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„Mert nálad van az élet forrása,
a te világosságod által látunk világosságot.” Zsoltárok 36,10

2

2016 / 3

A szerkesztő
üzenete
„Gondviselő jó Atyám vagy”. Ezzel
a mottóval hirdettük a most kézbe
adott Antenna újságunk pályázatát, s nagy örömünkre igen sokan
írtak. Olyannyira, hogy erősen válogatnunk kellett az írások között, s
a Lelkiposta műsorában még októberben is felbukkannak majd hallgatóink e témában küldött írásai.
Különösen meglepődtünk azon, hogy
milyen sok férfi hallgatónk, olvasónk írt ebben a témában. Szívből
reméljük, hogy azok, aki olvassák
ezeket a tanúságtételeket úgy fogják érezni: velünk is történhetett
volna, sőt meg is történt sok ehhez
hasonló esemény.
Szeptemberben és októberben –
felekezettől függetlenül – nagyon
sok helyen tartanak hálaadó istentiszteletet. Isten gondoskodó szeretete minden hívő embert hálára
ösztönöz. Szívből reméljük, hogy
míg lapozzák újságunkat, a hálaadás erősödik olvasóink szívében.
Köszönet illet mindenkit, aki újságunk megjelenéséhez hozzájárult
akár írásával, akár önkéntes munkájával, akár adományával, hiszen
ez az újság is 8500 példányban jut
el ajándékként azokhoz, akik várják,
kérik és másoknak is továbbadják.
Igen, továbbadják. Olyan kárpátaljai
településről is tudunk, ahol megszabott rendje van, melyik család
mikor kaphatja kézbe az újságot, s
hova kell továbbadnia… Nagy felelősséget terhel ez vállunkra, hiszen
azt üzeni: nem pusztán a magyar
szóért, de még nem is a vallásos
magyar szóért, de Isten üzenetéért, lelki táplálék után vágyakozva olvassák sokan, s hála Istennek
elmondhatjuk, többször annyian,
mint ahány példány a nyomdából
kikerül.
Remélem, amikor leteszi majd lapunkat a kedves Olvasó, úgy fogja
érezni: érdemes volt rászánni az
időt. Isten áldását kívánva köszönöm olvasóink és hallgatóink imatámogatását!
Kulcsár Tibor

“Ő többet adni kész, mint hinné ember ész”
„Gondviselő jó Atyám vagy” … -, de
olyan nagyszerű, hogy nem csak az
enyém!
Egy fővárosi középiskolában dolgozom, már lassan egy évtizede. A
megtérésem után kerültem ebbe az
intézménybe, és már az odakerülésemet is csodák sorozata kísérte. Azóta
pedig elmondhatom, Isten számtalanszor bebizonyította számomra, hogy
nem csak az én életemről gondoskodik, hanem a környezetemben lévőkéről is gondoskodni akar. Az elmúlt
években, főleg 2012 óta nagyon sok
lehetőség adatott arra, hogy egy világi környezetben lehessen Istenről,
és az Ő Fiáról, Jézus Krisztusról bizonyságot tenni. A közösségi szolgálat
bevezetése sokaknak nagy tehertételt
jelentett. Pláne a mai fiataloknak,
akik közül a többség sajnos nincs
ahhoz hozzá szokva, hogy bárki felé
felelősséget érezzen, vagy segítséget
nyújtson. Mégis voltak olyan fiatalok,
akiket meg lehetett szólítani, hogy vegyenek részt óvodában, vagy idősek
otthonában karácsonyi, vagy húsvéti műsor előadásában. Már ebben is
megmutatkozott Isten szeretete, amikor indította ezeket a fiatalokat arra,
hogy a mai világban nem túl népszerű,
számukra szinte teljesen idegen evangéliumi tartalomról megszólaljanak.
Minden alkalommal csodálatos volt
megtapasztalni, hogy igyekeztek komolyan venni a feladatot, de számomra
az okozta a legnagyobb örömet, hogy
nem csak ők, hanem a hallgatóság is
találkozhatott az egyedüli életmentő tartalommal, az evangéliummal.
2015 tavaszán egy evangelizációs
előadáson találkoztam, egy akkor
26 éves fiatalemberrel, aki arról tett
bizonyságot, hogy fiatalon 14-15 éves

korában miért, és hogyan fordult a
drogok, az alkohol, és a bűnözés felé. 21 éves korára már közel 10 éves
börtönbüntetés elé nézett, amikor
a börtönben beszélt neki valaki arról, hogy Jézus őt is szereti és érte is
meghalt. Bent a börtönben elfogadta
Őt megváltójának. Ezen az evangelizáción beszélt arról is, hogy középiskolába jár ki bizonyságot tenni, és a
fiatalokkal beszélgetni arról, miért
nem érdemes a bűn útjára lépni, illetve, ha már valaki arra lépett, akkor hogyan lehet a bűnös utakkal és
tevékenységekkel szakítani.
Isten pedig indította az iskolavezetés
és a kollégáim szívét, és megajándékozta a náluk tanuló gyerekeket azzal,
hogy ez a fiatalember kilenc osztályban és egy kollégiumi csoportban
tehetett bizonyságot Jézus Krisztus
váltságművéről, arról az útról, amelyen megtalálta őt. Soha nem látott
érdeklődéssel hallgatták a gyerekek
és a kollégáim hívő testvéremet arról,
hogy mit végzett életében az Isten.
És ismét megtapasztalhattuk az Ő
kegyelmét és gondviselését azzal is,
hogy Ő többet adni kész, mint hinné
ember ész. Egy részmunkaidős kolléga
azóta megszervezte, hogy egy másik
iskolába is eljuthasson bizonyságot
tenni. Így a 2015-2016-os tanévben
ismét több száz gyerek, fiatal felnőtt
találkozhatott Isten gondviselésével és
szeretetével testvérem bizonyságtétele által, és csak remélni tudom, hogy
a jó mag egyszer termést, megtérést
fog hozni az életükben. Mert „az én
igém is, amely számból kijön: nem
tér vissza hozzám üresen, hanem
véghezviszi, amit akarok, eléri célját,
amiért küldtem.„ Ézs 55,11.
V. Mónika

A hit: felelet a minket megszólító Istennek.
A hit elhiszi, amit nem lát és az a jutalma, hogy meglátja, amit hisz.
Az igazi hit megtiszteli Istent; Isten pedig megtiszteli az igazi hitet.
A hit hajója mindig Kolumbusz hajó, amely új világot fedez fel.
A hit kikötőhelye: Isten hűsége.
Nem nagy hitre, hanem a nagy Istenbe vetett hitre van szükségünk.

Vida Sándor
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Gondviselő jó Atyám vagy
„Gondviselő jó Atyám
vagy.” Ízlelgetem hetek óta a pályázat
mottóját, s be kell,
hogy valljam, emlékek sora tör fel
bennem, melyekben
megtapasztalhattuk
ennek az állításnak
csodálatos valóságát. Időben érkezett lelki-, anyagi segítségekről, kellő
időben jött világos vezetésről, olyan
eseményekről, melyekről csak sokkal később tudtuk meg, hogy Isten
micsoda veszélyből mentett ki, úgy,
hogy mi tulajdonképpen nem is tudtunk róla, micsoda bajban vagyunk…
Fájdalmas élethelyzetek, nehézségek
emlékei is jelentek meg előttem, amikor könyörögtünk Isten szabadításáért, s ő nem hagyott magunkra. Néha
persze nem úgy éreztette gondviselését, ahogy azt mi elgondoltuk vagy
szerettük volna, és volt olyan is, amikor sírva kellett harcolni, amíg ki tudtuk mondani: „Igen, Atyám. Legyen
meg a te akaratod, mert hisszük és
tudjuk, hogy te most is gondviselő jó
Atyánk vagy.”
Nehéz helyzetben vagyok, – állapítottam meg mindezt átgondolva –,
ugyanis egy könyv terjedelme is kevés
lenne, mindezt leírni, s ehhez képest
néhány sor áll rendelkezésemre. S ekkor egy kedves riportalanyom bizonyságtétele jutott eszembe, aki nagyon
különösen fogalmazott: „Engem szépen szeretett a férjem, ugyanis nem
tűrte bennem a bűnt.” (A férj természetesen ezt a mértéket alkalmazta
saját magára is, még mielőtt valaki
félreértené a helyzetet…)
Elgondolkodtatott a mondat. A „szép
szeretet” és a bűn gyűlölete ugyanis sokak fejében nem fér össze. Ha
valakit én igazán szeretek, gondoljuk, és talán sokszor éljük is, akkor
azt a „szeretet szemüvegén” keresztül nézem, ami ugye érthető módon
sokszor szépít. Lehet, hogy így gondoljuk, de sajnos ez téves vélekedés.
Isten igéje ugyanis épp az ellenkezőjéről beszél: „Mert akit szeret az Úr,
azt megdorgálja, de mint apa a fiát,
akit kedvel.”(Péld3,12.) (Egyébként
ugyanerről beszél a Zsidókhoz írt le-

vél 12. részének 6. verse is.)
Mindezt átgondolva elszégyelltem
magam, ugyanis eddig csak „e világi”
szinten mozogtak a gondolataim Isten
gondviselésére gondolva: élelem, ruházat, pénz, otthon, egészség, munka, szolgálat stb., s nem gondoltam
a lelkemre, az örök életemre. Pedig
tudjuk, az élet sokkal több mindennél, és nemcsak erre a hatvan, hetven,
nyolcvan évre korlátozódik!
Alázattal be kellett ismernem tehát,
hogy Isten gondviselése abban is megmutatkozik, (vagy talán abban még
inkább), hogy Ő sem tűri bennünk a
bűnt, mégpedig annyira nem, hogy
nem tud vele közösséget vállalni, ezért
tisztogat, nyeseget, nevelget minket,
hogy olyanná váljunk, amilyennek
Ő szeretne látni minket: tisztának
és szentnek. Sok példát látunk erre
a Bibliában, a környezetünkben, de
a saját személyes életünkben is.
Be kell ismernem, hogy én például
őszintén szeretnék olyan ember lenni, mint Jób volt, akiről maga a mindenható Isten nyilatkozott úgy, hogy
„feddhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő”. Csodálatos, irigylésre méltó
bizonyítvány. Én – ha őszintén magamba nézek –, nem érném el ezt a
mértéket. Mert igaz, hogy igyekszem
tiszta, szent és Istennek tetsző életet
élni, de azért bármennyire is igyekszem, néha azért csinálok vagy gondolok olyanokat, amiket nem kellene.
Például igyekszem én az igazság cselekvésére, de ez nem mindig sikerül.
Néha talán azért nem, mert nem jól
látom, nem jól értelmezem a dolgokat, s mást látok igaznak, és mást hamisnak, mint amit Isten lát, hiszen én
megtéveszthető, becsapható ember
vagyok csupán… Máskor meg azért
nem az igazságot cselekszem – habár
alapjában véve azzal értek egyet, tehát
azt szeretném tenni –, mert egyszerűen nem vigyáztam, és nem imádkoztam eléggé, és elbuktam a Sátán
ravaszságaival szemben…
Aztán arra is hajlamos bűnre csábítható szívem, hogy a saját életemet, a
saját dolgaimat enyhébben ítéljem
meg, mint a másokét, s ez részrehajlás, vagy úgy is mondhatnám, hogy
„kettős mérték”, s nincs köze az igaz-

sághoz. Persze ezeket az „apróságokat”
gyakran nem szoktuk olyan komolyan
venni, mondván, „Hát, emberek vagyunk, nem lehetünk tökéletesek!”
Nem, de Isten Igéjében, a Bibliában
világosan benne van, hogy „aki valamennyi törvényt megtartja, de akár
csak egy ellen is vét, az valamennyi
ellen vétkezett.” (Jakab 2,10) Ebből a
nézőpontból nézve egészen más megvilágításba kerülnek azok az apróságok, melyeket olyan könnyen elnézünk
magunknak, mert Isten előtt nincs kis
bűn, és nincs nagy bűn, csak bűn van,
amivel Ő nem tud közösséget vállalni,
s ha nem kérjük a bocsánatát, akkor
menthetetlenül elveszünk. De, ha kérjük, akkor Ő, Fia halálára tekintettel
megbocsát nekünk, és megtisztít minket minden hamisságtól, sőt igaznak
és szentnek lát minket. Nem más ez,
mint csoda, vagy úgy is fogalmazhattam volna, hogy kegyelem. Mégpedig
meg nem érdemelt, és teljességgel
felfoghatatlan kegyelem, de megtapasztalható. Ugyanis „Gondviselő jó
Atyánk van.” Hála neki!
Kulcsár Anikó

Add össze!
Félve megyek az iskola felé,
Félve a Mester hő szeme elé.
Szabódva nyújtom át a füzetet,
a sok kusza, egymás alá vetett
tétova számot: „Valaki beteg…
szenved, gyötrődik, akit szeretek…
Ellenség tör reám. S magam vagyok
önmagam ellensége legnagyobb.”
A mester nézi… hosszan, komolyan,
„Bizony a feladatban hiba van.
Sorakozik a sok sötét adat,
s nem adtad hozzá a hatalmamat.”
Pirulva nézem. Ó, mennyire más,
Ahogy Ő vezet, az összeadás.
Olyan megnyugtató a vége is.
Oly biztató az eredménye is.
Hozzáadva hatalmát, erejét,
szeretetét, mely melengetve véd
mindenhez, ami nyomja a szívem,
az eredmény: „Hiszek uram. Igen.”
Túrmezei Erzsébet

4

2016 / 3

Megköszönöm azt a sok
áldást melyben részesülök a műsorok hallgatásával. Köszönet nektek és
az Úrnak, hogy szórjátok a magot,
a tiszta evangéliumot. Köszönöm
a rendszeresen küldött Antennát.
Az elmúlt hónapokban sok próba, nehézség ért. Tudom, hogy
a próbák között ott van Jézus is,
az Ő gondoskodó szeretetével. Az
ének versei szerint is: „azt bünteti akit szeret, másképp Ő nem
is tehet.” Aztán ott a biztatás, az
ígéret: „Ezen a földön nyomorúságotok lészen. DE BÍZZATOK,
ÉN LEGYŐZTEM A VILÁGOT”.
A következő igeverssel búcsúzom:
„Csak féljétek az Urat és szolgáljatok Néki hűségesen, teljes szívetekből.” I. Sámuel 12,24.
Testvéri szeretettel az Úrban
Z. Benjámin, Pécs, Hird

Szeretettel köszöntelek
kedves mindnyájatokat az
Úr Jézus Kriszusban!

