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Amikor az Úr csodálatosan kiszabadította választott népét az 
egyiptomi szolgaságból, akkor – Mózes vezeztésével – az Igéret 
Földje felé vezette őket. Csakhogy útközben gyakran vétkeztek, 
amiért Isten több fenyítéket engedett rájuk. Többek között 40 
évig vándoroltatta őket a pusztában, s csak azután engedte be 
őket az Igéret Földjére. Majd bevonulásuk előtt Mózes meghalt, 
s az Úr Józsuét bízta meg vezetésükkel. Ő is komoly, Isten-félő 
vezér volt. Sőt, hatására a nép is kimondta, hogy mindenben úgy 
neki, mint az Úrnak engedelmeskednek. Így aztán „a nép az Urat 
szolgálta Józsué egész életében...” – olvassuk a Bírák 2,7-ben. Végül 
meghalt Józsué is, mire a nép ismét vétkezni kezdett, s „föllángolt 
az Úr harag ja... és fosztogatók kezébe adta... őket... Íg y nag yon szorult 
helyzetbe jutottak. Akkor bírákat támasztott az Úr, és azok megszaba-
dították őket szorongatóik kezéből. De bíráikra sem hallgattak....(de) 
Megkönyörült rajtuk... amikor panaszkodtak...” (Bírák 2)  
Ez időben történt aztán, hogy a Bírák 4. és 5. része szerint: „...is-
mét azt tették, amit rossznak lát az Úr.  Ezért odaadta őket...Jábinnak, 
Kánaán királyának a kezébe... Hadseregparancsnoka Sisera volt... Ekkor 
segítségért kiáltottak Izráel fi ai az Úrhoz, mert Jábinnak kilencszáz vas  
harci kocsija volt, és húsz esztendeig keményen sanyargatta Izráel fi ait. 
Abban az időben Debóra prófétanő... volt a bíró Izráelben... Elküldött 
Bárákért... Azt mondta neki:  Ezt parancsolja az Úr... Menj, vonulj a 
Tábór heg yére, vég y magad mellé tízezer embert... Én pedig ellened vezetem 
a Kisón patakjához Siserát...harci kocsijaival és hatalmas seregével, de ke-
zedbe adom őt!  Bárák azonban ezt mondta...:  Ha velem jössz elmeg yek, 
de ha nem jössz velem, én se meg yek.  Debóra azt felelte:  Szívesen elme-
g yek veled, de akkor nem a tiéd lesz a dicsőség... mert asszony kezére adja 
az Úr Siserát. Azzal fölkelt Debóra és elment Bárákkal... 
Amikor jelentették Siserának, hog y Bárák... felvonult a Tábór heg yére... 
a Kisón patakjához vezényelte összes harci kocsiját ... és egész hadi népét. 
Akkor ezt mondta Debóra Báráknak: Támadj, mert ezen a napon kezedbe 
adja az Úr Siserát! Az Úr vonul előtted!  Bárák lejött a Tábór heg yéről, 
és mögötte a tízezer ember.  Az Úr pedig megzavarta Siserát összes har-
ci kocsijával és egész táborával eg yütt Bárák feg yvere előtt annyira, hog y 
Sisera leugrott hadi szekeréről, és g yalog futott el... Sisera egész tábora el-
pusztult feg yver által, eg yetlen ember sem maradt meg…
Azon a napon íg y énekelt Debóra és Bárák...  az Úrnak éneket mondok, 
zsoltárt zengek... Hiányzott a vezetés... Izráelből, mignem fölkeltem én, 
Debóra... Izráel anyjaként...  Áldjátok az Urat! ... Íg y vesszen el, Uram, 
minden ellenséged!  De akik szeretnek, leg yenek olyanok, mint a kelő nap 
az ő erejében.  És béke lett az országban neg yven esztendeig.”
Miért nem mindegy tehát, hogy milyen vezetőink vannak? Mert 
fontos, hogy olyan vezetőink legyenek, akiknek szavaik és tette-
ik egybevágóak; azaz, akik minden vonalon erkölcsösek. Mert 
fontos, hogy – Istentől fogadva elhívásukat – válasszanak, lel-
kesítsék és alkalmazzák alattvalóikat. S mert fontos, hogy min-
denért Istennek adjanak hálát és dicsőséget. 

1.) Miért fontos, hogy olyan vezetőink legyenek, akiknek szavaik 
és tetteik egybevágóak; illetve, akik minden vonalon erkölcsö-
sek? Eddig csak három izráeli vezetőt említettünk meg a sok 
közül: Mózest, Józsuét, és Debórát. De ez a három példaadóan 
vezetett. Amit mondtak, azt meg is tették. Megbízhatók illetve 
erkölcsösek voltak. Hittek Istenben, betartották szavát, és tőle 
kértek és kaptak mindvégig, minden lépésükhöz és döntésük-
höz utasítást. Vagyis szoros imakapcsolatban éltek vele, annyi-

ra, hogy pl. Mózes még olykor meg is változtatta a Mindenható 
szándékát, amikor – borzalmas bűneikért – el akarta pusztíta-
ni népét. Vagyis életmentőjük lett. Tehát az erkölcsös vezetők 
népük javát szolgálják! Ezzel szemben a későbbi Dávid király a 
paráznaság és gyilkosság bűnével borzalmasan ártott népének, 
mivel háborúk borzalmának sorozatát kellett átélniük őmiatta.  
Ennélfogva láthatjuk, hogy a kétszínű, bűnös vezetők meg bajt 
hoznak népükre. Kétségtelen tehát, hogy nem mindegy, milyen 
vezetőink vannak.

2.) Aztán miért fontos, hogy vezetőink – Istentől fogadva el-
hívásukat – válasszák, lelkesítsék és alkalmazzák alattvalóikat?  
Azért, mert ha Istentől nyertnek tekintik elhívásukat, akkor ab-
ban a tudatban tesznek mindent, hogy neki felelősséggel tartoz-
nak. Ennélfogva nem a maguk hasznát és előnyét keresik, hanem 
Isten akaratát és dicsőségét. Azaz önzetlenek. Mózes, Józsué és 
Debóra ilyen is volt. S az ilyeneket szívesen, önzetlenül és akár 
önként is követik alattvalóik és népük. Debóra esetében Bárák 
végülis vállalkozott az emberileg legyőzhetetlen Sisera megtá-
madására; egyrészt, mert bízott utasításában és támogatásában, 
másrészt, mert önzetlenségét, önzetlenséggel viszonozta. Majd 
Jáél meg önként vállalkozott kegyetlen ellenségük, illetve Sisera 
meggyilkolására.

3.) S miért fontos, hogy olyan vezetőink legyenek, akik minde-
nért Istennek adják a dicsőséget és hálát? Mert Isten csak azo-
kat áldja meg. Ő az ő dicsőségét ugyanis senkivel sem osztja 
meg. Vagyis a vezető, aki elismeri és meg is köszöni az Úrnak 
támogatását, az megsokszorozott áldást, és támogatást nyer ér-
te cserében. Ezzel nem csak önmagának, hanem népének elő-
nyét is szolgálja.
Igénk elsősorban Debóra magatartásáról szólt. Abból megálla-
píthattuk, hogy ő az egyik legáldottabb vezető lehetett. Istenbe 
vetett hite következtében az Úr a prófécia ajándékával is meg-
áldotta, s úgy válaszotta bírának. Ennek következtében nagyon 
szoros kapcsolatban élt az Úrral, felismerte, illetve gyakran előre 
megtudta akaratát, és azok szerint döntött és irányított. Szavait 
tetteivel bizonyította. Istentől fogadta elhívásait, s végül Istennek 
adta mindenért a dicsőséget. Az ő vezetése következtében az-
tán – húsz éves üldöztetés és nyomor után – 40 éves békeidő 
következett a választott népre.
Femerül a kérdés ezek után: mi a mi feladatunk? Az, hogy ilyen 
vezetőket kérjünk az Úrtól, meg ilyenekre szavazzunk, akár egy-
ház, vagy államvezetőkre gondolunk. Azokívül, hogy meglévő 
vezetőinkért meg fáradhatatlanul könyörögjünk, hogy – ha még 
nem az Úréi –, akkor mihamarabb szívükbe hívják a Megváltót 
és addig is, és azután is mindenben az ő akaratát vigyék véghez. 
Ha pedig már az övéi, akkor annál inkább keressék, és kövessék 
utasításait. Mire szavaik meg fognak egyezni tetteikkel, az Úrtól 
fogják fogadni elhívásukat, s őneki fogják adni mindenért a di-
csőséget. Vagyis, fogadjunk szót a Biblia kérelmének:  „...tartsa-
tok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden... 
feljebbvalóért, hog y nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és 
tisztességben. Ez jó és kedves... Istenünk...előtt...” (1 Tim 2,1-3.) Mert 
nem mindegy, hogy ki és hogy vezet!  

Mátrainé F. Irma
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Kedves hallgatóim! Bűnbe merült világunk 
hasonlít egy régi rabszolgapiachoz, melyen 
a szegény rabszolgákat, úgy adták, vették, 
mint valami portékát az előkelő és jómódú 
emberek. Hála Istennek, ez a rabszolgapiac 
már régen megszűnt. De, létezik ennél egy 
súlyosabb bűn-rabszolgapiac, melyen csak 
egyetlen vevő van, Isten szent Fia, Jézus 
Krisztus! Aki Szentlelke által ma is itt jár 
köztünk, és Igéjén keresztül hirdeti, hogy 
a Golgotán végbevitt váltsága által kivál-
tott minden bűn-rabot, a Sátán és a bűn 
halálos rabszolgaságából! Nos, ezt a sza-
badító nagy örömhírt olvashatjuk, az első 
Korinthusi levél 6-ik fejezetében, a 19-20-ik 
versben. „Avag y nem tudjátok-é, hog y a ti tes-
tetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, 
amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vag y-
tok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért 
az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek 
az Istenéi” A bűn-rabszolgapiac ma is bűn-
rabszolgákkal van tele. Akárcsak évezre-
dekkel ezelőtt. 
De ez a szomorú kép annyiban változott 
meg, hogy amióta ezen a rabszolgapiacon 
megjelent a rabszolgák egyetlen kiváltója, 
Jézus Krisztus, azóta világszerte épülnek 
a parányi élő templomok, hívő emberek, 
akik elhitték, hogy Jézus Krisztus meg-
bocsátotta minden megbánt bűnüket, és 
kifi zette értük a váltságdíjat a rabszolga-
tartó sátánnak. És ettől kezdve, ők bol-
dog, szabad emberek. Akik újjászületés 
által Isten Szentlelkének élő templomaivá 
váltak! Bár a bűn rabszolgái is szabadon 
mozoghatnak, de a bűnös életvitelük és 
szenvedélyeik miatt látható módon vise-
lik magukon a bűn-rabszolgaság szomorú 
bélyegét. De most inkább forduljunk azok 
felé, akik már belefáradtak és belekesered-
tek a bűn-rabszolgaság súlyos igájának vi-
selésébe. És meghallották a leghatalmasabb 
Úrnak, Jézus Krisztusnak hozzájuk inté-
zett szavait: Máté evangéliumának 11-ik 
fejezetéből, „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik meg fáradtatok és megterheltettetek, és én 
megnyugosztlak titeket. Veg yétek föl magatokra 
az én igámat. Mert az én igám g yönyörűséges és 
az én terhem könnyű”. Balga ember az, aki a 
bűn terhes igáját nem hajlandó felcserél-
ni Jézus Krisztusnak neki ígért gyönyörű, 
könnyű igájával. A bűn rabszolga igáját, 
Jézus könnyű igájával. 
Hála legyen Megváltó Urunknak, hogy 
a bűnösök rabszolgapiacán éjjel-nappal 

