Hírlevél – 2021/6.
Szeretettel köszöntjük kedves Olvasóinkat!
Szeptember van és iskolakezdés. Méghozzá jelenléti oktatásban, ahogy azt mondani szokták
manapság. Mégis mindannyiunkban ott van a kérdés: Vajon mikor jön az újabb hullám? Hetek óta
halljuk a híreket, s egyik-másik körülöttünk lévő országban már el is kezdődtek a szigorítások.
Védett vagyok, oltott vagyok - halljuk egyre másra, de mégis ott a kérdés: Meddig szól a
védettség és mikor bizonyul az oltás elégtelennek az újabb mutánsokkal folytatott harcban – s
amikor ezeket a sorokat papírra vetem sokan már harmadik oltásukat is felvették, a még nagyobb
biztonság érdekében...
Ezernyi kérdés - de ezeket a kérdéseket nem lehet teljes bizonyossággal megválaszolnunk,
Ezt nagyon is helyeslem, de azt már sokkal kevésbé, hogy a lelkünkkel töredékét sem törődünk.
Vajon hányan jönnek lázba attól, hogy miféle lelki fertőzések fenyegetnek minket, vagy
gyermekeinket?
„Jó, jó, de erre nincs bevehető gyógyszer, nincs felvehető oltás“ - mondhatja valaki. De igenis
van! A fertőzést itt szentségtelenségnek hívják, és Urunk, főpapi imájában így könyörgött: „Nem
azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól... Szenteld meg
őket az igazsággal: a te igéd igazság.“ Jn 17:15, 17) És ez az IGE megvéd, megtisztít, és a lelki
immunrendszerünket naponta erősíti.
S ha már a lelki problémák kerültek szóba, azt hiszem sokan azt mondják: ennek számos
társadalmi oka van. De erre is válasz Isten igéje és ennek igazolására hadd tegyük közzé egyik
kedves munkatársunk sorait!

Így is lehetne?
Felbolydult életünket látva elgondolkodtam azon,
hogy Isten országának a rendje mennyire eltér a
megszokott,
normálisnak
nevezett
emberi
normáktól.
Mit látunk ugyanis magunk körül? Azt, hogy úgy,
mint régen, most is vannak társadalmi, gazdasági
különbségek, de ezek a szakadékok nemhogy nem
csökkennek, hanem állandóan növekednek. A
gazdagok a legtöbb esetben még gazdagabbak
akarnak lenni, s ennek érdekében minden követ
megmozgatnak, sokszor nem törődve azzal, hogy
ennek mi az ára, legyen az környezetszennyezés, a
gazdasági erőforrások, vagy éppen szegényebb
embertársaik kizsákmányolása.
A szegények persze, ez a fajta mentalitás ellen
lázadnak, s minden eszközzel igyekeznek kitörni
sanyarú sorsukból, akár még erőszak, vagy lázadás
árán is. Erről sokat tanultunk történelmi tanulmányaink során, nem is szeretnék ezzel bővebben

foglalkozni, hanem pont arra szeretném irányítani
a figyelmet, hogy Isten országában mennyire
máshogy működnek a dolgok.
Már az Ószövetségi törvényekben Isten elrendelte, hogy ha valaki végzetesen elszegényedik,
akkor se lehessen gátlástalanul kizsákmányolni,
sőt, az örömünnep évében, azaz minden 50. évben
mindenkit fel kell szabadítani, és visszaadni neki
ősei örökségét. „Ha atyádfia elszegényedik, olvassuk a mózesi törvényekben, - és tönkremegy
melletted, segítsd őt, hogy mint jövevény vagy
zsellér élhessen melletted. (…) Pénzedet ne
kamatra add neki, és ne uzsorára adj élelmet. (…)
Az örömünnep évéig szolgáljon nálad. Azután
távozzék el tőled gyermekeivel együtt, és térjen
vissza nemzetségéhez. Ősei örökségébe térjen
vissza. Mert az én szolgáim ők, akiket
Egyiptomból hoztam ki, ne adják hát el őket
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rabszolgák módjára. Ne uralkodj az ilyenen

kegyetlenül, légy istenfélő!” (III. Mózes 25:35-43)

