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Amikor nincs tovább

MÍG TART
A KEGYELMI IDŐ
Bizonyára mindenkivel megtörtént már,

Egy darabig elvisz a láb is …
de gyilkos ingoványhoz ér …
félelmetes szakadékhoz ér …
zúgó folyam partjához ér …
és akkor nincs tovább.
Egy darabig elvisz a szív is …
utat lel ingoványon át
lélékvesztőt a folyamon …
aztán elér oda, ahol
a szívnek sincs tovább.
És ha már a szív sem lel utat
át gyilkos ingoványokon,
folyamon, sellőn, tengeren:
a hiten, a hiten a sor,
és mégis van tovább.
A hit elvisz… elvisz a célig.
Megfáradottnak szárnyat ad.
És vészen át és poklon át
oda, az Istenig ragad.
És akkor nincs tovább.
Nincs tovább, mert vége az útnak,
és nincs tovább a küszködés,
és nincs tovább a fájdalom.
Csak az élet, csak az öröm,
a béke van tovább.
Túrmezei Erzsébet

2006./2. szám

hogy időnként egy-egy dolog, szinte
egyik pillanatról a másikra, különösen
hangsúlyossá vált. Úgy alakultak a dolgok, úgy hozta az élet, hogy muszáj volt
bizonyos dolgokkal foglalkozni, bizonyos
eseményeket észrevenni…
Én mostanában így vagyok a halál kérdésével. No, nem engem környékez személy
szerint ez a kérlelhetetlen ellenség, hanem
a környezetemben, a gyülekezetben a
hívő testvérek közül érintett meg sokakat az elmúlás lehelete. (Mielőtt valaki
félreértene, szeretném leszögezni, hogy
természetesen tisztában vagyok azzal a
ténnyel, hogy senki ember fia nem lehet
biztos a holnap felől, tehát én magam se,
s nem is dédelgetek olyan hamis biztonságokat, hogy velem ugyan nem történhet
semmi váratlan, semmi megrázó dolog.
Tudom, hogy életünk napjai végesek, így
az enyém is, s épp ezért szeretnék minden
percet, minden pillanatot bölcsen kihasználni, nehogy készületlennek találtassak
majd… Tehát így értettem, hogy nem nekem személy szerint kellett foglalkoznom
a halál, az elmúlás kérdésével…)
Az elmúlt hetekben, hónapokban többször is szembesülni kellett azzal a ténnyel,
hogy egy kedves, hívő testvér egyszercsak
súlyos beteg lesz. Rák, kemoterápia, sugárkezelés, fájdalmas műtétek, kellemetlen kezelések sora. Vajon miért, hiszen
komoly, hívő emberekről van szó?! Isten
nem tudna cselekedni?! Neki ne lenne ma
is hatalma?! Ő, aki még a halott gyermeket is fel tudta támasztani, nem tudna ma
is beavatkozni?! Biztos vagyok benne,
hogy tudna. Sőt, bizonyos esetekben,
amikor azt úgy látja jónak, tudom, hogy
cselekszik is. De arra nincs ígéretünk,
hogy mindig gyógyítani fog. Lehet, hogy
mást tervezett, s akkor nekünk nincs jogunk lázadni az ő bölcs döntése ellen…
Néhány hónappal ezelőtt gyülekezetünk
egyik idős testvérnője hosszú hónapokig

tartó, súlyos szenvedés után költözött
haza, szeretett Urához. Olyan sokszor
elmondta, az egyre súlyosbodó fájdalmak
és nehézségek között, hogy ő már olyan
szívesen menne! Mikor viszi már őt haza
Isten? Hosszú hónapokig tartott ez így, s
ez a szenvedés egészen addig tartott, míg
végül is felnőtt, asszony lánya a betegágy
mellé térdelve, át nem adta szívét Megváltójának… Miért engedte meg Isten
a szenvedést? Talán ezért, s talán azért,
amit ez az idős testvérnő akkor mondott:
„Ez volt életem legboldogabb napja!”
Igen. Isten megengedte öreg, beteg
gyermekének, hogy lássa újjászületni azt,
akiért olyan hosszú évekig, látszólag eredménytelenül, könyörgött…
Néhány hét múlva újra koporsó mellett
álltunk. Egy 54 éves asszonyt, néhány
hónap alatt elvitt a testében levő alattomos betegség. Miért? Ő nem kérdezte
ezt, hanem a betegség kiderülésének
első pillanatától kezdve azt mondta: „Én
kész vagyok. Kész vagyok hazamenni.”
Honnan ez az érthetetlen nyugalom?!
Nemtörődömség lenne csupán vagy naivság, vagy hamis bizodalom?! Esetleg soha
el nem érhető délibáb?! Nem. Ez nem
önámítás, vagy naiv képzelgés csupán.
Ez egy olyan csodálatos reménység, amit
lehetetlen nem észrevenni azoknak az
életében, akik Pál apostollal együtt vallják: „Többé tehát nem én élek, hanem
Krisztus él bennem.” Lehet, hogy a külső
ember megromlik. Lehet, hogy megtörtté
válik a test, nehézzé, fájdalmassá az élet,
de a belső ember napról-napra megújul.
Óh, mennyire felemelő egy ilyen ember betegágya mellett állni, és csodálni
Isten munkáját, hiszen épp azért jött
ide közénk Jézus, hogy halála által megszabadítson minket az ördög tőréből, és
a minket gúzsba kötő halálfélelemtől. A
koporsó számunkra már nem végállomás,
nem az „örök ismeretlen” kapuja, vagy a
„teljes megsemmisülés” kezdete, hanem
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csak egy állomás, amelyen keresztül a
halálból, az életbe juthatunk. Abba az
életbe, amelyben már nem lesz fájdalom,
nem lesz betegség, és nem lesz elmúlás.
Természetesen, ahhoz, hogy ez a csodálatos kincs, az örök élet a miénk lehessen,
szükséges az, hogy már itt a földön neki
adjuk az uralmat az életünk felett. Urunk,
az Ő Lelke által már most bennünk él, s
ez a biztosítéka annak, hogy egykor majd
soha el nem múló öröm és boldogság lesz
az osztályrészünk. Tudom, és meg vagyok
győződve, hogy elköltözött testvéreim is
ebből a bizonyosságból merítettek erőt a
terhek hordozásához, és a fájdalmak elviseléséhez…
Van egy fontos kérdés, ami elől nem
bújhatunk el, amit mindenképpen fel kell
tennünk magunknak egy-egy betegágy,
vagy egy-egy koporsó mellett, mégpedig
azt, hogy nekem személy szerint van-e
ilyen hitem, ilyen reménységem, mert a
halál nem válogat. Fiatalabbakat, és idősebbeket egyaránt környékez. És dönteni,
csak addig lehet, amíg tart a kegyelmi
idő…
Füle Lajos egy rövid verse jut az eszembe.
Így hangzik:
„Megtérésre való időt,
Isten kinek-kinek megád.
Ninivének negyven napot,
Sodomának egy éjszakát,
de megtérni nem lehet már,
ha az idő egyszer lejár.”
Kulcsár Anikó

