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„Mert minden, ami Istentől szüle-
tett, legyőzi a világot, és az a győ-
zelem, amely legyőzte a világot, a mi 
hitünk.”   1. János 5,4 

„Mert minden, ami Istentől szüle-
tett, legyőzi a világot, és az a győ-
zelem, amely legyőzte a világot, a mi 
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„Mindenre van erőm a Krisztusban, 
aki engem megerősít” (Fil 4,13.)
Bizonyságtevésem ezzel az igevers-
sel kezdem, amit csak megtanultam 
gyermekkoromban, de most meg is 
tapasztaltam. Szeretnék bátorítani 
mindenkit, aki ilyen, vagy ehhez ha-
sonló helyzetben van, mint én, hogy 
ne adja fel, jöjjön az Úrhoz, mert Ő 
segít, ha őszinték vagyunk hozzá.
Nyolc és fél éve ápolom a férjem, aki 
ágyban fekszik és nem tud segíteni ma-
gán. Már másfél éve ápoltam, amikor 
szembesültem azzal, hogy úgy néz ki, 
nem fog felépülni. Nagyon nagy agy-
vérzése volt. Az orvosok azt mondták, 
hogy gondolkodjak, mit fogok csinál-
ni, mert ezt egyedül nem fogom bírni.
Van három gyermekem, nagyon jó 
gyermekek, segítenek, ahogy tud-
nak, de mind a három messze van. 
Akkor elgondolkoztam, hogy mit 
fogok csinálni, s ez annyira igény-
be vett, hogy végül a sürgősségi osz-
tályra kerültem, s két napig fel sem 
tudtam kelni. Teljesen kilátástalan-
nak láttam a helyzetet. Akkor az Úr 
elé álltam, és egész éjszaka imádkoz-
tam, tusakodtam. Végül ki tudtam 
mondani: „Vállalom, Uram, csak adj 
nekem erőt!” Mikor ezt kimondtam, 
egy nagy nyugalmat éreztem. Ez már 

hajnalban történt, ezután még tudtam 
aludni egy kicsit, és reggel felkeltem 
új erővel, mintha semmi sem történt 
volna… Azóta ápolom a férjemet.
Azt nem mondom, hogy könnyű, de 
az Úr ad nekem erőt, mindig annyit, 
amennyi éppen kell. Mikor úgy érzem, 
hogy ez már sok, mindig eszembe jut, 
hogy engem az Úr megerősített, és az 
a tapasztalat, amit azon az éjszakán 
nyertem, amikor hozzá kiáltottam, 
mindig erőt ad. Tehát az Úr helyre 
tesz, és megyek tovább.
Tudom, hogy ez nem az én erőm, és 
azt is tudom, hogy sokan imádkoznak 
értünk a gyülekezetben is. Az imának 
nagy hatalma van. Nem szeretném 
magamnak tulajdonítani, mintha az 
én erőm volna, ezért alázattal mon-
dom: megsegít az Úr!
Mindezt azért írtam le, hogy te is bá-
torodjál, kedves olvasóm, és ha próbá-
ban vagy, kiálts az Úrhoz! Ha őszintén 
teszed, meghallgat. Szeretném befe-
jezni azzal az igeverssel, amely ez idő 
alatt olyan kedves lett nekem: „Mikor 
azt gondoltam, hogy roskad a lábam, 
szereteted, URam, támogatott engem. 
Ha megtelik szívem aggodalommal, 
vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (94.
Zsoltár 18-19)

K. Ilona, Szatmárnémeti

A szerkesztő 
üzenete

Isten iskolájában – ezt a témát je-
löltük meg hónapokkal ezelőtt és 
azóta érkeznek a jobbnál jobb ta-
núságtételek, melyek közül nem is 
volt egyszerű válogatni. Ám olva-
sásuk nekünk, a szerkesztőknek is 
felért egy továbbképzéssel.
Természetesen erre mondhatja 
bárki: „A szerkesztő dicsér abban a 
reményben, hogy az olvasót kíván-
csivá, a szerzőket elégedetté teheti 
-  ez egy régi, jól bevált kommuni-
kációs fogás…” Könnyen lehetne így 
is, de ha majd letették a kezükből 
az újságot, remélem, megváltozik 
ez a vélemény.
Ráadásul erre a pályázatra olyan 
sokan írtak, hogy 30 főre kellett 
növelnünk a jutalmat kapók listáját 
és még így sem fért rá mindenki… 
Persze ez a lap sem csak a pálya-
munkákról szól. Hadd hívjam fel 
a figyelmet a MERA híreire, ame-
lyekről érdemes tudnia minden 
hallgatónak és olvasónak is. 
Új pályázatunk pedig már az 500. 
évfordulóhoz érkező reformáció je-
gyében született. Szívből remélem, 
hogy nagy célkitűzéseink – a ked-
ves Olvasók segítségével – valóra 
is válhatnak! Mert nincs nagyobb 
bizonyságtétel Krisztus jelenlétéről 
ebben a világban, mint felmutatni 
a megreformált, azaz a Szentlélek 
által helyreállított életek sorát… 
Köszönöm mindazoknak, akik la-
punk októberi számának kiadásához 
munkájukkal, írásaikkal illetve ado-
mányaikkal hozzájárultak!

Kulcsár Tibor

Erőt kértem - kaptam!

Isten iskolájában
1. Ha Isten iskolájába vesz, 

•	 az elemiben: bölccsé tesz; 
•	 a középiskolában megtanít az útra; 
•	 a főiskolán: szemeivel tanácsol (Zsolt 32,8). 

2. Mózesnek 
•	 negyven esztendőre volt szüksége, míg az Úr valamivé nevelte,
•	 majd további negyven év kellett, hogy semmivé legyen 
•	 s az utolsó negyven éve bizonyítja, hogy mit tud Isten kezdeni egy 

olyan emberrel, aki semmivé lett. 

3. Nagy különbség van abban, ha valaki templombajáróvá, vagy Isten 
templomává lesz (1.Kor 3,16). 

4. Isten gyermekei nem születnek óriásokká. Imádságon nőnek azzá. 
Vida Sándor

Az szóljon
Az szóljon, akit megmosott a Vér, 
az vallja: JÉZUST így követni jó ! 
Bizonyságtétel nélkül mit sem ér 
a misszió.

Füle Lajos
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A tanítási-tanulási 
folyamatnak a leg-
általánosabb össze-
függéseit didaktikai 
alapelveknek nevez-
zük. Ezek persze ko-
ronként és nevelési 
irányzatoktól függő-
en változhatnak, de 

azért vannak olyanok, melyek szinte 
örökérvényűek, ilyen pl. „A fokoza-
tosság” alapelve, melyet más helye-
ken „A tanulók fejlettségéhez való 
alkalmazkodás” alapelveként defini-
álnak. Mindez nagyon tudományosan 
hangozhat első hallásra, pedig „pofon 
egyszerű”, úgymond „józan paraszti 
ésszel is belátható”. Amióta világ a 
világ, minden édesanya ösztönösen 
alkalmazza. Újszülött csecsemőjétől 
szinte semmit nem vár el, leszámítva, 
hogy ügyesen szopizzon, és lehetőleg 
tudja, mikor van éjszaka és mikor 
nappal. Ezt persze, mármint az át-
aludt éjszakákat, sokszor komoly ta-
nítási folyamat eredményeként lehet 
csak elérni, mint ahogy vannak olyan 
babák, akiket szopni is meg kell ta-
nítani, tekintettel pl. a szopó izmaik 
fejletlenségére. Hiába, nem vagyunk 
egyformák, ki ebben, ki abban jó…
Az idő múlásával aztán egyre több 
dologról gondoljuk úgy édesanya-
ként, hogy az már elvárható csepere-
dő gyermekeink részéről, hogy mást 
ne említsek, mint a kanál haszná-
latát, aztán a szobatisztaságot, ké-
sőbb a játékok elpakolását, majd a 
kisebb-nagyobb házimunkákban való 
aktív részvételt. A sokszor meg se fo-
galmazott cél persze az, hogy eljussa-
nak arra a szintre, hogy önmaguk is 
képesek legyenek nemcsak elvégezni 
egy-egy részfe ladatot, hanem felnőtt-
ként alkalmassá váljanak az önálló 
életre, felelős döntések hozatalára, s 
később saját gyermekeik nevelésére. 
Természetesen mindezt leírni nagyon 
egyszerű, de végigélni, néha végig-
harcolni sokszor nem is olyan köny-
nyű. Sok átvirrasztott, átimádkozott 
éjszaka szegélyezi az utat, néha nem 
várt eredményekkel, máskor nem ma-
gyarázható visszaesésekkel tarkítva.
Ugyanez a folyamat megfigyelhető az 
iskolai tanulás tekintetében is. A kicsi 
elsősöket mindenki örömmel fogad-

ja, s az elején azért is dicséret jár, ha 
szépen ül a nebuló, vagy ha megérti, 
hogy nemcsak bekiabálom a jó meg-
oldást, hanem jelentkezem, és meg-
várom, amíg felszólítanak.
Aztán micsoda örömujjongás kíséri 
az első kibetűzött mondatot, hogy a 
helyesen összeadott matekpéldát már 
ne is említsem. A jó szülő, jó pedagó-
gus minden apró fejlődést észrevesz, 
visszajelez, és dicsér, hogy a kisdiák 
ne kényszernek élje meg a tanulást, 
hanem sikerként…
Az évek múlásával azonban mintha 
csökkenne a felnőttek lelkesedése, 
legalább is a felületes szemlélő szá-
mára. Már nem ujjongunk a 2x2 jó 
megoldásának, mint ahogy a szóta-
golva való olvasásának sem. Mi tör-
tént? Megváltozott a tanár? Esetleg 
kiégett? Óh, nem, csak éppen azt 
vette a fejébe a szentem, hogy ezen 

a szinten már túl kellene lépnie ta-
nítványának, ugyanis öregszik, érik 
a lelkem, és jó esetben nemcsak tes-
tileg, hanem értelmileg is. Szeretné 
„A tanulók fejlettségéhez való alkal-
mazkodás” alapelvét alkalmazni, még 
akkor is, ha kényelmességre hajlamos 
diákja máshogy is szeretné. Ez ugyan-
is a gyerkőc érdeke, még akkor is, ha 
most szentül tudja, hogy mondjuk 
focizni, számítógépezni, vagy plety-
kálni sokkal jobb, mint leckét írni…
S mindezt miért írtam le? Azért, mert 
Isten iskolája is valahogy így műkö-
dik, ugyanis Ő a legjobb Pedagógus, 

aki pontosan tudja, hogy mikor mi 
várható el tőlünk, mivel vagyunk ter-
helhetőek, mikor kell dicsérni, mikor 
kell biztatni, esetleg megdorgálni, 
ugyanis az Ő célja is az, hogy eljus-
sunk az érett felnőttkorra a hitélet te-
kintetében is. (Lásd. Efézus 4,11-15)
Isten iskolájában, ahogy minden isko-
lában vannak szintek, vannak tananya-
gok, és vannak vizsgák. Egy kedves 
beszélgetőtársam megdöbbentő dol-
got mondott nekem egyszer. Életéről 
beszélve valahogy így fogalmazott: 
„Miután megtértem, Isten csodák so-
rozatán vezetett keresztül. Csak ámul-
tam az Ő nagyságán, szeretetén és 
gondviselésén. Aztán elérkezett az az 
idő, amikor ezek mintha elmaradtak 
volna. Nem értettem miért. Mi válto-
zott meg? Én távolodtam el Istentől? 
Rá kellett jönnöm, hogy nem bennem 
van a hiba, Isten hatalma sem változott 
meg, csak éppen magasabb osztályba 
léptetett Uram. Vizsgáznom kellett ab-
ból a tantárgyból is, hogy vajon akkor 
is követem az én Uramat, amikor ne-
hézségek vannak, meg nem érdemelt 
bántások, látszólagos kudarcok, és va-
lahogy az áldás se úgy jön, mint ahogy 
azt korábban megszoktam. Aztán azt 
is megértettem, hogy micsoda kegye-
lem, hogy mindez nem a hitéletem ele-
jén történt, ugyanis akkor nem bírtam 
volna ki, még túl gyenge, túl sebezhető 
voltam. Kellettek a megerősítő tapasz-
talatok, a lelki, szellemi növekedés.” 
Elgondolkodtató, mély gondolatok, an-
nál is inkább, mert mintha minderről 
nem akarnánk tudomást venni. Túl 
nehéz ugyanis a lecke, és nem is diva-
tos. Olyan „majd beletörik a bicskánk” 
típusú. Pedig ennek ellenére biblikus.
Nézzük például a négy zsidó ifjú ese-
tét a babiloni fogságban. Amikor fi-
atal fiúként elhatározták, hogy nem 
szennyezik be magukat a király ele-
delével, akkor Isten jóindulatot éb-
resztett irántuk a felügyelőjükben, s 
belement a kísérletbe. (Dániel 1,8-16)
Aztán, amikor a király ki akarta vé-
geztetni a bölcseket mind, mert nem 
tudták megmondani neki, hogy mit ál-
modott, Dániel kijelentette, hogy Isten 
a titkok ismerője és neki van hatalma 
arra, hogy a király álmát is megfejtse, 
épp ezért időt kér. S Isten válaszolt a 
hitre, kijelentette Nebukadneccar ál-

Felsőbb osztályba léphet (???)

HA TE NEM LENNÉL 

Ha Te nem lennél, két riadt kezemből
kihullatnám az életem,
mint céljavesztett, hitvány semmiséget.
Ha Te nem lennél, meghalna az élet,
meghalnának a Színek énnekem.
Déli verőn is dideregve fáznék,
hiszen Te vagy tündöklő napvilágom.
S bár tündérkertek ösvényein járnék,
elepednék, mint kopár pusztaságon.
Rettentő rommá összeomlana
énbennem minden, ami szent és drága:
lelkem elrejtett végtelen világa.
Szertehullana a harmónia,
sóhajokká lennének a dalok
és sikoltássá minden énekem:
hisz mindenem vagy, Uram, énnekem.
Túrmezei Erzsébet 
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Ahogy gondolkoztam a megadott cí-
men, arra jöttem rá, hogy tulajdonkép-
pen egész életemben iskolába jártam 
és járok. S mint ahogy a gyermekek-
nek is hol jó, hol nemszeretem napjuk 
van az iskolában, valahogy én, mint 
hívő ember is ugyanúgy vagyok. 
Egy időben egy testvér azt mondta 
nekem: a hívő embernek ha a teste 
beteg, a lelke mégsem szomorú. Még 
nehéz időszakokban, fájdalmak kö-
zött is örvendező, és hallelujázik. Én 
nem így láttam, tapasztaltam. Én is 
sírhatok, az Úr Jézus is sírt. Dávid, 
Jób, Jákób és a többiek is sírtak, ha 
nehézségeik voltak. De Isten előtt sír-
tak. És minden helyzetben megtanul-
tak valamit. És semmi nem történt 
velük általuk. Ezt én is sokszor átél-
tem. Isten tudta, mivé akar formál-
ni, tanítani, úgy járatott különböző 
esetekben, osztályokban.  
Egy nagyon nehéz helyzetet írok le, 
de nagyon szegény lennék, ha az nem 
történik meg velem. Olyan közel, any-
nyira Istenre szorult helyzetben talán 
máskor nem is voltam. 
Mivel más albérletet nem kaptam az 
1956 utáni időkben, pénzem is kevés 
volt, Budapesten, Rákospalotán, egy 
ház udvarában volt egy – lakásnak 
éppen nem nevezhető – féltetős he-
lyiség. Cserép volt rajta, belül pedig 
keménypapírral burkolták. Hárman 
laktunk itt albérletben. Én a régebbi 
albérlőtársammal egy ágynak nevezett 
közös fekhelyen aludtam. Örültünk, 
ha valamelyikünk éjszakás volt, mert 
akkor a nemdolgozóé volt az egész ágy. 
Körülöttünk egerek szaladgáltak. Éjjel 
zörgött a plafon, ahogy ott kergetőztek,  

kenyerembe, lábasomba belementek. 
A Bibliámat féltettem a legjobban. Ha 
elmentem, nálam volt. Ha feküdtem, 
a fejem alá tettem, hátha itt nem rág-
ják meg. Még ma is megvan.  
Hét hónapig tartott ez az állapot. Már 
novemberben fagyok voltak. Többször 
mondtam: „nem bírom tovább, könyö-
rülj rajtam Uram! Adj valami kiutat”. 
Térdelve imádkoztam, előttem a Biblia 
kinyitva. Az volt az aznapi ige: „Egy 
rövid szempillantásig elhagytalak, 
és nagy irgalmassággal egybegyűj-
telek, búsulásom felbuzdultában el-
rejtem orcámat egy pillantásig előled, 
és örök irgalmassággal könyörülök 
rajtad, ezt mondja megváltó Urad”.  
(Ézsaiás 54,7-8) És ez erőt adott, hogy 
kibírjam pár napig. 
Aztán egy nagyon hideg reggel, amikor 
hazaértem, megszólított egy néni, aki 
ugyanabban a házban lakott: „Magát 
néztem ki hármójuk közül. Meghalt 
az uram. Nem jönne be hozzám lakó-
nak?” Nem volt szimpatikus a néni, 
de rögtön igent mondtam. 
Nála pedig mindjárt olyan különös 
volt a légkör, és így imádkoztam: 
„ha itt valami módon a Sátán az úr, 
Uram, végy körül, óvj meg engem!” 
És elmúlt az a feszült különös légkör. 
Egyszercsak elmesélte a néni, hogy 
éjszakánként hazajár az ura, olyan-
kor fél, stb. Ekkor értettem meg, mit 
érzékeltem korábban. Vele nem lehe-
tett beszélgetni, teljes sötétség volt 
benne, de novembertől márciusig 
itt is kibírtam. Isten engem ilyen is-
kolába is járatott, és sokat tanított.  
Köszönöm Néki! 

