyitott szívet
megérteni Isten szavát, üzenetét
Szentlelke által. Hála az Úrnak,
hogy Jézus Krisztus könyörült
rajtam, és az élet rögös útjain
hordoz, tanít, vezet. Ő az áldott
orvosom, aki gyógyít ma is, aki
nem örül a bűnös ember halálá
nak, azt akarja, hogy mindenki
megtérjen, Néki szolgáljon és Őt
kövesse.
Jó az Urat szolgálni, tudva azt,
hogy senki ki nem ragadhat az Ő
kezéből. S ha jönnek újabb viha
rok, kísértések, világi kívánság,
démoni erők, amik letiporhatnak
és bűnbe sodorhatnak, ha nem
vigyázunk, milyen jó, hogy az Úr
körülvesz és felettünk tartja ke
zét. Minden nap dicsőíthetjük az
Ő szent nevét, imában, éneklés
ben, munka mellett is. Az Úr Jézus
az erős fundamentum, egyedül
rá érdemes építeni, aki az Út, az
Igazság és az Élet.
Egy régi ének jutott eszembe, ami
sokat mondott nekem is: „Rohan
könyörtelen az idő”.
A János 10,27-29. verseivel bú
csúzom: „Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem
őket, ők pedig követnek engem.
Én örök életet adok nekik, és nem
vesznek el soha, mert senki sem
ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és
senki sem ragadhatja ki őket az
Atya kezéből.”
Szeretettel
O. Erika és családja
Bilkéről (Kárpátalja)
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Édesapámmal na
gyon sokszor el
mentem, amikor
javítási munkákat
vállalt a környéken.
Háború után sok
javítani való akadt
a családi házaknál,
nyaralóknál: tető
javítások; sparhelteknél főleg a sütők
lyukadtak ki; de a vízvezetékek, a há
zi vízművek, csöpögő csapok javítása,
szivattyúk beszabályozása; kerti kere
kes kutak dugattyúinak bőrözése, stb.
Míg édesapám dolgozott én játszhat
tam, vagy az ott élőkkel beszélgethet
tem. Néha kaptam egy
almát, vagy a hullott
gyümölcsöket össze
szedhettem. Nagyon
jóban voltam az idős
emberekkel.
Három vagy három
és fél éves lehettem,
amikor a szomszéd
utcában meghibáso
dott a kerekes kút.
Egy nagyon idős néni ült a fa alatt.
Barátságos volt, mesélt Isten szere
tetéről, és könyv nélkül mondott ver
seket. Jól emlékszem rá, mert addig
még semmiféle kézzelfogható dol
got nem kaptam ajándékba. De tőle
kaptam egy énekeskönyvet, amiből
lehetett énekelni. Ugyan a lapjai ki
jártak és ütött-kopott volt, de egyedül
az enyém volt. Paula nénitől kaptam
még „szent” képeket, én akkor annak
neveztem. Szent volt Paula néni is,
mert mindig Istenről verselt.
Egy hosszú vers megütötte a füle
met, mert mindig visszatért oda,
hogy szívem ujjong és örül, és nagy
az Isten. Édesanyám megmutatta

az énekes könyvemből, sőt el is éne
kelte az éneket, „Nagy Istenem, ha
nézem a világot…”. Máskor is hal
lottam a templomban ezt az éneket,
máig kedves énekem lett ez az ének.
Ekkor alakulhatott ki bennem egy
kép a szerető, jóságos Istenről, me
lyet sokszor elfelejtettem, de a nehéz
időkben mindig felidéződött.
Paula nénivel többet nem találkoztam.
Felnőtt koromban tudtam meg, hogy
az éneket Vargha Gyuláné Szász Póla
fordította (svéd forrásból). A becses
könyvet tőle kaptam.
Hogy ki is volt ő? Hadd álljon itt, egy
rövid mélta
tás emléké
nek: „Szász
Károly püs
pök
leá
nya, Szász
Póla, Vargha
Gyula felesé
ge (Kálvin té
ri református
anyakönyv: 1886. január 16.) a ma
gyar református közélet és vallásos
irodalom egyik vezető egyénisége,
szervezőnek, szerkesztőnek, vallásos
költőnek, egyházi publicistának egy
aránt kiváló. Vallásos versek fordító
jaként méltó társa apjának, férjének
is. A Magyarországi Belmisszió egyik
vezér alakja, a „Bethánia” egyik ala
pító tagja.” „1947. szeptember 18-án
visszaadta lelkét Teremtőjének” – állt
a gyászjelentésén.
Máig őrzöm az énekeskönyvet, tisz
telettel gondolok adományozójára.
Bödös József

OLAJÁG
Repülj, galamb, az ősi olajággal!
Mondd: Istenünk szívében béke van,
Nem átkozza többé meg már a földet
az emberért. Siess, fehér galamb,
Röppentsd a hírt, a béke fényeit
néptől–népig, lélektől–lélekig!