Levelesládánkból
Nagyon megköszönöm a Drága jó Atyámnak
azt a csodálatos erőt, amivel felruházott benneteket, ami árad rajtatok keresztül. Amikor
csak tehetem, minden adásotokat meghallgatok,
köszönöm minden Mera munkatársnak, hogy
nem ismernek fáradtságot, hogy szolgáljanak
napról napra.
Kedves Testvéreim, tudatom veletek, hogy most
épül az imaházunk, mert idáig nem volt, csak
házaknál volt az Istentisztelet. Nagyon várjuk a
megnyitását, körülbelül májusra elkészül.

Új testvérekre is találtam

Gyermekkoromtól kezdve minden vágyam az volt, hogy gyermekekkel foglalkozzam, megtanítsam őket a magyar
történelemre, irodalomra, a szép beszédre, ezért készültem magyar-történelem
szakos tanárnak. Ez nem ment simán,
hiszen az akkori politikai körülmények
miatt nem vettek fel az egyetemre, s
csak sokkal később – már munka mellett
szerezhettem meg a diplomát. Bár még
nem voltam Isten gyermeke, a terve már
készen volt.
Először az MTV-ben, majd különböző
újságoknál s a rádióban szolgálhattam
a magyar kultúrát. Míg a szakmai utam
szépen haladt, a magánéletem kudarcok
sorozata volt. Egyetlen pozitív dolog
történt, a kisfiam születése.
1984. sziveszter estéjén aztán egy óriási
fordulat következett be az életemben:
meghívásra, a barátnőmmel együtt elmentünk istentiszteletre a pasaréti református templomba. A lelkész „csak
hozzám beszélt”, minden kínzó és fájdalmas kérdésemre megadta a választ. Isten
megértette velem, hogy Ő teremtett, Ő
döntött arról, milyen családba, népbe helyez. Mindent tudott, ami velem és a családommal történt. A következő év a nagytakarítással telt, átadtam az életemet az Úr
Jézusnak, megvallva minden bűnömet,
mulasztásomat, kérve, hogy Ő legyen az
Uram, akinek az akarat szerint élhetek.

Imádkozom a Mera munkásokért. Minden nap
kétszer az Úr elé viszlek benneteket, mert nagy
szükség van az imákra.
K. Benőné, Kiskunmajsa Az első években mint a kicsi gyermekeket

védett, óvott, elhalmozott Igékkel, tapasztalt hívőket állított mellém. Szükségem is
volt rá, hiszen hátat fordítva Isten nélküli
életemnek, mindent újra kellett kezdeni.
Az évek múlásával megkezdődött „a lelki
nagykorúságra nevelés.” Feljegyzéseimből
tudom: volt olyan év, amikor sok döntés
előtt álltam. Emberileg nehéz volt, hiszen
elsőként tértem meg a családból, egyedül
éltem kamasz fiammal. Állásváltozás,
műtétek, szolgálat – kértem és vártam az
egyértelmű útmutatást, vezetést. Aztán
lassan megértettem: nekünk a Szentlélek
ad gondolatokat, vezetést, és megszentelt
értelmünkkel, a Biblia tanításának ismeretében az Ige rendszeres hallgatásával,
testvéri imasegítséggel kell megbizonyosodnunk arról, mit kíván tőlünk a mi
Urunk.
Az elmúlt 22 esztendő csodálatos út volt.
Azt gondoltam, más hivatást kapok majd,
de az Úr nem vett ki a világból, továbbra
is ismeretterjesztő és kulturális műsorokat készítettem, legutóbb a Duna Tv-nél.
Emellett húsz éve hitoktató vagyok a
gyülekezetemben, és 16 évig szerkesztettem egy evangéliumi gyermeklapot.
Éppen amikor a nyugdíjazásomról hírt
kaptam, és felfohászkodtam, hogy Uram,
most hogyan tovább, egyik kedves kolléganőm, Salyámosy Éva megkérdezte: a
felszabaduló idődben nem akarsz nálunk
dolgozni? Így kerültem be a MERA szerkesztőségébe, ahol nem csak szép munkára, hanem új testvérekre is találtam.
Az külön élmény, hogy az Úr szőlőjében
kortól függetlenül mindenkire szükség
van, aki hűségesen akarja szolgálni az
Urat.
Zika Klára