P. Istvánné, Lovasberény

mát is, meg a megfejtését is imádko-
zó gyermekeinek. Ám, elérkezett az 
az idő, amikor még nehezebbé vált a 
tananyag, a vizsga pedig szinte lehetet-
lenné, s jött az oroszlánverem, meg a 
tüzes kemence. „Van nekünk Istenünk, 
akit mi tisztelünk: ő ki tud minket sza-
badítani az izzó tüzes kemencéből, és 
ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, 
király. De ha nem tenné is, tudd meg, 
ó király, hogy mi a te isteneidet nem 
tiszteljük, és nem hódolunk az arany-
szobor előtt, amelyet felállíttattál!” 
(Dániel 3,17-18) Ilyen kijelentéseket 
nem szokott poénból mondani az em-
ber, ugyanis élet vagy halál a vizsga 
tétje. S ha nincs mögötte hosszú évek 
tanulása, „Istennel járás” tananyagból, 
akkor bizony ebbe a vizsgába belebu-
kik a diák, mint ahogy az „oroszlán-
verem” vizsgakérdésbe is. 
Hely hiányában még egy nevet említek 
csupán: Pál apostol nevét. Megtérése 
után, miután Damaszkuszban az írá-
sok alapján bizonyította, hogy Jézus 
az Isten Fia, a zsidók elhatározták, 
hogy végeznek vele, ám a tanítványok 
egy kosárban leengedték a várfalon, s 
így megmenekült. (ApCsel 9,20-25) 
Sok-sok év elteltével azonban Isten 
sok nehézséget megengedett gyermeke 
életében: megkövezés, botütés, hajó-
törés, (lásd. 2.Kor 11,24-27), s végül 
az életét is odaáldozta Uráért. Erre a 
vizsgára így készült az apostol: „Miért 
sírtok, és miért keserítitek meg a szí-
vemet? Hiszen én nemcsak megkötöz-
tetni, hanem meghalni is kész vagyok 
Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért.” 
(ApCsel 21,13). A siralomházból pedig 
ezt írja: „Mert én nemsokára feláldoz-
tatom, és elérkezett az én elköltözésem 
ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet megtar-
tottam, végezetre eltétetett nekem az 
igazság koronája, amelyet megad ne-
kem az Úr, az igaz bíró ama napon; de 
nemcsak énnekem, hanem mindazok-
nak is, akik várva várják az ő megje-
lenését.” (2.Timóteus 4,6-8)
Végül már csak egy kérdés maradt, 
de ez mindenki számára személyes: 
Mi hol tartunk a tananyagban? Csak 
áldásaiért akarjuk követni Urunkat, 
vagy pedig azért, amit Péter apostol 
fogalmazott meg legelőször: „Uram, 
kihez mennénk? Örök élet beszéde 
van nálad. És mi hisszük és tudjuk, 
hogy te vagy az Istennek Szentje.” 
(János 6,67-68)

Kulcsár Anikó

Nehéz időszakok...

2017 – 6 Antenna!
Tisztelettel értesítjük kedves olvasóinkat, hogy 2017-ben, az egyre nö-
vekvő igényeket figyelembe véve 6-szor tervezzük megjelentetni az 
Antenna magazinunkat. A változás része, hogy minden második hónap 
utolsó napjáig igyekszünk kipostázni az új számot.
Ezzel egyidőben a havi műsorrendünk a www.mera.hu oldalon lesz el-
érhető. Az így megtakarított postaköltség részben fedezetet nyújt a 6. 
Antenna kiadásához, amennyiben munkatársaink továbbra is önkén-
tes adományként vállalják a szerkesztést, illetve támogatóink is kitar-
tanak a MERA mellett!
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1956 novemberének első napjaiban fu-
tótűzként terjedt a hír: az orosz tankok 
átlépték a magyar határt. Mindenki 
kétségbeesetten készülődött, hogy 
biztonságba helyezze szeretteit és 
igyekezzék élelmiszertartalékokra 
szert tenni. Még hosszabbak lettek a 
sorok az élelmiszer üzletek előtt. Az 
intézetekből hazaengedték azokat a 
gyermekeket, akiknek voltak hozzá-
tartozóik. Az iskolákban és az egye-
temeken szünetelt a tanítás. 
A lakóházak pincéiben rejtekhelyeket 
készítettek elő a férfiak. Házunkban 
még főpróbát is tartottunk. A szénku-
pac mögé kellett édesanyával együtt 
bebújnunk. Mi kamaszok, furcsa já-
téknak éltük meg a szokatlan bújócs-
kát. Október 23-a óta 15 éves bátyám 
egyre többször volt szigorú szobafog-
ságban, ezért nagyon megörült, ami-
kor végre én is hazaérkeztem. Szinte 
egész nap a recsegő hangú rádiót hall-
gattuk, hogy legalább a hírekből tájé-
kozódhassunk az eseményekről. Már 
Budán is leállt a tömegközlekedés. Az 
emberek félősen bezárkóztak házaik-
ba. Elcsendesedtek a pasaréti utcák. 
Egyik reggel a hírek után váratlan fel-
hívást olvasott fel a bemondó. Arra kér-
ték a Villányi úti Mozgáskorlátozottak 
Intézetének ápolóit, hogy aki megtehe-
ti, sürgősen jelenjen meg a munkahe-
lyén, mert a beteg, gyermekbénulásban 
szenvedő lakók ápolása, ellátása nem 
megoldott. „Kérjük az ápolókat” — 
hangzott a felhívás —, ”aki tud, indul-
jon el gyalog a munkahelyére, fehér 
köpenyben és mindkét karján jól lát-
ható 20 cm-es vöröskereszt jelöléssel”. 
Bátyóval rémülten egymásra néztünk. 
Édesanya is ebben az intézetben volt 
ápolónő. Tudtuk, akármilyen veszé-
lyes is, ő nyomban útnak fog indulni. 
Eközben kora hajnal óta szinte folya-
matosan remegett a föld alattunk, a 
Szilágyi Erzsébet fasorból Budakeszi 
felé tartó orosz tankáradattól. Se vége, 
se hossza nem volt a tankok sokasá-
gának. Édesanya azonnal készülőd-
ni kezdett. Bátyó tombolt a dühtől. 
— Nem mehetsz édesanya, nem me-
hetsz! — ordította magánkívül. – Meg 
fognak ölni, agyon fognak taposni a 

tankok, ahogyan azt a kisfiút is, aki-
nek a haláláról a tegnapi hírekben 
hallottunk. Arra nem gondolsz, hogy 
velünk mi lesz? 
– Természetesen gondolok rátok, de 
ennél sokkal fontosabb, hogy a meny-
nyei Atyánk gondol ránk, és felettünk 
tartja óvó kezét. Hiszen aki az Ő tu-
lajdon Fiának nem kedvezett, hanem 
Őt mindnyájunkért odaadta, mi mó-
don ne ajándékozna vele együtt min-
dent minekünk? (Róm 8,32). Még az 
Ő gondviselő szeretetét is. Az Ő aka-
rata az, hogy engedelmeskedjem a 
felhívásnak, és útra keljek a beteg 
gyermekek segítségére. 
– Ugyan, ez nevetséges! – vágott köz-
be bátyó. – Csak nem azt akarod ez-
zel mondani, hogy a rádióbemondó 
a jó Isten? 
– Nem, ilyet nem mondtam. Azt, hogy 
mennem kell, azt én nem a rádió felhí-
vásából tudom, hanem Istennek mai 
hozzám szóló üzenetéből. Jöjjetek csak 
ide. Olvassátok el ti is a mai napra ki-
jelölt igét a Cselekedetek könyvéből. 
Kíváncsian hajoltunk a Biblia fölé. 
„Milyen kemény munkával kell az 
erőtlenekről gondoskodni” (Apostolok 
cselekedetei 20,35). Hirtelen csend lett 
a szobában. Az ige lecsendesítette há-
borgó lelkünket. 
– Kérlek benne-
teket, hogy túlzott 
aggodalmasko-
dás helyett in-
kább segítsetek, 
hogy minél előbb 
elindulhassak. 
Először keressünk 
piros anyagot, 
amiből mindkét 
karomra jól látható vöröskeresztet 
lehet készíteni. Ez a nemzetközi jel 
békében, háborúban az egész vilá-
gon használatos és ismert. Azt jelenti, 
hogy viselője nem ellenség, hanem a 
betegek segítője. No, ne lógassátok az 
orrotokat. Az Úr velem lesz az úton 
és vigyáz rám. Ti itthon legyetek en-
gedelmesek, és imádkozzatok a beteg 
gyermekekért is. A többi az Úr ügye. 
Néhány nap múltán bizonyosan itt-
hon leszek. Ha pedig közben újra el-

indul a közlekedés, akkor még előbb 
is, a szokott időben.
Mire édesanya a mondatot befejez-
te, a rendkívüli gyakorlati érzékkel 
megáldott bátyám már hozta is a pi-
ros anyagot, iskolai nyakkendőjét. 
Még féltett szuper ragasztóját is fel-
ajánlotta, hogy ne kelljen a varrással 
bajlódnunk. Félórán belül édesanya 
már útra készen állt. Megígérte, hogy 
a Szilágyi Erzsébet fasoron a belső, 
ún. szervizúton a bokrok takarásában 
fog menni egészen a János kórházig. 
Onnan, ha Isten segítségével sikerül 
átkelnie a széles útkereszteződésen, 
akkor már a városmajori parkon át 
folytatja útját. 
Mindannyian sírva búcsúzkodtunk. 
Szorosan átöleltük, nem akartuk el-
ereszteni. Az utolsó pillanatban még 
a zsebébe csúsztattam azt az arany-
mondást, amit vasárnap a gyermek-
istentiszteleten kaptam, és még nem 
ragasztottam be a füzetembe. „A ti 
munkátok nem hiábavaló az Úrban” 
(1Kor 15,58). A kert sarkából lestünk 
utána, amíg csak távolodó alakját látni 
lehetett. Halkan, vég nélkül itattam az 
egereket. Ekkor bátyó átölelte a válla-
mat és odasúgta: gyere gyorsan, hagyd 
abba a bőgést. Átmászunk a keríté-

sen és a távolból a 
kerteken át elkí-
sérjük őt legalább 
a János kórházig. 
Én jól ismerem 
ezeket a kerteket, 
és azt is, hogy hol 
lyukas a kerítés. 
Na, gyere már! Ne 
légy olyan anyám-
asszony katonája! 

Állj fel a vállamra, onnan már csak 
át kell tenni a lábadat a kerítés tete-
jén. Erőt vettem magamon, és már 
kint is voltunk a kihalt utcán. Arra 
persze nem gondoltunk, hogy milyen 
riadalmat fog okozni az otthoniaknak 
az eltűnésünk. Látótávolságon belül 
követtük édesanyát. Néha be-beug-
rottunk egy ismerős kertbe, nehogy 
leleplezzük magunkat, és a kerteken 
keresztül haladtunk előre. 
Közeledtünk a János kórházhoz veze-

Angyal a tankok előtt

„…aki az Ő tulajdon Fiának 
nem kedvezett, hanem Őt 
mindnyájunkért odaadta, mi 
módon ne ajándékozna vele 
együtt mindent minekünk?” 
Róm 8,32
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tő átjáróhoz. Messziről is jól lehetett 
látni, hogy a tankok szorosan követik 
egymást. Alig egy-két méter távolság 
volt egy-egy tank között. – Itt lehe-
tetlen átkelni a túloldalra! Itt csak az 
Isten segíthet – jegyezte meg bátyó. 
Édesanya, hála Istennek, egy bokor 
takarásában várakozott. Ő is felmérte, 
hogy itt lehetetlen az átkelés. Ekkor 
mintha egyre halkabb lett volna a 
tankok zaja. A menetoszlop megsza-
kadt. Az utánpótlásnak valami útját 
állhatta. Csak a távolból előre me-
redő ágyúcsövek jelezték, hogy lesz 
itt még folytatás. A tankoszlop eleje 
pedig már befordult a Fasor felé. Így 
kiürült az átjáró. Hirtelen egy szür-
ke kopott kabátos, sovány férfi, piros 
seprőnyélre erősített, hatalmas fehér 
zászlót lengetve kiszaladt az átjáró 
közepére és közben a másik karjával 
édesanya felé integetett, nosza rajta, 
mehetsz. Mintegy védelmező őrangyal, 

úgy állt ott szemben az ágyúcsövek-
kel, s közben teljes erőből lobogtatott, 
lobogtatott egészen addig, amíg 
édesanya átért a túloldalra. 
Ekkor a lepedőt összefogta, 
a seprűnyelet a hóna alá 
szorította, és visszaro-
hant a mi oldalunkra. 
Amilyen hirtelen jött, 
olyan hirtelen el is 
tűnt egy kapualjban.
Az egyre erősödő zaj-
ból ítélve újra megin-
dult a tankutánpótlás. 
Ezért mi is igyekeztünk 
mielőbb visszafordulni. 
Házról-házra a kertek 
takarásában boldogan re-
pültünk hazafelé. Bátyó, futás 
közben lihegve azt kérdezte tőlem: 
– Mit szóltál az angyalhoz – bambán 
nézhettem rá, ezért így folytatta – az-
zal a nagy fehér lepedővel? 
– Hát persze –, válaszoltam cinkos 

mosollyal, mert addigra világos lett, 
hogy kire gondol – hiszen emlékszel, 

édesanya előre megmondta, „az 
Úr felettünk tartja óvó kezét”. 

Eltűnésünk miatt otthon, 
vacsora helyett, egy jól 

megérdemelt pofon fo-
gadott minket, de mi 
kivételesen nem vet-
tük zokon. Mit számí-
tott a korgó gyomor és 
az a csattanós nyakle-
ves ahhoz az élmény-

hez képest, hogy mi 
gondviselő mennyei 

Atyánk küldöttét, egy 
földre szállt „angyalt” lát-

hattunk. Csak az a kopott pi-
ros seprűnyél nem illet valahogy a 

képbe, no meg az, hogy édesanyát 
csak négy nap elteltével ölelhettük 
újra magunkhoz. 