hangzik az Úr Jézus szabadításáról szóló 
nagy örömhír! Akik pedig meghallják és 
elfogadják, azok boldogan vetik le ma-
gukról bűneik súlyos, nyomasztó terhét, 
testük mohó bűnös kívánságait, szenve-
délyeit, mert megértették, hogy többé már 
nem kötelesek rabszolga módra teljesíteni 
a rabtartónak és a testnek bűnös kívánsá-
gait. Hiszen ők már nem test szerint, ha-
nem lélek szerint élnek és járnak. Jézus 
azonban szívére köti övéinek, hogy soha 
ne feledjék el: „Nem aranyon, nem ezüs-
tön váltattak meg, atyáiktól örökölt hiába-
való életükből, hanem drága véren, Jézus 
bűntörlő vérén”. Ez a mérhetetlen nagy 
váltságdíj pedig mélységes hálára kötele-
zi Isten minden megváltott hívő gyerme-
két! De Isten gyermeke nem feledheti el 
azt sem, hogy megváltott lelkének teste a 
Szentlélek temploma, melybe nem szokás 
illetlen dolgokat bevinni. Isten Szentlelke 
azért vehet lakozást bennünk, mert „bűne-
ink megbocsátattak, vétkeink, elfedeztet-
tek”, mert Isten Szentlelke semmiképpen 
sem vállalhat közösséget a bűnnel. Mire 
váltattak meg Isten gyermekei? Arra, hogy 
„dicsőítsék az Istent, testükben és lelkük-
ben, amelyek az Istenéi”. A megváltott új 
életű ember templom-teste nem válhat új-
ra a bűnös cselekedetek sötét barlangjává. 
Láthatatlan ellenségünk a Sátán egyre ar-
ra törekszik, arra akar ösztönözni minket, 
hogy szeretetlenséget, irigységet, haragot, 
bosszúállást, gyűlöletet és sok egyéb illet-
len dolgot vigyünk be, testünk Istennek 
szentelt templomába, hogy ezek által el-
szakítson minket Megváltó Urunktól. 
Nos, ezért kell nekünk naponta bűnbá-
natot tartanunk, mivel hústest emberei 
vagyunk, és képtelenek arra, hogy lel-
künk kicsiny templomának szentségét 
és tisztaságát hűségesen megőrizzük. 
Ám adva van számunkra drága lehető-
ség arra, hogy naponta odaborulhassunk 
a „kegyelem királyi székéhez”, és a kegy-
elem Ura, Jézus Krisztus hirdeti a bűnbo-
csánatot minden megbánt bűnünkre! Mit 
vár tőlünk a mi drága Urunk? Azt, hogy 
”dicsőítsük Őt, testünkben és lelkünkben, 
amelyek az Istenéi”. Akkor hát mink van 
nekünk? Semmink. Mert testünk-lelkünk 
az Istené! Ezért egyedül Őt illeti minden 
hálánk és dicséretünk.

Pecznyík Pál

hangzik az Úr Jézus szabadításáról szóló 

Kedves Testvéreim az Úrban!

Ma délelőtt hallgattam a Lelkiposta adá-
sát. Erre szeretnék reagálni. Nagyon 
megfogott annak a kedves asszonytest-
vérnek a levele, akit megrótt a lelkésze, 
hogy délután nem volt imaházban. Hogy 
az Isten meg fogja ezért büntetni. 
Hát akkor mit szóljak például én, ta-
lán még mások is, akiknek még a kö ze-
lében sincs se imaház, se templom, és 
már járni is nehezen tudok, csak au-
tóval közlekedek nagy ritkán. Hogyan 
tudja ezt a helyzetet megélni egy hívő 
keresztény?
Hogyan? Hát úgy, hogyha én már nem 
is tudok menni, de Jézus bejön az én ki-
tárt kapumon, hiszen Ő mondta, hogy: 
én az ajtó előtt állok és zörgetek, és aki 
megnyitja, ahhoz bemegyek…. vele va-
csorálok, vele vagyok az éjszakában, az 
ébredéskor, és egész nap. Vigyáz rám, 
botladozó lépteimre, feledékeny gon-
dolataimra, hogy tudjam mit kell ten-
nem, Ő megbízható barát! Mert „ti az 
én barátaim vagytok”! Kell ennél biz-
tonságosabb kapcsolat, segítség? 
Az Ő gondoskodása következtében 
kapok jó kazettákat, amiket a szó szo-
ros értelemben éjjel-nappal hallgatok. 
Bekapcsolom a magnót lefekvéskor, 
reggel felkeléskor, ha elkészültem a 
reggeli teendőkkel. Vannak jó olvas-
nivalóim, míg végül itt van az én szere-
tett kis rádióm, amin a MERA minden 
adását meghallgatom. Kár, hogy nem 
szól egész nap. Más rádiót nem is hall-
gatok sohasem. TV-m nincs, odaadtam 
az unokáimnak, mivel engem már nem 
érdekel abból semmi. A fontosabb dol-
gokat úgyis megtudom a gyerekektől, 
az időjárásnak is úgy örülök, ahogy ép-
pen adódik; ha hideg van, befűtök. Mi 
kell már egy öregnek? Hiszen egyedül 
élek, de nem magányosan, velem van 
az Úr!
Valamennyiük életére, családjára és 
munkájára az Úr Jézus áldását kívá-
nom! Sok szeretettel:

K. L.-né Ida néni, Dömefölde
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Váratlan vendég érkezett a MERA stúdiójába, 
Steiner József testvér aki nyolc év után látogatott 
haza az anyaországba. Eg y szeptemberi péntek 
délelőtt találkoztunk, és arra kértem, mondjon 
magáról néhány dolgot az Antenna olvasóinak 
és a rádió hallgatóinak. Először is megkérdezem 
tőle, hog y mi a célja ennek a mostani mag yar-
országi látogatásnak.

S.J.: A feleségemmel érkeztünk egyrészt 
azért, hogy a rokonainkkal találkozzunk. 8 
év óta nem voltunk idehaza. A másik oka 
pedig, hogy a volt osztálytársaimnak bizony-
ságot tegyek az Úr Jézus Krisztusról. 

K.A.: Mikor is találkozott Józsi bácsi az osz-
tálytársaival?

S.J.: Hát egyikkel-másikkal 8 évvel eze-
lőtt, de volt olyan, akikkel azóta, hogy a 
gimnáziumot, főiskolát befejeztük nem 
találkoztunk. Mérnökök, tanárok, or-
vosok lettek. És nagyon különleges volt 
együtt lenni ezekkel az emberekkel. Most 
már nem az iskolapadban ültünk, hanem 
hát két karosszékben, és úgy beszéltünk 
a régmúltról. 

K.A.: Ahog y hallottuk, eg y határozott tervvel 
érkezett Józsi bácsi, hog y bizonyságot szeretne 
nekik tenni. Hog y sikerült ez? 

S.J.: Évek óta az Úr a szívemre helyezte, 
hogy tegyek bizonyságot a volt osztálytár-
saimnak. Vasárnap délutánonként mindig 
leültem a számítógéphez, hogy levelet ír-
jak nekik, és tájékoztassam őket arról a 
hitemről, bizonyosságomról, amit az Úr 
adott a szívembe. 
Két-három év után - és különösen az elmúlt 
hónapokban - az Úr a szívemre helyezett 
egy igét. Az Ezékiel próféta könyvében 
olvassuk, hogy Isten azt mondja a prófé-
tának, hogy őrállóul adtalak, és az a fel-
elősséged, hogy megintsed a te ember-
társaidat, amikor az ellenség jön. Ha te 
megfújod a trombitát, és azok felébred-
nek, akkor minden rendben van. De ha 
nem fújod meg a trombitát, és jön az el-
lenség, és megöli az embertársaidat, ak-
kor az ő vérüket tetőled követelem meg. 
És ez valahogy annyira a szívemre nehe-
zedett, hogy úgy találtam, három-négy 
éves leveleés után nekem személyesen 
kell találkoznom az osztálytársaimmal, 
hogy azoknak, akik kommunisták, vagy 

Elmúlt a nyár
Hamar elmúlt ez a nyár,
őszbe fordult a határ,
tarka ruhát ölt a föld,
egyre kevesebb a zöld.

Minden nyarat ősz követ,
színez erdőt, kerteket.
Útra kelt a fecske-nép,
nem halljuk már énekét.

Szerte, vetkőznek a fák,
lombtalan lesz minden ág.
S ha erdőn át, visz utunk,
lomb-szőnyegen járhatunk.

Életünkben is a nyár,
úgy elsuhan, mint madár,
de a lelkünk végtelen,
Atyánk vár rá, égbe fenn.

Fényben ragyog új honunk,
az lesz végső otthonunk.
Ott nem lesznek évszakok,
sem évek, sem hónapok.

Sem hajnal, sem alkonyat,
múltra semmi nem mutat.
Abban Jézus lesz velünk,
Őt dicséri énekünk.

Pecznyík Pál

különböző hamis vallások követői voltak, 
bizonyságot tegyek, és elmondjam nekik: 
egy nap nekik is Isten elé kell állniuk, és 
engem most Isten arra küldött, hogy ige-
nis fújjam a trombitát és ők ébredjenek fel 
ebből a mély álomból. És gondolják meg, 
hogy mi lesz az ő jövőjük. 
Beszéltem a feleségemmel és ő is egyet-
értett ezzel. Most tulajdonképpen útban 
vagyunk Törökországba a leányunkkal 
találkozni, aki mint misszionárius ott él 
a családjával. De az első célunk az volt, 
hogy itt megállunk, és annyi időt eltöl-
tünk amennyi szükséges. És nagyon kö-
szönöm a testvérnőnek, hogy most erről 
beszélhetek. 
Voltak az osztálytársaim között olyanok, 
akik orvosok lettek, mérnökök, tanárok, az 
egyik iskolaigazgató lett, különböző állá-
sokban voltak. Miután egyesekkel a roko-
naim lakásában, másokkal egy étteremben 
találkoztam, elmondtam nekik, hogy van 
egy bibliavers a Rómabeliekhez írott levél-
ben, amelyik arról szól, hogy mindenki, 
aki segítségül hívja az Úr nevét megtar-
tatik. Igyekeztem őket meggyőzni arról, 
hogy nagyon fontos, hogy belássák a bű-
nüket, az elveszett állapotukat, és hív-
ják segítségül Jézus Krisztust, akit Isten 
azért küldött, hogy a mi megváltónk leg-
yen. Tulajdonképpen ebből a célból küldte, 
azért küldte, mert úgy szerette Isten a vilá-
got hogy az Ő egyszülött Fiát adta. Tehát 
adta, elküldte. Amikor Jézus a kereszten volt 
az egyik mellette megfeszített gonosztevő 
azt mondta: emlékezz meg rólam, amikor 
eljössz a te országodba. Akkor Jézus ezt a 
kérést azonnal elfogadta, és azt mondta: 
bizony még ma velem leszel a paradicsom-
ban. Tehát ő kérte, és Jézus erre a kérésre 
válaszolt. Tehát nagyon fontos, hogy fel-
ismerjük, nekünk van szükségünk hozzá 
fordulni, mert mi magunk nem tudjuk el-
intézni a bűnnel kapcsolatos problémá-
inkat. Itt nem arról van szó, hogy valaki 
mennyi erkölcstelenséget tett, hazudott, 
lopott, csalt stb. hanem arról van szó, hogy 
őszintén megvalljuk Istennek, és kérjük 
hogy Jézus az Ő vérével mossa el ezeket 
a bűnünket. Hogy mi tisztán állhassunk 
elé. Ebben az esetben Ő nemcsak meg-
váltónk lesz hanem a mi szószólónk is és 
helyet készít a mi számunkra. Akik azután 
továbbmenve - ha szabad el szeretném azt 
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is mondani, hogy - a János evangéliuma 
5. részében arról olvasunk, hogy miután 
az Atya Isten az Ő Fiát, Jézus Krisztust 
feltámasztotta a halálból, neki adta az 
ítélet hatalmát. Ez azt jelenti, hogy ami-
kor valaki nem fogadja el Jézus Krisztust 
megváltójának, akkor Jézus nem lesz az 
Ő megváltója, hanem Ő fog ülni a nagy 
fehér királyi trónon, és Jézus az ő bírája 
lesz. Tehát az én osztálytársaimat igyekez-
tem biztatni, hogy ne vessék el ezt a le-
hetőséget. És rajtuk van a választás, hová 
akarnak jutni. Itt az örök életről van szó, 
és hogy minél előbb döntsenek. Nagyon 
örültem, hogy az egyik osztálytársam elég-
gé megnyitotta a szívét, s habár holnap 
már indulunk Törökországba, én még egy-
szer fel akarom őt hívni, és biztatni, hogy 
teljesen nyissa meg szívét, és fogadja el a 
Megváltót. Tehát az a célom, hogy volt 
osztálytársaimnak ne kelljen majd a bíró 
elé állnia, hanem fogadják el a megváltót 
térden állva, és teljes szívükből köszönjék 
meg Istennek, hogy egy ilyen Megváltót 
küldött a számunkra, aki minden bűnünk-
ből kész minket megváltani. 