Nagyon szépen köszönöm az
Antenna újságot, sokat épülök
belőle a bizonyságtételeken keresztül. Figyelmeztet Isten az utolsó
időkre, hogy vegyük komolyan.
Bárcsak sokan meghallanák Isten
hívását. Ezért türelmes Isten, meg
még várja a hozzá bűnbánattal
megtérőket. Most egy kedves szomszéd asszonyom megy Budapestre
dolgozni, így lett alkalmam e kevés kis adományomat eljuttatni
hozzátok. Isten áldása kísérje a
Mera minden kedves munkatársát. Jó egészséget és türelmet
mindnyájuknak, hogy míg élek,
tudjam hallgatni, olvasni mennyei
Atyánk vigasztaló, drága üzenetét
a rádión keresztül. Ezzel az igével
zárom levelem: „Ezért téged áldalak, nevedet imádva emelem föl
kezemet.” Zsolt 63,5 Imáimmal
kérem az Úr áldását további munkátokra. Áldjon az Úr benneteket.
Sok szeretettel:
a 82 éves Róza néni
Erdélyből

Szeretettel köszöntöm a Mera munkatársait és kívánom az Úr gazdag
áldását és segítségét munkájukhoz,
hiszen ez a munka csodálatos és maradandó. Elgondolkodtam, hogy milyen csodálatos az is, hogy bár testileg
nem ismerjük egymást, de lélekben
mégis egyek lehetünk az Úr Jézus
Krisztusban. Néki legyen a dicsőség
mindenért. Nagyon szépen köszönöm
a könyvet, és a Mera újságot, amit
rendszeresen megkapok. Sok drága
dolgot olvasok belőle, másoknak is
oda szoktam adni. Gyermekkorom
óta én nagyon szeretek olvasni, van
is sok jó könyvem, és hála az Úrnak,
minden nap olvashatom a drága igéket
a bibliából, amik csodálatos tanácsokat adnak minden nap. Nagyon áldottak a Mera rádió adásai is. Közlöm a
testvérekkel, hogy sokkal többet hallhatok belőle, amióta megváltozott az
adás, mert én a rövidhullámot egyáltalán nem tudom fogni. Így csak az
esti adást hallgattam, most viszont
a meghosszabbított adásban hallhatok más műsorokat is, amik nagyon
újak nekem. Ott az adások elég tisztán hallhatók.
Hála az Úrnak még az imaházba is
el tudok menni minden alkalommal,
ahol szintén sok áldásban részesülök.
A baptista közösséghez tartozom gyermekkorom óta, ott ismerhettem meg az
én mennyei Atyámat, és hogy milyen
nagy árat fizetett értem az Ő szeretett
Fiában, az Úr Jézusban. Bár református családba születtem, de az Úr ebben a közösségben adott megtérést és
új életet, hála érte Őnéki. Most már
idős, 78 éves vagyok, de arról tehetek
bizonyságot, hogy mindig tapasztaltam mennyei Atyám hűségét, segítségét, szeretetét és hogy sosem hagyott

magamra. Ahogy a pályázat mottója
is mondja: Gondviselő jó Atyám vagy.
Ezt csodálatosan megtapasztaltam
gyermekségemtől mindez ideig.
Már írtam róla előbbi levelemben,
de mégis meg kell említsem, hogy
mennyire megtapasztaltam Atyánk
gondviselő gondoskodását mikor 10
évi házasság után férjem hirtelen
halállal elvált tőlünk. Én és az elég
kicsi három gyerek itt maradtunk
magunkban. De mégsem magunkban, mert gondviselő jó Atyánk velünk
maradt. Ő adott erőt és vígaszat minden nehézségünkben. Rendelt nekem
munkahelyet egy bútorgyárban, ahol
lehetőség volt megkeresni azt, amire
a mindennapokban szükség volt. Bár
abban az időben nehezebben lehetett
élelemhez és ruházathoz jutni, de a mi
Atyánk mindig megadta a szükségeseket, soha nem szenvedtünk hiányt
semmiben. Hát nem csoda mindez?
Nagyon drága a 121. Zsoltár, a második vers ezt mondja: Az én segítségem
az Úrtól van, aki teremtette az eget
és földet. Nem szunnyad és nem alszik Izrael őrizője.
Csodálatos biztatás van Ézsaiás
40,29‑31 versekben: Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.
Kívánom hogy nagyon sokan érezzék
meg ezt a csodálatos erőt, gondviselést, és a csüggedés helyett emeljük
szemünket gondviselő Atyánkra, akinél
mindig kész a segítség, még ha talán
nem is úgy látszik, hogy talán késne,
de Ő tudja mindennek rendelt idejét,
mi csak higgyünk és bízzunk benne
szüntelen. Övé legyen minden dicsőség és hála örökkön örökké. Ámen.
B. Sára, Kraszna, Románia

„A kegyelem a legjobb gyógyszer; az isteni szeretet a legjobb serkentő
a betegeskedő számára. Erőssé teszi a lelket, még ha a soványságtól a
csontok át is látszanak a bőrén. Nincs különb orvos az Úrnál, nincs
jobb gyógyszer, mint az Ő ígérete, nincs jobb bor, mint az ő szeretete.”
C.H.Spurgeon
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A szőlőhegyről páratlan kilátás nyílik
a tihanyi félszigetre,
a Sajkodi-öbölre –
nem tudok betelni
Isten teremtett világának szépségével, gazdagságával!
Egy fájdalmasan
nehéz időszak után
kaptam ajándékba Mennyei Atyámtól
ezt a hetet. Egyetlen testvérem rákos
betegsége nagyon megviselt, hiszen
mindig ő volt az erősebb, egészségesebb
és fiatalabb is. Számomra ebben az időszakban – testi szenvedése mellett – a
megtéréséért folytatott tusakodás és a
sokszor rám törő kétségbeesés volt a
legnehezebb. Édesanyánk közös ápolása és halála után még szorosabbá vált a
kapcsolatunk, minden ünnepet együtt
töltöttünk gyermekeinkkel, unokáinkkal. Bevallom, nagyon megviselt a halála! Sokszor kellett bocsánatot kérni
Uramtól a „miértek” hitetlenségéért.
Mennyei Atyám most testi-lelki feltöltődésemről gondoskodott. Megértést,
szeretetet, békességet is adott a három
generációs család közös nyaralásához
és figyelme a legapróbb részletekre
kiterjedt. Ezen a héten – református
kalauzunk szerint – az Úr Jézus korlátlan hatalmáról, csodáiról olvashattunk, és kora reggel, amíg a gyerekek
aludtak, közösen imádkozhattunk. Az
Úr megmutatta a gyakorlatban, hogy
a legkisebb dolgokban is támaszkodhatunk rá. Egyik nap olyan felhőszakadás érte el a hegyoldalt, hogy nem
lehetett lemenni a faluba. Elkészült az
ebéd, de kiderült, nincs ecet az uborkasalátához. Némi lamentálás után
arra jutottunk, talán próbálkozhatnánk valamelyik szomszédnál. Egyik
unokámmal útnak indultunk, s mintha angyal vezetett volna, egyenesen
egy olyan tanyához jutottunk, ahol
két hatalmas kutya állt őrt, de mintha
észre se vettek volna. Egy barátságos
asszony jött felénk, elmondtam mi járatban vagyunk, mire ő készségesen
bement a házba a hiányzó ecetért. A
család többi tagja is előkerült, jól elbeszélgettünk, sőt egyik „félelmetes”
kutyájukat az unokám meg is simogathatta. Anélkül, hogy elmerültünk
volna a sártengerben, minden baj
nélkül hazaértünk. Mondanom sem
kell, ezután milyen jó hangulatban

fogyasztottuk el az ebédet.
Hívő életem alatt természetesen sokkal
nagyobb csodákat is átéltem, többször
írtam már ezekről az Antennában. Egy
betegség-sorozat alkalmával például
„kifogyott az olaj a korsómból” és már
azon gondolkoztam, mit adhatnék el,
amikor egyik régi kolléganőm látogatása után, kinyitva az ajándékba kapott csomagot, a finom tápláló dolgok
között egy borítékot is találtam, pontosan annyi pénzzel, amennyi a legfontosabb kiadásokra kellett.
Szeretném azt is felidézni, hogyan
bizonyosodtam meg „az életem ideje
kezedben van Uram” igazságáról. Már
az is nagy felfedezés volt számomra,
amikor megértettem: Teremtő Uram
eleitől a végéig egyben látja, irányítja az életemet és amikor nem értem
az egyes eseményeket, utólag kiderül, milyen logikusan kapcsolódnak
egymáshoz. Édesanyám megmaradt
leveleiből tudom például, hogy pár hónapos csecsemőként két alkalommal
is a halál széléről hoztak vissza. Az ördög már akkor az életemre tört, mint
ahogy később is a súlyos betegségek,
műtétek, karambolok által. Az Élet Ura
azonban azt akarta, hogy másodszor is
megszülessek, új életet nyerjek Jézus
Krisztus golgotai kereszthalála által!
Megtapasztaltam, hogy minden komolyabb szolgálat előtt vagy után próbák,
támadások érnek! (Erről sok szolgálattevő is beszámolhatna). Tavaly nyáron meghívtak egy gyermektáborba. A
programok kellemes erdei környezetben zajlottak. A feladatok egyeztetése
alatt kaptuk meg a frissítő kávét; sajnos nekem az első korttyal egy darázs
is bekerült a számba. Az első csoda az
volt, hogy nem nyeltem le, de így is
zsibbadni, dagadni kezdett a szám, a
torkom, beszélni alig tudtam. Második
csodaként pillanatok alatt előkerült a
doktornő, aki tudta mit kell tenni, volt
is széruma. Lefektettek, megkaptam
az injekciókat és lassan szűnni kezdett a dagadás, remegés. – Hu, milyen
szerencséd volt! – örvendeztek körülöttem. Amikor már tudtam beszélni,
olyan jó volt arról bizonyságot tenni,
hogy az Áldott Orvos, Jézus Krisztus
segített rajtam, nem a „szerencsének”
köszönhetem a csodát!
Emlékeimből kiemelkedik egy olyan
karambol, amelyben az autóm totálkáros lett, de nekem egy hajam szá-

la sem görbült meg. – Ugye, tudja,
hogy ma péntek 13. van? – kérdezte
a mentős, mivel egyetlen karcolást
sem látott rajtam, pedig a rendőrök
alig tudtak kiszedni a harmonikává
gyűrődött trabantból. – Hát én ezt
egészen másképp látom – válaszoltam. – Az én életemet nem a szerencse irányítja, hanem Isten rendelkezik
fölötte. Úgy látszik, azt akarja, hogy
még éljek! Amikor később hálatelt
szívvel leborultam Uram előtt, megköszönve az életemet, a következő
Igét juttatta eszembe: „Nem halok
meg, hanem élek és hirdetem az Úr
tetteit!” Zsolt 118, 17. Minden vágyam
az, hogy az életem hátra lévő idejében
eszerint élhessek!
Zika Klára

CSAK VÁRJ, FIAM!
Fut a vonat az éjszakában,
s a hajnal határához ér…
A gyermek várva-vár kinézve,
de még kevés a fény.
Még pisla lámpák s csillagok
vigyázzák
az éji utat és a síneket.
Kevés a gyermeknek a fény, s csillag,
s az álmos emberek.
De többet nem láthat, hiába nyitja
kerekre csillogó szemét,
mert elfedi a nem látott csodákat
a messzeség, a szürkeség.
„Szeretnék többet látni! Mért nem
süt már a nap! Minek a köd? “
– nyöszörgi, már-már sír a gyermek
a párás ablak mögött.
„Várj, kisfiam, várj!“ – mondja apja –
„Mindjárt virrad, kinéz a nap,
s látsz kisfalut, házat, barit, virágot,
ahogy a fénnyel játszanak.“
– Csak várj, fiam, jön már a hajnal!
– hallom Atyám szelíd szavát,
mikor szívemben sírva nézem
az ólomlábú éjszakát.
Csak várj, fiam, túl a ködön már
a gyöngykapun ragyog a fény!
– Fut a vonat az éjszakában
s a hajnali határhoz ér…
Füle Lajos
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Mikor ezt a felhívást olvastam, csak
úgy záporoztak a gondolatok bennem.
Elkezdve a gyermekkoromtól, a jelenlegi napjaimhoz. Én valóban elmondhatom, hogy Gondviselő jó Atyám van.
Ő az, aki megalkotott, már a fogantatásom előtt gondja volt rám. Ő tudta,
hogy milyen életet tervezett nekem,
milyen akadályokon, nehézségeken kell,
hogy keresztül menjek, és hogy lehetek
mindig biztonságban. Természetesen
csakis Vele. Már három éves koromtól
fogva nagyon sokat beszéltek nekem
(édesanyám, nagymamám, nagynéném) a Mennyei Atyámról.
Megtanították a reggeli és
esti imádságokat. Azt mondták, hogy bármi történik az
életben velük, Mennyei jó
Atyám soha el nem hagy,
Neki mindent elmondhatok. Valójában ennek a tanításnak már nagyon korán
hasznát vehettem.
Hét éves voltam, amikor
a skarlát a szívemre húzódott. Kórházba kerültem.
Nagyon sokat szenvedtem.
Még ma is ha eszembe jut,
látom magamat a kórházi
ágyon soványan, sápadtan. Mindenhol
csak csövek, és az injekció szúrásoktól feldagadt kék kezek vizesborogatással bekötve. Nagyon sokat sírtam,
és imádkoztam, hogy miért nem segít
az én drága Atyám. Majd egy délutáni napon, mikor jöttek a szüleim látogatni, ki voltam kötözve az ágyon.
A fejem felett mondta az orvos, hogy
sokat legyenek itt velem, mert ők orvosilag mindent megtettek. Nincs más,
lemondtak rólam. Erre anyukám, és
az apukám azt válaszolták, hogy oldják ki a kötözéseket, és a saját felelőségükre haza visznek. Azt mondták,
egyedül csak Isten segíthet. Ő az, aki
tudja, mit készített nekem erre a földi életre. Arra emlékszem, hogy csak
mindig az imádkozásra buzdítottak,
és azt mondták, hogy „Ne féljek!”. Jó
volt haza menni. Magán orvost fogadtak mellém, és szépen lassan Isten kegyelméből meggyógyultam. Egy évbe
tellett. Ebben a szenvedésben, amit már
kis gyermekkorban megtapasztaltam,
megértettem, hogy mindig mindenben
forduljak Istenhez, az Atyához.
Teltek múltak az évek, felnőtt lettem.
Bizony be kell, hogy valljam a kedves
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testvéreknek, hogy én is megpróbáltam Isten nélkül élni a napjaimat.
Tanultam, dolgoztam, és a sok tennivaló mellett megfeledkeztem Istenről.
Azt gondoltam, én már a magam ura
vagyok, majd én megoldom az életemet. Nagyon sokat veszekedett velem
az édesanyám. (Miért nem olvasom a
Bibliát?; Miért nem megyek a templomba?; vagy Miért nem olvasom a
szebbnél szebb könyveimet?) Férjhez
mentem, terhes lettem, elérkezett a
szülés napja. Életem legcsodálatosabb
eseményére készülve, megtapasztalhattam, hogy Gondviselő
jó Atyám van, aki húsz
órás vajúdás alatt, a szülés pillanatába és a szülés
utáni pár órában is mindig velem volt. Ő volt az,
aki felébresztett, és jelezni
tudtam az orvosomnak,
hogy baj van velem. Így
nem lett ebből a helyzetből tragédia. Itt már
éreztem azt, hogy Isten
nélkül nem lehet élni a
napokat. Nagyon boldog
voltam, hiszen belegondolni is szörnyű érzés,
hogy a gyermekem édesanya nélkül
kezdje el a földi életét.
Eltelt hat hónap, és a férjemet behívták katonának. Ott maradtam a
gyermekemmel, de tudtam, nem vagyunk egyedül, és Isten vigyáz ránk,
még ha egy kis időre nem is vagyunk
egy helyen. Majd másfél év múlva újra
a szülő szobában voltam a második
gyermekemet várva. Megismétlődött,
csak sokkal komolyabb változatban
az az esemény, amit már átélhettem.
Szülés után, ami a reggeli órákban
történt, már este 6 órakor arról tanácskoztak a kórházban a körülöttem
forgolódó nővérek, orvosok, hogy ezt
műtét nélkül nem úszom meg. Láttam,
és érzékeltem mindenkinek az arcán,
hogy nagyon nagy baj van velem. Én
csak magamban imádkoztam, és tudtam, hogy az én drága Jézusom nem
engedi, hogy a gyermekeim édesanya
nélkül, a férjem pedig özvegyen éljenek majd. Azt mondogattam, hogy
„bár nagyon félek, de benned bízom
Uram!” Tudtam, hogy nem mehetek
el így, hiszen a második babámat,
úgy szültem, hogy a férjem katona
volt. Őt az édesanyám értesítette,