Sz.-né M. Inke

Mindig szerettem iskolába menni, tanulni sokat. Ez 
nem volt teher számomra, szeretettel tanultam és nem 
kellett engem noszogatni, mint sok szülőnek kell ma az  
iskolába járó gyerekeket. 
Már 53 éves is elmúltam, de  még mindig szeretek tanul-
ni, mint a szivacs, ami felissza a vizet, én is úgy vagyok 
az új könyvekkel. Boldog vagyok, hogy ha már nem tel-
jesülhetett nagy álmom, hogy egyetemre mehessek és 
karriert csináljak, Isten sokkal szebbet és jobbat rendelt 
ki számomra. Úgy rendelte, hogy édesanyám halála után 
férjhez menjek, és Aradra kerüljek, ahol három évre rá 
egy áldott gyülekezetet találtam férjemmel együtt. Ott 
elkezdtem Krisztus iskolájába járni. Sok áldott lelki test-
vért rendelt mellénk az Úr, akik segítettek megérteni a 
Biblia mondanivalóját és mindenféleképpen támogat-
tak. Megértettük, hogy iskoláztatásunknak csak akkor 
lesz vége, mikor elköltözünk a földi létből az örök  ha-
zába ahova Jézus Krisztus elment, hogy helyet készít-
sen nekünk. Megtudtuk, hogy csak vizsgáink lesznek, 
ami a legtöbbször nem lesz bejelentve, hanem inkább  
rögtönzések lesznek. Így jó lesz, hogy mindig készek 
legyünk, éberek és résen legyünk, mert a mi nagy el-
lenségünk nem szereti azokat, akik a Krisztuséi. De ha 
mégis úgy történne, hogy az ellenség becsap és rosszul 
vizsgázunk, Isten ad lehetőséget pótvizsgára, ha meg-
bánjuk amit tettünk, mert van szószólónk és közben-
járónk az Atyánál, Jézus Krisztus, aki meghalt értünk 
de feltámadt. Vére eltörli a rossz vizsgát és tiszta lap-
pal kezdhetünk. 

Ó de sokszor kellett,  hogy én is tiszta lapot kérjek Tőle 
és annyira vágyom hallani, mikor majd azt mondja ama 
napon: Jól vagyon jó és hű szolgám. Mivel Isten tudta 
már akkor, hogy szeretek tanulni, adott lehetőséget, 
hogy Biblia tanulmányozó csoportok tagja is lehettem.  
Sok áldást nyújtottak számomra mind – úgy a levele-
ző kurzusok magyarul és angolul, mint azok is, amit a 
gyülekezeten belül átvettünk. Lépésről lépésre vettük 
át: Íme a te Istened; Keresztény élet; Evangélizálás és 
tanítványság; Keresztény házasság.
És ami a legjobb az az, hogy padtársam a Krisztus isko-
lájában az én kedves férjem. Jelenleg gyakorlati vizsgá-
ink vannak, ezek néha nagyon  nehezek, de itt is mellém 
áll a Tanítómester és bátorít, hogy nem ad nagyobb pró-
bát, mint amit el bírok viselni. 
Most épp a nagybetűs próbáknál tartok, ugyanis két év-
vel ezelőtt férjemnél csontrákot állapítottak meg. Aztán 
néhány héttel ezelőtt apukám nyakán találtak valami-
féle tumort. Őt a nővérem gondozza Spanyolországban. 
A férjemet én gondozom. Nem könnyű, de minden nap 
megkapom Istentől a szükséges adag erőt a gondozás-
ra, a kert megmunkálására. Isten olyan jó hozzám, erőt 
adott, így sok terményt raktározhattunk el télire. Sok 
mindent lehetne még írni arról, hogy hogyan formál 
a Mester.  De ez alkalommal befejezem egyik kedvenc 
énekem néhány szavával: „Égi Atyám vagy, elvetted 
bűnömet. Bár látod sok hibámat, nem fogy el türel-
med. Tisztogatod  híven gondolatom szívem. És ve-
zetsz a jó úton”.

V. Piroska, Pécska, Románia
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Bizony már régen elolvastam a kö-
vetkező pályázat címét: Isten iskolá-
jában. Azóta forgatom magamban, 
mit is írjak, hiszen 66 esztendő óta 
járom – bizony sokszor bukdácsolva 
– Isten tanító iskoláját. A mai isten-
tiszteleten Efézus 2,8-10 igéről pré-
dikált az esperes úr. 
„Hiszen kegyelemből van üdvös-
ségetek hit által, és ez nem tőletek 
van, Isten ajándéka ez, nem cseleke-
detekért, hogy senki se dicsekedjék. 
Mert az ő alkotásai vagyunk, akiket 
Krisztus Jézusban jó 
cselekedetekre terem-
tett, amelyeket előre 
elkészített Isten, hogy 
azok szerint éljünk.”
És így folytatta: „a ma 
embere bizony nem 
hiszi, hogy van pokol 
és mennyország, örök 
élet”. De bizony Isten 
kegyelme működik, 
amikor nehéz problé-
mák adódnak. Betegek 
gyógyulnak, bajok ren-
deződnek el maguktól, érezzük, hogy 
a sok-sok megvetés és gúnyolódás 
után tisztelni kezdenek az emberek. 
Ez bizony már itt a földön a megélt 
örök élet. De ugyanúgy a földön meg-
élt pokol is itt van. Bizony mind a 
kettőt meg kell látnunk naponta. Az 

egyiket megtagadva: mint bűnök, ha-
zugságok, csalárdságok, képmutatás, 
erőszak, és bizony Isten kegyelmét 
is tanulni kell történések, esemé-
nyek által. Magamnak is tanulnom 
kell ezeket. Valójában Isten kegyel-
mét felismerni, megragadni, napon-
ta megélni: ezt TANULNI kell. Ehhez 
fontos a Szentírás tanulmányozása, a 
testvérek közössége és főleg a világ, 
ahol tanít minket Isten a megtanul-
tak gyakorlására. 
Talán egy rövid példát leírok ami 

mostanában ve-
lem történt. Piciny 
dolog, de ezáltal is 
taníthat gazdám. 
Augusztusban  
jár tunk, még ko-
rán szoktam fel-
kelni reggel, hogy 
el induljak alumí-
nium dobozokat 
és Pet palackokat 
gyűjteni. Korán 
ébredtem szo-
kás szerint, de az 

énem felülkerekedett bennem: „ma 
tartsál pihenőt, reggelente hidegek 
vannak már, megfázol, mentél már 
eleget. Különben is láttad milyen so-
kan szedik a dobozokat, úgysem ta-
lálsz semmit, megelőznek mások”. 
Aztán győzött Isten Szentlelke, felkel-

tem, felöltöztem és mint mindig, imád-
kozva elindultam. Mentem a szokásos 
utamon, gyűjtögettem. Egyszer csak 
két hatalmas, fekete műanyag zsákra 
lettem figyelmes. Megpróbáltam mind 
a kettőt: bizony tele volt, üres sörös és 
energiás dobozokkal. Felkiáltottam: 
Uram, Istenem, ennyit még soha nem 
készítettél, ez több napra való, nem kell 
addig mennem, tudom az elmaradott 
dolgaimat végezni. Elérzékenyülve, 
könnyes szemmel, boldogan rakodtam 
a kerékpáromra és indultam hazafelé. 
Másnap házi összejövetelünkkor el-
meséltem testvéreimnek az esetet, 
de azt is, amit megértettem belőle. 
Isten tudta, hogy ha elindulok, en-
gedelmeskedem Néki, nem keresek 
kifogásokat, akkor meg akar áldani.  
Lám most és ekkor sok jutalmat ké-
szített el két nagy zsákban. Ennek az 
árából hozzásegít Isten az intézmény-
ben élő fogyatékos gyermekek étke-
zésének kiadásaihoz, szeretetből és 
nagy, irgalmas kegyelméből. 
Jézus váltsághalálát a mi örök életünk 
eléréséhez készítette el. Hát akkor ne-
künk teremtményeinek, övéinek, akik 
elfogadtuk megváltónknak mennyi 
jót készített! De tanulgatni kell ezt 
felismerni, elfogadni és jól sáfárkod-
ni, élni vele.  

J. Józsefné, Komárom

Isten iskolájában sok leckét kell megtanulni!
Még 1988-ban történt, hogy kórházba kellett feküdnöm, 
mert a tüdőmmel problémák voltak, és úgy nézett ki, 
hogy a gyógyulásomhoz hosszú időre lesz szükség. De 
én megtanultam várni. Bár volt ott olyan beteg, aki el 
akart ettől tántorítani, hogy nem gyógyulok meg. De 
valahol a szívem mélyén éreztem, hogy Isten megsegít.  
Bár akkor még az Úr Jézust, Isten Fiát nem ismertem, 
és nem tudtam, hogy Ő az én megváltóm és üdvözítőm, 
csak hittel kell Őt elfogadnom. 
Megtérésem előtt nem tudtak volna rávenni, hogy egy 
levelet megírjak vagy egy evangéliumi könyvet elolvas-
sak. De mióta az Úr Jézus beköltözött a szívembe, ez 
már könnyen megy, és meg lehet tanulni ezt a leckét.  
Meg kellett tanulnom, hogy ha Istenre bízom magam, 
Ő megsegít és velem van. Mikor tavasszal kezelésekre 

kell menjek Nagyváradra, ami 12 kilométerre van tő-
lünk, akkor is velem van, gondja van rám, ezért hála és 
dicséret Őnéki. 
Ez év áprilisban Urunk egy hívő doktornőhöz vezetett, aki 
örömmel fogadott. Elmondhatom a Zsoltáríróval hogy:  
„Áldjad lelkem az Urat és egész bensőm az ő szent ne-
vét. És ne feledd el mennyi jót tett veled.” (Zsolt 103,1-2)
Sokszor meg kell tanulnom, hogy mi a sürgős teendő, 
mi a fontos, hogy különbséget tudjak tenni. Vagy mi-
kor beteget kell látogatni és bátorító szavakat monda-
ni, Isten igéjét tovább adni – ezt mind Isten iskolájában 
kell megtanulni. Fontosak a mindennapi próbák és a 
kereszt hordozása! Még sok leckét meg kell tanulnunk 
földi zarándokutunkon.

B. Ernő, Románia
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Felfigyeltem az új pályázat mottójára: 
Isten iskolájában. Nagyon egyetértek 
az új pályázatra írt gondolatokkal. 
Elgondolkodtam, hogy valóban egész 
életünk egy iskola, ahol sok mindent 
meg kell tanulnunk. Nagyon jó, ha 
tanítónkul az Úr Jézust választjuk, 
aki csodálatos volt beszédé-
ben, magatartásában, és jó 
példa egész élete. Isten Őt 
adta engesztelő áldozatul 
mindannyiunk bűnéért. 
Ő mondta, hogy tanuljátok 
meg Tőlem, hogy én szelíd és 
alázatos szívű vagyok. 
Hálás vagyok Istennek, hogy gyer-
mekkorom óta tanít, nevel egy egész 
életen át. Nem mondott le rólam ak-
kor sem, amikor nehezen tanultam 
meg a leckét, hanem szeretettel ne-
velt mindeddig, már 77 éves vagyok. 
Hát nem csodálatos ez? 
Tíz évi házasság után hirtelen öz-
vegy maradtam. Meg kellett tanul-
nom a három gyermek gondozását, 
eltartását egyedül. Bölcs Istenünk 
tanított és segített. Majd meg kellett 
tanulnom a felnőtt gyermekeimet is 
elrendezni. Ma már vannak unoká-
im, és dédunokák is, hála az Úrnak. 
Voltak életemben lelkileg nehéz utak, 
ahol drága Uram szintén velem volt és 

tanított. Leírok egyet közülük, ami-
kor az Úr tanítását, vezetését tisztán 
éreztem. Amikor magunkra marad-
tunk, és a három gyermekkel mentem 
imaházba, ami elég nehéz volt, mert 

a legkisebb csak egy éves volt… 
Láttam, hogy mennek mások 

együtt, boldogan, egymást 
segítve. Mindig belemarkolt 
szívembe a fájdalom, mert 

úgy éreztem én vagyok a leg-
elhagyatottabb. Tudom, hogy 
ezzel megbántottam szerető 
Atyámat, de Ő türelmesen ve-

zetett tovább, és az én mennyei 
pedagógusom segített ezekről levenni 
a tekintetemet. Megnyitotta a szíve-
met, hogy másképp lássam a dolgokat. 
Csodálatos volt ez az iskola, amikor 
megmutatott más özvegyeket, nehéz-
ségben lévőket, betegeket, akikhez 
elmentem látogatóba. Beszélgettünk, 
imádkoztunk együtt, felekezetre va-
ló tekintet nélkül. Emlékszem, hogy 
elmentem az egyik idős asszonyhoz, 
aki már teljesen vak volt. Olvastam 
neki a Bibliából és jól elbeszélget-
tünk. Mikor hazamentem, imádság-
ban bocsánatot kértem az Úrtól, és 
hálát adtam, hogy én minden nap 
olvashatom a Bibliát és végezhetem 
napi munkám egészségben.  

Egy másik alkalommal elmentem egy 
velem egykorú fiatalasszonyhoz. Nagy 
beteg volt, ült az ágy szélén csúnya, 
dagadt lábakkal. Elmondta, hogy ő 
éjjel-nappal így ül, nem tudja a lábát 
kinyújtani soha az ágyon, mert talán 
szét is hasadna. A férje akkor is a he-
gyen volt inni, ott hagyta magában. 
Nagyon megsajnáltam ezt az asszonyt, 
láttam, hogy jólesett neki a látogatás. 
Soha nem jutott eszembe addig, hogy 
hálát adjak azért, hogy a lábaimat ki-
nyújtva pihenhetek. Elszégyelltem 
magam az Úr előtt.  
Egy más alkalommal elbeszélgettem 
egy másik fiatalasszonnyal, akinek élt 
ugyan a férje, de annyira nyomorú-
ságos volt az élete, mert nem volt bé-
kesség, egyetértés, csak örökös harc. 
Az én mennyei Atyám így tanított 
engem az élet iskolájában, de tudom, 
hogy tovább kell tanulnom a leckét. 
Nincs más vágyam, mint idős napja-
imban is Tőle tanuljak minden nap 
szeretetet, türelmet, békességet, hogy 
örömmel várhassam a hazahívó szót, 
amikor Ő jónak látja. A 103. Zsoltárral 
köszöntöm a testvéreket: „Áldjad én 
lelkem az Urat!” 

B. Sára, Kraszna, Románia

Tovább kell tanulnom...

Kezdeném azzal, hogy gyermekkoromban jártam hit-
oktatásra és nagyon kedveltem a vasárnapi iskolát, 
amely a paplakon lévő teremben volt megtartva. Jeles 
ünnepekkor a tiszteletes úr mindig kiválasztott engem 
szavalásra a templomba. Református vallású vagyok, 
és mint konfirmandus, hitemről vallást tettem 14 éves 
koromban. Utána még néhány évig jártam istentiszte-
letre, de aztán nem. Most kifogásként azt is mondhat-
nám, hogy bizonyos okból nem lehetett a szocializmus 
évei alatt gyakorolni a vallásomat. Ma már tudom, hogy 
meg lehetett volna oldani. Egyszóval sok éven át nem 
éltem keresztény életet. Aztán jöttek a bajok, nehézsé-
gek és betegségek sorozata. Végre jött a nagy változás 
életemben, mert Isten ismét rám talált, és modern ki-
fejezést használva az Ő forgatókönyve szerint alakította 
mindennapjaimat. Tapasztalom a vezetését, segítségét, 
mert jóra fordult az életem. Sok mindent meg kellett ta-
nulnom, amit eddig elhanyagoltam. Elsősorban hitre 
jutni. Most kedvenc Zsoltárénekem szövege jut eszem-
be: „Hinni taníts, Uram,  kérni taníts. Lélekből lelkesen 
kérni taníts. Üdvözítőm te vagy, Észt, erőt, szívet adj. 

Lelkeddel el ne hagyj. Kérni taníts.”  
Most már igyekszem a tízparancsolatot is betartani. 
Megtérésem után lélekben  megbocsátottam annak, 
aki ellenem vétkezett. Régebben sem imádkozni, sem 
kérni és megköszönni nem tudtam Istennek a hozzám 
való jóságát. A házi bibliaórák alkalmával, ahol többen 
is összejövünk, közösen imádkozunk. 
Mit tanultam meg még? Rendszeresen adakozok a temp-
lomban Isten dicsőségére és különböző jótékonysági 
célokra is. Tanulmányozom a Bibliát és a Szentlélek 
segítségével megértem üzenetét. Szívesen segítek má-
soknak, akik rá vannak szorulva betegségük miatt. 
Meglátogatom a kórházban és az idősek otthonában lévő 
ismerőseimet. Megvigasztalom az özvegyeket, és lelki 
tanácsot adok azoknak, akik problémájukkal hozzám 
fordulnak. Hálát adok Teremtő Urunknak, amiért meg-
ajándékozott olyan tálentummal, hogy bizonyságtéte-
leket tudok írni róla. A lecke fel van adva, még nagyon 
sok tanulnivalóm lesz Isten iskolájában. Úgy legyen.