K.A.: Azt hiszem, hog y ez a MERA hallga-
tóinak, s az Antenna olvasóinak is jó biztatás, 
hiszen bizonyára sokan vannak közöttük, akik 
még nem döntöttek Jézus mellett. Az ő számuk-
ra is nyitott a lehetőség. 
Végül hadd teg yek föl eg y kis személyes kér-
dést is. Mivel nag yon régen találkoztunk itt 
Mag yarországon, talán sokan kíváncsiak ar-
ra, hog yan élnek mostanában, hog y telnek a 
napjaik, szolgálatuk.

S.J.: Jelenleg Floridában, Tempa közelé-
ben lakunk, ami a Mexikói öböl mellett 
van. Amikor nyugdíjba mentem, testvé-
reim arra kértek, biztattak engem, hogy 
talán jöjjek ide Magyarországra. De abban 
az időben egészségileg nem voltam abban 
a helyzetben, hogy Magyarországra vissza-
térjek. Arra gondoltam, ha további orvosi 

segítségre lesz szükségem, akkor talán az 
orvosi segítség ott kicsit magasabb fokon 
áll, mint itt. Tehát a feleségemmel együtt 
azt döntöttük, hogy Amerikába megyünk. 
A testvérek azonban nem akartak végképp 
elengedni, és arra kértek, hogy készítsek 
el hetenként egy műsort. (Így indult útjára 
a Jó hír a távolból műsorunk – a szerk.) 
Ahol élünk, van ott egy misszionárius fa-
lu, amit egy olasz hívő ember épített, aki 
megtért és később milliomos lett. A fel-
esége biztatására egy olyan misszionárius 
falut épített, amely kb. 150 ikerházból áll. 
Olyan misszionáriusokat hívott meg ebbe 
a faluba lakni, akik legalább 20 évet eltöl-
töttek a misszió földön. Ingyen vehetik 
igénybe a lakást, és étkezésben részesül-
nek stb. Ez egy csodálatos hely, vannak itt 
misszionáriusok Európából, Afrikából, Dél 
Amerikából, különböző helyekről, és velük 
beszélgetni olyan, mintha egy képesköny-
vet nézegetnénk. Ezek között lakunk mi. 
Az én feladatom most az ottani magyarok 
felkeresése, és nekik bizonyságtételt tenni. 
Van Amerikában egy olyan lap, amelynek 
a címe: Evangéliumi hírnök. Amikor ta-
lálok egy olyan történetet vagy valami-
lyen leírást, amiről úgy gondolom, hogy 
másokat is megerősítene hitükben, lefor-
dítom és elküldöm nekik. Ahogy a test-
vérek tudják, készítek még egy műsort a 
Jó hír a távolból címmel. Remélem, hogy 
ezt még szívesen fogadják. Mondhatom, 
hogy örömteli az életünk, és hálát adok az 
Úrnak, mert bár 77 éves vagyok, de még 
megengedi, hogy így szolgáljak. 

K.A.: Mi is nag yon örülünk neki! Hadd kíván-
jak a hallgatók nevében is jó egészséget és még sok 
boldog évet Józsi bácsinak és a feleségének is.

S.J.: Köszönöm szépen. Az Úr áldja meg 
a testvéreket gazdagon, jutalmazza meg a 
sok munkáért, szép munkáért.

K.A.: Köszönjük a beszélgetést.

Vigaszt találok Isten Igéjében
Elnézést kérek, hogy már évek óta nem 
írtam, mert az utóbbi években sok baj 
ért. 2006-ban a férjem meghalt, aki 10 
éve beteg volt, de az utolsó öt évben 
ágyba fekvő tehetetlen beteg. Ahogy 
meghalt a férjem, előálltak az én elha-
nyagolt, súlyos betegségeim. Közben 
műtétre is sor került, és mindez testileg, 
lelkileg, anyagilag nagyon megviselt. 
Köszönetet mondok e levél által is a 
miskolci gyülekezetnek, akik nagyon 
sokat segítettek, támogattak úgy lel-
kileg, mint anyagilag. Isten áldja meg 
őket, és rendelje vissza többszörösen 
nekik mindazt az anyagi áldozatot, 
amit értem tettek. 
Mikor befeküdtem a kórházba meg-
nyugodva mentem, hogy nagyon so-
kan imádkoznak értem. Azóta eltelt 
három hónap, és most már hála az 
Úrnak jobban érzem magam, nincse-
nek azok a nagy fájdalmaim, és tudok 
pihenni is. 
Nagyon örülök, hogy hallgathatom a 
délelőtti adásokat, melyekből sok vi-
gasztalást kapok. Az esti adásokat is 
hallgatom, nagyon szeretem a Ruth 
könyvének magyarázatát, sok monda-
nivalója van számomra is. Ha éjjel fel-
ébredek, és nem jön álom a szememre, 
akkor bekapcsolom a rádiót, esetleg 
CD-t hallgatok vagy kazettát; megvan 
nekem az Ó- és Újtestamentum, és na-
gyon sok vigaszt találok Isten igéjében. 
Mivel én nem látó ember vagyok, 28 
éve elmondhatom, hogy az Úr az én 
világosságom éjjel és nappal. Van sok 
időm imádkozni a missziómunkáért, a 
betegekért, a MERA munkájáért, amit 
már több mint 30 éve hallgatok. 
Isten áldását kívánom további munká-
jukra, mert nekem a kérdéseimre az Úr 
mindig a MERA által válaszolt, ezért 
áll annyira közel hozzám, hogy nélkü-
le el sem tudnám képzelni az életem. 
Mivel nem tudok járni gyülekezetbe, 
itthon érint meg Jézus szava. 
Köszöntöm a rádió munkatársi közös-
ségét a 2 Krónika 15,7 versével: „Ti 
azonban leg yetek erősek, ne lankadjatok el, 
mert tetteiteknek meglesz a jutalma.”
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, 
egy régi hallgatójuk Erdélyből: 

B. Erzsébet, Románia

– A szerencsétlenség növekedést és megvilágosodást eredményezhet - mondta a 
Mester. Ekképp magyarázta:
– Egy madár az óriási pusztaság közepén álló elszáradt fa ágai között húzódott 
meg minden éjjel. Egyszer aztán egy forgószél tövestől kifordította a fát, s a sze-
gény madárnak száz mérföldet kellett repülnie, hogy új lakhelyet keressen magá-
nak. Végül is egy erdőbe ért, ahol a fák roskadoztak a gyümölcsöktől.
A Mester levonta a következtetést:
– Ha az elszáradt fa a helyén marad, semmi sem késztette volna a madarat arra, 
hogy feladja a biztonságát, és elrepüljön.



2008 / 4 6 72008 / 4

Mivel én nem jártam magyar iskolába, 
ezért nem tudom úgy megfogalmazni 
írásaimat, hogy az a pályázatra megfelelő 
legyen, azért csak buzdításul küldöm bi-
zonyságtevéseimet. Hallgatva a lelkipos-
tát, eszembe jutnak nekem is történetek 
az életemből. Nagy örömömre szolgál, ha 
buzdításul elküldhetem a Testvéreknek.
Már évek óta látogatásokat végzek itt a kör-
nyéken lévő szociális és idősek otthonában.  
Vannak ismerőseim 
úgy a szülőfalumból, 
mint a volt munkahe-
lyemről. Így minden-
hova mint jó ismerős 
megyek látogatni. Egy 
délután történt, amikor 
kiszálltam az autóból 
és mentem a bejárat 
felé, már jött elém 
egy bácsi, aki valami-
kor szintén munkatár-
sam volt. Most arra 
kért, hogy menjek át 
a másik épületbe, ahol 
fekvőbetegek vannak. 
Mert egy volt munka-
társunk,  akit már aze-
lőtt is meglátogattam 
ott fekszik, áthelyezték oda, és nem sok 
van már hátra az életéből. Én ezen nagyon 
meglepődtem, és azonnal a reggeli ige ju-
tott eszembe az Áhítatból: „Ha ez mon-
dom a bűnösnek: Bűnös vag y, meg kell halnod! 
– és te nem mondod meg, és nem fi g yelmezteted 
a bűnöst, hog y rossz úton jár akkor az a bűnös 
meghal ug yan bűne miatt, de vérét tőled kérem 
számon.” Ezékiel 33,8
A bácsinak megígértem, hogy oda megyek, 
és azonnal elindultam a másik irányba. De 
nagyon nehezen ment, nemcsak azért, mert 
mankóval mentem, hanem mert nagyon 
féltem, hogy hogyan fogom én átadni az 
üzenetet. Jól ismertem ezt a bácsit, tudtam 
hogy nagyon  mélyen hitetlen ember, és 
tudtam, hogy nem lehet vele lelki dolgok-
ról beszélni. Az úton csendben kértem a jó 
Atyát, adjon erőt, bátorságot, hogy nyugod-
tan tudjak beszélni vele. Mikor odaértem 
hozzá és mondtam, hogy ki irányított hoz-
zá, megköszönte, és látszólag örült, hogy 
meglátogattam. Amikor azonban mondtam 
neki, hogy mindnyájunknak el kell menni 
erről a földről, de Isten várja a megtérő 

bűnöst, Ő megbocsát, csak kérnünk kell, 
akkor ő erre indulatosan elkezdett kiabál-
ni velem, és káromkodott. Nagyon féltem, 
hogy bejön a nővér és kiutasít, hogy ne 
háborgassam itt a haldoklókat. Rászóltam 
a bácsira, hogy azonnal hagyja abba, és 
megigértem neki, hogy nem fo gom több-
ször háborgatni, nem jövök ide. Azután 
megkérdeztem: imádkozhatok-e majd ér-
te? Láttam, hogy restelkedik a felindultsá-

ga miatt, és könnyes 
szemekkel azt mond-
ta halkan, hogy igen, 
imádkozhat.  Azután 
elmentem a többi is-
merőst is megláto-
gatni.
A következő alkalom-
mal nem mentem el 
hozzá, de amint ígér-
tem, imáimban az Úr 
elé vittem, hiszen Ő 
munkálkodhat en-
nek a megkeménye-
dett szívű embernek 
is az életében. De pár 
nappal később egy nő-
vérke már a folyosón 
megszólított, hogy a 

Laci bácsi megkérte őket, ha engem lát-
nak, hogy itt vagyok, akkor vigyék át őt 
a tolókocsival  a másik épületbe, hogy ta-
lálkozhasson velem. Ennek már örültem, 
mert tudtam, hogy a jó Atya munkálkodik 
a bácsi szí vében. Mikor odajöttek a nővér-
kével, és üdvözöltük egymást, már egészen 
más volt, szelídebb és megtörtebb. Mikor 
elbeszélgettünk, említette, hogy ma van 
a születésnapja. Ekkor kerestem egy ké-
peslapot bibliaverssel, és megkérdeztem, 
elfogadja-e tőlem? Ő elfogadta, és amikor 
elolvasta az igéket, könnyes szemmel meg-
köszönte. Még egy kicsit beszélgettünk.
Miután jött a nővér, és elvitte őt, egy né-
nivel beszélgettem, aki azt mondta, hogy 
nagyon meglepődött, mert ez a kemény 
ember milyen könnyes szemmel köszönt 
el tőlünk. A néninek én nem mondtam 
meg, hogy pár héttel ezelőtt milyen talál-
kozásom volt a bácsival. De megköszön-
tem Istennek, hogy adott ennek a bácsinak 
is utolsó lehetőséget arra, hogy bűnbána-
tot tartson. 

B. Erzsébet, Slovákia

Amikor Isten azt 
mondja: nem...

Megkértem Istent, hogy vegye el a 
büszkeségemet, de ő azt mondta: nem. 
Azt mondta, hogy a büszkeséget nem ő 
veszi el, hanem nekem kell feladnom azt.

Kértem Istentől, hogy fogyatékos 
gyermekem legyen egészséges, de ő 
azt mondta: nem. Azt mondta, hogy a 
lelke egészséges, a teste csak átmenet. 

Kértem Istent, hogy adjon nekem 
türelmet, de ő azt mondta: nem. 
Azt mondta, hogy a türelem a 
megpróbáltatás mellékterméke, amit 
nem kapni, megszerezni kell.