Hát, ezeket a törvényeket Izráel fiainak se sikerült
betartaniuk annak idején. Többek között ezért
kapták a 70 év babiloni fogságot, de ha őszinték
vagyunk ma sem így működnek a dolgok. Ki
hallott már például arról, hogy egy bank
kamatmentes kölcsönt nyújt az ügyfeleinek? Ha
ezt tennék, előbb-utóbb tönkremennének, hiszen a
kamatból van a bevételük! Az meg végképp
elképzelhetetlen, hogy valakinek mondjuk 40 vagy
50 év elteltével visszaadják az eredeti örökségét!
Ha elszórta, hát elszórta! Ha elszegényedett, akkor
maga lássa következményét bölcstelen életvitelének! Van is ebben némi igazság, de azért arra is
van és volt is példa, hogy nem mindig
bölcstelenség állt a háttérben, hanem sokszor
háborúk, rendszerváltások, koholt vádak, vagy
éppen
egészségügyi
problémák,
hirtelen
halálesetek vezettek a gazdasági összeomláshoz…
Isten országának a működése nemcsak ezen a téren
tér el az általánosan elfogadott emberi normáktól,
hanem sok más területen is.
Nézzük például a társadalmi pozíciók, a hatalmi
erőviszonyok területét. Így tanított erről az Úr
Jézus: „Tudjátok, hogy a népek fejedelmei
uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak
rajtuk. De közöttetek ne így legyen: hanem aki
naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a
szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az
legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az Emberfia
sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy
ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”
(Máté 20:25-28)
Egy feje tetejére állt piramis! Ahol nem a leigázott
tömegek vannak alul, s legfelül a kiváltságos elit,
hanem pont fordítva, az erősek, a tanultak, a
vezetők hordják a vállukon a gyengéket, a
kicsinyeket, a gyámoltalanokat. Ez csak krisztusi
lelkülettel elképzelhető, a megromlott ó-emberi
természetünkből pont az ellenkezője következik…
Ennek az ó-emberi magatartásnak nagyon sok
helyen látjuk nyomát. Ismert tény például, hogy az
éhezésnek mindig a nők és a gyerekek a leginkább
szenvedői, mert ahol kevés az élelem, ott
beindulnak a farkastörvények. Szerezzen magának,
ha tud, diktálja az önző emberi magatartás, s az
életösztön. Ugyanakkor nem szeretnék ítélkezni,
mert borzasztó tud lenni a tartós, szűnni nem
akaró, kínzó éhségérzet. De, vannak rá példák,

hogy a krisztusi lelkület, akár még az élete árán is
előtérbe helyezi a gyengét, a rászorultat, a
gyermeket, mondván, én tudom hová megyek,
kapjon esélyt a másik is…
Talán ezek a történések távolinak tűnnek jóléthez
szokott világunkban, de vannak ennél sokkal
hétköznapibb hatalmi játszmáink is. Szülőgyermek konfliktus, ahol a puszta erő diktál, s
ennek eredményeként a gyerekeket kizsákmányolják, testileg-lelkileg megalázzák, szexuálisan
zaklatják. Isten nem erre adta a szülői szerepet, a
jó értelembe vett tekintélyt, hanem úgy tervezte,
hogy a szülő-gyermek viszony a másikat előtérbe
helyező szereteten alapul, mely, ha kell, bátorít,
nevel, tanácsol, ha kell, helyreigazít, végső esetben
a büntetés árán is a másik javáért munkálkodik.
A férfi-nő kapcsolatot sem erők játszmájaként
tervezte Isten, hanem a kölcsönös szeretet és
tisztelet talaján nyugvó rendszernek, melyben a
felek szerető egységében cseperedhet a következő
generáció.
E helyett mit látunk sok esetben? A ki a nagyobb,
örök versengését, a hogyan tudom jobban
érvényesíteni a saját akaratomat, ősi problémáját.
Pedig, ha komolyan vennénk a Biblia tanítását,
akkor ezeknek a konfliktusoknak el kellene
csitulniuk. Hogy csak néhány tanácsot említsek a
sok közül. „Azokra a dolgokra törekedjünk tehát,
amelyek a békességet és egymás építését
szolgálják.” (Róma 14:19) „Ne keresse senki a
maga javát, hanem a másét.” (I. Kor. 10:24) „Amit
tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek
cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük,
mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.”
(Máté 7:12) Még egy területet említek, ez pedig a
nemek, illetve az etnikai csoportok közötti erőfitogtatás kérdése. Erre is van Istennek olyan
tanácsa, melyet, ha megfogadnánk, sok fájdalomtól
megkímélhetnénk magunkat is, meg a környezetünket is, s emberibb életet élhetnénk. Isten
szemében ugyanis „nincs zsidó, sem görög, nincs
szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert mi
mindnyájan egyek vagyunk a Krisztus Jézusban.”
(Galata 3:28) Ha pedig egyek, akkor milyen jogon
hatalmaskodik egyik ember a másikon, egyik nem
a másikon, vagy egyik rassz a másik felett.
Hát, elég messze vagyunk ettől az idilli világtól,
vélem hallani olvasóim sóhajtását, de ez nem
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Istenen múlik, hanem rajtunk embereken, ugyanis
mi nem vesszük komolyan Isten útmutatását,
hanem megyünk a saját bölcsnek gondolt fejünk
után, s aztán jajgatunk a következmények miatt. Jó
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volna észhez térnünk, s még időben kijózanodnunk.
Kulcsár Anikó