H. Irén, Komárno, Szlovákia

Mit tanultam?
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Pál apostol szavaival én is elmond-
hatom: „az Istennek legyen hála az 
Ő kimondhatatlan ajándékáért!” Ez 
az ajándék maga Jézus Krisztus, aki 
azért jött, hogy meghaljon a bűnösö-
kért, értem és érted, de fel is támadt 
megigazolásunkért, és így új életben 
járhatunk mind, akik hiszünk Őbenne. 
Nagyon hálás vagyok, hogy meghallhat-
tam hívó hangját: 
„Jöjjetek énhoz-
zám mindnyájan, 
akik megfárad-
tatok és megter-
heltettetek és én 
meg nyugoszt lak ti-
teket.” (Máté 11,24)
Már fiatalon érez-
tem ezt a megfá-
radást és terhet. Nem hívő szülők 
gyermekeként születtem, hárman 
voltunk testvérek. Én a legkisebb. 
Édesapám kocsmába járó, igen rossz 
természetű ember volt. Minket ugyan 
nem bántott, de ami elébe került tör-
te, zúzta. Édesanyánk igen jámbor, 
türelmes asszony volt, de ez így volt 
jó. Már a bátyám is szeretett kocs-
mába járni, csúnyán beszélt, hiszen 
volt kitől tanulnia. Tizennyolc éves 
lehetett, amikor egy este jött haza a 
kocsmából. Akkor még a hívők csa-
ládi házaknál jöttek össze, még nem 
volt imaházuk. Meghallotta a hívők 
énekét, megállt az ablak előtt és vé-
gighallgatta. Az ének így hangzott: 
„Nincs helyed Jézus számára? Nézd, 
az ajtód előtt áll! Arra vár, hogy be-
bocsássad, tárd ki szíved néki már! 
Bűnös, van-e hely szívedbe fogadni 
az üdv Urát? Míg a kegyelemidő tart, 
nyisd meg szíved ajtaját! Engedd 
Jézust a szívedbe, életed megmentő-
jét! Benne van az örök élet, s ez az élet 
lesz tiéd!” Ő megnyitotta szíve ajtaját. 
Befogadta az Úr Jézust, és többé már 
nem a kocsmába ment. Tizennyolc 
évesen bemerítkezett, 87 éves koráig 
hűséggel szolgálta az ő Urát. 
Édesanyám és én gyakran elmentünk 
az imaházba. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat. A szeretet és öröm, amelyet 
éreztünk, engem, mint gyermeket 
úgy megragadott, hogy én mindig 
vágytam a gyülekezetbe. Már akkor 
eldöntöttem, hogy nekem a világból 
nem kell egy csepp sem. Mikor kije-
lentették, hogy a gyülekezet úrvacso-
rára készül, és csak azok vehetnek 

részt, akik Jézust befogadták az éle-
tükbe, bemerítkeztek, mert csak így 
lehet Krisztus családjába tartozni, én 
eldöntöttem, hogy kérem a felvételt 
a gyülekezetbe. Később elmondtam 
a barátnőmnek, mit akarok, és ő is 
kész volt rá, de a szülei azt mondták, 
hogy még fiatal, ráér. Nagyon komo-
lyan kell venni, mert egy egész életre 

szól. Én eldöntöt-
tem, és nélküle is 
bemerítkeztem, 
mert én már tud-
tam különbséget 
tenni. Nagyon bol-
dog voltam. Azt az 
érzést amit érez-
tem, nem lehet el-
felejteni. 

A gyülekezetben öröm, odahaza szo-
morúság édesapánk viselkedése miatt. 
Édesanyámnak is volt már Bibliája, 
olvasgatott belőle. Mikor józan volt 
édesapánk, még meg is hallgatta. 
Egyszer úgy jött haza a kocsmából, 
hogy látta, édesanyánk olvassa a 
Bibliát. Elvette tőle és a kandallóba, 
a tűzbe hajította. Majd történt, hogy 
édesapánk megbetegedett. Kisebb 
agyvérzést kapott, segítségre szorult. 
Egyszer azt mondta édesanyánknak, 
de jó volna, ha lenne még Biblia és ol-
vashatna belőle.  Édesanyánk így vá-
laszolt: Van nekem Bibliám, szívesen 
olvasok neked belőle, ha nem cselekszel 
vele úgy, mint a másikkal. Nem került 
sor olyanra többé. Megváltozott a ter-
mészete. Elmondta, 
hogy mikor elmen-
tünk édesanyámmal 
az imaházba, az any-
ja folyton ingerelte. 
Most rátérnék a saját 
életemre. Még min-
dig 14 évnél tartok, 
és szomorú vagyok 
a világi élet miatt. 
Egy nap szép holdvilágos este volt. 
Kimentem az udvarra, föltekintettem 
az égre gyermeki hittel, és azt kértem 
jó Atyánktól, ha majd férjhez megyek 
úgy szeretném, ha nekem olyan hívő 
férjem lenne, akivel én őt szolgálom, 
Őt imádom. Ekkor egy hangot hallot-
tam, egy fiatalember nevét mondta. 
Még akkor nem tudtam hova tenni 
ezt a dolgot, még gyermek voltam, 
nem tudtam, hogy ilyen létezik. A fi-
atalembert ismertem, aki ekkor orosz 

fogságban volt. 1946 őszén hazajött, 
ő is bemerített hívő ember volt, és 
szolgált az énekkarban, énekeltünk 
együtt a gyülekezetben. 17 évesen 
barátkoztunk össze, 19 évesen há-
zasságra léptünk. Született két gyer-
mekünk, egy fiú és egy lány. Nagyon 
szépen éltünk, hálás voltam Istennek, 
hogy így megáldotta az életünket, és 
eszembe jutott, hisz én 14 éves ko-
romban pontosan ezt kértem Istentől, 
hogy olyan férjem legyen, akivel én 
Őt  szolgálom. 59 évet éltünk együtt 
szeretetben, békességben. Hálásak 
voltunk Istennek egymásért. 88 éves 
volt, mikor a kiszabott idő lejárt. Már 
6 éve lesz decemberben, hogy egye-
dül, de nem magányosan élek. „Velem 
van az Úr, nem félek, ember mit árt-
hat nékem.” (Zsolt 118,6) 
Tehát én Isten iskolájába 14 évesen 
iratkoztam be, és most 84 éves múl-
tam. Ha végig vizsgálom az életemet, 
elmondhatom a zsoltárossal. „Áldjad 
én lelkem az Urat és el ne feledkezzél 
mennyi jót tett veled.” (Zsolt 103,1-3)  
Megbocsátotta bűnömet, meggyó-
gyított sok betegségből, mert Benne 
bíztam és nem szégyenültem meg. A 
17-18 versekben azt olvassuk és meg 
is tapasztaljuk: „De az Úr kegyelme 
öröktől fogva való és örökké való az 
őt félőkön, és az ő igazsága a fiak-
nak fiain. Azokon, akik megtartják 
az ő szövetségét és megemlékeznek 
az ő parancsolatairól, hogy azokat 
megcselekedjék.”

Nem gondolnám, 
hogy hiba nélküli 
volt az életem eddigi 
ideje, de Isten előtt 
állva  elmondhatom: 
„Vizsgálj meg en-
gem, oh Isten, és is-
merd meg szívemet. 
Próbálj meg engem, 
és ismerd meg gon-

dolataimat! És lásd meg, ha van-e 
nálam a gonoszságnak valamilyen 
útja? És vezérelj engem az örökkéva-
lóság útján.” (Zsolt 139,23-24)
A vizsga még hátra van. De az Úr 
erejében bízva, segítségét kérve hi-
szem, hogy nem hagy el. Szeretnék 
hűséges és engedelmes tanítványa 
lenni. „Boldog az a szolga akit az ő 
Ura mikor hazajő ily munkában ta-
lál.” (Máté 24,26)

B. G.-né Emília, Lénárddaróc 

Az örökkévalóság útján

„Engedd Jézust a szívedbe, 
életed megmentőjét!  

Benne van az örök élet,  
s ez az élet lesz tiéd!”

…úgy szeretném, ha 
nekem olyan hívő férjem 

lenne, akivel én őt 
szolgálom, Őt imádom…
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Angyalainak paran-
csol felőled…
Az év elején tör-
tént, hogy lányun-
kat, Napsugarat és 
lelkipásztorunk lá-
nyát, Abigélt hoz-
tam haza délután 
az iskolából, autó-

val. A szokott helyen parkoltam le, 
az út jobb oldala és a járda közötti 
területen, ahol széltében pont elfért 
az autóm.
Hétszemélyes autónkban a saját 
négy gyermekünk mellett, másik 
5-6 gyermeket is szoktam hozni-vinni 
az iskolába és vissza. Természetesen 
egyszerre ma-
ximum hatot. 
De a gyermekek 
testmagassá-
ga függvényé-
ben különböző 
méretű és faj-
tájú gyermekülésekben ülnek. 
Lelkipásztorunk lányát is általában 
ugyanabba az ülésbe ültettem min-
dig, ami a középső üléssor bal olda-
lán volt. Amíg a többi gyermek a jobb 
oldali ajtón szállt be, addig őt átkísér-
tem az autó bal oldalára, az úttest fe-
lőli oldalon és onnan segítettem neki 
beszállni.
Azon a napon – mint később kide-
rült – abban az időben, amikor a két 
kislánnyal az autó felé haladtam, lel-
kipásztorom felesége 20 kilométerrel 
odébb az otthonában, hirtelen erős 
indíttatást érzett, hogy imaharcba 
kezdjen lányáért. 
Amikor az autóhoz értünk, a meg-
szokott és bevált beültetési rendemet 
valamiért megváltoztattam. Ahelyett, 
hogy Abigélt átkísértem volna a bal-
oldalra, kinyitottam a jobb oldali aj-
tót és azt mondtam, hogy ott szálljon 
be. Abban a pillanatban, mikor Abigél 
belépett az autóba, hirtelen két óriá-
si, fémes csattanást lehetett hallani. 
Felpillantva azt láttam, hogy három 
autó ütközött össze közvetlenül az 
autóm bal oldala mellett. Beültettem 
gyorsan a lányomat is az autóba és az 
összetört autókhoz mentem segíteni. 
Az azonnal egyértelművé vált, hogy 

ha az autó bal oldala mellett állunk, 
akkor vagy elsodornak az autók, vagy 
a roncsdarabok, üvegszilánkok okoz-
nak sérülést. 
Az, hogy nem ott álltunk akkor, 
csak egy csoda volt a három közül. 
Meggyőződésem, hogy amíg ebben 
a világban döntéseket hozunk, ak-
tív és passzív események résztvevői 
vagyunk, addig egy másik, szellemi 
síkon óriási harc, háború megy az 
emberi lelkekért, életekért (Dániel 
10,13). Ez azokra is igaz, akik nem is 
tudnak, akarnak tudni Isten létéről. 
Annak ellenére, hogy két autó is to-
tálkárosra tört, a benne ülőknek az 
ijedtségen kívül semmiféle baja sem 

történt. Amikor erről meg-
győződtem, és másban sem 
tudtam segíteni, akkor léptem 
vissza az autómhoz megnézni, 
hogy azon milyen sérülések 
keletkeztek. Annak ellenére, 
hogy néhány tíz centiméterrel 

mellette három autó tört össze, sem-
milyen sérülés nem volt látható az 
autón. Minden roncsdarab az autóm 
előtt, mellett és mögött helyezkedett el. 
Mintha egy láthatatlan védőburok vett 
volna körül minket.Amikor beültem 
az autóba, csak annyit tudtam mon-
dani: „Lányok, most majdnem meg-
haltunk, de Isten megvédett minket.” 
Majd hangosan hálaimát mondtam a 
lányokkal, hogy ilyen nagy kegyelem-
mel volt hozzánk az Úr.
Két dolog erősödött meg bennem az 
esettel kapcsolatban. Egyik, hogy a 
szülői imának óriási ereje van. Lehet, 
hogy nem tudjuk, hogy imáink konk-
rétan milyen hatással vannak gyer-
mekeink lelki és fizikai életére, de 
egészen biztos, hogy életbe vágó fon-
tosságúak!
A másik, hogy több hallgató, olvasó 
is jelezte, rendszeresen imádkozik 
értem. Ezért rendkívül hálás vagyok, 
mert szükségem van rá. Igazából nincs 
olyan ember a Földön, akinek ne len-
ne szüksége arra, hogy valaki rend-
szeresen imádkozzon érte. Vegyük 
komolyan a közbenjáró imádságot, 
mert életet mentő ereje van!

Nemeshegyi Zoltán

Szeretettel és tisztelet-
tel köszöntöm a Merát!
„Jó az Úr, erősség a szoron-
gatás idején és Ő ismeri a 

benne bízókat.” A Mera adásait hall-
gatva naponta táplál Urunk lelki-
leg. Köszönet drága Istenünknek,  
hogy magyar nyelven is szól az 
ige. Minden műsor építő. Minden 
elhangzott szóért áldjuk az Urat. 
Isten iskolájában tanulunk, míg 
tart földi utunk, a jó és nehéz na-
pokban is. De az Úr Jézus erőt ad 
a megfáradtaknak, megterheltek-
nek, a gyengéknek, a betegeknek. 
Az Úr közel van mindazokhoz, 
akik hittel Hozzá kiáltanak.

O. Erika, Kárpátalja 

Nagyon nagy örömmel adjuk közre 
azok nak a levélíróinknak a listáját, 
akik a legutóbbi pályázatunkra küldött 
munkájukért jutalomban részesülnek. 
Az írások nagy része vagy a mostani 
Antennában, vagy a Lelkiposta műso-
rában kerülnek közreadásra, de néhá-
nyat eltettünk az adventi Antennánk 
gazdagítására is. Köszönjük a tartal-
mas bizonyságtételeket.

Bántó Ernő, Románia
Bárdos Gusztávné, Lénárddaróc 
Boros Zsigmond, Erdély
Bóta Sándorné, Szigetcsép
Dr. Sparksné Széles Erzsébet
Édes Dezső, Marcellháza
Egyed Erzsébet, Erdély  
Hegyi András, Balatonszemes
Hidvégi Lajosné, Kistarcsa
Hostina Irén, Komárno Szlovákia
Jamrik Józsefné, Komárom
Juhász János, Bekecs
Kapus Györgyné, Pécs Somogy
Kiss Ilona, Szatmárnémeti, Erdély
Kővári Antalné, Lajosmizse
Letcsák Jolán, Nagydobrony
Özv. Bódizs Sára, Kraszna  Románia
P. Arany Júlia, Tahitótfalu
Pápai Istvánné, Lovasberény
Pecznyik Pál, Celldömölk
Póczos István, Fényeslitke
Radics Ágnes, Cered  
Répássy Tamás
Révész Andrásné, Kisvárda
Szalóczyné Móray Inke, Budapest
Szigmond Mária, Sásd
Tóth Sándorné, Balatonszemes
Vágó Piroska, Pécska, Románia
Váradi Jenő, Szeged
Varga Mónika

„Lányok, most majdnem 
meghaltunk, de Isten 
megvédett minket.”
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Mivel nagyon régen 
írtam már, ezért egy 
sorozatot kezdek, 
melyben az elmúlt 
időben végbement 
csodaszámba sorol-
ható életképeket sze-
retném megosztani, 
hálával.

