A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

„A világosság a
sötétségben fénylik , de
a sötétség nem fogadta
be...” János 1,5.
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MIÉRT SÍRSZ?

Miért sírsz?
A bűn miatt?
Hát van már rá bocsánat,
vérpecséttel!
A gyász miatt?
Hisz félregördült a kő már
szombat éjjel!
Magány miatt?
Veled vagyok minden nap, világ
végeztéig!
Levertség miatt?
Fölemellek a harmadik égig!
A szenvedés miatt, mely elárasztja
a világot?
Gyógyulj Lélek erejével
hisz lobognak a pünkösdi lángok!
Töröld le könnyeid:
Ne sírj.

Siklós József

„TUDSZ–E VALAMI JÓT?”
Kérdést őrizgetek szívemben.
Kérdője rég elköltözött.
De milliók szomjúsága, reménye
rejtőzik tréfás kérdése mögött.
Mert olyan emberi jó hírre várni!
Derűs mosollyal egyet tudakolt,
ha beléptem: „Tudsz–e valami jót?
Mert ha nem, hát találj ki!”
Tudtam valami jót. Kitalálni se
kellett.
Betegágya, halálos ágya mellett
az a jó hír volt az erő, a béke,
utolsó, boldog menedéke,
szenvedést beragyogó, drága cél,
örökké új örömhír: Jézus él!
„Tudsz–e valami jót? –
visszhangzik egyre bennem.
Tudok! Azóta sem kell
bús bajpostának lennem,
Fénytelen szeműek közt
fénytelen szívvel mennem.
Örömmondó lehetek
énekkel, tettel, szóval,
Jóhírre szomjazókat
itatva örök jóval,
Szeretni és szolgálni
szent, új erőt adóval,
Bánatot oszlatóval,
szívet vigasztalóval!
Évek hulló levelét űzheti őszi szél.
Örök tavaszi jóhír
énekel a szívemben
diadalmasan, frissen: JÉZUS ÉL!
Túrmezei Erzsébet

A szerkesztő üzenete: Krisztus él!
Soha ilyen évet! – sóhajtanak fel a legtöbben, hiszen akármilyen jól is indult
ez az esztendő, márciusban egyszer
csak megállt az élet, s azóta gyakorlatilag állandóan ott lebeg a fejünk
felett a koronavírus réme.
Bezárt iskolák, templomok, harc a munkahely megmaradásáért, vagy éppen
az elvesztése miatt. Új élethelyzetek,
amikre – nyugodtan mondhatjuk –
senki nem volt felkészülve. Ezekben
az időkben szükségképpen sokakról
lehullt az álarc, a vallásos máz szertefoszlott a bezártság, vagy éppen a félelem nyomása alatt, s olvasóink közül
is sokan átestek a víruson, vagy annak lelki, gazdasági következményeit
hordják. Tudjuk, hogy sok családban
sok szenvedést, gyászt is hozott ez a
néhány hónap, másoknál imameghallgatásként élik meg a gyógyulást,
a folytatás lehetőségét.
Az elmaradt dolgok listáját még mi is
gyarapítottuk, hiszen ez évben egyetlen Antennát tudtunk kiadni, s az is
online, azaz a honlapunkon keresztül
érhető csak el. Ennek oka elsősorban
a vírushelyzet, a rendkívül beszűkült
mozgástér volt. Reméltük, hogy előbbutóbb visszatér az élet a megszokott
kerékvágásba és nem csak az írók és
a szerkesztők lesznek készségesek, de
célba is juthat a hatalmas költséggel
postázott lap…
A korlátozások miatt a mindennapi
adások elkészítése is egészen más
terhet rótt a MERA csapatára, több
új műsor is indult, s a feladatok igencsak megnövekedtek, s amikor egy kicsit enyhülni látszott a helyzet június
végén, kiderült, hogy az új műsorok
már a várt, sőt elvárt programok sorába emelkedtek a különféle csatornák nézői között. Egy esetben nem
készült videó üzenet egy hétig egy
fogorvosi beavatkozás miatt, s a telefonok máris csörögtek…
Amikor ez a magazin készül, most is
teljes a bizonytalanság, hogy el tudjuk-e majd valahogy juttatni olvasóinkhoz. Legalább is nem lesz egyszerű,
de például a határon túlra csaknem
lehetetlen. Aztán hiányzik majd az
a sok, kedves testvér is, akik összejönnek, hogy másfél-két nap leforgása alatt útba indítsák a postázandó

magazinokat.
Ugyanakkor olyan sok telefont, levelet, üzenetet kaptunk, hogy mennyire
várják már ezt a lapot, hogy úgy döntöttünk, belevágunk, még akkor is,
ha a rengeteg kérdésből szinte egyet
sem tudunk teljes bizonyossággal
megválaszolni. De belevágunk, mert
szeretnénk, ha a karácsony közeledtén legalább ennyit oda tehetnénk
mi is hűséges olvasóink és hallgatóink fája alá.
Persze jól tudjuk, hogy „Aki mindig
csak a szelet figyeli, nem vet, és aki
csak a fellegeket lesi, nem arat…”
S miközben szeretnénk hűségesen
gazdálkodni a ránk bízottakkal, szeretnénk jó szolgáknak is bizonyulni,
akik „idejében kiadják szolgatársaiknak az eledelt.”
Ez az újság nem pusztán adventi-karácsonyi magazinnak készült. Egy
csokorra való bizonyságtétel, sok vers
mellett a mindennapi élet terhei és
gondjai is visszatükröződnek benne.
De ez így természetes. Mert enyhüljön bár a vírus nyomása, 2020 mindenképpen egy olyan évként marad
az emlékezetünkben, amikor „kikért
minket a Sátán, hogy megrostáljon,
mint a búzát”. S nem felejthetjük el,
hogy most is van, aki így folytatja:
„De én imádkoztam érted, hogy el
ne fogyatkozzék a hited…” Mert él a
Krisztus! Most is él!
S ez a húsvéti üzenet ragyogja és ragyoghatja be ezt a különös adventet,
és karácsonyt is. Miközben minden
más lesz, s a szokásos díszletek, csillogó körítés szükségképpen hiányozni fog a karácsony körül, de talán egy
kicsit több idő marad a lényegre. Mert
bizony Isten szándéka az Ő Fiának
közénk jövetelével nem az volt, hogy
egyszer majd virágzó üzlet legyen az
ő születésének emlékünnepe, hanem
hogy a bűnösöket, a magukra hagyottakat, az elveszetteket megkeresse és
megmentse.
Szívből remélem, hogy miközben lapozgatják majd ezt az újságot, ezt az
üzenetet megtalálják benne…
Isten békességét kívánom minden
Kedves Olvasónak!
Kulcsár Tibor
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Karnyújtásnyira vagyunk a karácsonytól, amikor is, a ma
emberének általános
gondolkodása szerint, illik ajándékot
adni egymásnak, és
sok családban az is
bevett szokás, hogy
megkérdezik egymástól, hogy ki mit
szeretne kapni, azaz mit kér karácsonyra.
Ennek kapcsán elgondolkodtam a
kéréseinkről…
Félreértés ne essék, nem a karácsonyi
ajándékokról szeretnék elmélkedni,
azokról hallhatunk eleget, sőt láthatjuk is, hogy sokan szinte a józanságukat is elveszítik, s olyan dolgokat
kérnek egymástól, meg vesznek meg
egymásnak, aminek a létjogosultsága
finoman szólva is megkérdőjelezhető.
A felelőtlen költekezéssel együtt járó,
szinte törvényszerű eladósodásról se
szeretnék elmélkedni, hiszen ennek
a veszélyei is ismertek.
Még a koronavírus előtti időkben fogalmazott úgy egy kedves testvérem,
hogy ő nem annyira boldog, hogy
bejött ez az internetes vásárlási lehetőség, mert így még arra se kell
időt találnia az embernek, (no meg
az asszonynak se!), hogy az áruházakat rója, hiszen a fotelből is lehet
rendelni, csak a bankkártya kell hozzá, aminek ugye nem végtelen a terhelhetősége, előbb-utóbb elfogy róla
a pénz. De, a legtöbben ezt kevésbé

érzékelik, s vesznek meg olyan dolgokat, melyekre tulajdonképpen semmi
szükségük nincs.
Most, ezekben a vírussal terhelt időkben, még áldás is lehetne ez az online
lehetőség, feltéve, ha józanság is társul
vele, s mértékletesség. „Nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel.”olvashatjuk a
Timóteushoz
írt 1 levél 6.
részében, s ez
mekkora igazság!
Visszatérve a
kiindulási gondolathoz, érdemes lenne
elgondolkodnunk a kéréseinken. Mert sokszor és sokfélét
kérünk egymástól is, és Istentől is.
Ezernyi apróbb és nagyobb kéréssel
fordulunk nap, mint nap Teremtő
Istenünkhöz, s ha ezeket górcső alá
vetjük, akkor be kell, hogy ismerjük,
hogy a legtöbb esetben erre a világra
fókuszálnak.
Imádkozunk például családunk, barátaink egészségéért, a mindennapi
kenyérért, sőt annál sokkal többért.
Néha olyan luxus dolgokat is nélkülözhetetlennek gondolva, melyekről
sokan álmodni se mernének, másoknak meg sejtése sincs arról, hogy
egyáltalán létezik ekkora gazdagság
ezen a világon.
Aztán imádkozunk békéért, bizton-

Lehetséges, hogy valaki messzire jut a vallásban, mégis bűnben hal
meg; lehet, hogy a menny örökösének látszik, mégis a harag gyermeke.
Sok meg nem tért embernek van valamilyen meggyőződése, ami
hasonló a hithez, de mégsem valódi hit. Bizonyos emberek jámborságot
mutatnak, amiben megvan a szeretet melegsége, de nélkülözik a kegyes
élet jegyeit.
Minden kegyelem utánozható, ahogy az ékszerek is hamisíthatók. Ahogy
a gyémántutánzatok bámulatosan hasonlítanak a valódi kövekre,
ugyanúgy a hamis kegyelem is bámulatosan hasonlít az evangélium
művére. Lelki dolgokban az embernek minden eszességére szüksége
van, különben hamar becsapja saját szívét. Attól tartok, hogy már
sokan tévesztették meg magukat, és sohasem jönnek rá önámításukra,
amíg ki nem nyitják szemüket a szomorúság világában, ahol szörnyű
lesz a csalódásuk.
C. H. Spurgeon

ságért, gyógyulásért. Mások társért
vagy gyermekért könyörögnek, vagy
szüleik egészségéért. A munkában, a
tanulásban való jó előmenetelt is fontosnak gondoljuk, s mondjuk, mondjuk
a magunkét, néha talán át se gondolva, hogy valóban arra van-e igazán
szükségünk, amit Isten elé tárunk.
Napi kéréseinknek
se szeri se száma, ki
tudná mindet felsorolni...
Mindezek nem felesleges dolgok, pláne
nem bűnös vágyak,
legalább is szívből
remélem, hogy egy
imádkozó embernél
ezt bátran ki lehet jelenteni!
Isten is biztat minket, hogy a mi kéréseinket a hálaadásunkkal együtt
tárjuk Isten elé, nem aggodalmaskodva, és Isten békessége, amely minden
értelmet meghalad, meg fogja őrizni
szívünket és gondolatainkat a Krisztus
Jézusban. (Fil 4,4)
De, úgy tapasztalom, hogy hasznos és
építő lenne, ha időnként elcsendesednénk, és őszintén átgondolnánk, hogy
vajon ugyanolyan buzgósággal esedezünk-e a lelki, a szellemi dolgokért is,
mint a földi életet befolyásolókért.
Szeretteink megtéréséért mikor könyörögtünk például úgy igazán, tudva, hogyha Isten nem könyörül rajtuk,
akkor menthetetlenül elvesznek?
Vagy azért a sok millió emberért, mikor imádkoztunk utoljára, akik talán
azt se tudják hogy van egy szerető
Mennyei Édesatyjuk, aki azon az első
karácsony éjszakáján, még egyetlen
Fiát is ideküldte erre a földre, hogy
aki csak hisz Őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen?
Aztán komolyan vesszük-e a Biblia
felszólítását, hogy könyörögjünk az
országunk vezetőiért, no nem azért,
hogy olyan döntéseket hozzanak, hogy
mindenki elképzelhetetlen luxusban
éljen, hanem azért, hogy csendes életet élhessünk, teljes istenfélelemmel?
Hányszor imádkoztunk az elmúlt időszakban az evangélium győzelméért

4

2020 / 2

vagy azért, hogy minden lelkipásztor,
minden lelkimunkás, aki csak az Úr
nevében szól, mindig Isten Lelke által
szóljon, erővel és hatalommal, hogy
az ige szívtől szívig érhessen, és sokak épülésére szolgálhasson?
Karácsony küszöbén vagyunk, olyan
karácsonyén, amilyet még nem éltünk. De, még élünk, és még szólhatunk egymáshoz is, és Istenhez is.
„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat
nyerjünk, és kegyelmet találjunk,
amikor segítségre van szükségünk.”
S mindezt miért tehetjük? Azért, mert
az idézett igevers előtt ezt olvashatjuk
a Zsidókhoz írt levél 4. fejezetében:
„Mivel tehát nagy főpapunk van, aki
áthatolt az egeken, Jézus, az Isten
Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.
Mert nem olyan főpapunk van, aki ne
tudna megindulni erőtlenségeinken,
hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben,
kivéve a bűnt.”
S ha már a karácsonyi kívánságlistával kezdtem, végül álljon itt kettő:
„Én nem kérek semmit, - mondta egy
húszas éveiben járó fiatal a szüleinek
- csak azt, hogy lehetőleg mindnyájan együtt lehessünk erőben, egészségben, békességben.”
A másik karácsonyi kérés egy idősebb
nagypapától származik, aki így fogalmazott: „Én azért imádkozom, hogy
karácsonykor mindnyájan mehessünk
gyülekezetbe, és együtt dicsérhessük
Istenünket azokkal a gyönyörű karácsonyi énekekkel.”
Óh, hogy megváltozhatnak a vágyaink! Úgy tűnik, hogy a díszes máz
kezd lefoszlani a karácsonyról, s talán még az is megtörténhet ezen a különös ünnepen, hogy a pásztorokkal
és bölcsekkel együtt mi is elmenjünk
egészen Betlehemig, és leborulva dicsérjük Istent, az Ő kimondhatatlan
ajándékáért.
Kulcsár Anikó
AKI JÉZUSSAL VAN
Aki Jézussal van, és nem Tőle távol,
nem fél az élettől, nem fél a haláltól.
Nem vesz a betegség, bú, baj erőt rajta,
még a vessző és a bot is vigasztalja.
Füle Lajos

„Ezt mondja az Úr: Engem keressetek, és éltek!” Ámósz 5,4.
Egyik nyáron fiatal felnőttek
csendeshetén szolgáltam. A 25-40
közötti fiatalok igen figyelmesen hallgatták az igét. Olyan szeretetlégkörben töltöttük a hetet, hogy mindenki
megajándékozottan indult haza.
Utolsó este tábortüzet raktunk, énekeltünk, beszélgettünk… Egyik barátom – már nem a legfiatalabbak közül
– a beszélgetés vége felé, hosszabb
hallgatások után, szinte utolsónak
szólalt meg a tábortűz félhomályában: - Tulajdonképpen amiért jöttem,
abból semmi nem oldódott meg. Sem
az egészségügyi problémáimra nem
kaptam feleletet, az ingatag álláskérdésem sem változott, társat sem
találtam magamnak… de én „megoldódtam”.
Mindnyájan értettük, mire gondol.
Megragadta a hét üzenetének lényegét. Megértette, amit Jézus mondott
a tanítványainak: „Keressétek először
Istennek országát és igazságát, és
ezek is mind ráadásul megadatnak
nektek.” Máté 6,33.
Az emberek javíthatatlanul meg vannak győződve arról, hogy az életüket
„valami” oldja meg: ha meggyógyulnak, ha pénzt szereznek, ha megoldódnak a soron következő problémáik.
Jézus arra hívta fel a tanítványai figyelmét, hogy nekik nem kell aggódniuk, mert van mennyei Atyjuk, aki
jól tudja, hogy mire van szükségük.
Nekik nem „valami” kell első renden,
hanem „Valaki”.
Ígéretként kaptuk a Róma 8,32 igéjét is: „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta,

hogyne ajándékozna nekünk vele
együtt mindent?”
Fiatal barátunk megértette, hogy ha
Jézust a szívébe fogadta, életét átadta Neki, alapjaiban megoldódott a
helyzete. Mert „Vele együtt” mindaz
rendelkezésére áll, amire – Isten szerint – szüksége van. „Időarányosan”
meg is kapja sorra, még akkor is, ha
nem az ő elképzelése szerint alakulnak a dolgai.
Megértette, hogy nem azért keressük
Isten közelségét, hogy adjon valamit,
amit nagyon szeretnénk, hanem mi
adjuk oda magunkat a rendelkezésére,
hogy bontsa ki terveit az életünkben.
Gyermekkoromból élesen emlékszem
nagymamám szavaira. A háború elvitte a lakásukat. Így lakókként éltek egy
nagygazda családnál – szoba-konyhában. Mégis fogadtak nyáron egy-két
hétre, nyaralásra. 10 éves lehettem,
amikor láttam, hogy nagymamám
nagyon gondterhelt. Megtudtam,
hogy el kell hagyniuk a lakásukat,
és nem tudta, hol is szerezhetnének
másik albérletet. Akkoriban ez nehéz
ügy volt. Felejthetetlen számomra,
ahogyan nagymamám megosztotta
velem is a problémájukat. A következőképpen: - Tamáskám! Kíváncsi
vagyok, hogy oldja meg az én Uram
ezt a gondunkat?
A következő nyáron egy tágasabb udvaron szaladgálhattam, és megállapítottam: - Ezt jól megoldotta az ő Ura!
– Bizonyára egy év alatt ő már elfelejtette, mit is mondott nekem. De én
még ma is világosan emlékezem arra
a mondatra, és arra a megoldásra.
Végh Tamás

Egy vasárnapi iskolai tanító mesélte osztályában
Dávid és Góliát történetét. Nagyon feldíszítette a
történetet, és ráadásul még gesztikulációival és testmozgásaival is kiegészítette a magyarázatot. Végül
Gyerekszáj nagyon részletesen leírta, hogy a kis Dávid miként
ölte meg Góliátot a parittyájából kiröpített kis kaviccsal. A történet végén megkérdezte a vasárnapi
iskolásoktól, hogy milyen tanulságot vonnak le a történetből. Az egyik
kisfiú felállt és így szólt: „Azt, hogy bukj alá, ha lőnek.”
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Sokat gondolok
azokra a kórházakban lévő betegekre, akik nagy
fájdalmak között
még lelki erősítést
sem kaphatnak, hiszen szeretteik nem
látogathatják őket.
De elém hozza az Úr a súlyos beteg
gyermekeket is, akikkel eddig hívő
testvérek foglalkoztak, tusakodva
azért, hogy megismertessék velük az
Úr Jézust, és most nem erősíthetik,
vigasztalhatják őket!
Az egyik kedves lelki testvérem fia
nemrégiben azzal hívott fel telefonon,
hogy nagyon hálás az Úrnak azért,
amiért az édesanyja úgy mehetett haza Urához, hogy családtagjai és lelki
testvérei akkor még minden nap látogathatták a hospice-ban. Ugyanis
nagyon sokat jelent a beteg számára
egy simogatás, lelki ének, vagy
az imádkozó jelenlét! Ez az,
amit most nem kaphatnak
meg a betegek. Az vígasztal
ezzel kapcsolatban, hogy a
„fájdalmak Férfija, betegség
ismerője” nem hagyja magára
a kiszolgáltatott, az élet és halál
mezsgyéjére került teremtményeit,
és feladatomnak érzem a szüntelen
könyörgést értük!
Most, amikor orvosok, nővérek, idős
otthonok dolgozói, mentősök és sorolhatnám a frontvonalban lévőket, saját
és családtagjaik egészségét veszélyeztetve állnak a vártán, vannak, akik
egészen elképesztően viselkednek.
Vajon ki irányítja azoknak az embereknek a gondolatait, cselekedeteit,
akik az egyre több halottat és fertőzöttet követelő Covid idején hozott
Nagyon hálás vagyok
Istennek, hogy még esténként hallgathatom a
Mera adásait. Nagyon hálás vagyok az igeszolgálatokért és mindenkiért, aki csak részt
vesz ebben a szolgálatban.
Sokat jelentenek a „nehéz esetek a
Bibliában”, ahol mélyre ásnak az

óvintézkedésekre válaszul a közel
múltban felújított kollégium szobáit
- melyekben laknak-, szétverik, mert
nem értenek egyet a szigorításokkal!
Lipcsében petárdákat robbantanak,
összecsapnak a rendőrökkel, mert
bulizni akarnak. Miközben a világhíradó döbbenetes képeket közöl az
USA, India, Brazilia, és a különböző
európai országok járványügyi helyzetéről, ahol az egészségügy már nem
bírja a rohamot, felelőtlen emberek
összeölelkezve tüntetnek, őrjöngenek
a korlátozások miatt. Pedig egyre több
olyan esetről hallani, amikor nem
csak idős, krónikus betegek halnak
meg, hanem középkorú, sőt, élettől
duzzadó fiatalok is.
A Bibliában olvasunk világ járványokról, természeti katasztrófákról,
háborúkról, (régebben is voltak),
sőt arról is, hogy az utolsó időkben
gonoszsággal telik meg a
föld és a szeretet sokakban meghidegül.
Napjainkban ezzel szembesülünk!
Nagyon sokan félnek, bezárkóznak,
olyannyira, hogy napi sétám alatt többször
átélem, hogy a maszk viselése ellenére az emberek nagy ívben
kikerülik egymást – ez már a másik
véglet.
Egyik ismerősöm rendszeresen önti rám panasz áradatát („hallottad,
az új számokat, mi lesz velünk...”)
Legutóbb azzal tudtam lecsillapítani,
hogy feltettem neki a kérdést: – Ugye
tudod, hogy nem te döntesz az életed
kezdetéről és végéről? – Milyen buta kérdés – válaszolta – hát persze.
– Akkor nyugodj meg, mert Istennél
igemagyarázásában. Nagy szükségünk van ezekre a tanításokra, mivel
korunknál fogva már nem tudunk
gyülekezetbe járni. Körülöttünk sok
az idős ember és nagyon várjuk az
esti adást.
Az Úr gazdag áldása legyen életükön
és munkájukon, szeretettel, egy 90
éves hűséges hallgatójuk.

Hajózhatunk tükörsima vizen,
vagy támadhat ránk váratlan
vihar,
vadul ostromolhat minden elem,
s lehet láthatatlan messze a cél…
miért rettegtetné szívünk félelem,
ha Jézus van velünk, ha Jézus él,
ha rosszban–jóban
ott van a hajóban
Urunk, Megváltónk, Mesterünk,
Vezérünk!
Parancsára lecsendesül a szél.
Ővele célhoz érünk.
Túrmezei Erzsébet

megvan az ideje annak, hogy mikor
és miben halunk meg: infarktusban, koronavírusban… Idéztem neki az Igét: „Életünk ideje kezedben
van Uram!” – Inkább imádkozz a
Mindenség Urához – javasoltam –,
aki a vírus felett is Úr, hogy könyörüljön rajtunk, és a döntéshozókért,
akikre óriási felelősség hárul!
Tudom, hogy az egyedül élőknek is
nehéz: „lassan elfelejtek beszélni”
hallom többektől. Ugye nem nagy
dolog, ha rendszeresen felhívjuk
őket –, s ha módunkban áll segítünk
nekik: például interneten keresztül
elintézzük hivatalos ügyeiket, rendeléseiket…
Mi, hívő emberek „az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét” kaptuk,
ehhez kellene igazítani az életünket. A
szeretet nagyon találékony tud lenni!
Az is természetes, hogy egy-egy megrázó hír hallatán szomorúak leszünk
vagy szorongunk, de ilyenkor meneküljünk az Úr Jézushoz, mert nélküle
könnyen eluralkodhat rajtunk az elkeseredés! Isten Igéjével töltekezzünk,
hűségesen imádkozzunk és minél
szorosabb kapcsolatban legyünk az
Úr Jézussal, „Akinek adatott minden
hatalom mennyen és földön!”
Abban reménykedem, hogy egyre
több hívő ember ismeri fel, milyen
nagy szükség van arra, hogy állhatatosan könyörögjünk Urunk megtartó kegyelméért és hordozzuk imában
itthon és a határainkon kívül élő szenvedő testvéreinket és a harcvonalban
dolgozókat!
Zika Klára

6

2020 / 2

„Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az
Úr előtt, a mi Alkotónk előtt!” (Zsolt 95,6)
Láttatok-e már úgy sírni valakit, hogy a fájdalom, és a hála könnyei egybe folytak? Én közelről láttam, sőt együtt
borultunk le az Úr előtt hálaadással. Az anya elbeszélése nyomán az ő engedélyével adom közre a történetet.
A lány még tizen éves korában adta át az életét az Úrnak.
Boldogan kezdte el felnőtt életét. A 2000-es évek elején
megismerkedett egy férfival, aki Istent tagadta. Édesanyja
figyelmeztette a „felemás iga” veszélyeire, de a szerelem
erősebb volt, így létre jött a házasság. A vő nem szerette
az anyósát, ezt nem is rejtette véka alá, így a kapcsolat a
fiatalokkal elég felszínessé vált. Az anya, noha ellenezte
a házasságot, de annak megkötése után mindig a férje
iránti szeretetre buzdította a lányát.
Nehéz évtizedek kezdődtek, mert a fiatal feleség a férjhez alkalmazkodva elfordult az Istentől. Pár éves házasság után a feleség erős kívánságára, a férj kifejezett
ellenzése ellenére, áldott állapotba került. A férj el is
küldte őt, így a feleség egy másik városban folytatta az
életét. Ilyen helyzetben született meg a gyermek. Egy
idő után a férj megenyhült és hétvégi férj és apuka lett.
Most - közel 17 évi házasság után - a férj azzal a „hírrel”
köszönt el a feleségétől, hogy egy ideje kapcsolata van egy
asszonnyal, akibe szerelmes. A feleség és az édesanya beszélgetése közben ez kiderült, de kérte a lány, hogy ne mond-

ja el senkinek. Egy anyának a lánya boldogtalansága igen
nagy teher, így velem is megosztotta, de a lányának nem
adott tanácsot, hanem együtt borultunk az Úr elé, hogy
Ő legyen a lány igaz Tanácsosa. Napokon keresztül imádkoztunk a megoldásért. A mai nap került sor ismét anya és
lánya beszélgetésére, amikor is a lány elmondta, hogy már
tudja, hogy az Úr Jézus miért engedte meg, hogy át kelljen
élnie ezt a nehéz 17 évet és ezt a múlt hétvégi közlést. Ezt
le is írta a férjének: „Az Úr Jézus követőjeként szerelmes
lettem beléd, ezért elhagytam Őt. Bocsáss meg, hogy eltakartam az Urat előled, így nem is ismerhetted meg Őt. Én
most átadlak téged a szerelemnek, bár tudom, hogy igazán boldog csak akkor leszel, ha te is megismered Jézust,
Megváltó Uradként”.
Az anya a férj életét, megtérését is
hordozza az Úr előtt.
Hát így láttam meg a testvérem
könnyes szemében a fájdalom és
a hála könnyeit, a lánya szenvedése
közben az Úrhoz való visszatalálásáért.
Ebben az évben anya és lánya életében igazi húsvét jött
a fájdalmas veszteség után, valódi találkozás a feltámadott Krisztus Jézussal…
S.Róbert

Hogyan éljek???
Egy asszony bizonyságtétele, aki
nem akart betegen élni, szenvedni.
Öngyilkos merénylet, öngyilkos merénylet nap mint nap. Újra és újra
hallom az éter hullámain. Elborzadva
emlékezem arra a napra, amikor
engedtem a Sátán hangjának: Tedd
meg, vess véget az életednek!
Szeretném a világba kiáltani: a halállal nem ér véget az életünk! Eljön
a nap, amikor számot kell adni a
Teremtő Isten előtt életünkről, az
itt eltöltött időről.
Az élet értelmét kerestem, a békességet, az igazságot ebben a „koszos
világban.” Amíg kerestem, magam
is egyre koszosabb lettem, egyre mélyebbre süllyedtem. 40 év értelmetlen
élet, s újra visszatérő gondolat: vess
véget az életednek! Hiszen semmi
értelme, mert beteg vagy.
És én megtettem… Egyre jobban elgyengültem, szemeim le-lecsukódtak
és ekkor Istenhez kiáltottam. Nem
bírom tovább a szenvedést, a fájdalmat, elég volt. Kérlek, Istenem segíts
rajtam, vegyél magadhoz! A Szent és

Mindenható Isten meghallotta kiáltásomat és segítségemre jött. Amíg
várakoztam, hogy értem jön, újra és
újra könyörögtem, hogy vegyen magához, beállt a klinikai halál. Amikor
kinyitottam a szemem kétségbe estem, hol vagyok. Milyen szégyen.
A kórházban nagyon örültek, hogy
magamhoz tértem, én pedig nagy
csalódást éreztem, hogy Isten nem
vett magához. Majd lassan talpra
álltam, haza engedtek a kórházból.
Isten meghallgatta kiáltásomat, de
másképpen. Visszaadta az életemet,
de én azt kérdeztem tőle: hogyan éljek
betegen? Ezt követően kezembe adta a Bibliát és negyven év után igékkel kezdett válaszolni kérdéseimre.
„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak téged
és te dicsőítesz engem.” Zsolt 50,15
„Én vagyok az út, az igazság és az
élet, senki sem mehet az Atyához
csakis énáltalam.” (Jn 14,6)
Ó, jaj! Milyen ostoba is voltam, miféle úton indultam az örök hazába.
Hiszen az az út a kárhozatba visz.

De Isten irgalmas és könyörületes
volt, nem hagyta, hogy elkárhozzak.
Isten csodálatos szabadításáról hadd
szóljon a 18. Zsoltár: „A halál kötelei
vettek körül s az istentelenség árjai
rettentettek engem.
Szükségemben az Urat hívtam segítségül és az én Istenemhez kiáltottam.
Szavamat meghallotta templomából
és kiáltásom fülébe jutott.
Megszabadított az én erős ellenségemtől….
Él az Úr és áldott az én kősziklám.
Magasztaltassék hát az én üdvösségem Istene.”
Bűnbánó szívvel esedeztem Istenhez,
kérve, bocsássa meg bűnömet, és
tisztítsa meg szívemet. Isten szintén igéken keresztül válaszolt: „Ne
félj, mert meg nem szégyenülsz, ne
pirulj, mert meg nem gyaláztatol,
mert ifjúságod vétkeiről elfeledkezel, s öregségednek gyalázatáról
többé nem emlékezel.”
Ezek után Isten megajándékozott az
Ő békességével.
I. Etelka
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Gyümölcseikről Ismeritek
„Gyümölcseikről ismeritek meg őket”
(Mt. 7:16)
Itt ülök egy őszi, napsütéses, de már hideg
napon az egyetlen
fűtött szobánkban
(mivel a többi helyiségben az ablakok szigetelésére még
nem jutott időnk), ahonnan rálátok a
kertünk egy részére és azon gondolkodom, hogy milyen is lehetett az „első
kert”. Isten alkotta. Bizonyára csodálatosan szép, megannyi jó és hasznos
növénnyel, fával és gyümölccsel megáldott volt. Isten – a Biblia írásából
ismerve – kifejezte, hogy minden,
amit alkotott az igen jó. Tehát csakis
egy gyönyörű kert lehetett. Elégedett
volt azzal, amit látott, mégis üresnek
találta a kertjét, hiszen akkor nem teremtette volna bele az első emberpárt.
Az Úr számára fontos volt, hogy megossza mindazt, ami az övé volt. Majd
rábízta az alkotását azokra, akik tudást is kaptak annak megművelésére.
Ahogy visszatekintek - így tél elején
- az elmúlt egy évünkre, az első saját kertünk gondozására, végtelenül
hálás a szívem, mert sokkal többel
áldott meg minket az Úr, mint azt
reméltük vagy sejthettük volna. Egy
kaotikus dzsungelt kaptunk az előző
tulajdonosoktól. Hónapokig irtottuk
az elburjánzott vadrózsát, vadszedret,
mindenre felkúszó vadszőlőt és a sokféle derékig érő giz-gazt. Tavaly nyáron semmi komoly termés nem volt
egyetlen fán sem. Amelyeken mégis
láttunk, azok pedig mind rothadtan
hullottak a földre. Az Ige alapján megérdemelték volna, hogy kivágjuk őket
és tűzre vettessenek. Mégis, ahogy
Isten ad az elgazosodott emberi életnek még egy esélyt (néha többet is),
úgy bennünk is megvolt a vágy, hogy
termő kertünk legyen, ha már ennyi
fajta növényt telepítettek bele annak
idején… lássuk mit hoz a következő év!
Nagyon szerettem volna megmenteni
a fákat, növényeket, ezért elkezdtük
őket gondozni. Száraz részek levágása, metszés, lemosó permetezés,
és sok-sok imádság volt a feladatunk
heteken át.