Repülj, galamb! Békére vár az ember.
Békítse meg, ki békételen,
a drága hír, hogy távolban, közelben
testvér–erő a béke, kegyelem.
Kegyelem és békesség… halld, világ!
Vidd hát, galamb! Íme: az olajág.
Füle Lajos
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Krasznán beszélgettem Borzási
Mártával, aki feleségként szolgál
az itteni lelkipásztor, Borzási István
mellett. Ezzel már sok mindent elmondtam Mártáról, de az ember nem
lelkipásztornénak születik, valahogy
formálja Isten, hogy azzá váljon.
Nálad ez hogy történt, Márta, hogy
indult az életed?
Márta: Nekem az a kiváltság adatott,
hogy kisgyerekként is láthattam em
bereket Isten közelében élni; úgy nő
hettem fel, hogy tanúja voltam annak,
ahogy Isten átformálja az emberek
életét - persze amiután ők személye
sen behívják az életükbe.
Anikó: Ezek szerint keresztény családba születtél és ott nőttél fel.
Márta: Igen és nagyon közelről meg
is tapasztalhattam azt is, hogy mi
lyen az, amikor valaki áldozatot hoz
a hitéért. Ezt édesanyám történetén
keresztül láttam. Ő elvégezte a taní
tóképző intézményt, ám az történt,
hogy a kommunista időben kereszté
nyek nem lehettek pedagógusok. Még
ha valaki nem is volt hitvalló keresz
tény, csak egyáltalán eljárt templomba,
már nem lehetett tanár, vagy tanító.
Úgyhogy ő is csak maximum tizenkét
évet taníthatott, és utána eldöntötte,
hogy nem fogja folytatni, hanem nyíl
tan felvállalja, hogy ő Jézushoz tar
tozik és hisz Istenben. Akkor alakult
nálunk a városban egy új vállalat, és
édesanyám attól kezdve ott az irodá
ban fizetésszámolással foglalkozott
egészen nyugdíjas koráig. Nem volt
kis dolog munkahelyet változtatni
abban az időben, de ő megtette.
Pedig szenvedélyes pedagógus volt,
nagyon szerette a gyerekeket, őt pi
hentette a gyerekzsivaj. Később is min
den évben szembesültem azzal, hogy
amikor eljött a tanév kezdete, édes
anyám állt az ablakban és csodálta a
gyerekeket: „Nézd meg, milyen édes,
kis aranyosak, milyen jól áll rajta az
iskolás ruha, és az a táska a hátán!” –
és láttam rajta azt a nagy sóvárgást,
hogy legszívesebben ő is indulna az
iskolába. Tudatos volt bennünk, hogy
édesanyám ezt Jézusért tette.
A gyülekezeti életünk is úgy alakult,
hogy megújulások, megtérések voltak
nálunk folyamatosan. Ez nem volt egy

megszokott dolog minden gyüleke
zetben. Én ezt most is kiváltságnak
tartom, hogy Istent ilyen közelről
megtapasztalhattuk, mert mindig
megújultunk mi is, amikor valaki
megtért a gyülekezetünkben. Így is
mertem meg én is Istent és vált sze
mélyessé a hitem. 15 évesen mondtam
azt Istennek, hogy én nagyon szeret
ném, hogy csak Vele tovább! S én azt
akkor nagyon komolyan gondoltam.

volna személyessé ez a hit, meg amit
addig hallottam.
Anikó: Hogy értékeled, mi változott az életedben? Volt-e változás, hiszen korábban is gyülekezetbe jártál,
igeközelben éltél, ismerted az Urat –
legalábbis nagyon sokat hallottál róla.