hogy megszületett a kisfia, és míg Ő
a boldogságban úszott, addig velem
az orvosok küzdöttek, hogy a klinikai
halál állapotából vissza tudjanak hozni. Ő csak másnap tudta meg, hogy mi
történt velem a szülés után. Mikor a
műtőasztalon végre észhez tértem, az
jutott eszembe, „megtartatik a gyermekszüléskor”. A szívemben csak hála és köszönöm volt, mert „az Úrhoz
folyamodtam, és ő meghallgatott,
megmentett mindattól amitől rettegtem.” Mert bizony rettegtem, de
tudtam csak az történhet velem amit
az Úr megenged. Eltelt három nap, és
minden kezdődött előröl. Újabb műtét. Látva az orvosok, nővérek arcán
azt az ijedséget, hogy ők sem tudják
mi jöhet még. Várva az orvosom bemosakodását, fekszem a műtő ágyon,
a fejem fölött az altatós doktor nő,
aki arra bíztat, hogy ne féljek! Neki
egy Ige jutott az eszébe: „Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és
megmenti őket.” (Zsolt 34,8). Arra
kért, erre gondoljak, hiszen az első
műtétnél már beszéltünk arról, hogy
én tudom, az Úrnak terve van velem.
Csodálatos megtapasztalás volt, hogy
a műtét után még az orvosom is megerősített abban, hogy Isten kezében
voltam, hiszen nem is akartam arról
tudomást szerezni, hogy a műtőasztalon is végezhettem volna. Isten a
tenyerén tartott, és tart ma is.
Éppen ezért arra törekedtem, hogy a
gyermekeim, akik Isten legnagyobb
ajándéka, ők is minél előbb halljanak, tanuljanak a Mennyei Atyáról,
a Gondviselő Istenről, akihez mindig fordulhatnak, akinek mindent
elmesélhetnek, aki velük van a Világ
végezetéig.
Hálás vagyok, hogy mindazt, amit
megéltem Isten nélkül, majd Istennel
együtt, átadhattam nekik, hogy ők
is megtapasztalhassák azt a kegyelmet, szeretetet, erőt, gondviselést,
amit egyedül csak az Úr adhat nekik. Életem során nagyon sok példa volt, van, amiről tudtam, hogy
csak Istennel együtt oldottam meg.
Ezeket mindig megosztottam velük,
hogy tudjuk egymást hit által építeni.
Az élő, igaz Isten mindig velünk van,
neki gondja van ránk. „Érezzétek, és
lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az
ember,aki hozzá menekül.” (Zsolt 34,9)
K.-né Ibolya, Páty
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Sokszor érthetetlen, hogy Isten miért enged vagy nem
enged meg dolgokat az életünkben,
és azt sem tudjuk
biztosan, hogy mi
történt volna, ha
ez történik vagy az
történik. Isten szeretetét mutatja az is, hogy vannak
esetek, amikor nem erővel és büntetéssel, hanem kedvesen, szinte vicces
helyzetekben mutatja meg szuverén
akaratát és hatalmát.
Még az előző évezred vége felé történt,
hogy állampolgári kötelességemnek
eleget téve, sorkatonai szolgálatra kellett jelentkeznem a sorozó bizottság
előtt. Rajtam kívül sok más fiatal fiút hívtak be erre az időpontra. Sokan
szüleikkel együtt jöttek és olyan ábrázattal (mind a fiúk, mind a szülők
részéről), mintha akasztani vinnék a
csemetéjüket. Voltak, akik hamis orvosi papírokkal vagy szépen kitömött
borítékokkal készültek a sorozó bizottság elé. Bevallom, hogy egyszerre éreztem szánalmat és megvetést irántuk,
hiszen én kifejezetten boldog voltam.
Keresztyénként és hazafiként teljesen
természetesnek vettem, hogy ha hív
a Haza, akkor válaszolok a hívásra és
szolgálok, ahogyan tudok.
Én katona AKARTAM lenni. Sokat
mesélt édesapám arról, hogy mennyit
kellett szenvednie, amikor a hatvanas
években teológusként katonának vitték, de tudva, hogy más idők járnak és
hallva a nálam idősebb fiatalok pozitív
élménybeszámolóit, úgy gondoltam,
hogy nincs mitől félnem. Különben is,
egy kemény, bátor gyerek vagyok, nem
fogok anyuci szoknyája mögé bújni.
Először egy padokkal teli terembe
vezettek minket, ahol egy kétoldalas
adatlapot kellett kitölteni. Úgy írtam
és olyan tempóval, mintha az érettségi
vizsgán lettem volna. Az első oldal kitöltése után diadalmasan fordítottam
meg a lapot (és mindenki számára jól
hallhatóan), hogy ÉN már a második
oldalon folytassam. Szánakozva néztem azokat, akik még az első kérdésnél
tartottak. Mit nem lehet ezen érteni?
Név. Viszonylag egyszerű rá a válasz.
Azonban, amikor jobban füleltem és
figyeltem a történéseket, akkor döbbentem rá, hogy mi a probléma: 18-19
éves budapesti fiatalemberek nem tud-

nak írni, olvasni. A meglepetésen túl,
azért átfutott rajtam, hogy „remélem
nem kerülök velük egy laktanyába”.
A mellettem ülő srác nagyon csóválta a fejét, amikor a kérdőívben odaért, hogy: „Volt-e öngyilkosság vagy
öngyilkossági kísérlet a családban?”
Felém fordulva azt mondta: „Apám
felakasztotta magát, anyám néhányszor átvágta az ereit, de nem sikerült neki, a bátyám néhányszor már
majdnem belehalt a drogba. Szóval,
igen volt néhány.” Azt gondoltam magamban: „Na, ezzel sem akarok egy
helyiségben együtt aludni, pláne nem
fegyveres őrszolgálatot adni.”
A kérdőív második oldalán volt egy
nyelvtanilag helytelen kérdés. Feltettem
a kezem és a hozzám odajövő hölgynek jó hangosan feltettem a kérdésem
(megállapításom) a hibás adatlappal
kapcsolatban. Néhány szó volt csak,
amit kiejtettem a számon, amikor
odajött egy másik hölgy és arra kért,
hogy menjek vele. A hölgy bevitt egy
kis szobába, ahol csak ketten voltunk
és közölte, hogy ő pszichológus, majd
azt kérdezte: „Maga dadog?”
„Nem mindig, csak néha ha f-f-f-f-fáradt
vagyok vagy ha nem f-f-f-f-figyelek a
b-b-b-b-beszédemre.” – nyögtem ki.
Még néhány kérdést tett fel a hölgy,
beleírt valamit egy dossziéba majd közölte, hogy „Gratulálok, alkalmatlan!”.
Mire felfogtam, hogy mit mondott, át-

A munkahelyemen a szokásos évenkénti alkalmassági vizsgálaton abban
az évben nem a megszokott orvos végezte az egészségügyi szűrést, hanem
helyettesítették. Ez a helyettes egy
olyan szaktekintély volt, aki nyugdíjazása előtt 35 éven át szívspecialistaként dolgozott. A szívem vizsgálatát
követően számomra váratlanul azt
közölte, hogy komoly szívhibára utaló zörejeket hall. Határozott volt a
véleménye, több évtizedes gyakorlatára hivatkozva elmondta, hogy félreérthetetlenül tapasztalja a kóros
tüneteket. Azonnal beutalt egy olyan
szakrendelésre, ahol a legmodernebb
műszerekkel igazolhatják vagy netán cáfolhatják a lesújtó diagnózisát.
Családos ember lévén feszült várakozással mentem e vizsgálatra. Imáimban

vitt egy másik szobába, ahol több tiszt
ült egy asztal mögött. Egyikük átvette a dossziét, fejcsóválva átolvasta és
közölte az „ítéletet”: „Mivel Ön dadog,
ezért a társai kigúnyolják, amiért Ön
a szolgálati fegyverével Önmagát vagy
a társait, tisztjeit megöli. Köszönjünk,
hogy jelentkezett. Önnek nem lesz
több dolga a Magyar Honvédséggel.
Gratulálok!”
Kezembe nyomták a megfelelő igazoló
papírt és kiküldtek a teremből. A folyosón várakozókkal való beszélgetésből
kiderült, hogy a vastag arany láncokkal
és vastag borítékkal érkező fiatalokat
besorozták. A teljesen analfabéta fiatalokat besorozták. Azokat a fiatalokat is
besorozták, akiknek öt orvos adott igazolást, hogy szív, tüdő, lép, vese, máj,
gyomor és agybetegek. A padtársamat is
besorozták, akinek még műanyag kést
sem adnék a kezébe, nem hogy gépkarabélyt. És pont engem nem? Aktívan
sportolok, nem iszom, nem dohányzom, nem drogozok, nem élek szexuális életet, kicsattanok az egészségtől,
értelmes, szorgalmas, szófogadó gyerek
vagyok. Nem igazán értettem.
A hivatalos válasz után kaptam egy
másik választ is, otthon az édesapámtól: „Isten így látta jónak. Nem akarta,
hogy katona legyél.” Hát igen, ennyi.
Ezzel nehéz vitatkozni.
Nemeshegyi Zoltán

kértem Megváltó Uramat, hogy Ő is
legyen jelen a műszeres méréseknél
és, ha kérésem megegyezik akaratával, akkor segítsen meg. Több, mint
fél órán át tartott a méréssorozat, ez
alatt végig hittem az Úr jelenlétében,
szinte fizikailag éreztem, hogy fogja
a kezem. Hittem, hogy rendben lesz
minden. Az orvos meglepődve vette
tudomásul, hogy az ijesztő előzetes
diagnózis ismeretében sem csodálkoztam azon a megállapításán, hogy
nem talált semmilyen elváltozást,
problémát, negatív lett a méréssorozat
eredménye. Ő nem tudhatta, amit én
végig érzékeltem, hogy az Úr gondviselő szeretete ezúttal is velem volt, mint
életem addigi részében is oly sokszor
megtapasztalhatóan.
B. Zoltán