ELVÁLASZTJA
ISTEN LELKE lebeg fölöttünk …
A szívünk puszta föld, de Fény jön,
S elválasztja bennünk az ISTEN
A világost a sötétségtől.
Füle Lajos
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Szolgatársunk: Salyámosy Éva
Talán nem ismeretlen egyikőnk előtt sem Salyámosy
Éva neve. Aki nem hallotta
még műsorblokkjait/műsorát a rövidhullámon este
vagy a Hotbird-ön, az ismerheti írásait az Antennából.
Salyámosy Éva, egy igen
színes egyéniség, médiában
jártas személyiség, aki időt,
energiát nem kímélve áldozza oda mindazt, amit Isten
neki adott.
Aki rendszeresen hallgatja a Családi Műsorban írásait, az talán
már össze is tudná rakni életének kis építőelemeit, hiszen úgy ír,
hogy abban benne van teljesen, nemcsak ő maga, hanem családja, élettörténete és annak tanulságai is. Minden írását ő maga éli
át, és amikor csak tudja, azonnal papírra veti. Őszintén, leplezetlenül mondja el mindazt, amit Istennel él meg. Kevés médiaszemélyiség van, aki nyilvánosság előtt bátran vállalja a hitét és a
harcait. Neki pontosan emiatt akadtak összeütközései nemcsak
a televíziónál, hanem ismerősi körben is. De ha valaki Krisztust
képviseli itt a földön, akkor erre hivatott, legyen akármilyen
munkában, éljen bármely részén ennek a világnak.
1990-ig párjával és két gyermekével középpolgári soron élt.
Férjét egy orvosi műhiba miatt elvesztette, és ottmaradt özvegyen. Úgy gondolta, hogy el tudja látni a feladatait és bolond az
a férfi, akinek ő nem kell, hiszen fiatal, csinos, negyvenes hölgy
volt, tele lehetőségekkel. Így belement egy olyan kapcsolatba,
amelyből 1,5 év után megalázva, agyongyötörve ki lett utasítva.
Majd a szakítás éjszakáján rá kellett jöjjön, hogy nincs egy olyan
férfi sem, akinek kell, aki őszintén elfogadná a szerelmét. A
gyermekei közben kirepültek, és a munkanélküliség nehézségeivel is szembe kellett néznie. A régi barátai letagadták magukat a
telefonban, nem kellett senkinek, mint egyedülálló.
A szakítás és mindaz az életkörülmény, amibe belekerült egy
erős szívszorítással, infarktus jeleivel folytatódott, de itt nem ért
véget az élete. Mert ekkor valami felkiáltott benne, hogy „Isten,
ha mégis vagy az égben, akkor segíts!” És ekkor úgy érezte,
mintha – a könnyei között – átölelte volna valaki. Az ezer sebtől
vérzett szív gyógyírra talált, és Valaki álomba ringatta.
Eddig soha nem találkozott Istennel, Krisztussal még annyira
sem. De akkor teljesen bizonyos volt abban, hogy Ő volt az, aki
mellé állt fájdalmas életszakaszában. Aztán elkezdett templomba járni és sok-sok dolog kitisztult a szívéből, de nem minden.
A következő nyáron egy angol nyelvű táborba iratkozott be,
ahol egyik nap levetítették a Lukács evangéliuma alapján készült
filmet. Elmondta az imádságot a végén, de hiába várta, nem
történt semmi. Rá kellett jönnie, hogy Isten tisztátalan szobába
nem lép be. Ugyanis volt még egy bűn, amit meg kellett valljon,
el kellett hagyjon, mert ott lapult az életében, hogy Krisztus
vére teljesen tisztára mossa. Így most már szabadon indulhatott
el a hívő élet útján.

A szenvedés szóról ez jut eszébe: „Köszönöm”. A szenvedés
egy olyan sebességváltó az ember életében, amikor érdekes
módon, rögtön ott terem a Mindenhatónál. Ha nem kerülünk
szenvedések közé, akkor langymeleg életű keresztyének leszünk. Amire pedig azt mondja az Ige, hogy az ilyeneket Jézus
kiköpi a szájából (v.ö. Jelenések 3:16).
Amikor 25 éves fiát elvesztette, arra döbbent rá, hogy Isten már
egy évvel előtte elkezdte felkészíteni – Jób élete alapján, hogy
mit jelent valakit elengedni, hogy mindent Istentől kapunk és
hogy a gyermek az övé. Bizony böjtöli fia hiányát azóta is, de
megértette, hogy ha Isten így engedte megláttatni vele, hogy
mit érzett az Ő Fia földre küldésekor és halálakor, akkor csak
köszönettel tartozik azért, hogy ez így történt.
A kétszeres nagymama, Salyámosy Éva rendszeresen ápolja
kapcsolatát Istennel. Egyrészt kazettákon hallgatja az igehirdetéseket, másrészt közlekedési járműveken olvasgat keresztyén
irodalmat.
A rádiómissziós szolgálat mellett az idős édesanyja, lánya és az
ő családja felé végzi mindazt, amit Isten rábízott.
Számomra mindig élmény az anyagait rögzíteni a stúdióban,
mert így „elsőfülből” épülhetek az írásain keresztül. És nem
tagadom, hogy szakmai szempontból is hálás vagyok, hogy médiában jártasabb hölgytől lehet tanulni itt a Merán belül...
Évi kérdés-üzenetével zárom e rovatot:
Volt e valaki olyan személy eddig az életünkben, akihez annyira
ragaszkodtunk, mint senki máshoz, akit a legjobban szerettünk?
Ha úgy látjuk, hogy Jézus Krisztushoz nem tudunk most úgy
ragaszkodni, mint ahhoz az emberhez, akkor gondoljuk át
a Jézus felé való szeretetünket, mert akkor ott valami nincs
rendben...
Elek Éva

Az mondják, hogy egy királyi családból származó

lánynak nagy orra volt, és ez tönkretette szépségét, ami miatt
önmagát rondának tekintette. Végül családja felkért egy híres
plasztikai sebészt, hogy változtassa meg a lány orrának kontúrjait. A sikeres operáció után levették a kötést, és a lány is megláthatta az eredményeket. Az orvos úgy ítélte, hogy az operáció
teljesen sikerült. Minden felesleges rész eltűnt. A lány orra megváltozott. Amikor a sebek begyógyultak és a pirosság is eltűnt,
a lány csodálatosan nézett ki. Feltartottak neki egy tükröt, hogy
meglássa magát, de annyira el volt merülve régi arcképével,
hogy nem látott semmi változást az orrán. Könnyekben tört ki
és felkiáltott: „Tudtam, hogy nem fog sikerülni!” Hat hónapba
került, míg a lány elfogadta, hogy valóban megszépült az arca,
és amikor ezt elfogadta, akkor kezdett önarcképe és viselkedése
ennek megfelelően megváltozni. Ugyanígy van azokkal, akik
„Krisztusban” élnek. El kell fogadniuk új azonosságukat, mielőtt megváltoznának!
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Ha nem lett volna velünk az Úr...
Amikor közel egy évvel ezelőtt meghirdettük pályázatunkat, nem gondoltuk,
hogy ennyi tartalmas és mélyen elgondolkoztató bizonyságtételt kapunk majd.
Az elmúlt hónapok bizonyították, hogy nagyon sok hallgatónk tapasztalta meg,
mi lett volna, „ha nem lett volna velünk az Úr?” Íme közzéteszünk egy csokrot a
beérkezett bizonyságtételekből…