Márta: Ismertem az Urat – hírből,
igen. Emlékszem, hogy akkor este,
amikor evangelizálás volt nálunk a
Anikó: Történt akkor valami rend- gyülekezetben és a végén felhívás,
kívüli dolog, vagy egész egyszerűen az egyik barátnőm megkérdezte: „Te
csak a sok-sok megtapasztalásnak a nem maradnál vissza imádkozni?
következménye volt ez, amit magad Gyere te is!” Nekem csak ennyi kellett,
körül láttál?
mert végtelenül bátortalan voltam, és
Márta: Meghatározó példát láttam a magamtól nem mentem volna, pedig
nagyszüleim életében is: az egyik nagy nagyon szerettem volna menni. De
tatám például 18 évesen tért meg, és még visszatérnék arra a pillanatra,
ő akkor eldöntötte, hogy többet nem amikor úgy rám terhelődtek a bűne
jár sem bálokba, sem efféle helyekre. im. Hogyha akkor nem láttam volna
Elment a bálba és megmondta, hogy meg Isten szeretetét, akkor belehaltam
most vagyok itt utoljára, csak hogy volna. Annyira erőteljesen éreztem
tudjátok, és ne hívjatok, ne várjatok ezeket a bűnöket, egészen a vonalzó
többet! És ő nagyon komolyan gon lopástól kezdve – lehet, egy nagyvo
dolta az Istenkövetést. Később aztán nalú felnőtt azt mondaná – minden
gyülekezetvezető is volt 30 éven át.
kis butaságot, de az akkor iszonyúan
Sok minden hozzájárult a döntésemhez. terhelte a lelkiismeretemet. És nagyon
Például az is, hogy mi titokban hallgat érdekes volt akkor megtapasztalni az
tuk a Trans World Radio (TWR) adá
Isten szeretetét,
sait a megadott
és azt a kegyel
időben, halkan
met, hogy ezeket
KRISZTUS KÖVETÉSE
stb. Nagyon ér
ő tényleg megbo
dekes volt, hogy
csátja, elfelejti,
Egészet adni – sohase felet.
én már nagyon
a tenger mélyé
kívántam sze
Vállalni
mindent
–
bármit
is
jelent.
re veti és kiírja,
mélyesen
is
hogy „halászni
Egészet
adni
–
mindent,
ami
van,
megtapasztalni
tilos”. Amikor
mindazt, amit
ami csak vagyok – maradéktalan.
mentem hazafe
hallottam.
lé, úgy éreztem,
Anikó: És Isten
hogy az egész vi
megadta az Ő kegyelméből.
lág olyan tiszta. Pedig a világ ugyanaz
Márta: Igen, valaki úgy fogalmazta volt, csak az én lelkem volt végtelenül
meg, hogy feladtam önmagamat. Én könnyű, boldog, szabad és tiszta. Attól
ezt úgy éltem meg, hogy tényleg teljes a pillanattól kezdve megváltozott az
mértékben átadtam Istennek maga értelmem, az egész gondolkodásom,
mat, ugyanakkor felismerve bűnössé az életcélom. Sőt, egyáltalán volt már
gemet, kegyelemért kiáltottam hozzá. életcélom – 15 évesen. Ez egy párat
Filmkockaként láttam minden bűnö lan élmény, ezt nem lehet mímelni,
met, az egész életemet, pedig nem be előidézni se lehet, ezt át kell élni…
szélhetek jellegzetes, nagy bűnökről,
amiktől nagyon el lehetne képedni, (A beszélgetés teljes egészében megde ugyanúgy elkárhoztam volna én hallgatható április 23-át követően
is. Az imaház padjából célegyenesen a www.mera.hu oldalon a „Só és
a pokolba jutottam volna, ha az Úr lámpas” rovatban.)
nem könyörül rajtam, ha nem vált
Kulcsár Anikó
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Kőszikla, Sarokkő
Nagy gondom adódott, megbetegedtem. Nehezen viseltem Olvastam az evangéliumokban, hogy mindenkit meggyógyí
el a betegségemmel járó fájdalmat, és azt a korlátozást, tott, és mindenkit megszabadított, aki hozzá ment. A János
hogy nem tudtam a teendőimet úgy végezni, ahogyan 14,13 ezt írja: „És akármit kértek majd az én nevemben,
korábban. Nem volt könnyű lemondanom az előre meg megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.”
beszélt programokat, és azt mondani a kérdezősködésre: Ismertem az Igéket, amit Jézus Krisztus mondott a ta