8

1949. kora-nyár. Még tartott a tanév, tos voltam benne, hogy ezen a tábamikor meglátogattam egy délután lán ugyanazt olvastam, mint amit ő
unokaöcsémet. Éppen a következő írt a vallásáról. Előkerestem az elnapra csomagolta a táskáját. Amint ső levelét. Sejtésem beigazolódott.
rakosgatta könyveit, füzeteit, egy kis Nekikészülődtem, majd elmentem a
névjegy nagyságú cédula esett ki azok Londoni körút 18. alá. Amikor a kaput
közül a földre. Felvettem, és láttam, kinyitottam, valami furcsa szorongás
hogy valami cím van rajta. Kérdeztem miatt a szívem a torkomban dobogott.
is, hogy miféle cím az. Mondta, hogy Még sohasem jártam nem katolikus
egy angol lányé, aki szeretne vele le- helyen! Azt tanultam, hogy halálos
velezni. Biztattam, hogy írjon ne- bűn a nem katolikusokkal kapcsolatba
ki, de ő durcásan
kerülni. Valami
mondta, hogy
mégis arra késznem hajlandó egy
tetett, hogy ne
idegen lánynak
lépjek vissza.
„…tetszett Istennek, hogy
írni. Elkértem a
Legfeljebb majd
az igehirdetés bolondsága
címet: ha te nem,
meggyónom. A
által üdvözítse a hívőket.”
hát majd írok én!
bejárati üvegaj1 Kor 1,21b
Eszembe jutott,
tónál megnyomhogy két évvel
tam a csengőt.
ezelőtt az angol
Kinyílt az egyik
tanárom hogyan
ablakszárny, és
bocsátott el a haegy fiatal nő megtodik gimnáziumból a nem kielégítő kérdezte, mit óhajtok.
angol tudásom miatt, de ez egyáltalán – A pappal szeretnék beszélni – mondnem zavart. Elővettem egy iskolai szó- tam zavartan.
tárt, és – nekiültem írni. Ez a levelem – Tessék várni.
semmi másról nem szólt, csak arról, Nemsokára kinyílt az üvegajtó,
hogy ki vagyok, mi vagyok. Leírtam és egy mosolygós férfi köszöntött.
a szüleim és kistestvérem halálának Bemutatkozott: – Hecker Henrik, mea körülményeit, meg hogy római ka- todista prédikátor. Én is motyogtam
tolikus vagyok. Nem sok idő múlva valami bemutatkozás félét. Kedvesen
jött is a válasz, amiben annak a re- érdeklődött, hogy mi járatban vagyok.
ményének adott hangot Sheila, hogy Gyorsan elmondtam neki, hogy leve„azért talán” meg fogjuk érteni egy- lezek egy angol lánnyal, aki azt írta
mást. Ezzel igen tapintatosan a na- nekem, hogy az ő vallása metodista és
gyon gyengécske angol tudásomra szeretném megtudni, hogy miféle valcélzott. Leírta, hogy nálam két évvel lás az. Beinvitált egy barátságos dolfiatalabb, és egy drogériában dol- gozó szobába. Leültetett, majd röviden
gozik. Írt a családjáról is, meg hogy elmondta, hogy a Metodista Egyház
az ő vallása (így írta): My religion is Angliában jött létre mintegy kétszáz
methodist.
évvel ezelőtt. Itt Magyarországon ez
Nos, ez megfejthetetlen volt számom- egy kis létszámú egyház, de világra. Néztem a szótárt, ahol ez állt: szerte több mint 40 millió tagja van.
methodist = Wesley János híve. Hát Érdeklődött rólam, de nagyon zárkóettől nem lettem okosabb. Persze zott voltam. Szüntelen arra gondoltam,
a levelezésünk azért szorgalmasan hogy vigyázat, most egy eretnekkel
folyt tovább.
van dolgom! Ám valami mégis arra
Közben eltelt egy év. Elhelyezkedtem késztetett, hogy amikor megkérdezte,
anyagkönyvelő gyakornoknak a Lon kielégít-e tájékoztatása, azt mondjam:
doni körúti cipőgyárban. Szűkös anyagi többet szeretnék tudni. Egy pillanathelyzetem miatt gyalog jártam a Csaba ra elcsendesedett, mélyen a szememutcából a gyárba, és onnan haza. Az be nézett, mintha gyanakodva meg
egyik nap megakadt a szemem egy akarná fejteni kíváncsiságom okát,
fehér zománctáblán a Londoni körút és így szólt:
egyik házán: METHODISTA EGYHÁZ – Semmi akadálya. Jöjjön el az isISTENTISZTELETEK IDEJE: STB. tentiszteletekre, ott majd többet is
Bár már elég sok idő telt el Sheila fog hallani.
bemutatkozó levele óta, szinte biz- Nagyon idétlenül viselkedhettem, és
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pillanatok alatt szinte menekülésszerűen távoztam. Elmentem Karcsi bácsihoz, beszámoltam neki mindezekről.
Megnyugtatott, hogy az egyházi törvények megengedik az udvariassági célú látogatást más felekezetnél.
Megnyugodtam. Vasárnap délután
hatra odamentem, újra beöltözve a
fekete ruhámba. Leültem hátul a teremben egy székre. Szétnézve nagyon
furcsának találtam, mert semmiféle
templom jellege nem volt a helyiségnek. Elöl volt egy asztal, egy harmónium, meg székek. Horribile dictu:
nem templomi padok! Az asztal mögött a falon – a két ablak között – egy
fakereszt a falon. Oldalt a falakra fekete táblácskák voltak akasztva, rajtuk bibliai idézetek. Hátul fogasok,
meg volt egy kályha is. Ez volt minden berendezés a dísztelen teremben, ami aztán hamarosan meg is
telt emberekkel. Egyszer csak bejött
az a mosolygós férfi, akivel beszéltem. Semmi liturgikus öltözetet nem
viselt. Egyszerű fekete ruha volt rajta, mint rajtam. Fehér inge volt, mint
nekem, de fekete nyakkendőt viselt.
Odaállt az asztal mögé, majd néhány
szót mondott. A harmóniumhoz ült,
majd játszani kezdett. Ekkor valaki
a kezembe adott egy kinyitott énekeskönyvet, majd mindenki énekelni kezdett. Furcsa és szokatlan volt.
Soha nem hallott ének. Próbáltam
megkeresni, hogy hol találok valami
eretnek dolgot a szövegben. Hasztalan.
Az ének végén valami szertartásfélét
mondott, olyan imaszerűt. Ezután
azt mondta, hogy most pedig nyissuk ki a Bibliánkat, és olvassuk el a
ma már nem is tudom, hogy melyik
részt. Kínosan éreztem magam, mert
nekem nem volt Bibliám. Óvatosan
oldalra lestem. Láttam, hogy az emberek kinyitnak egy vastag könyvet,
amilyet eddig még nem láttam, és
amiben pillanatok alatt meg is találták azt, amit hallottak. A mosolygós
ember felolvasta a megjelölt részt, és
elkezdett beszélni. Nagyon különösnek találtam, mert egészen más volt,
mint ahogy én megszoktam a katolikus templomokban. Nem volt szó
Szűz Máriáról, nem volt szó a szentjeinkről, csak az Úr Jézusról beszélt.
Meghökkentem, megszeppentem, miközben egyre azon törtem a fejem,
hogy mi lehet itt az eretnekség. Arra
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rebbentem össze, hogy amikor áment
mondott, azt mondta, hogy imádkozzunk. Rémülten láttam, hogy mindenki
megmozdul, feláll. Én is gyorsan felálltam. Ekkor viszont azért döbbentem
meg, mert mindenki hátat fordított
az elől levő asztalnak, és letérdelt a
saját széke mögé. Rákönyökölt, majd
egy-két pillanat után valaki imádkozni kezdett. Próbáltam én is úgy viselkedni, mint ahogyan láttam másoknál.
Figyeltem, hogy mindenki imádkozik-e,
de meg tudtam állapítani, hogy nem.
Ez megnyugtatott. Rövidesen felálltunk, majd újra ének következett. A
végén még udvarias hirdetés és meghívás is hangzott, majd mindenki felállt, és egy mondat elhangzása után
könyv nélkül énekeltek. Nem tudtam,
hogy mit csináljak, nagyon zavarban
voltam. Aztán néma csend, majd a
mosolygós férfi kiment. Ezt követően mindenki megmozdult, és beszélgetett szomszédjával. Nagyon sután
éreztem magam ebben az idegen, de
valami miatt mégis vonzó környezetben. Úgy észleltem, hogy most vége
van ennek a szertartásnak, ezért a
legjobb lesz észrevétlenül kereket oldanom. Elindultam kifelé. Az ajtóban
azonban nagyon barátságosan megállított a mosolygós, majd érdeklődött,
hogy jól éreztem-e magam. Zavart
makogásomra nem is reagált, de hívott, hogy szeretettel várnak bármikor, csak jöjjek nyugodtan.
Egyenesen Karcsi bácsihoz mentem,
és beszámoltam. Főleg arról beszéltem
neki, hogy sajnos nem sikerült kipuhatolnom, hogy milyen imakönyvből
imádkoztak. Borzasztó kimondani!
– Miért nem kérdezted meg? – tette
fel a kérdést. Valóban! Miért is nem
jutott ez az eszembe? Nahát! Csütör
tökön elmegyek ismét, és meg fogom
kérdezni. Megtörtént. A válasz teljesen hihetetlen volt. Azt mondta a
mosolygós, hogy mindenki a szívéből
szólva mondja el a jó Istennek, amit el
kell mondania. Nem értettem, és ezt
meg is mondtam neki. Szeretnék erről többet hallani. Meg is beszéltük,
hogy melyik délután megyek el hozzá
beszélgetni. Ez az alkalom felejthetetlen maradt számomra. Elmondtam
magamról részletesen mindent, amit
fontosnak gondoltam. A vágyamat,
hogy szent életet szerettem volna élni, hogy Istennek szerettem volna
áldozni életemet, de sikertelen csőd
az egész. Nagyon nagy érdeklődéssel
hallgatta szavaimat. Zavarban vol-
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tam, mert szerettem volna valaho- örök élet már most. Beszélt arról, hogy
gyan megszólítani, de nem tudtam, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő,
hogyan kell. Egy mondatfordulatban és megbocsátja azokat. Ő! – nem pedig
önkéntelenül is kicsúszott a számon: a gyóntató! Beszélt arról, hogy nincsen
üdvösség másban, mert nem adatott
„ Atya, kérem...”
Szeretettel felvilágosított, hogy az Úr más név, csak a keresztre feszített Jézus
Jézus szerint ezt a kifejezést nem sza- Krisztusnak a dicsőséges neve, akiben
bad emberre alkalmazni. Szólítsam van a mi bűneink bocsánata. Beszélt,
csak Henrik bácsinak. Figyelmembe beszélt… Közben valami egyre jobban
ajánlotta, hogy szorgalmasan olvassam rám nehezedett. Éreztem a Szentírás
az Újszövetségi Szentírást. Meg is kér- fényében, hogy mennyire rossz úton
dezte, hogy van-e nekem? Mondtam, próbáltam lelkem békességét megszehogy én nem veszek a kezembe, csak rezni! Éreztem, hogy kudarcaim oka
katolikus Szentírást. Erre a legnagyobb ebben rejlik. Egyre világosabban látmeglepetésemre szeretettel biztatott, tam Isten végtelen szeretetét, és annak
hogy akkor olvassam azt. Nem mer- ellenére, hogy mennyi, de mennyi bűn
tem bevallani, hogy nincs Szentírásom. terhelt, mégis most Isten a megfeszíHazamenve, útközben egyre az járt a tett Fiában hajol le hozzám, és egy új
fejemben, amit tisztelendő Takács, a életet kínál fel nekem. Nem bírtam
gimnáziumi hittanárunk tanított, hogy tovább. Egyszerűen teljesen összeomlottam, leborula Biblia olvasása
tam a szék mellé,
csak a papoknak
és zokogva tárvan megenged…”a bizonyságtétel pedig
tam fel életemet
ve. Ennek ellenére
Isten színe előtt.
mégis elmentem
az, hogy Isten örök életet
Elmondtam most
másnap a Korda
adott nekünk, és ez az élet
Istennek mindent,
könyvkereskeaz
ő
Fiában
van!”
de nem úgy, mint
désbe, hogy vá1 Jn 5,9
a gyóntató-széksároljak egy teljes
ben, hanem vaBibliát, de nem
lahogy másként.
lehetett kapni.
Most beszélgetésEzért csak egy
Káldy‑féle Újszövetségi Szentírást nek tűnt, fájdalmas, de mégis enyhívehettem. Elkezdtem hát azt olvasni. tő beszélgetésnek. Sírtam, de mégis
Teljesen új volt számomra, bár hittan- egyre boldogabb lettem. Egyre jobból sok történetet tanultunk. Most ol- ban ömlöttek a könnyeim, de egyre
vasva emlékeztem is némelyikre, de a könnyebb lett a szívem. Egyszer csak
templomi evangélium olvasásokra is azt vettem észre, hogy kiöntve Isten
hasonlítottak egyes részek. Olvasás köz- elé életem minden terhét, áldom Őt,
ben sok kérdés ötlött fel bennem, amit és dicsőítő imádságot mondok. Olyan
meg kellett kérdeznem Henrik bácsitól. imát, amit sem nem olvastam, sem
A nem tudom hányadik ilyen délutáni nem tanultam azelőtt. Olyan imát,
beszélgetés alkalmával a bűneimről, a ami szívemből csordul ki, ellenállhabűnbocsánatról kérdeztem. Szavaira tatlanul. Ekkor adtam át életemet az
már nem tudok pontosan visszaemlé- Úr Jézus Krisztusnak. Egy idő után
kezni, csak arra, hogy azelőtt soha sem elcsendesedtem. Most Henrik bácsi
tapasztaltam ekkora együttérzést, ilyen kezdett imádkozni. Mélységes mély
szeretetteljes hangnemet gyóntatóim- melegség volt a hangjában. Ömlött
nál. Szorongatta a torkomat a sírás. belőle a hála, az imádat. Könyörgött
Nagyon, de nagyon szerencsétlennek értem, hogy az Úr Jézus kereszthaláéreztem magam. Észrevette rajtam. lának érdeméért törölje el minden bűBeszélt nekem arról, hogy át kell ad- nömet, és erősítsen meg az új életben.
nom magamat az Úr Jézusnak, hogy Fejemre tette a kezét, úgy kérte Isten
meg kell térnem hozzá eddigi életem- áldását elhatározásomra.
ből. Beszélt arról, hogy Jézus Krisztus Ekkor 1949 nyár vége volt… és én elnem az én cselekedeteimért bocsátja múltam 19 éves. Most pedig elmúlmeg a bűneimet, nem az elvégzett pe- tam 86 éves…
nitenciáért, hanem egyedül az Ő ke- Szám dicséreteddel van tele, Dicsőítelek
gyelméből, mert Isten úgy szerette ezt mindennap. Öregkoromban se vess el
a világot, hogy egyszülött Fiát adta ér- engem, Ha elfogy az erőm, ne hagyj
te a keresztre. Ha hiszek benne, nem el. ( Zsolt 71,8-9)
V. Jenő, Szeged
fogok elveszni, hanem enyém lehet az
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Repülőmodell
Az idén tavasszal érdekes megfigye- száguldó repülőgéppel különböző
lést tettem az érettségi találkozók manővereket, komoly bravúrokat leszókészletének változását illetően. Az het csinálni. Még a honlapján megteelső egy-két alkalommal a házassá- kintve is érdekfeszítő az ilyen repülés,
gom, gyermekeim, és a munkahely, hát még, amikor az ember ott lehet a
kinevezés, előrelépés szavak szerepel- helyszínen és saját kezével irányítja
tek a leggyakrabban, majd a megter- a repülőgép mozgását.
veztem, megalkottam, létrehoztam, Kérdések özönével halmoztam el, s
kikutattam kifejezések előfordulása ezek során azt is elárulta, volt már
került túlsúlyba. Később előjöttek a olyan eset is, amikor a repülőgép
olyan messzire
kineveztek, kitünszállt, hogy soha
tettek, elnyertem,
nem jött vissza.
azután pedig az
Teremtőnk nagy gonddal
Örökre elveszett.
unokák, „unokáNem tudhatjuk,
alkotott meg, és sokféle
zás” kifejezések
mi történt velettek gyakoribadománnyal, képességgel
le. Összetört?
bak. A találkozók
látott el bennünket.
Megtalálta valalétszáma évrőlki, aki ― bár szeévre (bocs. 5 évrette volna ― nem
ről-5 évre) apadt,
tudta használni,
majd ebben az évben ismét kettővel
több osztálytársunkra gondoltunk mert a hozzá tartozó vezérlőegység
egy perces néma felállással, akit a nélkül nem képes működni. Valami
múlt alkalommal még magunk kö- történt vele, ami megfordíthatatlan,
jóvátehetetlen? Nagy kár, mert egy
zött láthattunk.
Az idei beszámolókban megszapo- ilyen repülőgép elkészítése nagyon
rodtak bizonyos orvosi szakkifeje- sokba kerül. Nem sok nyugdíjas enzések, ― sztrók, kemó, rehabilitáció, gedheti meg magának. Meg hát, meg
vérnyomás, stb. ― azokkal szemben, is szereti az ember ezt a kedves kis jáamelyek az alkotással, munkával, vagy tékot, mert a saját alkotása.
a családi örömökkel kapcsolatosak.
Szinte felüdülést jelentettek ebben a
sorban Cs. Laci barátom (osztálytársam) szavai. Az unokázás örömeinek
ecsetelése mellett lelkes előadást tartott hobbijáról, ― a repülőgép-modellezésről ―, amibe nagy erővel vetette
bele magát, amikor befejezte sikeres
kutatói pályafutását KFKI-ben.
Szívesen hallgattam lelkes beszámolóját a távirányításos repülőgép
modellekről, mert engem is nagyon
érdekelt az ilyesmi, bár én valószínűleg vitorlásmodelleket „táv- irányítanék”, ha módom volna rá. Csak
hát ― bár nagyon izgalmas –, kicsit
költséges ez a hobbi.
Van egy kis adó egység, amivel az
ember rádióhullámok segítségével
irányítja a kis 1,5 cm³-es benzinmotorral ellátott repülőgépet, amiben kicsi rádióvevő van. Ez veszi a jeleket,
amelyekkel a repülőgépet vezérelni
lehet. Izgalmas, amikor a magasban

Sokáig motoszkált bennem ez a történet, s amikor az elveszett repülőgépre gondoltam, mind gyakrabban
elém hozta a Szent Szellem a következő igét: „Az én juhaim hallják az
én szavam!”
Bizonyos tekintetben mi is olyanok
vagyunk, mint ez a kis repülőgép.
Teremtőnk nagy gonddal alkotott meg,