10 évvel ezelőtt… egy véradásra men-
tem, ahol azt mondták, hogy inkább 
nekem kellene vért kapnom olyanok 
az értékeim, illetve sürgősen utá-
na kell járnom annak, hogy miért 
ilyen magas a vérnyomásom 31 éve-
sen. Általában hamar mérges lettem 
(felkaptam a vizet), megkeserítve a 
magam és a hozzám legközelebb ál-
lók életét. Valami állandó feszültség 
zakatolt bennem. Hívőként ezt kor-
dában tartottam amennyire tudtam, 
de sokat küzdöttem azzal, hogy nem 
munkálja Isten ügyeit, ha türelmetlen 
és veszekedős vagyok. Bocsánatkérés 
bocsánatkérést követett…, de milyen 
bizonyságtétel ez Jézusról, aki sze-
líd és alázatos? Sokszor csak men-
tegettem magam, hogy hát az apám 
lányaként biztos a lendületesebb/hir-
telenebb fajtából való vagyok, és ez-
zel együtt kell élni, ezt kell valahogy 
szépen megzabolázni. Bizonyos tör-
ténések és események a pillanat tört 
része alatt kiborítottak, volt, hogy 
csak belül, magamban, ami persze 
ártott testnek és léleknek egyaránt. 
A diagnózis után egy magát magas-
vérnyomás specialistának nevezett 
főorvoshoz mentem bízva a szakértel-
mében, tudásában és örültem, hogy 
keresztényként biztos lelkiismerete-
sen utánajár majd mindennek. 5 fé-
le gyógyszert állított be, reméltem 
használni fog… 
Teltek az évek, de az értékekkel to-
vábbra is küszködtünk, félévente 
jártam kontrollra, fizettem egy ha-
lom pénzt, és mindig megállapítás-
ra került, hogy a szívem rendben, az 
érrendszeremmel nincs gond, csak 
szedjem a gyógyszert tovább. Ennyi? 
Azonban minden alkalommal vala-
miféle – cinikusan közölt – érzelmi 
nyomást gyakorolt rám ez a keze-

lő(?)orvos: hogy nem mozgok eleget, 
nem eszek elég zöldséget és gyümöl-
csöt… Minden kontroll kínszenvedés 
volt addig, míg megtanultam kiállni 
magamért és nem tűrni tovább az 
efféle megalázást. Különösen mivel 
mindennek az ellenkezője volt igaz: 
jártam edzésekre, egészségesen és 
változatosan étkeztem. 
Sokat könyörögtem azért, hogy Isten 
tegyen csodát, gyógyítson meg, ha ez 
az Ő akarata. Hittel teli imádságok 
alatt sorra „elvágtam” a felmenőim-
től örökölt betegségek kötelékeit, mert 
nem kell, hogy én is mindben részes 
legyek… viszont a gyógyszereket nem 
mertem abbahagyni.
A nyolcadik évben azonban a Szentlélek 
elkezdett nagyon nyugtalanítani. 
Például a gyógyszerészek minden alak-
alommal megkérdezték: „Ezt mind 
maga szedi? Szükséges?”, ezért min-
dig más gyógyszertárba mentem. De 
kezdtem elgondolkozni ezen a kérdé-
sen. Aztán egyszer csak nem mentem 
többé kontrollra (azért ez bizonyos 
betegségek esetében nem követendő 
példa!!) de úgy láttam, csak felesle-
ges pénzkidobás a magánrendelésre 
járkálás, úgyis mindig ugyanazt hal-
lom és a vérnyomásom sem lesz ala-
csonyabb. Így telt el egy év…
Majd tavaly szeptemberben jeleztem a 
háziorvosnak, hogy a következő nyá-
ron úgy néz ki, hogy férjhez megyek 
(lsd. 2. rész a köv. Antennában) és sze-
retnénk gyermeket, ha az Úr ad, így 
lassan átállíthatjuk a gyógyszereimet. 
Isten azonban kicsit másként tervez-
te. Egyszerűen elindította az áldások 
özönét. Annyira szépen egybefűzött 

minden részletet, elém hozott lelkiis-
meretes orvosokat, kinyitott minden 
ajtót, én meg csak ámulva haladtam 
előre… hát van még remény? 
Egy belgyógyász, egy endokrinoló-
gus, egy sebész, mind szívvel-lélekkel 
törődött velem. A hasi CT kimutatta, 
hogy daganat van a bal mellékvesé-
ben. Egy speciális vérvétel pedig arra 
adott választ, hogy a stresszes álla-
pot miért van olyan erősen jelen az 
életemben. A mellékvese túltermelt 
bizonyos hormonokat, a káliumot ki-
lökte, a sót bent tartotta a szervezet, 
egy-egy órás izomgörcsöket okozva... 
Eltávolították a daganatos szervet; a 
jobboldali mellékvese átvette a mű-
ködést; a vérnyomásom ma, mint egy 
kisgyermeké. A felgyógyulás igazán 
gyors volt, mára nyugodt és kiegyen-
súlyozott lett a testem és döbbenten 
állok a történések előtt. Igaz, hogy sok 
utánajárás, sok Isten által elém kül-
dött orvos és ápoló kellett hozzá, de 
a végén vagyok… A főorvos úr moso-
lyogva csak ennyit mondott: „Még épp 
időben történt… ha megfogant volna 
ezzel a betegséggel (Conn syndroma) 
akkor a gyermek nem élte volna túl, 
és lehet, hogy maga sem…” – Isten jó, 
s az időzítése mindig tökéletes!
10 évvel ezelőtt nem gondoltam vol-
na. De Isten mindezt már előre látta 
és tudta, így gondoskodott, így aján-
dékozott meg szeretetével, irgalmá-
val és kegyelmével. 
„Magasztallak téged, mert félelmes 
és csodálatos vagy, csodálatosak 
alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt!” 
(139 Zsoltár 14)

C. Elek Éva

Frekvenciaváltozás 2017 január 1-től
Szeretettel értesítjük hallgatóinkat és olvasóinkat, hogy 2017 ja-
nuár 1-től változás lesz középhullámú műsorunk sugárzásában. 
Mivel a TWR szerződése az albániai adóval megszűnik, az adott 
időponttól Grigoriopolból sugározzák műsorunkat.
Az új frekvencia: 1548 kHz
Az új időpont: hétfőtől vasárnapig 21 óra!
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Fiatal koromban 
nem igazán szeret-
tem az iskolát. Bár 
megtanultam írni, 
olvasni, számolni és 
szerettem a köny-
veket olvasni. Nagy 
beleélő képességgel 
olvastam főleg tör-
téneti regényeket és 

régészeti tudósítást. Istennek sok esz-
köze van arra, hogy tanítson, vezes-
sen, erősítsen a pályánkon. Egyik ilyen 
a közösség, a másik ember. Nagyon 
szívesen hallgattam mások elbeszé-
lését. Így tanultam meg, hogy az erős 
emelje fel, támogassa a gyámoltalant, 
a tudatlanabbat. Így mondja a Biblia: 
„Ami azonban minket illet, mi nem 
hallgathatunk, hanem beszélnünk 
kell arról, amit láttunk és hallot-
tunk.” (Csel 4,20) 
Mindig vizsga időszak van! Még sen-
ki sem hívta úgy teljes szívből az 
Úr nevét segítségül, hogy ne kapott 
volna üdvösséget. A szívből fakadó, 
kétségbeesett hívás sohasem marad 
meghallgatás nélkül. Ha saját lehető-
ségünk végéhez értünk, ha feladtunk 
minden emberi reményt, hogy ma-
gunkat megmentsük, és már sehova 
sem fordulhatunk segítségért, csak 
fölfelé: nos, ha ebben a kétségbeejtő 
helyzetben az Úrhoz küldünk kiáltást, 
akkor Ő meghallgat minket. „Aki se-
gítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” 
(Róm 10,13) Mindig itt akadunk el. 
Amikor a hit és cselekedet ütközik 
bennem, bennünk. Nagyon régen hal-
lottam egy tanmesét: Egyszer nagy 
árvíz volt egy faluban, mindenkinek 
sikerült elmenekülnie, csak a papnak 
nem. Felmászott a templomtorony te-
tejére, és ott így imádkozott: – Kérlek 
Istenem, ments meg a vízbe fulla-
dástól! – majd hittel várta a választ. 
Nemsokára arra jött egy csónak, és 
mondták neki, hogy szálljon be. Azt 
válaszolta, hogy nem megy, mert őt 
Isten fogja megmenteni. Hiába győz-
ködték. Nemsokára egy másik csó-
nak vetődött arra, de ő ugyanúgy 
elküldte őket. Végül egy helikopterrel 
akarták kimenteni, de azt sem fogad-
ta el, hogy őt majd Isten megmenti. 
A torony összedőlt és megfulladt. A 
mennyben Isten előtt állva megkér-
dezte: „Uram, hát imádkoztam hozzád, 
hittem Benned, és megfulladtam?! 

Miért nem segítettél?” „Fiam – szólt 
Isten – küldtem érted két csónakot, 
és az utolsó pillanatban még egy he-
likoptert is, de hát neked semmi sem 
volt elég jó”…
Sokszor én is mást várok, vagy más-
képp várom a megoldást, mindig meg-
szégyenülök. A közmondás is így szól: 
„A jó pap is holtig tanul.” – hát ez a 
pap nem tanulta meg Isten iskoláját 
– nem jutott el a diplomájáig. Engem 
is iskolába parancsolt az Isten. 1956 
nyarán találkoztam Miskolcon egy 
postatiszttel. Lőcsei Lajos numiz-
matikát tanított nekem, a bibliai ér-
tékekről, a mennyiségekről, a jézusi 
élet értékéről. Az ötvenes évek végén 
Vida Sándor és Balázs Károly karolt 
fel. Vida Sándor egy betűszedő nyom-
dász Bibliafordító és sok írás szerző-
je többek között a „Vetés és Aratás” 
folyóiratnak is. Balázs Károlynak 
több könyve jelent meg pl: a Bibliai 
Konkordancia. Sokat tanultam tőlük 
a Biblia szépségéről, a korok fontossá-
gáról és annak megkülönböztetéséről. 
Kiss Márton boncmester a patológiai 
intézetből Dr. Kiss Ferenc orvos pro-
fesszor segítője. Sokat tanultam tőle 
az emberi tartásról, az állhatatosság-
ról, kitartásról nehéz időben. Isten 
lényének tiszteletéről és a közösség-
ről. Nagy csodálója voltam Túrmezei 
Erzsébetnek. Életének utolsó ideje ta-
nított engem, különösen hogy szemé-
lyesen is ismerhettem. Így vall egyik 
versében: ”A legnagyobb művészet” 
címűben: 

„A legfőbb művészet, tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni!...
Teljesen ezt a művészetet
Megtanulni nehezen lehet.
Ára öregen is sok küzdelem,
hogy a szívünk csendes legyen
s készek legyünk beismerni:
Önmagamban nem vagyok semmi!”

Hatvan évem a Gyülekezetben nagy 
kegyelem, hálás a szívem a sok-sok 
tanulásért és tanításért. Szívesen bele 
kiáltanám minden ember szívébe az 
első Korinthusi levél 13. részét, mind 
a 19 versét. Most csak egy versszakot 
emelek ki: „Amikor gyermek voltam 
úgy beszéltem és úgy gondolkodtam, 
mint a gyermek. Mikor azonban fel-
nőttem elhagytam a gyermekes dol-
gokat.” Hadd hozzak ide két vallomást 
versbe szedve.
A dal részlet szerzője: L.L. Junior a 
„Fekete vonat” frontembere

…„Mert a jóból és a rosszból
Mindig mindenkinek jár
Az élet iskolájában Isten a tanár
S majd jön a halál
A választás itt nem az ördögé
Ha jó voltál a földön
Fenn is várnak a jók közé
Tudom már az ég a határ
Az élet után a halál
De én az életet választom!

Ady Endre: Teveled az Isten

Az Istenhez gyönge szódat emeled
Teveled lesz akkor az Isten.
Elvesztetted szegény, kóbor magadat:
Ha szabad: segítsen az Isten.

Perc-barátok kedve már elköltözött: 
Búk között itt lesz tán az Isten.

E szép élet nem sok örömet hozott:
Gondozott azonban az Isten.

Az Istenhez gyönge szódat emeled:
Teveled lesz akkor az Isten.

Két vallomás, tanuljunk belőle! Légy 
szorgalmas, védd meg a diplomádat 
Isten iskolájában. A tanulás célja nem 
a tudás, hanem a helyes cselekvés.

Bödös József

Nagy örömmel tudatom, hogy nemrégiben vásároltam egy kis 
taranzisztoros rádiót. Néha recseg és zúg, de addig forgatom a 

megfelelő irányba, hogy végig tudom hallgatni az adást. Ha az önök ma-
gyar nyelvű műsora véget ér, átváltanak lengyel nyelvre. Azt is meghall-
gatom és értem is, mert a szláv nyelvek hasonlóak. Dicsőség az Úrnak, 
hogy több nyelven is tudok és hallgathatom az evangéliumot. Isten áldá-
sos munkáját kívánom továbbra is. Testvéri szeretettel

H. Irén és családja Révkomáromból

Isten nevében szívélyesen köszöntöm önöket és a hallgatókat!
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Édesapám sokat volt börtönben a kommunista időkben, 
főleg az 1950-60-as években. Ellenkezett az akkori ható-
ságok intézkedéseivel, az 1950-es években volt a beszol-
gáltatások ideje, és többször is feljelentették. Cselekedeteit 
„feketézésnek” nevezték, melyekre manapság azt mon-
danák, hogy jó üzleti érzéke van, vállalkozó szellemű, 
jó kereskedő ember. Így történt ez 1956-ban is. Hasonló 
cselekedetek miatt börtönben volt a forradalom idején. 
Amikor kitört a forradalom, az nem kerülte el Vámospércset 
sem, ahol éltünk, én ek-
kor 6 éves óvodás voltam. 
Hazafelé menet az óvodából 
a Községi Tanácsháza kör-
nyékén sokféle könyv hevert 
az utcán, nagy felfordulás 
volt a falu főterén. Néhány 
„piros” könyvet – mint óvo-
dás gyermek – felszedtem 
az utcáról, – nem laktunk 
messze a Tanácsházától –, 
és boldogan vittem haza. 
Sok volt ott belőle és nem 
kellett senkinek. Lenin könyvek voltak. Édesanyám, mi-
kor meglátta, döbbenten rám szólt: azonnal vidd vissza, 
ahonnan hoztad, tudod apád most is börtönben van, nem 
szabad ilyet hazahozni, még baj lesz belőle. Én visszavittem 
azonnal ezeket a könyveket, többen voltak ott a téren és én 
sietve hazamentem. 1956-ról ez a gyermekkori élményem. 
Olyan jót is hozott ez a forradalom, hogy édesapám am-
nesztiát kapott, és azon a héten hazajött a börtönből a 
Dunántúlról. Ez nagy örömet jelentett a családban, mert 
én nagyon szerettem az édesapámat is, akármilyen ember 
volt, akkor is az én apám és én szeretem őt. Ha gyermek-
ként csúfoltak amiatt, hogy hívő vagy, apád börtönben 
van, akkor csendben maradtam, bár nagyon fájt, rosszul 
esett. Gyermekfejjel sok mindent nem értettem. 
Ezidőtájt történt, hogy édesanyám két testvére, a húga és 
a bátyja, aki már családos ember volt, nyugat felé disszi-
dáltak, szerencsésen átjutva a határon. Bécsbe kerültek, 
egy ideig ott a menekülttáborban voltak, onnan mentek 
ki Amerikába. 1956-ban, amikor édesapám hazakerült a 
börtönből az amnesztia után, és tudomást szerzett erről 
a disszidálásról, elhatározta hogy ő is elmegy, elhagyja 
az országot. 1956-ban késő ősz volt, amikor barátjával 
Zoli bácsival útra keltek Vámospércsről. Édesanyámmal 
megbeszélték, hogyan szereznek egymásról tudomást a 
jövőben. Vonattal mentek Nyugat-Magyarországra és 
eljutottak Kapuvárra. Ők még nem jártak itt. Igen, de a 
vonattól az idegeneket a rendőrségre vitték. Ott már sok 
honfitársuk volt, akik nyugat felé igyekeztek. Nem értet-
ték mi történik velük. Ekkor már nehéz volt Ausztriába 

átjutni. A rendőrségen elővették őket, beszéljenek róla, 
mit keresnek erre, hova akarnak menni? Nem beszéltek, 
nem válaszoltak a kérdésekre. Kegyetlenül megverték 
őket. Elmesélte, hogy kinézve az ablakon, onnan ahol 
fogva tartották őket, az udvaron bitófa volt, és felette egy 
deszkára ez volt ráírva: Így jár, aki disszidál. Sajnos na-
ponta felakasztottak valakit, aki nem tudta elmondani, 
mijáratban van arrafelé. Azt mondta neki a vallató tiszt: 
egy éjszakát kapnak, ha reggelre nem beszélnek, akasz-

tófa vár rájuk. Mindketten hívő emberek voltak. 
Nehéz helyzetben igazán megtanul az ember  
imádkozni. Röviden, lényegre törően kérték Isten 
segítségét. Ekkor – különös módon – édesapám 
eszébe jutott, hogy van neki egy édes unokatest-
vére, aki katonatiszt, és tudta pontosan hol, me-
lyik alakulatnál, milyen rangban. Kaposváron 
szolgált az unokatestvére. Bár régen találkoz-
tak, de jól ismerték egymást. Reggel a vallatás-
nál el fogják mondani, hogy tulajdonképpen ők 
eltévedtek, nem Kapuvárra, hanem Kaposvárra 
akartak utazni az unokatestvérüket meglátogatni. 
Majd mondják a nevet, ezt a katonai alakulatot, 

ahol a rokon szolgálatot végzett. Vámospércs az ország 
keleti részén van, ahonnan ők nem Kapuvárra, hanem 
Kaposvárra tervezték útjukat, tehát csak eltévedtek. Ha 
telefonon ezt igazolják, megkérdezik, leellenőrzik, és ha 
az unokatestvére vállalja őket, akkor ők megmenekül-
nek. Ezt tervezték éjszaka és imádkoztak. 
Reggel valóban hívatták őket, hogy mondják el mit ke-
restek itt a nyugati határszélen? Az édesapám az előbb 
leírt történetet elmondta, hogy ők eltévedtek. A vallató 
tiszt meghallgatta őket és kiment. Telefonon „K” vona-
lon ellenőrizte az elmondottakat. Vártak, majd egy idő 
múlva jött a tiszt és közölte velük, hogy máskor jobban 
nézzék meg, hova utaznak, az unokatestvér várja őket. 
Így menekült meg a biztos haláltól 1956 őszén édesapám 
a barátjával, Zoli bácsival együtt. A történet eddig szól, 
később mikor már felfogtuk a történteket, tanulságul el-
mondta nekünk és többieknek is.
Ettől a haláltól megmenekültek, mert volt egy ember, aki 
ismerte és vállalta őket. De aki ezt a történetet hallod vagy 
olvasod, hogy vagy lelkileg? Ismered-e az Úr Jézust, aki 
megbocsátja bűneidet és örök életet ad? Hiszel benne? Ő 
vállalt bennünket. Egy kedves ének jött elém mikor ezt 
a történetet leírtam: 
„A mennyben fenn a trónusnál a Krisztus értem közbenjár,
Nagy főpap, égi kezesem, örökre biztos védelmem.
Markába véste nevemet, szívébe írta nem feled,
Örökké Ő lesz pártfogóm, elnémul minden vádolóm,
Elnémul minden vádolóm.”