sajnos beteg vagyok.
nítványainak, hogy mielőtt imádkozunk, meg kell bocsá
Amikor az orvos felvázolta előttem, hogy mit várhatok a tanunk mindenkinek. (Márk 11,24 -25 ) „Ezért mondom
betegségem további szakaszában, akkor azt mondtam: nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és
én ezt nem akarom! Én meg akarok gyógyulni!
amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És
Hazamentem és elkezdtem olvasni a
amikor megálltok imádkozni, bocsásBibliát, kikerestem azokat az Igéket,
satok meg, ha valaki ellen valami paamik a gyógyulásról, a hitről szólnak.
naszotok van, hogy mennyei Atyátok
Az Ézs 53. rész az ÚR Jézus Krisztusról
is megbocsássa nektek vétkeiteket.”
Kőszikla, Sarokkő
Imádkoztam, kértem Istentől a gyó
szól, aki betegségeinket viselte, fáj
Számomra nincsen más remény,
dalmainkat hordozta, megsebesít
gyulásomat, szabadulásomat. Istennek
Jézus vérében bízom én.
tetett bűneinkért, megrontatott a mi
nagy szeretete és kegyelme által elhit
Magamban én semmi vagyok,
vétkeinkért, békességünknek bünte
tem: Jézus Krisztus kereszten elvég
az Ő nevében bízhatok!
tése rajta van, és az Ő sebeivel gyó
zett áldozata értem is történt! Jézus
gyultunk meg.
Krisztus vére megtisztít engem min
Kar:
Számomra az ÚR Jézus felragyogott,
den bűntől, meggyógyít minden be
Krisztus lett Sarokkő,
mint Krisztus! Szívemben nagy hála
tegségemből, Ő az én Szabadítóm, Ő
bűnösnek Megmentő,
volt azért, hogy a kereszten elvégzett
az én reménységem minden körül
Kőszikla viharban,
áldozata számomra is érvényes! Amit
ményben, minden próbában!
Ő az ÚR!
Jézus Krisztus elvégzett a keresztfán,
Este lefeküdtem, tele örömmel a szí
azt minden emberért tette, de csak
vemben, és reggel arra ébredtem,
Ha jönnek rám sötét napok,
hit által lehet az enyém. Hit által le
hogy egy éneket énekelek magamban:
kegyelméből erőt kapok.
het enyém a bűnbocsánat, hit által le
„Számomra nincsen más remény!”
Viharban jól kapaszkodom,
het enyém az üdvösség, hit által lehet
Énekeltem, énekeltem ezt az éneket
kárpit mögött van horgonyom.
enyém a gyógyulás! Hit nélkül lehe
teljes örömmel és hálával egész nap!
Majd jöttét jelzi harsona,
tetlen Istennek tetszenem, és bármit
Még napokig eszembe jutott, és sok
ó, bárcsak eljutnék oda!
is kapnom Tőle!
szor elsírtam magam örömömben,
Igazsága lesz öltönyöm,
Olvastam a Zsidókhoz írt levél 11. ré
hogy Jézus Krisztus mennyire nagy
végleg a Mennybe költözöm.
szét a hithősökről és a 11. vers mind
áldozatot tett értünk, megváltott min
egyiknél erőteljesebben szólt hozzám:
ket a Sátán hatalmából, mindezt azért,
Hillsong
„Hit által nyert erőt Sára is az ő mémert szeretett!
Nem tudom megmondani, hogy mi
hében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta
kor, de azok alatt a napok alatt, ami
azt, aki az ígéretet tette.” Igen! Ez az,
kor énekeltem szívemben teljes hálával
amit nekem is tennem kell: hűnek, megbízhatónak tar Jézus Krisztus kereszten elvégzett áldozatáért, én telje
tani ŐT, Jézus Krisztust, aki nekünk az ígéreteket adta! sen meggyógyultam. Dicsőség ezért Istennek, áldom az
Ő hív minket magához, ha megfáradunk, ha megterhe én Megváltómat szüntelen!
N.-né K. Jolán
lődünk, és Ő mondta, hogy a mi orvosunk!
Mindenek előtt nagyon
szépen köszönöm, ha kis
sé késve is, kedves és igazán
nekem szóló ajándékukat:
Richárd A. Bennett: A hit táplálé
ka…, hogy hited megerősödjön című
könyvét. Nagyon rám fér a megerősí
tés! Egyszer átolvasva folyamatosan
a könyvet, annyit már megértettem,
hogy az én hitem még nem az igazi.
Reggel és este szoktam a katolikus