és sokféle adománnyal, képességgel
látott el bennünket. (Az egy nagy különbség köztünk és a repülőgép között, hogy nekünk ’szabad akaratunk’
is van, amivel felülbírálhatjuk a tőle
kapott vezérlést.)
Különben bennünk is van egy kis vevő
készülék, amivel – jó esetben, többnyire – tudjuk venni az „adó jeleit”.
Ez megmondja, hogy mit kellene tenni, merre kellene fordulni, hogy repülni tudjunk, hogy Ő, az Alkotónk,
gyönyörűségét találja a röptünk követésében. Ezt a kis vevőkészüléket
én magam úgy szoktam mondani:
„az a belső szelíd hang.” Amikor ezt
hallom, és ezt követem, akkor biztos
a repülésem.
Akkor van baj, ha olyan útvonalra tértem, ahol „csökken a térerő”. Komoly
veszélyt jelez, ha már gyengén hallom
azt a „halk, szelíd hangot”. Ez nagyon
veszélyes helyzet, mert ha már nem
tudom hallani, ha „már nem veszem
a jeleket”, akkor eltévedhetek, és ös�szetörés, elveszés, katasztrófa is lehet a vége.
Gyengül a „vételi jel”! Mi lehet az oka?
1. Talán túl messze kerültem az adóállomástól? Ha most megfordulnék, talán még vissza
tudnék kerülni a „hatásköri övezetbe.” Rossz a
haladási irányom, annak
pedig pusztulás, összetörés lesz a vége.
2. Lehet, hogy elég közel
vagyok az adóállomáshoz, térerő is van, csak
nagy a „háttérzaj”, ezért
nem tudom kivenni a helyes irányt. A „halk szelíd
hangot” hamar el tudja
nyomni a mindennapi
élet lüktető zakatolása,
a kenyérharc csörtetése,
a TV műsor minden figyelmet lekötő
vonzása. Átélted már, hogy amikor egy
izgalmas filmet nézel a TV-ben, nem
hallod meg, amikor a konyhából szól
hozzád a feleséged. Miért nem hallottad? Ő ugyanolyan hangosan beszélt,
mint máskor, de te más – erősebb –
hangokkal vetted körül magad, és
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az ő hangját elnyomta a hangszóró. zetni próbál. Ha nem Rá nézel, kerülöd
A sok zaj, a sok információ közül ne- a tekintetét, (mert valami „rosszban
hezen lehet kiszűrni – gyakran már jársz”) ha nem Rajta tartod a szemed,
lehetetlen is – azt, ami helyes irány- amikor repülőd beárnyékolt helyen
ba vezeti a repülő útját.
vagy állapotban van, akkor rákény3. Az is megtörténhet, hogy a felesé- szeríted Istent, hogy keményebb módged elég hangosan szólt a konyhából, szert alkalmazzon.
mégsem jutott el a tudatodig, mert A korábban idézett igét jelzőrendmás valami lekötötte a figyelmedet. szernek tekintem. Nem fogadom el a
A másik ― erőszakosan ható inforSzétdobálótól (Diabolosztól) – amit el
máció ― „leárnyékolta” a vezérlő jeakar hitetni velem ―, hogy nem tarlet. Bár még nem mentem messze az
adótól, de ha „le vagyok árnyékolva”, tozom a Pásztor juhai közé, mert nem
valami „takarja” a másik információt, hallom ― vagy nem elég jól hallom ―
akkor is megszűnik az összeköttetés. az Ő hangját. Amikor észreveszem,
Az elektronikus adatátvitel szakembe- hogy „romlik a vétel” igyekszem kirei kiváló térerővel rendelkező helyen küszöbölni azokat a zavaró tényezőis tudnak olyan helyet/olyan teret lét- ket, amelyek gyengítik a „jelerősséget”.
rehozni, ahol nulla lesz a térerő. Nem Ja, és még egy! Talán elsőnek kellett
kell hozzá más, mint körül kell zárni volna említeni, csak nem illik bele a
a kérdéses teret egy leföldelt fémve- „repülőmodellezés hasonlatba”. Rá kell
zető hálóval. Ezen belül még a legér- állnom az Adóra. Rá kell hangolnom
zékenyebb műszerek sem mutatnak a vevőkészülékemet. A kisrepülőnél
ki „vételi jelet”. A műszerek le vannak ez nem gond. A Készítő így állítotárnyékolva. Valami belépett az adóál- ta össze, de ― szabad akaratomnál
lomás és a vevőkészülék közé. Nincs fogva ― az Isten-ember kapcsolatsemmi kapban ezt nekem kell
csolat az adóelvégezni. Pál apostol
állomás és a
Amikor észreveszem, hogy
ezt írja Timóteusnak:
vevő egység
„romlik
a
vétel”
igyekszem
„Emlékeztetlek téged,
között.
hogy gerjeszd fel az
kiküszöbölni
azokat
a
Amikor a
Isten kegyelmi ajánzavaró tényezőket, amelyek
MinD igTV
dékát, amely benned
gyengítik a „jelerősséget”.
sz er előjé t
van az én kezeimkihívtad a
nek rád tétele által.”
lakásodba,
(II. Timóteus 1,6).
elsőként azt
vizsgálta meg, hogy az antennád fel- Vagyis benned van az ajándék, az Isten
állítási helyétől van-e rálátás az adó- által adott képesség, de ahhoz, hogy
toronyra. Ha közöttetek van egy hegy, működésbe jöjjön, neked kell bekapvagy egy magas vasbeton épület ― csolni. Be kell indítani. Benned van,
ami árnyékolást jelenthet –, akkor mint egy potenciális lehetőség, mert
bajban vagy.
Isten adta beléd, de a „felgerjesztés”,
„Szemeimmel tanácsollak téged” a „működésbe hozás” a te feladatod.
mondja a zsoltáros. (Zsolt 32,8). Az újjászületés által alkalmassá tett
Amikor a családdal vendégségben bennünket az Ő adójának vételére.
vagytok, a szőnyegen pajtásaival ját- Ha „látótávolságban” maradunk Vele,
szó kisfiad a tekintetedből meglátja, ha működik a „szemkontaktus”, ha
ha nem helyesled a viselkedését, s
ki tudjuk zárni életünkből a „magas
mindjárt visszafogja magát, de ehhez
háttérzajt”, és nem megyünk olyan
„szemkontaktus” kell. Lehet, hogy a
területre ― nem foglalkozunk olyan
gyerek rendszabályozását később –
majd otthon – szemkontaktus nélkül dolgokkal ― amelyek „leárnyékolják”
is meg fogod oldani, de ez a gyereknek az Istentől sugárzott „jeleket”, akkor
már fájdalmasabb lesz, mert emléke- megvalósulhat ― folyamatosan megzetessé akarod tenni számára. Isten valósulhat ez az ige: „Az én juhaim
is gyakran így van velünk. Ő mindig hallják az én szómat”. Tudom Őt köa számodra kedvezőbb, kellemesebb vetni. Vezetésben vagyok.
megoldást fogja választani, amikor veN. Rezső
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Ősz felé járt az idő. A biatorbágyi
Iharos völgy domboldalain már
színes őszi ruhába öltöztek az erdő
fái. A dombok lábánál a kertekben
almák pirosodtak, sárgult a körte.
Megérett a szilva is a biatorbágyi
Belmisszió kertjében. A Misszió
házigazdája, vezetőnője munkatársaival a lehullott érett szilvát
szedegette. Szükség volt minden
szem gyümölcsre lekvárnak, zöldségre amit a kertben termeltek, hiszen a csendes hetek látogatóitól
az ellátásért soha egy fillért sem
kértek. Adományokból, a nagy kert
terményeiből, a tehenek tejéből
került étel az asztalra. Néha szerényebben, de éhes soha senki nem
maradt. Most viszont elfogyott a
kenyerük, pénz híján vásárolni nem
tudtak. Mit teszünk holnap reggel
az asztalra? – aggodalmaskodtak
a szilvát szedegetők, tanácstalanul
nézve főnökasszonyukra. Ne aggódjatok, vigasztalta őket, hiszen
voltunk már hasonló helyzetben,
mennyei Atyánk akkor is megsegített. Elgondolkodva, csendben
folyt tovább a munka.
Egyszer csak hangos beszédre lettek
figyelmesek. Az utcán egy csoport
katona közeledett, akik a völgyben
gyakorlatoztak. Amint meglátták
a gyümölcsszedőket megálltak, és
vágyakozva nézték az érett szilvatermést a fákon. Egyikük megszólalt, kérte, hadd kapjanak szilvát,
fizetnének is érte. Kaptak, hogyne
kaptak volna, még fizetség nélkül is.
Boldogan jöttek, szedték a szilvát,
jóllaktak, még a sapkájukat is teleszedték útravalóul. A kapott pénz
bőven elég volt a másnapi kenyérre.
Akik előbb még a másnapi eledelért aggódtak, könnyes szemmel
köszönték meg mennyei Atyánknak
a váratlanul jött segítséget. Ismét
bebizonyosodott, hogy Ő megsegíti
a benne reménykedőket. Ha van rá
szemünk, bizonyára sokszor megtapasztaljuk saját életünkben is az ő
csodálatos segítségét. Legyen ezért
Néki köszönet, hála és dicsőség.
„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megsegítlek és te
dicsőítesz engem.”
P. Ferenc, Érd
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Mit jelent a ma embere számára…
Hinni a gondviselő
Istenben? Nagyra
nőtt az emberi tudás és hatalom.
Egyre kevesebb
azoknak a száma,
akik hisznek Isten
gondviselésében.
Világunk nagykorúvá vált. Az emberek többsége úgy véli, nekik egyedül
is sikerül megoldani mindent. Saját
bölcsességükben és erejükben bíznak, közben elfeledkeznek a gondviselő Istenről. Pedig élet és halál felett
nincs hatalmuk, a legfontosabb dolgok csak úgy megtörténnek velük,
nem a kezükben van az irányítás. Úgy
gondolják, ha bármihez fognak is, az
emberi tudás előtt nincs semmi gát
és akadály. Ha valaki megszabadul az
egója szorításából, felismeri, hogy ez
nem hit kérdése – a tények a gondviselő Istenre mutatnak. „Minden jó
adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok
atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.”
(Jakab 1,17)
Sokan felteszik a kérdést, vagy szemére vetik Istennek, hogy engedi a
gonosznak, hogy gyötörje a föld lakosait? Azért, mert az ember átengedte a föld feletti uralmat az ördögnek,
inkább elhitte a kísértő szavát ott az
Édenkertben. A hívő ember, aki problémáit a gondviselésre tudja bízni,
irigylésre méltó lelki nyugalomban
és szabadságban él. Nem erőlködik,
hogy olyan dolgokat megoldjon, amelyek nem az ő hatáskörébe tartoznak,
felismeri saját lehetőségeit. A hívő
ember képes tisztán látni, hogy mi
az, amit megtehet, magáért és másokért, és mi az ami felett már nincs
hatalma, így a gondviselő Istenre kell
bíznia magát. A gondviselésbe vetett
hit Krisztusban, a mi Megváltónkban
igazán a miénk lehet, mert a megbocsátó Isten biztosítja számunkra
– Jézus által – az örök életet. „Mert
ami korábban megíratott, a mi tanításunk végett íratatott meg, hogy
az Írásokból nyert állhatatosság és
vigasz révén legyen reményteli várakozásunk.” (Róma 15,4)
Istennek gondja van reánk, szeretettel jelöli ki életprogramunkat, alakítja
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életünket; a sorsodat formáló körülményeket javadra fordítja. Kálvin
János mondta: „Minden nyomorúság
között a legnagyobb nyomorúság az,
ha nem ismerjük fel az isteni gondviselést, és minden gondviselés között
a legnagyobb boldogság az, ha ez a
hit szilárdan él bennünk.”
„Eljutottál-é a tenger forrásáig,
bejártad-é a mélység fenekét? Melyik
út visz oda, hol a világosság lakik,
és a sötétségnek hol van a helye?
Kibocsáthatod-é a villámokat, hogy
elmenjenek, vagy mondják-é neked:
Itt vagyunk?”
„Micsoda az ember, hogy őt ilyen
nagyra becsülöd, figyelmedet fordítod reá?” (Jób 38,16;19,35; 7,17)
„Nem engedi, hogy lábad inogjon,
nem szunnyad el a te őriződ… az
Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod
jobb kezed felől: nappal a nap meg
nem szúr téged, sem éjjel a hold: az
Úr megőriz téged minden gonosztól,
megőrzi a te lelkedet. Megőriz az Úr
a te ki- és bemeneteledet, mostantól
fogva mindörökké.”(Zsolt 121,3,5-8)
Túrmezei Erzsébet:

Nem ejt hibát!

Ha különösnek,
rejtelmesnek látszanak Isten útjai,
ha gondok ösvényébe vesznek
szívem legdrágább vágyai,
ha borúsan búcsúzni készül a nap,
mely csak gyötrelmet ád…
egyben békülhetnek meg végül:
hogy Isten sohasem ejt hibát…
Ha tervei igen magasak,
s irgalma kútja mély nekem…
ha támaszok mind inognak,
ha nincs erő, nincs türelem,
s tekintetem sehol célt nem látsz
vaksötét, könnyes éjen át…
egy szikrácska hit vallja mégis,
hogy Isten sosem ejt hibát.
És ha szívem megoldhatatlan
kérdések betege lett,
mert elkezd kételkedni abban,
hogy Isten útja szeretet…
minden elfáradt sóvárgásom
békén kezébe tehetem,
s elsuttoghatom könnyek közt is:
Ő nem ejt hibát sohasem.
Azért csend szívem! Engedd
múlni a földi múló életet!
Majd a fényben látni, ámulni

kezdesz: Ő mindig jól vezetett!
Ha a legdrágábbat kívánja a legsötétebb éjen át
menekülj a bizonyosságba,
hogy Isten sosem ejt hibát!

***
Túrmezei Erzsébet:

Nem ejti el

Földgömb az utazási irodában.
Szép, nagy, kerek.
Forgatni is lehet.
Ragyogó szemmel nézi egy gyerek.
S míg édesanyja sorra
intéz ügyeket, jegyeket,
ő is bekalandozná
tengereket és hegyeket.
De anyai szem ilyet
szó nélkül hogyan nézne!
„Kisfiam, ne nyúlj hozzá,
mert ha leejted, vége!”
Elkapja kis kezét,
S csodálja mozdulatlan.
Kimennek. Elvegyülnek
az utcaforgatagban.
Tűnődik. Hiába hívja
kirakatok szépsége.
„Ha a jó Isten ejti le,
Anyu akkor is vége?”
„Minek, kisfiam?” „Hát a Földnek!
Azt mondtad, Ő tartja kezében.
De ha elfárad a keze?
Ha elejti valamiképpen?”
„Kisfiam, attól sose félj!
Ha leejtené, nagy baj lenne.
De Isten keze oly erős,
a Föld biztosan pihen benne.”
S a fényes, tiszta gyermekszemben
felragyog a csoda titka:
„Úgy-e, ha az egyik elfárad,
akkor átveszi a másikba?!”
Assisi Szent Ferenc imája:
„Uram adj türelmet. Hogy elfogadjam,
amin nem tudok változtatni . Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit
lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.”
Összeállította:
Bödös József
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Gondviselő jó
atyám vagy
A református lelkészeket elvitték a
Duna-deltába. Elítélték őket többnyire húsz évre, és nem egy református
lelkész vissza se jött soha a Ceausescu
securitátéjának börtönéből. A baptista
gyülekezetek lelkészeit sem kerülte el
a zaklatás, sőt a börtön se. Elmondok
két esetet.
(1) Az egyik református lelkészt családostól vitték el a Duna deltába.
Összekészített a baptista gyülekezet
amit csak lehetett, élelmiszert, ruhát,
minden mást, amiről feltételezték,
hogy a kitelepítetteknek szükségük
lehet rá.
Rábízták a lelkipásztorukra, hogy juttassa célba. Igen ám, de csak körülbelül tudták, hogy a falu református
lelkésze és családja hova került. Az
atyafi a vonaton érdeklődött az emberektől, míg valaki felfigyelt rá, és nagyon előzékenynek bizonyult, hiszen
ő is arrafelé tart. Amikor közel értek
a telephez, elköszönt, és megmutatta
a rabtelep házait. Az adomány tehát
célhoz ért.
A református papné azonban nem
tudta, hogy most örüljön-e vagy megijedjen. Otthon lévő gyerekeivel egy
zsoltárverssel köszönték meg a baptisták gondoskodását, aztán gyorsan
továbbküldte az atyafit, mert aki útbaigazította, az nem volt más, mint
a szekusok főnöke.
– Nehogy arrafelé induljon, amerről
jött, mert már szembe jönnek, és magát
is itt fogják. Megmutatta, hogy milyen
kerülővel lehet kicsúszni a hurokból.
Mivel akkoriban a gyaloglás még nem
volt olyan szokatlan, mielőtt a hurok
bezárult volna, a csomagot vivő baptista lelkésznek már sikerült vonatra
ülnie és épségben hazaérkeznie.
(2) A másik egy baptista lelkipásztor