Az életemre Ő vigyázott
1944-et írtak. A világháború sok apát, hitvest szakított el egymástól. A mi családunk sem volt mentes ettől. Két katona bátyám szolgálta a hazát – az idősebb 1911-es születésű, és már ki
tudja, hogy hányadszor volt behívva a leszerelés után, az ifjabb
1920-as születésű és 4 évig, mint határvadász szolgálta és védte
a hazát, és sajnos 1944 nov. 3-án hősi halált halt. Én 1926-os
születésű lévén sajnos nem kerültem el az otthontól való elszakadás fájdalmait, mert elhurcoltak nyugatra, nehogy az oroszok
saját seregükbe sorozzanak. Fájó szívvel most már harmadik fiúként el kellett hagynom a szülői házat. Ettől a naptól kezdődtek
életem nehéz napjai. Én, aki eddig hozzá voltam szokva a szülői
védelemhez mostantól mások irányítása alatt éltem az életemet.
Sok gyaloglás, ásás, fázás, éhezés között kellett élni. De hívő
szüleim imádkoztak értem, és ezt éreztem távolról is. Semmi
lehetőség nem volt, hogy magamról hírt adjak, vagy szüleimről,
testvéreimről valamit megtudjak. Azt viszont tudtam, hogy „az
életemre Ő vigyáz”. Hatheti gyaloglás után Csallóközben egy
családhoz szállásoltak, akik nagy szeretettel vettek körül, mint
elhurcoltat. Míg ők etettek, nem fogyatkozott el a vékabeli liszt
és a korsóbeli olaj. Mikor el kellett utaznom, egy egész hátizsák
élelmet adtak. A karácsonyi napokon a református templomba
mentem, ahol egy kis jót hallottam – gondoljunk a káromkodó
bajtársakra. Sok volna leírni a viszontagságokat, melyek körülvettek. A sokból néhányat: 1945. május 8. Ausztria gyönyörű
fenyvesei között éltünk, amikor meghallottuk, hogy vége a háborúnak. Nagy volt az öröm, hogy hazatérhetünk szeretteinkhez. És ekkor még nehezebb napok következtek. Elindultunk
hazafelé. Visszautunk negyedik napján géppisztolyos oroszok
fogságába estünk: védtelen fegyvertelen gyerekek. A pünkösd
ünnepét a hírhedt Sopron kőhidai fogolytáborban töltöttem,
ahonnan megtévesztő ígéretek után (mondván Pestre visznek,
leszerelő jegyet kapunk, haza megyünk) 14-14 napi tehervagonban való lakás nyomorúsága után a Don–kanyari Voronyezs
városába hurcoltak. Itt már az életben maradás reménye is elhagyott volna... ha nem hiszem hogy” az életemre Ő vigyáz”, és
nemcsak Ő, hanem szerető szüleim is, akikre minden percben
úgy gondoltam, hogy haza várnak. Született egy fogoly ének:
Messze túl a láthatáron,
van jó anyám, oda vágyom.
Itt nem örvendeztet semmi,
szeretnék már haza menni.
Intenék a távolból is,
üzennék a madártól is.
Haza mennék, de nem lehet,

mert Istenem most így szeret.
Édesanyám ne csüggedj el,
csak bízzál és imádkozzál.
Elég neked, hogy fiad él,
várjad, egykor majd haza ér.
Intenék…

Te, mai 18 éves testvérem el sem tudod képzelni, amit nekem
ott el kellett szenvednem a háromszoros drótkerítés között.
Mindenhová fegyveres őrök kísértek, napi 6-6 km gyaloglás
a vagongyári munkahelyre, éhezés, fázás, ásás között. Annyi
munkát vártak tőlem is, mint az erős férfiaktól. Mindaddig, míg
az erőm el nem fogyott. Mikor már nem bírtam dolgozni, akkor
haza engedtek. Szüleim örömmel vártak és gondoztak, hiszen
mindössze 38 kg voltam. Felépülésem után ÚJ ÉLETET kezdtem. Isten nemcsak az életemre vigyázott, hanem a lelkemre is.
Így lettem kétszeresen megmentve. Megláttam, hogy nemcsak
testi fogságba eshet az ember, hanem lelkibe is. Engem sem
kerültek el a különböző kísértések, amelyeknek néha áldozatul
estem, de az Ige olvasása és hallgatása után kértem Istent, hogy
ifjúságomnak vétkeiről, bűneiről ne emlékezzen meg. Kérésem
meghallgatásra talált, és Uram kegyelmébe fogadott, amely
kegyelemben azóta is megtartott. Dicsőség érte. Így lettem kétszeresen megmentve.
P. József