Eltöprengtem azon, hogy milyen lehet
az Úr számára az, amikor valakit kézbe vesz? Akinek az élete tele van szőve
megkötözöttségekkel, mint a vadszőlő, múltbeli gazokkal, fájdalmakkal,
bűnökkel és gyötrelmekkel, melyek
szúrnak, mint a vadrózsa. Vagy akinek épp mindene megvan, mégsem
hálás érte, hanem még többet akar,
de a szépség, ami körülveszi valójában egy nagy dzsungel, mert pont
a teremtő Isten hiányzik belőle. (?)
Megtapasztalhattuk, hogy a kerti
munka nagyon időigényes. Folyamatos

ISTEN EKÉJE
Fájdalom az Isten ekéje,
mellyel szívemben szántogat,
új barázdát hasítva, tépve
hol új életté nő a mag.
Láttam gazdát, ki földet szántott,
mélyen eresztve az ekét,
nyomán a talaj más színt váltott,
kicserélte felületét.
Isten ekéje, szántsd a szívem,
porhanyíts megkövült kérgét!
Hátha akad lent a mélyiben
életerő, igaz érték.
Nagyra nőtt benne a gaz, a gyom
virágja tövissé válik.
Uram, ne hagyj engem parlagon,
Itt van a szívem, szántsál itt.
S ha felzokognék ekéd alatt,
s könnyem hull a barázdára:
csak a régi, rossz gyökér szakad,
haladj tovább, meg nem állva,
hisz tudom, hogy könnyeim patakja,
harmattá lesz egy reggelen;
áldott esőként hull a magra
s új életet ad Istenem.
A szívem, a lelkem hadd legyen,
Uram, a te szántófölded,
művelj csodát rajtam és bennem,
hogy jóból teremjek többet!
Áldó kezed legyen az ekén,
mely a szívemben szántogat.
Szántóvető Gazdám, szeretlek én,
mert munkád boldogságot ad.
Betkó András

gondozást és odafigyelést igényel,
de nem esett nehezünkre, mert voltak emlékeink a kerti munka terén.
Panel-gyerekként nyáron kertekben

meg

nyaralhattam. A nagyszüleim gyümölcstermesztők voltak, akiktől láthattam a kert szeretetét. Az elmúlt
időszakban egyre jobban éreztem,
hogy jönnek elő a gyerekként látott
fogások, és fel-fel villannak az emlékképek, amikor papa metszette a
barackfát vagy a szőlőt. A férjemnek
pedig más területen volt mit kibontakoztatnia, amit otthonról hozott
gazdálkodó családjából.
A karantén-tavasz idején minden reggel megadatott a lehetőségünk körbesétálni és végignézni, mit lehet még
helyreigazítani, mi az, ami már több
gondozást kíván. Valahogy így járhat
át minket Isten lelke is, amikor engedjük neki, hogy dolgozzon rajtuk, és a
gazolást követően a gondozásé legyen
a főszerep. De vajon észrevesszük-e,
hogy milyen csodálatos munkát végez
rajtunk Isten, hogy milyen lehetőségeket ad a gyümölcstermésre?
Minden nap hálásak voltunk Isten
jóságáért, mert megáldotta kezünk
munkáját és a csodálatos virágzást
követően bizony gyümölcseiről ismerhettük meg a fáinkat. Bevallom,
sokat bújtam az internet oldalait,
hogy beazonosíthassuk, milyen fáink is vannak tulajdonképpen? Nem
kaptak vegyszeres kezelést, mert úgy
gondoljuk így is lehet, mégis roskadtak a gyümölcsöktől.
S ahogy Isten megosztotta a kertjét
az első emberpárral, hálásan osztottuk meg mi is gyümölcseinket a
szomszédainkkal és viszont, ők is
velünk.
Isten azt mondja a Máté 7,16-20-ban:
„Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.
Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.
Azért az õ gyümölcseikről ismeritek
meg őket.”
Küszöbön a tél…ezért, mint ahogy a
hótakaró alatt megnyugszik a föld,
olyan békességes téli hónapokat kívánok mindannyiónknak, tudva, hogy
a megmetszett és gondozott élet gyümölcstermőre fordul, ha engedjük
Istent a saját alkotásán munkálkodni.
Cerina-Elek Éva
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KERESLEK
Kereslek, Uram,
csüggedő szívemmel,
Gyengék reménye,
biztos sziklaszál.
Alkonyra szállva
és ha a nap felkel,
Paizsra lelkem
csak Benned talál.
Zúghat felettem
szilaj fergeteg,
Bízó lelkemet
nem rendíti meg,
Mert Te vagy velem.
Kereslek, Uram,
töredelmes szívvel,
Eléd viszem
nagy lelki terhemet.
Haragodban előled
ne taszítsd el,
S ne törj el,
mint nádszálat, cserepet.
A világ őrzi
nagy hatalmadat. –
De lelkemnek
áldott nyugalmat ad
Örök kegyelmed.
Kereslek, Uram,
bizakodó hittel,
Mint hazatérő,
tévedt gyermeked,
Kit kebléről
a föld szerelme vitt el,
S csalódva sír most
botlása felett.
Halálnak indult,
– életre hívtad.
Kietlen éjben
reménnyel biztat
Igéd világa.
Kovács Sándor

A Magyar Evangéliumi Rádió
Alapítvány tisztelettel megköszöni
mindazoknak, akik 2019 évi adóbevallásuk elkészítésénél az adó
1 % tekintetében a MERA-ra gondoltak. Ennek összege 350.889 Ft
volt, amit teljes egészében ennek
az Antennának a nyomdai költségeire fordítunk.
Köszönjük, ha továbbra is támogatnak minket!
Adószámunk: 18007411-1-42

Jézussal a viharban
Mindannyiunk számára ismerős a
történet: A tanítványok hajóra szállnak, hogy átkeljenek Kapernaumból
a Genezáreti tavon át Gadarába.
Útközben lecsap rájuk a Galileai tengert ismerők számára megszokott,
hirtelen, nagy erejű vihar, miközben
a Mester, látszólag mit sem törődve
velük, nyugodtan alszik. Majd szól a
tengernek, s nagy csend lesz, bent is,
kint is. Megtanulják ebből a tanítványok, hogy a Mester Úr a vihar felett is!
Számomra új értelmet nyert a közelmúltban ez a jól ismert ige. A koronavírus-fertőzöttek növekvő száma
mellett, akkor már megkezdődött az
új tanév országunkban. Bizakodva, békességgel mentem a diákok, kollégák
közé, örülve a több mint féléves kihagyás után a viszontlátásnak. (Március
11-e után online tanítottunk).
Október 11-én, vasárnap – a heti gyengeség és enyhe láz, légzés nehézség
után –, ezúttal a magas (több mint
40 fokos) láz miatt
a mentőszolgálatot
kellett hívnom. Az
ilyenkor szokásos
orvosi protokoll előírásai szerint fertőzés-gyanúsként
kezeltek, egészen
addig, míg két nappal később, kedden
meg nem érkezett a
koronavírus-fertőzést igazoló, pozitív teszteredmény,
a gyanút immár bizonyosságra váltva. Mindaddig reménykedtem. Mikor
azonban az orvosnő közölte velem,
hogy - mint fertőzöttet - egy másik
kórházba szállítanak, nyugtalanság
vett erőt rajtam.
Természetesen tisztában voltam és vagyok vele, hogy Isten gyermekeit sem
kerüli el a próba, mégis feltevődött
a kérdés: Miért, Uram? Hisz néhány
héttel korábban, iskolakezdéskor azt
ígérted: „Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel benned bízik. ”(Ézs 26,3, Károli)
Jött is a válasz lelkem mélyén: Így
van, Isten nem próba-mentességet,

hanem jelenlétét, és békéjét ígéri a
próbákban. Ezt is tette. Az a Mester,
Aki annak idején lecsendesítette a
Galileai tengert, csendet parancsolt
a szívemben is. Bár nem tudtam, mi
következik, biztos voltam abban, hogy
velem lesz! Bár a fertőzés megtámadta a tüdőmet, legyengültem fizikailag,
de velem volt a lelkemben. Tudom, ez
nem az én érdemem. Sokan imában
hordoztak szeretteim közül, gyülekezetünkből. A kórházban beszélgetve a
betegtársakkal és ápolókkal az eddigieknél szembeötlőbb volt számomra,
mennyire szükségük van az embereknek arra, hogy valaki reményt öntsön
a szívükbe. Eszembe jutott a római
levél jól ismert szakasza, mely szerint a világ sóvárogva várja az Isten
fiainak megjelenését.
Ugyanakkor kiéheztem a testvéri közösségre, hisz egy hónapig nem lehettem gyülekezetben. A 10 nap kórházi
kezelés és Isten kegyelméből a negatív
teszteredmény után
ugyanis még tart a
lábadozás.
Az is ismét lényegessé vált számomra, hogy földi életem
apróbb és nagyobb
eseményeit az örökkévalóság szemszögéből éljem meg,
helyes fontossági
sorrend, értékrend
alapján, abba fektetve energiámat, ami
a menny szemszögéből is lényeges.
Világunkat megrázta ez a járvány és
annak kihatásai. Amellett, hogy bízunk
az Úrban és bátorítjuk a csüggedőket,
van Isten gyermekeinek még egy nagy
kiváltsága: az ima! Használjuk bizalommal: magunkért, településünkért,
gyülekezeteinkért, a szenvedőkért,
országunk (országaink) vezetőiért,
a bűnbánat és kegyelem lelkének kiáradásáért világszerte!
Isten áldjon meg minden kedves olvasót!
V. Benjámin,
Szatmárnémeti, Erdély
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„Az Úr Közel” - a próbák között is...
Nem tudom van-e olyan ember, aki örömmel fogadja éle- semmi bajtól, mert Te velem vagy…” (Zsolt. 23: 4). Ezt
te nehéz, próbával teli időszakait és azonnal a fejlődés az Igeverset más fordításban így olvashatjuk: „Még ha a
és a növekedés lehetőségét látja meg benne?
legmélyebb sötétségen megyek is keresztül, nem félek,
Én nem szeretem a fizikai fájdalmat sem a lelki szenve- mert Te Uram velem vagy”. A mélységekben nem egyedül
dést. Nem szeretem a félelmet és nem szeretem a szo- járunk, Isten a legmélyebb sötétségben is ott van melletrongást sem.
tünk és ennek a megtapasztalása által értékes olajcsepSzeretném azt mondani, hogy életem nyugalmas idősza- peket gyűjthetünk a korsónkba, így mindig világíthat a
kaiban ugyanolyan intenzitással keresem Istent és ugyan- lámpásunk amikor arra szükség van.
olyan erősen kapaszkodok az Ő erejébe,
Ezekben a napokban olyan sok a kérdés,
mint a próbák közt. A valóság azona bizonytalanság, a félelem. Eltűnt
ban az, hogy félelmek és szorongások
De megmenekül mindenmég a látszata is annak, hogy tudunk
között sokkal jobban vágyódom Isten
ki, aki segítségül hívja az
tervezni a jövőre. Bármi, bármikor
jelenlétébe, sokkal nyitottabb szívvel
változhat. Nagy szükség van a viláÚr nevét, mert a Sion heés lélekkel figyelek rá. A fizikai, lelki
gító lámpásokra. Szükség van arra
gyén és Jeruzsálemben lesz
fájdalmak mélységeiben elfogy az erő,
a hitre, erőre, Isten ismeretre amit a
a
menedék
az
Úr
ígérete
gyengül a hit, nem használ az emberi
próbák között szereztem meg. Hálás
szerint,
és
azok
menekülnek
bölcsesség… és tudom, hogy igazi erő,
vagyok, hogy erőt meríthetek azokból
meg, akiket elhív az Úr.
békesség és nyugalom csak Istentől
az Igékből amik a mélységben váltak
jöhet. Ezek azok az áldott pillanatok,
Jóel 3,5
valósággá, életté a számomra:
amikor nem csak tudom, hogy Isten
„Uram,
Te vagy osztályrészem és
jelen van, hanem meg is érzek valamit
poharam,
TE
TARTOD KEZEDBEN
az Ő jelenlétéből.
SORSOMAT”
(Zsolt
16,5.)
Eszembe jut a 10 szűz példázata. Honnan szerzem az
olajat? Honnan lesz annyi, hogy az utolsó percig kitartson? „Várva vártam az Urat, és Ő lehajolt hozzám, meghalOlajat csak a mélyre ásva, a mélységből lehet felhozni, lotta kiáltásomat” (Zsolt 40,2.)
felszínen kapirgálva nem találunk. Amit a küzdelmekkel, „Én nyomorult és szegény vagyok, de GONDOL RÁM
szorongásokkal teli időszakok mélységében megtanultam, AZ ÚR…” (Zsolt 40,18.)
az a megtapasztalás, az az Isten ismeret velem marad. És „Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján,
minél jobban megismerem az Istent annál jobban tudom és az Úr házában lakom egész életemben” (Zsolt 23,6).
viszont szeretni Őt. Az Isten ismeret és az Isten szeretet „Az Úr közel!” (Fil 4,5).
„olaját” nem lehet egy pillanat alatt megszerezni akkor, Kívánom, hogy Isten békessége őrizze a szívünket és a
gondolatainkat minden körülmény között!
amikor nagy szükség van rá.
„Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek
H.-né H. Pálma

Czeglédi Tiborné:

Gondolunk rád…

Úgy hallom, eltűnt arcodról a rózsa.
Szívedet naponta bánat járja át.
Ne hidd, hogy végtelen lesz rajtad a próba
Csak tarts ki hűen! Az győz, ki megállt!

Tudom, nehéz most. Nincs közel barát,
A „testvérszív” is oly könyörtelen.
Aki szeretne közel lenni hozzád,
A kőszív–bástyán átjutni képtelen.

Az imádság naponta száll érted,
Hogy Isten óvjon, védje ügyedet,
Ha leroskadsz néha, már–már nem bírod
A korbácsütést… a keresztedet.

Ne sírj tovább! Imáink szállnak érted.
S ha testben ott nem is lehetünk,
Szívünk ott dobban fájdalmaidban,
És rád gondolunk,
Ha nyugalomra hajtjuk elfáradt fejünk.

Az Isten igaz! És Ő hívott téged
Csak le ne tedd, testvérem, a terhedet.
Mert Krisztus lesz az, ki leveszi rólad;
Ne sírd el utolsóig a könnyedet.

De rád akkor is, ha ránk köszönt a reggel
S bíbor fényében ránk ragyog a nap!
Istent kérjük, álljon ott melletted,
És hallgassa meg imádságodat.
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A vírushelyzet
A vírushelyzet - amit az Úr figyelmeztetésének és kegyelme jelének
veszek – számos, régen tapasztalt
helyzetet idéz. Lévén, hogy 85 éves
leszek ez évben, emlékezni tudok
az 1956-os rendkívüli eseményekre, sőt a második világháború alatt
gyerekként átélt „élményekre” is.
Ha az életkoromtól eltekintek számos analógia felfedezhető a mai
és az akkori próbák között.
56-ban már dolgoztam és a forradalom hatása a munkahelyeken is
érezhető volt, munkába nem kellett menni (csak nekünk, mert mi
a bérelszámolóba bejártunk, hogy
legyen az embereknek fizetése.)
Most vajon lesz-e? Az biztos, hogy
az övéi bízhatnak ma is Istenben
és az Ő igéreteiben!
A mostani karantén azért egy
kicsit másabb kihívást jelent. A
Biblia írja, hogy engedelmeskedjünk a felsőbb hatalmasságoknak,
mert nincs hatalom csak Istentől.
Így magam nem járok sehová - se
szellemi, se a testi rokonok látogatására, sem fogadására nincs
mód. Így aztán külön öröm számomra, hogy a video-üzenet elindult a MERA oldalán. Elsősorban
a tartalom miatt örülök a szolgálatnak, de az, hogy kép is van a
hang mellé még személyesebbé
teszi az Isten üzenetét.
Kívánom, hogy Ésaiás 55:10-11
szerint szóljon az üzenet mindenhol, ahol az Úr jónak látja: „Mert
ahogyan az eső és a hó lehull az
égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé
és gyümölcsözővé teszi; magot
ad a magvetőnek és kenyeret az
éhezőnek, ilyen lesz az én igém
is, amely számból kijön: nem tér
vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját,
amiért küldtem.”
Búcsúzom az Efézus 1:16 versével:
„szüntelenül hálát adok értetek,
amikor megemlékezem rólatok
imádságaimban.” Én is imádsággal hordozom a MERA szolgálatát
az Úr előtt.
W-né, Erzsike néni
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Csak töprengek
Ezekben a világméretű koronavírusos napokban eltöprengek azon,
hogy vajon nem csupán arról van-e
szó, hogy a Mindenható Isten minden ember tudomására akarja hozni,
- főleg a szuper-gazdag világméretű
multiknak -, hogy mégsem mindenhatók? Az emberek pedig nem csupán
„alapanyagok”, akiknek az izomerejét, alkotó képességét matematikai
módszerekkel ki lehet számítani,
és gazdálkodni vele a profit érdekében. Ők Isten teremtményei, akiket
egyenként ismer és számon is tart.
Ha tömegekbe tömörülnek, akkor se
reklámokkal bombázandó potenciális
vásárlók, akiknek a leendő szemétbe
csomagolt szándékoltan rövidéletű
kütyüket nyakukba lehet zúdítani.
Mégpedig ha szükségük van rá, ha
nincs. A föld, és annak erőforrásai
sem arra valók, hogy szupertechnikával kiszipolyozva szuper-gyorsan
gazdagodjanak a szuper-gazdag szupervállalatok igazgatósági tagjai.
Az emberek közízlését és közgondolkodását formáló modern, cseppfolyós
és zavaros „szellemi” és ideológiai műhelyeknek is üzen az Isten. Azoknak,
akiket Babits a „Vakok a hídon” című
versében így jellemez: „üres szemgolyójuk / szanaszét tekint, / faruk
meg feltolva / a zord égnek int”. Soha
nem a bankok, a Tv sorozatok, a hippik, a narkósok, a melegek, és nem
is a hollywoodi playboy sztárok tették boldoggá az embereket, hanem a
szorgalmas, kérges tenyerű családapák, az okos melegszívű édesanyák,
a bölcs nagymamák és nagypapák,
valamint az erkölcsi alapokon álló
pedagógusok. Kár őket kigúnyolni,
mert értékük ettől független, és szilárdabb alapokon nyugszik, mint amit
kifigurázással meg lehetne ingatni
– az igazságon és a jóságon, Míg az
övék csak undort keltő és mérgező,
addig emez egészséges lelkű társadalmat nevel. Mosolygós gyermekekkel
és gerinces fiatalokkal gazdagítja a
nemzeteket.
A tudósoknak azt üzeni, hogy nincs
hatalmuk a létező anyagi és nem anyagi világ fölött, nem is rendelkezhetnek
vele, mert nem ők a tulajdonosai. Ez
teljesen független attól, hogy mit és

milyen mértékig ismernek meg belőle.
Sőt, ez szabja meg a tudomány legitimitását és irányát is. Nem tehetnek
meg mindent, ami tetszik nekik, vagy
elvárnak tőlük, mert nincsenek fölötte
a létező világ - Isten által meghatározott - törvényeinek. Ők maguk se arra
valók lennének, hogy kiszolgáljanak
világméretű gonosz és ostoba politikai gyűlölködéseket rakétákkal, vegyi
fegyverekkel és szuper-gyors kibernetikai eszközökkel. A tehetséges fiatalokat előbb erkölcsi lénnyé kellene
nevelgetni, és csak azután doktori címet adományozni nekik, és beengedni
őket a laboratóriumokba. A mindennapi kenyér pedig napról-napra Isten
gondviselő hűségének adománya a
családok asztalára, nem pedig a szemétbe való. Nem kell ahhoz a világ
másik végéről repülőgéppel, kamionnal hozni valami különlegességet,
hogy jóllakjunk. Ott van az ennivaló a kertünkben. És nem kell világgá
menni, hogy valami szépet lássunk.
Nézzünk szét, és lássuk meg a kicsiny
ibolyát a kertünkben a lábunk alatt,
ahol a hangyák, mióta a világ, okosan és szépen dolgozgatnak. Halljuk
meg a méhek dongását és a pacsirták énekét, - ez ingyen van. Semmi
extra nem kell hozzá, csak egy kis
csend. A betegeken pedig nem pénzt
keresni kell, hanem gyógyítani őket.
Ők is emberek.
A világjárvány nem azért világméretű csapás, mert ha a nagyjából fehér
fajú Európát és Amerikát elkerülte
volna, és csupán a szegény ázsiaiakat meg afrikaiakat tizedelné, akkor
szemforgató politikai és tudós nyilatkozatokkal, némi alamizsnával napirendre lehetne térni fölötte? A Tv előtt
üldögélő öregek kicsit cöcögnének,
és ezzel el is lenne intézve. De hát,
New-York? Ahol néhány éve a kettős tornyok kártyavárként órák alatt
összeomlottak?! Az ENSZ karrierista hivatalnokai a mai napig alázatos
szolgái a multiknak. Ha aztán mégse lehet a kórházakból elszállítani a
hullákat, mert már annyi van?... meg
már szaguk van!..., és hogy az egymással évszázadok óta torzsalkodó,
irigykedő Európa nagyvárosainak
utcái is kiürültek? Efölött már nem
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lehet csak úgy átsiklani.
Nem tudom ezekre a kérdésekre a váÉs nem az egyházaknak akar valamit laszt, csak töprengek. És ha valahol
üzenni az Isten? Hogy az Ő igazságai élet sarjad, vagy már a gyümölcse is
nem kiszárítandó agyonbonyolított pirosodik, azt nem „megvenni” kell,
fóliánsokba és szuperszámítógépekbe vagy kitaposni gyűlölködő parlamenvaló tanok, hanem az élet kenyere. Az tekben vagy egyházi üléseken, hanem
ige nem bunkósbot vagy bumeráng, óvni, védeni, szeretgetni. Mert az élet
amit érdekek szerint ide-oda hajigálni Istentől való és tulajdonjogilag is az
lehet, hanem Lélek és élet, amellyel Övé! Ő fogja kegyelmével öntözgetni,
Isten az őseredeti meg az eljövendő igéjével nevelgetni, irgalmával szeés örök Rendet alakítja. Az evangéli- retgetni, és az örökkévalóság megum pedig nem valamiféle „missziós” érkezésére be is érlelni. Ezt pedig
árucikk, amit a szórakoznem kezdheti ki semmitató ipar reklámkacatjaféle vírus. Az viszont
Légy hű
iba kellene csomagolni,
nagy kérdés, hogy a
mindhalálig,
mert különben kevés
mai időkben az esemérá a vevő. A lélekmennyek által is megszólaló
és neked adom
tés nem szakma, haIstent mi emberek egyaz élet koronáját.
nem csoda! De Istené
általán megértjük-e?
Jel 2,10
és nem az emberé. Nem
Elmondott egykor az
kell üdvösséggyártó üzeÚr Jézus egy példázatot
meket építeni ahhoz, hogy
olyan szőlőmunkásokról (Mt 21,33terjedjen, elég hozzá a szent élet. A 46), akik - amikor a gazda a termésért
szenteket pedig nem lehet tréninge- küldött, - a vincelléreit bántalmazták,
zésekkel kiesztergálni, mert azok a megkövezték. Ő azonban olyan türelfelülről való Lélektől növekednek és mes és nagylelkű volt, hogy hosszú
szaporodnak, csak úgy magától. A ideig úgy tett, mintha mi sem történt
gyülekezeteken pedig nem csoport- volna. Azzal folytatta, hogy - szinte
dinamikai módszerekkel kell kísérle- érthetetlen bizalommal - végül saját
tezgetni. Hiszen az nem egy bárgyú Fiát is odaküldte, de Őt is megölték,
tömeg, amit a rátermetteknek kell ál- sőt kidobták a szőlőn kívülre. Hallgatói
landóan szervezni és fanatizálni, hogy megértették, hogy róluk van szó. Isten
a híressé váltak legitimációja rend- tulajdon népe és az Ő viszonyáról. Mi
ben legyen. A hívők nem alattvalói mai új Isten népe, vagyis (volt) kesem a püspököknek, sem a világhírű resztények pedig azt gondoljuk, hogy
evangélistáknak. Ők Isten megváltott Istent onnan, ahol valami jelentősről
gyermekei és eljövendő országának lenne szó: kifelejthetjük, kiszervezpolgárai. Nem tökéletesek, tehát nem hetjük, vagy vágyaink szerint átforhízelegni kell nekik, mert attól csak málhatjuk, nevére hivatkozva bármit
megromlanak. Tanítani kell őket az megtehetünk - következmények nélIsten akarata szerinti életmódra, mert kül. Ez nem igaz! Az nem szükségannak van értelme és jövője. És csak szerű, hogy mi egyáltalán vagyunk,
azok tanítsanak, akik maguk is így de Isten Van! És Ő marad is! Mert Ő
akarnak élni.
nem por és hamu, mint mi emberek
A fiataloknak azt üzeni, hogy ne higgye- (Zsolt 103:14), akiket előbb-utóbb
nek minden léleknek, hanem vizsgál- elfúj a szél. Hanem a Sionban lévő
ják meg, hogy azok Istentől vannak-e örök Szikla (És 28:16). Ez a Szikla
(1Jn 4,1-7)? Ez az intelem rájuk is vo- rendíthetetlenül Van ezekben a nanatkozik. Az öregeknek pedig, hogy a pokban is, sőt marad is: mégpedig
múltban szerzett érdemeik ugyancsak örökkön örökké!
e kritérium alapján mérendők. Még Mi meg ma se tudunk okosabbat, mint
ha megállna is, nem ez az üdvössé- összetört szívvel, igaz bűnbánattal
gük alapja, hanem kizárólag az Isten odajárulni az Ő színe elé, mert igenkegyelme. De a holtig tartó hűségük igen irgalmas Isten az Úr, szeretete
nem mögöttük, hanem még előttük és hűsége nagy, megbocsátja még a
van nekik is (Jel 2,10). A korosztályok hitszegést és a vétket is (Jóel 2:12-17,
egymásnak feszülésének pedig sem- Jer sir 3:22-42). Húzódjunk csak kömi helye a Krisztus gyülekezetében. zel hozzá, mert ott jó. Ott biztonságAnnál inkább a Krisztust befogadó ban vagyunk.
lelkületének (Róm 12,9-21).
Hegyi András

KRISZTUS
Lelkem fehér vászon, mely a hit
Keretére feszül, készen állva,
Hogy az ige csodás színeivel
Ecsetem mindennap pingálja…
Nincs modellem. Festékpalettám
Mégis élő színeket adott…
Életem legszebb műve ez.
Lelkem vásznán: Krisztusom
ragyog!
Somogyi János

Drága Mera munkatársak, testvéreim
az Úr Jézus Krisztusban!
Köszönetet szeretnék
mondani áldozatos munkájukért ebben a nehéz időszakban is. Hálás vagyok a kisvideós
üzenetekért. Nagyon sokat segítettek az ünnepek lelki átéléséhez,
megéléséhez, mivel nem tudtunk
templomba menni, közösségben
lenni testvéreinkkel.
Mindennap már nagyon vártam
Kulcsár testvér lélekkel teli üzenetét. Minden műsort meghallgatok,
lehet épülni általuk. A bibliaórás
adás igazi közösségi élményt ad,
amire mindig is vágyik a lélek.
Hálás vagyok Istennek a rádió
működéséért, odaadó munkatársaiért, önzetlenül szolgáló testvérekért. Mindig a tiszta evangélium
szól, nekem ez létfontosságú, mert
lelki közösségemnek tekintem a
testvéreket az éter hullámain keresztül. Mindennap kapok tanítást,
bizonyságtételeket, énekeket és
hiteles bibliamagyarázatokat. Az
utóbbi időben már okostelefonon
hallgatom, régen rádión.
Az Antenna újságot mindig megkapom. Isten adjon erőt és jó egészséget, bővölködést Jézus Krisztus
szerető kegyelmébe. Szeretettel
üdvözlök minden munkatársat.
Áldás, békesség!!
„Velem van az Úr nem félek, ember
mit árthat nekem?” (Zsolt 118,6)
B. J.-né Etelka,
Tiszaújváros
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Ámultam...
Tavasszal, amikor a koronavírus járvány elindult hazánkban is, minden este ima előtt elolvastam a 91. Zsoltárt.
„Csapás nem közelget a te sátorodhoz”. Hálát adtam
ezért az ígéretért.
Szeretném megírni, hogy milyen vívódásom volt a támogatásom elküldése során. Napokig gyötrődtem, folyton
éreztem belül a késztetést, hogy juttassam el hozzátok adományomat. De állandóan azt hallottam lépten nyomon,
milyen veszélyes az utcára kimenni. Mit tegyek? Végül
már nem bírtam tovább és igei vezetést kértem, elmenjek-e a postára. Egy testvéremtől csodaszép igelapokat
kaptam és az aznapi ige az volt, hogy „szárnyaid árnyékába menekülök”. Ez bíztatás volt. Kinyitottam a Bibliám
és a soron következő zsoltárban, a 36.- ban megint ez állt:
az embernek fiai a Te szárnyaid árnyékába menekülnek.
Hát ez nem véletlen! Azt mondtam az Úrnak, engedd meg
Uram, hogy jelet kérjek! Bekapcsolom a facebookot és ha
az oldalamon ott lesz az, hogy szárnyaid árnyéka, akkor
elmegyek feladni a pénzt. S képzeljétek, egy ausztrál testvérnő ezt az igét küldte a 91. zsoltárból: Tollaival fedez be
téged és szárnyai alatt lészen oltalmad. Csak ámultam!
11 órakor így elindultam a postára. Teljesen egyedül voltam, még az utcán se volt senki. Csak dicsértem, imádtam
az Urat! Hogy megőrzött. Ezt azért írtam le, mert lehet,
hogy más is ezért nem meri elküldeni a támogatását. Fél.
Ahogy telt az idő, hozzászoktam ahhoz, hogy vírus van,

együtt kell élni vele. De október 22-én minden megváltozott. Menyem munkahelyén a kollegák koronavírusosak
lettek. Egyik hölgy 54 évesen elhunyt. Egyet rohammentő
vitt Debrecenbe az intenzívre. Kettő otthon betegeskedett.
Menyem lázasan jött haza a munkából. Ő vékonyka, mozgássérült asszony, 35 éves. Estére a láz emelkedett. Belestem
hozzá az ablakon. Sápadtan, elgyötörve süppedt bele a párnába. Ekkor bementem a szobámba és zokogva borultam
térdre az Úr Jézus előtt a menyemért. Hangosan kiáltottam segítségért. Mikor elfogytak a könnyeim és csendben
térdeltem, egyszer csak meghallottam ezt az éneket: „Te
vagy a Kősziklám, oltalmam szélvészben, veszélyek közt
támaszom, Aki megtart engem, mert Benned bízom én!”
Felugrottam. Imádtam, dicsértem az Úr Jézust, hogy Ő
megtartó, erős, rendíthetetlen Kőszikla, segítség, támasz!
Másnap jött a mentő tesztet csinálni. A menyem 3 napig volt lázas. Mikor megérkezett az eredmény, már jól
volt. Negatív lett. Én végig ezt az éneket énekeltem. Hívő
testvérem velünk esedezett. Nagy az öröm! Csodálatos
Urunk van! Minden dicsőség az Övé!
69 éves múltam, örömöm, boldogságom hallgatni a Mera
adásait. Hálás vagyok minden műsorért. Igyekszem
minden nap imádkozni értetek. Csodálatosak voltak a
facebookon keresztül leadott video-igehirdetések. Az Úr
Jézus áldjon meg Benneteket!
I. Gy.-né, Klári, Kunhegyes

Itt van Jézus!
Bizonyára mindannyian tapasztalták már, milyen végtelenül
magányos tud lenni az ember...
Engem az élet nagy, sötét mélységekbe is dobott. Ültem náci börtönökben a hitemért. Voltak órák,
amikor azt gondoltam: még egy
lépés, és benn vagyok az őrület
sötét birodalmában, ahonnan
nincs visszaút. És akkor jött
Jézus! Minden elrendeződött.
Bizonyságát adhatom.
Átéltem egy estét a fogházban,
amikor elszabadult a pokol.
Átmenő szállítmányt hoztak,
olyan embereket, akiket koncentrációs táborokba akartak
továbbítani, akiknek semmi
reményük sem volt többé a szabadulásra. Ezekre az emberekre egy
este rátört a kétségbeesés. Mindenki
ordított. El sem tudja képzelni ezt,

aki nem volt ott. Egy egész ház, tele
a kétségbeesés zárkáival, ahol mindenki kiabál, dörömböl a falakon és
ajtókon. Az őrök idegesek, revolverek-

kel a mennyezetre lőnek, körbe rohangálnak, egy embert összevernek.
Én a cellámban ülök és azt gondolom: ilyen lesz a pokol!

A helyzet leírhatatlan.
Ekkor eszembe jut: Jézus! hiszen
Ő itt van.
Halkan, egészen halkan azt mondtam a zárkámban: ‚Jézus! Jézus!
Jézus!’
És pár perc múlva csönd lett.
Hozzá kiáltottam, ezt senki sem
hallotta, csak Ő, - és a démonoknak távozniuk kellett.
Azután hangosan énekeltem
- pedig szigorúan tiltva volt.
Jézusról szólt az ének. Mint egy
imádság. Minden fogoly hallotta. Az őrök egy szót sem szóltak, pedig hangosan énekeltem.
Akkor megéreztem valamit abból, hogy mit jelent, ha valakinek élő
Megváltója van...
(Wilhelm Busch: Jézus a mi
sorsunk c. könyvéből)
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A legjobb ajándék
Karácsony felé közeledve, kérdezgetjük gyermekeinket,
hogy milyen ajándéknak örülnének
a legjobban. Jó hallani, hogy nem toronyórát kérnek
aranylánccal, hanem viszonylag sze-

rény dolgokat.
Hála Istennek “mindenük” megvan
(még több is, mint kellene, de pl. nincs
játékkonzoljuk, telefonjuk, saját tv-jük
stb.), és örülnek azoknak a dolgoknak,
amikkel rendelkeznek.
Eddig is két lábbal jártak a földön ajándék dolgában, de az idei tavasz sokat
segített a gyermekeink világnézetének
formálásában. Sokat gondolkodtam,
hogy leírjam-e a következőket, nehogy
valaki félreértse mondanivalóm lényegét. Sokan panaszkodtak a karantén
miatt, hogy mennyire rossz számukra, unatkoznak, depressziósak, ez sem
jó, az sem jó. Én, ha őszinte akarok
lenni, akkor azt kell, hogy mondjam:
őszintén hálás vagyok Istennek a karantén ajándékáért!
Persze, ehhez nyilván az is kellett,
hogy rendezett körülmények között,
szerető családommal és vidéken (10
perc séta és erdőben vagyunk), kertes
házban éljem ezt meg, de azt gondolom, hogy abban a családban, amelyen Isten áldása nyugszik, elsősorban
nem a külső körülmények határozzák
meg a lelki hangulatot.
Rendkívül hálás vagyok Istennek a
családomért! Feleségemmel és négy

gyermekünkkel olyan extra időt kaptunk, amire régóta szükségünk volt.
Számunkra is ugyanúgy újdonság
volt minden a helyzettel kapcsolatban és mi is teljes bizonytalanságban
voltunk, hogy mi vár ránk. De akkor
sem és most sem tudunk jobbat: az
Úrra nézni, Benne bízni. Ezt próbáltuk megélni és átadni gyermekeinknek
is. Sokkal jobban is kihasználhattuk
volna a kapott időt, de igyekeztünk
biztos lelki és fizikai hátteret adni a
ránk bízottaknak. Nagyon élveztük,
hogy együtt tölthetjük az egész napot.
Nem csak egy-két hétig, hanem három
hónapig! Persze, közben dolgoztunk,
tanultunk (sok küzdelemmel), de a
reggelek viszonylagos nyugodtsága,
a közös ebédek, a szabad délutánok
nagyon sokat jelentettek mindnyájunknak.
Nagyon jó volt átélni az Ige igazságát
a karanténban: „...
ahol az Úr Lelke, ott
a szabadság.” (II.
Korinthus 3,17) Nem
tartott minket fogva a
félelem, az unalom, az
egymással való állandó közösségből fakadó konfliktusok. Sokak
rémálomként emlékeznek majd a tavaszra, különösen azok, akik rendezetlen családi körülmények között
élnek. Fájdalmas tragédiák születtek
az összezártságból.
Amikor ezeket a sorokat leírom, kilátásban van egy második karantén
lehetősége is. Nem tudjuk, hogy mi

vár ránk, lehet, hogy ez az időszak ros�szabb lesz, lehet, hogy ez lesz életünk
legszebb karácsonya. Az Úr kezében
vagyunk. Hadd osszam meg egyik kedvenc igeversemet, amit sokan ismernek, de érdemes szavanként ízlelgetni,
hogy milyen elképzelhetetlen, mindenek felett álló tényt fogalmaz meg Pál
apostol: „Mert meg vagyok győződve,
hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók,
sem eljövendők, sem hatalmak, sem
magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat
el minket az Isten szeretetétől, amely
megjelent Jézus Krisztusban, a mi
Urunkban.” (Róma 8,38-39)
Nem a rendíthetetlen hitemet vagy
feddhetetlen életvitelemet (egyikkel
sem rendelkezem) szeretném most mások orra alá dörgölni, csak megosztani
annak megtapasztalását, hogy a sziklára épített ház, bizony megáll
(Máté 7,24-27). Nem miattunk, hanem a Szikla
miatt. Alakulhattak volna sokkal rosszabbul a
dolgok, de az Úr megajándékozott minket
azzal, hogy ezt a helyzetet együtt élhettük át, rengeteget tudtunk beszélgetni és nem rettegésben,
bizonytalanságban kellett élnünk, hanem egy kellemes nyaralásként emlékezhetünk a tavaszra.
Számomra ebben az évben ez volt a
legjobb ajándék, amit kaphattam.
Ifj.Nemeshegyi Zoltán

CSODÁLATOS
Az újrakezdés oly csodálatos!
Elmúlt, mi régi, és újjá lett minden.
És összes bűnödet, elrontott múltadat
kegyelem tengerébe veti Isten.

Az újrakezdés oly csodálatos!
Cinkosok helyett testvérekre leltél.
S ha talpra állítsz egy–egy hulló életet:
a legfőbb tantárgyból már jól feleltél.

Az újrakezdés oly csodálatos!
Új hang szól hozzád, igaz és tiszta szó –,
Örök Ige. Ma is az útra rávezet.
Megsebez olykor. És mégis gyógyító.

Az újrakezdés oly csodálatos!
Előtted távlat, éltet jó reménység.
Rostádon hullni hagysz már mindent, mi szemét;
ragyog kezedben a valódi érték.