családjával esett meg. Itt a férjet vitték
el. Ezt azért csinálták előszeretettel,
mert azt remélték, hogy a gyülekezet előbb-utóbb felmorzsolódik, ha
a buzgóbb pásztorokat kiemelik és
eltávolítják az élről. A többiek majd
csak észbe kapnak. Hiszen az volt az
állam által kitüntetett lelkész, akinek
a prédikációitól kiürült a templom
vagy imaház.
Akkoriban még a baptistáknál az volt
a szokás, hogy a hívők akkor se hazudtak, amikor ennek komoly retorzió lett
volna a következménye. A gyülekezet
tagjai tehát tudták, hogy ha úgy segítik a magára maradt családot, hogy
azok megtudják, hogy kitől kapták a
segítséget, meg fogják őket nevezni.
Hogy ez ne történhessen meg, és hogy
a feleség és a gyerekek ne kerülhessenek lelki válságba igazmondásukkal,
hogy feladják a segítőket, vagy azt
mondják, hogy nem tudják, hogy kitől kapták. Hát segítettek magukon.
Kitalálták, hogy éjszaka, amikor a
család alszik, beosonnak a verandájukra, és oda tesznek lopva egy zsák
krumplit, egy szakajtó diót, lisztet,
sót, mindenfélét, amiről tudták, hogy
hiányt szenved belőle a család.
Számos alkalommal kiszálltak a
szekusok és faggatták a család tagjait, de ők tényleg nem tudták, hogy ki
tette oda. Többször el akarták kapni
a „tolvajokat”, akik nem lopni, hanem
adni mentek oda. De hát a székelyt
nem kell félteni. Ha akar, lát ő a sötétben is. Amikor a többi nem lát. Sőt
ha hívő, még annál tovább is lát.
Éveken át így viseltek gondot a családról, míg egyszer kiszabadult a pásztor.
A szeretet ilyen találékony tud lenni.
Hegyi András

Ezúton köszönjük minden hallgatónknak és olvasónknak a munkánk támogatására küldött adományokat. Az adományok segítségével több tízezer otthonba jut el az evangélium a rádió műsorokon
illetve az Antenna magazinon keresztül határainkon innen és túl…!

Gondviselő jó atyám vagy,
Ó, én édes Istenem,
Látom én, hogy minden elhagy
E világon, csak Te nem!
Hozzád vágyom, benned élek,
Üdvöt mástól nem remélek.
Mint az alélt bús virágra
Megújító harmatot,
Vérző szívem fájdalmára
Csak te hintesz balzsamot.
Könnyű sorsom terhe rajtam,
Ha imára nyílik ajkam.
Rám-rám derül ismeretlen
Utamon egy kis öröm;
Azt is a te véghetetlen
Jóságodnak köszönöm;
Hálakönnyem tündöklése
A te neved hirdetése.
Gyenge vagyok, lankadoznak
Buzgóságom szárnyai,
Bármily híven vágyakoznak
Színed elé szállani;
Ó, adj erőt, hogy míg élek,
Egyedül csak néked éljek!
Ó, add, hogy ha majd bevégzem
E mulandó életet,
Lelkem tisztán és egészen
Egyesüljön te veled.
El ne vonjon semmi többé,
Tied legyek mindörökké!
Lévay József
(Ez a vers – J. Crüger 1649-ből
származó dallamával – a református énekeskönyvbe is bekerült,
277. Számon.)
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Feleségem édesanyját, aki a szomszéd faluban lakik hetente többször
szoktuk meglátogatni. Ilyenkor mindig viszünk neki egy kis főtt ételt és
süteményt, mert azt igen szereti. Ez a
falu egy erdős, dombos területen van.
Amikor beköszönt a tél, és leesik a hó,
nagyon rosszul lehet közlekedni, különösen akkor, amikor a mellék utcákon nincs eltakarítva a hó. Ilyenkor
nagy szerepe van a kocsira felszerelt
téli gumiknak, de sokszor még ezek
sem biztosítanak teljes biztonságot.
Egy ilyen téli időszakban kocsival történt látogatás alkalmával én is nagyon
nehéz helyzetbe kerültem. A családi
házhoz, amiben a mama lakott még
tűrhetően elértünk. Ő egy lejtős utcának a közepén lakik és ilyen csúszós,
jeges, havas úton nemigen lehet megfordulni, mert a kerekek induláskor
kipörögnek. Így csak egy megoldás
volt, az úton lefelé elindulni és így hazajutni. Az elindulás előtt kezdődött a
baj azzal, hogy a feleségem már nem
mert beülni mellém, mert attól félt,
hogy becsúszunk az út menti vízelvezető árokba, mivel a mama lakóházáig
történő eljutáskor többször megcsúszott a kocsi. Persze ezt előidézte az
is, hogy nekem nem volt téli gumim.
Ahogyan elindultam, mert a feleségem
gyalog jött utánam, az első lejtős útszakaszon még sikeresen lejutottam,
de még előttem állt egy háromszáz
méteres nagylejtőjű útszakasz, amin
le kellett jutni. Az út bejáratát lassan
közelítettem meg, láttam, hogy az úton

nincs semmilyen forgalom, reménykedtem, hogy sikeresen lejutok. Úgy
ötven méter megtétele után már a reményem fogyni kezdett, mert a kocsit
nem tudtam irányítani, és az út szélén
egy két méter mély vízelvezető árok
húzódott. Az én kocsim csak az árok
felé akart menni. Az árok pereme és
a kocsi kerekei között egy méter távolság lehetett, de én már beleláttam
az árok mélységébe. Félelmetes volt.
Ahogyan rémülten ment velem az autó,
egyszer csak a lejtős út alján megjelent egy fiú gyermek szánkóval, mert
téli időszakban itt szoktak szánkózni
a gyerekek. A gyerek egy jó darabon
feljött az úton, de egyszer csak meggondolta magát és az út szélén leült
a szánkóra azon az oldalon, ahol
én mentem a kocsival. Nagyon
megrémültem, hogy mi lesz.
Dudálni kezdtem, és integettem, hogy menjen
el az útból. Már azt
sem bántam volna
ha az árokba megyek, csak a gyereket el ne üssem. De
az autó irányíthatatlan
volt és a gyerek sem reagált semmire. Ekkor már az
égiekhez fordultam segítségért.
Kétségbeesésemben imádkozni
kezdtem, kértem az Urat, hogy segítsen. Az út felénél járhattam amikor az
autó egyszer csak elkezdett menni az
út másik széle felé. Kicsit megkön�nyebbültem, hogy a gyerek felé veze-

tő útvonalat elkerültem, amikor az út
alján megjelent egy autó, ami velem
szemben jött felfelé az úton. Ekkor én
már az ő sávjában mentem lefelé. Ő is
ahogyan jött velem szemben rémülten nézett rám, én már biztos voltam
benne hogy összeütközünk, amikor
egy pár méter választott el bennünket. A felfelé jövő autó pillanatok alatt
kikerült, és elment mellettem. Nagyon
megkönnyebbültem, és azért is könyörögtem, hogy nehogy jöjjön még
másik autó valamilyen irányból. Az
Úr meghallgatta könyörgésemet, és
baj nélkül lejutottam. Amikor hazaértem, gyorsan elmentem téli gumit
venni, nehogy még egyszer megismétlődjön ez a kellemetlen helyzet. Ez
az élmény vezetett rá arra, hogy
komolyan kell venni azokat a
tanácsokat, figyelmeztetéseket, amelyek az ilyen
kínos helyzeteket megelőzik. Mert az ilyen
események során magunkon kívül más
vétleneket is veszélybe sodorhatunk. Ezután
már véletlenül sem fordul
elő hogy a tél beállta előtt elodázzam a gumicserét, és a téli
családlátogatás csak így történhet. Végül is nagyon hálás vagyok az
Istenek, hogy meghallgatta imámat
és könyörgésemet, és baj nélkül úsztam meg ezt az utat.
J. János, Bekecs

Gondviselő jó atyám vagy
Öröm és hála töltötte el a szívemet,
amikor elolvastam a pályázatot.
Megszámlálhatatlan esetben tapasztaltam mennyei Atyám gondviselő
jóságát. Már gyermekkoromban is,
és ha visszanézek így idősödő fejjel, csak azt tudom mondani, jó az
Úr. Szeretnék hálás gyermeke lenni
azért a sok jóért, amit értem és velem tett. Köszönöm, hogy elküldte
Fiát, az Úr Jézust, hogy megváltson
és megajándékozzon mindennel, ami
az életre és kegyességre való. A sok
megtapasztalás közül egyet szeretnék megosztani testvéreimmel.

2008-ban férjem elhagyott, és rövid
idő múlva meg is halt. Ketten maradtunk legkisebb fiammal, aki még
nem fejezte be tanulmányait, éppen
érettségi előtt volt. Én már nyugdíjas voltam, de eléggé alacsony volt a
nyugdíjam. Próbáltam özvegyi ellátást
kérni, de elutasítást kaptam bárhová
fordultam. Amikor az utolsó lehetőség is elutasítás volt, hálát adtam az
én mennyei Atyámnak, hogy Ő akar
rólunk gondoskodni. Ézsaiás 54,5.
verse lett a vezér igém: Mert férjed
a te teremtőd, seregeknek Ura az ő
neve. És valóban gondoskodott ró-

lunk mind a mai napig. Kirendelte a
szükséges dolgokat. Fiam érettségi
után még 2 évig járt iskolába, technikus végzettséget szerzett. Azóta dolgozik, hála az Úrnak. Elmondhatom
a Zsoltárossal: Érezzétek és lássátok
meg, hogy jó az Úr, és boldog az az
ember, aki benne bízik. Zsolt.34,9.
Áldom az én mennyei Atyámat, hogy
az árvák és özvegyek gondviselő
Atyja, aki nem feledkezik meg egyetlen gyermekéről sem. Dicsőség és
hála érte.
Szeretettel
N. Mihályné, Jánoshalma
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Mi, keresztyének, hajlamosak vagyunk
arra, hogy időnk nagy részét olyan
szellemi élmények megszerzésére fordítsuk, amelyek valamiképpen tartós
győzelmet biztosítanak számunkra a
mindennapi élet örömei és bajai közepette. Összejövetelekre, konferenciákra járunk, hogy megtaláljuk azt, ami
megoldja életünk problémáit. Gyönyörű
kiállítású füzetek biztosítanak minket
afelől, hogy dr. XY szenzációs új felfedezést közöl velünk, amelynek nyomán
annyira tele leszünk Szent Szellemmel,
hogy az „radioaktívvá” tesz bennünket. Vagy egy-egy buzgó szomszédunk
valósággal erőnek erejével elvonszol
minket a város nagy előadótermébe, ahol bemutatják majd nekünk a
bővölködő élethez vezető legújabban
fölfedezett rövid utat.
Rengeteg a csábító ajánlat. Itt egy prédikátor reklámozza a kiteljesedéshez vezető királyi utat. Egy másik a győzelem
hármas titkáról beszél. Egy prédikátor

ígéri, hogy nekünk adja az elmélyült élet
kulcsát. Egy gyűlésen valaki beszámol
a megszentelődéshez vezető öt egyszerű
lépésről. Vagy szinte megszállottjai leszünk a testi gyógyulásnak, mintha az
volna az élet legfontosabb dolga: hirtelen áttérünk a keresztyén pszichológiával való foglalkozásra, majd átváltunk
az emlékezőképességünk gyógyítására.
Átkelünk tengereken és világrészeken
a magasan szárnyaló szellemi újdonságok keresése közben.
A felsorolt propagátorok között kétségkívül vannak becsületesek is, és bizonyos dolgoknak, amiket ajánlanak, van
némi értékük is. De ha visszatérünk
a mindennapi életbe, megállapítjuk,
hogy nincs gyorsforgalmú út a megszentelődéshez, hogy a problémáink
nem tűntek el, és hogy nap mint nap
az Úrtól való függőségben kell élnünk.
Végül meg kell tanulnunk, hogy jobb,
ha az Úr Jézussal foglalkozunk, mint
a tapasztalatokkal. Aki Hozzá fordul,

nem csalódik. Amire szükségünk van,
azt mind megkapjuk Tőle. Ő mindenben megelégít.
A. B. Simpson (1844-1919, egy világméretű missziói mozgalomnak a
megalapítója) fiatal éveit tapasztalatok keresésével töltötte, de azok nem
elégítették ki. Ezután írta meg csodálatosan szép énekét, amelynek címe:
„Ő Maga”, és amelynek első versszaka
és refrénje így hangzik:
Egykor az áldást kerestem,
most csak Őt magát!
Egykor érzésekre vártam,
most csak Igédre vágyom!
Egykor ajándékaidat kerestem,
most az Ajándékozót!
Egykor a megszentelődést kerestem,
- most csak az Urat!
Mostantól fogva mindörökké
Te vagy nekem a legdrágább,
azok helyett, amit adtál!
William MacDonald:Ösvényem
világossága – Evangéliumi Kiadó