K. Imréné, Debrecen

“Emlékezz, a jelen az egyetlen 
idő, amikor megmenekülhetsz. 

Nincs hit, nincs bűnbánat, 
nincs megtérés a sírban – 

egy lelkész sem fog ott már 
szólni hozzád. Ez az idő a 

megtérésre.” (C.H. Spurgeon)

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2015-ös adó-
évben az 1% felajánlásakor Alapítványunk mellett döntöttek. Ennek összege 350 966 Ft volt, ame-
lyet teljes egészében az Antenna újság karácsonyi számának kiadására fordítunk! 
Isten áldását kívánjuk minden adományozónk életére!
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Csodálatos ajándék számomra, hogy  
ott lehetek a mennyei iskolában, diák-
társaimmal együtt tanulva és halad-
va előre sok-sok próba és harc között.  
Elgondolkodva ezen az iskolán: ide nem 
kellett felvételizni, pontokat gyűjte-
ni, csak dönteni, akarsz-e ide jönni? 
A meghívás kész volt, minden elké-
szítve, személyválogatás nélkül min-
denki számára kész a lehetőség ma is.  
Nagy kérdés, kitől és mit akarsz ta-
nulni? Mi a célod? Áldott legyen az 
Úr Jézus, aki a földi, evilági sok isko-
lai tanulás után elvezetett az Ő min-
dent felülmúló iskolájába, az új életre, 
melynek tanulója lehetek, akarok lenni 
egész életemben, ingyen kegyelemből.  
Hála és dicsőség az Úrnak, hogy van 
könyvünk, a Biblia, ami az Élet köny-
ve, és ami abban meg van írva, az az 
egyedüli igazság. Ezt tanulmányoz-
va, kutatva,  feltárul az igazi élet út-
ja előttem, mely csodálattal töltött 
el. Felismertem, hogy az Úr akarata 
teljesen más, ellentéte a világi élet-
nek. ”Én pedig azt mondom nektek, 
szeressétek ellenségeiteket, áldjátok 
azokat, akik  titeket átkoznak, jót te-
gyetek azokkal, akik titeket gyűlöl-
nek, és imádkozzatok azokért, akik 
háborgatnak és kergetnek titeket.”  
Máté 5,44. 
Ezt bizony nehéz lecke megtenni, de 
nem egyedül kell, hanem van se-
gítség az Úrtól, és Ő példát 
is hagyott számunkra. 
„...és tanuljátok meg 
tőlem,  hogy én szelíd 
és alázatos szívű va-
gyok….” Máté 11,29b. 
Igen jó kérnem minde-
nek között, hogy: „Taníts 
minket  úgy számlálni napjainkat, 
hogy bölcs szívhez jussunk.” Zsolt 90,12
Mert tudom most már, hogy: „Mert  
nem az én gondolataim a ti gondo-
lataitok, és nem a ti utaitok az én 
utaim, így szól az Úr.” Ézs 55,8
Több évet éltem italozó életben elme-
rült férjem mellett, kértem, vártam, 
hogy megváltozzon, emberileg segí-
tettem is neki ebben, sok mindent 
megpróbálva, eredménytelenül. Az 
Úr látta, tudta az én vágyam, de az Ő 
útja, akarata más volt. Szólt hozzám, 

hogy  neked kell megváltozni, elfogad-
ni őt hibáival, szeretni így, amilyen. 
Hiszen könnyű azt szeretni, aki jó, 
de szeresd azt, aki nem olyan, mint 
ahogy gondolod. Felismertem az Úr 
csodálatos, igazi szeretetét, mellyel  
körülvett és veszi a világot. Nem ar-
ra tekint, ki milyen, hanem Ő maga a  
szeretet, és a szeretet  által lehet győ-
zelmet aratni, aminek győztes helye a 
kereszt. Ebben a győzelemben járva, 
harcolva, sokat bukdácsolva, de hit-
tel haladva előre, az Úr segítségével 
kitartva, 17 éven keresztül mellette, 
ígéretére építve tudom, hogy  haza-
ment, bár fiatalon – 49 évet kapott a 
földön. Áldott tanítást kaptam ebből 
a helyzetből, hiszen a gonosz ördö-
gi hatalom volt az, amely őt uralta. 
Például a csúnya beszéd, dühöngés, 
kötekedés, bántás, számomra próba-
ként, hogyan állok meg és tartok ki. 
Bevallom, hogy voltak végső gondola-
taim, hogy nem bírom már, elmegyek, 
öngyilkos leszek, de az Úr mellém állt, 
elvette rólam ezt az igát, új erőt adott 
naponta, reménységgel Őreá nézve, 
építve, segítségül hívva lett győzelmes 
a kitartás. Sokszor üzent az Úr: „...ha 
késik is, bízzál benne.” Habakuk 2,3 
Áldássá lett a várakozás és örömre 
fordult, testi hiányát, mint férj, az Úr 

tölti be. „Mert férjed a te te-
remtőd, seregeknek Ura 

az Ő neve…” Ézs 54,5b
Az élet egy nagy isko-
la, mely mindig tud 
újakat adni, a mi ja-

vunkra és az Úr dicső-
ségére van.  Fontos ebben 

az iskolában az alap, hogy kire 
építek és mit? 
Számunkra a biztos alap Jézus Krisztus 
mint kőszikla, Rá építve, jól tanulva és 
cselekedve, az Ő akaratát és igazságát 
követve. Lelki gyümölcsöket terem-
ve, tudva azt,  hogy: „Mert mindnyá-
junknak leplezetlenül kell odaállnunk  
a Krisztus ítélőszéke elé, hogy min-
denki megkapja amit megérdemel, 
aszerint amit e testben cselekedett, 
akár jót, akár gonoszat.” 2.Kor 5,10 

R. Andrásné, Kisvárda

Kitől akarsz tanulni?
Isten iskolájában járva lehet meg-
tanulni mindazt, amit e világi 
egyetemeken – bármilyen kiváló 
pedagógiában – lehetetlen elsajátí-
tani. Íme, ezt láthatjuk a Bibliában 
már a Teremtés könyvétől végig a 
Jelenések utolsó mondatáig. 
Isten iskolájában tanulta meg Mózes 
Isten csodálatos szabadításának 
tervét, ami majd az Úr Jézus ál-
tali minden bűn rabságából a sza-
badítást hozta el, és véghez viszi 
minden megtérő megváltott em-
ber életében. 
Isten iskolájában tanulták meg a 
próféták Isten sokféle üzenetének 
közvetítését, akár egyetlen személy, 
vagy nemezetek felé. Ebben a cso-
dálatos iskolában hallották és ta-
nulták meg az egyszerű halászok, a 
tanítványok az emberek halászását 
a bűnök tengeréből. A Mester isko-
lájában tudjuk magunkévá tenni 
hogy: „Tanuljátok meg tőlem, hogy  
én szelíd és alázatos vagyok.” 
Ebben az iskolában tanulta meg 
Saulus mindazt, amit más isko-
lában nem tanult, hogy ami az-
előtt nyeresége volt, az a Krisztus 
Jézusban kapott megváltott élete 
szempontjából kár, és szemétnek 
ítélt. Kész volt ezért a gazdagsá-
gért vállalni  a mártíromságot, és 
sok millió megváltott testvérünk 
is hasonlóképpen. 
Végül Isten iskolájában lehet meg-
tanulni, hogy ki vagyok, és kicsoda 
Isten. Honnan jöttem és hova tar-
tok? Hogy Ő szerető, de igazságos, 
hogy szereti a bűnöst, de gyűlöli a 
bűnt. Nála, Őtőle tanulhattam meg 
mi a  bűnbánat, valamint a bűnbo-
csánat, ezért Ő tud képessé tenni 
a megbocsátásra is kivétel nélkül.  
Hosszú életem folyamán arany-
betűkkel szeretném szívembe írni 
mindazt a megszámlálhatatlan jót, 
áldást, amelyeket Istenem és drá-
ga Megváltóm, Mesterem iskolájá-
ban mint méltatlan, de kegyelme 
által megigazult bűnösként állha-
tok színe előtt.

B. Zsigmond Erdélyből
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1967-ben tértem meg, és 1968 októbe-
rében merítkeztem be a pécsi baptista 
gyülekezet imaházában. Azóta tanu-
lok Isten iskolájában kisebb nagyobb 
sikerrel. Vannak dolgok, amiket Isten 
rám bízott, mint szolgálatot máso-
kért. Például a másokért való imád-
ságot. Ha ebben megfáradok, újra és 
újra az Ő igéje által megerősít, hogy 
ne hagyjam abba. Vannak más szol-
gálataim is, mint az idősek látogatása 
és a gyülekezetben való szóban vagy 
versben való bizonyságtevés. Néha a 
sátán súgja, hogy miért mindig te, de 
az Úr újra megtanít arra, hogy Őreá 
hallgassak és ne másra. Olyan dol-
gok is vannak az életemben, amikor 
Jó Atyámnak komolyabban be kellett 
avatkozni és tenni azért, hogy meg-
tanuljam a leckét.  
2012 őszén, mivel férjemmel nyugdí-
jasok vagyunk, a hosszú téli estéken 
bekapcsoltuk a televíziót. Több soro-
zat ment benne és azt néztük, mindig 
vártuk mi lesz a következő részben. De 
egyszer csak rájöttünk, hogy nem jó 
ez így, abba kellene hagyni, mert sok 
idő, és még az én nyugalmamat is el-
vette. Próbáltuk abbahagyni, egy-két 
nap sikerült, de csak kíváncsiak vol-
tuk, mi lett ezzel-azzal a sorozatban, 
és ez így ment januárig. 
Január első hetében imahét volt, ami 
nagyon megérintett, és azt kértem 
Istentől, hogy újítsa meg életemet, 
hitemet. Január 26-án Mohácsról jöt-
tünk haza, mikor egy kanyarban ál-
ló kocsiba beleszaladtunk. Jó Atyám 
elkezdte a tanítást és a megújulást 
életemben és életünkben. Az autónk 
totálkáros lett, nekem nyakcsigolya 
törésem, borda törés, és több helyen 
zúzódás. A férjem megúszta egy ki-
sebb mellkasi fájdalommal, amit az 
ütéstől kapott. De akiknek nekimen-
tünk azoknak az ijedtségen és a kocsi 
hátuljának összetörésén kívül semmi 
bajuk nem lett. Akkor úgy éreztem, 
hogy Isten próbára tette az én éle-
temet. Sokat kellett várni, míg kór-
házba kerültem, de szívem tele volt 
hálával azért, hogy csak én sérültem 
meg. Sem a férjem, sem a másik ko-
csiban lévők nem. 
Négy napot voltam kórházban, nagyon 
rossz volt, olyan kiszolgáltatottnak 
lenni, mert nem kelhettem fel. Mikor 
haza jöttem, a férjem ápolt, de ele-

inte egyedül nem tudtam felkelni és 
lefeküdni sem, és az evés, fürdés is 
nagyon nehezen ment. De volt időm 
gondolkodni! Először nem tudtam 
imádkozni, csak hálaadással volt tele 
a szívem, hogy nem lett nagyobb baj.  
Reggelente mindig szoktunk igét ol-
vasni és január elsején Isten ígéretei-
nek tárházát vettem elő. Nem tudtam 
miért, de a Jó Isten már akkor tudta, 
hogy erre lesz szükségünk. Nagyon 
sok ígérettel bátorított bennünket: „De 
fölragyog majd az igazság napja szá-
motokra, akik nevemet félitek, és su-
garai gyógyulást hoznak.” (Mal 3,20) 
A sok ígéret mellett arra is tanított, 
hogy nem jó azt a sok butaságot nézni 
a Tv-ben. A baleset óta nem nézünk 
semmilyen filmet és sokkal nyugod-
tabbak és békésebbek az éjszakáim. 
Majd még ebben az évben sok próbát 
kaptunk balesetünk után. Nem sok-
kal később a vejünk került kórházba 
perforált vakbéllel, ami az életébe is 
kerülhetett volna. Nyár elején egyik 
unokánk került kórházba. Egy vas-
rúddal játszott, és a combjánál fel-
szúródott olyan mélyen, hogy azonnal 
műteni kellett. Azt mondta az orvos, 
ha egy kicsit arrébb megy a bot, nem 
tudják megmenteni az életét. Majd 
egy másik unokánknak a felső lábszár 
csontja összecsúszott a forgócsonttal, 
későn derült ki mi a baj, végül egy 
komoly műtéten esett át. A rendőr-
ségre kellett járnunk kihallgatásra 
a baleset miatt. Nagyon nehéz lecke 

volt, amit meg kellett tanulnunk. De 
„Meghallgatta az Úr hangos síráso-
mat! Meghallgatta könyörgésemet az 
Úr, imádságomat elfogatta az Úr.” 
(Zsolt 6,9-10)
A sok drága ígéret mellett is nagyon 
nehéz volt a lecke, a sok próba, pe-
dig olyan ígéretet is kaptunk, hogy: 
„Gondol ránk  az Úr, meg fog áldani.” 
(Zsolt 115,12) Ennek ellenére mégis 
majdnem összeroppantam, mikor a 
férjem figyelmeztetett, hogy szerin-
te a Sátán kísért engem, nem akar-
ja, hogy megújuljak és megtanuljam 
a leckét. Ekkor sírva könyörögtem 
és esedeztem mennyei Atyámhoz, 
hogy szabadítson meg a kísértőtől, és 
megtette. Kimondhatatlan hála volt 
és van a szívemben a szabadulásért. 
Azóta is tanulom, hogy kell Istenem 
akarata szerint élni. Most ebben az 
évben is adott próbákat. Az egyik 
unokámnál agydaganatot állapítottak 
meg. Azonnal műteni kellett, azóta túl 
van a sugárkezelésen. Meghallgatta jó 
Atyánk imáinkat és jól van. Most is-
kolakezdés előtt a másik unokámnak 
volt vakbél műtétje, ami szintén per-
forált, 5 napig szinte élet halál között 
volt. Mindkettőnél sírva könyörögtem 
értük az Úr Jézushoz. Mikor ki tud-
tam mondani, hogy legyen meg a Te 
akaratod, mindketten jobban lettek. 
Nagyon hálás vagyok, hogy a Jó Isten 
iskolájában tanulhatok.