Kértem Istent, hogy adjon nekem 
boldogságot, de ő azt mondta: nem. 
Azt mondta, csak áldását adhatja 
– a boldogság rajtam múlik.

Kértem Istent, hogy kíméljen meg a 
fájdalomtól, de ő azt mondta: nem. A 
szenvedés eltávolít a világ dolgaitól, 
és közelebb visz hozzá.

Kértem Istent, hogy adjon lelki 
fejlődést, de ő azt mondta: nem. 
Azt mondta, hogy a fejlődés az én 
dolgom, de hajlandó megmetszeni, 
hogy gyümölcsöt hozzak.

Kértem Istent, hogy segítsen másokat 
szeretni, úgy ahogyan ő szeret engem. 
Erre azt felelte: – Látom, már kezded 
érteni. 

Kértem erőt… És Isten adott 
nehézségeket, amelyek erőssé tesznek.
Kértem bölcsességet… És Isten adott 
problémákat, hogy megoldjam azokat.
Kértem bátorságot… És Isten adott 
veszélyeket, hogy legyőzzem azokat.
Kértem, adjon szeretetet… És Isten 
adott gondterhelt embereket, hogy 
segítsek rajtuk.
Kértem kegyelmet… És Isten adott 
lehetőségeket.
Semmit sem kaptam, amit akartam. 
Megkaptam mindent, amire 
szükségem volt.

És imáim meghallgatásra leltek.

(ismeretlen szerző)
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Az egész életemet leírni most itt nem tu-
dom, mert nagyon hosszadalmas lenne. 
1997-ben volt egy nagy lelki idegi törésem 
bűneim következményeként. Biztonsági 
őrként dolgoztam, és dolgozom jelenleg 
is. Keményen edzettem a testemet, tiltott 
szereket, szteroidokat szedtem a mind na-
gyobb izomtömegért. A bűnös természe-
tem és életmódom vitt egyre lejjebb. Már 
családos ember voltam, volt egy 14 hóna-
pos kisfi am, amikor teljesen csődbe jutot-
tam bűneim miatt. Azt megelőzően közel 
120 kg voltam 190 cm-es testmagassággal, 
és azt hittem hogy mindent megtehetek. 
Egy éjszakai szerencsejátékos szórakozóhe-
lyen dolgoztam. Sajnos engedtem az ördög 
csábításának. Inni kezdtem, szteroidokat 
szedtem nagy mennyiségben, parázna kap-
csolataim voltak, 8-10 kávét ittam egy nap, 
vitaminok, energia italok, teljesítményfo-
kozó, s végül a füves cigaretta. Hetente 
hatszor edzettem majdnem végkimerülé-
sig, saját magam bálványa lettem. 
Ennek az életmódnak lett a következmé-
nye egy óriási lelki-idegi törés. Jézus ek-
kor tisztán szólt hozzám, de nem vettem 
fi  gye lembe. Ezután már bűntudatból ittam, 
füveztem. Bűnhalmazban éltem, amiből 
nem láttam kiutat. 
Feleségem tanácsára beiratkoztam egy 
könyvtárba, és olvasni kezdtem. Három 
és fél évig olvastam egyre komolyabb 
könyveket: pszihológiai, vallási, fi lozó-
fi ai tárgyú könyveket. Majd 33 éves ko-
romban úgy gondoltam, hogy elolvasom 
a Bibliát. Isten adta ezt a gondolatot, és 
Bibliát is adott a kezembe. Egy barátom 
tanácsára az Újszövetséggel kezdtem, és 
kaptam egy igét: Én az engem szeretőket sze-
retem, és akik engem szorgalmasan keresnek, 
megtalálnak. Példabeszédek 8,17.  Én nem 
is kerestem  szorgalmasan Őt, csak min-
den este egy fejezetet olvastam sorban az 
Újszövetségből. Már egy éve olvastam, ami-
kor Isten Miskolcról egy idős testvérnőt 
küldött ide hozzám Kőszegre. Ő mondta, 
hogy Horvátzsidányban, tőlünk 6 km-re 
van Bibliaóra, és ha tetszik, járjak oda, ha 
nem tetszik, ne járjak. Lelkileg vívódtam 
ezen, kerestem az igazságot, amit egyenlőre 
nem találtam. Havonta egyszer elmentem 
a Bibliaórára, és közben elkezdtem olvasni 
az Ószövetséget is. Terhelni kezdtek bűne-
im, állandóan fáradt voltam, alvási zava-

raim voltak, amit alkohollal, bűnös, tiltott 
dolgokkal „ kezeltem”. Sokszor nyugtatók-
ra alkoholt ittam. Úgy láttam, hogy semmi 
nem segít, meg voltam kötözve; meditálás, 
misztikus könyvek foglalkoztattak. 
Ekkor egy kedves, idős testvérnőt hív-
tam fel Kőszegen telefonon. Azt mond-
tam neki, hogy nem szeretnék Bibliaórára 
járni. Ő azt mondta: csak járjak továbbra 
is, mert ők szeretik ha ott vagyok. Végül 
kiböktem neki, hogy nem vagyok olyan 
jó fi ú, mint amilyennek látszom. Legfőbb 
bűnöm a drog volt. 
Testvérnőm elmondta, hogy mi a meg-
térés. Mondjam el Istennek őszintén bű-
neimet, ami eszembe jut. Azután kérjem, 
hogy vezesse Ő az életemet, mert én nem 
tudom. 
Isten megismerése vezérelt és vezérel ma 
is. Olyan jó volt, amikor Istent megtalál-
tam, ömlött ki belőlem a bűnvallás, az Úr 
Jézusnak mindent elmondhatok, de tényleg 
mindent, amiket senkinek sem mernék el-
mondani. Megláttam, hogy ki vagyok én, 
méltó a halálra. Megláttam, hogy ki Isten, 
az Úr Jézus Krisztus, a Szentlélek. Mi a 
világ, kicsoda a Sátán. Legfőképpen azt, 
hogy győzött Jézus Krisztus!
Elmondhatom azt kedves olvasóim, mint a 
gadarai ördöngős: Jézus szabadított meg. Ha 
bíróság előtt állnék, az ítélet az lenne: halál. 
De ekkor előáll Valaki, és azt mondja: N. 
Gyula szabad ember, én halok meg helyet-
te, összes bűnét vállalom. Felebarátaim, 
testvéreim, ez történt velem. Hát maradjak 
csendben, ne mondjam el mindenkinek, 
amit Jézus tett értem? Elmondom itt, és 
amikor alkalmam adódik: JÉZUS ÉL! A 
teremtő élő Isten!
Így búcsúzom egy énekkel: Magára vette 
szennyes ruhámat, megbékítette Istent, 
Atyámat. 
Isten sokszor a testvéreken keresztül szól, 
az Igét használja Isten Szent Lelke a meg-
térésre. Halljátok meg az Ő szavát! 
Hálás szívvel megköszönöm,  hogy leírhat-
tam megtérésemet. Az Úr Krisztus áldja 
és vezesse Önt, Önöket!
Isten egy harmadik gyermekkel is meg-
ajándékozott minket. Három fi am van. 
Feleségemmel lassan rendeződik a kap-
csolatom. Még nagyon sok mindent kell 
tanulnom Jézustól. 

N. Gyula, Kőszeg

Az Antenna újságokból nagyon sok ál-
dást kapok. Áldás számomra Testvéreim 
munkája, a sok bizonyságtétel, melye-
ket kétszer is elolvasok, és csak utána 
adom oda másoknak is. Testvéreimnek, 
megtéretlen gyermekeimnek. Nagyon 
hálás vagyok, hogy tudja az én meny-
nyei jó Atyám, mire van szükségem. A 
79. évemet betöltöttem már, nem tudok 
sehova se menni. Van egy testvér, aki  
vasárnaponként elvisz az imaházba, aho-
va nagyon vágyakozom, mert 44 éves 
koromban ott találkoztam az Úr Jézus 
Krisztussal. Elfogadtam Őt személyes 
megváltómnak, és sok keserves könny-
hullatás között a kereszt tövében meg-
bocsátotta bűneimet. Megajándékozott 
a szabadulás örömével, megajándéko-
zott élő reménységgel. 
Tudom, hogy közeledik az az idő, ami-
kor el kell költözzek erről a földről. Arra 
kérem minden nap az én drága Meg-
váltómat, mossa meg fehér ruhámat, 
hogyha bármelyik pillanatban eljön 
értem, akkor vigyem be a nyugalom 
honába, ahová már nagyon vágyom. 
Ahol ezt a nagyon fájdalmas, nyomo-
rúságos testet drága vére érdemében 
átváltoztatja az Ő dicsőséges testéhez 
hasonlóvá.
Nagyon sajnálom és fájlalom, hogy 
nincs megtérés a gyermekeim között. 
Négy gyermekem és 11 unokám van, 
és egyik sem tért meg. Térden állva a 
kereszt tövében sok keserves könny kö-
zött kérem jó Atyámat, hogy mentse 
meg az életüket. Igéje által nagyon sok-
szor biztat, és én hiszek benne, hogy 
akár a koporsóm mellett is meg tudja 
törni a szívüket.
Imádkozom a testvérekért, hogy áldja 
meg az Úr munkájukat és kamatoztas-
sa sok megtérő lélekkel. 

Özv. O. Józsefné, Románia

Az elveszettet meg-
keresem, az eltéved-
tet visszaterelem, a 
sérültet bekötözöm, 
a g yengét erősítem, a 
kövérre és az erős-
re vig yázok; úg y le-
geltetem őket, ahog y 
kell (Ez 34,16)
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A Jóisten kegyel-
méből egyedül is 
tanulmányozom a 
Szentírást, és ilyen-
kor hiszem és val-
lom, hogy maga a 
Szent lélek ma gya-
ráz nekem úgy, 
ahogy azt az Úr 
meg í gérte nekünk. 

Ezért is nagyon hálás vagyok mennyei 
édesatyánknak. Pál apostol az 1 Kor 
2,13-ban így ír: „Ezeket prédikáljuk is, nem 
oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tan-
ít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít, lelki-
ekhez lelkieket szabván.”
A minap éppen a 4000 ember megven-
dégelését olvastam. Ez a történet a Máté 
evangéliumának 15. részében és a Márk 
evangéliumának 8. részében található. Jézus 
pogány területre megy, hogy elkerülje az 
őt üldözőket, és hogy tanítványainak né-
hány csendes napot tartson. De Jézus rej-
tőzködése – mai szóval azt mondanánk, 
hogy inkognitója – nem maradt titokban. 
Felismerték, és irgalmas szívéből kikönyö-
rögték a gyógyítást. Aztán itt is jöttek a 
tömegek. Később Jézus így szólt a ta nít-
ványaihoz: „Szánakozom a sokaságon, mert már 
három napja vannak velem, és nincs mit enniük, 
ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az 
úton, mert némelyikük messziről jött.”
Már olvastam kevéssel ezelőtt az 5000 em-
ber megvendégeléséről Izraelben, és ott is 
ezt mondta Jézus: megszántam őket. De 
engem mégis ez a történet fogott meg 
jobban. Hogy miért? Mert mi mindnyá-
jan, akik ezen a tájon élünk, a pogányok-
hoz tartoztunk, és nem Izrael népéhez. 
És ma? Vajon mi hogy gondolunk erre a 
csodára ma? „Jó, hát ez volt 2000 éve, de 
ma már más világot élünk?” Vagy eset-
leg eszünkbe jut, hogy Jézus tegnap, ma 
és mind örökre ugyanaz? 
Arra dobbant rá a szívem, hogy Jézus ma 
is szánakozik a rászorultakon. Ma is segí-
teni szeretne mindenkinek. De mi is kell 
ehhez? Nos, először a tanítvány, akiken 
keresztül Jézus adni akar valamit mások-
nak. Másodszor a rászoruló hite, hogy el-
fogadja azt, amit az Úr neki szán. Ugyanis 
leültek a pogányok Jézus szavára, és hittel 
vártak. Talán nem is mondta meg az Úr 
ott, hogy mire. Csak hogy ezt tegyék. És 
ők engedelmesek voltak. 