A TE KEZEDBEN
Mily boldogok, kik benned bízva tudják,
hogy minden a Te szent kezedbe’ van.
Te szabtad meg a csillagoknak útját,
s a lágy szellõét is, mely elsuhan.
Ha úgy akarnád, minden romba dõlne,
de megvéded a gyönge nádat is.
Kezed benyúl a múltba és jövõbe,
kevélynek ostor, gyöngének pajzs.
Kezedben tartod elmúlandó éltem
s azt is, mi bennem mindörökre él.
Te munkád az, hogy hû öledbe tértem,
s szívem mostmár benned hisz és remél.
Kezedben tartod mind, mi nékem drága:
családomat, hazát és nemzetet.
S míg hozzád száll fel ajkam hõ imája,
megtartod õket, s megvédelmezed.
Míly jó pihenni ebben a tudatban,
gyermekként járni földi utamat,
és megnyugodni bízó hittel abban:
minden te szent kezedben van, s marad.
Vargha Gyuláné
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Ha nem lett volna velünk az Úr...
Így tértem meg...
Elővettem az első Bibliámat, amit az irodalomhoz szükséges
kötelező olvasmányok miatt vettem meg. Sokáig ott állt a polcon érintetlen. Közben éltem az életem. Inkább szerettem volna
élni, de nem tudtam, mert valahogy mindig fennakadtam egy
láthatatlan hálón. Üres voltam. Kétségbeesve kerestem valamit.
Úgy éreztem, nekem nincs szívem, mert néha kongott a tér, ahol
lennie kellett volna. Ha éppen egyedül voltam, sokszor belém
hasított: nem tudok szeretni, képtelen vagyok rá. Mindez elszomorított, elkeserített, hiszen sok helyen hallottam és láttam,
hogy a legfőbb érték a szeretet. De csak néma felkiáltásra futotta az erőmből, és nem mertem róla senkinek sem beszélni, mert
„úgy sem értnek meg, és kinevetnek” – gondoltam.
Ma már tudom, hogy ez a félelem is hozzátartozott a hálómhoz,
ami nem engedte, hogy szabaduljak kísértő gondolataimtól.
Néma kiáltásom mégis áttört rajta. Meghallotta Valaki, aki segíteni akart, és akar most is. Lehet, hogy hihetetlennek vagy
nevetségesnek hangzik (mert nekem sokáig az volt), de ez a
Valaki Isten, akit én nem ismertem el, és csak a régi idők, idősek
támaszának gondoltam. A XX. század végén hogy is jöhetne
szóba Isten?
Furcsa fordulat következett be hamarosan, amikor egy volt osztálytársam meghívott énekelni segíteni egy ifjúsági csoportba,
ahová ő is járt. Szeretek énekelni, és igent mondtam, bár otthon
kijelentettem, hogy csak énekelgetek, barátokat „szerzek”, de
vallásoskodásba nem megyek bele. Nekem nincs szükségem
erre. Ugyan, egy mai fiatalnak?
A fiatalok, és a lelkésznő vezetőjük kedvesen fogadtak, sokat
és jókat énekeltünk, beszélgettünk. Minden alkalommal azonban a Bibliából is olvastunk fel, és a vezető elmagyarázta, mit
is jelentett egy-egy szakasz akkor és most. Nemcsak a társaság
kedvéért (bár ez volt a döntő bennem), hanem a kíváncsiság
miatt is mentem el az alkalmakra: mit mond a Biblia Istenről,
Jézusról, hiszen eddig még nem sokat hallottam Róla, és nem
sokat hallgattam Róla. Így tehát igyekeztem nem cserbenhagyni
a sarokban lévő karosszékemet, és eljártam. Persze legtöbbször
hátra ültem egy eldugott sarokba, hogy senki ne vegye észre,
hogy én is ott vagyok. Figyeltem, hallgattam, de sok mindent

nem értettem, kérdezni mégse mertem. Újra éreztem a hálót
körülöttem, de ez most sokkal finomabb anyagból volt, és sokszor úgy éreztem, nincs is, eltűnt látszatra. Most már tudtam,
hogy Jézus azért született meg, hogy elvegye a világ bűnét. A
te bűnödet is – hangsúlyozta ki a vezetőnk. Az én bűneimet?
Nekem lennének bűneim? De hiszen nekem mindenki azt
mondta, hogy jó kislány vagyok, rendes, szorgalmas. Megtanultam a leckémet, nem puskáztam, otthon is segítek. Ezek
mégsem elegendőek és jók így. El kellett ismernem, hogy sokszor dúltam-fúltam, ha a tesóm helyett kellett takarítanom,
vagy mosogatnom, amikor nem volt kedvem. És megesett az
is, hogy az osztálytársamról írtam le a házimat, vagy hazudtam
otthon a rossz jegyem miatt (pedig sohasem vertek meg ezért).
Sorolhatnám még sokáig, annyi minden eszembe jut, amit egy
jó gyereknek nem illik, nem szabad elkövetnie. Így jutottam el
odáig, hogy az eddigi önarcképem hamis. A bibliaórákon egyre
többet hallottam magamról, más emberekről, de Jézusról és
Istenről is. Isten volt az első a Biblia szavain keresztül, aki igazi
tükröt állított elém. Megdöbbentő, hogy mennyire kicsiny, szürke lettem ezen a képen. Kerestem a gőgöm, értelmetlen ridegségem, keménységem, jóságom, stb. nagyságát, de értéktelenné
váltak, eltűntek. És én ott álltam csupaszon, kimondhatatlan
szégyenben, elkeseredve. Ekkor értettem meg mi az, amit Isten
tett velem (János 3:16).
Ma is felfoghatatlan számomra az a szeretet, ahogyan Isten
szeret, még engem is. Ő ebben a tükörben nem a mihaszna
embert látja, akivel szembenéztem, hanem azt, aki lehetek, ha
elfogadom Jézus értem való váltságát. Istennek fontos vagyok?
Szeret úgy, ahogy vagyok? Segít nekem, hogy megváltozzam? És
szeretni is tudok majd? – merült fel a sok-sok kérdés. A válasz
pedig mindegyikre igen, „mert az Isten szeretet” (1.János 4:8).
„Csak” annyi volt a dolgom, hogy elfogadjam az értem való
áldozatot, és Isten irányítása alá tegyem le az életemet (aki mindenkinél jobban ismer, s tudja mi a jó nekem). Ez nem könnyű
dolog, de életünk legfontosabb választása, amire válaszolni kell.
Én igennel feleltem. Te hogyan döntesz?
T. E.

A „halva született nagymama”
Múltkor egy mondattal – hogy az életem
egy csoda – elmondtam bizonyságomat.
Ma kicsit kibővítem.
Születésem előtt és születésemkor is
kegyelmes volt hozzám az Úr. Halottan
születtem, nehezen keltettek életre. Ma
már halva született nagymama vagyok.
Jó, gondviselõ szüleim voltak. Érettségizõ koromban éltem át a háborút,
bombázást, kitelepülést. Egy nagy bomba 50 méter közelségbe esett új házunk
mellett, de egy ablakunk sem tört ki. 30

km-re voltunk kitelepítve, ahova egy pék
család fogadott be.
Mikor hazakerültünk, egy csapat orosz
katona bejött az udvarunkba. A szüleim
biztatták öcsémet, hogy mondjon nekik
oroszul valamit. Urunk ezt a mondatot
tette a szájába: Ti mit akartok itt? Erre
hátra fordultak és elmentek. Nem egyik
csoda a másik után?
Ezekben a háborús idõkben lettem
hívő. Uram úgy vezetett, hogy jobban
megismerhessem Őt. Aztán jöttek a
megpróbáltatások, és tartanak mindmáig.