Az újrakezdés oly csodálatos!
Isten szívével imádság köt össze.
S naponta válaszol az örök Szeretet.
Vezérli lépteid. Megtart örökre.

Az újrakezdés oly csodálatos!
Ennek az újnak nem lesz soha vége,
megszűnik egykor könny, bűn, halál, fájdalom, –
nem fakul új ég, új föld fényessége.
Siklós József
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Elkelne egy új reformáció
Egész életemben hívő emberek között
forgolódva, velük együtt Jézus követését komolyan véve, közben munkahelyeken, otthon, egyházban, hitetlen
Isten-ellenes emberekkel élve, sok
előttem járó hívő emberre gondolok
hálával. Sajnos, ez a társaság már
nem e földön dicsőíti az Urat, és már
végleg elfogyunk.
Az utánunk következő nemzedék
talán nagyon sok helyen olyan állapotban van, mint akikről a Merában
van szó. Az én szomorúságom is ez,
hogy mi is ilyen állapotban vagyunk.
Amíg én is bírtam fizikailag, láttam a
gyülekezetben az épülést, újjászületéseket. Nagyon
nehéz volt átélni
és látni a visszafejlődést. De mivel sok emberrel
voltam kapcsolatban, országos
viszonylatban
is ugyanezeket
tudtam közösségekről, egyénekről. Szomorúan
láttam, hogy sok ember megszélesítette magának a keskeny utat. Isten
igéje már nem vezeti. Nem az Úr Jézus
hangjára vár, saját döntése vagy mások tanácsára lép. Több éve fáj már

e magyar honban ez az eltávolodás
Istentől, rendeléseitől. De néha beszéltem más országban élőkkel is és
bizony ők még előbbre jártak az elpártolásban. Az vígasztal mindig, hogy
Isten mindig hagy maradékot, akik
megmaradnak szilárdan a keskeny
úton, melynek célja, vége az üdvösség.
Jó ideje már ilyen dolgokról nem
is hallani prédikációt, beszélgetést.
Nevetségessé válik, ha valaki ilyet
mer mondani: bűnben születik minden ember, megtérésre van szüksége. Ma pedig olyat olvastam valahol,
hogy ki kell venni a Bibliából az ilyen
verseket melyek ilyesmiről szólnak,
hogy: „Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy az ő egyszülött
Fiát adta, ha valaki
hiszen ő benne, örök
élete legyen”. Ha az
ilyen igéket kiveszik, mi marad benne? Egy fő-fő valaki,
nem rég mondta e világ vezetőinek: „az
Ószövetség érvényessége megszűnt, idejét múlt, ránk nem
vonatkozik”. És érdekes mindenki
csendben volt. Azóta sem olvastam,
hogy valaki az ige mellé állt volna.
Borzasztó mélyen jár az emberiség.

Többször gondoltam arra, megint elkelne egy új reformáció. Luther Márton
is azért szegezte ki 95 ítéletét, mert
megtalálta az Ige által lelke békéjét
s azt akarta, mások is térjenek meg.
Biztos tudta mennyi ember, milyen
mélységben él. De Luther előtt is voltak
Istennek mártírjai, és ma is vannak.
Hirdessétek az evangéliumot minden népnek! 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, nagyság,
gazdagság, ha a lélek a kárhozatban
köt ki örökre. 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. Én is átéltem, hogy Jézus vére alatt vannak a
bűneim. Már most örök életem van.
Bármikor szólít el Uram, Hozzá megyek. Aki Jézust megismeri, küldött
lesz. A tanítványok is, régen is, ma
is, Isten küldöttei. S Őt dicsőíthetem
itt is, míg élek s odaát Nála is, örökkön örökké.
P. Istvánné, Lovasberény

Új teremtés
„Mert aki Krisztusban van, új teremtmény: a régiek elmúltak, ímé
újjá lett minden.” (II. Korinthus 5,17)
Drága testvéreim Jézus Krisztusban!
Jó, hogy így írhatom, mert azok
vagytok.
Éjszaka van. Rossz alvó vagyok és
itt zsong a szívemben a sok áldott élmény, amit műsoraitok által nyertem.
Ennek kapcsán eszembe jutottak azok
a „tévútjaim”, amikből az Úr kiemelt.
Egyik ilyen volt az agykontroll.
Féktelen boldogság-keresésemben
erre a „csalira” is ráharaptam. Akkor
még nem tudtam, hogy a felső intelligencia nem Isten. Jézus nem volt
még az életem Megváltó Ura. Így
estem hát áldozatul. Részt vettem a
tanfolyamaikon, könyveket vettem
még a szeretteim számára is, hogy

ők is boldogok legyenek. Megtérésem
után sorba el is mentem hozzájuk,
hogy elmondjam, hogy agykontroll
helyett az Úr Jézus Krisztusban találtam meg a bocsánatot és a békességet.
Már hitben jártam, amikor levélben felkerestek, s újabb kurzusokat
ajánlottak. Válaszlevelemben megírtam nekik, hogy megismertem az
Úr Jézus Krisztust, Aki életét adta
az én bűneimért is és beírta nevemet
az Élet könyvébe, ezért ők töröljenek
az nyilvántartásukból. Javasoltam
nekik is ezt az Utat.
A másik emberi próbálkozásom a hit
gyülekezete volt. Hallottam, hogy
ők kézrátétellel osztják a Szentlelket
és nagyon vágytam rá. Szilveszter
délután el is mentem a budai köz-

pontjukba, hogy részesüljek az örömükben.
A bejáratnál azonban utamat állták,
hogy ez a rendezvény zárt körű és
én nem vagyok hivatalos. Sekély ismeretemből mondtam, hogy Isten
Igéje nem lehet zárt körű, de eltanácsoltak. Azóta sokszor hálát adtam az én drága jó Atyámnak, hogy
visszatartott ettől a tévelygéstől is.
Megtérésem óta boldog ember vagyok. Naponta harcolok az énemmel, de minden esemény közben is
tudom, hogy a Győztes oldalán állok
és minden erőmmel azon vagyok,
hogy minél többen ismerjék meg
Jézus Krisztust Megváltó Urukként.
Sok hálával Istennek, köszönettel
nektek:
K. I. né Csilla néni
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Biztos alapja lehet az életünknek
Különösen nehéz időkben gondolkodhatunk el azon, mi az életünk alapja.
Mi nyújt biztonságot és megmaradást? Sokan vannak, akik úgy vélik,
ha anyagilag biztonságban vannak,
akkor ezzel sok mindent meg tudnak
oldani. Mások, ha megfelelő befolyással rendelkeznek, az megnyugtató
érzést ad számukra. Olyanok is vannak, akik pedig azt mondják: „csak
egészség legyen, a többi nem számít”.
De ad-e igazán biztos alapot az életünkhöz a vagyon, a befolyás és az
egészség? Ha ezek megvannak is,
mindegyik gyorsan elveszíthető. De
láthattunk már egészséges, befolyásos, vagyonos embert is összeomolni az élet viharai között. Arra pedig
nincs garancia, hogy bármely embert
elkerülnének a megpróbáltatások.
Lukács jegyzi le az evangéliumában,
ahogy Jézus Krisztus beszélt a szilárd
alapú életről, amely összeomlás nélkül
kibírja az élet viharait (Lk 6,47-49).
Mi jellemzi az ilyen életet?
„Hozzám jön.” Ez az első. Jézus nem
arról beszél, hogy aki tanításokat hallgat rólam, vagy aki nagyon szépen tud
beszélni rólam, aki gyülekezetbe jár,
vagy megfelelő számú jó cselekedete
van, annak lesz megingathatatlan az
élete. Nem! Hanem annak, „aki hozzám jön”. Jézus Krisztus maga akar
lenni az életünk alapja. A vele való
személyes kapcsolat ad biztonságot.

Hozzá pedig lehet menni mindig,
minden élethelyzetben és életállapotban. Ezt nem helyettesíti semmi
más. A kereszténység lényege nem a
dogmák sokasága, vagy a liturgiák
szépsége, hanem a személyes kapcsolat. Közösség Krisztussal. Ebből a
közösségből fakad a bűneink bocsánata, az üdvösségünk, a biztonságunk,
a reményünk és az örömünk. Éljünk
mindig ezzel a csodálatos lehetőséggel! Ő meghalt és feltámadott értünk.
Ha hiszünk ebben, életünk van.
„Hallja beszédemet”. Van úgy, hogy
Jézus közelében sem tudjuk meghallani, amit mond. Gondoljunk csak a
tanítványokra! Miközben haladnak
Kapernaum felé az úton, ő a haláláról
beszél, azok meg arról vitatkoznak ki
a legnagyobb közöttük (Mk 9,34-35).
Miért nem halljuk meg Őt? Mert magunkat halljuk. A gondolatainkat, a
vágyainkat, a félelmeinket, vagy éppen a kifogásainkat. Időnként pedig
másokat hallunk meg. Véleményüket,
kételyeiket, esetleg „ésszerű” ajánlásaikat. Máskor meg a körülmények
vonják el a figyelmünket. Ezek mind
megakadályozhatják, hogy meghalljuk Jézus szelíd és csendes hangját,
ahogy éppen hozzánk szól Igéje által.
Ne engedjük, hogy bármi megakadályozzon abban, hogy meghalljuk az ő
beszédét! Mindig a legszükségesebbet
fogja mondani.

„Azok szerint cselekszik”. Valljuk be
őszintén, ezt tartjuk a legnehezebbnek. Egyszer valakit így jellemeztek:
„Mást hisz, mást mond és megint mást
tesz”. Ugye ez ránk nem jellemző? Jézus
tanításában így olvasható: aki hozzá
megy, hallja beszédeit és azok szerint
cselekszik, az olyan, mint az az ember, aki sziklára építette a házát, amit
az áradat sem vitt el. Viszont aki nem
cselekszik Jézus beszéde szerint, az
olyan, mint aki futóhomokra építette a házát és az a viharban összedőlt.
A Bibliából azt látom, hogy Jézus a
szeretetről, az irgalomról, a megbocsátásról és a szükségben levők pártfogásáról és támogatásáról sokat tanított
és eszerint is cselekedett. Ha Őt követjük, mi is irgalmasan szólunk és
cselekszünk azokkal is, akiktől mindenki elfordult. Pártfogásba vesszük
azokat, akiknek nincs gyámolítójuk.
Készen állunk a megbocsátásra, amint
mi is bűnbocsánatban részesülünk.
Szeretjük nem csak azokat, akik bennünket szeretnek. Ha megtartjuk Jézus
tanítását, akkor így élünk.
De kicsoda képes mindezekre? A
Szentlélek segítségével tudunk Jézushoz
menni, Őt meghallani és tanítása szerint cselekedni. Kérjük hát a Pártfogónk
segítségét! Így pedig szilárd alapja
lesz életünknek minden viharral és
megpróbáltatással szemben.
Pataky Albert

Egy tábla svájci csokoládé
Szolgálati okból egyszer ismét Svájcba mentem. Ez
közvetlenül a háború után történt, amikor nálunk
Németországban még nagy szegénység és nyomor uralkodott. Ezért nagyon meglepődtem, hogy Svájcban an�nyi szépet és jót láttam.
Egy kirakat előtt meg kellett állnom, hogy az ízlésesen kirakott csokoládékat megcsodáljam. Idejét sem
tudtam, mikor ettem utoljára. Már a puszta látvány jól
esett, szinte azt sem bántam, hogy a valóságban nem
az enyém.
Mégis valami belső kényszert éreztem, hogy kérjek az
Úrtól egy tábla csokoládét. Kinevettem saját magam, s
arra gondoltam: „Minek kérjek csokoládét, semmi szükségem rá. Elég, ha megnézem a kirakatban.” De az Úr
újra biztatott, hogy kérjek egy tábla csokoládét. Akkor
így szóltam: „Drága Uram, ha szeretnél egy tábla csokoládét adni, kérlek, tedd meg!”
Továbbmentem, de nem tudtam jól az útirányt. Egy szembejövő hölgyet megkérdeztem: „Elnézést, legyen olyan szí-

ves megmondani, merre kell mennem, hogy ide eljussak?”
Mielőtt feleletet adott, szemügyre vett: „Ön nem svájci?” - „Nem - feleletem -, Németországból jöttem.” Kicsit
kikérdezett, mi a helyzet odakint, hova való vagyok,
mit csinálok. Nagyon érdeklődött, mikor hallotta, hogy
Kínában voltam misszionárius és nemrég jöttem haza.
Elmagyarázta az utat, de mielőtt továbbment, megkérdezte: „Ugye szabad Önnek egy kis örömet szereznem?”
Kihúzott egy tábla csokoládét a zsebéből és átnyújtotta.
Hangosan nevetnem kellett és elmondtam neki a csokoládé-történetet.
„Ó Uram, hogy milyen jó vagy!” Ő kedvét leli abban, ha
gyermekeinek itt-ott külön örömet szerezhet.
Nagyon megköszöntem a csokoládét. Eszembe jutott az
Ige: „Mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek
és én már meghallgattam” (Ézs 65,14). Dicsőség Jézus
drága Nevének!
(Részlet Elisabeth Seiler:
Útjai csodálatosak című könyvéből)
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Életünk Ősze
A folyamatosan ránk zúduló hírek
hallatán az eddigieknél sokkal jobban
foglalkoztatja az embereket a halál
kérdése. Ezért is választottam Cseri
Kálmán igehirdetését, amely figyelmeztetést, de egyben bizonyosságot,
és reményt is nyújt. Ajánlom minden
Olvasónk figyelmébe!
(Zika Klára)
Isten igéjét a János evangéliuma 14.részének 1-6 verséből hallgassuk meg:
Jézus szavai ezek: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben,
és higgyetek énbennem. Az én Atyám
házában sok lakóhely van. Ha nem
volna, megmondtam volna nektek.
Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha elmentem, és helyet készítettem, ismét eljövök, és majd magamhoz
veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti
is ott legyetek. Ahova én megyek, oda
tudjátok az utat is: Én vagyok az ÚT,
az IGAZSÁG és az ÉLET. Senki nem
mehet az Atyához, csak énáltalam”.
Kedves Testvéreim, Isten igéjéből megtudhatjuk, hogy Isten az Ő végtelen
szeretetével felkészíti a Benne hívőket
életük őszére is. És néhány egészen bizonyos igazságot kijelent nekünk. Nem
kell azt mondani, hogy nem tudjuk.
Mi az, amit egészen bizonyosan tudhatunk? – Azt, hogy életünknek ez a
szakasza egészen bizonyosan véget
ér. Ez holtbiztos. Vagy azért, mert
meghalunk, vagy azért, mert közben
elérkezik Jézus Krisztus 2. eljövetelének az ideje, és Ő megjelenik nagy
hatalommal és dicsőséggel, és ahogy
olvassuk Pál apostolnál, a benne hívők egy pillanat alatt átváltoznak,
s megkapják a dicsőséges új (örökkévaló) testet. Életünknek ez a földi
szakasza biztosan véget ér. Ez alól
nincs kivétel.
A második, amit biztosan tudhatunk,
csak ez a szakasza ér véget az életünknek, nem fejeződik be mindenestül
a létünk. Hiszen a Bibliából egészen
bizonyosan tudjuk, hogy a biológiai
halálunk kettőspont, ami után folytatódik mindenkinek a léte, aki itt
Jézussal járt, az vele tölti az örökkévalóságot, aki itt nélküle élt, annak
nélküle kell tölteni az örökkévalóságot. Vagyis abban a pillanatban nyil-

vánvalóvá lesz az, ami már most is
tény, hogy kinek van kapcsolata az
Úr Jézussal, és kinek nincs.
És a harmadik: mivel nem tudhatjuk, mikor kinek hullik le életüknek
a falevele, ezért most fel kellene erre készülni. Nem felelős magatartás
az, hogy: ne beszéljünk róla, ezzel
még ráérünk. Honnan tudjuk, hogy
ráérünk? És meddig fogunk ráérni?
Ha ezt a nagyon fontos kérdést életszükséglet eldönteni, akkor most kell
eldönteni. Mit jelent felkészülni arra, hogy egyszer ki kell lépni ebből
a földi életből? – Azt jelenti egész
egyszerűen, de a Biblia szellemében,
hogy helyre kell állítani Istennel a
megszakadt kapcsolatot. Amikor az
ember föllázadt Isten ellen, a vele való kapcsolata szakadt meg. És mivel
az élet forrása Isten, csak annak van
ÉLETE, aki Vele kapcsolatba kerül.
Jézus azért jött, hogy helyreállítsa ezt
a megszakadt kapcsolatot. Jézus maga ez a kapcsolat, amit mi elveszítettünk. Ezért írja az idős János apostol,
hogy „…Örök életet adott nekünk az
Isten, de ez az élet az Ő Fiában van.
Akié a Fiú, azé az ÉLET. Akiben
nincs meg az Isten Fia, az
élet sincs meg abban.” Világos beszéd: semmi bizonytalanság.
Bizonyosan tudhatjuk, hogy erre csak
ebben a földi életben
van lehetőség, hogy helyreálljon az Istennel a kapcsolat, és
ettől függ már ennek az életünknek
a minősége is, meg az örökkévalóságban eltöltendő életünk is. Ezért kezdi Jézus a tanítását ezzel: „Higgyetek
Istenben, és higgyetek énbennem.” És
ezt a kapcsolatot naponta kell ápolni.
És a negyedik, amit biztosan tudhatunk: mi tudjuk, hogy mi van utána.
Jézus Krisztus nemcsak visszajött,
és elmondott nekünk minden fontosat, hanem át is lépett a halálon. Az
Ő dicsőséges feltámadása azt jelenti,
hogy a halál számunkra áttörhetetlen
falán egy rést ütött. És ezen a résen
át követik Őt mindazok, akik Benne
hisznek, és ők követik Őt az örökéletbe, a Mennyei dicsőségbe. Ez a következménye annak, ha valaki hisz Jézus
Krisztusban. És aki ebben bizonyos,

az egész másként néz az életére, az
életének őszére, az elmúlásra, sőt a
halálra is. Hadd idézzem Pál apostolt
is, aki ezt hitte is: így írt életének az
őszén, nem sokkal a kivégzése előtt, a
filippi gyülekezetnek: „ Én várom, és
remélem, hogy semmiben sem fogok
szégyent vallani, hanem mint mindig, úgy most is, Krisztust egészen
nyíltan fogják magasztalni énértem,
akár életben maradok, akár kivégeznek. Mert nékem az élet Krisztus, és a
meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát
jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem is tudom. Mert
vágyódom elköltözni, és a Krisztussal
lenni, mert ez nékem sokkal jobb, de
miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak.” Aztán
kicsit később ezt írja: „Legyetek ebben is testvéreim az én követőim!
mert mi példát adtunk nektek, mert
sokan élnek másképpen, írtam már,
és most is sírva mondom, hogy ők a
Krisztus keresztjének ellenségei. Az
ő végük kárhozat. Mert csak a földi
dolgokkal törődnek. Nekünk azonban a Mennyben van polgárjogunk.
Ahonnan az Úr Jézus Krisztust
is várjuk üdvözítőül. Aki az
Ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi
gyarló testünket, azzal az
erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket.” Jézus nélkül
– ezt írja az apostol – az ő végük a
kárhozat. Beletorkollik a földi Jézus
nélküli élet az örökkévaló Jézus nélküli létbe. Nekünk azonban polgárjogunk van a Mennybe. Nem azért,
mert jobbak a hívők a többinél, hanem azért, mert hisznek Jézusban.
Mert van kapcsolatuk VELE MÁR
ITT. És egy ilyen ember, hogy „…nekem az élet Krisztus…” azzal folytatja, hogy „…vágyódom elköltözni..” és
még közelebb kerülni a Krisztushoz,
mert az mindennél jobb.
Egy ilyen embernek a „levél lehullása”
azt jelenti, hogy egyik otthonából átköltözik a másikba. Egyik otthonából,
ahol eredményes munkát is végez, így
írja az apostol, de ahol sokféle nyomorúsága is van, átköltözik a véglefolytatás a 17. oldalon
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Használjuk fel az időt!
Az elmúlt bő fél évben bizonyára
valamennyiünk élete változott egy kicsit. Nemcsak az enyém, aki mindig
örökmozgó voltam, hanem – gondolom - valamilyen szempontból másoké is. Olyan dolgokat kellett átélnünk,
megtapasztalnunk, amiről sosem
hallottunk, amit az elődeinknek sem
adatott átélniük. Egyszercsak jött a
korona vírus és átírt mindent, felborította az eddigi szokásainkat. Olyan
helyzetet teremtett, amit elképzelni
sem tudtunk.
Egyszerre majdnem
mindenkinek otthon kellett maradnia hosszú heteken
keresztül, ami eddig
sosem fordult elő.
Váratlanul együtt
volt a család sokszor
egy viszonylag kicsi lakásban. Pár napig jaj, de
jó volt! Kialudhattuk magunkat, jutott idő együtt játszani, még
a takarításra is futotta az energiánkból. De a hírekben, különösen

a külföldről szóló beszámolókban
egyre nyugtalanítóbb adatok jutottak el hozzánk.
Minden gondolkodó emberben fel
kellett merülnie a kérdésnek : mi
történik körülöttünk és az egész
világon?
Mivel karanténra voltunk ítélve, nekem, mint boldog nyugdíjasnak volt
időm felvenni a kapcsolatot a rokonaimmal, ismerőseimmel. Sokan
beszámoltak, hogy x időben imádkoznak, hogy múljon el a járvány,
segítse Isten a betegeket, az eü. dolgozókat és a mindenféle munkásokat, akik most kifejezett
megterhelésnek vannak kitéve...
De azt alig mondta valaki, még
prédikációkban sem, hogy „az
Úr közel”! (Fil 4,5) Kevés volt
az olyan lelkész is, aki arra hívta volna fel a figyelmet, hogy mit
is mondott Jézus Krisztus a nagy
apokaliptikus beszédében? (Mt 24)
Voltak különféle felhívások, pl. maradjunk otthon, tapsoljunk, énekeljünk este 8-kor...

De olyan kevesen hirdették: „Akit
én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát és térj meg!
Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek:
ha valaki meghallja a hangomat és
kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és
vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Aki
győz, annak megadom, hogy velem
együtt üljön az én trónomon, mint
ahogyan én is győztem és Atyámmal
együtt ülök az Ő trónján. Akinek van
füle, hallja meg, amit mond a Lélek
a gyülekezeteknek!” (Jel 3,19-22)
Pedig minden mondanivaló között ez
a legfontosabb! Ha még nem engedtük be a zörgető Urat, ne késlekedjünk, mert nem tudjuk mennyi időt
kapunk még, meddig morfondírozhatunk! Bármikor lezárulhat a kegyelmi
idő és úgy járhatunk, mint a királyi
menyegzőre nem megfelelő ruhában
érkező vendég. (Mt 22,11)
Használjuk fel az ajándékba kapott
időnket arra, hogy felkészülten és
boldogan tudjuk várni az Úr visszajövetelét!
B. Klára

folytatás a 16. oldalról

talattól.” – A finom irónia, önirónia
is érződik benne. Ugyanakkor az is,
hogy nem csupa rosszat hoz az ősz.
Hanem van annak sok szépsége is.
És aki Isten szemével nézi a világot
és önmagát, az ezeket is észreveszi.
És ami ennél még sokkal több, tudja
azt, hogy mi van utána.
Mert mit olvastunk itt Jézus
Krisztustól? Mi várja a benne hívőket? – Várja az Atyai ház. Vár a számomra elkészített hely. És vár az a
Jézus, aki előbb helyettem ment föl a
keresztre, akiről nemcsak Pál apostol
mondja, hanem itt közöttünk is egész
személyesen, hogy szeretett engem,
és önmagát adta érettem, ki magára vállalta sok undok bűnünket, aki
elszenvedte minden büntetésünket,
és aki megígérte, hogy azokkal, akik
Benne hisznek szüntelenül velük lesz.
Ebben az ígéretben csúcsosodik ki,
amit Jézus itt mond: „Majd eljövök,
és magamhoz veszlek titeket, és ti is
ott lesztek, ahol én vagyok. Ez az üdvösség! Ott lenni, ahol JÉZUS VAN.
És ez már itt elkezdődhet a Benne hí-

vőknek. Sőt vagy itt elkezdődik, vagy
nem kezdődik el soha. Mert Vele találkozni csak ebben a földi létben lehet.
De Aki vele találkozott, az bizonyos,
hogy Vele lesz. Ezért olyan fontos itt
megragadni ezt a lehetőséget. Ezért
kezdi Jézus azzal, hogy higgyetek
Istenben, és higgyetek énbennem. A
jövőm be van biztosítva. Akkor félre
minden szorongással, félelemmel,
végezhetem a mának a feladatait, örvendezhetek mindannak, amit Isten
ad, hálát adhatok az Ő ajándékaiért,
mert bizonyos lehetek abban, hogy
életem van: „Akié a Fiú, azé az élet”.
És az ilyen emberek tudják hordozni sokkal türelmesebben a terheket,
a kellemetlenségeket is, és nemcsak
az ő szívük van tele reménységgel, hanem másokba is tudnak reménységet
önteni. Éppen ezért időszerű Péter
apostol figyelmeztetése: „Ne emberek
kívánsága, hanem Isten akarata szerint töltsétek a testben hátralevő időt.”
Cseri Kálmán
(Elhangzott a MERA rádióban 2020.05.15-én)

gesbe, az örök lakásába, ahol semmi
nyomorúság többé nem lesz, nem lesz
többé könny, gyász, betegség, fájdalom, nem érik megaláztatások az embereket, hanem a mi nyomorúságos
testünket Jézus Krisztus dicsőséges
testéhez hasonlóvá teszi. Ahol megláthatjuk azt, amit hiszünk, ahol beteljesedik minden ígéret, amiben itt
reménykedtünk. Az ilyen embernek
is fáj sokszor ez a nyomorúságos test,
különösen úgy életünk őszén, de tudja, hogy dicsőséges test várja őt. Az
ilyen embernek is vannak emlékei, de
ha emlékezik, tele van a szíve hálával Isten iránt, Akitől olyan sok meg
nem érdemelt jót kapott. És az ilyen
ember túllát élete őszének a nehézségein. Nem amiatt panaszkodik, ami
már nincs, hanem azért hálás, ami
még van, sőt ami csak ilyenkor van.
Illyés Gyulának van egy négy soros
verse. Olyan szépen kifejezi ezt: „Húzza
földre gyümölcse az ágat, tanulom az
alázatosságot. Talpig díszben pompáztam tavaszkor, recsegek a dús tapasz-
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Az idő
Többen észrevettük és megjegyeztük, hogy milyen sokan hazatértek
közülünk az elmúlt két évben. Szinte
megsokasodott a számuk azoknak,
akikhez az időnek vége elérkezett.
(1Korintus 10,11). Míg mások, mi,
úton vagyunk hazafelé. Az idők jelei
arra hívják fel a figyelmünket, hogy
az idő közel van (Jel 1, 3).
Mégis, sokan úgy gondolkodnak, hogy
ők még fiatalok, ráérnek ezzel foglalkozni. Valakit megkérdeztem, vajon
foglalkoztatja-e őt az a sok jel, ami az
idők végének közeledésére figyelmeztet, azt válaszolta, hogy „van nekem
más dolgom is, nincs időm ilyenekkel
foglalkozni.”
Mi, keresztyének tudjuk, hogy időbe
zárt világ az életünk, aminek a kereteit Teremtőnk határozta meg a bölcsőtől a koporsóig. A 31. Zsoltárban
így olvashatjuk: „Életem ideje kezedben van.” Mégis nagy hálára ad okot
a tudat, hogy a hívőnek halála idején
is reménysége van. (Példabeszédek
14, 32). Vagyis egyszer mindenkinek
eljön az idő, amikor mindent el kell
engednie, de Isten az övéit akkor sem
engedi el. Isten a hívők maroknyi csapatát, a köztes idő felelősségteljes felhasználására akarja figyelmeztetni.
Lássuk először mit is tudunk az
efézusiakról? Efézus missziói központ volt. Hitük híre messze elterjedt.
A hálatelt szívű hívek felelőssége annál
nagyobb. Rajtuk van a világ szeme.
Nagyító alatt van szent életük, engedelmességük, bizonyságtételük, és az
imaéletük is. Mert az alkalmas időt
ezekre kellene felhasználni. Nekünk
is! Másokat is megismertetni azzal
az igazsággal, amit mi már megértettünk. Ez nem könnyű feladat. Talán
nem túlzok, ha azt mondom, hogy
életmentés.
Ezt a nagy felelősséget érzi Pál a második Timóteushoz írott levél megírásakor is. Gondoljunk csak bele,
hogy milyen körülmények között írta.
Bilincsbe verve szenved az evangéliumért. Számol a kivégzésével, vértanú
halálával /római polgárként lefejezésre számíthatott/. Nem azt kéri, hogy
imádkozzon érte szolgatársa, hanem

hogy az IGE tovább hirdettessék –
türelemmel, józanul, alkalmas és alkalmatlan időben.
Óh, ha mi is, ilyen elszántan igyekeznénk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy az előttünk elment
testvérek szolgálata folytatódhasson.
(Például imában hordozni tovább azt
a missziói területet, ahol ők hűségesen szolgáltak!) A kidőlt oszlop helyére állni. Gondoltatok-e már erre?
Nézzük meg őszintén, milyen a mi
idő felhasználásunk? Idő beosztásunk? A bűnösök közt első én vagyok.
Félve visszavonulok, ha az alkalmas
időt bizonyságtételre kellene kihasználni. Ha ki- ki összeírná, hogy csak
a tegnapi napon mi-mindenre jutott az idejéből, oszlop diagrammba
rendezve, meglepő eredményre jutnánk. A produktív idő /Úrral töltött
idő, mindennapi feladatok / lenne a
kisebb, az improduktív idő /Pató Pál
munkálatok, elmulasztott feladatok,
elszalasztott alkalmas idő stb…/ lenne a magasabb torony.
Például az orvosi rendelőben, ahova
előre bejelentkeztél, időben ott voltál,
mégis már több, mint egy órája várakozol. Magadban pufogsz, robbanni
tudnál, emelkedik a vérnyomás, no
ez aztán az abszolút improduktív idő!
Pedig lehetne produktív, sőt alkalmas
idő is, ha kihasználnám. Ha bosszankodás helyett felidézném magamban
a reggeli csendesség során olvasott
Igéket, ha alaposan átgondolnám, hogy
abból mit tudnék hasznosítani mások
és a magam hasznára. Imádkozni is
lehetne várakozás közben. A reggeli
csendességben úgyis alig maradt rá
idő, mert indulni kellett …, ha a lélek

indít beszélgetést kezdeményezni a
mellettem ülővel. Ha Isten úgy rendezi a körülményeket, kihasználni a
rendelt időt. A Prédikátorok 3. fejezetéből tudjuk, hogy Istennél mindennek rendelt ideje van. Vagyis a rendelt
idők mögött is Isten áll. Nincs jogom
azt felelőtlenül másra használni.
Az ÚSZ-ben a rendelt idő, a betlehemi
éjszakától a Húsvét reggelre mutat,
onnan egészen a Jelenések könyvének
ama napjáig, amelyre figyelmeztet,
hogy közel van. (Jelenések 3,1). Ám
annak a napnak az idejét senki sem
tudja, sem az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya. (Márk 13, 32-33).
Ezért a figyelmeztetés: „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek!”
Személyes életemben a produktív időnek három alap feltétele van: Isten
előtti egyéni csendességem, csendesség Istennel– itt az Ige hallgatásra
gondolok–, a harmadik az a gondolati elcsendesedés, hogy a megértett
igék alapján hol s miben kell engedelmeskednem. Ha ebből csak egyet is
elmulasztok, akkor egész nap hiába
lótok- futok nagy igyekezettel, nem
lesz áldás a munkámon, nem lesz áldás a szolgálatomon, nem lesz áldás
az életemen.
Jól vigyázzatok, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva
az alkalmas időt! Nagy felelősség van
rajtunk, hogy kihasználjuk-e és hogyan,
az alkalmas időt! Cseri Kálmán nagytiszteletű úrnak volt erre egy nagyon
emlékezetes példabeszéde. Vasárnapi
Istentiszteletek közötti időben be- bekukkantott a gyermekek termeibe,
hogy ott van-e a szolgálattevő?! A mi

Hmmm…
Három asszony panaszkodott egymásnak amiatt, hogy újabban olyan
kevesen vesznek részt az istentiszteleteken. Az egyik ezt mondta:
„Mostanában előfordul, hogy már csak harmincan-negyvenen vagyunk
együtt egy-egy alkalommal.” A másik így folytatta: „Nálunk néha már
hat-hét személynél tartunk.” A harmadik, egy hetvenes éveiben járó
hölgy ezt mondta: „Minálunk olyan kevesen vagyunk, hogy amikor a
lelkipásztor azt mondja, hogy »drága szeretteim«, hirtelen elpirulok.”
Dr. Gerzsenyi László gyűjtése

19

2020 / 2
termünk melletti teremben még nem
volt ott a szolgáló, sőt még pár perccel
kezdés előtt sem. Ekkor végre futva,
az utolsó percben, lihegve megérkezett. A nagytiszteletű úr útját állta:
„Állj meg, testvérem, fújd ki magad!
Látom nem volt időd meghallgatni a
8 órás Istentiszteletet. Menj be, hallgasd meg nyugodtan az Igét, én most
ráérek, megtartom helyetted az órát.
–Nem, nem nagyon köszönöm, meg
tudom tartani az órát, készültem,
de nagyon köszönöm, s már futott is
volna tovább a terme felé, ha a
nagytiszteletű úr, újra meg
nem állítja.
–Sajnos így nem mehetsz be a gyerekekhez! Jól jegyezd meg: a
sebész orvos se megy
be a műtőbe bemosakodás nélkül, mert az
a beteg életébe kerülhetne. Menj csak
nyugodtan a templomba és hallgasd meg az
istentiszteletet.
Ezen a gyakorlatias példabeszéden keresztül egy
életre megtanultam én is, hogy ha
Isten engem érdemtelenül kiválasztott a bizonyságtételre, akkor én sem
komolytalankodhatok az alkalmas
idő felhasználásával.
Jézus Krisztus élete, az Atya órájához igazított időgazdálkodása legyen
számunkra a követendő példa. Ő földi
életének minden percét küldetésének
teljesítésére fordította. A római levélben olvassuk, hogy még földi élete
végén is „a rendelt időben halt meg
Krisztus az istentelenekért.” Róma 5,6.