A bűneset miatt Istentől távol rekedt
emberiség a gondviselés dolgában
nagyon tudatlan. Általános kezd lenni az a vélemény, hogy Isten magára
hagyta az embert a Földön. Boldog
aki észreveszi, és bizonyságot tehet
arról, hogy Isten nem feledkezett
meg rólunk, sőt hazavár bennünket.
A meghirdetett pályázat témája
szinte kényszerít a megszólalásra.
Gyermekkorom óta tapasztalom Isten
gondviselését. – Én veled vagyok... –
tartalmú igék sokszor erősítettek fizikai
törékenységemben és lelki szegénységemben. Sok egyéb alkalmatlanságom ellenére is Isten megsegített, és
kilenctagú családunknak mindig volt
élelme és ruházata. Amikor gyermekeim zúgolódás nélkül viselték a viszonylagosan szűkebb anyagi hátteret,
akkor szívemben hálával azt szoktam
nekik mondani, hogy szegény apátok
van, akinek viszont gazdag és bölcs az
Istene. Jól tudja mire van szükségünk.
Egyik év végi számvetésnél azt a szomorú tényt állapítottuk meg feleségemmel, hogy 30 000 koronával
eladósodtunk az év folyamán, és a
hitellehetőségeink a végénél járnak.
Nehéz szívvel, de bizalommal néz-

tünk egymásra, és mint már sokszor,
gondviselő jó Atyánkra. Úgy két hét
elmúltával, december utolsó napjaiban
telefonhívást kaptunk. Egy ismeretlen
férfi azt közölte, hogy arra kapott indítást, ha elfogadjuk, anyagi segítséget
nyújt családunknak. Megdöbbenés és
aggodalom érzése egyszerre járta át
szívemet, mert sok pénzügyi csapda
is rettentett. Végül mégis elfogadtam
a felajánlást. Január tizedike táján 30
000 korona jelent meg a számlánkon.
A hiányunkról és annak nagyságáról
senki nem tudott. Feleségemmel ketten mondtuk ki Isten előtt – az összeg
viszont fillérre egyezett.
Feleségem 28 évig volt a háztartásban. Két-három rövidebb alkalmi
állást tudott csak vállalni, mikor
aztán újabb csodálatos gondviselést
tapasztalhattunk meg. Ötvennégy
évesen csodálatos munkalehetőséget kapott, és öt évig dolgozhatott,
így lett nyugdíja. A jótevőnkkel, aki
egészen feleségem munkába állásáig
havonta küldött bizonyos segítséget,
később megismerkedtünk.
Aktív munkaviszonyom utolsó húsz
évében gépész tanárként dolgoztam
tanonciskolában. Az egyik záróvizsga

elnökével szorosabb barátság alakult
ki köztünk. Ő egy másik iskolából volt,
és amikor hosszabb idő után találkoztunk, aggódó őszinteséggel kérdezte,
hogy mi van a hét gyerekkel. A válaszom spontán jött: Tudod, naponta
tapasztalom Isten gondviselését, én
meg asszisztálok hozzá. – Utólag gondolkodtam el, mit is mondtam. Bizony
sokszor helytelenül azt kívánjuk, hogy
Isten segítsen, de ne irányítson.
Ma ott tartunk, ha Isten megadja: a
legkisebb fiunk fog érettségizni. Öt
nagyobb gyermekünk egyetemet végzett, a hatodik is egyetemista. Nem a
mienk, Uram, Tied a dicséret, mienk
orcánk pirulása. Kegyelem, hogy részesei lehetünk Isten gondviselésének.
Életünkben azt tapasztaltuk, hogy
amit a mennyei bankban helyezünk
el, az biztos helyen van, az örökkévalóságban is mienk marad, itt pedig
naponta kamatozik. Az áldás nem földi, a gondviselés viszont az, és annak
módja nem mindig a mi elképzelésünk
szerint való. Isten bölcsebb mint mi, és
az a szándék vezérli, hogy fedhetetlenül, nagy örömmel állhassunk egykor
az Ő színe elé. SOLI DEO GLORIA.
É. Dezső, Marcelháza - Felvidék
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Az alábbiakban szeretnénk közölni
azoknak a listáját, akik a pályázatunkra írtak és beküldött írásukat
díjaztuk. Sajnos vannak olyanok,
akik azért nem lehetnek a listán,
mert interneten küldött anyagukból sem a teljes nevük, sem pedig
lakóhelyük nem derül ki.
Kérjük, hogy ha lehetséges, pályázatot beküldő olvasóink ezeket az
adatokat adják meg.
Bihari Sándorné, Mátészalka
Bódis Sára, Kraszna, Erdély
Demeter Gyuláné, Magyarhomorog
Édes Dezső, Marcelháza - Felvidék
Egyed Erzsébet, Városfenes, Erdély
Hegyi András, Balatonszemes
Hollósy Imréné, Kiskunhalas
Jamrik Józsefné, Komárom
Juhász János, Bekecs
Kovács Sándorné, Miske
Kovácsné Tiborné, Páty
Lakatos Mária, Szlovákia, Nesvady
Nagy Rezső, Budapest
Novák Mihályné, Jánoshalma
Orbán Erika, Kárpátalja
Pálfi Ferenc, Érd
Póczos István, Fényeslitke
Révész Andrásné, Kisvárda
Szabó Dénes, Vecsés
Szalóczyné Móray Inke
Októberi számunk témája:

Isten iskolájában
Kedves idősebb és fiatalabb
„Diáktársaink”! Kérjük, ragadjanak tollat, vagy vegyék elő a
számítógépet, okos telefont, és
írják meg nekünk, hogy hogyan
haladnak a nagy mennyei iskolában! Milyen győzelmeik, milyen
harcaik vannak, s melyek azok
a leckék melyeket könnyebben
megtanultak, s melyek voltak az
alig-alig elsajátítható tananyagok.
Fontos ugyanis, hogy mi keresztények is segítsünk egymásnak
a tanulásban, épp úgy, ahogy az
egy jól működő osztályközösségben megvalósul.
A pályázat mottója:
„Isten iskolájában”
Beküldési határidő:
2016. szeptember 30.

Ha visszatekintek életem 96 évére,
melyet ezen a földgolyón töltöttem,
csodálatos élményekben és eseményekben volt részem. Gyermekkorom eseményei közé tartozik, hogy családunk
világi életet élt, édesanyánk ugyan
esténként lefekvés előtt, imádkozott
velünk, de mi akkor, nem vettük ezt
komolyan. Évtizedek múltán, egyik
versemben, visszagondolok gyermekéveimre. „Borús egű gyermekévek…
szívembe vág a fájdalom, midőn néha
felidézlek, sírásba fúl vidám dalom”.
Kedves emlék számomra, hogy gyerekéveim idején többször voltam a
kiskőrösi Baptista imaházban, mint
vasárnapi iskolás. Ugyanis utcánkban
élt 2 baptista család. Szentgyörgyiné,
Szidonka néni, a vasárnapi iskola vezetője volt, ő hívott engem a vasárnapi
iskolába. Ahol énekeket és aranymondásokat tanulhattam. Abban az
időben, Baranyai Mihály bácsi volt
a gyülekezet prédikátora. Úgy emlékszem, hogy civilben cipész volt.
De vasárnap nem kaptafát, hanem
Bibliát tartott az ölében, és készült
az istentiszteletre. Több éven át volt
a gyülekezet lelkésze. Egy időben az
országos szövetség elnöke is volt több
éven át. Nagyobb események alkalmain megtelt az imaház hívőkkel, a
karzatot pedig evangélikus fiatalok,
fiúk és lányok töltötték meg. Nem tudom: kíváncsiságból, vagy szórakozásból jöttek el.
Huszonhárom éves koromban vett
nagy fordulatot, az életem. Addig az
élvezetek, a bűnben való elmerülés
jellemezte életemet, most: Krisztus
lett számomra a legfontosabb. Atyám
bár sok próbán, betegségen, baleseten
vitt át, de soha nem hagyott cserben
engem. Bizonyosan azért, mert még
célja volt az életemmel. Ezután csak
egy volt a vágyam: „Uram, segíts engem Veled járnom híven, ne engedd,
hogy rosszra hajoljon a szívem”.
Felvételt nyertem, az evangélikus
„FÉBÉ” Diakonissza Egyesület kötelékébe, mint diakónus növendék. 8 évig,
egyesületünk kényszerű feloszlatásáig, szolgálhattam Isten dicsőségére
és embertársaim javára. A második
világháború kellős közepén élhettem
át, drága fővárosunk több hullámban
zajló bombázását. Egyik nyári napon,
1944 nyarán, a Damjanich utcai könyvesboltunk közelében, egy nagy óvó-

helyre menekültem a bombázás elől,
ahol már nagy tömeg verődött össze
az utcai forgalomból, és hallgatta a
közelgő amerikai bombázók félelmes
dübörgését. És a bombák halálos robbanásai között a fasori evangélikus
gyülekezet lelkipásztora, Pásztor Pali
bácsi, egy szép éneket kezdett énekelni. Máig sem felejtettem el a szövegét,
így kezdődött: „Mennyben lakó én
Istenem, vedd füledbe dicséretem…”
Először csak ketten, hárman, később
már valamennyien énekeltünk vele,
akik ismertük az ének szövegét. És
csodák csodája, a bombázás végére szinte minden félelmünk elszállt.
Azon a nyáron egy újabb szomorú
emlék maradt meg emlékezetemben.
Éjjel volt és villamoson utaztam a
Hűvösvölgyben lévő Anyaházunkba.
Azonban megszólaltak a szirénák, a
főváros fényei kialudtak. Villamosom
a Nagyhídi megállóban volt, és mivel
nem volt áram, nem tudott tovább
menni. Mi utasok pedig gyalog indultunk el otthonaink felé. Én is elindultam a vágányok mellet, és a sötétben
egy víznyelő beton aknába estem, lábamról lehorzsolódott a bőr, de lassan hazagyalogoltam Anyaházunkba.
Ott a testvérek lekezelték a lábamat.
Később mi történt velem, arra már
nem emlékszem.
1944 nyarán Budapest 32 protestáns
gyülekezetében 1 hetes evangélizáció
volt. A központi igehirdetés minden
gyülekezetben a „Tékozló fiú” történetéről szólt. Erre az alkalomra írt
egy szép éneket Scholz László evangélikus lelkész, „Atyám ne fond karod nyakamra, lágy ölelésed fojtogat,
lehervadt régen orcám hamva, tartsd
vissza most a csókodat. Mert vétkeztem Teellened, nem vagyok többé gyermeked.” Ezt az éneket énekelte egy
héten át a 32 gyülekezet. Szövegét, a
mai napig sem felejtettem el, és sokszor eléneklem magamban.
Befejezésül még annyit, hogy Krisztus
harcosai lelki fegyverzetben járnak,
hogy az ellenség minden támadását
győzelmesen tudják visszaverni. Mert,
„Aki győz, az fehér ruhába öltözik,
és annak nevét nem törlöm ki az élet
könyvéből, és vallást teszek az ő nevéről az én Atyám és az ő angyalai
előtt” (Jelenések 3,5.)
Pecznyík Pál
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„Az Úr Istennek nagy tetteivel járok;
csak a Te igazságodról emlékezem!”
(Zsolt 71,16). Ezzel az igével indította
el az Úr közös életünket feleségemmel 1970 tavaszán. A fenti ige volt az
esküvői igénk, mely azóta is vezérlő
csillaga életünknek. Hálásak vagyunk
az Úr Istennek megtartó gondviseléséért, mellyel hűségesen hordozta
életünket immár négy és fél évtizede.
Feleségem elmondta, hogy szüleit a
II. világháború után „B” listázták,
és kényszernyugdíjba küldte őket az
akkori rendszer vezetősége. Sok nélkülözést, nehézséget élt meg szüleivel
együtt. Nem volt virágzó gyermekkora, de a gyermek-istentiszteletre
hűségesen járva megismerte Jézus
Krisztust, mint élete jó Pásztorát, és
neki adta a szívét, aki érte is áldozta
életét a Golgotán. Fiatalon, érettségi
után elkezdett dolgozni, és a megkeresett fizetését megtanulta beosztani felülről kapott bölcsességgel, mint
Isten gyermeke! Így ismertem meg
egy ifjúsági bibliaórán, s kértem meg
a kezét hálával a szívemben, hogy Őt
rendelte mellém segítőtársnak. Bizony
az Úr Istennek nagy tettei ezek.

Mivel én Kárpátalján születtem, így
ünnepek alkalmával rendszeresen jártunk meglátogatni szüleimet. Neki is
indultunk a nagy útnak a kis családdal 1975. Karácsonyán. Dénes fiúnk
négy és fél, Attila fiúnk két és fél éves
volt. Hideg téli idő köszöntött ránk, a
lehullott ónos eső az útra fagyva nem
volt szívderítő látvány számunkra.
Isten segedelmét kérve elindultunk
Vecsésről Kárpátaljára. Útközben
evangéliumi énekeket énekelve dicsértük az Urat. Örültünk, hogy végig,
ahogy haladtunk a 4-es főúton már
felsózták az utat, így biztonságosan
tudtunk haladni. Ahogy azonban elhagytuk Debrecen városát, váratlanul
a kocsi elkezdett korcsolyázni alattunk
össze-vissza, mivel ez a szakasz még
nem volt felsózva, s ezt nem észleltem
időben. Így korcsolyáztunk kb. 200
métert, hála Istennek, szembejövő
forgalom nem volt. Megpróbáltam
visszanavigálni a kocsit a jobboldali
sávba, de ekkor a kocsi megpördült,
és kerékkel az égnek az árokba landoltunk. Az előttünk álló kocsisorból jöttek segítségünkre emberek.
Kinyitották a beszorult ajtókat, és így

tudtunk egyenként kijutni a kocsiból.
Hála Istennek, a gyerekeknek semmi
bajuk nem lett, mi pedig egy sekély
karcolással a fejünkön talpra álltunk.
A kocsit az emberek segítségével kerekére állítottuk, beindítottuk a motort,
járt ütemesen, az olajat utántöltöttem, és elindultunk vissza Vecsésre.
Este hazaérve hálával a szívünkben
imádkozva rebegtük: „Gondviselő
jó Atyám vagy, ó, én édes Istenem.”
Bizony az Úr Istennek nagy tettei ezek!
Azért örülünk és hálás a szívünk az
Úrnak, hogy megtartotta életünket.
Hála tölti be szívünket, hogy ezek után
felgyúlhatott Isten világosságának fénye Jézus Krisztus evangéliuma által
fiaink szívében is, és mint presbiterek
építhetik Isten országát közöttünk gyülekezetünkben. Ehhez a szolgálathoz
kérem Isten Szentlelkének segítségét,
hogy adjon erőt és felülről való bölcsességet, hogy felismerhessük feladataink végzése közben az Ő akaratát!
Az Úr adjon engedelmes szívet, hogy
azt cselekedjük, ami Neki kedves, és
az Ő dicsőségét szolgálja!
Sz. Dénes

Gondviselő jó atyám vagy
„Légy erős kősziklám ahova mindig
mehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram.” Zsolt 71,3.
Nap mint nap a reggeli ébredés után
először mindig hála érzése tölt el az én
Istenem felé. Megköszönve a nyugodt
békés ébredést, a pihenést, vigyázó
őrző szeretetét. Ím újra valóra vált
az a drága igevers, amelyben vigyázó bátorítását küldi gyermekeinek.
„Tollaival betakar téged, szárnya alatt
oltalmat találsz, pajzs és páncél az Ő
hűsége.” Zsolt 91,4.
Mert ahogyan nem tudjuk felfogni
Isten csodálatos teremtett világát,
úgy nem értjük meg soha értünk tanúsított önfeláldozó szeretetét sem.
Azután olvasom az aznapra kijelölt
igét, áhítatot, és az igei kiadványokat,
melyekből erőt békességet nyerek a
nap kihívásaihoz. Jelenleg is vannak
problémáim, harcaim, küzdelmeim
is. Könnyáztatta szemmel viszem az