Mindig jó állást adott, szép lakást. Most
már 80 éves koromban örülök, hogy nemsokára bevisz Üdvözítőm az örök honba.
Minden nap hallgatom a MERA adásait, melyekből sok áldást merítek, és
gyakorolom a magyar nyelvet.
Áldást, békességet kívánván búcsúzok
a Zsolt.34:10-11 szavaival: „Féljétek az
Urat, ti szentjei, mert nem szûkölködnek
az istenfélõk. Az oroszlánok is sínylődnek
és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót.”
Edit H. - Szlovákia
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Jancsi és Juliska
Egy faluba valók mind a ketten. Egy vonattal jönnek, péntekenként reggel kilenc
óratájt nyitják rám a dolgozószoba ajtaját.
Szórvány-konfirmandusok. Kezükben
most is ott gyúródik a konfirmációs
könyv, arcukon a fiatalság és a felelés előtti izgalom pírja. Félreteszem a tollat, hogy
kezembe vegyem a szívüket.
Köszönés után kikérdezem őket a családról. Meggyógyult-e már Juliska édesanyja,
és Jancsi nagypapája kikeveredett-e az
influenzából?
– Ejnye, de sápadt vagy, Jancsi!
– Fáj a hasam – mondja Jancsi és ezzel az
ügy be van fejezve, mert a has néha fájni
szokott, ha sokat pakolnak bele, mondjuk
a húsvéti sonkából. A világ ezért nem állhat meg, és a konfirmációi oktatás idejéből
sem vehetünk el emiatt. Drága ez a másfél
óra, meg a vasúti jegyet sem adják ingyen.
Elmondjuk az imádságot, elővesszük a
Bibliát, és számon kérem tőlük a hétre
kijelölt három evangéliumi fejezet nekik
kedves Igéit. Felolvassák mind a ketten,
kissé akadozva, gyakorlatlanul a kiválasztott két-két bibliai verset.
– Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől.
Ebből az Igéből hamarosan megtanuljuk
mind a hárman, hogy annak, Aki gondot
visel az ég madarairól, annak az Atyának
gondja van az ő drága véren megváltott
ember-gyermekeire is.
Innen már csak egy lépés a mai lecke, ahol
a Gondviselő Istenről esik éppen szó, aki
nemcsak elindította ezt a világot, hogy
hadd forogjon sokmillió évig, hanem
fenntartja, gondját viseli rajta minden
teremtménynek. Nekünk is.
Most jönnek az izgalmas percek, mert be
kell számolni a káté-feleletekről, amit az
eddigi félórás magyarázat és beszélgetés
meghitt hangulata után is úgy kell tudni,
mint a vízfolyás. Úgy tudni, hogy még
öreg korukban is idézhessék az unokáknak.
– Isten megoltalmaz minden veszedelem
ellen. Megvéd és megőriz minden gonosztól. . .
– Jól van Jancsi. Miért teszi Isten mindezt
teveled?
– ... atyai isteni jóvoltából cselekszi...
Ejnye, de sápadt ez a gyerek. Egészen
falfehér. Hasára szorítja kezét és tekereg

kínjában. Hátha valami komoly baja van!
Befejezem előbb az órát. Feladom a leckét Juliskának, bejegyzem Jancsi könyvébe is. Odasietek Jancsihoz, aki akkor már
a díványon kínlódik.
– Fájt már máskor is? Látott orvos?
– Nincs orvos a faluban – nyögi szegény
– Tegnap este vizes ruhát tettünk rá.
– Gyere csak át velem az orvoshoz.
A rendelőintézetben már összecsuklik.
Soron kívül beengednek vele, az orvosnő
megvizsgálja. Nem szól, de tárcsázza már
a mentőket.
– Vakbélgyulladás, gyorsan a sebészetre.
Jancsit kivezetem valahogy, leültetném a
padra, de összeesik. Nagy nehezen felrakjuk hárman a padra, aztán becipeljük
egy csendes orvosi szobába és várjuk a
mentőket.

Lassan csillapodnak a fájdalmai. Óvatosan megsimogatja a hasa táját, rendezgeti
a ruháját és indulna máris haza, ha tudna.
Visszanyomjuk.
– Ugyan, Jancsi, szó sem lehet róla. Belepusztulhatsz. Nézi a mennyezetet, és szeme sarkán könnyek szivárognak.
– Édesanyám! – sírja.
– Telefonálunk neki – ígérem. – Otthon
van?
– Nincsen, csak este jön haza. Senki sincs
otthon.
Érzem, hogy elönt a meleg. Orvos nincs
a faluban, senki sincs a házban, abban a
falutól messzeeső bakterházban. Mi lett
volna ezzel a gyerekkel egy vakbélátfúródás esetén? Milyen szerencse, hogy a
városban érte a vakbélroham. Több, mint
szerencse. Gondviselés! Föléje hajlok,
meghatódva nézem ezt az elgyötört kis
arcot.
– Bízzál, Jancsi, gondja lesz rád a mi
Mennyei Atyánknak, megőriz téged is a
bajban.

Így beszélek hozzá a mentőautóban is,
a liftnél és a csillogó műtő előterében.
Lassan elapadnak a fiú könnyei. Biztatón
intek utána, amint betolják gurulós kocsin a műtőbe.
Megtörlöm homlokom, néhány másodpercre lehunyom szemem, amíg imádságom eljut az Áldott Orvoshoz. Delet
harangoznak, sietnem kell, hittanóra
kezdődik nemsokára.
Éppen két hét telt el azóta. Megint péntek reggel van és kilenc óra. Jönnek az
állomásról az utasok. Ismerősen nyikkan az utcaajtó, Jancsi és Juliska jönnek,
mosolyog mind a kettő, én is. Átölelem
Jancsit, ragyog az öröm a vékony fehér
kis arcon. S úgy ülünk le mind a hárman,
mintha egy család lennénk két hét óta.
Van mit beszélni, és van mihez kapcsolni
az Igét.
Egyszercsak eszembe jut a lecke is. Szigorú arcot erőltetek és ráförmedek a fiúra.
– Te, Jancsi, még két kérdéssel tartozol
a múlt leckéből. Mi lesz azzal a tartozással?
Nevet Jancsi és Juliska is, elfújta a szél a
régi drukkot.
– Miért cselekszi Isten mindezt teveled?
– kérdeztem. Fújja Jancsi a választ.
– Isten mindezt csupán atyai isteni jóvoltából és irgalmasságából cselekszi.
És én erre sem érdemes, sem méltó nem
vagyok.
Rám néz, a másik kérdésre várakozva. De
én késlekedem a másik kérdéssel, mert
közben azt a parancsot kaptam Istentől,
hogy nézzek jó mélyen Jancsi szemébe,
mert ott valamit látni fogok.
És néhány pillanat múlva látom is a velem
hosszan szembenéző fiú megpárásodott
szemében a hit születését. Hosszan nézünk egymásra, s mind a ketten egyre
gondolunk.
Aztán kérdés nélkül mondja Jancsi a kátéfeleletet.
– Istennek én mindezért hálával és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel
tartozom. Ez így igaz!
Ezután egy hosszú percig nem szól egyikünk sem. Se Jancsi, se Juliska, se én. Azt
mondják, hogy az ilyenfajta csöndben
angyal repül át a szobán.
H. Németh István
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A Pünkösd margójára

„de a lélek ugyanaz!”