és református imakönyvekből imád
kozni. Ezeket régen meghalt szüle
imtől – mint emlékeket – jól eltéve
őriztem sok éve. Néhány éve keres
tem elő őket. Több imára, énekre
visszaemlékszem a gyermekkorom
ból. Most, e könyv olvasása után el
kellett ismernem, és igazat adnom
az elején lévő figyelmeztetésnek,
hogy ezt újból és újból kezembe kell
vennem, és ott kinyitnom, ahol úgy

érzem, választ kapok az én bizony
talanságaimra. Rádöbbentem, hogy
a Bibliával kapcsolatban mennyire
tudatlan vagyok. Csak félek, hogy
80 éves, feledékeny, öreg létemre
nem adatik meg nekem annyi idő,
erő, egészség, hogy mindent pótolni
tudjak. Imáimban kérem a jó Isten
türelmét, hogy még időben meg tud
jak változni.
S. Józsefné, Szőlősgyörök
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Döntésre kényszerített
Komoly hívő családban nőhettem fel. Szüleim példás,
hűséges élete oda vonzott engem is a gyülekezetbe, és
örömmel vettem részt az éneklésben is. Bár mindig jól
éreztem magam ebben a hívő légkörben, mégsem érintett
meg igazán a Biblia üzenete. De egy alkalommal elhívtak
bennünket, fiatalokat egy bemerítési istentiszteletre, ahol
egy ének igazán elért a szívemig és döntésre kényszerí
tett. Akkor értettem meg, hogy nekem is szükségem van
megváltásra, bűnbocsánatra, mert a szüleim ál
tal nem fogok örök életet nyerni. Ez az ének erre
hívta fel a figyelmemet. Ez az ének így hangzik:
Ott látlak-e a forrásnál, ama dicső országban?
Nem szomjazik lelked oda, hol az üdv forrása van?
Ott tiszta öröm fog zengni a kristályszép forrásnál
Foglak-e majd viszont látni ott a sok boldogoknál?
Refr.
Hogyne jönnék e forráshoz, mely az élet forrása,
Lelkem örömtől áradoz, ily szép viszontlátásra.
Ott látlak-e a forrásnál, hol várnak szeretteink?
Kiket fénytől dicsőülve látnak meg majd szemeink.
Mennyei, édes hangokon dícs énekünk fog zengni,
Ah, nem törekszel-e te is ily látásra ott lenni? (Refr.)

Mikor 8-9 éves voltam, Túrmezei Erzsébet volt ná
lunk 1 hétig, minden este elénekeltük: „Óh terjeszd ki
Jézusom…” – ennek a 2. verse volt döntő hatással rám:
„Kicsik, nagyok, mind kérünk,
őrködj vigyázva ránk.
Békességedbe térünk,
Te áld meg éjszakánk”.
Abban az időszakban tért meg a fiatal tiszteletes urunk
is, és sorban, komoly lelki énekeket tanított a hittanórá
kon nekünk. Abból főleg ez az ének a döntő:
Gyermek vagyok én, mit adhatok én Teneked?
Mégis dalolok néked, odaadom szívemet.
Kis szív, de szeret, megtel teveled.
Hisz Te szereted a kisgyermeket, Jézusom.
Jó lesz-e, Uram, ha minden utam Te leszel?
Kis társaimat, pajtásaimat vezetem.
Hozzád vezetem, hű a kevesen leszek én.
Áldom Nevedet, hogy e szeretet az enyém.
Ez az ének is hozzájárult ahhoz, hogy már gyerekként
felelősnek éreztem magamat másokért. Több falubeli,
saját és nevelőotthonos gyereknek tanítottam meg a
gyermekkori énekeimet.
Egyszer lovaskocsikkal vittek bennünket az alcsúti

Találkozunk a forrásnál hol az Atyai ház áll,
Küszöbének átlépténél, vágyva nézlek jössz-e már?
Lelki élet sok szegénynek ömledezve folyik ott,
Siess Jézusod ölébe, jer hát e nyugalomhoz! (Refr.)
Azóta nagyon sokszor megtapasztaltam irántam való
végtelen szeretetét és hűségét. Csak azt tudom taná
csolni azoknak, akik még nem döntöttek az Úr Jézus
mellett, nem érdemes halogatni,
mert az idő sürget, és a ma a biz
tos, holnap már késő lehet. A dön
tést csak addig tehetjük meg, míg
itt e földön élünk, és amíg még
tart a kegyelmi idő. Akkor 17 éves
voltam, most 71 múltam. Hálás
vagyok drága jó Atyámnak, hogy
ennyire szeretett, hogy egyetlen
fiát, a drága Úr Jézust értem adta
a keresztfára azért, hogy nekem életet és üdvösséget
adjon. Kívánom minden olvasónak és rádió- hallgató
nak, hogy tapasztalja meg Isten csodálatos szeretetét
és kegyelmének gazdagságát.
G.-né Irénke, Farád

Mária völgybe gyerekalkalomra. Ott ezeket tanította
a csoportvezető:
„Rút volt szívem sötét, de Jézus oda betért.
S mert megmosott a vér, már szívem hófehér.
Ott járok majd, tudom, a színarany úton.
Oh, micsoda nagy szeretet, lemosta bűneimet.”
„Királyi gyermek vagyok én, van nékem koronám.
Megváltóm kegyelme enyém, nem hagy el soha már.
Jézussal járom utamat, megfogva a kezét.
Királyi gyermek vagyok én, és nékem ez elég.”
Azért írtam le, mert lehet, ezek már nem ismerős énekek.
Fiatalon szövőgyárban dolgoztam, este mindig énekeltem:
„Ti is távol s közelben, akik szerettek engem,
békén pihenjetek a sötét éjszakában,
az Úr világossága őrködjék hűn fölöttetek”.
A nagy morajban senki nem hallotta, csak egyik hívő
testvérem, ha ráért figyelni a számra, tudta mit éneke
lek. Részeges apám volt, volt úgy, hogy verekedett és
gyilkolással fenyegetett bennünket. Sokszor sírva, ez
volt az esti imám anyámékért.
P. Istvánné, Lovasberény
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Hétköznapi csodák