Ó, sokszor elhangzik ma is a tanítványi 
szó: Nekem nincs is miből adnom, Uram! 
De vajon gondoltunk-e már arra, hogy azt 
a keveset, amink van, Jézus kezébe tegyük? 
Aztán az Úr megsokszorozza azt a sem-
miséget, és már oszthatjuk is hálatelt szív-
vel azoknak, akikhez az Úr minket küld, 
akiken szánakozik… és persze nekünk is 
jut, mert a tanítványok is mindig jóllak-
tak, sőt maradt is bőven! Mert ha valaki 
Jézussal van, azt ő megelégíti. Mesterünk 
ismeri a terhelésünket és ismeri az energia 
szükségletünket is. Nagyon drága nekem 
ez a gondolat, megérintette a szívemet: 
„…ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidől-
nek az úton…”
Eszembe jutott néhány helyzet. Vajon mit 
teszünk mi a javainkkal, ha azt egyszer 
csak megsokszorozza az Úr? Ha gazdag 
gyümölcsöt hoz egy jó üzlet, ha kiváló a 
termés, ha olyan munkahelyet találunk, ha 
nagyobb örökséghez jutunk… Eltesszük-e 
azonnal a többletet, mint a bolond gazdag, 
keresve egy jó befektetést, egy kiváló pénz-
ügyi tanácsot, vagy megkérdezzük atyán-
kat: „Uram, ezt kinek szántad?”
Elképzeltem, mi lett volna, ha a tanítvá-
nyok, akikre Jézus rábízta a megszaporított 
kenyeret így szóltak volna: „Leülök enni, 
ez, amit Jézus a kezembe adott éppen elég 
nekem. Ha marad, hát jó lesz holnapra. 
Nekem.” Vajon eszünkbe jutott-e valaha 
ez a gondolat? Vajon van-e ma ilyen tanít-
vány, aki mindig úgy vélekedik, hogy amit 
én kaptam, az csak az enyém… és ha igen, 
vajon hogy néz rá Jézus, mit gondol róla 
a menny ura, ma? És hogy néz azokra az 
Úr, akik miatta éheznek? 
Amíg ezt a történetet forgattam a szí vem-
ben, eszembe jutott mindennek a lelki vo-
natkozása is. A test megelégítése egy előkép 
volt. Jézus korábban azt mondta magáról, 
hogy ő a mennyei kenyér. Nemcsak a test-
nek akar táplálékot adni, hanem még in-
kább a léleknek. Vajon érvényes-e Jézus 
szava lelki értelemben is? „ha pedig éhesen 
bocsátom őket haza, kidőlnek az úton…”
Jézus Krisztus ma is kínálja lelkünknek 
saját magát, szavát, mint mennyei táplá-
lékot, mert tudja, hogy ha éhesek mara-
dunk, kidőlünk a hosszú úton. Hazafelé, 
a mennyei országba tartva. Ezt a kenye-
ret is a mennyből kapjuk, megáldva, meg-
sokszorozva: az üdvösségre. Ingyen. Csak 
kérni kell, csak el kell venni. Az Úr kínál-

Ébredéskor azon gondolkodtam, hogy 
vajon mivel tudnám elütni ezt a na-
pot, amikor csengett a telefon. Egy régi 
kedves ismerősöm hívott. Elpanaszolta, 
hogy egy vírusos betegség annyira le-
gyen gítette, hogy nem tudja elhagyni a 
lakását, nem tudja ellátni 92 éves moz-
gáskorlátozott nővérét sem, és senkijük 
sincs, aki segíthetne rajtuk, aki legalább 
bevásárolna. Erre csak ennyit tudtam 
mondani: két órán belül ott vagyok.
Miután letettem a kagylót, csak azután 
gondolkoztam. Vajon helyt tudok-e áll-
ni a műtött térdemmel és reumatikus 
fájdalmaimmal, ami engem is gyakran 
kínzott. Ekkor eszembe jutott: „kicsiny 
hitű, miért kételkedel”? Leborultam és 
kértem az Urat, hogy adjon erőt a szol-
gálatomhoz. 
Elmentem. Nekem még senki sem örült 
úgy, mint az az idős testvérpár. Másnapra 
már a nővérét is ágynak döntötte a ví-
rus. Féltek, hogy mi lesz  velük ha én is 
megbetegszem. Megnyugtattam őket: 
ha az Úr ide állított, akkor erőt és egész-
séget is ad hozzá. Így is történt. 
Tizenöt napig voltam velük éjjel-nappal. 
Ezalatt megfeledkeztem saját bajaim-
ról. Megszűnt minden eddigi fájdal-
mam. Örömmel töltött el az a tudat, 
hogy hasznára lehettem valakinek. 
Hogy teljesíthettem a krisztusi  tör-
vényt, miszerint: egymás terhét hor-
dozzátok. Hogy jobb adni, mint kapni. 
Hogy addig örüljünk, amíg másokon 
segíthetünk, mert lehet, hogy holnap 
mi szorulunk segítségre. 
Amíg a két elesettet gyógyítgattam, 
észre sem vettem, hogy közben én is 
meggyógyultam. Mert az Úr csodásan 
működik, a segítségnyújtókat megju-
tal mazza. Te is részese lehetsz e nagy 
kegyelemnek. 

P. Lászlóné, Budapest

 

2008. november 3-tól ez év végéig, 
hétfőnként 10:30-11:00, a délelőtti rö-
vidhullámú műsorban a Jó hír a távol-
ból műsor helyett – Steiner József  
test vér kérésének megfelelően – a 
Jonatán mester álma c. hangjátéksoro-
zattal várjuk kedves hallgatóinkat. A 
Sorozat elhangzása után azonban újra 
jelentkezik majd a Jó hír a távolból 
műsor.
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ja nekünk. És ma már nem számít, hogy 
valaki Izraelhez tartozik vagy a pogányok 
népéhez. Ma már mi is Isten gyermekei 
lehetünk, akik ehetnek az Ő asztaláról. 
De nemcsak itt és nemcsak most, hanem 
majd a nagy mennyei lakomán is, ahová 
hivatalosak vagyunk. Átvetted-e már a 
meghívódat? 
Jézus Krisztus ma is ugyanígy szánako-
zik, ha nincs mennyei kenyered az életed 
útjára. Mert hosszú az út… mert sokszor 
nehéz, máskor göröngyös, vagy nagy ve-
szedelmeket kell legyőzni, sőt, előfordul, 
hogy éjszaka is menetelni kell. Melyik 
hadvezér az, amelyik győzni akar, de nem 
táplálja a hadseregét? Milyen katona az, 

amely nagy önérzetesen így szól: „ Jó, jó, 
hát hallottam már arról, hogy van ellátás 
nekünk, de kösz, nekem nincs rá szüksé-
gem, megyek én magamtól is, ha akarok, 
van nekem erőm, amennyi kell… De bi-
zony, ma is hallani az ilyen csacska mon-
datokat. Nos, ezért látunk ma annyi kidőlt 
embert az úton!? Az élet útján. Éheznek 
és szomjaznak a lelkek. Betegek és fásul-
tak az emberek. Meddig jut az úton egy 
kidőlt, egy halott lélek? 
Milyen különös helyzet. Halott a lélek, de él 
a hordozórakétája, a test. Mi jön ilyenkor? 
Az álarc! Mert szégyenteljes a felismerés. 
Nos, egy halott mit tud adni? Semmit sem! 
Se szeretetet, se boldogságot, se biztonsá-
got, se örömet, se békét, se hűséget. Jaj, csak 
meg ne tudja senki! És jönnek az álarcok. 
Igen, a pótszerek, a takargatás. Amik csak 
látszateredményt hoznak egy-egy rövid időre. 
Csak kárt okoznak. Magának az embernek 
és minden becsa pott társának…

Jézusra gondolok: „szánakozom rajtuk… 
kidőlnek az úton…” Az életünk olyan, mint 
egy épület. Ha nem stabil az alapo zás, ránk 
dőlnek a falak. A sok éhező, csontsovány-
ra fogyott lélekre már régen rádőlt az éle-
te, mégsem megy a kenyérért. Pedig nem 
jegyre van. Pedig nem lőnek ránk, miköz-
ben kérjük. Pedig nem drága… és még-
sem kell. 
Aztán terjednek a tévtanok, a magamagát 
hitető mesék is. Sok éhező meg van győ-
ződve arról, ha ő nem gondol Istenre, Isten 
sem foglalkozik vele. Micsoda tévedés! A 
szeretet nem ilyen! Ugyanis a mennyben 
minden emberről szó van. Minden ember-
nek ki van készítve napról-napra a reggeli, 

a tízórai, az ebéd, az uzsonna és 
a vacsora is… csak hogy szava-
mat ne felejtsem, még a repeta 
is, bőségesen. Ha az Úr azt látja, 
hogy ma, tegnap, tegnapelőtt és 
minden nap ott van a te mennyei 
kenyered érintetlenül, mert nem 
kérted, mert nem nyúltál érte, 
Jézusnak ma is fáj az elu ta sítás: 
…szánakozom rajtuk, mennyire 
éhesek, kidőlnek az úton, mert 
hosszú az út hazafelé.
Ugye láttál már a járdán vagy 
az útra kidobva gondosan ösz-
szecsomagolt uzsonnát, ami a 
gyereknek nem kellett? A táp-
láló vitamin helyett romboló 
csipszekre költötte a zsebpén-
zét. Sokszor még a szép szalvé-
ta is rajta van a szendvicsen, a 
nylon zacskót se bontották ki. 

Csak eldobták… Nekem már összeszo-
rult a szívem ilyenkor. A gondos szülői 
szeretetet tiporják ott lábbal. 
Gondolod, hogy az Úr másként érez? Hi szen 
Ő az Atyánk, és mi a gyermekei va gyunk. 
De ma ismét különös hálával gon dolok 
Istenre. Hálával, mert nemcsak a testnek, 
de a léleknek is készített kenyeret, és azt 
boldogan adja. Bármennyit, amennyit csak 
kérek. Különös felismerés, hogy a földi ke-
nyérből egyszer csak elég lesz. Jóllaktam. 
Köszönöm Uram a gondoskodást, most 
nem kérek többet. De a mennyei kenyér-
rel más a helyzet. Minél többet eszem be-
lő le, annál többet kérek, mert örök életre 
éhezem általa. 
Köszönöm Uram, hogy te bőséggel ellátó 
Isten vagy. Gondoskodó, szerető és ma-
gadhoz ölelő. Mert a mennyei kenyér nem 
hagy a földön, hanem felemel az Úrhoz. 

Salyámosy Éva

Már a télen múlt egy éve, hogy kórház-
ba  utaltak, és esténként ott hallgattam 
a MERA adásait. Egy néni is hallgatta 
velem az adásokat, és látta, hogy olva-
som a Bibliát. Meghallgatva a rádióadást 
a néni elpanaszolta nekem, hogy olyan, 
mintha valaki azt mondaná neki, hogy ő 
nem kell senkinek, ő nem ér semmit, és 
sokat gyötrődik emiatt. Nekem eszembe 
jutott, hogy ezekkel a szavakkal mintha 
már találkoztam volna! Egy igehirdetés 
kapcsán vagy valamelyik rádióadásban 
hallottam hasonlót. 
Felhívtam a fi gyelmét arra, hogy ez a 
Sátán munkája, aki gyötri  őt, mert az 
Úr Jézus megváltott minket az ő vére 
által, és feltámadt a halálból, hogy ne-
künk örök életünk legyen. Volt nálam 
egy kis írás a Harangszó c. újságból ki-
vágva, amit mindig a Bibliámban tar-
tok. Abban ezt olvastam: „ha harcaid 
vannak, túl sok próbatétel van az éle-
tedben, és elbátortalanodsz,” nyisd ki 
a Bibliát! Aztán igeversekkel  bátorított 
arra, hogyan kell a nehézségeket elfo-
gadnod Istentől. Ezt a kis írást oda-
adtam neki, és mondtam, hogy ennek 
alapján olvassa a Bibliát. 
Elkövetkezett a vasárnap, és részt vet-
tünk a kórházi igehirdetésen.  Hitvalló 
énekeket is énekeltünk, és azt olvastam 
le a néni arcáról, mintha megváltozott 
volna, de azóta nem találkoztam vele.  

B. Ernő, Románia

Istennek háttal 
Aki ISTENNEK háttal fordul,
csak a maga árnyékát látja.
Aki ISTENTŐL elfelé megy,
annak szüntelen nő az árnya,
míg belevesz az éjszakába. 