Isten időfelhasználásának szélső értékeit a Zsoltárok 30,6-ban olvassuk:
„Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át tart a kegyelme.”
„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van.
Isten ajándéka.” Efézus 2,8. Nem lehetünk elég hálásak azért, hogy ebbe a kegyelmi időbe oly sok minden
beletartozik.
-A tudatlanság ideje: Cselekedetek
17,30.
-A türelmi idő: Róma 3,25.
-Menedék a nyomorúság idején:
Zsoltárok 9, 10.
-Kővár a szükség idején
-A cselekvés ideje: Timóteus
4,2. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan
az idő!
Vannak elmulasztott alkalmas idők: emlékszem,
amikor a vasárnapi iskolában egy új kislány jött oda
hozzám az óra után. Pál életének legfontosabb állomása, a megtérése volt a téma
az órán. Nagyon megérinthette
az Ige, mert közölte velem, hogy ő
is szeretne megtérni. Most! Kértem,
hogy várjon egy kicsit, amíg a gyerekek elhagyják a termet, no meg egy
–egy szülő is odajött. Láttam, hogy
nem örül, hogy épp őt várakoztatom
meg, de abban a helyzetben nem tehettem mást. Vagyis tehettem volna, ha felismerem az alkalmas időt.
A következő pillanatban feldúlt arcú
apuka rontott be és méltatlankodva
a várakozás miatt, szinte kiráncigálta a „megtérésre váró” kislányt. Sok
év múltán még ma sem hagy nyugodni a mulasztásom, mert többé

Fontold meg!
* A mi időnket és Isten idejét nem ugyanazzal az órával mérik. A lényeg
nem a korai felkelésben, hanem a nap kihasználásában van.
* Nem azok a legjobb vadászok, akik folyvást fújják a kürtöt.
* Isten nem tesz a restség feje alá kispárnát.
* Aki egyszerre két ellentétes irányba szeretne elindulni, az nem halad előre.
* Aki nem akar, amikor tud, az nem fog tudni, mikor akar.
* Egy szem tett értékesebb, mint egy zsák határozat.
* Akik semmit sem tesznek, azok mindig elsők a kritizálásban.
* Aki nem képes haragudni a rosszra, az nem tudja szeretni a jót.
C.H. Spurgeon

sajnos nem találkoztunk. Isten végtelen kegyelmében bízva, bűnbánattal, imádságban arra kértem az Urat,
hogy fogadja el kis tanítványának ezt
a kislányt, azért az elszántságáról tanúskodó MOST-ért.
A Szentírásból számtalan jó példáról olvashatunk, olyan emberekről,
akik felismerték és jól használták fel
az alkalmas időt. (Etióp kincstárnok,
Kananeus asszony, Bartimeus, vérfolyásos asszony, a százados, Zákeus,
Naámán rabszolgája…) Ugyanakkor
sok tanulságos példa van arra is, akik
nem használták ki az alkalmas időt.
(Gazdag ifjú, a nagy vacsora meghívottjai, Lót felesége, a gazdag, Júdás….)
Lássuk, miért olyan fontos Pálnak,
hogy figyelmeztessen minket, hogy
bölcsen használjuk ki az alkalmas
időt? A válasz az Ige folytatásából
olvasható: „Mert az idők gonoszok.”
Oly időben élünk, amelyben az ember
uralkodik a maga és mások kárára.
(Prédikátorok 8,9).
Végül meg kell említeni azt is, hogy
sokasodnak az idők jelei: természeti
jelenségek, januári villámlások, jéghegyek eltűnése, fekete lyukak- az utolsó öt évben 349 helyen. Járványok,
sárga veszedelem, a Biblia említi.
Olthatatlan, földrészeket eltüntető
tüzek. A mi korosztályunk még azt
tanulta, hogy legyőztük a természetet? Micsoda tévedés!
Avagy tudatos félrevezetés? Nem tudom, de azt látom, hogy mindeközben az emberiség némán szemlélődik.
Maximum arra koncentrál, hogy felvásárolja a szupermarketek élelmiszer készletét. Mert az a fontos, hogy
a has tele legyen. Van, aki hangot ad
a cinizmusának, mondván, ez már
engem nem érint, nem érdekel, majd
oldja meg az utánunk jövő nemzedék.
Kedves Testvérek! Böjti szelek fújnak.
Jó lenne, ha Isten népének bűnbánati
böjtje lehetne ez az időszak, ha az Ige
mérlegén könnyűnek találtattunk. De
nem formálisan, hanem igazán kellene bűnt vallani az Úr előtt minden
elmulasztott alkalmas időért. Valljuk
meg őszintén, hogy magunktól teljesen
alkalmatlanok vagyunk a hitetlenek
evangelizálására. De ha az Ő drága
vére megtisztít, megújít, akkor vele
a „kőfalon is átugrom” – akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő.
Szalóczyné Móray Inke
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Ránk is várnak
„A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak meg- tek voltak írni, csak vártak. Sokan tapasztalhatják ezt
jelenését” (Róma 8,19.)
az ünnepi üdvözletekkel kapcsolatban is. Akik jó előre
A karácsony előtti hetekben mindenki természetesnek elküldik ünnepi jókívánságaikat, azok hasonló jóban
tartja, hogy több szó esik a várakozásról. A nagy, az Ígéret részesülhetnek. Ma már nem kell képeslapot vásárolni,
beteljesedésének emlékünnepére való várakozás szám- postán hosszan sorban állni, néhány perc alatt megírtalan kisebb várakozásra bomlik szét. Várunk az aján- hatjuk e-mailen. Akik időben elkezdik az ajándékozni
dékra, a „meglepetésre”, s arra, hogy sikerüljön örömöt valót gyűjteni, maguk is örülhetnek majd a szeretet ünszereznünk. Milyen érdekes: míg valamit várunk, Valakit nepén. Ha semmit nem kapnának is viszont, az az öröm,
várunk, ránk is várnak! Azok, akiktől a segítséget, a kel- amelyet sikerült szerezni, kamatostól száll vissza rájuk.
lemes meglepetést várjuk. S így természetes! Nem a „va- A rokonok, barátok mellett mindig sokat várunk a gyülelamit valamiért” elven, hanem az „amint akarjátok, hogy kezettől, a lelki testvérektől is. Ne felejtsük el, ők is várnak
az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképpen csele- ránk. Jogosan várják, hogy jó testvérek legyünk. A világjárvány idején nem tudjuk ugyanolyan
kedjetek azokkal” (Máté 7, 12.) alapján.
De kik várnak ránk? Azok, akiktől mi
módon bizonyítani szeretetünket, de
KRISZTUS KÖVETÉSE
is a legtöbbet reméljük: rokonaink, baa szeretet még ekkor is találékony!
rátaink, lelki testvéreink, embertársa- Egészet adni – sohase felet.
Ha valaki előtt még nem lenne világos,
ink. Mindig - de különösen sorkatona Vállalni mindent – bármit is jelent.
hogy kik várnak tőle valamit, kérdezkoromban - szerettem levelet kapni. A
ze meg önmagától, hogy kitől, kiktől
végtelennek tűnő egyforma hétközna- Egészet adni – mindent, ami van,
várok én valamit! Amennyit teszünk
pokon ünnepet jelentett egyetlen levél ami csak vagyok – maradéktalan.
másokért, annyit várhatunk tőlük joérkezése is. A fentebb idézett igevers
gosan! Tegyünk meg minden tőlünk
Szent–Gály Kata
buzdítása alapján elkezdtem leveleket
telhetőt! Ne mástól várjuk a kezdeírni. Minden rokonnak, barátnak, akinek
ményezést! Merjünk kezdeni! Közel és
a címét tudtam, vagy megszerezhettem. Az eredmény távol sokan várnak ránk a világjárványos adventben is.
csodálatos volt! Én is kaptam. Volt olyan nap, amikor Ne várjanak ránk hiába!
kettőt-hármat is. A többiek irigykedtek. Azok, akik resid. Nemeshegyi Zoltán

Vissza az alapokhoz...
Megkaptam körlevelüket, meg az
Antenna újságot, amit köszönök.
Azok a bizonyságok, amelyeket olvastam, nagyon építőek voltak és
tetszettek, ugyanezeket én is megtapasztaltam, mivel több mint 30 éve
járok az Úrral. Nem bántam meg egy
percig sem, mert mindig velem volt
és van is. Csak pár bizonyságot szeretnék megosztani a rengeteg közül,
hogy az Úr hogyan viselt gondot rám.
Apám alkoholista volt, a család szétesett, akkor tértem meg 25 évesen,
most 59 éves vagyok. Evangélikus vallású vagyok, meg voltam keresztelve,
konfirmáltam is, de jó pár évig nem
érdekelt az egyház. Megpróbáltam
a saját fejem után menni. Rájöttem,
hogy milyen ocsmány a világ és megutáltam. Visszatértem a régi alapokhoz, Jézushoz.
Már a megtérésem előtt megóvott
az Úr – például a verekedésektől.
Hozzám vágott valaki egy vadgeszte-

nyét, a szememtől pár centire landolt,
simán kiverhette volna a szemem.
Már vak lennék, de az Úr feljebb
irányította pár centivel. Sok volt az
idegeskedés, de az Úr megóvta az
idegrendszeremet. Vagy ha károsodott is, akkor is megóvott az Úr egy
két neves prédikátor által, akiket ő
mutatott, hogy hozzájuk menjek el.
Párszor elestem a motorral, simán
lehetett volna komoly bajom, de az
Úr ott is megóvott.
Az utóbbi időben, 6-8 éve nagy családi feszültség alakult ki, én lettem a
hibás, a bűnbak, de kértem az Urat,
hogy segítsen meg, hogy el tudjam
viselni, és megerősítette a lelkemet, nem rogytam össze. Anyám
egyre betegesebb lett, de egy szép
napon azt a megoldást adta az Úr,
hogy engem változtatott meg, hogy
másképp fogjam fel a dolgokat és
megerősített.
Érzem, hogy mindig meghallgat és

előbb-utóbb teljesíti a kéréseimet,
ott van mellettem.
Semmiben nincsen hiányom, mert
kielégíti minden szükségemet. Nekem
csak ki kell tartanom mellette és élvezhetem szeretetét. A sokszorosát
kapom, mint amennyit neki adtam.
Reggelig tudnám írni a megtapasztalásaimat. Éjjel nappal érzem, hogy
szeret, és vezet, mit tegyek vagy ne
tegyek.
Megvallom őszintén, hogy az adásaikat csak ritkán hallgatom, nem
tudom, hogy miért. De az Antennát,
meg más hívő újságokat, könyveket
szeretem olvasni. Jók ezek mind,
sok áldást adnak. Sokszor le vagyok
döbbenve, hogy az Úr miket tesz emberekkel, hogyan cselekszik velük.
Nagyon felemelő, hogy Ő a világ Ura
és azt szereti, ha szólok hozzá imáimban, ha kérek valamit.
Tisztelettel:
K. Zoltán, Békéscsaba
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Van, vagy nincs?!
Egy fadöntő látta meg elsőnek a rohanó csónakot a hat
idegen gyerekkel. Ahogy később kiderült, a gyerekek a
nemzetközi cserkésztáborhoz tartoztak s a Csiribókról
jöttek alá a folyóra, játszani. Meglelték az öreg Hiribi
csónakját az égerek között, beleültek s beeveztek vele a
víz közepéig. Ott eltörött az ócska evező s az ár sodra elkapta a csónakot. Mikor a fadöntő meglátta a bajt, már
alig negyven-ötven lépésnyire volt a csónak az átszakadt
gáttól. A vízesés dübörgésétől nem lehetett hallani, hogy
kiáltoztak-e a gyerekek vagy nem és látni sem lehetett
tisztán az arcukat, olyan iszonyú sebességgel ragadta
a víz a csónakot. A fadöntőbe beleakadt a rémülettől a
szó. Csak szürkére vált arccal meredt
a látványra. A csónak a hat gyerekkel
rohant neki a vízesésnek és az ember
ott a parton tudta, hogy nincs földi erő,
ami megállíthatná.
És ekkor történt a csoda.
Később így mesélték el a szemtanúk: a
csónak szédítő sebességgel rohant, már
ott volt a vízesés fölött szinte, már a
következő pillanatban alá kellett volna
zuhanjon a mélységbe… és akkor hirtelen megállt. Megállt a harsogó víztömeg
közepén, mintha megakadt volna valamiben. És állt mozdulatlanul. A fadöntő
kiáltozására felrohantak a tutajosok a
gát alól és kimentették a hat gyereket.
Nem ment gyorsan a mentés, beletelt
egy óra is, de a csónak állt mozdulatlanul, csak remegett minden deszkája a
víz erejétől. Hanem abban a pillanatban, amikor az utolsó gyerek is kimászott belőle a fölötte átdobott kötélen:
megrázkódott, elejével a magasba emelkedett és alázuhant a mélységbe. Forgáccsá ment szét alul a sziklákon.
De a gyerekek akkor már biztonságban voltak.
Még aznap elterjedt a csoda híre a környező kis havasalji falvak babonás népe között. Baradlay tiszteletes este tudta meg a kovácstól. Érdeklődve hallgatta végig a
történetet és bólogatott hozzá, ahogy ilyenkor szokás.
– Isten – mondta – az Úr hatalma végtelen.
– Jó-jó – mosolyodott el a kovács a papos beszéden – de
ha nincs ott az a karó, vagy sziklakő, vagy mi a fene, ami
a ladikot megakasztotta, ha nincs véletlenül pontosan
azon a helyen, akkor az Úristen se sokat tehetett volna!
A fiatal pap szokva volt már az ilyen beszédhez és meg
se hallotta jóformán. De másnap reggel valahogy eszébe
jutott megint. Véletlen? Vagy Isten? Valaki húsz évvel ezelőtt bevert egy cölöpöt a gátba és valamivel erősebben
verte be, mint a többit. A gátat elvitte közben az árvíz,
de az egy cölöp ott maradt. Talán azért kellett erősebben beverje annak idején éppen ezt az egy cölöpöt, hogy
húsz év múlva megmenthesse általa hat gyermek életét?
Véletlen? Vagy Isten? Vagy mind a kettő ugyanaz?

Napközben többször visszatért hozzá ez a gondolat és
olyankor mindég valami furcsa nyugtalanságot érzett.
Mintha valami célja lett volna ennek a gondolatnak,
mintha valami feladat kapcsolódott volna hozzá, csak
nem tudta még, hogy mi. Délután elindult szokott sétájára. Két éve, amióta a teológiáról ide került, ebbe az
elhagyatott kis hegyi faluba, minden délután megtette
ezt a sétát. A tiszta, éles levegő, az erdő illata s a csönd,
mely úgy borult alá a hegyekre, mint egy áttetsző finom
üvegbura, világos és józan gondolatokat ébresztett benne a séták alatt és szüksége volt ezekre a világos és józan
gondolatokra. Szüksége volt, mert rá akart jönni minden
áron arra, hogy mi a papi élet feladata ezen a földön. Azzal tisztában volt,
hogy maga az egyházi szolgálat még nem
feladat, csak kötelesség. Mint ahogy a
tisztviselőnek is kötelessége napi nyolc
órát akták eligazításával eltöltenie egy
irodában. Azonban ezen a kötelességen
belül egy feladatnak is lennie kell, ezt
érezte tisztán és világosan. Minden embernek kell legyen egy feladata ebben az
életben – kötelességen belül, vagy azon
felül is talán – mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi
világ több kell legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden
ember egy fogaskerék szerepét tölti be,
ezt érezte tisztán és világosan. Minden
embernek kell legyen egy feladata, egy
titkos küldetése, mely Istentől való.
Baradlay tiszteletes az Istenre gondolt, aki ott van valahol minden titok mögött és lassan haladt megszokott
ösvényén a folyó felé…
…A part elhagyott volt. A duzzasztó-tó vizén a malmos fehér
libái úszkáltak. A víz zúgása elnyomott minden hangot s
a folyó fölött illatos kék pára lebegett, mint maga a békesség. A malom mozdulatlanul állt és élettelenül, mint egy
koporsó, amit
elfelejtettek betenni a földbe. A
Az emberi világ több kell legyen,
pap az ajtóhoz
mint egy bonyolult szerkezetű
ment, de zárva
gép, melyben minden ember egy
volt. Egy pillafogaskerék szerepét tölti be….
natig tanácstalanul állt ott és
szeme a vízesés
felé kalandozott.
És akkor újra az
eszébe jutott a csónak dolga, amiről a kovács beszélt volt.
Hát itt, persze, itt történt a dolog. Valami furcsa kíváncsiság a gát felé irányította a lépteit. S akkor a szeme
egyszerre csak megakadt valamin. Az átszakadt gát túlsó csonkján, egészen elöl, a harsogva alázúduló víz fölött
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valami szürkeség gunnyasztott. Egy ember. Egy ember
ült ott mozdulatlanul és a vízbe bámult.
Ahogy közelebb ment, megismerte. Az öreg Hiribi volt, a
halász. Mint egy vén, hajlott hátú gém, úgy kuporodott a
földsánc szélén és meg se mozdult. Csak amikor szemben
vele, a kettétépett gát túlsó csücskén, megjelent a pap
alakja, csak akkor emelte föl lassan a fejét. Hunyorgatva
nézett, ahogy a vénemberek szoktak, aztán kalapjához
emelte a kezét és a szája mozgott. De nem lehetett hallani a zúgásban, hogy mit mondott. Később újra mondott
valamit és alámutatott a vízre. A pap megrázta a fejét,
kezét a füléhez emelte és a vízre mutatott. A vén Hiribi
megérthette, mert nem mondott többet semmit, csak
legyintett. Aztán lassan fölállt és döcögve megindult a
parton lefele, a tutajosok pallója felé.
Vajon mit akarhat? –
tűnődött a tiszteVan Isten, vagy nincs Isten?
letes. Tudta, hogy
Lássa, ez a kérdés.
az öreg több mint
húsz esztendő óta
nem járt templomba. Történt vele valami akkor régen s azóta haragban állt az Istennel, úgy
mondták az emberek. Kíváncsi volt és várt. Nézte a hatalmas víztömeget, ahogy mint egy kristálytiszta tömb
alázúdult a mélységbe és dübörögve zúzódott porrá odalent a fekete sziklatarajokon. Újra eszébe jutott a csónak,
amiről a kovács mesélt. Ha alázuhant volna, gondolta,
ma hat gyerek nem élne. Hat gyerek: hat emberi élet…
Isten kegyelme végtelen.
Időbe telt, amíg a vén Hiribi átkerült a pallón. Amíg döcögve végigjött a gáton s megállt a pap mellett.
– Adjon Isten, Hiribi – köszönt reá a pap.
Az öreg csak morgott valamit, hangját elnyelte a zúgás.
Aztán előre hajolt és görcsös, száraz kezével odamutatott a rohanó ár közepére.
– Lát ott valamit?
Majd közelebb hajolt a paphoz és úgy ordította a fülébe
a kérdést:
– Lát valamit ott?
A pap odanézett, ahova a Hiribi keze mutatott. A vastag,
sima víztömb zöldessárga volt és átlátszó, mint az üveg.
Látni lehetett alatta a simára csiszolt köveket s a kövek
között megkapaszkodó sötét vizifüvet, melyet csapkodva lengetett a víz ereje.
– Nem! – ordította bele a vénember fülébe. – Semmit
se látok!
– Na azért! – recsegte vissza az öreg Hiribi és szeme jelentősen nézett a pap arcába. Egyesen a szemébe nézett,
sokáig. Különös nézése volt, a pap nyugtalan lett tőle.
– Mi kellene ott legyen?
Az öregember tekintete titokzatos lett. Aztán odahajolt
egészen közel a pap arcához.
– Ott akadt meg tegnap a csónak! Pontosan azon a helyen! Hát miben akadt meg, azt mondja meg nekem?
A pap újra odafordult a vízhez. Szeme kutatva fúródott
az átlátszó, zöldessárga tömbbe és felszántotta a talaját.
Sima kövek. Fűcsomók. Újra sima kövek. Más semmi.
Talán a harsogás okozta, vagy a sebesen rohanó víz, de
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a papot valami furcsa szédülés fogta el egy pillanatra és
meg kellett fogodózzék az öregember vállában.
– Na? – horkant rá az öreg – hát mit szól ehhez?
– Biztos, hogy ott akadt meg a csónak?
De érezte, hogy gyerekes és félszeg ez a kérdés. Az öreg
erősen ránézett.
– Máshol talán lát valamit, amiben megakadhatott volna?
Nem, máshol sem volt semmi. Se cölöp, se szikla, se egyéb.
Csak a rohanó vízoszlop s alatta a simára csiszolt talaj.
– Jöjjön – mondta a pap és megijedt a saját hangjától.
Megmarkolta a vénember zekéje ujját és húzta maga után.
Mikor már eltávolodtak annyira a gáttól, hogy nem kellett kiabálni, szembe fordult vele.
– Mit akar mondani?
Az öregember meghökkent.
– Én? Itt a tiszteletes úr kell mondjon valamit, nem én.
A pap néhány pillanatig rámeredt a barázdás, fakó arcra, a fogatlan csorba szájra, mely félig nyitva állt és úgy
mutogatta feketére vénült ínyét, mint aki csodára vár.
Aztán elfordult és a földet kezdte szemlélni.
– Az Úr csodálatosan működik – mondta gépiesen a
szája, de ugyanakkor érezte, hogy amit mond, az élettelen és üres.
– He! – reccsent egyet az öreg Hiribi hangja – ha mást
nem tud, akkor hallgasson ide: van Isten, vagy nincs Isten?
Lássa ez a kérdés. És ezt nem lehet csak úgy elintézni,
hogy betanulok mint a mátyásmadár néhány szót, amit
mások leírtak s azt aztán mindég elmondom. Mert ide
hallgasson: én valamikor azt hittem, hogy van. Ez még
akkor volt, régen, gyermekkoromban. Aztán fölnőttem,
megházasodtam, családom lett s akkor már nem voltam
többé biztos a dolgomban, hogy van-e vagy nincs. Na és
aztán akkor történt az velem. Tán hallott róla maga is.
Több mint huszonöt éve már annak. Betegség verte le mind
a három fiamat egyszerre. A doktor, akit kihoztunk volt
a városból, azt mondta: olyan ragályosság esett beléjük,
ami ellen nem találtak föl szert. A pap is eljött hozzánk
és azt mondta: Isten az egyetlen segítség.
– Tudja, én akkor nem voltam ám ilyen ágrólszakadt, mint
most. Volt egy ügyes házam, százhúsz juhom, három tehenem s valami kaszálóim az erdő alatt. Azt mondtam a
papnak: ide hallgasson. Van Isten, vagy nincs? Van, felelte a pap. Hát ha
van, akkor mit
kíván tőlünk ez
Mitől akadt meg a csónak, ott
az Isten? Hogy
ahol semmi sincs, ami
jókat tegyünk és
megakassza? Erre feleljen?
segítsünk a szegényeken, meg
miegyéb, felelte
a pap. Elég sok
mindent mondott, én biza nem emlékszem már rá, de
azt magának úgyis tudnia kell, hogy miket mondanak
ilyenkor a papok. Elég az hozzá, hogy én a végin megkérdeztem azt a papot: s ha én Isten kedvében járok, ő is
megsegít engem? Meg, felelte a pap. Én pedig még azon a
napon szétosztottam mind a százhúsz juhomat a legszegényebbek között, mind a három tehenemet odaadtam
egy-egy sokgyermekes özvegyasszonynak, akinek az urát
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leütötte a fa. Ami kis pénzem volt, szétosztottam azt is s
aztán azt mondtam: na Isten, én megtettem a magamét,
úgy ahogy te kívántad. Most aztán rajtad a sor! S azon az
éjszakán meghótt mégis mind a három fiam.
– Hát lássa, én akkor azt mondtam: nincs Isten. Hazudnak
a papok. És egészen jól megéltem a magam módján
huszonegynehány évig úgy, hogy nem volt Isten. Mert
tudja, az úgy van, hogy csak akkor nem lehet elbírni az
életet, ha az ember nem biztos abban,
hogy van-e vagy nincs. Ha az ember
ide-oda töpreng ezen. Hiszi is, meg
nem is, hogy nincs. De ha egyszer tudom azt, hogy nincs, akkor már éppen
olyan jól meg lehet élni mellette, mintha azt tudnám, hogy van. Békességben
éltem húszegynéhány évig, mert tudtam azt, hogy nincs. És most itt van, ni:
hat ilyen idegenből idevetődött gyerek
ellopja a csónakomat, a csónakot odahajtja a víz a gáthoz s a hat gyereknek
a csónakkal együtt el kell pusztulnia,
mert nincs Isten, aki megállítsa azt,
ami egyszer a pusztulásba indult. És
mégis megállt a csónak. És addig áll,
amíg kimentik belőle a hat gyereket. S
akkor tovább megy és vége. És nincs se
karó, ami kiálljon a vízből, se cölöp, se
egy valamirevaló kő, ami megakaszthatná a csónakot. Hogy az ember azt mondhatná: fene nagy
szerencséjük volt! Semmi nincs. Hát lássa, tiszteletes úr,
ez itt a baj. Nincs Isten. Jó. Az én három fiam meghalt
akkor, mert nincs Isten. De akkor miért nem pusztult el
ez a hat is? Mitől akadt meg a csónak, ott ahol semmi
sincs, ami megakassza? Erre feleljen?
A vénember savószínű szemei úgy tapadtak a pap arcára,
mintha ki akarták volna szívni belőle a választ.
– Nem ismerhetjük az Úrnak útjait – felelte akadozva a
tiszteletes – gyarló emberi elménk nem foghatja föl az
Ő szent nagyságát…
Az öreg ember sóhajtott.
– Idefigyeljen. A tutajosok egy része odalent azt mondja,
hogy minden csónak megakadna azon a helyen, ha hat
gyermek súlyával megterhelnék. Ők tehát azt mondják,
hogy nincs Isten, csupán a víz sekély azon a helyen. A
többi tutajos nem mond semmit, csak vonogatja a vállát. Ezek azok, akik nem biztosak benne, hogy van-e,
vagy nincs. Hát most, ha lenne nekem még egy csónakom, végire járnék a dolognak. Ha velem is megakadna
ugyanazon a helyen, akkor azoknak lenne igazuk, akik
azt mondják, hogy nincs Isten, csak a víz sekély. Ha pedig odavesznék, akkor ez azt jelentené, hogy van Isten
s hogy ez az Isten valami oknál fogva megmentette azt
a hat gyereket. Érti ezt, tiszteletes úr? De az a baj, hogy
nincs másik csónakom s így az igazat egyéb úton kellene
megtudni. De hogyan? He?
Majd hogy a pap nem felelt azonnal, még hozzátette:
– Mert ha se kő nincsen ott, se cölöp nincsen ott, akkor
mi az, ami megakaszthat egy csónakot, hacsak nem…?
– Az Isten – felelte a pap csöndesen és bólintott – az Isten
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nem egy csónakot, de egy hajót is megakaszthat, Hiribi.
Nem egy hajót, de egy egész világot. Ha úgy van kedve…
A vénember felmorgott.
– He. Ha úgy van kedve! Ezt akkor mondják a papok, ha
nem tudnak felelni arra, amit az ember kérdez tőlük. De
mondok én valamit a tiszteletes úrnak – és itt az öregember kiegyenesítette hajlott derekát, s görcsös ujjával
megbökte Baradlay mellén a kabátot – én nekem lehet
egyszer így kedvem, s egyszer úgy, mert
én ember vagyok csak. S magának is
lehet, mert maga is csak ember. De
Istennek, ha van, nem lehet. Érti? Ő
kell tudja, hogy mit csinál s mit miért
csinál. Azért Isten. Ha van. Már pedig
ezt tudni kellene, hallja. Mert amíg tudom azt, hogy nincs, hát addig nincs.
Éppen úgy megélek, mintha azt tudnám, hogy van. De ha tudom is, meg
nem is, hogy van és tudom is, meg nem
is, hogy nincs: úgy tiszteletes úr, sem
élni, sem meghalni nem lehet…
Azzal megfordult s szóköszönés nélkül
otthagyta a papot a víz partján. Vissza
se nézett, csak ment, döcögött, míg el
nem nyelték a folyóparti égerek.
Baradlay tiszteletes azon a napon semmit sem aludt. Egész éjszaka fel s alá járt
a szobájában. Másnap, úgy alvatlanul,
karikás szemekkel, fölkapaszkodott a Csiribókra, a cserkésztáborhoz. A hatalmas tisztás tele volt sátrakkal.
Tizenhat nemzet lobogója lengett az árbocrudakról. Csak
úgy nyüzsgött a sokféle gyerek. Baradlay megkereste a
tábor parancsnokát. Egy komoly, idősebb úr volt, akit
maga a miniszter rendelt ki erre a feladatra. Baradlay
bemutatkozott.
– Hallottam az esetről, lent a gátnál… kezdte.
A táborparancsnok összevonta a szemöldökét.
– Az ember nem lehet eléggé előrelátó ennyi gyerekkel –
felelte – kétezer gyerekre ügyelni nem kicsiség. Egyébként
a mentést végző embereket bőségesen megjutalmaztuk
– tette hozzá sietve – és gon… ha tudom is, meg nem is,
doskodtam arról
is, hogy a hahogy van és tudom is, meg nem
lász, akié a csóis, hogy nincs: úgy sem élni,
nak volt, szintén
sem meghalni nem lehet…
kártalanítva legyen…
Baradlay idegesen fészkelődött.
– Szabad lenne megtudnom annak a hat gyereknek a
nevét – kérdezte félszegen – mint a község lelkipásztora följegyzéseket vezetek a fontosabb eseményekről…
– Kérem, nagyon szívesen – udvariaskodott a parancsnok és elővett egy nagy könyvet – ez a tábornapló.
Baradlay följegyezte az adatokat a noteszébe, váltott még
néhány szót, aztán elbúcsúzott. Búcsúzás közben, mintha csak úgy mellékesen tenné, megkérdezte:
– És mi a véleménye parancsnok úrnak? Mi okozta, hogy
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a csónak éppen az utolsó pillanatban, közvetlenül a mély- eszét. Akik ott voltak, amikor a csónakot a szekérről leség fölött megállt?
emelték, esküsznek, hogy egyre csak az Úristent emlegette. Hogy az Úristen küldi neki ezt a csónakot, hadarta
A derék úr meglepődve nézett a papra.
– Hogy mi okozta? Az igazat megvallva még nem is gon- folyton. Bizonyára el kellett veszítse az eszét, mondták
dolkoztam ezen. Bizonyára egy kő, vagy egy olyan cö- az emberek, mert csudálatos dolgokat művelt. Először is
löp, vagy valami. Ami az ilyen átszakadt gátak helyén megtöltött öt zsákot kővel s egyenként beemelte azokat a
mindég akad.
csónakba. Aztán beleült maga is és beevezett a malomtó
– És mit szólna, ha azt mondanám, hogy azon a helyen közepéig, odáig, hol a sodrás elindul. Ott eldobta mes�nincs se kő, se cölöp, se semmi, csak a sima, rohanó víz? szire az evezőt, leült a padra és elkezdett hangosan éneA parancsnok egy pillanatig megütközve nézett a papra, kelni. Csupa zsoltárokat énekelt. A víz pedig ragadta a
aztán elnevette magát.
csónakot, egyre sebesebben, a gát felé. Csak énekelte a
– Akkor azt felelném, hogy bizonyára rosszul tetszett zsoltárokat s a csónak egyre sebesebben siklott a vízesés
megnézni a helyet. Mert ahol semmi sincs, ott nem is felé. Mikor odaért, pontosan arra a helyre, ahol annak
akadhat meg semmi. Ez csak világos, nem?
idején a gyermekek csónakja csodálatosképpen megakadt
– Hogyne, nagyon is világos. Köszönöm
volt, akkor felállt az öreg Hiribi a vadoa türelmét parancsnok úr.
natúj csónakban. Akik látták, esküdMeghajolt és elment. A parancsnok
tek rá, hogy olyan volt az arca mint
Hallgatlak
fejcsóválva nézett utána.
az apostoloknak. Még akkor is éneHallgatlak, s mikor ezt teszem,
Aznap este Baradlay tiszteletes előkelt, amikor a csónak aláfordult vele
messze úsznak tőlem az árnyak.
keresett egy vadonatúj iskolásfüzea zúgón. Belekerült jó néhány órába,
Hallgatlak, s ilyenkor, Istenem,
tet és annak első lapjára gondosan,
amíg a holttestét ki tudták horgászni
Egyre jobban téged imádlak.
tintával bemásolta a noteszében lélent a tutajosok. A szép új csónak is
vő adatokat…
pozdorjává tört. Biztos, mondták az
Te Bennem, én Tebenned
Mikor ezzel megvolt, becsukta a füzeemberek, hogy eszét vesztette az öreg
S ettől van értelme a világnak.
tet és a fedőlapra fölírta nagy betűkHiribi s úgy ment a halálba.
Berki Júlia
kel: Malomgát, 1913. július 21.
Baradlay tiszteletes végezte a szertarAztán hosszasan ült a csukott fütást az öreg Hiribi temetésén. Nagy dozet előtt és gondolkodott. A kis petlog volt, mert tulajdonképpen nem járt
róleumlámpa kanóca halkan sercegett az asztalon és a volna neki papi temetés, úgy vélték sokan a szenteskedő
sápadt fény hosszú, fekete árnyékokat vetett a bútorok vénasszonyok közül. Hiszen maga végzett az életével. De
mögé. Hirtelen elhatározással bemártotta a tollat a tin- a legtöbben úgy forgatták a dolgot, hogy szerencsétlentatartóba és lassú, gondos kézzel odaírta föléje, mintha ség történt vele. Elvesztette az eszét s úgy történt a baj.
Így aztán helyet adtak neki a köztemetőben.
címet írna: Isten.
Aztán gyorsan belökte a füzetet az asztalfiókba, elfújta Az emberek nem sokat értettek abból, amit a fiatal tisza lámpát és lefeküdt aludni.
teletes azon a napon a vén Hiribi sírjánál mondott. De
De másnap újra elővette a füzetet és sokáig nézte a cím- ez nem is tűnt föl nekik különösebben. Megszokták már,
lapot. Aztán hirtelen egy kérdőjelet rajzolt az „Isten” szó hogy a papoknak külön nyelvezetük van, ami a templom
elé. Majd mintha megszégyellte volna magát, gyorsan számára készült s nem arra, hogy az egyszerű népek is
kinyitotta a füzetet és a tegnapi bejegyzések alá odaírta megértsék. Ami feltűnt nekik, az a tiszteletes hangja volt
még a következőket:
inkább. Valaki meg is jegyezte, talán maga a kurátor:
– Saját szememmel győződtem meg, hogy azon a he- – Nagyon érti a dolgát ez a mi papunk, meg kell hagyni. Úgy
lyen, ahol a csónak megakadt volt, sem kő, sem cölöp, megadja a módját, mintha a tulajdon édesapját temetné.
sem egyéb kiálló tárgy nincs, ami megakaszthatta vol- Bizonyos fokig szerencséje volt Baradlay tiszteletesnek,
na. Hiribi szerint…
hogy a vén Hiribi temetésén csak egyszerű hegyiemberek
Itt megállt az írásban és sokáig gondolkodott. Majd gyors voltak jelen s a szavak között hibát keresni kitanult úri
mozdulattal kihúzta az utolsó két szót és így folytatta:
fül nem hallotta ezt a beszédet. Mert bizony könnyen
„Egy helybeli öreg halász vallomása szerint a víz azon a meggyűlhetett volna a baja a fölötteseivel. Így is nagyot
helyen mindenképpen túlságosan mély ahhoz, hogy egy nézett két évre rá az öreg esperes, amikor egy vizitáció
bármennyire is megterhelt csónak zátonyra futhasson. alkalmával áthaladva a temetőkerten, szeme egy fejfán
Egyetlen lehetőség tehát…”
akadt meg, melyen ez állott, égetett betűkkel:
Itt újra abbahagyta az írást. Az ajtón kopogtak, valaki
„Itt nyugszik  
megzavarta. Később kihúzta ezt a három szót is és heHiribi Pál
lyette ennyit írt csak oda: „Az Úr útjai csodásak.”
halász
Néhány nap múlva kifulladt fadöntők hozták meg a papélt 66 évet
lakhoz a hírt, hogy mi történt az öreg Hiribivel. Az urak,
s belehalt
akik fent a Csiribókon tanyáztak a sok zöldinges gyerekIstenbe
kel, egy vadonatúj csónakot küldettek neki valahonnan,
akit nem hitt
kárpótlásul azért a másikért, ami ott veszett a gát alatt.
de megtalált”.
Az öreg úgy nézte az új csónakot, mint aki elvesztette az
Wass Albert, Elvészett nyom (részlet)
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Mikor úr az Úr?
Úgy tapasztalom,
hogy nagyon sok
olyan ember él
mostanság ezen a
Földön, s ez alól a
keresztények sem
kivételek, akik a
bajban készségesen igényt tartanak
Isten segítségére, sőt még engedelmeskednek is neki, de a baj elmúltával
megrázzák magukat, mint a vízből
kijövő kutya, s mennek a maguk feje után: „Kösz, Uram! Innen már én
is elboldogulok, innen már nekem is
megy!” – felkiáltással. S nem gondolnak bele, nem gondolunk bele, mert
ezzel a kísértéssel nekem is szembe
kell néznem, hogy magunktól nem
biztos, hogy mindig jó döntéseket
hozunk, hiszen egyikünk se rendelkezik se a jövőbe látás, se a mindentudás képességével. Épp ezért úgy is
hibázhatunk, sőt akár tragikusan
rossz irányba is indulhatunk, ha
egyébként talán logikusnak látszik
az, amit teszünk.
Ki gondolta volna például egy évvel
ezelőtt, hogy beüt a koronavírus, és
szépen megtervezett, akár előre megszervezett életünk fenekestül felfordul. Meggyőződésem, hogy senki.
Készültünk az adventre, a karácsonyra, terveztük a programokat, menedzseltük az életünket, hiszen pontosan
tudtuk, hogy mindenki a saját szerencséjének a kovácsa. Tanítottuk is
a gondos tervezés, szervezés fontosságát, és azt is, hogy tudnunk kell,
hogy mit akarunk, és hogyan. S mi
lett belőle?
Pedig bíztunk magunkban, az eszünkben, a pénzünkben, a tudásunkban,
a technikánkban, s elhittük, hogy
innen már magunktól is elboldogulunk, hiszen elég nagyok, elég erősek vagyunk ahhoz, hogy megoldjuk
a problémákat.
Missziós stratégiákat fogalmaztunk
meg, keresztény fesztiválokat tartottunk, látásaink voltak, csak éppen
Istent felejtettük el megkérdezni, hogy
jó irányba megyünk-e. Helyette hang-