A MERA a Sola rádióban
Örömmel adunk hírt arról, hogy
február utolsó napjaiban elkezdett
sugározni a SOLA rádió. Hosszú
előkészítő munka után az FM 101,6os csatornán különböző protestáns
felekezetek műsorai között a MERA
műsorai is megjelennek.
Minden reggel 8 óra 10 perctől, illet
ve minden este 18 óra 5 perctől hall
ható a MERA műsora. Napközben
is találkozhatnak kedves hallga
tóink a MERA által készített mű
sorokkal. Bővebb tájékozódási
lehetőség: https://solaradio.hu/
heti-musorrend/.
A frekvencia Budapest nagy ré
szét lefedi, illetve az agglomeráció
területén is több helyen fogható.
Szívesen fogadjuk visszajelzéseiket
és köszönjük imádságaikat!

Feltámadott!
Húsvéti reggel
tavaszi kedvvel
zeng a berekben:
Feltámadott!
Egei kéklik,
szelei végig –
zúgják az erdőn:
Feltámadott!
Dongói dongják,
méhei zsongják,
kórusban mondják:
Feltámadott!
Lepkéi írják,
bimbói nyílják,
fűből virítják:
Feltámadott!
Égi madárkák
dalolva szántják
az új barázdát:
Feltámadott!
Tavasz van íme,
hatalmas ige
zuhog a szívre;
Feltámadott!
Füle Lajos

Már hosszú ideje ácsorgok a buszmegállóban, és kezdek zsörtölődni
magamban, mert az új Antenna új
ságoktól nehéz a táskám. Végre meg
érkezik a busz – szardíniás dobozra
emlékeztetve –, alig sikerül felkászá
lódni. Egy idő után kicsit lazább lesz
a helyzet, előveszem az új Antennát
– ismerem már a tartalmát, de ki
nyomtatva is látnom kell. Egy kézzel
próbálom lapozni, amikor arra leszek
figyelmes, hogy a mellettem álló fia
talember kiváncsian bele-bele les az
újságomba.
Bocsánat, ne vegye tolakodásnak –
szólít meg zavartan –, de a címek fel
keltették az érdeklődésemet: milyen
kiadvány ez? Lelkesen tájékoztatom
a MERA-ról és az Antennáról.
Beszélgetésbe elegyedünk, kiderül,
hogy gyakorló protestáns, még közös
ismerősöket is felfedezünk. Nem győzi

megköszönni az újságot, amit átadok
neki. Még leszállás után is integet az
Antennával.
Bevallom, nagyon hálás lettem a vá
ratlan lehetőségért! Arra gondolok,
milyen széles körben terjed ez az újság
– Kárpátaljától, Erdélyen, Felvidéken
át és persze itthon, ahogy a levelekből
értesülünk. Kevesen tudják, hogy a
MERA hallgatóinak, s az újság olva
sóinak adományaiból kerül kiadásra.
Legutóbb azon szomorkodtunk a szer
kesztőségben, hogy nem lesz húsvéti
szám, mert nincs meg rá az anyagi fe
dezet. Buzgón imádkoztunk Urunkhoz,
és boldog részesei lettünk a csodának!
Két erdélyi gyülekezettől „váratlanul”
annyi adományt kaptunk, amely fe
dezi a jelenlegi Antenna kiadását!
„Az Úr csodásan működik!”
Zika Klára

Köszönet nyilvánítás
Az elmúlt hónapokban Isten kegyelméből sok helyen szolgálhattunk,
többek között többször jártunk Erdélyben is. Isten iránti hálával tapasz
taltuk, hogy akármerre mentünk, mindenhol találkoztunk olyan testvé
rekkel, akik szeretik és várják műsorainkat, illetve Antenna újságunkat.
Azt is öröm volt tapasztalni, hogy erejükhöz, és lehetőségeikhez mérten
milyen sokan igyekeztek támogatni munkánkat, ki bizonyságtételének
elmondásával vagy leírásával, ki rendszeres imáival, illetve anyagi ja
vainak megosztásával.
Ezt a mostani Antennát a szatmárnémeti, illetve a krasznai baptista
gyülekezetben részt vevő testvériség (többféle felekezeti háttérből) ado
mányából adhatjuk ki. Köszönjük mindenki segítő hozzáállását, s kí
vánjuk, hogy tapasztalják meg az Ige igazságát: „Aki bőven vet, bőven is
arat.” (2.Kor 9,6) illetve: „Aki mást felüdít, maga is felüdül.”(Péld 11,25)