Füle Lajos
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Egy festőt egyszer arra kértek, 
rajzolja le a békességet. 
A feladat egyszerűnek látszott, 
s ő nyomban neki is látott.
Rajzolt tengert, széltől mentesen,
rajta egy hajót, mely állt csöndesen.
Utasa mind lusta álomba merült ... 
s a kép összegyűrve a szemétre került.
Nem békesség volt a papíron,
hanem szélcsend és unalom.
Aztán újabb rajzba kezdett,
s egy szundító öreg bácsit festett.
De békességet nem ábrázolt ez sem,
nekiállt hát, hogy tovább keressen.
Rajzolt virágot, csöndes téli tájat,
békésen legelésző birkanyájat ... 
A papírkosár lassan tele lett,
s közben be is esteledett.
Ám az este sem volt békés,
messziről hallatszott a mennydörgés.
Vihar közeledett, az ég rengett,
a festő az ablaknál töprengett.
Nézte a szélben sodródó leveleket,
a villámokat, mik átjárták az eget.
A ház előtti tölgy recsegve hajlongott,

kövér esőcseppek verték az ablakot.
A festő nem tudta, tovább hogyan legyen,
Istent kérte hát, hogy csodát tegyen.
Tekintete ekkor ismét a fára esett,
s ott meglátta, amit egész nap keresett.
A fa egyik vastag benső ágán,
úgy a fának szíve táján,
a viharról szinte mit sem sejtve,
ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve. 
Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég.
Ez hát az igazi békesség.
„Uram, te megmutattad békességedet!”
- szólt a festő, és nem tévedett.
Csodálatos isteni békesség ez,
mit a viharban alvó madár jelképez.
A világ legyen bármily nyugtalan, 
ha szívünkben Isten békessége van.
Ő minden gondot vállára vesz,
s bennünket szabaddá, békéssé tesz.
Az Ő békessége tökéletes,
minden félelemtől mentes.
Nekünk szánja ezt a békességet,
s tőlünk csak egyet kér: engedelmességet.

Sék Gusztáv

Elmúlt a nyár. Új él-
mények, új barátok, 
új kapcsolatok. Mai 
szófordulattal, min-

den szuper. Valóban? A gondolkodás-
módunk is fejlődött, érettebb lett? No, 
nem lehűteni akarok mindenkit, de pró-
báljuk megvizsgálni, nőttünk-e ebben a 
felszabadult életben, Isten ismeretben, ön-
ismeretben, érték felfogásunkban? Az új 
felismerések nyomán sikerült-e önerőből 
radikális fordulatot tenni, vagy visszatérni 
a kívánatos pályára? Vagy, a páli evangéli-
umokban, minden emberi teljesítménytől 
független folyamatok lépnek előtérbe. Az 
isteni elhívással együtt adományozott élő 
hit, az új teremtés Krisztusban, és a be lő-
lük fakadó megigazulás.
Pál korholja a Korinthusiakat: „akik miu-
tán vétkeztek, nem változtatták meg gondolko-
zásmódjukat.” II. Kor.12,21.
Timótheusnak nevelő szándékkal tan-
ácsolja, hogyan viselkedjék az ellenszeg-

ülőkkel: „Hátha ad nekik az Isten változást a 
gondolkozásmódjukban.” II.Tim. 2,25.
Vagy: „Védtelen vag y azért, ó ember – bárki, 
aki ítélsz –, mert amiben elítéled a másikat, mag-
adat ítéled el, mivel te, aki ítélsz, ug yanazokat 
g yakorlod. Hiszen tudjuk, hog y az Isten ítélete 
igazság szerint van azokon, akik ilyeneket g ya-
korolnak. Mégis arra számítasz, ó ember, aki 
ítéled azokat, akik ilyeneket g yakorolnak – mi-
közben te is ug yanazokat teszed –, hog y megme-
nekülsz az Isten ítéletétől? Vag y megveted az Ő 
kedvességgének, elhordozó türelmének gazdagsá-
gát, nem törődve azzal, hog y az Isten kedvessége 
a gondolkozásmódod megváltoztatására késztet 
téged?” Róm. 2, 1-4
Isten igazságos, és kedves is, mindenkinek 
a tettei szerint fi zet majd. Akik makacsok 
és nem változnak, a makacsságuk szerint 
ítél. Akik hitből szándékoznak megváltoz-
ni az Isten szerint, kegyelemmel erősíti 
meg az Isten.
Az Isten kedvessége a gondolkozásmódod 
megváltoztatására késztet téged.

A Biblia beszél egy másik ÉRTELEM-
ről is. Arról a pszichikus tevékenységről, 
amely az érzékszervek által információ-
kat, rögzít, szűr, rendszerez, feldolgoz, 
mint egy mai számítógép – amely ér ze-
lem nélkül való.
Az értelem meghatározza az ember környe-
zetéhez való viszonyulást. A hit ebben az 
összefüggésben olyan szellemi érzékszerv, 
amely hozzáfér az isteni igazságokhoz.
A hit nélküli ember: „És mivel nem méltat-
ták Istent arra, hog y megtartsák ismeretükben, 
Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre kép-
telen gondolkodásnak, hog y azt teg yék, ami nem 
illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, 
gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, ál-
noksággal, rosszindulattal. Besúgók, rágalmazók, 
isteng yűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak 
a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletle-
nek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok.” 
Róm. 1, 28-31. Isten megállapítása: mél-
tók a halálra.
A hívő ember is küzd ezekkel a méltat-
lan cselekedetekkel, de a belső ember – 
ÉRTELEM – szerint gyönyörködik az 
Úr Jézus Krisztus szabadításának. (Róm. 
7, 21-25)
Mindenki a saját felfogása (értelme) fe-
lől legyen teljesen meggyőződve. (Róm. 
14,5)
Pál javasolja: „Kérlek azért titeket, testvérek, a 
mi Urunk Jézus Krisztus nevében, hog y mindnyá-
jan ug yan azt valljátok, és ne leg yenek köztetek 
szakadások, hanem hangolódjatok össze ug yan-
abban a felfogásban (értelem- ben) és ug yan azon 
véleményen.” I. Kor.1,10
Pál apostol meg adja a megoldást, ha tel-
jesen birtokba vesz: „Mi ug yanis Krisztus 
értelmével bírunk.” I. Kor. 2, 16
Még egy szó szerinti fordítás Pál apostol-
tól: „Kérünk pedig titeket, testvérek, hog y semmi 
ne ingasson meg titeket eg yhamar a mi Urunk, 
Jézus Krisztus meg je lenésével és a mi Hozzá g yü-
lekezésünkkel kapcsolatos megg yőződésetekben 
–(értelmetekben).” II.Thes. 2,1
A hitetlen életmódunk és értelmünk meg-
változása által eljutottunk, a közösségen ke-
resztül a Krisztus értelmének tulajdonlása 
által, az értelmünk beteljesedéséig, Jézus 
Krisztus vissza jöveteléig, ami gyökere-
sen megváltoztatta értelmünket és élet 
gyakorlatunkat.
„…hűséges az Úr , aki megerősít titeket, és meg-
őriz a gonosztól” II Thes.3,3

Bödös József

A békesség
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Ma, amikor bejöttem a rádióba, hogy műsort készítsek, egy techni-
kus hölgy dolgozott éppen a családi műsoron. Délelőtt egy másik 
technikus hölgy készítette a keddi napokra a műsort, aki mindig 
felhív, ha kérdés merül fel az adás szerkesztésekor. Ma nem tudtam 
segíteni neki… az Úr máshonnan hozott számára megoldást.
Anno, amikor a MERÁba kerültem (7 éve), nem gondoltam vol-
na, hogy technikai téren fogom az Urat szolgálni. Azt meg nem is 
álmodtam, hogy lányokat fogok betanítani szerkesztői munkára. 
De ahogy az Ige mondja, a mi gondolataink nem az Úr gondola-
tai, az övé magasabbak a mieinknél. 
Tavaly áprilisban másodmagammal jártam Bécsben a TWR tech-
nikusi továbbképzésén. Ketten voltunk hölgyek a többi ország 
férfi ai között. Nem mondom, jól éreztük magunkat. Volt mit tan-
ulnunk tőlük is, az előadásokon is, nemcsak elméleti, de gyakorlati 
szinten is. Minden reggel áhítattal kezdtük a napot, és imádkoz-
tunk a rádiómissziókért. Egyik reggel a MERA imakéréseire ke-
rült a sor. Nem kellett sokat gondolkozni, hogy mi is legyen az: 
Bárcsak küldene az Úr férfi  munkatársakat az idős technikusaink 
mellé és után. Géza bácsi és Józsi bácsi hűséggel végzik a szolgá-
latukat, sokszor kemény egészségügyi küzdelmek árán. Sajnos a 
25-35-ös korosztályból való fi aink elmentek a missziósmezőről, 
ezért is kellett lányoknak beállni a helyükre.
Majdnem másfél évvel az imakérés után egy érdekes napot tar-
tottunk a MERÁban. Technikusképzőt – melyen igen fi atal test-
véreink vettek rész. Reméljük, hogy megérzik a szolgálat és a 
rádiózás illatát, és örömmel tanulnak majd bele a feladatokba. 
Elmondhatom, hogy imádságainkra felelet érkezett, kicsit talán 
sokára, de Isten időzítése nem a miénk. 
A csüggedés és elkeseredés szele engem is megkörnyékezett, nem 
tagadom, de még ha nem is látom a jövőt, hiszem, hogy az Úr hoz 
munkásokat az aratásába, vagy inkább a vetésbe!?

A technikusi munka sokszor favágásra hasonlít, hétről hétre 
ugyanazt végezzük szinte rutinszerűen. Többen a hivatalos, pol-
gári foglalkozásunk után, este. De az Úr ad erőt folytatni. Néha 
egymástól kapjuk itt, bent a biztatást, van, hogy egy kiadós nyá-
ri pihenés után tölt fel Isten, és olykor egyszerűen nem is tudjuk 
honnan, de szárnyra kelünk, mint a sasok. 
Jó az Úr az őt keresőkhöz és a benne reménykedőkhöz. Ha a kö-
rülmények nehezebbek, mint amit vártunk, akkor is csak hozzá 

fordulhatunk segítségért, és ő bizton meghallgat. Azért imádko-
zom, hogy soha ne legyek vak észrevenni azt, amikor Isten elkez-
di munkáját, és soha ne legyek hitetlen felállni a megfáradásból 
és munkatársa lenni – bárhova is vezet, bármit is bíz rám az élet-
ben.  Elek Éva

Kárpátalján, Munkácstól 10 km-re, 
Beregrákoson születtem 1937-ben. 
Munkácson végeztem el az ápolónői szak-
iskolát, itt is kaptam állást, és 34 évi sok 
betegség által megszakított munkaviszo-
nyom van. 19 éves koromban egy beteg-
séget kaptam, amit akkor még nem tudtak 
gyógyítani. Megtámadta a szemeimet, és 
így egyik óráról a másikra romlott a látá-
som. Mindent csak sűrű ködben láttam. 
Hónapokig, majd évekig tartó kezelések 
után kicsit javult a bal szemem, de a jobb 
szememre megvakultam. Ilyen betegség-
ben nem volt szabad gyermekeket szül-
ni, mert vakságot okozott volna a másik 
szememre is. Születendő gyermekeimnek 
is átadhattam volna ezt a betegséget. Ezt 
nem volt könnyű elfogadni. Keresztény 
református családban nevelkedtem, és hí-
vő édesanyám vígasztalt, de én még ekkor 
nem tértem meg. Megőrzött Isten, mert 
nem éltem kicsapongó bűnös életet, de 

személyesen 24 éves koromban fogadtam 
de Jézust a szívembe. Abban az időben 
Beregrákoson, a szibériai lágerből vissza-
tért Jézust követő lelkipásztorunk volt, és 
a felesége is hívő, Jézust követő asszony. 
Ők szólongattak, segítettek, sokat tettek  
megtérésemért. Titokban többen össze-
jöttünk házi bibliakörre. 
1989-ben, amikor már kezdett gyengül-
ni a kommunisták hatalma, egy vasárnap 
délután a bibliakörünkbe beállított két 
kislány, 10 és 12 évesek, és megkérdezték 
hogy résztvehetnek-e ők is a bibliaórán. 
Mondtuk, hogy igen. Akkor már tizen 
jöttünk össze. Mikor vége lett a bibliaórá-
nak, azt kérték a kislányok, hogy legyünk 
szívesek, és menjünk el a 10 éves Katához, 
mert náluk szeretnének a barátnői evan-
géliumi énekeket tanulni. Amikor a kis-
lányok ezt elmondták nekünk, szóltam 
az asszonyoknak hogy imádkozzunk ér-
tük. Már akkor ott volt a lehetőség arra, 

hogy a gyermekeket nemcsak énekekre 
kell tanítani, hanem meg kell velük is-
mertetni az evangéliumot is. 
Már évekkel ezelőtt is szólongatott Isten 
hogy induljunk el  több helyre bizonysá-
got tenni. Akkor el is indultunk, de csak 
félve. Mentünk a betegekhez is. De most 
megláttam, hogy Isten csodálatos kaput 
nyitott a számunkra. Áldott legyen érte 
szent neve ezért a lehetőségért, hogy esz-
köz lehettem az ő kezében a gyermekek 
közötti szolgálatban. 
Így szolgáltam a gyermekek és az ifjúság 
között 14 évig. Ha az Úr nem adott ne-
kem gyermekeket, így adott lelki gyer-
mekeket. Ez a Kata lett Beregrákoson 
a templomban a legjobb énekes, és még 
egy másik kislány itt Munkácson. Jelenleg 
Munkácson lakom, szüleim halála után ide 
költöztem, és most itt van a lakásomon a 
házi bib liaóra minden csütörtökön.