Pünkösd. A gyülekezet születésnapja. A
Szentlélek érkezését az tette nevezetessé,
hogy már az első pillanattól arra törekedett, hogy a meg nem értést megértéssé
változtassa, s az emberek között levő,
áthidalhatatlannak tetsző szakadékokat
egy csapásra eltüntesse. Ehhez képest ma
a Szentlélek munkája az egyik legtöbbet
vitatott téma a keresztyének között.
A Szentlélek munkájának minden időben
különféle jelei voltak a gyülekezetben és
a világban is. Ezt kétségbevonhatatlanul igazolja
a Biblia és a történelem
eseményei.
Ugyanakkor abban már nagy
a megosztottság, hogy
milyen módon ítéljük meg a Szentlélek
munkáját mi magunk a gyülekezetben.
Pál apostol számára az egyik legnagyobb
problémát a korinthusiak Szentlélekkel
kapcsolatos visszássági jelentették. Sajátosan értelmezve a lélek munkáját a
gyülekezetben úgy tűnik a sokkal inkább
rombolt a hiúság és a beképzeltség, mint
bármelyik másik gyülekezetben. Korintusban a Szentlélek munkája extravagáns
jelenségekhez vezetett, ami ma sem ritka
ott, ahol elszakadva a Biblia józan gyakorlatától egyszer csak a Szentlélek lesz
a hivatkozási alap, de a valóságban saját
vágyaink vagy saját céljaink kerülnek
előtérbe.
A keresztyén kiskorúság jelei sokszor
kiütköznek ma is. Az egyik, talán a legszembetűnőbb az uniformizmus. Mit
jelent ez? Azt, hogy úgy gondoljuk, a
keresztényeknek egyformáknak is kell
lenniük. Ugyanazt kell átélniük. Ugyanúgy kell átélniük. Ugyanúgy kell elmondaniuk – még gondolniuk is.
Ezzel szemben az az igazság, hogy vannak dolgok, amiket valóban mindannyiunknak át kell élnünk, de pont az a csoda,
hogy Isten milyen sokféle módon vezet
bennünket. Itt van pl. a megtérésünk.
Mennyi csodálatos bizonyságtételt hallottam már! S mind más volt. Mind különleges volt. Annak a személyére szabott,
akit Isten személyesen vezetett.
A bűnbánatot, a bűnbocsánatot, a
keresztséget, a Szentlélek által való el-

pecsételést egyikünk sem hagyhatja ki a
keresztyénségből. Ám a mód, a hogyan
kérdése hadd legyen csak az Istené!
A Szentlélek munkájával kapcsolatosan
különösen nagy a törekvés az uniformizálásra. Megdöbbenve tapasztalom, hogy
milyen sokan keverednek bele ebbe a
problémába, mert valaki, vagy valakik azt
hiszik,
hogy Isten egyféleképpen akar munkálkodni.
Olvastam könyveket, s
személyesen is átéltem
olyan lelki tanácsadásokat, ahol a Szentlélekkel
kapcsolatos kérdések felmerülése esetén azonnal
a különféle ajándékok kerültek elő, mint annak bizonyítékai vagy
fokmérői, hogy valóban működik-e Isten
Szentlelke az életünkben.
Ha betöltött volna Isten lelke – szegezte
nekem egyszer valaki, te is beszélnél nyelveken. Riadtan mentem haza, s napokig
szenvedtem ennek a mondatnak a hatása
alatt. Kerestem és kutattam az okát, hogy
vajon ha ez tényleg igaz, miért nem történt meg mindez az én életemben is? A
legközelebbi találkozásnál jött az újabb
testvéri segítség. A Szentlélek nem tölt
be senkit, akinek az élete tele van bűnnel.
Addig kell kutatni, míg meg nem találod
magadban azt a bűnt, amit még nem vallottál meg...
Hadd ne folytassam a történetet, mert
azt hiszem, sokan ismerik a folytatást, s
tudják, hogy mi lehet a vége mindennek.
Egy bizonyos. Ez a nagyon is kegyetlen
és lélekromboló időszak segített nekem
abban, hogy néhány dolgot felismerjek.
Nem tudnám jobban és szebben elmondani, mint Pál apostol. Szavai nagyon is
aktuálisak:
„A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz.
Különbségek vannak a szolgálatokban is,
de az Úr ugyanaz.
És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt
véghezviszi mindenkiben, ugyanaz.
A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.”
Kulcsár Tibor

Pünkösd
Néha zúgó
szelekbe öltözik,
de néha könnyű,
hófehér madár.
Alázatos, csendes,
kicsiny legyen,
aki pünkösdre vár.
Lehet, csak halkan
rezdül meg a lég,
szelíd szavak
suhannak rajta át.
Boldog, ki a
galambszárnyak alatt
megalázza magát.
Az erőt érez,
erőt, diadalt,
míg aki zúgó,
sebes szélre vár,
meg se sejti,
hogy ott járt, elsuhant
a hófehér madár.
Túrmezei Erzsébet