Ebben az évben tudom hall
gatni a Mera adásait az in
terneten. Már elmúltam 70
éves és a Mónika lányomtól
kaptam egy laptopot, és ő tanított
meg a használatára. Mondtam neki,
nem kell ez nekem, úgy sem tudom
én ezt megtanulni. És így utólag tu
dom csak, hogy milyen sok áldástól
vontam meg magamat. Mióta hall
gatom az igehirdetéseket, bizony
ságtételeket, gyönyörű énekeket, a
gyerekek szolgálatát, nagyon sok ál
dásban van részem, és közelebb ke
rülök általa Istenhez. A konyhában

főzés és mosogatás közben is hall
gatom, így még nagyobb örömmel
végzem a munkát. Sokszor megkö
szöntem és hálát adtam Istennek és
a lányomnak, hogy megtanított az
internet használatára.
Köszönöm az Antenna újságot, me
lyet egy testvérnőtől kapok, rögtön
elolvasom és továbbadom. Minden
köszönet, hála és dicséret Istené és
az Úr Jézus Krisztusé.
Kívánok sok erőt és kitartást mun
kájukhoz és szolgálatukhoz.
T. Ottília, Csömör
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A MERA adásai január 1-től
középhullámon (1548 kHz)
Az ötvenedik pályázat témájához
Hallgatóinktól/Olvasóinktól vártuk
a javaslatokat, s azt ígértük, hogy a
legjobb ötleteket közzétesszük. A be
érkezett javaslatok egytől-egyik fel
használhatóak, ezért ebben az évben
mi csak továbbadói vagyunk a hoz
zánk érkezett pályázati témáknak.
Természetesen mint mindig, úgy most
is izgalommal várjuk a bizonyságtéte
leket, megtapasztalásaikat, hiszen jó
dolog egymás hite által épülni.
Az ötvenegyedik témánk ötletgazdá
ja Márta:
Én hívő családban nőttem fel, és megmaradtam az Úr útján, a bátyám
fellázadt és hátat fordított a hitnek,
míg végül ötvenes fejjel, két válás
után tért meg.
Nekünk három gyermekünk van, fiatal felnőttek, közülük egy megmaradt hívőnek, egy a világ útján jár,

Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy
„Lélekmentő énekek című pályá
zatunkra sokan írtak. Hely hiányá
ban most csak a beküldött írások
töredéke jelenhetett meg, de műso
rainkban, honlapunkon a követke
ző hetekben is felhasználjuk őket.
Minden beküldött írásért hálásak
vagyunk Istennek.
Az alábbi pályázókat jutalmaztuk:
Ágostonné Sz. Anna
Deák Rozália, Budapest
Édes Dezső, Felvidék
Fejes Ferencné, Budakeszi
Gaálné Irénke, Farád

egy pedig leragadt a kettő között.
Engem nagyon érdekelne a szülőtársak vagy a már felnőtt „gyerekek” tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy
ha valaki hívő családban nő fel, de
elkanyarodik az útja, hogyan talál
vissza Istenhez.
Hogyan dolgozzák fel más szülők,
hogy Isten látszólag nem hallgatta
meg a gyerekek születése óta felszálló imádságokat? Hogyan tekintenek
vissza erre olyan idős emberek, akik
ezen átmentek?
Milyen okok miatt kanyarodtak el
azok, akik elkanyarodtak? Hány év
után sikerül visszatalálniuk? Mi tartja vissza a távolmaradókat?
A pályázat mottója:

„Mai tékozló fiúk és lányok”.
Beküldési határidő:
május 20.

Kisné Ady Éva, Békés
Kozma Rózsa, Lenti
Nagyné Kurdi Jolán
Pápai Istvánné, Lovasberény
Pozsgai Józsefné, Kiskőrös
Révész Andrásné, Kisvárda
Salekovics Erzsébet
Szabóné Takács Éva, Székesfehérvár
Szalóczyné Móray Inke, Budakeszi
Tamás Erzsébet, Románia
Zóka Benjámin, Pécs Hird
Sándor Margit, Nagydobrony
Jamrik Józsefné, Komárom
Letcsák Jolán, Nagydobrony

Köszönjük, ha nekünk szánja!

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány, mint közhasznú alapítvány az idén is örömmel és szeretettel várja a személyi jövedelemadó 1%-át. Előre is
köszönjük mindazoknak, akik adóbevallásuk elkészítésénél a MERA-ra gondolnak munkánkat ezzel is
segítve.
Adószámunk:

18007411-1-42

Hétfő
21.00-21.30 A Biblia üzenete
21.30-21.45 Ifjúsági műsor /
Irodalmi Műsor
Kedd
21.00-21.30 A Biblia üzenete
21.30-21.45 Cigányműsor
Szerda
21.00-21.30 A Biblia üzenete
21.30-21.45 Növekedjetek az
ismeretben!
Csütörtök
21.00-21.30 A Biblia üzenete
21.30-21.45 Családbarát
Péntek
21.00-21.30 A Biblia üzenete
21.30-21.45 Kincseink
Szombat
21.00-21.25 Lelkiposta és
Gyümölcskosár
Vasárnap
21.00-21.25 Léleképítő
Minden műsorunk meghallgatható
a www.mera.hu oldalon, illetve
meghallgatható okostelefonon a
http://tunein.com/radio/MagyarEvangeliumi-Radio-1395-s2243/
címről.