M. Ilona, Munkács
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1998 január utolsó szombat estéjén történt. Amikor a fürdőkádból 
ki akartam jönni,  a mellkasomban késdöfésszerű fájdalmakat érez-
tem. Fájdalomcsillapítót vettem be, és nemsokára elaludtam. Egy 
héttel később igen rosszul lettem. Másnap a lányommal bementünk 
a pozsonyi kórházba. Három hétig vizsgáltak, de nem tudták meg-
állapítani, hogy mi bajom van. De végül az egyik vizsgálat meg-
állapította hogy a szívem főütőere meg van repedve. Sürgősséggel 
vitt a mentő a szívkórházba, ahol a professzor megvizsgált. Ott új-
ból megállapították, hogy a szívem főütőere meg van repedve. Két 
lehetőség közül lehetett választani: vagy műtenek, vagy várni kell, 
hogyan reagál  tovább a szervezetem a megállapított betegségemre.  
Az operáció abból állt volna, hogy a megrepedt részt egy műanyag 
csővel  kicserélték volna.
A főorvos nem ajánlotta az operációt, mivel 78 éves voltam, és a 
szervezetem  nem fogadta volna be az idegen részt. Végül a csa lá-
dommal együtt úgy döntöttünk, hogy nem akarjuk az operációt. 
Mindent az Úr kezébe tettünk. Két hétig voltam kórházban meg-
fi gyelésen, azután hazaengedtek. A lányom jött értem autóval. 
Útközben tudtam meg, hogy a főorvos azt mondta neki, csak pár 
napom, maximum három hetem van hátra. Azt tanácsolta neki, 
hogy rendezze el otthon  a családi dolgaimat. 
Mikor haza értem  bementem a szobámba és leborultam az Úr 
előtt. Azt mondtam: „Uram Jézusom Te vagy az élőknek és a holt-
aknak Ura. Ha akarod meggyógyíthatsz, ha nem, legyen meg a Te 
akara tod.” Nemsokára egy belső hangot hallottam, ami azt mond-
ta: „Ne félj, csak higyj, Én veled vagyok!”

Nagyon gyenge voltam. A harmadik héten eljött Budapestről egy 
testvér, aki aloe verát hozott. Mondta, hogy nem tudja, segít-e, de 
próbáljam meg. Naponta háromszor ittam belőle. Pár hónapig még 
gyengélkedtem, de egyre jobban lettem. Egyedül az Úr Jézusnak 
köszönhetem hogy e gyógynövény ital segítségével, amit Ő terem-
tett, meggyógyított. 
Öt évvel később felhívtak a kórházból, és érdeklődtek, hogy élek-e 
még? Másnap kaptam egy telegrammot, hogy menjek be kivizsgá-
lásra. Amikor a lányommal újra bementem, és meglátott a főor-
vos, csodálkozó szemekkel nézett rám és azt kérdezte: ez valóság, 
hogy én még élek?  Újra megvizsgáltak, és a röntgen képernyőjén 
én is láttam hogy az aorta belső falának hasadása szépen beforrott. 
Olyan volt, mint egy kiszáradt folyómeder. 
A főorvos  elmondta, hogy a kórházban kb. 100 eset volt ezzel a 
diagnózissal, amelyből én vagyok a harmadik még élő személy. 
Erre azt feleltem: Főorvos úr, én elismerem a maguk tudományát, 
de maguknál  van egy hatalmasabb Főorvos  odafenn. Ő erre azt 
mondta: Igen, tudom, mert én is hívő katolikus vagyok. 
Most februárban múlt 10 éve annak, hogy ez az eset történt. Azóta 
a szívemmel hála az Úrnak nincs semmi problémám. Áldom és 
magasztalom az én Megváltómat, és boldogan énekelem kedves 
énekem: Bízzál az Úrban rólad Ő meg nem feledkezik.  Kedves 
olvasóm, aki olvasod e sorokat, ha esetleg nehézségek vannak az 
életedben, gondolj mindig arra: „Ne félj mert Én veled vagyok”-  
mondja az Úr. 

P. András, Szlovákia

Emlékszem rá, nyár volt. Hogyan is fel-
ejthetném el azt a nyári délutánt, amikor 
először léptem be a kolozsvári Hagyma 
utcai kis gyülekezet kapuján. Már az udva-
ron kellemes meglepetés ért. Megláttam a 
már öt éve elhunyt édesapám kedves öreg 
munkatársát, akihez évekkel azelőtt még 
gyermekkoromban édesanyámmal néha lá-
togatóba mentünk. Rögtön oda is mentem 
hozzá, és mivel annyi év után nem ismert 
rám, bemutatkoztam. Egészen elcsodál-
kozott, és csak annyit mondott: nahát!  
Ennek a nahátnak előzményei vannak. 
Édesapám ugyanis élete során nem akart 
tudomást venni Istenről, édesanyám viszont 
mindig nagyon szeretett ehhez a családhoz 
menni. Én akkor gyermekként még nem 
tudtam hogy miért. Csak később tudtam 
meg, hogy édesanyám még leány korában 
elfogadta az Úr Jézust és megkeresztelke-
dett. Mivel élete folyása úgy alakult hogy 
megszerette édesapámat, és ő lett a férje, 
így attól kezdve imaházba sem járt. 
Én magam is hit nélkül nőttem fel, bár 
édesanyám szerette volna ha templomba 

járok, de én nem akartam. Így teltek múl-
tak az évek felettem, és én éltem a világ 
szerinti gyakran önsajnálattal teli életemet. 
Ugyanis kétoldali csípőfi cammal szület-
tem 1944 június 5. én, Kolozsvár bom-
bázása pedig június 2. án volt. 
A várost akkor fájdalom és káosz uralta. 
Édesapámat mint magyar katonát a front-
ra vitték, édesanyám egyedül maradt. A 
csípőfi camnak – különösen a kétoldali-
nak – semmi külső jele nem mutatkozott, 
nem vett észre rajtam semmit, csak 2 éves 
koromra, amikor szinte tisztán beszéltem 
már. Csak kézen fogva tudtam járni. Ez 
után kezdődött el a kálvária. Orvostól or-
vosig vittek, 5 éves koromig hatszor tettek 
gipszbe, 3 és 6 hónapig. Öt évesen még 
meg is operáltak, de az sem segített. Így 
maradtam egész életemre sánta. Innen 
eredt az önsajnálatom. 
A testi hibám ellenére eleven gyermek és 
dolgozó felnőtt lettem. Utazni, kirándulni 
nagyon szerettem. Drága szüleim mindent 
megadtak nekem, különösen szeretetükben 
bővölködtem. De Istenről hallani sem akaró 

lázadó bűnös életet éltem. Azt mondtam: 
ha lenne Isten, akiről azt mondják hogy 
jó, nem teremtene ilyen selejt embereket 
mint én. Ezért alkalmanként mindenkivel 
vitába szálltam, és fennen hangoztattam, 
hogy Isten pedig nincs.
Csodálatos nagy kegyelem, hogy a terem-
tő, fenséges és minden embert személy-
válogatás nélkül szerető Isten ismerte az 
én lázadó szívem titkát, lehajolt hozzám, 
élő fenségét kitakarta és magához vont. 
Mindez azon a nyári délutánon kezdődött, 
amikor először léptem be a gyülekezet-
be. Már első alkalommal éreztem, hogy 
HAZA érkeztem.
Azóta 26 év telt el. Az én örömömnek és 
lelki békémnek se vége se hossza. Annyi 
mindent kaptam az Úrtól hogy szinte fel-
sorolhatatlan. Most 64 évesen már nehe-
zen , csak két bot segítségével járok, de 
elégedett és boldog vagyok. Meg vagyok 
győződve arról, hogy az én Megváltóm 
él, szeret, és még ma is közbenjár értem 
az Atyánál. 

Zs.né T. Irén, Románia
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Olyan társadalomban élünk, ahol egyre 
többen megkérdőjelezik a családi élet lét-
jogosultságát, elavultnak titulálják, unal-
masnak, vagy maximum időlegesnek, azt 
hirdetve, hogy ha meguntad a másikat, 
(vagy netalántán öregnek tartod már), ak-
kor nyugodtan lépj tovább, nem törődve 
senkivel és semmivel, hiszen minden ér-
ted van, a te vágyaid kielégítéséért, s ha 

a másik erre képtelen, akkor mire vársz?! Hagyd ott! Szeretet, 
hűség, megbocsátás, elkötelezettség, áldozat vállalás – olyan ki-
fejezések, melyek sokak számára szinte semmit nem jelentenek, 
pedig ezek nélkül nincs boldog párkapcsolat, boldog házasság, 
egészséges családi élet. 
Mi, keresztények hisszük és valljuk, hogy azok az irányelvek, 
melyeket Isten a Bibliában leíratott, ma is időszerűek, sőt, csak 
ezek betartásával lehet normális életet élni. Ám számolnunk 
kell azzal a ténnyel is, hogy sokan nem azért mennek a saját 
fejük után, mert feltétlenül lázadni szeretnének, hanem azért, 
mert nem találják a célravezető utat. A 119 zsoltárban így vall a 
zsoltáríró: „Értelmesebb vag yok a véneknél, mert meg fogadtam utasítá-
saidat. Nem lépek lábammal semmilyen rossz útra, hog y megtarthassam 
igédet. Döntéseidtől nem tértem el, mert te tanítottál azokra. Milyen éde-
sek ínyemnek ígéreteid! Édesebbek, mint számnak a méz. Utasításaid ér-
telmessé tettek, ezért g yűlölök minden hamis ösvényt. Lábam előtt mécses 
a te igéd, ösvényem világossága. Esküszöm és fogadom, hog y megtartom 
igazságos döntéseidet.” (Zsolt 119,100-106)
Igen ám, de mi van akkor, ha valaki nem ismeri ezeket az „igaz-
ságos döntéseket”, mert nincs a kezében az Ige, a Biblia, mint 
az élet ösvényének világossága?! Az ő hibája ez?! Nem biztos. 
Lehet, hogy a miénk, mert nem mutattuk 
meg neki a „szabálykönyvet”, a Bibliát, akkor 
pedig a felelősség is a miénk, s jaj nekünk, 
ha hallgatunk, hiszen számíthatunk Isten 
ítéletére... Ezékiel próféta könyvében így 
olvasunk erről: „Emberfi a! Szólj népedhez, és 
ezt mondd nekik: Ha feg yveres ellenséget hozok 
eg y ország ellen, és az ország népe választ a ma-
ga köréből eg y férfi t, és őrállóvá teszi, az pedig 
látja jönni a feg yveres ellenséget az ország ellen, és 
meg fújja a kürtöt, hog y fi g yelmeztesse a népet, akkor ha valaki hallja a 
kürtszót, de nem törődik a fi g yelmeztetéssel, a feg yveres ellenség pedig eljön, 
és levág ja, úg y a vére a saját fejére száll. Hallotta a kürtszót, de nem törő-
dött a fi g yelmeztetéssel: a vére saját magára száll, mert ha törődött volna a 
fi g yelmeztetéssel, megmenthette volna az életét. Ha ellenben az őrálló látja 
jönni a feg yveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem fi g yelmezteti 
a népet, azután eljön a feg yveres ellenség, és levág közülük valakit, akkor 
azt a maga bűne érte utol, de vérét az őrállótól kérem számon. Emberfi a! 
Téged ilyen őrállóvá tettelek Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, fi g yel-
meztesd őket az én nevemben! Ha ezt mondom a bűnösnek: Bűnös vag y, 
meg kell halnod! – és te nem mondod meg, és nem fi g yelmezteted a bűnöst, 
hog y rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ug yan bűne miatt, de vérét 
tőled kérem számon. De ha te fi g yelmeztetted a bűnöst, hog y térjen meg 
útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te 