Levelesládánkból
Nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel.
Ezek az igék töltik be szívemet, számat.
Az a vigasztalásom, amit Jeremiás élt át, csak
az Úrnak nagy kegyelme hogy még nincsen
végünk, mivel nem fogyatkozik el az Ő irgalmassága.
Kné Margit néni, Sátoraljaújhely
Nagyon megköszönöm a Drága jó Atyámnak
azt a csodálatos erőt, amivel felruházott benneteket, ami árad rajtatok keresztül. Amikor
csak tehetem, minden adásotokat meghallgatok,
köszönöm minden Mera munkatársnak, hogy
nem ismernek fáradtságot, hogy szolgáljanak
napról napra.
Kedves Testvéreim, tudatom veletek, hogy most
épül az imaházunk, mert idáig nem volt, csak
házaknál volt az Istentisztelet. Nagyon várjuk
a megnyitását, körülbelül májusra elkészül.
Mera munkásokért. Minden nap kétszer az Úr
elé viszlek benneteket, mert nagy szükség van
az imákra.
K. Benőné, Kiskunmajsa

2006 / 2

8

+

H í r e k
Egy technikai hiba miatt az elmúlt
hetekben nem üzemelt az üzenetrögzítő
készülékünk. A technikai hiba elhárult, és
most már újra van lehetőség az üzenetrögzítő segítségével üzenni nekünk vagy
rendelni tőlünk
Tovább folytatódik a Biblia üzenete
sorozat kiadása. Jelenleg a Római levél
nyomdai előkészítése folyik, a Máté evangéliuma pedig korrektúra alatt van.
Köszönjük azoknak, akik az 1 % felajánlásának lehetőségével élve a MERA-t
jelölték meg kedvezményezettként. Számunkra is, de a TWR számára is nagyon
jó visszajelzés, hogy egyre többen élnek
ezzel a lehetőséggel.
Pályázatunk ugyan már régen véget ért,
de továbbra is szeretettel várjuk a bizonyságtételeket, megtapasztalásokat. S mint
ahogy korábban is ígértük, a legtartalmasabbakat igyekszünk közkinccsé tenni.
A kérdőíveket majd ötszázan küldték
vissza kitöltve. Köszönjük azoknak, akik
fáradozásukkal segítették munkánkat!

Frekvenciaváltozás!
Szeretettel értesítünk minden
hallgatót, hogy az orosz adó
kérésére május 25-től a TWR
új frekvenciát jelölt ki az esti
rövidhullámú adásaink sugárzására.
Az új frekvencia:
5910 kHz (49 m).
Szeretettel kérjük, hogy ismerőseiket és gyülekezeteiket is
értesítsék erről a változásról.
Külön örömmel vesszük, ha az
adás vételével kapcsolatos észrevételeiket eljuttatják hozzánk,
hogy mi is továbbadhassuk
a TWR munkatársainak.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ
ALAPÍTVÁNY ADÁSAI
Rövidhullám
41 és 49 m
7210 és 6105 kHz
10:30 – 10:45

V
H
K

Rövidhullám
49 m – 5910 kHz
17:30 – 18:00
HOT BIRD
21:00 – 22:00

Középhullám
215 m
1395 kHz

—

Léleképítő

Ifjúsági műsor

—

Jóhír a távolból
Irodalmi sarok

Igetanulmány

Biblaóra - Jegyzetelve
Jézus Krisztus élete

20:40 – 21:15

A Biblia üzenete

Evangélizáció

A Biblia üzenete

Áhítat

SZE

Nőktől–nőknek

Őszintén szólva

A Biblia üzenete

Esti gondolat

CS

Igehirdetés

Családi műsor

A Biblia üzenete

Lét és tudat

P

Cigányműsor
„Érintés”

A Biblia üzenete

Gondolatok

Lelkiposta
Szolgatárs

Szemelgető

Lelkiposta

(kéthetente)

Életutak

Figyelem!

SZO

Gyermekműsor

A HOT BIRD műholdról digitális rádióadás hallható 21:00-22:00. Technikai paraméterek: TWR Radio Frequency:12379.60 MHz Transponder 84 Vertical Polary Symbol
Rate: 27500 symbols/sec FEC 3/4 SID: 3080 PID Audio: 3530. Az adás csak digitális
vevőkészülékkel fogható!
A frekvenciák/hullámhosszak esetleges változását időben közölni fogjuk. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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+
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Nagyon sok erősítést kap a szívünk az elhangzott adásokon keresztül. Hogy az otthonunkban
szól az ige, ami tanít, erősít szívbeli békességet
ad. Nagyon hálás vagyok mindezekért, mert
már a gyülekezetbe nem tudok elmenni, nagyon
gyengülök.
Nagyon szeretem hallgatni Pecznyik Pál ige magyarázatait, de mindannyiukét szeretem.
Csak ámulok a fenséges Isten szeretetén, hogy
lehajolt hozzám. Hisz fiatal hadi özvegy lettem,
egy két és fél éves kislánnyal maradtam. Férjemet elveszítettem, és szüleim befogadtak. Nem
hagyott magamra az Úr, adott otthont, lányomat
fel tudtam nevelni, csodálatos az Úr kegyelme.
Van 2 fiú unokám, és 5 dédunokám. Akik
mind egyházi iskolába járnak. Tehát van miért
hálát adni.
I. Ferencné Pásztó
Nagyon jó volna, ha az esti órákban 17,30-tól
17,00 óráig megváltoztatnátok a hullámsávot!
A 49 m-es és 41 m-est általában európai hullámsávnak nevezik, és ezeken olyan sok adó
működik, hogy az esti fél 7-es időponti adást
lehetetlen befogni! A 31-es és 25 méteren nincs
akkora zsúfoltság!
Szeretettel:
István Budapest
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Kiadja a Magyar Evangéliumi
Rádió Alapítvány
Szerkeszti:
Kulcsár Tibor
Molnár Tünde
A rádióadásokat és lapunkat önkéntes
adományokból tartjuk fenn. Az Antenna
újságot, mint a MERA hivatalos értesítőjét
mindenkinek díjmentesen megküldjük, aki
azt kéri, vagy akinek a címét megküldik.
Postacímünk:
H–1428 BUDAPEST, Pf. 4
Tel/üzenetrögzítő: (1) 327–0440
WEB címünk: www.mera.hu
e–mail: radio@mera.hu
Pénzadományok az alábbi
csekkszámlára küldhetők:
OTP Bp. II. 11702036–20573096
Swift code:OTPVHUHB
Adószámunk: 18007411–1–42
Készült: MA–Print Bt. Kiadó & Nyomda
Felelős vezető: Mayer Gábor
Tel.: (1) 424–5958