zatos szólamokat kezdtünk el hangoz- kal, akik megtartják szövetségét, és
tatni: tolerancia, egymás elfogadása, törődnek rendelkezéseinek teljesítészabadság, jólét, boldogság, és persze sével.” Gyönyörű ígéret, érdemes lena mindent elnéző, a bűn fölött is sze- ne belekapaszkodni.
met hunyó szeretet.
A zsoltár elején még egy nagyon bölcs
Még Istent is a saját képünkre akar- tanácsot találunk, egy olyat, mely biztuk formálni, aki nem lehet annyira tos ellenszere lehet a ránk-ránk törő
kegyetlen, hogy bárkit is megbün- csüggedésnek: „Áldjad, lelkem, az
tetne, akárhogy is él a lelkecském, URat, és ne feledd el, mennyi jót tett
s akár kit is imád, hiszen végső so- veled! Ő megbocsátja minden bűnödet,
ron mindenki, valahol mégiscsak meggyógyítja minden betegségedet,
ugyanazt az istent imádja, hívják megváltja életedet a sírtól, szeretettel
azt akárkinek is, és tiszteljék akár- és irgalommal koronáz meg. Betölti
hogyan is…
javaival életedet, megújul ifjúságod,
Nem folytatom,
mint a sasé.”
mert mindez puszA hálaadás, és
tán emberi bölcselIsten áldásainak
Adventi éjszaka
kedés, még akkor
a felemlegetéis, ha mostanság
se, mindig jobb
Fehér takaró,
nagyon népszerű.
kedvre deríti az
ezüst fénytartó,
valót
eltakaró.
Isten soha nem
embert, és új erőt
Mintha nem volna más,
mondott ilyet, sőt
ad a továbblépéscsak ez a ragyogás:
határozottan kire. Tegyük ezt mititokzatos, csodás.
jelentette igéjénél gyakrabban,
Nincsen se hang, se zaj,
ben, a Bibliában,
s ez mind a lelki,
nincsen se seb, se baj,
hogy egyedül Ő
mind a testi egészse sóhajtás, se jaj…
az Úr, s rajta kívül
ségünkre pozitív
Se bűn, se szenny, se sár,
nincs más Isten, s
hatással lesz.
se szín, se könny, se kár,
csak hó és holdsugár.
azt is, hogy senki
Egyébként, ameHiszen így volna jó.
nem mehet hozzá,
rikai testvéreDe
nem
ez
a
való.
az Atyához, csakink évszázados
Csal a fénytakaró.
is Jézus Krisztus
hagyományként
Alatta szenvedés,
által. S ez az út a
ünneplik a nagy
szenny, sár, … elfödni és
Golgotán át vezet.
hálaadás napját.
elrejteni kevés
Arra is sok heÉrdemes lenne
a hó és holdsugár.
lyen figyelmezteezt a szokásukat
De Valakire vár
a holdfényes határ.
tett minket Urunk,
átvennünk. S ha
S ez az adventi, mély,
hogy nem kellene
ebben az évben
havas és holdas éj,
annyira magabíszemélyesen tatitkot tud: Jön! … Ne félj!
zóknak lennünk,
lán nem is, de telehiszen életünk
fonon, interneten
Túrmezei Erzsébet
olyan, „mint a fű,
keresztül összeúgy virágzik, mint
gyűlni, s felemlea mező virága. Ha végigsöpör rajta a getni mindazt a sok jót, melyet ebben
szél, vége van, még a helyét sem lehet az évben is kaptunk szerető mennyei
felismerni.” Mindezt a 103. zsoltárból Atyánktól, hiszen volt élelmünk, ruidéztem. Ebből persze nem az követ- házatunk, lakásunk, munkánk, egészkezik, hogy akkor minek erőlködni, ségünk. Az ige is szólt, lehet, hogy
így se, úgyse tehet az ember semmit sokszor a rádión keresztül, vagy az
a sorsa ellen. Nem, hiszen így folyta- interneten, de szabadon. Nem folytódik a zsoltár: „De az ÚR szeretete tatom, a többi áldás felidézését olvamindörökké az istenfélőkkel van, és sóimra bízom.
igazsága még az unokáikkal is; azokKulcsár Anikó
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Mi szeressük Őt, mert Ő előbb szeretett minket!
Nagyon könnyen kialakulnak az emberekben a játszva elővehető, sablonként
alkalmazható gondolatok, vélemények,
érvek témákkal kapcsolatban, melyeket könnyűszerrel elő is húznak, és
felhasználják annak bizonyítására,
mennyire járatosak az adott területen.
Miközben jártasságukat bizonyítják,
valójában arról tesznek bizonyságot,
hogy régen eltett gondolatokat – melyek gyakran mások gondolatai – ismételgetve mutatják be, mennyire
nem készek újra és újra átgondolni a
kérdéseket és személyes fejlődés útján keresni a mélyebb igazságokat.
Úgy látom, ez a hálaadás témájára,
gyakorlatára is igaz.
Felépülnek az oltárok az imaházban,
mert ez egy szép, látványos gyakor-

Hiány…
Egy gondolatot juttatott Isten az
eszembe: keressem fel Önöket, tán
tudnak segíteni nekem. Katolikus
vidéken élünk, imaház es gyülekezet nélkül. Drága nagymamám,
Ida néni, aki önöknek sok írását
beküldte és támogatta missziójukat, ismertette meg velem Jézust,
sok évvel ezelőtt! (Ő 5 éve már az
Úrnál van.) Anyukámmal néha
szoktunk beszélgetni, de hiányzik
az, hogy másokkal is megoszthassam gondolataimat, beszélgessünk.
Arra gondoltam, hogy levelező
partnert keresek! Közös imádságok, egymás erősítése a hitéletben. Tudnak ebben segíteni?
Olvasom az Antennát, hallgatom
adásaikat online, okostelefonról
és ha lehetőségem van, követem
a video üzeneteket a You Tubeon. Ez mind nagyon sokat segít!!!
Hiányzik a mama, (Ida néni,
Dömeföldéről, később Lentiből)
- vele nagyon sokat tudtam beszélgetni! Bármi kérdésem volt, meg
lehetett vele beszélni. Kitartóan
imádkozott az egész családért!!
Elválásunk is csodálatos volt. A
kórházi ágyon fekve, már erőtlenül, de határozott hangon, utolsó mondata ez volt: „Találkozunk
a Mennyországban!” Isten áldja
munkájukat!
Hallgatójuk es olvasójuk:
Ági

lat. Történik mindez úgy, hogy a legtöbb felajánlott termék nem a kétkezi
munkával előállított termény, hanem
a piacon, vagy hipermarketben gyorsan megvásárolt, szemre tetszetős,
ízre semmit mondó zöldségek, gyümölcsök terítéke.
Az idézhető és idézett bibliai részekben
is kiformálódnak a keretek. Hálával
áldozzál és teljesítsd
az Úrnak tett fogadalmaidat! Mindenkor
hálát adjatok!
Most nem a tökéletesség látszatát keltő személy kritikáját
akarom kifejteni, hanem azt a belátást
megosztani, amit magamban is észrevettem. 29 év hívő élettel a hátam
mögött és több év igehirdetői szolgálat
után azt veszem észre, hogy rutinszerű eseménynek élem meg a hálaadást,
ahol a fent említett sablonok előrántásával könnyedén túl lehetek az őszre
korlátozódott hálaadási időszakon.
Nem jól van ez így!
Ahogy telik az idő az életünkben, ahogy
távolodunk időben a megtérésünk alkalmától, egyre mélyebbre kell jutni a
hitbeli meggyőződés területén, és nem
elsekélyesedő rutintevékenységgé kell
válni a kegyesség megélésének.
Mindezekkel vívódva jött elém a címben is idézett igevers. Szeressük Istent,
mert Ő előbb szeretett minket! (Károli
fordítás) Rádöbbentem, hogy a hála
kimutatásom nem valami elismerésért kiáltó teljesítmény, hanem a
szeretetével elhalmozó Isten felé kimutatott szeretet. A hálám nem egy
kezdeményező viselkedés, amit majd
Isten értékelhet, hanem egy válasz
mindazért, amit szeretetéből megéreztem, megértettem, elfogadtam.
Ő előbb szeretett. Többet mondd ez a
három szó, mint először gondoltam.
Nem az időben való versenyfutásra
utal a mindennapokban, hanem arra,
hogy Isten már akkor szeretett engem
és az egész világot, amikor még nem is
volt. Ettől előbb szeretni nem igazán
lehet. Mindent megelőző és megelőlegező szeretettel alkotta meg a men�nyet és a földet. A földön a természeti
kincseket, az elérhető energiaforrásokat, bennünk emberekben a tudást,
az alkotáshoz szükséges képességetek, melyek által hatalmas technikai

vívmányok vesznek körül, melyek
gazdagítják életünket és ezekért hálásak lehetünk. A mobiltelefonért, az
autóért, az internetért, az orvosi tudásért, a napelemért, szélturbináért,
aszfaltozott utakért – még ha itt-ott
kátyúkkal tarkítottak is stb.
De nemcsak ezek mutatják meg, hogy
Ő egy megelőző szeretetet tanúsított
irántunk. Az egész
teremtő munkáját,
amivel rendelkezésünkre bocsátotta az
élet szép, gazdag feltételeit a Fiára nézve,
Őrá építve végezte el.
Mert Ő benne teremtetett minden, ami
van a mennyekben és a földön, láthatók
és láthatatlanok, akár királyi székek,
akár uraságok, akár fejedelemségek,
akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremtettek; És Ő
előbb volt mindennél, és minden Ő
benne áll fenn. (Kol 1,16-17)
Jézus, és a küldetése, a mindenkit megváltó Bárány áldozata, a világ teremtése előtt el volt rendelve, és az idők
végén megjelent értünk. (1 Péter 1,20)
Jézus Krisztus, aki a kiindulópont, a
megoldás, az út, a kegyelem, nem reakció a bűnbe esett ember viselkedésére, hanem az alkotás elvégzése előtt
elkészített segítség. Jézus nem azért
született meg, mert a világot figyelve
Isten rádöbbent, hogy valami elromlott, és gyors megoldást eszközölt, hanem mert ezt előre eltervezte. Istennek
kész terve volt arra nézve, ha valami
netán elromlana a teremtményeiben.
Tehát nagyon hálás lehetek azért,
hogy az Atya semmit nem bízott a
véletlenre. Ezen a világon tökéletes
biztonságot teremtett azáltal, hogy
előbb szeretett. Nem tökéletes kép,
de olyan, mint a hegymászónak a
biztosító kötél, amit még a mászás
kezdete előtt lelógatott, amit csak be
kell kapcsolni.
Mi legyen mindezért a válaszom? Az,
hogy szeretem Őt. Ja, hogy ezt leginkább a testvéreim és felebarátaim
iránti szeretettel mutathatom ki? Hát
igen. Ez újabb kérdéseket és gondolatokat szül, amit érdekes a hálaadással
kapcsolatban átgondolni. Mert mit
sem ér a látványos felajánlás, ha nem
tudom szeretni a körülöttem lévőket.
T. Zoltán, Békéscsaba
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Szabadság
ISMERIK AZT AZ ÉRZÉST, amikor egy hosszú túra után
megállnak a hegytetőn, és körülnéznek? Szinte most is
látom, ahogy elterül előttem a táj, arcomba fúj a szél, és
ahogy magamba szívom a levegőt, gondolatban kitárom
a karjaimat,-…Szabadság!
Tisztelt Hallgatóim: kedves Barátaim! Sok ismerősömet,
családtagomat megkérdeztem a szabadsággal kapcsolatban,
eleinte így: Mi jut eszedbe a szabadságról? De ekkor csak efféle válaszok érkeztek: Petőfi, a forradalom, magyar zászló…
Ezért megváltoztattam a kérdést: Neked mit jelent a szabadság?
Itt némi hallgatás után sokkal határozottabb, hosszan kifejtett válaszok érkeztek… És érdekes módon sehol sem
volt megemlítve Petőfi Sándor vagy a nemzet szabadsága…
Mi lehet ennek az oka? - gondolkodtam - … Talán kétféle szabadság létezik?
Arra jutottam, hogy a szabadságnak valójában két fajtája
létezik: közösségi és egyéni, azaz külső és belső szabadság.
Millók áldozták életüket a külső szabadság oltárán. Mert
a nemzet szabadsága mindenki lelkének egy fontos oszlopa; ezért volt 1956 is. Ilyen nagy dolog a szabadság!
Én mégis azt hiszem, hogy a belső szabadság határozottan lényegesebb, mint a külső. Hiszen, ha belül, én
magam nem vagyok szabad, akkor nem sokra megyek a
külső szabadságommal.
Mert a belső szabadság meghatározza, hogy hogyan viszonyulok a külsőhöz, hogyan viselem az esetleges külső korlátokat.
Ezért érdemes most nekünk a belső lelki szabadsággal
foglalkoznunk. Mert bármilyen élethelyzetben vagyunk,
itt dől el minden.
MI TEHÁT A BELSŐ, LELKI SZABADSÁG? Vagy legalábbis mit szoktak annak tartani?
A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint szabad ember
az, aki cselekvésében, tevékenységében, magatartásában nem gátolt, nem korlátozott. Tehát azt teszem, amit
akarok, és ez a szabadság, nem igaz?
Volt egy fiú, akinek az édesapja nagyon gazdag ember volt.
Ez a fiú úgy gondolta, hogy ő szabadon élvezni szeretné
az életet, ezért kikérte az örökségét az apjától, azután
elment, és belemerült a világ dolgaiba. Idővel mindenét
elköltötte, és a fiú csak nagyon alantas munkát kapott:
disznókat kellett őriznie. Nélkülözni kezdett, annyira,
hogy még azzal is boldogan jóllakott volna, amit a disznók ettek.
Miért érdekes mindez most nekünk? Mert mi is ilyenek
vagyunk. Ugyanúgy, ahogy ennek a fiúnak, nekünk is

megvan a szabadságunk, hogy azt kezdjünk az életünkkel, amit akarunk, mégis, a szabadságunkkal gyakran a
disznóvájú mellett kötünk ki.
SZABADOK VAGYUNK, VAGY MÉGSEM?
Ha valóban szabadok lennénk, nem lehetne megkötöző
erő az alkohol, a munka, a teljesítmény, a harag, a pénz,
a szépség, a fájdalom, a múlt, az étel vagy akár a saját természetünk. Sokan elmondják, hogyan kötözi meg őket
valamilyen félelem; félelem a betegségtől, haláltól, jövőtől, tehetetlenségtől… Mert „Az ember nem tud a Teremtő
nélkül élni” így írja Márai Sándor. Nélküle csak pusztítjuk magunkat és egymást, és ráadásul nem tudjuk abbahagyni. Nagyon sokan szenvedünk a disznóvájúnk mellett.
Gondoljuk hát meg: mitől nem vagyunk szabadok, mire
nem vagyunk szabadok. Látjuk-e már, mi minden kötöz
meg bennünket? Szeretnénk is szabadulni sokan.
Mi tehát a teendőnk? Testvéreim, nagyon egyszerű!
Hazamenni!
A tékozló fiú is erre jutott: magába szállt és elindult haza
az apjához, hogy megvallja: Atyám! Vétkeztem. És most
szeretném szó szerint idézni az Apa reakcióját: „Még távol volt - a fiú -, amikor apja meglátta őt, megszánta,
elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt.”
MENNYIRE SZERET ISTEN? Annyira, hogy ha akarsz,
hagy elmenni, mert nem kötöz lánccal magához. Annyira,
hogy mégis visszavár, és kitárt karjával vár, siet elénk.
Annyira, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennyire szeret
bennünket az Isten.
Bárhol vagyunk, bármilyen mélységben, bármilyen élethelyzetben, mindig haza lehet menni. Bármilyen nehézséggel,
hiánnyal, megkötözöttséggel, fájdalommal, fáradtsággal
küzdesz, van Valaki, aki vár. Vár, hogy megszabadíthasson, vár, hogy segíthessen, vár, hogy megbocsáthasson!
Egyszer én is felálltam, és hazaindultam az Atyához.
Nem tettem semmivel sem többet, mint a tékozló fiú.
Imádságban Isten elé álltam, és csak őszintén elmondtam Neki, ami a szívemben volt. És tudjátok mi történt?
Elém futott! Karjaiban ölelt! Megbocsátott.
Kedves Hallgatóim! A hegytetőn van a szabadság! Ott,
a Golgota hegyén.
Berki Júlia
(Elhangzott a Kárpát-medencei egyetemek közötti versenyen, I.díjat és külön díjat nyert. Szívből örülünk önkéntes munkatársunk sikerének!)

„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal,
mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az
Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” (2 Korinthus 3,17–18.)
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Bárcsak tudtam volna!
Nagyon örülök és hálás vagyok azokért
a rádiós csatornákért és műsorokért,
ahol az evangéliumot, a jó hírt közvetítik. Egy békési baptista testvérnő hívta fel a figyelmemet a Magyar
Evangéliumi Rádióra és arra, hogy
van lehetőség bizonyos műsorokban
személyes bizonyságtételre. Hálával
telt a szívem, hogy többször ajtót nyit
a Úr nekem, hogy bizonyságot tehessek Isten dicsőségéről, kegyelméről,
szeretetéről az életemben. Milyen szerető Atyánk van nekünk, mert az ő
szemében minden egyes élet értékes.
Sajnos én magam hoztam egy nagyon rossz döntést 20 évvel ezelőtt.
Abortáltam gyermekemet. Főiskolán
tanultam akkoriban, nem éltem felelős,
elkötelezett párkapcsolatban és egyszerűen nem éreztem más alternatívát, mint az abortuszt. Nem ismertem
Istent, egy olyan környezet erkölcse
jelentette számomra a kiindulópontot és a támaszt, amiben felnőttem, és
ebben a környezetben elfogadott volt
a terhességmegszakítás, „még előtted
az élet” címszóval, pedig, akkor ott,
bennem volt az élet, és ezt a kis életet
kioltottam. Istenem, bárcsak valaki
akkoriban határozottan azt mondta
volna nekem: „Ne tedd!!” Bárcsak ismertem volna az igazságot!

De nem másokra szeretném a felelősséget hárítani, hiszen a lelkiismeretem
egyértelműen jelzett már akkor is, hogy
helytelen, amit teszek... Dönthettem
volna másképpen is... Majdnem húsz
évig cipeltem ezt a terhet... A depres�szióm olyan mélységeket ért el, hogy
kórházba kerültem többször is. Ez az
egy döntés kihatott az egész életemre, párkapcsolatomra, későbbi családi életemre. Ma már nem titkolom,
mert bűnbocsánatra és gyógyulásra
leltem, a lelkem szabad... És az Úrnak
hála, dicsőség neki, két gyermekem
született, egy gyermekem pedig ott
van fönn a mennyben.
Egyszer megvallottam az abortuszt
egy testvérnőmnek is, imádkoztunk
gyógyulásért és utána megismertem
a Save One (Ments meg egyet!) „mozgalmat” és a Bus4Life-ot. A legutóbbi
győri életvédő héten végig ott voltam
a buszon és beszélgettem a gimnazista fiatalokkal, többször elmondtam a
történetemet. Annyira jó volt megtapasztalni, hogy nyitottak voltak.
Talán részben azért is, mert olyan
témát hozunk fel, ami többnyire tabu, nemcsak családokban, hanem
sokszor még gyülekezetekben is. A
Save One pedig egy gyógyuló „kurzus” abortuszon átesett nőknek, ami

az Isten igéjén alapszik... Egy úgynevezett bibliatanulmányozás 12 héten
keresztül...
És honnan van a név, „Save One (Ments
meg egyet”)? Ha egy babát megmenthetek azzal, hogy elmondom a történetemet, megteszem. Úgy gondolom,
hogy nagy jelentősége van az életvédelem szempontjából az ismeretnek
és az igazság felismerésének. Azóta,
ezt felvállalva bizonyságot teszek,
ahol csak tudok, hogy van gyógyulás
és élet az abortusz után, de a legjobb
az, ha megismervén az igazságot, azt,
amit Isten mond az életről és az élet
kezdetéről, és az életet választjuk...
A bizonyságom margójára tenném
ezt a verset, nagyon közel áll hozzám,
mert sokszor olyan könnyen ítélkezünk. Közben életet menteni úgy tudunk, ha abortuszra egy határozott
nemet, az életre IGEN-t mondunk.
Egy szelíd igent, de abban legyen súly
és erő és szeretet, amely az Anya felé is irányul, mert nem Őt, hanem az
abortuszt utasítjuk el...
A megrepedt nádszálat nem töri ös�sze, a füstölgő mécsest nem oltja ki:
Isten a legrosszabbat is jóvá tudja
fordítani az életünkben. Az Úr áldja
Önöket! Testvéri szeretettel
W-né B. Szilvia

Ne ítélj!
Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.
Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy
nem,
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.
REMÉNYIK SÁNDOR
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Marana Tha! (Urunk jöjj!)
Mindnyájatoknak: „akik el nem múló szeretettel szere- sokkal inkább a tetszőleges szexuális irányultsága dönti
el... A társadalmi élet minden területéről ki kell irtani a
titek a mi Urunkat, Jézus Krisztust!” (Ef 6,24)
Ki mondhatná ki boldog vágyakozással, hogy jöjj Uram heteroszexista utalásokat. Férfi és nő, házasság és család,
Jézus, csak az, aki valóban a Szentlélek által szereti Őt. apa és anya, szex és termékenység nem a természetből
Imádni Istent, ez minden ember kötelessége volna, de fakadtak, hanem a férfi nő feletti hatalmát, a heteroszecsak a Szentlélek tehet képessé erre bennünket. Akiben xualitás hegemóniáját alapozzák meg. Ezt gyökerestül
az Örökkévaló Lélek lakik, annak valóban a szívéből sza- kell kiíratni. (G. Kuby, Globális Szexuális Forradalom,
kad fel a kiáltás: Jöjj, Uram Jézus! „A Lélek és a meny- 74.old.) Azt gondolom, ez minden képzeletet felülmúlt,
és ma nyugaton ez már kötelező elmélet.
asszony így szól: Jöjj!”
Ez még pár évtizede elképzelhetetlen lett volna. Egyes
Drága hívő testvérem, szíved szerint várod Őt?
Először a bűn hordozására jelent meg, mint Isten országokban már a kilencedik hónapig el lehet végezBáránya, hogy elhárítsa az akadályt, ami minket ni az abortuszt. Magzatok millióit ölik meg. Lássuk be,
embereket egyen-egyen is elválaszt az Élő Istentől. elérkezett az antikrisztusi kor, de az antikrisztus még
Emlékeztek, amikor odavittük bűneinket a kereszt alá, nem lépett fel. Ez majd akkor következik be, amikor már
micsoda felszabadulás és boldog öröm volt, egy meg- nem lesz „tíz igaz” és az Úr elérkezettnek látja az ítéletet.
térő így örvendezett: elfogadott, visszafogadott; így ér- „Közvetlenül ama napok nyomorúsága után ... az ég tarkezhetett meg hozzánk Urunk Jézus. Akinek volt első tóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának
és második ádventje, az bizony teljes szívből várja az jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzettsége,
Urat. Azonban, csendesen hozzá kell tennem, - talán és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy
te is így vagy, - bizony néha megretten a szívem, ami- hatalommal és dicsőséggel.” (Mt 24,29-30)
kor az Igében az utolsó napok félelmetes vajúdásáról Bizony a Jézus kérdés, hatalmi kérdés. Első eljövetelekor
olvasok, háborúkról, természeti katasztrófáról, hite- Izráel elvetette őt, mint Messiás-Királyt, akárcsak a világ
hagyásról, keresztyén üldözésről, apát, testvért halálra mindenkor. De te és én előtte hódolunk, nekem Ő az Úr,
adó árulásról, a törvénytaposóról, a kárhozat fiáról, az Ő a jövő. Akik nem várják Őt, azok jajgatnak majd azon
antikrisztusról, aki még az Isten templomába is beül a napon. Mert nekünk drága Megváltónk és Üdvözítőnk
és istenként imádtatja magát. Ami nekünk, mai em- jelenik meg, nekik pedig igazságos ítélő bírájuk. Ádvent,
bereknek már nem csupán az Igéből kapott prófécia, nem valami kegyes hangulat, hanem harc az Életért, amihanem mindennapi valósággá lett. A keresztyén egy- re minket is elhívott drága Urunk, harcolni szemben a
házak tudós képviselői az Isten Igéjét felül írják, annak halál kultúrájával.
isteni voltát megtagadják, a bűnt megáldják, hamis ta- Mivel egyre sötétedik, mi hívők nem várhatjuk Urunkat
nításokat hirdetnek, a világot
ölbe tett kézzel, vigyázásra inakarják keresztyénné tenni.
tett bennünket: Ki a hű és okos
Ennek súlyos következményei
szolga? Aki időben kiadja az elenyilvánvalóak: a templomokat
delt háza népének. Még akkor
ÁLDOTT ÜNNEPET!
ezrével bezárják, mert az emis, ha ez az egzisztenciánkat,
berek elhagyják az egyházakat.
vagy akár az életünket veszéPihenj meg!
Kifárasztott az élet,
(csupán példa: 2019-ben egy
lyeztetné. Minden ember fonúsztál az árral – a célod felé,
év alatt a Német Evangélikus
tos az Úrnak, hirdetnünk kell,
és nyugtalan lelkiismerettel
Egyházból hivatalosan 270.000
hogy hamarosan megérkezik,
nézel a közelgő ünnep elé.
ember lépett ki.)
nagy hatalommal. Ezért szeméValaha számoltad a napokat,
A körülöttünk lévő világ meglyes döntésre kell hívni a kívül
most szeretnél rajta túl lenni már,
bolondult, a bűnt joggá teszik,
valókat, mert: „közel van Ő, az
újra hétköznapjaid sodrában.
az Isten törvényét lábbal taposajtó előtt!”
– Nem veszed észre, mekkora a kár?
sák, már a természet törvényei
Hozzánk, az övéihez minden
Nem lenne jobb… lerogyni a porba,
ellen is lázadnak, ismét példaboldog reménységet megelőés elsuttogni magad–vádolón:
ként szeretném idézni: „Foglaljuk
zően így szól: „Legyetek tehát
‘‘ó én vétkem, én igen nagy vétkem!’’
össze, mit állít a genderelmélet:
éberek, és szüntelenül könyöTedd meg!
a biológiai nem semmit sem
rögjetek, hogy legyen erőtök kiFöléd hajol az Irgalom!
jelent a férfi és a nő önazonosmenekülni mindazokból, amik
Tedd meg, és a szíved lesz a jászol,
ságát illetően, csak a természet
történni fognak, és hogy megamelyben Jézus megszületett…
diktatúrája az ember szabad önállhassatok az Emberfia előtt.”
Lukátsi Vilma
meghatározása felett, amelyet le
(Lk 21,36)
kell rázni. Az ember azonosságát
Ittzés István
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„Az Úr népe ezek és mégis…” Ez a szófordulat - úgy tűnik - egyidős azzal, hogy az Úrnak „népe” van. Az Isten
népén kívüli emberek ugyanis árgus szemekkel figyelik,
mit is jelent ez az Istenhez tartozás? Mivé lesz az, aki
Isten népéből való? Aztán újra és újra felhangzik az évezredek távlatában: „De egy hívővel ez nem történhet,
így nem beszélhet, így nem viselkedhet…”
A kiválasztottság tudatában élőknek ilyenkor illene pirulni, bűnbánattal megalázkodni, de szinte mindig jön a
sértődött visszavágás: „Na nézd csak, pogány létire hogy
tudja, milyennek kellene lenni egy hívőnek…” S az öntelt
szív egyre makacsabbul rója ugyanazokat a köröket, s ezt
képesek vagyunk – ha érdekeink úgy diktálják – akár
hamis teológiai érvekkel is alátámasztani…
Izrael népe életében egy ilyen állapot után következett
be a fogság. Ám ez az időszak nem vetett véget a korábbi gondolkozásnak. Sőt! Sokan Istenen kérték számon a
helyzetüket. Mások hitehagyottakká lettek és beolvadtak a többi népek közé. Voltak, akik próbálták őrizni az
Istenbe vetett hitet, de Isten kijelentése helyett - hamis
ígéretek alapján - hangzatos szólamokkal áltatták önmagukat és egymást. S ahogy telt-múlt a fogság ideje, egyszerre csak a lekicsinylés és a gúny szavává vált: „Az Úr
népe ezek és mégis…” (Ez 36,20-27)
A helyzet javíthatatlannak, végleg elrontottnak tűnik. S

ekkor az Úr úgy dönt, hogy beavatkozik. Nem azért, mert
megesett a szíve a száműzetésben élő népén és utólag átértékelte volna a büntetés mértékét. Világosan mondja az
Úr: „Nem másért cselekszem, mint az én nevemért! Én
magam fogom nevem becsületét helyreállítani, de ehhez titeket foglak felhasználni… Éppen rajtatok fogom
megmutatni hatalmamat, olyat cselekszem, amit csak és
kizárólag az élő Isten tehet! Amiből valóban megtudják
a népek – azaz a pogányok -, hogy én vagyok az Úr!”
Ezt a hatalmas jelet pedig három szintéren kívánta Isten
bemutatni:
1 A történelem színpadán: „Kihozlak benneteket a népek
közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre.”
2. A hitélet megtisztításában: „Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket”
3. És egy korábban soha nem ismert állapot, az újjászületés, az újjá teremtés csodájában: „Új szívet adok nektek,
és új lelket adok belétek… Az én lelkemet adom belétek…”
Ennek az utóbbi igéretnek azonban Izrael már nem kizárólagos birtokosa, hiszen az Úr Jézus Krisztus váltságműve alapján mi is részesévé lehetünk az új életnek!
Új szívet kaphatunk és Isten áldott Lelke jelen lehet az
életünkben, ha hiszünk Jézusban, mint Megváltónkban.
Kulcsár Tibor

Gyakorlati tanácsok műsorkészítőknek koronavírus idején
1. Nézz szét a számítógépedben, és szedd össze azokat az anyagokat, melyeket még nem használtál fel! Nem
baj, ha sokat kell vele bíbelődni, de van, és helyben van, tehát nem jelent vírusveszélyt.
2. Keresd meg azokat a külsősöket, akik otthon is tudnak felvételt készíteni, és próbáld meggyőzni őket,
hogy most muszáj segíteniük!
3. Ne lepődj meg a minőségen, akármilyen is! A tartalom a lényeg, s különben is, a „nagyoknál” is sokszor
kívánnivalót hagy maga után a telefonos, vagy internetes bejátszások minősége.
4. „Magad uram, ha szolgád nincs!” Találd ki, hogy mit tudsz saját magad is megcsinálni! Nem fogsz unatkozni.
5. Legyél kreatív! Itt az ideje az újításoknak. A gardróbnak, a ruhák között, vagy a ruhás szekrénynek elég
jó az akusztikája.
6. Ne haragudj a szomszéd kutyájára vagy a postás csengetésére! Jobb beletörődni, hogy valami zaj mindig
lesz, ha felvételt készítesz.
7. A veled egy háztartásban élőket mozgósíthatod, úgyis össze vagytok zárva. Ha személyes tapasztalatuk
van a zavaró zajokról, csöndesebbek lesznek, amikor dolgozol.
8. Barátkozz meg az on-line riportkészítéssel, s találd ki, hogy hogy lesz ebből mégis elfogadható műsor!
Barátunk a Teams, a Zoom…
9. Végül, ha már semmit nem tudtál kitalálni, akkor nézz szét az archív anyagok között, de vigyázz, hogy
csak olyat használj, ami nem tűnik groteszknek ebben a covidos helyzetben!
Sok sikert és jó munkát!
Ui.: „Mert még „egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig
hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.” De mi nem a meghátrálás emberei
vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10,37-39)
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A napokban hallottam adásotokban,
hogy mennyire vágyódtok hallani arról, hogy a nehéz időben ki milyen nehézségekkel küzdött meg. Bennem az
fogalmazódott meg, hogy senki sincs
egyedül ma a világon: aki segítségül
hívja az Úr nevét az megmenekül.
Zsoltárok 50:15 „És hívj segítségül
engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz
engem.” Zsoltárok 50:23 „Aki hálával áldozik az dicsőít engem, és aki
az útra vigyáz annak mutatom meg
Istennek szabadítását.”
Tehát a szabadulás feltétele a hálával
áldozás, a dicsőítés és az útra vigyázás.
De hogyan tehetjük mindezt? Egyedül
az Úr segítségével, a vele levő bensőséges kapcsolat által. Drága Apósom
oly sokszor mondta: „Ti nem tudjátok
milyen a Szent Csend.” Most már értem. Fontos a csend. A Szent Csend.
Igen. Szól a rádió, a TV, körülöttünk
a sok felizgató zaj, ami zavart okoz
a szívünkben. Bármennyire akarjuk magunkat lecsendesíteni, megnyugtatni, ha ezt saját akaratunkból
tesszük kiégünk, elcsüggedünk. Ezt
önmagamon tapasztaltam ebben a
valóban embert próbáló időben.
Tizenöt éve, hogy hazahívta az Úr a
férjemet, aki mély hitben élt, és kapott erőt, bölcsességet a szívbetegsége elhordozásához. Elgondolkodtam
ezen, amikor egy évvel ezelőtt hirtelen szívproblémák jelentkeztek nálam is. Így utólag látom, mindenben
az Úr keze volt jelen. Bár a fenyítés
pillanatnyilag nagyon rosszul esett.
Az történt, hogy egy hirtelen viharossá váló szélroham rám döntötte
a hazafelé tolt biciklimet. Eltört a
jobb vállam, éppen az, amely 6 évvel ezelőtt kifordult a helyéből. Akkor
nem mentem orvoshoz. Most az első
utam a kórházba vezetett, ahol elláttak, és a röntgen után a gyógytorna
is hamarosan elkezdődött. A tornák
vége felé azonban váratlanul magas
lázam lett, és hétvégén az ügyeletre
kellett mennem. A vizsgálatot végző
ügyeletes doktornő ekkor észlelt nálam szívritmus zavart. Hamarosan a
kardiológus főorvoshoz kerültem, aki

világosan elmondta mire számíthatok,
ha nem kezeljük komolyan a problémát. Vérhígítónak egy nagyon drága
gyógyszert ajánlott, alkalmazásakor
azonban évente csak két alkalommal
kellene vérvizsgálatot végezni. Az
Úrhoz fordultam és elfogadtam ezt
a lehetőséget. Azóta is hálás vagyok
az Úrnak, mert lassan már egy éve
jól vagyok.
Ebben az időszakban azonban volt
egy másik problémám is. A betegség
jelentkezésekor egyre többet gondoltam a férjemre, aki magába zártan
küzdött meg a szívbetegségével. Nem
panaszkodott, nem mondta el vívódásait, ami nekem akkor fel se tünt.
Most azonban itt gyötört belül, hogy
vajon mit érzett, hogy tudott jókedvű
lenni, miért nem osztotta meg velem
a fájdalmát? Most már tudom, ez az
érzés kísértés volt, hogy legyengüljek.
A legrosszabb az volt, hogy azonosultam a betegségével, nem az Úrba
kapaszkodtam, hanem a félelem lett
úrrá rajtam. Hála az Úrnak, hogy
megértette velem, az az Ő betegsége volt és ez az enyém. Ez lett a szabadulásom, és így fellélegezve egyre
jobban lettem és erőt, értelmet kapott
újra az életem.
Persze, amint az én életemet, úgy
mindannyiunk életét megváltoztatta a jelenlegi helyzet. A próbák mellett sok áldás is ért, elsősorban a Ti
adásaitok, hűséges odaszánásotok a
lelkek megmentésére.
Különösen sokat jelentettek számomra
a „Nehéz esetek a Bibliában” sorozat
mély elmélkedései az Igéről, a lelkek
megmentése az Ige komolyan vétele
által. A féltő szeretet irántunk, akik
hallgatjuk az Igét.
A Szent Csend az Úr előtt, beszél hozzánk, tanít, lecsendesít, átalakít, megnyugtat, nagy erőforrás és áldás. Ma
sincs senki egyedül a világban, hisz
Jézus Krisztus magára vette mindan�nyiunk bűnét, meghalt, kiengesztelte az Atyát. Kérte az Atya bocsánatát
számunkra, akik nem tudjuk mit cselekszünk, ha bántjuk egymást, soksok bűnt elkövetünk egymás ellen.
Jézus Krisztus példát adott: nem há-

borgott, nem szidta azokat, akik őt
gyűlölték, keresztre adva megfeszítették. Esedezett ellenségeiért, hogy ne
legyenek egyedül a kárhozat helyén.
A mi feladatunk is ez: imádkozni az
emberekért, megbocsátani, hogy ők is,
mi is bocsánatot nyerve együtt örülhessünk egykoron az Úr színe előtt.
H. Cs.-né Ildikó, Keszthely