Úr elé imádságban terheimet. Mert
amikor Jézust a szívembe fogadtam,
mint élő Megváltómat, akkor Ő nem
ígért nekem próba és harcok, küzdelmek nélküli életet, de az igaz, hogy
sosem hagy el, és segít elviselni és
megharcolni a próbákat és mélységeket. Megígérte hogy erőt fog adni
Szentlelke által, ha bele vetem bizalmamat. Ilyen lélekkel indulok a
napi munkáimhoz. Imával egybekötve, így telítődve Istenbe vetett
hittel. De imámat a Sátán nem nézi
jó szemmel, és terhére van, és azon
munkálkodik, hogy kilökdössön a
komfortzónából és negatív gondolatokkal áraszt el.
Ugyanis a házamhoz tartozó kertben
még munkálkodom. De van olyan
munka, amit én már nem tudok elvégezni. Ilyenkor kérem Istenemet,
hogy küldjön segítséget nekem. A
gyermekeim, unokáim távol laknak
tőlem, így nem tudnak segíteni, ha

szeretnék is. Ilyenkor az az igei történet jut eszembe, amikor Jézus halála
után a magdalai Mária és az asszonyok mentek a sírhoz, hogy megkenjék Jézus testét. Egymás között arról
beszélgettek, hogy vajon ki hengeríti
el a nagy és nehéz követ a sír szájáról. De amint odaértek, látták, hogy
a kő már el van hengerítve. Ehhez
hasonló módon történnek velem is
csodák. Egy telefonhívás, és máris
ott a segítség, persze ellenár kíséretében. De ez így helyes, mégis csodának számít. Jelképesen mondva
elhengeríti a nehéz követ. Mert ilyen
csodálatos gondviselő segítőkész
Édesatyám van. Eddigi életemben
sok ilyen áldott megtapasztalásban
volt részem. Mert tudom, hogy: Jézus
Krisztus tegnap , ma és mindörökké
ugyanaz. Zsid 13,8.
Azután így gyönyörködöm kertem áldásaiban, hálás szívvel. Továbbra is
élő hittel a mindennapok csodáiért.
K.- Sándorné, Miske
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Komoly változás előtt áll a MERA
középhullámú adása, hiszen 2017
elejétől a korábbi tiranai adóról a
műsor szolgáltatás egy másik adóra
kerül át. Kérjük hallgatóinkat, hogy
imádkozzanak a zökkenőmentes átállásért. Minden változásról igyekszünk időben tájékoztatást adni.
Mint azt hallgatóink bizonyára észrevették, műsorainkban igencsak
megrövidült az énekekre, zenére fordított idő. Ennek oka abban
keresendő, hogy a szerzői jogvédő hivatalokkal való tárgyalások
és megállapodások alapján 2016
április 1-től a műsoridő maximum
10%-ában szólhat zene. Még ebben
az esetben is jogdíjat kell befizetnünk minden negyedévben, mely
a MERA költségvetését tovább
terheli. Megértésüket köszönjük.
Nagyon intenzív és hasznos találkozóra került sor a svájci ERF
Pfaffikonban levő központjában
2016 augusztusában. Felix Geeler,
a svájci evangéliumi rádiózás úttörője, a jelenlegi szolgálat egyik
vezető technikai munkatársa volt
a meghívónk és vendéglátónk. Az
együtt töltött napok során nem
csupán az evangéliumi rádiózás
technikai, de lelki kérdései is szóba
kerültek. Az ERF-nél töltött órák
felértek egy intenzív továbbképzéssel a mikrofonbeállítástól a műsorszerkesztés és az adáslebonyolítás
műhelytitkaiig. Őszintén reméljük, hogy a 2017-es évben Felix
testvérünk néhány napra a MERA
vendége lesz, s hosszú távú együttműködés származik mostani látogatásunkból.
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Ezzel a levéllel Isten gondviselő Atyai
jóságáról szeretnék bizonyságot tenni,
melyet közölt velünk kegyelmesen az
Ő Fiáért Jézus Krisztusért.
Néhány évvel ezelőtt, mint később kiderült, többen is imádkoztunk azért,
hogy az Úr tekintsen ránk és adjon
nekünk imaközösséget. Annál is inkább, mivel különböző betegségek
miatt nem látogathattuk Isten házát,
nem tudtunk csak néha részt venni a
gyülekezeti alkalmakon. Egyszóval
hiányzott nagyon a testvéri közösség,
vágyott és szomjazott rá a lelkünk.
Telefonon beszélgettünk többször is
róla, hogy miként lehetne a mi problémánkra megoldást találni, de sehogyan sem jutottunk előbbre, túl
sok volt a legyőzhetetlen akadály. És
egyszer történt, hogy az egyik idősebb nőtestvér kivitelezhető ötletet
kapott az Úrtól, és azt mondta: legyen
nekünk telefonos imaközösségünk.
Elcsodálkoztunk ezen, mert sem ezelőtt, sem azóta ilyet nem hallottunk
még. Mivel idegen és szokatlan volt
ez számunkra, tovább imádkoztunk,
hogy az Úr adjon további útmutatásokat. Gondoltuk, ha ez Tőle van,
akkor megáll, és azt is megmutatja,
hogyan gondolja a gyakorlatban. És
történt utána egy reggel, az aznapi
igerészt olvasva Jóel próféta könyvéből: „Fújjátok a kürtöt a Sionon…”
(Jóel 2,1)
Isten Szentlelke cselekvésre indított. Tudtam hogy itt az idő. Hívtam
a testvéreket, és már akkor reggel
megtartottuk az imaközösséget. Ki-ki
imádkozott a maga helyén, de együtt
az Úrral, a Szentlélek kötelékében
reggel 9 órakor. Első imatémánk volt:
Az Isten népe és a gyülekezet. Ez történt 2011 november 11-én. Négyen
indultunk el a szolgálatba. Később
bekapcsolódtak még hozzánk beteg
testvérek, kiknek ugyanúgy hiányzott a közösség, és ők is imádkoztak
érte. Ma már 8-an vagyunk. Ami nekünk embereknek lehetetlen volt, azt

Isten megcselekedte értünk. Lehet-e
mást mondani erre mint: Gondviselő
Jó Atyám vagy ó én édes Istenem!
Mi csodálkoztunk a legjobban Isten
egyszerű, mégis nagyszerű gondviselésén. Ennek már 5 éve lesz november
11-én. Azóta Isten Szentlelke formálja,
alakítja tetszése szerint szolgálatunkat.
Ma már van minden reggel egy közös
imatémánk és egy hálaadás, az igéből
merítve. Természetesen még sok minden másért is imádkozunk, hiszen oly
sok a baj, az élet nyomorúsága, hogy
kimeríthetetlen. Imádkozunk minden reggel az evangélium győzelméért,
Isten szolgáiért, a gyülekezetünkért,
Isten megváltott népéért, az üldözött
testvérekért. És amire a lélek felhívja
a figyelmünket és a szívünkre helyez.
Isten elhívta és szolgálatba állította
a csonka-bonkákat, a betegeket, az
erőtleneket hogy az erőseket megszégyenítse. I.Kor 1,27
Isten drága kegyelmének csodálatos
gondviselésében van részünk, mennyei
Atyánk úgy táplál bennünket, mint
az égi madarakat. Kinyitjuk a szánkat és Ő betölti azt, megelégíti lelki
testi életünket kegyelme mérhetetlen gazdagságából. Mindezt a Fiúért
cselekszik velünk. Az Egyetlenért, a
Szeretettért lehet része a bűnös embernek ily nagy csodában. Azóta is
hálát adunk az Úrnak minden nap kis
imaközösségünkért, megköszönjük,
hogy értelmes, örökkévaló célt adott
az életünknek, amiért érdemes reggel felkelni. Erejével legyőzi bajainkat, mert vár a szolgálat. Közösségben
az Úrral és egymással, így bekapcsolódva Krisztus élő gyülekezetébe a
Szentlélek mindig megújító, üdítő
vérkeringésében. Csodálatos! Legyen
áldott érte gondviselő mennyei édes
Atyánk örökkön örökké. Ámen.
„Minden gondotokat Ő reá vessétek
mert néki gondja van reátok.” I.Péter
5,7. Áldást és erőt kívánok szolgálatotokhoz!
L. Jolán, Nagydobrony, Ukrajna

„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és
megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a
zörgetőknek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyerert kér a
fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz
létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább
ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?” Mt 7,7–11.
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A MERA adásai
középhullámon (1395 kHz)
„Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.” – olvassuk, idézzük sokszor szószéken és magánbeszélgetésben egyaránt.
Ha gyerekekkel beszélgetek mikrofonnal a kézben,
s arra kérem őket, hogy
mondjanak nekem egy
igeverset, szinte majdnem mindig az idézett
János 3,16-t mondják,
országhatáron innen
és túl. Hasznos, hogy
megtanítjuk nekik, hiszen benne van az egész
megváltás munkája, karácsonytól kezdve, nagypénteken át a feltámadás
és a mennybemenetel csodájáig, sőt az örökélet reménységéig…
Ám, mit sem érne a puszta tudás, ha
mi személy szerint kimaradnánk Isten
megváltó munkájából. Ugyanis nekünk
vajmi keveset használna, ha Isten az
egész világot szeretné, csak éppen
minket nem, vagy ha hozzánk nem
érne el a kegyelem üzente. Néha szinte észrevétlenül lép be Isten egy‑egy
ember, s így egy-egy család életébe,
máskor meg szinte döbbenetes módon. Akárhogy is történik, a lényeg
ugyanaz, személyessé válik az általános üzenet: „Mert úgy szerette Isten
a világot, - s benne engem is, és az
én családomat is -, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.”
Várjuk tehát azokat a történeteket,
melyek arról „mesélnek”, - persze igaz,
megtörtént eseményeket -, hogy Isten
megváltó munkája, hogyan valósult
meg egy-egy ember, s ezen keresztül
akár generációkon keresztül családok
életében. Sok ilyen tanulságos történet rejtőzik sokak szívében, melyek
ha felszínre kerülnek, áldást jelentenek mind a mesélő, mind a hallgató
számára. S mindezt személyes tapasztalatból tudom, hiszen életem,
riporterkedésem során rengetegszer
épültem mások megtapasztalásait
hallgatva. Eszembe jut pl. egy nagy-

mama élete, akiről az unokája mesélt
nekem, vagy egy édesapa, akiről már
nagymama korú lánya nyilatkozott
úgy, hogy „Édesapa a világból megtérve nagyon komolyan vette a hitet. Ő nemcsak olvasta, hanem
élte is az Igét.”
Épp ezért biztatom kedves
Olvasóimat, hogy ne szerénykedjenek, hanem írják
meg nekünk és hallgató/olvasó társaiknak,
hogy Isten szeretete miként ragadta meg őket,
vagy távoli őseiket, s
miként vált valósággá a réges-régi ígéret:
„Megbüntetem az atyák
bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig,
ha gyűlölnek engem.
De ir- galmasan bánok ezerízig
azokkal, akik szeretnek engem, és
megtartják parancsolataimat.” (2.Móz
20,5-6) Irgalmasság generációkon
keresztül! Micsoda kegyelem! Kár
lenne erről hallgatni!

A bizonyságtételek beküldési határideje:

2016.november 20.
A pályázat mottója:

„Irgalmasság ezerízig”
avagy

„Családmesék az utókornak”
A beküldött írásokat műsorainkba
beszerkesztjük, illetve szeretnénk minél többet megjelentetni karácsonyi
Antenna magazinunkban is, hiszen
ezen az ünnepen arra emlékezünk,
hogy Isten az emberek iránti jóakaratát mindenki számára látható módon
kinyilvánította azáltal, hogy Jézus
Krisztust a Földre küldte, hogy majd
az idők teljességén feláldozza értünk.
És nemcsak úgy általában az emberiségért, hanem személy szerint értem
is, és az utódaimért is.
Kulcsár Anikó

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-Radio1395-s2243/ címről

Fülledt, meleg nyár végi nap volt. A
körúti villamoson a megszokottnál
is több ember zsúfolódott össze.
Leányommal magunkba roskadva
egymással szemben ültünk. Lett volna
kinek átadni a helyünket, ám mégsem
tettük. A Klinikákról jöttünk haza.
A rossz hír, s a megmásíthatatlan
diagnózis szinte megbénított. Ismét
egy sikertelen, „ráadásul” ikerterhesség. A méhen belüli magzat már
elhalt, a méhen kívüli még él. Még 1
napig... a másnapra kitűzött műtétig. Évekkel azelőtt Dóri első gyermeke halva született, s azóta ez volt
a sokadik sikertelen próba.
Noha hitben jártunk, s Istennek hála
Vele járunk azóta is, de akkor ott, a
fájdalom szemüvegén keresztül csak
a sötétet láttuk.
Ám az Úr ezt is látta, s mert Ő nem
akarja, hogy az övéi sötétségben maradjanak, a következő megállóban
arra lettem figyelmes, hogy valaki
nagyon nehezen, két kézzel húzza
magát felfelé azon a felszálláshoz
szükséges két lépcsőfokon. „Azt hiszem, most át kell adnom a helyemet
egy beteg embernek, de te most ülve
maradsz...” – szaladt ki a számon a
féltő anyai szó, de mire kimondtam,
már ott állt előttünk holt sápadtan
a „beteg”, a nagytiszteletű úr. (Mint
utólag kiderült, éppen egy „embert
próbáló” orvosi kezelésről tartott
haza.) Leroskadva az üres székre,
rátekintett Dórikám könnyektől áztatott arcára, és szavak nélkül úgy
fogta meg a gyermek kezét, ahogyan
arra csak egy szerető édesapa képes... És akkor, ott az ő szemében is
megjelentek az együttérzés könnyei.
Ebben az atyai szeretetben megélt
néma párbeszédben felragyogott az 1
Kor 12,26. „Ha szenved az egyik tag,
vele együtt szenved valamennyi...”
Abban a pillanatban megtört a csend,
Dórikámból hideg zuhanyként szakadt fel a szó: „Kálmán bácsi, engem
elhagyott az Isten...” Rémülten vár-

tam a reakciót, s közben az futott át
az agyamon, hogy: Jaj, csak most ne
borítsa a lányom fejére a nagytiszteletű úr a Bibliát, csak most ne, mert
rettegtem, hogy ebben a felfokozott,
pattanásig feszült idegállapotban
talán nem lenne képes befogadni.
Sőt, talán éppen ellenkező hatást
váltana ki belőle. Jaj, csak most ne
mondjon olyat például, hogy édes
kislányom, hogyan mondhatsz ilyet,
mikor gyermekkorod óta hallgatod
az Igét. Hát neked már tudnod kellene, hogy Ő maga ígérte nekünk,
hogy én tiveletek vagyok minden
napon a világ végezetéig stb. Noha
mondhatta volna, de köszönöm,
hogy nem tette. A nagytiszteletű úr
ezt mondta: „Dórikám, most nagyon őszinte leszek hozzád. Ma én is
annyira szenvedtem, testileg olyan
kimondhatatlanul rosszul voltam,
hogy bevallom, egy rövid ideig én is
ugyanúgy éreztem, ahogyan te...” –
A mellettünk állók olyan feszülten
figyelték a nem mindennapi diskurzust, hogy ha nem szégyellték volna,
talán a legszívesebben odahajoltak volna, hogy el ne mulasszanak
egyetlen szófoszlányt se... És akkor
a nagytiszteletű úr folytatta a megkezdett mondatot. „...de azután rögtön nagyon elszégyelltem magam, és
gyorsan bocsánatot kértem a Úrtól,
hiszen az lehetetlen, hogy Ő elhagyjon! Csak a mi, emberi testben átélt
nyomorúságaink szemüvegén át látunk ilyen sötéten. Ne félj, Dórikám!
Bármi történjék velünk, Ő el nem
hagy minket soha!”
Lassan az út végéhez ért az öreg
villamos, de én tudtam, hogy már
nem azon a kilátástalannak tűnő
úton megyünk innen tovább, mint
amelyen elindultunk, mert láttam
a gyermekem arcán a megnyugvást
és a békességet, ami ezután új erőt
adott neki a továbbiakhoz...
Szalóczyné Móray Inke