megmented a lelkedet” (Ez 33,2-9). Gondolom, olvasóim is egyet-
értenek velem abban, hogy ha nyitott szemmel járunk, akkor 
látjuk az ellenséget. Látjuk csalárdságát, szemérmetlenségét, 
agresszivitását, hiszen nyíltan bűnre csábít bennünket. Ott tar-
tunk ugyanis, hogyha kinyitunk egy újságot, vagy belenézünk 
egy TV műsorba, akkor néhány perc alatt annyi meztelenséget, 
annyi pornográfi ába hajló képet zúdítanak ránk, hogy szüleink, 
nagyszüleink egész életükben nem találkoztak ennyivel, s leg-
yünk őszinték, semmivel se voltak szegényebbek nálunk. Sőt! 
Gazdagabbak és boldogabbak voltak, hiszen ez a nagy nyitottság, 
és nagy szabadság, amiben élünk, sokakat mérhetetlen üressé, 
mérhetetlen csalódottá, becsapottá és kifosztottá tesz. Mégpedig 
azért, mert ez a szabadság, – pontosabban szólva szabadosság 
–, ellene van az Isten által elképzelt rendnek. Akkor is így van 
ez, ha közben nagy hangon magyarázzuk, hogy „mi igenis tud-
juk, hogy így is kell működnie a családi életnek, sőt jobban kell 
működnie”, – nem fog menni. Mégpedig azért nem, mert nem 
erre szánták. Hiába akarom ugyanis a vasalót főzésre használ-
ni, nem arra gyártották, s ezért nem fog működni, annak ellen-
ére sem, hogy áramot használ, meg melegít is. Csak éppen nem 
lehet rajta főzni… 
Mégis sokan megpróbálnak (az előző képet használva), vasaló-
val főzni. A legtöbbször azért, mert annyira tudatlanok, annyira 
naivak, hogy hisznek a Sátán reklám szövegének, s úgy esnek 
csapdába, hogy nem is tudják, hogy közben mit veszítenek, s azt 
se, hogy lehetne máshogy is élni. Mások egyszerűen szégyellik 
bevallani, hogy „felsültek ezzel az újfajta főzési eljárással”, s in-
kább azt mondják, hogy „persze nagyon nagyszerű! Csodálatos! 
Próbáld ki te is!” S közben azt gondolják, hogy „Miért legyen 
neki jobb, mint nekünk?!” Pedig, azért egy fi nom ebéd még-

is csak jó dolog, mint ahogy egy boldog 
házasság, egy boldog család is! Épp ezért, 
nagy a felelőségünk nekünk, akik ismerjük 
az isteni rendet. Nem hallgathatunk. Isten 
céllal helyezett ide minket a világba, őrálló-
nak, fi gyelmeztetőnek, és sónak és világos-
ságnak. Így tanít erről az Úr Jézus a Hegyi 
beszédben: „Ti vag ytok a föld sója. Ha pedig 
a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? 
Semmire sem való már, csak arra, hog y kidobják, 

és eltapossák az emberek. Ti vag ytok a világ világossága. Nem rejthető 
el a heg yen épült város. A lámpást sem azért g yújtják meg, hog y a véka 
alá, hanem hog y a lámpatartóra teg yék, és akkor világít mindenkinek a 
házban. Úg y rag yog jon a ti világosságotok az emberek előtt, hog y lássák 
jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Mt 5,13-16

Új sorozat kezdődik a Családi műsor keretében. Bagi István, 
Ausztráliában élő lelkész-pszichológus a keresztyén családról, 
házasságról írt gondolatait tesszük közzé a következő hetekben 
abban a reményben, hogy hallgatóink számára is tanulságos 
és áldást hozó lesz. Meghallgathatják csütörtökönként a rövid-
hullámú adásunkban, iletve a nap bármely szakában letölthetik 
honlapunkról. Áldott rádiózást kívánok!

Kulcsár Anikó
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Ószövetség világának geográfi ai helyzetét. 
Az Ígéret Földje a Földközi-tenger keleti 
medencéjének partvidékén fekszik. Az ókori 
időkben legnagyobb kiterjedése idejében 
sem volt túl nagy, a mai Izrael Állam pe-
dig jóval kisebb. Egy hosszú partszegély, 
és van, ahol csak 10 km széles a tenger-
től, de ahol a legszélesebb, ott is csak 100 
kilométeres. Hossza azonban több,mint 
400 kilométer. Hatalmas ék dél felé, a siva-
tagban, a Vörös tenger Akabai öbléig. Ma 
már a lakosság 6 millió körüli, de jóval ke-
vesebb volt 60 éve, amikor a függetlenség 
kikiáltása után létét veszélyeztető háború 
zúdult rájuk minden irányból.
A MERA hívő hallgatósága élete nagy 
részében sokat foglalkozott ezzel az or-
szággal, jelene azonban közel sem annyira 
ismert, mint a Bibliában olvasható ese-
ményei. A Szentírás protestáns és római 
katolikus kiadványaiból sem hiányzik az 
ókori zsidók történelmével összefüggő te-
rületek térképe, bár legtöbbször semmiféle 
tanítást erről nem tartalmaznak az igehir-
detések. Ezen a hiányosságon szeretnénk 
műsorunkkal segíteni. 
A hat menedékváros területi megoszlá-
sa a Jordán völgyétől nyugatra és Keletre 

jól nyomon követhető. Ezt egyszerűsí-
tik le a vonalaink. Balról a tenger Partja 
(1). Középen egy rövid hegygerinc (2). A 
Jordán és a Holt tenger völgye (3). Ettől 
keletebbre van a mai Jordánia (Transz-
Jordánia), amelynek egykori területén, de 
a völgytől nem túl messze található a há-
rom menedékváros.
Az elmélkedéseink egy-egy menedékvároshoz 
kapcsolódnak, egy-egy bibliai idézettel. Az 
idézetek összefüggnek a menedékvárosokkal. 
Az Ó- és az Újszövetségből tet sző legesen 
választott bibliai idézeteket a városok jel-
legzetességei szerint alkalmazzuk. 
Egyik elmélkedés után egy régi evangéliu-
mi énekünkből hozunk négysoros idézetet, 
a fennmaradó öt elmélkedést viszont rö-
vid imádsággal zárjuk. Ez természetesen 
nem szabja meg, hogy bárki a saját szíve 
gondolatait szabadon ki ne fejtse imádsá-
gában Isten szent színe előtt.
Tegyük el a vázlatot, ajánlatos le is rajzolni, 
ahogy az első közvetítéskor szóban igye-
keztünk ezt elmondani. Váljon áldássá, lel-
ki életünk örömére az önálló egységként 
kifejtett bibliaföldrajzi sorozat.

Szebeni Olivér
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Vázlat a hat menedékváros elhelyezkedéséről
1. Földközi-tenger partja 2. Júda-Efreimita heg y-
vidék  3. Jordán völg ye és a Holt-tenger

Alagúton menekültek az ókori zsidók! Izraeli 
régészek olyan földalatti alagutat tártak fel 
Jeruzsálemben, amit már ókori történetírók 
is említettek. Amikor a rómaiak megszáll-
ták a várost, a zsidók a járatban bújtak el, 
majd onnan menekültek tovább.
Az ókori alagutat a Második Templom i. 
sz. 70-ben történt lerombolásakor kelet-
kezett törmelék mögött találták meg 2007 
augusztus végén – írja az ABC News. A 
régészek Jeruzsálem ókori főútját tárták 
fel, amikor felfedeztek egy szűk aknát, 
ami elvezette őket a főút alatt húzódó 
alagúthoz.
Az ásatás vezetői, a Ronny Reich, a Haifai 
Egyetem kutatója és Eli Shukron, az Izraeli 
Régészeti Hivatal munkatársa sajtótájékoz-
tatójukon arról számoltak be, hogy az alagút 
néhol eléri a háromméteres magasságot, 
falait terméskő borítja, és több helyen a 
régi főút burkolatából maradt nehéz kő-
lapok találhatók benne. Az eredeti vako-
lat egy része megmaradt, és a járat több 
falfülkét is őriz. Az alagútban a Második 
Templom idejéből származó cserépdara-

bokat és pénzérméket is találtak, igazolva 
az alagút korát. 
Az alagút önmagában is jelentős leletnek 
számít, mert az ókori Közel-Keleten szo-
katlanul fejlett várostervezésről tanúskodik. 
A járat ugyanis békeidőben csatornaként 
működött: elvezette az esővizet, és ezáltal 
megóvta a várost az áradásoktól. Az alagút 
történetét még érdekesebbé teszi azonban 
az, hogy amikor a rómaiak az 1. században 
meghódították Jeruzsálemet, több zsidó 
polgár a csatornában húzta meg magát, 
majd onnan menekültek tovább, és dé-
len hagyták el a lerombolt várost – írja 
Josephus Flavius történetíró „A zsidók 
háborúja” című művében. Abban az idő-
ben több tízezren laktak Jeruzsálemben, 
de nem tudni pontosan, mennyien mene-
kültek a járatba.
A Második Templom több évszázadig volt 
a zsidó vallásgyakorlás egyik központja. A 
templom az i.e. 6. században épült, Heródes 
király bővítette ki i.e. 19-ben, majd a ró-
maiak Kr. u. 70-ben elpusztítottak. A 
templomhoz közeli alagútból eddig egy 

körülbelül 90 méteres részt tártak fel, de 
már ebből is meg tudták állapítani, hogy 
milyen irányú volt a csatorna fölötti főút. 
A járat teljes hosszát a régészek több, mint 
fél mérföldesre (bő 800 méter) becsülik, 
úgy vélik, az alagút a régi város déli vé-
géből, Siloám tavától halad északra, ahol 
a Kidron-pataknál ér véget.

Forrás: internet

Ez a kis vonalkás vázlat nagy segítséget 
ad azoknak, akik szeretnék megismerni az 
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Minden műsorunk meghallgatható honlapunkon, a www.mera.hu címen. A frekvenciák/
hullámhosszak esetleges változását időben közölni fogjuk. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!  
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Szabó János Róbert a MERA felügyelő bi-
zottságának tagja és Mayer Melinda 2008. 
augusztus 31-én, egy gyönyörű, napsüté-
ses vasárnapon, Isten színe előtt örök hű-
séget fogadott egymásnak, a jászberényi 
református templomban. Életükre az Úr 
áldását kívánjuk!

A Biblia azt állítja: „Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh 
gyümölcse jutalom.” (Zsolt 127,3) Ezzel az állítással azonosulni egyre 
kevesebben tudnak, pedig az Örökkévaló terve nem változott. 
A gyermek hordozza magában a jövőt, s aki már átélte, milyen boldogító 
a családi asztalt körül ülő gyermekek körében eltöltött idő, azt hiszem 
mélyen egyetért a zsoltáríróval. 
S talán az sem véletlen, hogy amikor Isten úgy döntött, Szerelmes 
Fiában meglátogatja ezt az elveszett világot, kisgyermekként érkezett, 
hogy beteljesedjék a prófécia: „Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, 
akit Immánuelnek neveznek” - ami azt jelenti: Velünk az Isten.” 
(Mt 1,23). 
Ilyen csodálatos születés csak egyszer történhetett, de sok család mond 
különös történetet gyermekük érkezéséről. Ezeket a történeteket keres-
sük és várjuk legújabb pályázatunkban. 
Beküldési határidő: 

2008. november 15. 

A borítékra írják rá: Gyermek született