Hétköznap Jézussal
Nem híg romantikát,
nem múló hangulatot,
nem szalmaláng–tüzet –
de azt kérem, Uram:
hűséggel, komolyan
járhassak mindig veled.
Hétköznapokon át
és súlyos terhek alatt
lépteim úgy vezesd:
legyen fénylő jelem,
hittel vállalt jelen,
utam, sorsom: a kereszt.
Hordoztad válladon,
vállaltad vasszögeit
s a töviskoronát.
S mert ott hullott a vér
énértem, bűnösért:
követlek mindenen át.
Húsvét titkát hiszem.
A véres, durva kereszt
tudom, nem vereség.
Ha itt időm letelt
s magába zár a föld:
fölöttem nyílik az ég.
Hétköznapokon át
és súlyos terhek alatt
bátran helytállni jó!
Örök életünk van,
így munkánk az Úrban
sosem hiábavaló.
Siklós József
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Tisztelt Mera Rádió
Vezetők, Munkatársak!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a munkájukért! Körülbelül 2-3 éve ajánlotta
egy ismerősöm a rádiót, azóta vagyok rendszeres hallgatójuk és ezalatt az idő alatt nagyon sokszor
szólt hozzám és vezetett Isten a
műsoraik által.
34 éves vagyok, 13-14 éve ismertem
meg az Urat. Megtérésem nem köthető egy jellegzetes naphoz, inkább
egy folyamat volt. Családomban,
közelebbi és távolabbi rokonságomban a mai napig sajnos egyáltalán
nincsenek hívők, amit elég nehezen viselek. Isten különös úton vezet engem, eddigi életutam során
sokszor vezetett a „pusztában”,
ami nem kellemes élmény, viszont
megtanultam, hogy ezzel mindig
az a célja, hogy az Úr a maga jó
tanácsát, útmutatását, gyógyítását mutassa meg.
A pusztai vándorlások és az ígéretek beteljesedése előtti hosszú
várakozás során nagyon nagy segítség, támasz az Önök rádiója.
Eddigi tapasztalataim szerint a
környezetemben lévő gyülekezetekben nagyon sokan járnak „gyerekcipőben” és az igehirdetések is
sokszor ennek megfelelően az alapvető hitbeli kérdések tisztázására
szorítkoznak. Emiatt aztán igazi
felüdülés, mikor az Önök műsorát
hallgatva, igazi „kemény” eledelhez
jut az ember. Emiatt nagyon hálás
vagyok! Hálás vagyok, hogy a műsorok letölthetőek, így azokat jobban meg lehet osztani, vissza lehet
hallgatni. Nagyon szeretem a nehéz esetek sorozatot, ami új, mélyebb kontextusban magyarázza
el a már esetleg „unásig ismételt”
történeteket.
Köszönettel és Isten áldását kívánom a további munkájukra!
H. Anikó
„Jézus Krisztus karácsonykor nem
egy csomó mennyei kütyüvel jött
közénk, hozhatott volna Józsefnek
láncfűrészt, Máriának habverőt,
ehelyett ő maga volt az ajándék.”
Böjte Csaba

Hálás szívvel mondom el az ének
szavaival: „Csodálva, imádva tekintek kegyelmének tengeribe, és hallgatom édes örömmel, mit róla tanít
az ige. Szent vére bűnt befedez, tisztára mossa ruhám, bizalmamat ebbe
vetem, reménységem Jézus csupán”.
Így lett ez valóság, amikor a tegnap
esti adásból kaptam a bátorítást,
üzenetet, megerősítve, ami szívemben volt, amit
most ezúton leírva
megosztok a testvérekkel, remélve, az Úr áldássá
teszi. Az Úr gazdag tárháza, igéje csodálatosan
elénk tárja, hogy
mit is kíván tőlünk az Úr, melyet Ő
munkál ki szívünkben. Hogyan és
miként lett ez meg? Ma is örömteli
szívvel gondolok rá.
Házunk tetején eltörött egy palacserép, melynek felfedezése előtt a galambok többszöri ottlétére figyeltem
fel. Kérdeztem is magamban, hogy
minek jönnek ide, mi van itt, ami jó
nekik? Napok múlva, amint a cserepet kijavították, a padlásra felment
a munkás, közölte, hogy itt galambok vannak. Igen, be tudtak menni
az eltörött pala helyén, ezt állapítottam meg. Pótoltuk az eltörött palát,
meg is kérdeztem, hogy a galambok
kimentek-e a padlásról? Igen, volt a
válasz. Délután 5 pár galamb volt a
tetőn, akik szépen ott sorakoztak,
turbékoltak, talán haragudtak, hogy
ki kellett a padlásról jönni, most már
más helyet kell keresniük.
Teltek a napok, de a galambok nem
mentek el. Sőt, volt mindig egy felügyelő is közöttük. Keresgéltek, járkáltak kitartóan. Szomszédom tanácsára
meg kellett nézni a tetőt még egyszer.
A hatodik napon egy ismerősöm felment a padlásra. Amint körbejárt,
észrevette, hogy két galamb van fenn,
fiókák. Felnyitotta az ablakot, de nem
tudtak kirepülni, így egy kis segítséggel megfogta őket és kitette, repüljenek el. Gyöngék, fáradtak lehettek, 6
napig enni és innivaló nélkül, hogy

tudtak meglenni? Az Úr tartotta el
őket. Megtudtam a választ is, hogy
miért nem mentek el a galambok?
Mert nem hagyták el a fiókáikat, hallották hangjukat, segítséget hívó üzeneteiket. Keresték a lehetőséget, hol
lehetne bemenni a padlásra értük?
Igen, mélyen szívemhez szólt az üzenet: a kintiek kitartottak, nem adták fel,
bíztak, reménykedtek, és a kitartásuk
örömre fordult. Szinte
ünnepet ültek a találkozás után, melyben
én is velük örültem,
és igen elgondolkodtam a kitartás üzenetében. Eszembe is
jutott sok - sok dolog
melyet leírni nem is
lehet, hiszen a kitartás az élet minden
területén ott kell, hogy legyen. Bizony,
milyen könnyen feladja az ember, ha
valami nem sikerül. De sokszor volt
velem is, hogy azt mondtam, többet
nem csinálom, mert valami nem sikerült. Ez ma is így van, sőt naponta
hordozok sokféle dolgot, de hála és
dicsőség az Úr Jézusnak, hogy igéje
által ott a tanítás: „Kitartással fussuk
meg az előttünk lévő küzdő tért!” Ez
felszólítás és biztatás is a harcokhoz.
Bizony, igen jó a kezdet, de tovább
menni, kitartani, megmaradni, ez
már harc, és bizony sokszor nehéznek is tűnik. De van példa előttem:
„Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére, Jézusra”. Bizony, az Úr
Jézus kitartott mindvégig, követte
az Atya akaratát engedelmesen, hogy
életet adjon nekünk, bűnös embereknek. A kitartásának győzelmi trónja
a kereszt, melyre naponta feltekintve
tudunk megmaradni, kitartani, melyért nem is tudok eléggé hálás lenni.
A galambok kitartottak a fiókáikért,
mennyire ki kell nekünk tartani a
sok megpróbáltatás között az örök
életért. „Tudván, hogy a ti hiteteknek
megpróbáltatása kitartást szerez. A
kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek
legyetek minden fogyatkozás nélkül.”
Testvéri szeretettel
R.Andrásné, Kisvárda
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Azt gondolom, hogy ha megkérdeznénk az embereket, mit várnak jelenleg a legjobban, akkor a többség
valószínűleg a Covid-19 védőoltást
mondaná.
Mintha az bármin is változtatna.
Jön egy valami, amiről a mai napig
nem tudják, hogy honnan jött, mit
tud valójában és a világ a feje tetejére áll. Sok-sok ember, rengeteg pénzt
felhasználva próbál kifejleszteni valamit, amitől a többi ember azt várja,
hogy jobb lesz az élete. Az emberiség
szeretne visszatérni a „normális” kerékvágásba, és most ezt várják a legjobban.
De mi számít normálisnak? Mindenki
el tudja dönteni, hogy az elmúlt években a világ menete normálisnak volt-e
mondható. Ha legyőzzük a vírust, akkor vajon mire fogunk várni? Mit remélünk az élettől?
A demagóg, sátáni szólamok, aberrációk elleni védőoltásra ki vár? Az emberek egy része normálisnak tartja,
ha egynemű párok gyerekeket nevelhetnek, míg ugyanilyen természetesnek azt, ha egy „anya” még születése
előtt akarja meggyilkolni gyermekét.
Miért csak keveseket zavar az, hogy a
számítógép elé „kényszerített” gyerme-

keinket valami sokkal alattomosabb
és gyilkosabb kór fertőzi meg, ami
még akkor is itt lesz, amikor a Covid
már rég csak egy rossz emlék lesz?
A minap ámulatba ejtett egy fiatal lány
bizonyságtétele. Olyan elemi szinten
volt átitatva Isten Szent Lelkével minden szava, amit nagyon régen hallottam. Kristálytiszta, Jézus Krisztusra
mutató szavai, melyet élete is hitelesít, frissítőleg hatottak rám: „Van
még remény!” De ahogyan elmélkedtem szavain, rá kellett jönnöm,
hogy azért érintettek olyan mélyen,
mert az a lelki tisztaság, amivel rendelkezett, 1000 fiatalból (lehet, hogy
10.000-ből) egynél található meg. De
az az egy is fáklya, illetve lehet, hogy
csak gyufa, de a Mindenható kezében az egész világot lángba boríthatná (Lukács 12,49). De vajon van-e rá
igény? És most elsősorban nem az
Isten nélküli világra gondolok, hanem azokra, akik elméletileg tudják,
hogy mire, Kire kellene várnunk. A
magukat keresztyéneknek definiáló milliók vágynak-e megélni, átélni
az Atya Isten dicsőségét? (II. Mózes
34,30) Mire várunk? Várunk-e még
bármit is?
Sokkal könnyebb és kényelmesebb le-

gyinteni és a magunk biztonságának
tudatában elnézni a többi ember felett, mint megtenni bármit, akármit,
amit az Úr kér tőlünk. Már, ha egyáltalán meghalljuk. Várjuk-e, hogy Isten
megszólítson minket? Számítunk-e rá
egyáltalán? (I. Sámuel 3,1-10)
Nagyon tetszik egy ifjúsági szervezet
mottója: „Lázadj a korszellem ellen:
Légy „normális!” Ez nemcsak a világban megélt életünkre vonatkozhat,
hanem jó, ha a hitéletünkre is. Nem
kell fel- vagy kitalálnunk semmit újat
sem. A Bibliában minden benne van.
Esetleg hiteles, hitben járó testvérektől utánajárhatunk, hogy mit kellene
tennünk máshogy, vagy mihez kellene visszatérnünk. Isten is csak arra
hív minket, hogy tegyük azt, ami az
Igéje szerint normális. Mi ebben az
időszakban a megszokott? A várakozás. Mire vagy inkább Kire? Jézus
Krisztus, Isten Fiának, Megváltónknak
a visszajövetelére. Másra felesleges és
káros várni. Úgy sem lesz jobb.
Viszont az Isten által megszentelt advent minden egyéb várakozás tárgyát
és célját a megfelelő helyére teszi, lelki
és testi életünkben is. Áldott adventet kívánok!
ifj. Nemeshegyi Zoltán

Adventi ének
Szállj, szállj magasra, szíveink reménye
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj előttünk fénynek oszlopával:
Szent bíztatással.

Ő lesz a váltság élet–birodalma;
Változz’ örömre szívünk aggodalma.
Az elhagyottnak lesz már pártfogója,
Oltalmazója!

Hogy jó az Isten, ráüt a viharra,
Vidám szivárványt sző a borulatra;
Igéje napfény, az ragyog felettünk,
Mit félne lelkünk?

S lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes,
Atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes,
A szeretetnek fényes napja jő fel
Idvezítőnkkel!

Óh jó az Isten, a mi sziklavárunk,
Nem tart soká már bűnben bujdosásunk.
Az ígéretnek földjére érkezünk,
Jézus az nekünk.

Szállj hát magasra, szíveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Elsírni könnyünk’ édes örömünkben,
Szeretetünkben!
Szabolcska Mihály
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Az Úr lehajolt hozzá halálos ágyán...
Március elején a férjemmel egy
időben nagyon megbetegedtünk.
Bécsben éltünk, és nehéz volt orvosi segítséget kapni.
Mivel ilyen gyengék voltunk,
csak rövid üzeneteket küldtünk családunknak és a missziós
előljáróinknak, és ők megígérték, hogy imádkoznak értünk.
Ezután a küldő szervezetünk felügyelője felvette a kapcsolatot a
TWR Europe HR igazgatójával.
Megkérte a Bécsben élő barátunkat és volt kollégánkat, hogy segítsen nekünk egy nagyon praktikus
módon: gyógyszert hozott nekünk,
mentőt hívott, gyorsan összecsomagolt néhány dolgunkat és a repülőtérre hozott. Szülőföldünkre,
Finnországba repültünk, az utolsó
járattal Bécsből Helsinkibe.
Finnországban orvosi segítséget
kaptunk, és apránként felépültünk a Covid-19-ként azonosított
betegségekből.
Nincs szavam, mennyire hálás vagyok az imádságért és a barátunk
gyakorlati segítségéért, aki saját
egészségét kockáztatta azzal, hogy
segített nekünk. Isten megadta neki a Zsoltár 91,11 -et, hogy megerősítse őt. „Mert az ő angyalainak
parancsolt felőled, hogy őrizzenek
téged minden útadban.”
Eeva Vahasarja,
TWR Europa

A KERESZT ALATT
A kereszt alja lábnyomokkal,
könnyel
és megbocsátott bűnnel van tele.
A kereszt alatt mindig dönt az
ember
Jézus mellett – vagy éppen
ellene.
Füle Lajos

Apai nagymamámat 18 évesen, az
érettségi évében ismertem meg, mivel
egy családi nézeteltérés miatt hosszú
évekig nem találkoztunk. Amint megtörtént az első látogatás, a családdal
rendszeresen kezdtünk járni hozzá,
mintha mi sem történt volna. Autóval
mentünk, mivel tömegközlekedéssel
nehéz megközelíteni a vidéki települést. Nagymamámban egy önzetlen,
vendégszerető, állandóan másokra
gondoló embert ismertem meg, és
örültem az újonnan kialakult rokoni kapcsolatoknak;
„lett” nagynéném, keresztanyám, unokatestvérem
a családjukkal együtt.
Ekkorra anyukám ágán
már kevés rokonunk élt,
és úgy gondoltam, milyen
jó, hogy most kaptunk új
rokonságot.
A nagymamámmal való
megismerkedésem után 7 évvel az Úr
megszólított, megláttatta velem bűnös
voltomat, megbocsátotta vétkeimet, én
pedig – lelkileg megtisztulva, új életet kapva – nagy örömmel elindultam
az Úr Jézus követésére. Igyekeztem
bizonyságot tenni a családnak, de
nagyimnak nem volt könnyű, mert
szinte soha nem volt alkalom, hogy
kettesben lettünk volna, a családból
pedig nem mindenki nézte jó szemmel, hogy a korábbi vallásosságom
átváltott valami másba, Biblia olvasásba és a mindent vagy semmit
Krisztusért „életvitelbe”.
2017-ben egy augusztusi nap azzal hívott fel anyukám, hogy nagymamám
rosszul van, valószínűleg haldoklik.
A gyülekezetünkből két testvérnővel
elkezdtünk sokat imádkozni azért,
hogy nagymamám megtérjen, és ne
bizonytalanul kelljen elhagynia ezt
a világot, hanem tudja hova megy.
Telefonon hívtam nagymamámat,
és próbáltam volna beszélni vele, de
annyira megromlott a hallása, hogy
nem értett semmit abból, amit mondtam. Elutasította a külső segítségeket:
a rózsafüzért vagy azt, hogy papot
hívjanak hozzá utolsó kenet adására,
mondván, hogy ő még nem fog meghalni. Így arra jutottam, hogy levelet

írok neki. Aznap este megfogalmaztam, hogy az Úr Jézus mit tett értünk,
bűnös emberekért, és hogy formálta
át az én életemet is. A jogos büntetést, amit ki-ki kapna a kisebb vagy
nagyobb bűnéért, teljes egészében
Krisztus vette magára, szeretetből,
amikor ártatlan lévén kínhalált halt
keresztre szögezve, de feltámadt, és
életet akar adni! „...nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.”
(2Péter 3,9b) Kértem nagymamámat, hogy imádkozzon hozzá, és bízzon benne!
Reggel a levél postára adása előtt még a szívemre terhelődött, hogy írjam meg
nagymamámnak, mennyire szeretem, és sajnálom,
hogy gyerekkoromban nem
ismertem meg jobban, de
örülök, hogy az elmúlt kilenc évben elkezdtük bepótolni azt, ami kimaradt.
A levél pénteken kora délután érkezett meg, és egyik nagynéném segítségével el is tudta olvasni, amin
csodálkoztunk, hiszen addigra már
rossz állapotban volt, nem evett, nem
beszélt. Az olvasás közben – nagynéném elmondása szerint – sokat bólogatott beleegyezően és sírt. Mondta,
hogy érzi, hogy nemsokára magához
szólítja az Úr Jézus. Két órával később csendben elment, és én hiszem,
hogy szívében Istennel megbékélten távozott ebből a világból. Nagy
űrt hagyott maga után, ugyanakkor
életemben először voltam olyan temetésen, ahol remény és öröm volt
a szívemben, hogy a szerettem már
ott van a mennyben, ahova mi is –
akik hittünk és engedelmeskedtünk
az Úr Jézusnak (Jn 3,36) – életünk
végén követjük. „...ha hisszük, hogy
Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat
is előhozza Jézus által, vele együtt.”
(1Thessz 4,14)
Bátorítanék mindenkit, hogy időben béküljünk meg elsősorban az Úr
Jézussal, majd embertársainkkal, hogy
örök életet nyerjünk, és Isten békessége már a földi életünket is betöltse!
Bereczki Krisztina
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INTŐ PÉLDA
„A bölcs megfogadja az apai intést.”
(Példabeszédek 13,1)
A tél kemény arcát fordította a Kárpát
medence felé. Tükörsima jégfelületével betakarta az alatta alvó Balatont.
Sorra dőltek a negatív hőmérsékleti
rekordok. Ahol még érintetlen volt a
jégtakaró, ott le lehetett látni a sötét,
zöld víztömeg mélyére. A napsütésnek köszönhetően, az egyik pillanatban mégis gyönyörű volt ez az arc, a
másikban felejthetetlenül rideg és
félelmetes.
1964-et írtunk. A Balaton- parti egyetem-város összes diákja és néhány
tanár is, a strand területén, a jégen
csúszkált. Ki korcsolyán, ki a cipője
talpán. A hangosbemondó időnként
figyelmeztette azokat, akik a tiltás ellenére beljebb merészkedtek. A szikrázó napsütésben milliónyi hókristály
táncolt a korcsolya élek szántotta
jégforgácsok hátán. Ezernyi szikrát
szórtak szerteszét.
Mámoros boldogság tükröződött a
fiatal arcokról, hiszen ez volt az első
napja a téli szünetnek. Mindannyian
tudták, hogy abban az évben, ez az
utolsó együtt tölthető idő, mert másnap, a diákok kilencven százaléka hazautazik, és kiürül a város. De addig
még ki kell használni ezt a simogató
napsütést, és az ingyenes korcsolyázás lehetőségét.
A jóból is megárt a sok, - tartja egy
közmondásunk - ezért épp a kijárat
felé tartottam. Fázni kezdett a lábam
a kölcsön korcsolyában. De jó lesz átcserélni a hátizsákban lapuló váltó
cipőre, ezt a kényelmetlen lábbelit!
Ekkor váratlanul, vitorlázó olimpikon testnevelő tanárunk siklott el
mellettem. Nagyot fékezett és félreérthetetlenül felém fordult.
- Szép napot, hölgyem! Mit szólna, ha
meghívnám egy merész korcsolyás
kalandra? Látja ott a távolban azt a
dombot? Híres kiránduló hely. A neve Szent Mihály domb. Megéri közelebbről is megnézni. Jó tempóban,
torony iránt, oda- vissza egy órácska
az egész. Meg se várta a válaszomat,
már nyújtotta is erős, biztonságosnak
tűnő karját.
Évfolyamtársaim rosszalló pillantásai

ellenére, anélkül, hogy megfontoltam
volna az ajánlatot, kissé bátortalanul
ugyan, de elfogadtam a meghívást.
Elvégre micsoda kitüntetés az, hogy
épp engem hív, erre a sokat sejtető
sport kalandra. A hiúság mámora,
mint a forgószél, elsöpörte a józan
mérlegelés lehetőségét. Egyszerre, még
a fájó lábamról is megfeledkeztem.
Egy pillanatra eszembe jutott édesanyám, aki óvó intelmeit többnyire
bibliai idézetekkel támasztotta alá.
Most bizonyára azt mondaná : „minden szabad a hívőnek, de nem minden
használ” (1 Korintus 6, 12). Sajnos,
a kísértés csábítása elnyomta az Ige
halk, szelíd figyelmeztetését.
- Karoljon jó erősen belém! – bátorított a napbarnított arcú férfi, s már repültünk is a jégen torony iránt, egyre
beljebb és beljebb, hogy a lehető legrövidebb úton érjük el úti célunkat.
- Ismeri a Szent Mihály domb történetét?

MERT HOSSZÚ AZ ÚT
Könnyes, bánatos, bús szemem,
Uram, ma Hozzád emelem.
Te vagy egyedüli remény.
Veled az élet sem kemény,
az élet, amely lázadó,
akárcsak ez a földgolyó,
akárcsak az emberi szív,
amely eléggé sose hív
igédhez, s gyarló ügyeit
fölé helyezi, s hogy a hit
mindennél a legfontosabb,
arra sokszor semmit sem ad…
…Uram, látod a szívemet,
megérted könnyes szememet.
Tisztíts, tisztíts! A salakok
hulljanak le! Az alakod
bevésődjön szívem falán;
s a hosszú, kínos Golgotán
ne állítson meg a tövis,
semmilyen kő, mégha tör is:
mert hosszú, de szent az az út,
amíg a lélek Hozzád jut.
Kárász Izabella

- Nem ismerem, még nem hallottam
róla – vallottam be szégyenkezve.
- No, akkor amíg odaérünk, szívesen elmesélem – tette hozzá sokat
mondóan.
A domb körülbelül 150 méter magas,
de a környékbeli lakosok a mai napig
tiltakoznak a domb meghatározás ellen. Ők őseik tradícióit követve, ma is
hegynek nevezik. Ez a „hegy – domb”
Vonyarcvashegy településhez tartozik.
A tetején áll a híres Szent Mihály kápolna. Az 1700-as évek elején, negyven
hálás halász építette Isten dicsőségére és társaik emlékére.
Hideg, kemény tél volt akkor is, épp
ilyen, mint most. Karácsony előtt, a
környék összes hadra fogható családfője elhatározta, hogy az ünnepre
kifogja a vacsora asztalról nem hiányozható halat. A lék- halászat szerelmesei jól ismerték a tavat. Elég
vastagnak ítélték a jeget. A jó fogás
reményében mintegy hatvanan jégre keltek, és jó messzire eltávolodtak
a parttól. Aznap különösen jó volt a
fogás. A lékeken át alig győzték a felszínre húzni az ünnepi asztalra szánt
ígéretes falatokat.
Néhány óra múltán, váratlanul felhőbe burkolózott a nap, és percek alatt
olyan köd ereszkedett a tájra, hogy
a látótávolság két - három méterre
csökkent. Előkerültek a ködlámpák.
Mindenki lázasan csomagolt, hogy
minél előbb kijuthassanak a partra. Ekkor ijesztő morajlás tört fel a
mélyből, puskaropogáshoz hasonlító hangorkán kíséretében.
- Rianás, rianás! – siessünk, hallatszott innen is, onnan is.
A következő pillanatban megindult a
jég a lábuk alatt, s előttük ketté repedt.
A társaság egyik fele a jégtábla egyik
felén, a másik fele a belső jégtáblán
rekedt, s köztük a percről- percre nagyobb távolságot bitorló víztömeg lett
az úr. Az aggódó családtagok a parton
várták szeretteiket.
A part felöli jégtáblán negyvenen voltak. Ők, Istennek hála, mindannyian
megmenekültek. A túl oldali, belső
táblán rekedtek, a jégtáblák között
lelték halálukat. E szomorú tragédia emlékét a domb oldalában máig
fennmaradt sírkövek és a megmene-
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kültek által, Isten iránti hálából épített „Emlékezés Kápolnája” őrzi. A
turisták a mai napig látogatják a kis
templomot és a sírhelyeket.
- No látja, mire befejeztem az idegenvezetést, már meg is érkeztünk – folytatta kisérőm. – Még ilyenkor télen is
szép ez a domb. A Balaton part egyik
ékköve. Kár, hogy most nincs időnk
közelebbről is szemrevételezni! Sajnos,
vissza kell fordulnunk, mert ilyenkor
télen hamar sötétedik.
- Az jó lesz – csúszott ki a számon,
mert már teljesen elgémberedtek a
végtagjaim.
- De messze van még a keszthelyi
strand! – sóhajtottam magamban.
Fázni kezdtem. Már bántam, hogy
meggondolatlanul ilyen hosszú útra vállalkoztam. Ekkor furcsa moraj
rázta meg a levegőt. Csak nem a jég?!
Lehet, hogy a közel 300 évvel ezelőtti természeti jelenségek éppen most
ismétlődnek meg?
Páni félelem vett erőt rajtam. Még
fokozta a feszültséget, hogy kísérőm
ordítani kezdett.

SZÁMADÁS
Nem voltam hű szolgád Uram,
pirulva vallom ezt.
Többször vonzott a rossz világ,
mint a véres kereszt.
Ezerszer be kell látnom azt,
hogy méltatlan vagyok.
A bűnök árja elborít,
nem fogy, sőt, mind nagyobb.
De eddig is áldott kegyelem
hordozott Jézusért.
Ezt a kegyelmet vissza ne
vond. Ó vissza ne kérd,
mert ebből éltem – és ha szólt
gyümölcsöző beszéd
szívemből, számból; szüntelen
kegyelmedről beszélt.
Kérlek, irgalmazz s vígy, ahogy
eddig hordott karod,
ha nem is tudok élni úgy,
ahogy Te akarod.
Mert jaj, gyarlóság a nevem,
bár jó szándék vezet,
de a lemondás helyett még
csábít sok élvezet.
Uram, könyörülj rajtam,
s mosd meg szívemet!
Bódás János

- Rianás ! Rianás! – és teljes erőből
befelé húzott.
- Uram, irgalmazz! – szakadt fel belőlem a kétségbe esett kérés. Nem
értettem, hogy miért nem a part felé rohanunk, miért pont az ellenkező irányba a Balaton közepe felé, de
azt tudtam, hogy itt most nincs idő
kérdezősködésre. Ő a tapasztalt vízi ember, nem tehetek mást, mint rá
bízom magam.
A lábunk alatti jégpáncél, recsegő
robajjal karéj alakban megrepedt. Az
így keletkezett keskeny, nyílt vízfelület, percről- percre szélesedett.
- Át kell ugorjunk a hasadék felett– adta ki
az utasítást a tanár
úr. – Gyorsan kell
cselekednünk.
Azért jöttünk eddig befelé, hogy
legyen elég távolság a nekifutásra. A
repedéstől legalább
fél méter távol kell a túloldalon a jégre érnünk, hogy be ne
szakadjon alattunk. Gondoljon arra,
hogy távolugrást hajt végre. Amikor
kiáltok, minden erőt bevetve, egyszerre kell ugranunk. Bátran, mindent bele, futás!
Száguldva közelítettük a hasadékot.
Amikor megpillantottam a tátongó
vizet, s hogy az egymástól távolodó
két jégpáncél már mintegy méterre
van egymástól, minden elsötétült a
szemem előtt. Attól a pillanattól már
nem emlékszem tisztán a történtekre. A következő emlékfoszlány, hogy
egyszer csak már nem csúszott a talaj a lábam alatt. Isten megkönyörült
rajtunk, noha nem érdemeltem meg.
És itt, újra megszólalt a szívemben
édesanya igei intése. Mindent szabad
a hívőnek, de nem minden használ.

Amikor a fenti írást olvasták, bizonyára úgy érezték: ez aztán nem
hétköznapi történet! Milyen kegyelmes volt Isten! S nem csoda, ha az
író egy életre megtanulta az akkor
kapott leckét.
De talán erről a történetről egy másik
is eszükbe jutott: Amikor Önöknek
adott Isten valami hasonlóan megrázó, felrázó, eszméltető élményt,

De kár, hogy ilyen „lelki földrengésnek” kellett bekövetkeznie ahhoz,
hogy belássam, Isten minden szava
igaz, életet mentő, és hasznára van
azoknak, akik azt komolyan veszik.
Végül másfél órás várakozást követően,
vonattal értünk haza. A hideg vasúti
váróterem félhomályában eszembe
jutott az a bibliai történet, amikor a
rab Pál apostol, intette fogvatartóit,
hogy ne induljanak útnak, mert már
a tél beállta miatt veszedelmes a hajózás. (ApCsel 27) Ám azok figyelmen
kívül hagyták az intést, ami majdnem az életükbe került.
Pontosan ez történt
velünk is.
Szolgáljon tanulságul sokak
számára ez az
igaz történet és
az, hogy az intés nem más, mint
a keresztyén ember
Lélek általi vezettetése,
hogy a halál csapdáit elkerülhessük!
Figyeljünk tehát a Lélek vezetésére!
Ha nincs békességünk abban, hogy
helyes- e az, amit tennénk, mindig a
Lélek intése mellett döntsünk! Isten
szent Lelke sosem vezet bennünket
veszélyes utakra. Az intés – s mint
a Szentírás minden szava – ingyen
kínált kegyelem. Ez a kegyelem, szeretett Fia, Jézus Krisztus érdeméért
lehet a mienk.
Az Ige, ezen a történeten keresztül is
szeretné jól a szívünkbe vésni, hogy
noha valóban minden szabad a hívőnek, de nem minden használ! A bölcs
ember ezért megfogadja az atyai intést, akár lelki, akár testi oldalról érkezik is az.
Szalóczyné Móray Inke

ami után gyökeres fordulatot vett az
életük, s ami után azt mondhatják:

„Egy életre
megtanultam!”
Ha igen, kérjük, írják meg nekünk,
mi pedig a következő Antennában
a legérdekesebbeket közzé tesszük!
Beküldési határidő: február 15.
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Domb tetőn álló házunk teraszáról csodálatos a kilátás.
Mikor kiültünk oda, olyan érzésünk volt, mintha a lábunk alatt terülne el hegyektől körbeölelt kis nógrádi
falu. Nyaranta a viharban még különlegesebb élményt
nyújtott ez a természet adta helyzetünk. Szinte szemmagasságból szemléltük a villámok cikázását, amint azok
a szembelévő hegyen átbukdácsoló viharfelhők kiadták
mérgüket. Hol jobbra, hol balra, vagy előttünk csaptak
le a villámok. Néha megállapítottuk a nagy fényességet
azonnal követő mély és igen hangos robajból: „Bizony ez
közel volt! Még jó, hogy nem belénk vágott.”
Idén ősszel szinte ugyanezekkel a szavakkal festettem le
helyzetünket egyik kedves barátomnak, akivel személyesen ritkán találkozunk. Úgy éltem meg a koronavírus második hullámát, hogy ez is nagyon közel volt, az
is nagyon közel talált be, de minket eddig elkerült. Csak
nehogy belénk csapjon! Vagyis környezetemben egyre
többekről hallottam, hogy covid pozitívak, akikkel előtte személyesen is találkoztam. Otthoni áhítatunkban a
gyerekekkel is azért imádkoztunk rendszeresen, hogy
bennünket kerüljön el - ugorjon át -, mint a halált hozó
angyal a tizedik csapásánál Egyiptomban.
Nem hallgatott meg az ÚR, jobban mondva meghallgatta
az imádságunkat, de másképp döntött, mint ahogy kértük. Erről szeretnék bizonyságot tenni.
Feleségem panaszkodott már egy ideje fejfájásra, rossz
közérzete volt, fáradékonyság jellemezte, és folyamatosan
szemnyomása volt. Végül a láza is felment. Látható is volt,
hogy nincs jól. Erős asszony, nem szokott panaszkodni
- hogyan is tehetné az, aki öt gyermeket nevel - és még
viccelődtem is vele, hogy egy anya sohasem beteg. Egyik
reggel aztán ránk zuhant a felismerés: nem érzi a szagokat. Akkor rádöbbentünk, minket sem került el a vírus.
Ekkora gyermekeim közül ketten, az egyik vasárnap délután, belázasodtak, a hideg is rázta őket. A legkisebb fiúnk,
aki akkor kilenc hónapos volt, már egy ideje csak a beteg
anyján lógott. Szerettem volna elvonni édesanyjától, de
képtelenség volt. Egy idő után már elég volt, ha meglátott,
máris éktelen sírásba kezdett. Csak az anya! Hívtuk az
orvosainkat, gyerekorvost, házi orvost. Gyermekeinknél
nem tétováztak, egyből elrendelték a tesztelést. Mind az
ötnél. Feleségemnél sem sokat variáltak: „Majd ha erősödnek a tünetek jelentkezzen újra!” Nincs tesztelés.
Minek - ezt nem mondták ki -, úgy is nyilvánvaló: ő is
vírusos. Igyekeztem helytállni és segíteni a családtagjaimon én, aki semmi tünetet nem mutattam. Illetve mégis,
de néhány nappal, vagy egy héttel korábban. De az akkor fel sem tűnt. Egyik délutánra felment a lázam. Le is
mondtam az aznapi szolgálatot. Inkább otthon maradtam és kialudtam magam. Számtalanszor segített az, ha
én megbetegszem, akkor szinte csak alszom. Rossz, kaotikus álmaim vannak, de kialszom magam. Most is így
volt, másnapra kutyabajom sem volt. Csak néha éreztem
fájdalmat a hátamban, mintha megfáztam volna. De erre
is van már egy “gyógymódom”. Elmegyek futni és “kiizzadom” magamból. (Ezt a “gyógymódot” senkinek sem
tanácsolom, csak saját felelősségére gyakorolja bárki is!)
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Gyerekeimet letesztelték, hárman voltak vírus fertőzöttek, ketten negatívok. Nóráról teszt nélkül is tudtuk,
hogy beteg. Én bizonytalan, mert nincsenek tüneteim,
leszámítva a már említett délutánt. Így az egész család
karanténba került.
Ami először megfogalmazódott bennünk a kontaktkutatás
során az, hogy szégyelljük magunkat. Két osztály került
karantén alá miattunk. A vasárnapi iskolások és oktatók
szintén karantén alá lettek helyezve. Pillanatok alatt 3040 család került nehéz helyzetbe miattunk. Feleségem
szinte nem győzte a kialakult helyzetben a sajnálatát kifejezni. Én ugyanezt tettem a vasárnapi iskolás szülők
felé. Bizony jó volt megtapasztalni, hogy mindenkitől
csak a bátorítást kaptuk, az együtt érzést. (Lehet, hogy
akik másképp gondolták inkább nem szólaltak meg, de a
többségben mégis csak az volt: „ma ti, holnap lehet, hogy
mi”.) Emellett sokan biztosítottak bennünket arról, hogy
imádkoznak is értünk.
Ez utóbbira szükségünk is volt. Gyermekeim könnyedén
vették az akadályokat. Leszámítva a fáradékonyságot, és
az étvágytalanságot, különösképpen nem mutattak más
tüneteket. Ezen felbátorodva ki is küldtük őket egyik nap
a kertbe. Nem telt el sok idő, mikor középső fiam sírva jön
be a kertből, kezét fájlalva. Ráesett, és a csuklója visszabicsaklott. Feleségem, aki egészségügyes, nem tétovázott,
hívta a gyerekorvost, mert a tünetek alapján könnyen lehet, hogy eltört a koronavírusos fiam keze. Ezzel újabb
viszontagság vette kezdetét.
Az orvos mentőt hívott. Mentőre várva közösségi oldalon
imatámogatást kértem, mert sejtettem: nem lesz egyszerű
eljárás az, ami ránk vár. Kértem Istent, hogy járjon előttünk és adjon kedvességet azoknák, akiknek el kellene
látnia bennünket. A mentő két óra múlva megérkezett.
Fiam fájdalmai addigra enyhültek a beadott fájdalomcsillapító miatt, de ettől még orvosnak meg kell vizsgálnia.
A mentő orvos beöltözött a védőruhába. Én voltam a kísérő, mert a fiam kiskorú. Beültünk a mentőbe. Szokásos
kikérdezés megtörtént. Közben megy a rádiózás, hova vigyenek, mi az eljárás ilyen esetben? Hallottam a háttérben, hogy nagyon törik a fejüket, hogy mit csináljanak.
Megérkeztünk a sürgősségire, a bejárathoz. Kint várakoztunk a bejáratnál (még jó, hogy szép időnk volt), tisztes
távolságban mindenkitől! Ez természetes. Belátni a pulthoz, ahol a mentő orvos, még mindig teljes felszerelésben,
igyekezett a helyzetet felvázolni. Testbeszédéből láttam,
hogy vitatkozik. Fiam türelemmel várakozott. Fájt a keze, de jól tűrte. Végre kijött a mentő orvos. Tájékoztatott
arról, hogy igazából nem ide kellett volna hozniuk, de
most keresnek valakit, aki lejön, és menjek utána, egy
mellékajtón bevisznek. Követtem. Mégsem vittek be, vis�szamentünk a bejárathoz. Kijött a betegirányító hölgy.
Megnézte a beteget. Megbizonyosodott ő is, hogy a fiam
igazolt covid-os. Én kontakt voltam, de ezért akár én is
lehettem fertőzött. Tehát mindketten járványügyileg
veszélyesek voltunk. Felajánlotta, hogy menjünk be, de
bent zsúfoltság volt, leülni sem tudtunk volna, és ott is
voltak már fertőzöttek. Miután még mindig szépen sütött
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a nap és hűvös idő is elviselhető volt, ezért kint maradtunk, a szabadban. Tovább várakoztunk, fiam nem panaszkodott, egy igazi hős. Megesett a szíve rajtunk egy
másik betegirányítónak, de ő sem tud érdemben segíteni.
De legalább jót beszélgettünk, tisztes távolságból. Végül
megérkezett az orvos, beöltözve. Kedves volt. Odafigyelt
a fiamra. Megvizsgálta. Az egész nem volt több 5 percnél. Meg kell röntgenezni a fiam kezét. Újabb tortúra. Ki
végzi el, hogyan jut be a röntgen helyiségbe a fiam? Az
orvos intézkedett, közben az előtérben levette a védőruhát, hiszen azzal nem mehet tovább. Ez is majd 5 perc.
Újabb várakozás. Jött egy kedves hölgy. Ő volt, aki a röntgent elkészíti. De hogy menjen be a fiam? A készüléket
nem lehet kihozni! Ki viszi be? Tanácstalanság: öltözzön be ő is védő felszerelésbe, vagy csak az, aki bekísér
bennünket. Újabb várakozás, míg eldőlt hogyan legyen.
Bemehettünk. Elvégezték a vizsgálatot. Ez is néhány perc
volt csupán. De hogyan tovább? Menjünk vissza a bejárat
elé az utcára, vagy… Végül sikerült az ügyeletes orvossal beszélni, aki megvizsgálta a fiamat. Azonnal jött, így
megvárhattuk a folyóson, ami egyébként üres volt. Jött
is az orvos. Most is nagyon kedves volt. Be kell gipszelni
a kezét a fiamnak.
Azt hiszem kitalálja a kedves olvasó: de hol és ki gipszelje be? Jött egy köpcös ember, teljes védő felszerelésben.
Látszott rajta, hogy szenved alatta. Épp, hogy körbeérte
a köpeny. Kinyitottak egy helyiséget. Gyorsan és szakszerűen begipszelte fiam kezét. Végeztünk. Most már
csak haza kellett jutnunk valahogy. Miután covid fertőzött volt a fiam és én is vírushordozó lehettem, ez sem
volt egyszerű eljárás. De legalább a fiam kezét ellátták.
Azt kell mondanom, hogy Isten meghallgatta az imádságokat. Minden egészségügyi dolgozón látható volt,
hogy segíteni akartak, kedvesek voltak, segítőkészek és
tanácstalanok. Egy rossz szó nem hagyta el a szájukat.
Hősiesen tűrték, hogy felvegyék a védőruhát arra az öt
percre, amíg velünk kontaktusba kerültek, hogy azután
megszabaduljanak azonnal azoktól. Még a köpcös ember
is tűrte. Izzadt alatta. Nehezen kapott levegőt. De végezte
a munkáját, amire felesküdött, hősiesen. A kérdés végig
ott lebegett körülöttünk: Hogyan kerüljék el a fertőzést,
ami akár végzetes is lehet rájuk nézve, miközben eleget
tesznek a hívatásuknak. Kedvességet találtunk az embereknél. És le a kalappal előttük. De senkinek sem kívánom, hogy átéljék ezt a tortúrát.
Végül az első körben negatív tesztet produkáló gyermekeim is megfertőződtek, így összesen 34 napot voltunk
karanténban. Engem eddig nem teszteltek. De járványügyileg úgy tekintenek rám, mint aki átment a fertőzésen
és így az utolsó 10 napos karantén során csak a megfertőződött lányom volt karanténban. Az addig meggyógyultak és én is elhagyhattuk a házunkat. Ez könnyebbé tette
a bevásárlásokat és egyéb ügyeink intézését.
Mit tanultunk meg ezalatt az idő alatt?
Először is. Említettem a szégyenérzetet. Ez alaptalan.
Nincs miért szégyellni magunkat. Ezt a fajta megbélyegzést a sátán akarja ránk erőltetni. Valóban igaz, amit
írtak is nekünk többen. „Ma ti, holnap mi!” Ezt jó, ha
észben tartjuk, ha bennünk lenne a hajlam arra, hogy
nehezteljünk bárkire, hogy „miatta” kellemetlen helyzetbe kerülünk. Például azért, mert meg kell oldani az
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otthon maradó kontakt gyermekünk felügyeletét. Ma te,
holnap én. Ebbe még belegondolni is tragikus, hogy ez
úgy is megfogalmazható: én szinte tünetmentesen átestem a fertőzésen, te lehet, hogy belehalsz.
Azzal kezdtem az elején, hogy imádkoztunk gyermekeimmel védelemért. Kerüljön el bennünket a vírus! Nem ezt
történt. Átestünk rajta. Jobbat tartogatott a számunkra.
Úgy mentünk át a fertőzésen, hogy különösképpen nem
szenvedtünk attól. Nem maradtak vissza szövődmények.
Miután pedig átmentünk rajta - ha igaz a hír -, akkor egy
ideig védettek vagyunk. Ki tudja, hogy ezzel nem egy komolyabb fertőzéssel szemben tett-e immunissá így Isten?
Ehhez még annyit, amit egy barátom fogalmazott meg
velem kapcsolatban. Azon gondolkozott el, hogy ha 2017ben nem váltok drasztikusan életmódot a kialakult cukorbetegségem miatt, akkor vajon most mi történne velem?
Hiszen kétszerese a rizikója annak, hogy egy cukorbeteg belehal, vagy súlyosan megbetegszik a koronavírus
fertőzésbe, mint annak, aki nem cukorbeteg. Isten, ahogyan a barátom megjegyezte, már 2017-ben kezdett felkészíteni arra, hogy most szembenézhessek a veszéllyel.
Lehet, hogy ez így van. De az biztos, hogy ez egy újabb
bizonysága annak, hogy Isten előre tervez. Nincsenek
véletlenek az ember életében, és Isten mindenről tud és
ha megenged valami nem szeretem dolgot, azt is értünk
teszi. Drasztikus életmódváltás, amit Isten elért nálam a
maga módszerével, hatékonynak bizonyult abban, hogy
nem volt még szívinfarktusom vagy agyvérzésem, holott
a magas rizikófaktorú csoportba tartozom/tartoztam.
Ezért pedig hálával tartozom Istennek, mert hiszen én
kértem, hogy hadd lehessek gyermekeim életében tevőlegesen jelen.
Jó volt megélni azt is, ahogyan körülvettek szeretetükkel
a testvérek. Mikor be voltunk zárva a karantén miatt, akkor főztek ránk. Készen hozták az ételeket, hogy Nórának
ne kelljen betegen a konyhában állnia. Bevásároltak nekünk. Jó volt látni és megélni a testvéri szeretetet, odafigyelést, segítségnyújtást.
Egyúttal nehéz megélni azt is, hogy valahogy úgy vagyunk, mint Jób, amikor kapja a rosszabbnál rosszabb
híreket. Még fel sem tudja dolgozni az egyik veszteségről
kapott hírt, amikor jön a másik szolga és még súlyosabb
tragédiáról hoz híreket. Csak úgy kapkodjuk a fejünket!
Ki tud segíteni ebben a helyzetben?
Természetes a mi URunk. Azt mondja a tanítványoknak:
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben,
és higgyetek énbennem….” (János 14,1.) Amikor szinte
megolvad a szív a félelemtől, a nyugtalanító események
miatt, akkor bátorítást ad Jézus szava. Csak higgyünk
Istenben és higgyünk Krisztusban. Istennek hatalma
van megtartani bennünket minden körülmény között
is. Ha a sátán el is veheti földi életünket, de nincs hatalmában, hogy kárhoztasson bennünket. Elrejtett életünk
van Istenben, ha valóban követjük Krisztust! Ha valódi
követői vagyunk Jézusnak, akkor már örök életünk van.
És ezért nincs miért aggódnunk.
Az elmúlt időszak ezekben erősített meg bennünket, feleségemmel.
Az ÚR adjon védelmet minden kedves olvasónak ebben
az utolsó időket idéző világjárvány közepette is!
Horváth Zsolt lelkipásztor
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Időben jött üzenet
Az idei év sok próbával kezdődött. Egészségügyi problémák saját életemben, s nagyobbak legkisebb lányom életében. Sürgősen szüksége volt év elején egy nagy műtét
elvégzésére, és hogy ne legyen olyan egyszerű a dolog,
komoly házastársi hűtlenség közben. Itt került sor először arra, hogy az Úr Jézus Krisztus a bajok között kiárasztotta mennyei hatalmát, hogy lányom két évtizede
kihűlt Isten iránti szeretetét felgerjessze.
Örömteli esemény, hogy a másik lányomat is - családi
problémák közepette - szorosan újra magához vonta az
Úr és így ő is imaharcosként ott áll mellettünk, és naponta többször megkeres bennünket egyegy vigasztaló Igével, igehirdetéssel.
Rengeteg segítséget kapunk a ti videóitok és egyéb műsoraitok által is.
Sok-sok imatestvéremmel tartom a
kapcsolatot, akik szintén a mennyei
hátvédet képezik. Természetesen ez
kölcsönös.
Öt éves házassági évfordulójukra készülődő unokámék házasságába ismét
csizmás lábbal taposott az ellenség, és
mikor már minden veszni látszott, a
másik lányomtól interneten érkezett
egy történet, ami az Úr azonnali közbeavatkozását jelentette, mert az unoka vejem, (öt imára kulcsolt kéz kíséretében) így nyugtázta az üzenetet:
„Nagyon köszönöm, megmentett!” Hogy az áldás ne csak
a mi életünket gazdagítsa, itt küldöm, hogy ezen a fórumon is kifejthesse az Úr az Ő mennyei életeket átformáló, megújító kegyelmét.
„Aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak,
íme, újjá lett minden.” 2.Kor 5,17
Következzék hát a sorsfordító üzenet:
Egy házaspár elment vásárolni, hogy vegyenek valamit
közelgő házassági évfordulójuk alkalmára. Mindketten
szerették az antik tárgyakat, kerámiákat, különösen a
teáscsészéket. Az egyik kerámia üzletben megláttak egy
szép csészét. A férj megkérdezte az eladót: Meg szabad
néznem ezt a csészét? Még sosem láttam ennyire szépet.
A boltos a kezébe adta, és miközben csodálta a mesteri alkotást, a csésze - legnagyobb meglepetésére - megszólalt:
- Nem érted, hogyan lehetek ennyire szép? Tudod, nem
voltam mindig teáscsésze. Volt idő, mikor vörös voltam
és agyagnak neveztek. Mesterem kiásott, megdolgozott,
összelapított, meggyúrt újra és újra, én pedig üvöltöttem
a fájdalomtól! – Hagyj békén! – üvöltöttem, de Ő csak
mosolygott, és így szólt: – Még nem. Aztán egy gyorsan
forgó korongra helyezett és én hirtelen csak forogtam,
forogtam, körbe-körbe. – Állíts meg! Szédülök!– kiabáltam, de a Mester csak ingatta a fejét és azt mondta:
– Még nem. Aztán betett a kemencébe. Sosem éreztem
olyan forróságot! Csodálkoztam, miért akar megégetni.
Sikoltoztam. Ki akartam jutni. Láthattam a Mester arcát

az üvegen át, és leolvashattam az ajkáról, ahogy a fejét rázta: – Még nem. Végül az ajtó kinyílt, kitett a polcra. Hűlni
kezdtem. Most már jobb - gondoltam. Aztán mindenütt
befestett. A festék szaga rettenetes volt. Undorodtam tőle.
– Hagyd abba! Hagyd abba! Kiáltottam. De csak ingatta
a fejét. – Még nem. Aztán hirtelen újra visszatett a kemencébe. Nem ugyanabba, mint először. Ez kétszer olyan
forró volt. Úgy éreztem, megfulladok. Könyörögtem, mindent megbántam, sikoltoztam és sírtam. Közben láttam,
amint rázza a fejét, és azt mondja: – Még nem vehetlek
ki. Tudtam, nincs többé remény. Végem van. Kész voltam
rá, hogy végleg feladjam, mire
kinyílt az ajtó. A Mester kivett,
és újra a polcra tett. Egy órával
később elém állított egy tükröt
és azt mondta: - Nézd meg magad! Amikor a tükörbe néztem,
alig tudtam hinni a szememnek.
– Ez nem én vagyok, ez nem lehetek én!?! – hitetlenkedtem. Ez
gyönyörű! Gyönyörű vagyok! –
kiáltottam. – Szeretném, ha emlékeznél arra- mondta- tudom,
fájt, amikor gyömöszöltelek, de
ha nem teszem, kiszáradsz. Tudom, hogy szédültél, mikor a korongon forgattalak, de ha megállítom a korongot,
szétmorzsolódsz. Tudom, hogy elviselhetetlenül forró volt
a kemencében, és nem értettél, miért teszlek oda, de ha
nem teszem, megrepedsz. Tudom, hogy rettenetes volt
a szag, amikor bevontalak mázzal és befestettelek, de
ha nem teszem, akkor sosem erősödsz meg és nem lesz
színes az életed. És ha nem teszlek újra vissza a másik
kemencébe, nem élhettél volna sokáig, nem lennél elég
erős. Befejeztelek. Olyan vagy, amilyennek elképzeltem
akkor, amikor hozzáfogtam a munkához.
Így formálja Urunk is az életünket. Néhányan a kemencében
vagyunk, üvöltve, sikoltozva: „Engedj ki!” Néhányan épp
színesedünk és ez kellemetlen, majd megőrjít. Néhányan
körbe forgunk, és nem tudjuk, hol vagyunk. Csak azt kérdezzük: „Mi történik velem?” Minden olyan zavaros. De
Ő tudja, mit tesz. Bízz Benne!
Hálás vagyok, hogy elmondhatjuk, „bizony javamra vált
a nagy keserűség” (Ézsaiás 38,17)
A plusz ajándék az, hogy az én bűnnel terhelt szívem is
tisztult az események során, s a lányaim, unokáim, testvéreim is közelebb kerültek az Úrhoz. Már csak egy a kérésünk csupán, hogy az Úr Jézus Krisztus által az Atya
mind életünkben, mind halálunkban egyre jobban dicsőítse meg magát. Ámen!
Sok áldást kívánva:
egy hűséges hallgató
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Nyugdíjas tanárnő, református lelkész özvegye
vagyok…
A napokban rendezgettem nem
kevés újságjaimat (nagyon szeretek olvasni, nekem nincs semmiféle „kütyüm”, de lapok, könyvek
igen) és kezembe került az Antenna
2019/3. száma, éppen karácsonyi
szám. Néha az egyházi hivatalban
láttam az asztalon, elkértem, elolvastam és meg akartam rendelni – de addig elmaradt – sajnos.
Még 1996-ban Mátraházán a ref.
otthonban nyaraltunk férjemmel,
ahol egy kedves idős testvérnő felhívta figyelmemet a Mera adásaira.
Sajnos itt nem tudom hallgatni,
ha Berekfürdőn vagyok, évente 1,2
szer, ott esténként tudom fogni. A
napi lelki táplálékot szépen teljessé teszik az adások.
Annyi folyóirat van manapság,
egyházira gondolok. Tele hírekkel,
képekkel, hirdetésekkel, színesen,
fényes lapokon, egyre drágábban,
de az ami az Antennában van, az
nincs benn!!
Hogy Urunk hogyan munkálkodik
ma is, hogyan vigasztal, ad erőt,
figyelmeztet, nevel stb. el nem tudom sorolni.
Ismerős neveket is olvasok, ismerem drága Urunkat, akiről írnak,
de ez így csodálatos!
Sokat látogatok, sajnos utóbbi vírusos időben nem, de sok telefonos
beszélgetésem van és viszem tovább
a jó hírt! De ehhez táplálkoznom
kell és ezért kérem Önöket, tegyék
meg és küldjék címemre rendszeresen (bár minden hónapban lenne!) lapjukat, szerezzenek örömöt
egy idős, Istennek nagyon hálás,
mindig tanulni vágyó testvérnek,
legyen a karácsonyom még teljesebb, örömtelibb. Ha lehetne, előző számot is.
„A Magasságos Isten, Aki érte is
emberré lett, őrizzen meg Téged
szeretetében. Ajándékozza teneked a gyermek bizalmát, a kicsiség szépségét és erejét, a holnap
reménységét, az ünnep békességét és töltse be szívedet jelenléte
örömével!”
Ezzel az áldással kívánok
Mindanyiójuknak békés, szeretetteljes ünnepeket!
Cs. K. Andorné
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Rendszeres hallgatója vagyok az adásoknak, amelyekért rendszeren is
imádkozom hálaadással és esedezésekkel (a fennmaradásukért, további
sok-sok áldásért stb.).
86. évemben vagyok, de valójában 70
éve, hogy igazi életem van. Tahiban
1950 nyarán lettem az én megváltó,
szabadító Uramé. Általános iskolai
tanár voltam, de csak 12 évig tanítottam. 1969-ben lemondtam hivatásomról – egy magasabb hivatásnak
engedve. Utána 2007-ig ifjúsági szolgálatban vettem részt – nyaranként a
torbágyi munkaközösségben. Közben
feleségemmel együtt otthonunkat
is megnyitottuk és a mai napig él
egy kis házicsoport Istenünk nagy
kegyelméből. 6 éve özvegy vagyok.
Lelkészünk a gyülekezeti munkában
is „alkalmazott” (diakónia, férfikör,
kórházi és idősotthoni áhítatok…).
Bár egészségi állapotom – a külső
ember – egyre romlik, még – hála édes Atyánknak – el tudom látni
magamat. Szívügyem maradt az ifjúsággal való törődés, meg az idősek
lelki gondozása. A külvilággal csak
telefonon tudok kapcsolatban lenni
(internetem, okos telefonom nincs).
Rádióm van, ez az egyetlen médiám
(tv-t sem nézek, esetleg a híreket).
Látva - mégpedig nagyon szomorúan! - a magyar fiatalok életét, lenne

egy javaslatom: „Veszélyben az életed!” cím alatt sorozatot kellene indítani, amelyben azokról az igen súlyos
veszélyekről lenne szó hétről hétre,
amelyekkel az embergyilkos (Sátán)
teljes erejével igyekszik tönkretenni
már kisgyermekkortól kezdve ifjúságunkat. (Én is az ő áldozata lettem
volna, ha 15 évesen nem ragad meg az
én nagy Megmentőm!). A sorozatban
szó lenne az abortuszról, a pénzimádat
csapdájáról, az öltözködésről (divat),
az öngyilkosságról, keleti sportágakról (jóga, karate…), a kábító zenéről,
a idő előtti szexuális életről, az internetfüggőségről, egyéb függőségekről
(alkohol, drog, játékszenvedély), okkult
praktikákról, a homoszexualitásról
stb. Természetesen mindig leleplezve
azt, aki ezek mögött áll és tőrbe csalja áldozatát. Ugyanakkor rámutatva a
nagy Szabadítóra, aki azért jött, hogy
az ördög munkáit lerontsa (I. János
3,8 és János 10,10) és igazi, szabad, áldott életet adjon minden boldogságra
vágyó fiatalnak (minden embernek).
Tudom, hogy ehhez „munkásokra”
van szükség, akik ezt felvállalják. Én
ebben „csak” mint imaharcos tudok
részt venni, de azt végzem, ha lesz
sorozat, ha nem, amíg élek.
Testvéri szeretettel:
F. Géza, Szombathely

Hmmm...
Egyszer régen egy idős asszonynak
nem volt pénze élelemre. Így imádkozott: „Drága Uram, küldj egy oldal
szalonnát és egy zsák búzalisztet!
Ismételten elmondta ezt az imádságot elég hangosan, úgyhogy az utcán
járókelők is hallhatták.
Az egyik hitetlen városlakó elhatározta, hogy megtréfálja a hívő as�szonyt. Ledobott egy oldal szalonnát
és egy zsák búzalisztet a kéményén
át. A küldemény pontosan az asszony
lába elé pottyant, amint imádkozott.
Talpra ugorva, felkiáltott: „Ó, Uram!
Válaszoltál az imádságomra!” Aztán
elhíresztelte az egész városban mindenkinek az örömhírt.

Ez túl sok volt a hitetlen „ajándékozónak”. Ezért nyilvánosan nevetségessé igyekezett tenni, és mindenkinek
mondta, hogy nem Isten válaszolt az
imádságra, hanem ő. Az idős asszony
ezt felelte: „Jól van, elhozhatta az
ördög is, de az Úr küldte!”

***

Janka felkiáltott: „Nagymami, nem
akarom, hogy megmosd az arcomat.” Nagymama ezt válaszolta:
„Gyere csak gyorsan, én naponta
háromszor mosakodtam, amikor
olyan kicsi voltam, mint te.” Janka
rátekintve nagymamája arcára ezt
mondta: „Igen, és nézd meg, hogy
milyen ráncos lettél!”
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Péter az Északkeleti-Kárpátok nyugati oldalán lakott egy kis faluban,
a XX. század elején. Három testvére
mellett, ő volt a legidősebb gyermek.
Postamesterként, édesapja felelt a
környék postai ellátásáért.
Az ősz folyamán furcsa hírek és dolgok kezdtek megjelenni a vidéken.
Valami új vallás. Illetve nem is új,
hiszen ugyanazt az Istent tisztelték,
de valahogy máshogyan. Számukra
Jézus Krisztus nem egy szobor volt a
kereszten, hanem egy élő barát vagy
rokon. Legalábbis úgy beszéltek róla
és úgy imádkoztak hozzá. Tisztelettel,
de mégis olyan őszintén, mintha az
édesapjuk lenne. Péternek ez nagyon
tetszett. Apjának és sokaknak nem.
Azt mondták, hogy szektások, eretnekek, felforgatók az ilyen emberek
és nem szabad velük még csak szóba
sem állni.
Péter egyszer véletlenül hallotta, hogy
édesanyja ugyanilyen módon imádkozik otthon a szobájában, és nem
a szokásos betanult imát mondja.
Szótlanul állt a fiú és az imádság minden szavát szívébe véste. Soha nem
hallott még annyira szépet, és édesanyja arcát sem látta még így ragyogni. Az különösen furcsán, de mégis
szívmelengetően hatott rá, amikor
édesanyja azért imádkozott, hogy a
gyermekei is találkozhassanak az Úr
Jézussal. A bibliai történeteket is úgy
kezdte anyukája mesélni, hogy azok
megteltek élettel. Nem mondott mást,
mint eddig, de valahogy úgy mondta
el ezeket a történeteket, mintha ő maga is részese lenne az eseményeknek.
Péter nagyon szerette a kutyákat,
különösen jól értett hozzájuk és ezt
a kutyák is érezték, mert bármilyen
szedett-vedett kóbor ebből szófogadó, hasznos házőrzőt faragott. Ez a
tény annyira ismert volt róla, hogy
még egy kis pénzt is tudott keresni a
problémás kutyák megnevelésével.
Készített egy kutyaszánt is, amibe
betanított néhány alkalmasnak tűnő kutyát. No, itt senki se egy olyan
szerelvényt képzeljen el, mint amilyenek az alaszkai kalandokról szóló
könyvekben, filmekben szerepelnek.
A szán egy egyszerű kis tákolmány
volt, nem nagyobb egy méretesebb
fotelnél, időjárástól függően kerekekkel vagy szántalppal az alján. Az

erőforrás megoldása már nehezebb
ügy volt, de a fiú szülei megengedték,
hogy amíg eteti a kutyáit, addig tarthat többet is. Mivel Péter nagybátyja is a postának dolgozott, ezért volt,
hogy neki és édesapjának is besegített
egy-egy küldemény kiszállításában.
A címzett még megtisztelve is érezte magát, hogy hozzá a „kutyaszános
postás” jön!
Az egyik évben, karácsony előtt a szokatlanul nagy hó miatt lelassult a kézbesítés és félő volt, hogy nem tudnak
minden küldeményt karácsony előtt
célba juttatni. Így édesapja, Péter segítségét kérte, szigorúan elrendelve,
hogy csak a közeli pár kilométerre
lévő címekre mehet és csak
sötétedés előtt.
December 23-án ragyogó napsütésben,
kellemes, friss hidegben vágott neki
az útnak. A kutyák
is jól érezték magukat.
Gondosan megtervezte az
utat, hogy minél hamarabb végezzen. Azonban minden címnél váltottak
vele pár szót és megkínálták valami
finomsággal, így az idő gyorsabban repült, mint ahogy azt Péter érezte. Az
utolsó cím kicsit messzebb volt, mint
a többi, de viszonylag jó út vezetett
oda. Úgy gondolta, gyorsan végezni
fog a feladatával és örült, hogy hamar
hazaér, tud még segíteni édesanyjának és persze hallgathatja azokat a
különleges történeteket a Bibliából,
amikről csodálatosságuk ellenére
tudta, hogy minden szavuk igaz.
Az utolsó címhez vezető út felénél járt,
mikor a szikrázóan ragyogó nap kezdett elbújni, baljós fellegek kúsztak fel
a látóhatárra és erős hideg légáramlat indult meg északi irányból. Péter
nem félt az erdőtől és a téltől. Látott
ő már sok mindent. De ez most más
volt. Tudta, hogy ha egyenesen északról fúj a szél, az soha nem jelent jót.
Olyankor nagyon hamar csökkenni
kezd a hőmérséklet és a szél egész erdőket tarol le egy éjszaka alatt.
Tudta, hogy sietnie kell. Közben gondolkodott, hogy mit is kezdhetne.
Megnézte alaposabban a csomagot
és a címzést. Eddig csak a település
nevét figyelte, de most az egész címzést végigolvasta: „Latovszkiné Ágnes

és az ő drága kisgyermeke részére!”
- állt a csomagon. Gondolkodóba
esett. Normális körülmények között
nem habozott volna sokáig, de a vihar
egyre fenyegetőbb közelségbe került.
„Mi lesz, ha a kutyák sem bírják tovább? De a csomag... és karácsony...
Ki tudja mi van benne?” - motyogta
félig hangosan. Ekkor eszébe jutott
kedvenc bibliai története: a pásztoroknak való angyali jelenés. Nagyon
tetszett neki, hogy egyszerű embereket
milyen nagy dologra méltatott Isten és
hogy a téli éjszakában (természetesen
neki más fogalmai voltak a téli éjszakáról, mint a Közel-Keleti pásztoroknak), elindultak a kisdedet
meglátni, engedve az
angyali szózatnak.
„Egy kisgyermek!” - mondta hangosan.
„El kell mennem hozzá! Úr
Jézus, kérlek, jöjj
velem, hogy elvihessem a rám bízott csomagot
ennek a kisgyermeknek!” - imádkozta. Eszébe jutott egy gyermekének is: „Nem félek, mert az Úr velem
van, megvéd engem a vad viharban!”
Hangosan, az erősödő szélnek mintegy feleselve kezdte énekelni az éneket és a kutyáit gyorsabb haladásra
noszogatta. Nem félt. Életében először
érezte, hogy olyan Valaki megy vele,
aki sokkal-sokkal hatalmasabb egy
képnél vagy egy csodás történetnél:
a Mindenség Ura!
A címen egy egyszerű kis ház állt.
Gyors léptekkel az ajtóhoz ment és
bekopogott.
Egy fiatal, kedves arcú asszony nyitott ajtót, kezében egy kisgyermekkel.
Látszott, hogy nagyon szerény körülmények között élnek. Mikor Péter
meglátta a néhány hónapos csöppséget, olyan öröm árasztotta el, amilyet
akkor érzett, amikor kisebb testvérei
megszülettek.
Az asszony könnyes szemmel vette át
a csomagot és azt mondta: „Nem hittem, hogy még idén megkapom. Miért
hoztad el ilyen rossz időben?” Péter
így válaszolt: „Isten mondta, hogy el
kell jönnöm a kisdedhez.” És pontosan tudta már, hogy akármi is volt a
csomagban, ide kellett, hogy érjen ve-
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le bármi áron! Az asszony könnyeivel
küszködve forró teát kínált a kis postásnak, de Péter tudta, hogy minden
perc számít a visszaúton.
A kutyáknak adott pár falatot, hogy
bírják hazafelé az utat és nekiiramodott. Semmi félelem nem volt már
a szívében, csak mindent felülmúló öröm. Az ég egyre sötétebb lett, a
vihar erősödött, a hideg csontig hatolóvá vált, de a fiú boldogsága mindezeket semmivé tette a szán körül. Sőt,
mintha a kutyák is megérezték volna
gazdájuk lelkében a változást és nem
szedett-vedett korcsokként, hanem
harci lovakként feszültek neki a szélnek, tudva, hogy rajtuk múlik ennek
a harcnak a kimenetele. Miközben a
vihar minden dühét a hegyekre borította és a sötétség lett úrrá az erdőben, a kis szán, mint egy kis üstökös,
sebesen száguldott a célja felé.
Péter édesanyja aggódva szaladt ki a
metsző hidegbe, hallva a közeledő kutyaugatást. Zokogva ölelte magához
teljesen átfagyott kisfiát és elcsukló
hangon megkérdezte: „Hol voltál?” A
fiú ennyit válaszolt: „Találkoztam az
Úr Jézussal!”
ifj. Nemeshegyi Zoltán

(Trans World Radio partnerkonferencia koronavírus idején.)
Az európai igazgató beszél a közel
120 résztvevős hallgatósághoz, természetesen on-line. A nemzetközi
hallgatóság ül az otthonában, ki
itt, ki ott, széles e világon, s próbál figyelni. Többeknél a gyerekek
is otthon vannak, hiszen a karantén az karantén, nincs tekintettel
a konferenciára.
Egyszer csak egy bájos gyermekhang szól bele az előadásba: „Itt vagyok, most én jövök!”, s egy hirtelen
mozdulattal átveszi az irányítást az
egész rendszer felett, lecserélve az
előadó diáit is.
A három éves csöppség spontán
akciója oly annyira sikeres, hogy az
informatikusoknak közel tíz percébe telik helyreállítani a kapcsolatokat, s újra beindítani a rendszert,
s ezek után a szülők sűrű bocsánatkérése közben folytatódhat a
konferencia…
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Amikor az elmúlt év eseményeiről
kell számot adnunk, a MERA szolgálatára is rányomta bélyegét a korona vírus járvány. Hatalmas felhők
tornyosultak felettünk, de a felhők
felett nem szűnt meg ragyogni Isten
napsugara sem…
A koronavírus miatti korlátozások
legelső napjaiban döntöttünk arról,
hogy a hallgatóinkat abszolute friss,
az eseményekkel egyidejű módon szeretnénk megszólítani. Új területek jöttek létre hirtelen az eddigiek mellett,
melyekért nagyon hálásak vagyunk
• A videó üzenetek beindítása pillanatok alatt megduplázta honlapunk
látogatóinak létszámát. Ez bizonyította, hogy elindítása indokolt volt.
• Kénytelenek voltunk a tárhelyünket
jelentősen növelni, mert a megnövekedett forgalomhoz nem volt elegendő.
• A stream – tehát az internetrádió
– egyenletes teljesítménye érdekében
új szolgáltatót kellett keresnünk, aki
biztosítja, hogy a korábbinál sokkal
több hallgató hallgathassa egy időben a műsorunkat online formában.
• A videó üzenetek hatalmas tárigénye miatt kénytelenek voltunk egy
youtube csatornát is megnyitni.
• Beindult a „napi zsoltár” és a „napi losunge” rovat is, segítve azokat,
akik rövid bibliai üzenetekre vágynak.
• A facebook oldalunk óriási fejlesztést és fejlődést élt át. Ez a rendszeres
látogatók, kedvelők, követők létszámának megtöbbszöröződésében mérhető.
• Új műsoraink nagy részét átadjuk
a budapesti Sola Rádiónak is.
Mindezek a fejlesztések természetesen
hatalmas személyi és anyagi erőfeszítést is jelentenek, s közben a munkatársaink sokszor otthonról kell, hogy
dolgozzanak, hiszen a korlátozások,
a járvány fenyegetése, vagy a kötele-

ző szabályok betartása alól mi sem
vonhattuk és vonhatjuk ki magunkat.
A stúdió fejlesztése után ebben az évben kénytelenek voltunk ablakcserékkel folytatni az irodánk karbantartási
munkáit. A jobb hangszigetelés után
már nagyobb térben tudtuk a bibliaórák egy részét felvenni, ami a járvány
terjedése miatti szabályok betartását
is könnyebbé tette…
Az év elején újra szembe kellett nézni a középhullám megszűnésének
fenyegető lehetőségével. Annak ellenére, hogy a MERA éves szinten
négy millió forintnyi összeget fordít
saját adásai támogatására, „a valóságos költségekhez képest ez elenyészően kevés” – halljuk újra és újra.
Szeptemberben egy olyan levél is érkezett, mely hírül adta, hogy 2021 januárjától semmi esély a folytatásra,
mert az adó tulajdonosa nem kíván
szerződést hosszabbítani a TWR-rel.
Annak érdekében, hogy a műsor legalább egy kis időre fenn maradhasson,
s ezzel elérhessük azokat a hallgatóinkat, akik az internetes honlapot, az
internet rádiót, a facebook-ot eszköz
híján nem tudják igénybe venni, a
MERA további két millió forintos terhet vállalt magára éves szinten, így az
összköltség 6,5 millió forint. Ez komoly
terhet ró amúgy is szűk költségvetésünkre. Mikor ez az újság a kezükbe
kerül már tudjuk, hogy a szerződés
hosszabbítás mégis megtörtént és a
következő februárig valószínűleg nem
áll fenn annak a lehetősége, hogy adásunk a középhullámon megszűnik.
Ezúton is szeretném köszönetünket
kifejezni mindenkinek, aki támogatásával mellettünk állt és áll. Egyúttal
minden munkatársamnak szeretném megköszönni azt az áldozatos
munkát, amelyet erő felett végeztek
és végeznek.
Kulcsár Tibor

„Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem
gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei
vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.”
(Zsid 10: 38–39.)
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„Maradj otthon” bibliaóra
Bizonyára sokan vagyunk, akik nosztalgiával gondolunk a gyermekkori karácsonyokra. Sok mindent megszépít
az idő, még az ünnepi készülődés izgalmait, nehézségeit is, de biztos vagyok benne, hogy a keresztyén család
nem szorul arra, hogy csak a múltból
éljen, hiszen, Aki az ünnepet igazán
ünneppé teszi, ma is jelen lehet, és
áldottá teheti a családi ünnepet éppúgy, mint a gyülekezetit.
Nem mindenkinek adatott meg az,
hogy mintát hozzon a keresztyén
családból arra nézve, hogyan lehet
Jézussal együtt ünnepelni. Gyakran
megkérdezik a családi élet kezdetén
levő fiatalok, hogyan ünnepeljen a
hívő család. Nem pontokba szedett sorrendet
szeretnék adni, hiszen
a sorrend lehet más és
más, sokkal inkább arra
szeretnék rámutatni, ami
tapasztalatom szerint nélkülözhetetlen.
Karácsony ünneplésénél
két véglettel találkozhatunk. Az egyik, ha elfelejtjük, hogy Jézus Krisztus
születésnapját ünnepeljük, és csak a külsőség, az
ajándékozás és az ünnepi menü marad.
A másik talán ritkább, de előfordul,
hogy valakik annyira „lelki síkra” terelik az ünnepet, hogy szinte bűnnek
tartják az ajándékozást, és meg sem
próbálják azt, hogy a körülöttük lévőknek örömöt szerezzenek.
Úgy gondolom, hogy az igazi ünnep
a kettő egyensúlyából adódik: Jézus
van a középpontban, róla beszélünk,
Ő van a szívünkben, az Ő szeretetét
adjuk tovább a körülöttünk élőknek.
A karácsonyi ajándék lényege nem a
kölcsönös elvárás, nem az ajándék
nagysága, hanem az, hogy már az ősz
folyamán megpróbálunk „belebújni”

szeretteink bőrébe, megpróbálunk
beleérezni, hogy mit szeretne a másik, mi az a kis ajándék, ami örömet
okoz, és közben imádkozunk a másikért, naponta gondolunk rá, figyelünk
az apró rezzenésekre is.
Az ünnepléskor a hangulat megteremtése mellett, segítsünk egymásnak az
ünnep előkészítésében! A háziasszonyok ki sem látszanak a munkából. Mi,
férfiak vigyázhatunk a gyermekekre,
elvihetjük őket otthonról, segíthetünk
a bevásárlásban, a házi munkában és
értékeljük feleségünk fáradozásait, a
lakás szépítését.
Ne feledkezzünk meg arról sem,
hogy mi vagyunk a család papjai!
Gondoskodjunk a jó
légkörről, imádságról,
igeolvasásról. Nem feltétlenül kell mindent
személyesen végeznünk, de gondoskodjunk róla, hogy legyen
imádság, elhangozzon az Úr Jézus születésének története. A
gyermekek szívesen
partnerek abban, hogy
versekkel, énekekkel fűszerezzük az ünneplést.
Csupán biztatni és lelkesíteni kell őket.
Hívő családban különös értéke az
ünnepnek, hogy beszélgethetünk az
Ünnepelttel, megköszönjük Őt, mint
legnagyobb ajándékot, akár egyenként
hangos imádságban. Meghittebbé teheti ünneplésünket a fenyőfa fényei
mellett való együtt énekelgetés.
Ne feledkezzünk meg az egyedül élőkről, osszuk meg velük otthonunkat, s
ha úgy alakul életünk, hogy nem vesz
körül bennünket család, akkor sem
leszünk magányosak. Mert az ünnep
lényege akkor is ugyanaz lesz: találkozni Jézussal!
Id. Nemeshegyi Zoltán

A Magyar Evangéliumi Rádió minden munkatársa nevében
Istentől megáldott Karácsonyt
és boldog új évet kívánunk minden Olvasónknak!

Készül a bibliaóra, ahogy minden
héten… Jaj, dehogyis úgy, ahogy
minden héten, hiszen a bibliaóra
résztvevői online találkoznak, azaz
interneten keresztül… Igehirdetést
hallgatni még csak-csak lehet így,
és beszélgetni sem lehetetlen, de
hogy lesz ebből műsor?
Tehát mindenki otthon ül. Előtte a
számítógép, a képernyő mellett egy
digitális felvevő. A bibliaóra elején
elhangzik a kérés: „Most tessék bekapcsolni!” S aztán ki-ki hozzászól,
aminek szándékát egy sárga kéz
jelzi a többiek képernyőjén. Aki
szót kap, bekapcsolja a számítógép mikrofonját, a többiek meg ki,
merthogy különben összezúgnak a
készülékek. Aki befejezte a mondandóját, kikapcsolja, majd a következő hozzászóló be… Megy ez!
Aztán a végén kikapcsoljuk a digitális felvevőt. Mindannyian imádkozunk. Majd mindenki elküldi
saját felvételét a MERA szerverére,
ahonnan technikusunk bemásolja a saját szerkesztőprogramjába
- egymás alá az összes anyagot-,
s már csak az a dolga, hogy mindig abból az anyagból emelje ki –
illetve be - a megszólaló hangját,
amely az adott helyszínen készült.
S hogy miért ez a nagy nekikészülődés, ahelyett, hogy belátnánk,
hogy most nem tudunk bibliaórát
felvenni?
Az Úrért és a hallgatókért!

ÜKUNOKÁK
Ükunokákra gondolok,
a harmadik évezred útján
botladozókra, akiket
nem ismerhet meg már e század,
nem láthat meg e gyengülő szem.
Lesz–e idejük megszületni,
Lesz–e hová? Mire? Mi végre?
– kérdem, s az ÚRRA gondolok,
Kinek ujjhegyén a jövendő,
s hű nemzedékről nemzedékre.
Füle Lajos
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Szeretek régi családi fotókat nézegetni – most, hogy a bezártság idején a
Karácsonyunk is zártabb lesz, különös hangsúlyt kapott a Nagyapám
hagyatékából nálam maradt amatőr
háborús fotó. Bihari katonáival az
Isonzónál harcolt, s a kép egyik karácsonyi „ünneplésüket” örökítette meg.
Hiába ropogtak a fegyverek, és dúlt
az elkeseredett harc az olaszokkal, az
állandó életveszélyben lévő katonák
hazagondoltak és legalább egy rövid
időre át akarták élni a szeretet ünnepét. Nagyapám – gondolom, valami
szünetet kihasználva, – szervezte meg
katonái számára a karácsonyi emlékezést. Nem kell nagy képzelőerő ahhoz, mennyire lehetett békés, örömteli
számukra a rövid együttlét, de mégis
megemlékezhettek a Csodáról, Jézus
földre jöveteléről, és otthon maradt
szeretteikről!
Nagyapám tábori lapjait olvasgatva
egy éppen csak elkezdődött szerelem
vágyakozásai, a teljesen bizonytalan
jövő, s a Jó Istenbe bízó fiatalok feltörő
reménykedései váltogatják egymást az
üzenetekben. Későbbi nagymamám
Erdélyben sóhajtozott és aggódott,
aztán átélhették a béke-diktátum
következtében elveszített magyar állampolgárságukat, szétszakított családjaik iránt érzett fájdalmukat. Alig
akadt család, aki nem siratott volna
halottat, országot!
20 évvel később, egy újabb háború
borzalmai következtében megint csak
különös Szentestéket éltek át az emberek. Én például – 4 hónaposan –
Édesanyámmal és Nagyszüleimmel
a passaui menekült táborban töltöttem 1945 Karácsonyát. Sokféle ember volt ott összezárva, akik a civil
életben talán le sem ültek volna egy
asztalhoz, de ott, együtt énekelték a
karácsonyi dalokat, sőt, saját készítésű ajándékokkal is meglepték egymást. Féltve őrzött emlék-tárgyam
az a fafaragás, amely a kisded Jézus
előtt hódoló napkeleti bölcseket ábrázolja. Mindig fő helyet kap a karácsonyfánk előtt.
1956 Karácsonyáról már személyes
emlékeim vannak: az addigi nagy
együttléteket, egymás segítését ismét
felváltotta a félelem, a bizalmatlanság – az emberek vagy nem mertek
kimozdulni otthonaikból, vagy bujkáltak, menekültek. A megszokott népes
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család helyett csak a szüleinkkel álltunk a karácsonyfa előtt. Édesanyám
elkezdte a „Mennyből az angyal-t”,
de hamar elcsuklott a hangja…– Apu
miért nem énekel –kérdezte halkan
a kishúgom.
1956 Karácsonyán országszerte siratták az emberek halott, eltűnt,
bebörtönzött vagy
nyugatra menekült
családtagjaikat, barátaikat. Úgy tekintek
vissza ezekre a napokra, hogy elrabolták tőlünk az igazi ünnepet: a
Jézus Krisztus születésére
való emlékezés örömét elhomályosította a gyász és a félelem!
Talán azért is rohantak meg az emlékek, mert mostanában „semmi sem
jó!”, alig találkozom elégedett emberrel – sajnos ez még a keresztyénekre
is jellemző! De miért is siránkoznak?
Mert nem lehet külföldre utazni, nem
tölthetik az ünnepeket szállodákban, nem tervezhetnek szilveszteri
bulikat…?
2020 Karácsonyát a pandémia miatt

„Egy földműves, aki túlságosan
lágyszívű ahhoz, hogy kiszaggassa
és átforgassa a földet, sosem fogja
meglátni az aratást. Itt buknak el
egyes szentek, akik attól félnek, hogy
megbántanak másokat, és ezért tartózkodnak minden olyan igazságtól,
ami félelmet vagy szomorúságot ébreszthetne. Nem rendelkeznek éles
ekevassal a földjükön, és nem valószínű, hogy nagy termésük lesz a
szérűjükön. Horog nélkül horgásznak, mert félnek, hogy megsértenék
a halakat; és vaktölténnyel lőnek a
madarak érzései iránti tiszteletből.
Ez a fajta szeretet valódi kegyetlenség
az emberek lelkei számára. Nagyon
hasonló ahhoz, mikor a sebész hagyja, hogy meghaljon egy betege, mert
nem akar fájdalmat okozni neki a
szikével, vagy egy végtag szükséges
eltávolításával. Szörnyű gyengédség
ez, ami hagyja, hogy emberek inkább
a pokolba süllyedjenek, mintsem
hogy szorongást okozzon mások

félelem lengi körül, de a Mindenség
Ura „Nem a félelemnek lelkét adta,
hanem az erőnek, a szeretetnek és a
józanságnak lelkét!” Természetesen
meg kell tennünk azt, ami a mi felelősségünk, de a szeretet találékony, sőt
új ötleteket is adhat egymás
megörvendeztetésére.
Besötétedett, démo
nizált világunkban,
melyben a keresztény
a legüldözöttebb vallás, mindenek ellenére
ragyogjon fel a men�nyei fény, mint 2000 évvel ezelőtt az akkori világ
megvetettjeinek, a pásztoroknak – nekik szólt a hatalmas ragyogás és az angyalok éneke! Most is,
ezzel az üzenettel szeretnék áldott
Karácsonyi Ünnepeket kívánni Kedves
Olvasóinknak: Lk 2,8-21.
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész
nép öröme lesz: Üdvözítő született
ma nektek, az Úr Krisztus, a Dávid
városában.”
Zika Klára

elméjének. Megnyugtató dolgokról
prófétálni kellemes, de jaj annak,
aki ezáltal lealacsonyítja magát. Ez
lenne Krisztus lelke? Eltitkolta-e
ő a bűnös veszedelmét? Kétségbe
vonta-e az olthatatlan tüzet és az el
nem múló férget? Álomba szenderítette-e a lelkeket sima és zengzetes
szép szavakkal? Nem, hanem őszinte
szeretettel és szorongató aggodalommal figyelmeztette az embereket az
eljövendő haragra, és kérlelte őket,
hogy térjenek meg vagy elvesznek.
Hadd kövesse az Úr Jézus szolgája
ebben a dologban is az ő Mesterét,
és szántson mélyre éles ekével, melyet a legkeményebb rög sem mozdít
ki. Ezt meg kell tanítani magunknak. Ha valóban szeretjük az emberek lelkeit, bizonyítsuk ezt őszinte
beszéddel. A kemény szívnek meg
kell törnie, máskülönben továbbra
is elutasítja a Megmentőt, aki azért
jött, hogy bekötözze a megtört szívűt.”
Charles H. Spurgeon
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„Hirdetek nektek nagy örömet, amely
az egész nép öröme lesz: - Üdvözítő
született ma nektek!” (Lukács 2, 10 – 11)
Közeledik karácsony. Az elkoptathatatlan hír 2000 éve bejárja a világot:
Jézus megszületett! – Miért olyan
mindennél nagyobb hír ez, amikor
újságok milliói, televízió-, rádióadások tömegei – hogy az internetről
már ne is beszéljünk – ontják a híreket nap, mint nap? – Azért ez a legnagyobb hír, mert megszületett az
Egyedüli, Aki „nagy örömet” képes
adni bárkinek, bármilyen körülmények között is. Az embervilág örömre
vágyik. Rakosgatja össze az örömeit,
de soha sem áll össze a „nagy öröm”.
Mennyien várják a nagy nyereménytől, vagy valami kézzelfoghatótól az
életük megoldását.
Azért jött Jézus, mert az emberszív
úgy teremtetett, hogy azt csak a men�nyei Atya elégítheti meg. Ha Ő oda
beviheti a menny örömét, olyan békességet kap egy ember, hogy a leglehetetlenebb körülmények között is
megelégített lesz a szíve. Bármennyire
papos beszédnek tűnik ez, átéljük a
gyülekezetben – ha nem is naponta
-, hogy egy-egy emberszív az Úrra talál, bűnbocsánatot nyer, ezzel elhárul
minden akadály, amely őt Istentől
elválasztotta, és beárad a szívébe az
Isten minden értelmet felülhaladó,
megmagyarázhatatlan, de átélhető
boldog, áldott békessége. Ehhez pedig
Jézusra van mindnyájunknak szüksé-

ge. Ő jött, hogy a kereszten kifizesse
a békességünk és üdvösségünk árát.
Ez az esemény nagypénteken végbement. „Elvégeztetett!” – kiáltotta Jézus,
és azóta immár 2000 éve mindenki
egyedül a kereszt alatt nyerheti meg a
„nagy örömet”. Legyen az király, koldus, sokat tanult, vagy nagyon egyszerű ember, semmi másban, sehol
másutt meg nem nyeri azt az örömet,
csak Jézusnál.
Sokszor örülünk újonnan jött testvérekkel, hogy ma is igaz ez a régi hír,
működik. Ha valaki Jézust befogadja,
Vele együtt ez a „nagy öröm” övé lesz.
Hogy van hát, hogy a hívők mégis
olyan sokszor nem úgy néznek ki,
mint akik nagy örömet hordoznak?
Elég szégyen ez ránk nézve! Pedig nekünk megvan a lehetőségünk rá. De
hiába vezetik be az áramot a házunkba, ha a készüléket nem kapcsoljuk be
a konnektorba, nem működik. Jézus
a tanítványait így figyelmezteti: „Én
vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők;
aki én bennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert
nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” (János 15, 5) - Azaz, ha Közé
és közénk áll az engedetlenségünk,
a hitetlenségünk, az elszakadásunk,
akkor megszakad a kapcsolat, és oda
a hívő ember öröme. Ha újra visszatérünk Hozzá, megvalljuk, megbánjuk
engedetlenségünket, megbocsátja, elveszi a szívünkből, és felfakad újra a
„nagy öröm”.

Nagy az izgalom, hiszen a hosszú tavaszi karantén után végre istentiszteletre lehet menni. Több, mint 10 hét maradt ki, egy gyermek életében
ez rettenetesen hosszú idő! Vajon hogy fognak a gyerekek viselkedni? Ez
a nyomasztó kérdés állandóan ott kavarog az igehirdetésre készülő lelkipásztor fejében.
Aztán jönnek a gyermekek, egymás után. Arcukon átszellemült mosoly,
feszült figyelem. A lelkipásztor már prédikáció közben is tudja: megszégyenült. De az is felsejlik a szívében, amit a Megváltó mondott: „gyermekek és csecsemők szája által szereztél magadnak dicsőséget”
Újra zárlat, már 2. hullám. Az istentiszteleteket, bibliaórákat online tartjuk. Egyszer csak imádságra jelentkezik egy kisfiú, akinek a beszédjét egy
vele született rendellenesség miatt még „élőben” sem mindig értjük. Ám
most mindenki értheti: „Úr Jézus, hadd múljon el a járvány, hogy megint
mehessünk együtt imaházba.” Ámen!

Aki már Jézussal jár, tudja, hogy az
újra teljes engedelmességre kész,
nyílt szívben felfakad az öröm forrása. Mégis, megtűrt bűneink, könnyen
vett engedetlenségeink, Ige-ellenes
életvitelünk sokszor éveket elvesz
úgy, hogy felemás, lehangolt, névleges hívőkként járunk.
Legyen 2020 karácsonya mindnyájunk
számára a „nagy öröm” megtalálásának, vagy újra megtalálásának ideje.
Megszületett az Üdvözítő! Egyedül Ő
teheti ezen a világon, de Ő megteheti,
hogy bárki, bárhol, bármilyen körülmények között is hordozhassa a szívében ezt a nagy örömet. „Mert úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete (és
örök öröme) legyen! (János 3, 16)
Ilyen „nagy örömes” karácsonyt és
új esztendőt kívánok minden kedves
Testvéremnek szeretettel:
Végh Tamás ny.lp.

• A mai ember boldogtalansága
abból fakad, hogy nem engedi
Istent szóhoz jutni.
• Az a hajlam bennünk, hogy Isten
közelségét kerüljük, minden erőtlenségünk kútforrása.
• Minél közelebb vagy a mennyhez reménységben, annál távolabb vagy a földtől kívánságaidat
illetőleg.
• Semmi sincs ezen a világon, ami
egy olyan ember méltóságához
hasonlítana, mint aki szüntelen
Istennel jár.
• Békességed Istennel az Úr Jézus
vére által lehet.
• Békességet Istentől imádság által nyerhetsz. A békesség Istene
veled lesz, ha Igéjének engedelmeskedsz.
• Kis emberek szomorúságukat a
szomszédaik ajtaja elé hordják.
Nagy emberek szenvedéseiket a
csendességbe viszik és Istennel
intézik el.
Vida Sándor gyűjtése
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Uram, örül és vigad a szívem.
Dalok zendülnek benne rólad
s hál’adó himnuszok,
hogy jászolban születtél.
Azon vigadozom,
hogy jászolban születtél,
nem puha palotában.
Selyem és cifra bársony
körül lágy hódolattal
nem fogta gyenge tested.
Értelmetlen szemekkel
szelíd juhocskák lestek.
Szegénységben születtél
és a szívtépő nyomorban.
Szegény, üres a szívem
azért merem én mégis
a színed elé vinni,
azért merem én hinni,
hogy lakhelyed lehet
a szomorú és árva.
Az minden reménysége,
hozsannás vigassága,
hogy jászolban születtél,
megváltó Istenem.
Azért zendülnek át
téged dicsérő, boldog énekek,
halk glóriák szegényes szívemen.
Túrmezei Erzsébet

Mint Betlehemben, zsúfolt a
város,
megszállta tenger idegen.
Uram, szállásra hol találsz most?
Nem maradsz–e a hidegen?
Szívem istállójába, amely
szálást csak barmoknak adott
térjél be hát! Számodra van hely,
találsz egy csendes jászlat ott.
Csillogó arannyal, drágakővel
nincs ékesítve ez a ház.
Mégis, ne rettenj vissza tőle,
ha szénát, pozdorját találsz,
Ha nem lehet méltó tehozzád,
Kinek egek örvendenek…
Lásd, ez vagyok… térjél be
hozzám,
s hozd el számomra fényedet!
Füle Lajos

A sötétség szűnni kezd és az igazi világosság már fénylik.
1 János 2,8.
Nagy sötétben a legparányibb fény is
örömforrás lehet azoknak, akik vágyva
várnak a világosságra. Minél sűrűbb
a homály, minél nagyobb a sötétség
körülöttünk, annál inkább értékeljük
azt, ha a sötétség szűnni kezd. Mi keresztyének bizonyosak vagyunk, hogy
Isten szent Fia – ahogyan ígérte - eljön, hogy fényt, világosságot, békességet hozzon erre a békétlen világra.
Bárcsak ezen a karácsonyon is elhozná! Bárcsak több és több szív rácsodálkozhatna arra, hogy a világosság
a sötétségben fénylik.
Cudar idő tombol odakinn. Jeges eső
veri az autóbusz ablakait. A szél, mintha versenyre kelne az esővel, hogy
megmutassa, ő még rajta is túltesz.
Már csak néhány nap karácsonyig. Az
utasok ajándékokkal megpakolva, ki
hátizsákkal, ki púpos bevásárló kocsival próbál elhelyezkedni. Egy sápadt
arcú, három gyermekes, babakocsis
anyuka, középen nagy nehezen tud
csak kijelölt helyére bejutni. A legidősebb gyermek, úgy kilenc év körüli. Ő ül a babakocsiban. Szemmel
láthatóan fogyatékkal élő. Időnként
ijesztő, artikulátlan hangokat hallat.
Az utasok összerezzennek a szokatlan
hangoktól. A középső fiúcska, mint
egy kis testőr, fegyelmezetten, az anya
bal oldalán áll. Talán nagy csoportos
óvodás lehet. A két - három év körüli
copfos kislány a másik oldalon, ijedten kapaszkodik az anya szoknyájába.
Az asszony, hosszú, keskeny ujjaival,
simogatva nyugtatgatja a beteg kisfiút
és az aprócska kislányt. Nyugalmat
árasztó tekintete elfogadást, szeretetet, békességet sugároz.
Kevés a hely. Sokan vagyunk, sűrű a
levegő. Az utasok fészkelődnek. A következő megállónál felszáll egy hajléktalan férfi, akiből árad az életviteléből
adódó orrfacsaró szag. Mindez olaj a
tűzre. A beteg kisfiú egyre hangosabban követelődzik. Mintha azt akarná
mondani, vigyél innen, vigyél innen.
– Már csak ez hiányzott! - szólal meg

egy férfi, s szemével rosszallóan a hajléktalan felé mutat.
Az érintett rezdülésén látni, hogy tudja, ez a megjegyzés az ő személyének
szól. Szégyenkezve hajtja le a fejét.
Hátulról durva istenkáromló beszéd
tetézi a feszültséget. Egy középkorú
hölgy rosszallásának ad hangot a káromkodó fiatalok miatt.
- Fogják be már a szájukat! És nyisson
már egy ablakot valaki, mert mindjárt
elhányom magam - üvölt magából kikelve egy másik utas. Pattanásig feszül a hangulat húrja. Ekkor a vezető
beleszól a mikrofonba.
- Megkérem a kedves utasokat, hogy
maradjanak csendben! Gondoljanak
arra, hogy mindjárt itt a karácsony.
Nem méltó ez a viselkedés az ünnephez, és engem is nagyon zavar a vezetésben.
Sírásra görbül a beteg kisfiú szája. Az
édesanya leguggol a síró kisfiú elé.
Halkan, pianissimo énekelni kezd.
„Ó gyönyörű szép titokzatos éj…” A
kristálytiszta koloratúr szoprán hangok, az egyik pillanatról a másikra
áthelyezik az utazó közönség érdeklődésének centrumát. Lehetséges,
hogy a vicsorgó vérebek egyszerre
áhitatos szentekké változtak volna?
Elcsendesednek, hogy jól hallhassák a
szép karácsonyi dalt. Lassan, a csend
elől is, hátul is teret foglal magának.
A mögöttem ülő, még fel is áll, és előre hajol, hogy ne csak hallja, hanem
lássa is az eseményeket. Kiváltságos
helyzetben vagyok, mert az én helyemről jól látom a beteg kisfiú hálás
és megnyugodott arcát. A kis copfos
is elmosolyodik.
Valaha kórusban énekeltem, de ennél
csillogóbb szopránt, keveset hallottam. Aztán hirtelen rádöbbenek, „Ó
te csacsi”-hiszen itt nem is a hangé a
főszerep, hanem azé, akiről ez a szép
ének szól! Jézusé, Isten szent Fiáé,
aki értünk jött a földre. Értünk hagyta ott csodálatos mennyei otthonát,
hogy élete árán, minket bűnös embereket, megmentsen a kárhozattól.
E felismerés hálával tölt el, s közben
észre se veszem, hogy a lelkemmel
már én is dúdolok.
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„Ó gyönyörű szép, titokzatos éj. Ég
szemű gyermek csöpp rózsalevél,
kisdedként az édes Úr, jászol ágyban
megsimul szent karácsony éjjel…”
Ilyenkor télen korán sötétedik. A vezető
felkapcsolja a világítást. Az éneknek
vége. Csend, nyugalom van a buszon.
- Hát igen Uram! – fohászkodom
magamban. Nincs az a nyomorúság,
nincs az a nehéz élethelyzet, hogy
ahová Téged beengednek, ott isteni
lényed ne ragyogná be, ne űzné ki a
sötétséget. Ahol Téged dicsőítenek,
ahol Rólad szól a magasztaló ének, ott a
sötétség szűnni kezd,
és az igazi világosság
már fénylik.
A hajléktalan férfi megnyomja a leszállást jelző gombot.
Akik látják, fellélegeznek. A három
gyermekes anyuka is
leszálláshoz készülődik. Megérkezünk
a következő megállóba. Az ajtó kitárul.
A hajléktalan leugrik, villámgyorsan
visszafordul és gyakorlott mozdulattal leemeli a nehéz babakocsit. Majd
máris a kislány felé nyújtja a kezét,
aki örömmel elfogadja a segítséget.
Ellenkező irányba indulnak.
De ott lenn, a hajléktalan még mondhatott valamit, mert néhány lépést

követően a kislány hirtelen hátra fordul, kedvesen mosolyog és ujjacskái
barátságosan integetnek. Egy pillanatra az anya is hátra tekint. Azt
még látom, hogy mosolyog a szeme,
és mintha az ajkai is mozognának. De
kár, hogy ezt már nem hallhatjuk! Az
út hátralevő részén, nem hagy nyugodni a kíváncsiság.
Vajon mit mondhatott a férfi a kis
copfosnak, amiért az ilyen kedvesen
integetett neki?! A busz gyorsít. A titkot örökre homály fedi, de azért találgatni csak szabad ?!
Azt mondhatta neki, hogy Boldog
Karácsonyt?! Vagy
talán azt, hogy legyen nagyon Boldog
Karácsonyod?! A viselkedéséből ítélve, akár Áldott
Karácsonyt is kívánhatott!
Tűnő ábránd a találgatás, de ahhoz közelebb visz, hogy közben rácsodálkozhassunk, milyen az, ha a
sötétség szűnni kezd és az igazi világosság már fénylik. Adja meg Isten
mindannyiunknak, hogy ez, az Ő világossága ragyogja be életünket és az
Ünnepeket!
Szalóczyné Móray Inke
2020 advent derekán

Tudnék–e győzni?
A Biblia beszél arról, hogy a világtörténelem kibontakozása egy hatalmas esemény felé mutat: Jézus
visszajövetele és dicsőséges királysága felé. Hiszek Jézus visszajövetelében, és számolok vele. Ezt
az eseményt megelőzi világunknak még egy éjféli sötétsége, egy
utolsó diktatórikus világhatalom.
Át fogunk élni még egy világdiktatúrát. A Bibliának ezek az apokaliptikus kijelentései be fognak
teljesedni. Minden keresztyénnek
meg kell kérdeznie magát: „Hogy fogok megállni azokban az időkben?
Én is azt mondom majd, hogy kénytelen vagyok úszni az árral, hiszen
mindenki egy irányba tart, muszáj,
muszáj?” Mint ahogy az összes háborús bűnös kijelentette a törvény-

széken: „Nem tehettünk mást!”?
Vagy az Úrhoz fognak ragaszkodni, Aki vérén váltott meg minket?
Sváb tanító ismerősöm házában
szolgált egy öreg cseléd. Amikor
este lefektette a gyerekeket, gyakran figyelmeztette őket: „Gyerekek,
ha egyszer eljön az ideje, magatokra ne vegyétek az Antikrisztus jelét!” Nekem ez mindig borzasztóan
imponált. A keresztyénség bele fog
kerülni az utolsó nagy próbába,
melyben egy kicsi keresztyénséggel
nem fogok tudni megállni. Ott az
lesz a döntő, hogy teljesen az Úrhoz
tartozom-e vagy sem.
„Hogy állok tulajdonképpen?
Tudnék-e győzni?”
Wilhelm Busch
(Evangéliumi Kiadó)

A MERA adásai
középhullámon (1548 kHz)
Hétfő
21.15-21.30 Ifjúsági műsor /
Nehéz esetek a Bibliában
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 és
Gyümölcskosár
Vasárnap
21.15-21.40 Léleképítő
Minden műsorunk meghallgatható
a www.mera.hu oldalon, illetve
meghallgatható okostelefonon a
http://tunein.com/radio/MagyarEvangeliumi-Radio-1395-s2243/
címről.

Karácsonyra készülve bizonyára sokszor fogjuk hallani a környezetünkben
azt, hogy „idén nem úgy ünnepeljük
a Karácsonyt, ahogyan szoktuk”. De
vajon Karácsonyt ünnepelni úgy kell,
„ahogyan szoktuk”? Mert akkor valóban nem hasonlítható ez a mostani ünnep az előzőekhez. Valószínű nem lesz
nagy roham az üzletekben, nem lesznek
tele a szállodák, éttermek, nem jönnek
össze baráti társaságok. Ilyenkor derül
ki, hogy mire gondolnak azok, akik szerint ezt a Karácsonyt nem úgy fogják ünnepelni, ahogy az előzőeket. Mert Isten
hívő népe most, a járvány sújtotta helyzetben is úgy ünnepelheti a Karácsonyt,
ahogyan „szokta”, vagy ahogyan kell
vagy kellene ünnepelni. Eszembe jut egy
régi történet, mikor még híre sem volt
koronavírusnak, ám én akkor szembesültem azzal a ténnyel, hogy mit is jelent
nem úgy ünnepelni a Karácsonyt, „ahogyan szoktuk”.
Nekem gyermekként csodálatos ünnepeim voltak. Szenteste, amikor az Istentiszteletre mentünk, már besötétedett,
és mi a húgommal számoltuk, hány
karácsonyfa díszlik már kivilágítva az
otthonokban. A gyülekezetben mindig
meghitt, bensőséges volt az alkalom,
melynek kezdő éneke most is itt dalol a
szívemben:
„Leszállt az ég dicső Királya,
Hozzánk az üdvnek hajnalán.
Jászolban fekszik, rongyruhában, ki
mennyet-földet alkotá.
Légy üdvözölve szent Karácsony,
Ki földre hoztad az eget,
Ím elmúlt már a bűn homálya,
Mert te az üdvöt hirdeted.”
Szinte még most is hallom az orgona
szavát, hívő férfiak és asszonyok szívből
jövő hálaénekét. Aztán hazamentünk,
és imádság után mindenki megkapta
ajándékát, végül a terített asztalnál folyt
tovább beszélgetésünk. Az első Karácsony, melyet én nem úgy ünnepeltem,
„ahogyan szoktuk”, az akkor történt,
amikor elvittek katonának. Ekkor jött
el az első Karácsony, melyet nem a szeretett gyülekezetben és szeretteim körében töltöttem. Vajon milyen lesz ez a laktanya ridegségében, ateista és istentelen környezetben? Többen eldöntöttük,

hogy az ünnepen mégis összejövünk,
és Istentiszteletet tartunk, úrvacsorai
közösségben leszünk. Mivel akkor ezt
nagyon tiltották, egy asztalosműhelyben jöttünk össze, szólt az Ige üzenete,
majd az úrvacsorát nem ezüsttálcáról,
hanem egy szaloncukros doboz kivágott aljából készített papírtálcáról, és
egy üvegpohárból vettük. Valóban nem
úgy ünnepeltem, „ahogyan szoktam”.
De úgy ünnepeltünk ott és akkor, ahogyan kell! Mert külső körülményeink
nem befolyásolhatják lelki örömünket,
Istenbe vetett bizalmunkat és hálánkat,
Aki Jézus Krisztust küldte utánunk,
hogy megkeresse és megmentse ami elveszett, Aki nem tekintette zsákmánynak, hogy Ő az Istennel egyenlő, hanem megalázta magát, szolgai formát
vett fel, és engedelmes volt haláláig,
mégpedig a keresztfának haláláig. Ott
értettük meg, hogy Jézus a menny dicsőségét cserélte fel, azért, hogy megváltsa az ő népét, hogy életünk legyen
és bővölködjünk. Ő igazán nem olyan
formában töltötte itt a Földön idejét
amilyenben „szokta”. Angyalok dicsérő, magasztaló éneke helyett a „feszítsd
meg” sötét indulata zúdult felé. Ott és
akkor boldogok voltunk, mikor erre figyelhettünk, és ezt megértettük. Mégis
szép Karácsonyunk volt, melyre mind
a mai napig emlékszem. És gondoljunk
azokra, akik (világjárvány ide vagy oda)
nem úgy ünneplik a Karácsonyt, „ahogyan szokták”, mert az előző ünnep óta
elvesztettek valakit, aki kedves volt nekik, vagy kórházban vannak, betegek.
Kívánom, hogy belső örömüket semmi
el ne vegye! És imádkozzunk, hogy legyenek minél többen, akik már nem úgy
töltik a mostani Karácsonyt „ahogyan
szokták”, mert Isten Igéje gyökeret vert
a szívükben, és új életre hozta őket. A
keresztről szóló beszéd életet adó és átformáló erővé lett az életükben. Akik
egyszer csak nem úgy ünneplik már a
Karácsonyt, ahogyan szokták, hanem
ahogyan kell vagy lehet, ahogy Isten tetszésére való. Szívükben azzal a hálával,
hogy Istennek hozzám való kegyelme
nem lett hiábavaló. Ezért odaszánják
magukat, élő, szent, Istennek kedves áldozatul. Akkor lesz boldog Karácsony!
Horváth Géza