K. Györgyné, Pécs

Alig várom…
Alig várom, hogy elhagyjam,
ezt a bűn fertőzött Földet,           
melyben oly sok „jaj” szót mondtam, 
hullattam sok fájó könnyet.
Engemet is jól megedzett 
a sok próba, sok fájdalom, 
verejtékes munka során 
elfáradt a lábam, karom. 
Lelkem szeme bűnbánattal
tekint hívők hona felé, 
szégyellem, hogy sok miértet
küldtem áldott Atyám elé.
Van egy csodás örök város,
ne az elmúlóba higgyek, 
Atyám azért próbál engem,
bűn álmából felébredjek. 

Atyám, hálásan köszönöm
a sok próbát, betegséget, 
hiszen csak így kerülöm el 
a gyehennát, sötétséget. 
Világ szűkül körülöttem, 
gyengén, négy fal között élek, 
várom, hogy e rozzant sátort 
mikor hagyja itt, a lélek. 
Ámde amíg szívem dobog, 
versben hívom a lelkeket 
új Földön, a dicső honba 
gyermekeket, felnőtteket.
Abban: örök szeretetben,
nagy örömben, zsong az élet, 
áldott Atyánk közelében, 
létünk soha nem ér véget. 

Pecznyík Pál
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A megszentelődés, mint vizsgakérdés, 
egy keresztyén naponkénti életkérdé-
se. Egy államvizsgán erre a kérdésre 
saját életpéldával és a Bibliából vett 
igék helyes hivatkozásával érkezett 
válasz, de a „fogalom” meghatározá-
sánál inkább nagy elődök, és történel-
mi tettek felsorolását kérték, hogyan, 
és kik által terjedt az Evangélium. A 
bizonyságtételt természetesen meg-
előzte a szentté lenni Krisztusi pa-
rancsra – mint akarati tényezőre –, és 
a Szent Lélek vezetésének való teljes 
engedelmességre hivatkozás Igékkel.    
Adott volt egy dilemma, amit alázat-
tal és nagy felelősséggel kellet kezelni. 
Mások példája fontosabb, meggyőzőbb 
lenne a saját, mai életpéldánál… De 
hát a bizonyságtétel tartalma a má-
ban is odaszánásról, szolgálatról, fe-
lemás igában egy állandó küzdésről, 
szellemi harcról és Istenre figyelésről 
szól. Kérdések fogalmazódtak meg 
bennem: Gondolunk e komolyan a 
számonkérésre? Hogy tekintünk a 
mai bizonyságtételekre, bizonyság-
tevőkre, követendő példaképekre? 
Időszerű, lelki választ kaptam. Isten 
és emberek előtti megmérettetés és 
lelki gyümölcstermés kell! A Bibliában 
lévők az ihletés által megmérettek. A 
mártírok vére Istenhez kiált. Az ismert 
és ismeretlen elődökről elbeszélések, 
emlékiratok szólnak, történelmi tar-
talommal bírnak, „emberi” következ-
tetéssel, véleményezéssel, akkor is, ha 
az említett testvér élete fénysugárrá, 
és sóvá igyekezett lenni. De vajon 
hányszor kellett neki is „Istenem, légy 
irgalmas” kéréssel felkiáltania?(!) – 
mert ember volt, ugyanúgy, mint mi. 
Jézusra mutató életszakaszaik igenis 
lehetnek követendők, jó példát adók! 
Urunk, aki szeret, reálisan ítél, aki a 
szíveket vizsgálja, aki mindent lát és 
tud, bizonyosan megmérte megszen-
telődésüket is. Az eredmény titok.
Az élet iskolájáról mindig jelen idő-
ben szokás beszélni, ahol, és amikor 
történik az ember formálódása. Tény, 
hogy ebből egyre inkább kimarad 
Isten, az Ige, a Szent Lélek kitöltetését 
pedig csak kevesen értik. Ezért nem 
a sikeresség, vagy a gazdagság hiá-
nyozhat belőle, hanem a bölcsesség, 
a kegyesség, ami nem azonos a tudás-
sal, a rátermettséggel, az a Péld 9,10 
szerint Istenfélelemből ered. Látható 
és láthatatlan információk, aktív, vagy 

inaktív behatások érik, alakítják ma 
is az életet, a megjelölt cél motivál-
ja, a megélhetés gondja ösztönzi, de 
rendszerint érdek szintűre csonto-
sodik az évek során, önigazság vagy 
önvád közé szorítva.
Hívő életünk is törékeny egyensúly-
ban van. Tanulmányozható számtalan 
szisztéma, figyelembe vehető pszicho-
lógiai tanács, és működő teszt, de át-
léphetők régi emberi normák is, egyre 
jobb életvezetéssel követhető bevált-
nak titulált struktúra. S mint egy őrlő-
malom köve: monoton beidegződéssé 
válik, és már az etikai mérce sem úgy 
működik… Az ember lelkét finom rez-
dülések „megzavarják” a lelkiismeretén 
keresztül, de a tiltó táblákat még sem 
akarja észrevenni, sem azok szerint 
változni, legújabban még a csendet 
is elutasítja. Pedig maradandó érték 
teremtése történne… Ezek vertikális 
hatások, melyre jól tenné ember, – de 
különösen a hívő (!) – , ha figyelne, ha 
megfontoltan reagálna, ha hittel ku-
tatná a forrást, s megengedné, hogy 
abból új élet fakadjon. Új kezdet, le-
tisztult mértékkel. Önigazság helyett 
alázat, önszeretet helyett más javát 
kereső identitás, elhagyva a megta-
gadott, megítélt régit. 
„… aki elkezdte bennetek a jó munkát, 
elvégzi a Krisztus Jézus napjára…” 
(Fil. 1,6) Igen, az engedelmesség a 
kulcs. Engedelmesség, de kinek? Ha 
Isten Fiának, Jézus Krisztusnak, pél-
dájának, és örökkévaló beszédének 
az Igének, akkor az élet iskolájából 
átlépés történik az Isten iskolájába. 
Az engedelmesség egyúttal próba is! 
Ha egy-egy Igei üzenet, feladat, ké-
rés, vagy parancs engedetlenül lepe-
reg, üres marad a szív, az igazságra 
terméketlen az értelem, és nincs lel-
ki növekedés. De ha áldozatvállalás, 
önzetlen szolgálat és Istendicsőítés 
történik, kibeszélhetetlen az öröm, a 
lélek gyümölcstermővé válik a kapott 
kegyelemi időben. Erősödik a hit és 
mindent betölt a Krisztusi szeretet. 
Ez a tanítványi elhívás, mely egy éle-
ten át tartó tanulással járó szolgálat. 
De már „éretten” és „mester” fokon!
Ki és hogyan tette eddig, hányan te-
szik ma így, és a jövőben hogy lesz, a 
történelem Ura tudja, Ő mindenek-
ben minden. Kegyelme örök! Hidd 
el, ennyi teljesen elég.       

H. Lajosné

Erős vár a mi Istenünk
Erős vár a mi Istenünk, 
Jó fegyverünk és pajzsunk. 
Ha ő velünk, ki ellenünk? 
Az Úr a mi oltalmunk. Az ős ellenség 
Most is üldöz még, 
Nagy a serege, 
Csalárdság fegyvere, 
Nincs ilyen több a földön.

Erőnk magában mit sem ér, 
Mi csakhamar elesnénk, 
De küzd értünk a hős vezér, 
Kit Isten rendelt mellénk. 
Kérdezed: ki az? 
Jézus Krisztus az, 
Isten szent Fia, 
Az ég és föld Ura, 
Ő a mi diadalmunk.

E világ minden ördöge 
Ha elnyelni akarna, 
Minket meg nem rémítene, 
Mirajtunk nincs hatalma. 
E világ ura Gyúljon bosszúra: 
Nincs ereje már, 
Reá ítélet vár, 
Az ige porba dönti.

Az ige kőszálként megáll, 
Megszégyenül, ki bántja. 
Velünk az Úr táborba száll, 
Szentlelkét ránk bocsátja. 
Kincset, életet, 
Hitvest, gyermeket 
Mind elvehetik, 
Mit ér ez őnekik! 
Mienk a menny örökre!

Luther Márton

Az áldott mennyei 
Atyának adok hálát, 
hogy  még hallatszik az 
ige figyelmeztetése, ami 

a Mera rádión keresztül hangzik 
felénk, hallgatókhoz. Hálásan kö-
szönöm  minden egyes műsoru-
kat, hiszen ezek minden nap előre 
visznek a hitéletemben.  Köszönet 
odaszánt életükért, hogy mi hall-
gatók is felfigyeljünk arra, amit  
Isten üzen számunkra, hogy mi-
ben kell még  az életünkben vál-
toztatni, hogy jobban tudjunk  
világítani ott, ahova az Úr  he-
lyezett. Imáimban szüntelen ott 
vannak. Köszönöm az Antennát, 
a műsort, amit ha kiolvasok, to-
vább  adom mások épülésére. Az 
Úr áldását kérem életükre, erőt 
egészséget építő munkájukhoz.

S-né Irén,  Monor
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Szép szerelmi házasságként indultak. 
Két értékes ember. Mind a ketten sze-
rették Istent. Mind a ketten feltalál-
ták magukat és otthonuknak érezték 
a saját gyülekezetüket. Mind a ket-
ten örömmel vállalták és nevelgették 
gyermekeiket is. Mind a ketten meg-
alkuvás nélküli idealisták voltak. Ami 
alatt az értendő, hogy szinte a naivitás 
határáig bíztak az emberekben. Amit 
kimondtak, ahhoz ők ragaszkodtak. 
Kerülték az alap nélküli lelkesedést, a 
dolgok felületes megoldá-
sát, a számító, még a hát-
só gondolatokkal terhelt 
áldozatvállalást is. Mind a 
ketten szerények voltak étke-
zés, öltözködés, komfort-igény 
dolgában. Otthonuk mégis bé-
kés és vonzó volt.
Volt közöttük a sok azonosság mellett 
néhány különbség is. Az egyik igen 
gyors volt, a másik lassúbb. Az egyik-
ből kirobbantak az ötletek, a másik 
pontos volt és kitartó. Az egyik szí-
nesebb egyéniség volt, a másik sze-
lídebb természetű. Az egyik világot 

látott, a másik otthonülő. Ezek a kü-
lönbségek nem voltak nagyok, még-
is egy idő után ránehezedett kettejük 
kapcsolatára. Úgyhogy egyszer csak 
maguk se tudták miért és hogyan, be-
lülről csendesen szenvedni kezdtek. 
Mindegyik hordta a maga igazának 
terhét. Nem igen beszéltek erről. Ettől 
függetlenül mindkettő végezte a ma-
ga dolgát hűségesen napról-napra.
Aztán egyszer csak csendesen, – ma-
guk se tudták, hogy hogyan, – de mil-

liméterről-milliméterre 
közeledni kezdtek egy-
máshoz. Napról-napra 

valamit elmosott valami-
féle csendes titok a nem is 

olyan fontos dolgokból, ami 
belülről tette őket keserűvé 

egymás iránt. Apránként fedez-
ték fel azt az értéket, ami hiányzott 
az egyikből, de pontosan belepászolt 
a másikba. Idő telt el, amikor végül 
már nem is értették, hogy mi is volt 
az a valami, ami korábban szomorú-
vá tette őket. 
Megváltozott körülöttük a levegő is. 

Sokkal jobban egymásba szerettek, 
mint fiatalabb korukban. Ettől fogva 
sokat-sokat beszélgettek. Ha egy-két 
napot el kellett szakadniuk egymástól 
– ügyes-bajos dolgaik miatt, – máris 
nagyon-nagyon hiányoztak egymás-
nak. Már mások is azért keresték fel 
őket, hogy egy kis derűt, jóízű békes-
séges levegőt szívjanak náluk. Többen 
elmondták, már repedezett a házas-
ságuk, de a náluk töltött néhány nap 
hangulata, ahogy látták őket egymásra 
nézni, egymáshoz szólni, – elindította 
őket is egymás felé. Meggyógyultak.
Pedig egy szó se hangzott el semmiféle 
válságról. Nem volt semmiféle pszi-
chológiai okosság, kegyes megdolgo-
zás, vagy érdekes bizonyságtétel. Ők 
meg csak úgy voltak, mint máskor. 
Reggel reggeliztek, reggeli után imád-
koztak, aztán hozzáláttak a minden-
napi munkájukhoz. Felásták a kertet, 
vagy éppen megkapálták. Elültették a 
virágokat és meglocsolták. Megfőzték 
az ebédet, és meghívták rá a vendé-
geket. Csak ennyi.

Hegyi András

Evangélikus családban vallásosan 
nevelkedtem. Jártam templomba, 
olvastam a Bibliát, de ez nem töltötte 
ki az életemet, mellette más is volt: a 
világ, zene, sport, szórakozás. A ze-
ne alatt értem a rock zenét, annak 
a megszállottja, kötözöttje voltam. 
Lemezgyűjteményem volt, sok lemez-
zel. Jártam koncertekre is. A sport 
alatt értem: futballrajongó voltam, 
sokat jártam meccsekre, a szórako-
zás alatt a haverokat, az italt, alko-
holt értem. Szakács vagyok, s ennek 
kapcsán olyan vendéglátóhelyeken 
dolgoztam, ahol nem volt nehéz hoz-
zászokni egy két pohár italhoz. Nem 
tudtam a mértéket, ellenállni sem 
tudtam. Életem üres volt, szegény. 
Háromszor kerültem életem folya-
mán olyan helyzetbe, ha nem történik 
úgy, ahogy történt, akkor meghalok, 
s örök kárhozatba jutok. A harmadik 
eset nagyon súlyos volt: 1992 nyarán 
történt, a barcelónai olimpia kezdete-

kor, a szombathelyi vasútállomáson. 
Rossz vonatra szálltam fel. Életemben 
vonatról még soha nem ugrottam le, 
ennek is megvan a módja, technikája. 
Rosszul ugrottam, hanyatt estem, a 
fejemet, tarkómat megütöttem a pe-
ron aszfaltján. Eszméletemet vesz-
tettem, a mai napig nem emlékszem 
semmire. Úgy mondtak el mindent: 
hogy rohammentő vitt be a kórház-
ba. Több hétig feküdtem. 
Azt tudom, hogy édesanyám, édes 
testvérem, testvérek az Úrban so-
kat imádkoztak értem. Szóval üres 
volt az életem, míg Jézus Krisztust 
meg nem ismertem, mint megvál-
tómat, szabadítómat el nem fogad-
tam. Ez 1993 augusztus 4-én történt 
Tápiószelén egy csendes héten, ahol 
Isten üzenete hozzám szólt. „És ha 
valaki vétkezik, van szószólója az 
Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És 
Ő az engesztelő áldozat a mi vétkein-
kért, de nemcsak a miénkért, hanem 

az egész világért is.” Az evangélium 
pedig a Jn 5,24: „Bizony bizony mon-
dom néktek, hogy aki az én beszéde-
met hallja és hisz annak, Aki engem 
küldött, örök élete van és nem megy 
a kárhozatra, hanem által megy a 
halálból az életre.” Könnyhullatások 
közepette, térdre hullva megvallot-
tam Neki bűneimet, vétekimet, le-
gyen a Mesterem, Királyom. 
A hét végén boldog felismerés lett a 
szívemben. Ételkészítés előtt min-
dent alaposan megmosnak, nem 
félig, egészen! Jézus Krisztus sem 
végez félmunkát. Szent vérével így 
mosott meg engem is a GOLGOTÁN, 
teljesen, egészen. Azóta boldog, sza-
bad ember vagyok. Felszámoltam le-
mezgyűjteményemet és az alkoholtól 
megszabadultam. 
„Azért, ha a Fiú megszabadít titeket, 
valósággal szabadok lesztek”. (Jn 8,16) 
Neve legyen áldott örökké. Ámen.