Istenfélelem

Kiül az ember arcára. Nem mint komorság, hanem mint komolyság. Nem mint
felsőbbrendűség, hanem a lét és az Isten
komolyan vétele. Elhalványul vagy bele is
sápad az arc, amikor aljassággal találkozik, de felenged, akár fel is ragyog, amikor
valami egyszerűvel, igazival, nemessel,
felemelővel.
Az istenfélelem nem „szenteskedés”. Nem
néz megvetéssel a másikra, akiről azt feltételezi, hogy nem éppen szent, nem éppen
istenfélő. Az istenfélelemmel nem rokon
az ítélkezés.
Az istenfélő azonban nem fél, amikor félnie kellene. Amikor mások megrettennek,
akik inkább az emberektől tartanak. A legrosszabb függő viszony az olyanoktól függés, akiktől az istenfélők egyáltalán nem
függenek. Mert ők Istentől függenek.
Nem akarnak maguknak jogtalan előnyöket, nem akarnak kihasználni másokat,

SZELÍD SZEMED ÚR JÉZUS
Szelíd szemed, Úr Jézus,
Jól látja minden vétkemet,
Személyemet ne vesse meg
Szelíd szemed, Úr Jézus!
Szelíd szemed, Úr Jézus,
Tekintsen rám, ha roskadok,
Adjon békét, bocsánatot
Szelíd szemed, Úr Jézus!
Szelíd szemed, Úr Jézus,
Tudom, hogy vádat is emel,
Vétkeztem én, ítéljen el,
Szelíd szemed, Úr Jézus!
Szelíd szemed, Úr Jézus,
Elítél bár, lásd én megint,
Csak várom, hogy majd rám tekint
Szelíd szemed, Úr Jézus!
L. Stenbäck
ford.: Podmanitzky Pál

sem álnokul megnyerni mások jóindulatát.
Az istenfélőkben van valami, amit mások
félre szoktak érteni. Önfejűségnek, rugalmatlanságnak, keményszívűségnek látják
azt a határozottságot, amely ma már igencsak hiánycikk. Az, hogy az istenfélők hisznek az abszolútumban. Nem a magukéban.
Hanem csak tudatában vannak, hogy valami vagy igaz, vagy nem. Vagy világos, vagy
ha nem, akkor sötét. A szürke elboríthat
ugyan mindent, de nem tart örökké. Hogy
van igazi. Hogy van jóság, hűség, szeretet,
irgalom, és persze igazság is. Tudják, hogy
ez nem tőlük függ, azoktól meg végképp
nem, akik ebben nem is hisznek. Ez egyedül csak Istentől függ.
Ezért Istent annak nézik aki: Istennek.
Tudják, hogy Ő van, és Ő már bizonyított.
Kezdetben a teremtéssel, és a mi személyes megszületésünkkel. Az istenfélők tudják, hogy van mindennek értelme. Azért,
mert minden létező mögött ott látják az
Istent. Nem csupán elméleti módon ismerik fel, hanem valahogyan az egész lényükkel. Rezonálnak rá. Ebben biztosak,
vagyis Istenben biztosak. Ahogy vallásosan mondjuk: benne bíznak. Minden más
lehet ingatag, még a saját létük is. Csak
egy biztos pont van: az Isten. Ezért istenfélelmük nem csupán félelem (az is), hanem bizakodás, megkapaszkodás, öröm
és felszabadultság is.
Az istenfélőket nehéz becsapni. Mert Isten
oldaláról, mintegy az Isten szemével nézik
a dolgaikat. Azt látják, ami a való, és azt
is, amit látni kell. Megválogatják még azt
is, hogy mit nézzenek. Ettől mindennek
rangsora lesz. Nem csinálnak nagy hűhót
a semmiből, hiszen ez nem az Istent félők dolga. Az istenfélők szabadok a divat,
a korszellem, a többiek elvárásainak hullámveréseitől. Az Isten tanácsától, figyelmeztetésétől, akár a fenyegetésétől, de szép
ígéreteitől, biztatásától azonban nem. Ezért
gerincesek, nem pedig merevek. Igazak,
nem pedig izgágák. Úton vannak, és nem
szaladgálnak. Tudják, hogy mit akarnak,
nem pedig csak úgy kitalálják.
Hegyi András
(Részlet a „Miért szép?”sorozatból)