Mindig fontos számunkra, mikor hallgatóink írnak nekünk. A következőkben egy néhány levélből
idézünk, ami az elmúlt hetekben érkezett:
Tisztelt MERA szerkesztőség!
Hálás szívvel köszönöm, hogy én is olvasója
lehetek az Antenna magazinnak.
Még csak néhány hete találtam rá az Antennára,
de teljesen lenyűgözött. Valami csodálatos
magazin! Jó érzés tölti el a lelkemet amikor
olvasom. Örömmel olvasom és nagyon örülök,
hogy Önökre találtam. Az Antennát tartom a
legépítőbb, ezáltal a legjobb keresztény
magazinnak az általam ismert többi keresztény
újságnál.
Csodálatos mennyi szépet olvasok benne!
Örömmel tölt el, hogy vannak még jó emberek a
világon. Köszönöm szépen ha kapok augusztusi
Antennát is. Küldeni fogom az adományomat.
Mégegyszer köszönöm és Isten áldja meg a
MERA munkatársait!
Tisztelettel 44 évesen T. Csaba

Szeretettel köszöntelek benneteket – nemsokára
87 évesen – és elnézést kérek a hosszú
hallgatásért. Nagyon köszönöm ezeket a
„tárgyi” ajándékokat, de talán még jobban a
minden napi esti szolgálatokat. Elsősorban az
Úrnak, de Nektek is! Ez az Antenna annyira
gazdag, sokrétű és a hívő ember életének szinte
minden problémájára van biblikus megoldása,
illetve útmutatás az igazi megoldásra. Még csak
elkezdtem az olvasását, de már gazdagodtam
lelkileg. Az Úr áldása van minden cikken, versen,
bizonyságtételen… Nekem a MERA adások az
útmutatón és néhány napi áhítatokon túl a
legfőbb lelki forrásaim...
F. Géza, Szombathely

Hálás vagyok Urunknak értetek és imádkozom
szüntelen amíg élek.

Sok szeretettel üdvözlöm mindnyájukat. Nagyon
köszönöm az Evangéliumi Antennát, mely
megörvendeztetett helyzetemben. Szemműtétek
után vagyok és még további műtét előtt is
(várólistára vagyok téve.) Az írások alapján
megtapasztaltam, sok mindenkinek vannak
nehézségeik, melyeket a jó Istenben való hitben
lehet orvosolni. „Hívj segítségül a nyomorúság
idején, én megszabadítlak téged, s te dicsőítesz
engem.” Zsoltárok 50:15

Fekete Mária, Erdély

Szeretettel: T. Matild, Királyhelmec

Nagyon sokat jelent nekem az igehirdetés, amit a
rádión keresztül (tisztán) hallgathatok minden
este. Köszönjük mindazoknak, akik azon
fáradoznak, hogy ezek az építő szavak eljussanak
hozzánk és minket gazdagítsanak.