R. Tamás

A megmentett bűnös
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1517. október 31. Wittenbergi vártemplom. 95 tétel. Luther 
Márton. … 
Ha így folytatjuk, hamarosan a csapból is ezek a kifeje-
zések folynak, tekintettel az 500 éves évfordulóra, leg-
alább is protestáns körökben, s félő, hogy úgy járunk vele, 
mint a többi kipipálandó történelmi évszámmal, amit jól 
vagy kevésbé jól belénk vertek iskolás éveink 
alatt, s jó diákként a kellő időben – jó 
esetben érettségiig – vissza is tud-
tuk mondani…
Pedig a reformáció ennél sok-
kal mélyebb jelentéstarta-
lommal bír, és nem pusztán 
történelmi esemény, ha-
nem életkérdés, ugyanis 
csak megreformált, az-
az helyreállított élettel 
lehet és érdemes élni. 
Vegetálni, egyik-napról 
a másikra eltengődni tu-
lajdonképpen bárhogy 
lehet, csak mindezt kár 
életnek nevezni, a szó ere-
deti értelmében véve. Isten 
ugyanis nem biológiai ön- és 
fajfenntartásra szánt minket 
embereket, hanem a vele való 
áldott életközösségre, melyben a 
szeretet, a békesség, a harmónia, a 
tisztesség, az egyenesség nem csupán 
idilli kifejezések, hanem megtapasztalható va-
lóság. S hová jutottunk! S milyen hamar! 
A bűneset után zuhanórepülésbe kezdtünk, s ki tudja 
mi lenne velünk, ha Isten időről-időre nem állított volna 
meg bennünket. Noé idejében özönvíz által szabott határt 
mérhetetlen deformáltságunknak, Szodoma és Gomora 
esetében kénköves tüzes esővel, Pompejit pedig a Vezúv 
kitörése tette tömegsírrá. (Az előbbi esetében a homo-
szexualitás virágzott, ez utóbbinál pedig a prostitúció.) 
Az idők teljességén, jó kétezer évvel ezelőtt, ebbe a 
mérhetetlenül eldeformálódott világba érkezett Jézus 
Krisztus, hogy élete és halála által esélyt adjon nekünk 
a helyreállásra, azaz a „visszaalakításra”, ugyanis ma-
gunktól erre képtelenek vagyunk. Hiába a szép szó, az 
életre való útmutatás (azaz a törvény), hiába jó példa és 
büntetés, esetleg durva megtorlás, „gonosz az ember szí-
ve ifjúságától fogva”, s nincs segítség. Azaz, nem lenne, 
ha Jézus Krisztus magára nem vállalta volna bűneink 
büntetését, hogy nekünk ne kelljen a bűn rabszolgasága 
alatt nyögnünk, és egyre jobban eltorzulnunk, azaz de-
formálódnunk…
A reformáció tehát nem történelmi tény csupán, hanem 
megtapasztalható valóság, életváltozás, melyben az Istentől 
elszakadt élet helyreáll, az lesz, amivé Teremtője szánta: 

Ember. A szó nemes és eredeti értelmében: azaz Ádám. 
Természetesen nem kerülünk vissza egy szempillantás 
alatt a Paradicsomba, nem is válunk bűnre képtelenné, 
de bűngyűlölővé igen, s igazság szeretővé is.
S ez a helyreállító kegyelem, – mert mindez nem kiérde-
melhető, hanem ajándékként elfogadható –, ma is meg-
tapasztalható, hiszen Isten ma is végzi a maga munkáját. 

Tönkrement, félresiklott életek gyógyulnak, iszákos 
emberek dobják el a poharat, szétesett családok ta-

lálnak egymásra, kárhozatba rohanó életek kap-
nak, új esélyt, célt és reményt. És naponkénti 

segítséget, ugyanis magunktól újra rossz útra 
térnénk, és deformálódnánk.
Reformáció, helyreállás, új élet, új re-
mény, biztos cél, isteni pártfogás! Kell 
ennél több? Lehet ennél több? S hogyan 
lehetne méltóképpen emlékezni arra az 
500 évvel ezelőtti eseményre, mint úgy, 
ha helyreállított életek beszélnek Isten 
nagyságáról. Az Ő szemében nincs se 
„jó ember”, se végletesen elrontott élet. 
Az Ő hatalma végtelen, a kérdés csak az, 
hogy én engedem-e, hogy az én életemet is 

kezébe vegye, és alakítsa. Néha ez áldoza-
tokkal jár, esetleg fájdalmas szakításokkal, 

megalázó „zarándoklatokkal”. Bocsánatot 
kérni nem éppen diadalmas dolog ugyanis, 

de felszabadító.
Megreformált, helyreállított életek. Óh, hány és 

hány ilyen történetet írtak/meséltek nekünk olvasó-
ink/hallgatóink. Mind-mind Isten nagyságáról és szere-
tetéről beszél, és arról, hogy az Ő keze nem rövidült meg, 
Ő ma is végzi a maga újjáteremtő munkáját. Épp ezért, 
mi a Mera munkatársai, a reformáció évében azzal sze-
retnénk bekapcsolódni a megemlékezések sorozatába, 
hogy a rádió és az Antenna nyilvánossága elé tárjuk azok 
élettörténetét, akik megosztják velünk Istenhez találásuk, 
helyreállásuk, azaz személyes reformációjuk történetét. 
S ha már ilyen szép kerek évforduló előtt állunk, akkor 
legyen kerek szám a bizonyságtételek száma is, azaz „ha 
az Úr akarja és élünk”, szeretnénk 500 életváltozásról 
hírt adni, ezzel emlékezve és ezzel serkentve mindazokat, 
akik esetleg még nem merték rábízni magukat a „Nagy 
Mennyei Mesterre”. Ő ugyanis senkit nem kényszerít, de 
mindenkit örömmel fogad.
Új pályázatunk mottója tehát: 

„Megreformált életek”. 

Februári Antenna magazinunkba már ezek közül az írá-
sok közül szeretnénk beszerkeszteni jó néhányat, tehát 
aki csak teheti, minél gyorsabban ragadjon tollat, vagy 
üljön gép elé, és írja meg nekünk történetét, hogy együtt 
magasztalhassuk Istent, az Ő helyreállító munkájáért.
Beküldési határidő: 2017. január 30! 
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Szeretettel köszöntök mindenkit, 
békességet és elcsendesedést kíván-
va felgyorsult életünkben. Én 2010 
május végén iratkoztam be Isten is-
kolájába, 40 évesen. Nem igazán az 
Isten utáni vágy és az érte való szép 
odaszánt élet csábított, hanem mint 
egy utolsó lehetőségként, teljesen le-
pusztult, tönkrement testi és lelki re-
ménytelenségből kértem a felvételt, 
mint utolsó reménysugarat. Tudatában 
voltam annak, hogy az Úr a megtört 
szívűekkel van, de én az Ő jelenlétét 
addig nem tapasztaltam igazán és tar-
tósan, amíg Jézus Krisztust kérve fel 
tudtam mondani előző iskolaigazga-
tómnak a Sátánnak, megvallva min-
den addig ismert „gyümölcsöt”, ami a 
Sátán kertjében termett életem fáján. 
Szeretném ha tudnák, hogy nem 
hagyott  magamra az Úr sohasem. 
Többször megkeresett már engem 
eseményeken keresztül, amikor tud-
tam, hogy Ő az. Egyik ilyen alkalom 
volt, amikor huszonévesen egy kará-
csony esti ünnepi alkalomra vágyat 
éreztem, hogy elmenjek egy hívő kö-
zösségbe. Ott az igéken, énekeken, a 
hívő embereken keresztül megízlel-
hettem valamit vagy Valakit, aki sze-
ret. A dermesztő sötét téli éjszakában 
remény költözött a szívembe. Közel 
volt hozzám az a szeretet, amit rég-
óta kerestem. Éjszaka alig aludtam 
örömömben, ez ismeretlen öröm volt. 
Eddig még ilyen nem történt velem so-
ha. Nehéz vázolni, de megpróbálom. 
Ismeretlenül tiszta, olyan kiegyensú-
lyozott, békés, reményteli; ismeretlen, 
de mégis mintha ismertem volna már.  
Félelem és aggódás nélküli, egyszó-
val nem emberi. Tudatában voltam 
annak, hogy most igent mondhatok 
erre a hívásra. Úgy gondoltam, hogy 
majd holnap. 
Másnap sem szűnt meg a hívás Isten 
iskolájába, az örök életre, az Ővele 
való közösségbe már itt a földön. Ám 
jött az „iskolaigazgatóm” anélkül, 
hogy tudtam  volna, hogy a hatalmá-
ban élek, és az övé vagyok. És adta a 
gondolatokat: „Még fiatal vagy ahhoz 
hogy lemondjál az ital, a paráznaság, 
a szerencsejáték ismert örömeiről.  
Még a tízparancsolat is betarthatat-

lan, úgysem tudsz Neki megfelelni”, – 
és hasonló gondolatok. Gondolatban 
elmondtam Istennek ezeket az érve-
ket, jól megmagyarázva. És egy „ta-
lán későbbel” küldtem el Őt. Érdekes, 
hogy úgy éreztem, mintha ezért nem 
haragudna rám, csak szomorú lenne. 
Persze én imádkoztam gyakran, és 
alkalmaként újra és újra mentem 
hívő közösségekbe, lett Bibliám és 
olvastam is azt. Hálás vagyok az élő 
Istennek, hogy nem mondott le rólam. 
Ki kellett, hogy vigyen a pusztába, 
mert velem nem lehetett másképpen 
beszélni. Ma már tudom, hogy a ke-
gyelmet másként becsültem volna, 
ha akkor igent mondok Jézusnak. 
Így nagyobb az értéke, mert nagyon 
mélyről emelt fel. De ez is az Ő titka. 
Legyen hála és dicsőség az Ő le nem 
mondó, újra és újra  megkereső és 
megtartó szeretetéért. 
Az óemberem sok bajt okozott nekem 
Isten iskolájában. Időbe telt, amíg rá-
jöttem, hogy neki fájt a legjobban az  
iskolaváltoztatás.
Egyszer elvitt egy olyan igehirdetés-
re is, ahol könnyebb utat ígértek, egy 
másik Jézussal, mint amilyet én eddig 
ismertem. Természetesen nem úsztam 
meg lelki sebek nélkül. Bűnként meg-
vallottam annak a régi, egyszerű, ke-
resztet vivő Krisztusnak. Nem ígérte, 
hogy könnyű lesz, de azt igen, hogy 
velünk lesz. Szegénnyé lett érettünk, 
hogy Őáltala meggazdagodjunk. Az 
óemberem szeretett volna nagy hívő-
vé válni, de ebben a futásban össze-
akadtak a lábai és nagyot esett. Hála 
legyen érte az Úrnak. 
Megragadom az alkalmat hogy köszö-
netet mondjak azoknak az ismerősök-
nek, akik által közel kerülhettem az 
igéhez. Azt sem tudom hányan imád-
kozhattak értem. Köszönöm nekik. Én 
sem szeretnék megrestülni a könyör-
gésben. Imádkozom a volt ivócimbo-
rákért, a gyermekkori barátokért, a 
rokonokért, a roma felebarátaimért, 
a szomszédokért, a régi munkatársa-
kért, és nem utolsó sorban azokért, 
akiknek fájdalmat okoztam, és a ne-
kem  sérelmet okozókért. 

P. István, Fényeslitke

Hála a kegyelemért
Hétfő
20.30-21.00 A Biblia üzenete 
21.00-21.15 Ifjúsági műsor /  

Irodalmi Műsor
Kedd
20.30-21.00 A Biblia üzenete 
21.00-21.15 Cigányműsor

Szerda
20.30-21.00 A Biblia üzenete 
21.00-21.15 Növekedjetek az 

ismeretben!
Csütörtök
20.30-21.00 A Biblia üzenete 
21.00-21.15 Családbarát

Péntek
20.30-21.00 A Biblia üzenete 
21.00-21.15 Kincseink

Szombat 
20.50 Lelkiposta / Gyümölcskosár 

Vasárnap
20.50 Léleképítő

Minden műsorunk meghallgatható 
a www.mera.hu oldalon, illetve 
meghallgatható okostelefonon 
a http://tunein.com/radio/
Magyar-Evangeliumi-Radio-
1395-s2243/ címről

A MERA adásai  
középhullámon (1395 kHz)

  

 
 
 
 

 

  



        

haza Magyarországra. 1956-ban azért 
disszidált, mert a kommunista rendszer 
tönkre tette a családját, neki pedig el-
vették minden életterét. Viszontagságos 
körülmények után Amerikában kötött 
ki, ahol kemény fizikai munkával új 
életet kezdett. Lassan rendeződött az 
élete, de az igazi változás akkor követ-
kezett be, amikor egyik munkatársa 
elvitte egy evangéliumi közösségbe. 
Itt nemcsak testvérekre talált, hanem 
megismerte Megváltóját és átadta az 
életét Krisztusának. Az újabb fordula-
tot pedig az hozta az életében, hogy a 
magyarországi politikai változások arra 
indították ezt az amerikai keresztyén 
közösséget, hogy missziót indítson a 
cigányok között. Kézenfekvő volt, hogy 
ezt a magyar asszonyt küldjék haza a 
megbízásukkal. Budapestre érkezve 
megkereste gyülekezetünket, és ha-
marosan jó barátság alakult közte és 
színész-testvérünk között. 
A kiválasztott megyében elindult a ci-
gányok közötti evangélizáció, amely  
gyakorlati segítséggel is párosult, hi-
szen ennivaló és tüzelő nélkül nem 
nagyon találtak volna visszhangra a 
szeretet szavai. Jól emlékszem az első 
télre, amikor a barátnők és munkatár-
saik közösen készültek arra, hogy iga-
zi karácsonyi ünneppel ajándékozzák 
meg a cigány családokat. A valamikor 
ünnepelt művésznő taposta a latya-
kos utakat, együtt didergett a kis ci-
gánygyermekekkel, akiknek verseket, 
énekeket tanított. Boldog volt, látva a 
csillogó szemeket, a közös munka ered-
ményeit. Imádságaink meghallgatásra 
találtak: a falu templomában szereplő 
cigánygyerekek műsorát nagy szere-
tettel fogadta a gyülekezet.

* * *
Mindkét testvéremhez közel álltam, 
sokat tanulhattam tőlük. Néhány hó-
nap eltéréssel mind a ketten rákban 
haltak meg.  A cigánymisszió vezetőjét 
„cigánykái” ápolták nagy szeretettel.

Zika Klára

Isten iskolájában sok kedves tanuló-
társam volt, akiknek az életében meg-
csodálhattam a legnagyobb pedagógus, 
Jézus Krisztus áldott munkájának ered-
ményét. 
Példaként áll előttem egy sikeres szí-
nésznő élete, akit egy volt osztálytár-
sa hívott el a gyülekezetünkbe. Jézus 
Krisztus új élettel ajándékozta meg, és 
tanúja lehettem, ahogy a Szent Lélek 
munkája nyomán teljesen megváltozik 
az élete. Egy közösségbe jártunk, ezért 
ismerhettem a harcait: egyre több sze-
repet kellett visszautasítson, mert nem 
vállalhatta az adott karaktert, vagy a 
káromló beszédet. 
Most is élénken él bennem beszámoló-
ja meghatározó élményéről: az egyik 
előadás végén, amikor a színpadon fo-
gadták a vastapsot, eszébe jutott az Úr 
Jézus, Aki a legmélyebb megaláztatást 
és szenvedést vállalta érte, és valóság-
gal elborzadt attól, ahogy őt a közönség 
ünnepli. Még akkor este bejelentette tá-
vozását a színháztól, bizonyságot téve 
arról, amit Jézus Krisztus az ő életé-
ben elvégzett. Bár addig is tudták róla 
a kollégák, hogy megtért, de az mégis 
megdöbbentett mindenkit, hogy képes 
lemondani a színészettel járó népsze-
rűségről és véglegesen lezárni egy si-
keres pályát.
Az Úr egy hívő orvosnő rendelőjébe ve-
zette, ahol fogadta a betegeket és a vá-
rakozási idő alatt, akinek lehetett Jézus 
szeretetéről beszélt. Az Úr nem feled-
kezett el a talentumáról, de új utakat 
nyitott előtte: bekapcsolódott a bör-
tönmisszióban szolgálók csapatába, és 
evangéliumi versekkel, prózával szol-
gált a rabok között. Felemelően szép 
vers-összeállításaival rendszeres köz-
reműködője lett Pálhegyi Ferenc elő-
adás sorozatainak – később már alig 
győzte a különböző felkéréseket. Egy 
új testvéri kapcsolat révén pedig elju-
tott a cigánygyerekek közé is.
Új barátnőjét a gyülekezetben ismer-
te meg, ő szintén Isten iskolájának ta-
nulója volt. A rendszerváltás után tért 