Az elmúlt hetek, hónapok nagyon sok kihívás elé állították a MERA csapatát. Amikor olyan
biztatásokat olvasunk, hogy hallgatóink nem szűnnek meg imádkozni értünk, az mindannyiunk
számára rendkívül sokat jelent.
Bizonyára észrevették, hogy a Bibliaóra felvételek még mindig hibrid módszerrel készülnek - tehát
sok helyszínen vesszük fel, miközben összekapcsolódunk az internet lehetőségeit felhasználva.
Járatlan utakon vezet minket Isten, de ahogy népének a pusztai vándorlás idején, úgy nekünk is
kirendeli a szükséges erőt... Nagy örömünk, hogy az elmúlt hetekben már nyílt arra lehetőség, hogy
felvételeket készítsünk a stúdióban, de személyes látogatásokkal is. Bizonyára észreveszik
hallgatóink, hogy mennyire szeretnénk, ha ez a különös időszak nem terhelné túl a hitünket, s ezért
igyekszünk sok aktuális témát is napirenden tartani.
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Többen megjegyezték a legutóbbi Antenna megjelenése után, hogy a MERA nagyon bátor lett,
mert olyan témákhoz is hozzányúlt, amelyek ma nagyon vitatottak. Ezt lehet így is nézni, de
amolyan prófétai felelősséggel is: ha nem szólunk, Isten kitől is fogja számon kérni vesztébe rohanó
embertársaink vérét?

Búcsúzunk!
A búcsúzás ritkán tartozik a könnyű
kell búcsút vennünk, aki közel volt
egy ilyen búcsúra került sor, mert
1994 óta volt a MERA csapatának
türelemmel viselt szenvedés után a
minden hallgatónk ismeri, hiszen Ő
üzenete
című
programjának

feladatok közé, ha valaki olyantól
a szívünkhöz. 2021. augusztus 26-án
Dr. Gerzsenyi László testvérünk, aki
önkéntes munkatársa hosszú és
mennyei hazába költözött. Hangját
volt Dr J. Vernon McGee Biblia
hűséges fordítója és továbbadója.

Munkásságát nehéz összefoglalni
pásztorként, teológiai tanárként,
igazgatójaként,
tolmácsként,
ték, de emellett számos könyv
mint
800
ének
szövegének

néhány mondatban, hiszen lelkiegy nemzetközi teológiai intézet
irodalmárként, történészként ismerszerzője, több száz könyv és több
fordítója.

Mi mégis a MERA-ban végzett
munkájáért szeretnénk hálát adni,
hiszen a legtöbben el sem tudják
képzelni, hogy egy nemzetközi iskola
igazgatója minden nap leüljön a számítógép elé, s aztán úgy fordítson egy könyv sorozatot, hogy
miközben hangosan olvassa angolul, a papírra – az olvasás tempójában – már a magyar szöveg kerül. S
közben nem feledkezik meg arról, hogy a példákat magyarosítsa, az amerikai jellegzetességeket magyar
fül számára is érthetővé tegye. S ha ezzel elkészült, akkor pedig minden anyagot saját otthonában felvesz,
mégpedig lehetőleg olyan módon, hogy azzal ne kelljen sokat bíbelődni, hiszen hétfőtől péntekig minden
nap el kell, hogy hangozzon az adás, kötött időben, pontosan.
Gerzsenyi testvér ezt nem csak kipróbálta, hanem feleségével, Udvarnoki Máriával együtt ezt véghez is
vitte. Ehhez át kellett alakítani a házirendet, nem lehetett szünetet tartani, közel hat éven keresztül szem
előtt kellett tartani a műsor elkészültét. Ez akkor is szinte elképzelhetetlen terhet jelent, ha közben valaki
semmi mást nem vállal. Csakhogy Laci bácsi közben tanított, előadásokat tartott, lelkipásztorként szolgált
és tolmácsolt, kutatott és könyveket írt. Hirtelen jött felkérésekre is ritkán mondott nemet. Dolgozott
otthon és énekszöveget írt metróban, autóban, villamoson és gyaloglás közben. És a legtöbben csak
mosolyogni látták… Segítő készségéről személyes tapasztalatai is sokunknak vannak.
Szerette az Urat – ez volt legfőbb motivációja. Most hazaért. Búcsúzunk, de abban a tudatban, hogy
miközben kedves hangja a műsorokon keresztül még sokáig kísér minket, példája mindannyiunkat kötelez
megállni a hitben és hűségesnek lenni az Úr Jézus Krisztushoz.

Végül hadd köszönjük meg az elmúlt hónapok imatámogatása mellett az adományokat is! Ezek
nélkül nem lenne mód sem az Antenna kiadására, de a naponként hallgatható műsorok készítésére
sem.
Isten áldását kívánjuk minden Olvasónknak!
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