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Talán még soha nem húzódott el en�-
n�ire az Antenna szerkesztése. Ennek 
okát tartozom leírni olvasóinknak, hi-
szen az elmúlt hetekben eg�re többen 
érdeklődtek, mikor várható a követ-
kező Antenna.

Május 28-án, amikor a beérkezett 
an�agok válogatásán dolgoztunk ép-
pen, eg� váratlan telefon érkezett: a 
MERA stúdiójába belépő munkatár-
sunk romhalmazt talált. A hét-
végén – pontosan nem tudjuk, 
hog� mikor, és mil�en körül-
mén�ek között – leszakadt a 
hangszigetelést tartó, illetve 
a légcserélő rendszert takaró 
álmenn�ezet. 
Amikor először végigpillan-
tottunk a romokon, mindjárt 
szembetűnt, hogy miközben a 
stúdió eg�ik fele csupa törme-
lék, a mikrofonok közé zuha-
nó an�agok közül eg�ik sem 
tett kárt magában a mikrofo-
nokban. A másik felén – ahol 
a műszerek voltak – a megroggyant 
menn�ezetet részben megtartották 
a mobil hangterelő falak. Így aztán 
– újabb feldúcolás után – ki lehetett 
alóla hordani a menteni valókat, s 
aztán óvatosan lebontani mindent. 
Joggal mondhatjuk, hog� Isten különös 
módon viselt gondot ránk, hiszen ha 
mindez felvétel közben történik, bizo-
n�ára komol� sérülésekkel járt volna.
A bontás és a feltáró munka során 
még néhán� további meglepetés is ért 
bennünket. A stúdió teljes újjáépítése 

mindenképpen indokolt. 
Megköszönjük mindazoknak, akik 
azonnal jelezték, hog� mellettünk áll-
nak és imádkoznak értünk, de azoknak 
is, akik ezt azzal is értésünkre adták, 
hog� hozzájárultak az újjáépítés költ-

ségeihez. Ez tette lehe-
tővé, hogy az Antenna 
kiadását is elindíthas-
suk, miközben azt is 
látjuk, hogy a következő 
hónapokban várható ki-
adásoknak kb. a 60 %-a 
áll rendelkezésünkre. 
A MERA továbbra is 
szeretne úg� szolgálni, 
hog� Isten és emberek 
előtt becsületesen meg-
álljon, s ne maradjanak 
olyan számlái, kifizetni 
valói, mel�ekre nincsen 
fedezet. 
Amikor az Antenna 

nyomdába megy, már teljes erővel 
fol�ik az újjáépítés. Hisszük, hog� 
Isten időben kirendeli a szükséges 

an�agi forrásokat 
épp úg�, mint a 
megfelelő tudás-
sal rendelkező 
szakembereket is. 
Bízunk Istenben, 
aki eddig is a ke-
zében tartotta szol-
gálatunkat. 
Mindez talán ért-
hetővé teszi, miért 
is késlekedett az 
Antenna kiadása. 
De mintha minden 
eg�bevágna: ennek 

az Antennának  a témája az olvasók 
javaslata alapján: „Teremtőm időzáras 
titkaiból”. Hog� mi és miért történt a 
MERA-ban? Talán ez is az „időzáras 
titkok” közé tartozik. Hisszük, hog� 
ebben a hel�zetben is igaz az az ige, 
hog� „azoknak, akik Istent szeretik, 
minden a javukat szolgálja” (Róm 
8,28). 
S reméljük, hog� mindaz, amit most 
megjelenő lapunkban olvasnak majd, 
kedves Olvasóinknak is javára válik!

Kulcsár Tibor

A szerkesztő üzenete: „Megfogyva bár...”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 sosem ejt hibát... 
 
Ha tervei igen magasak,
s irgalma kútja mély nekem...
ha a támaszok mind inognak,
ha nincs erõ, 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:
Õ nem ejt hibát sohasem.
 
Azért csend szívem! Engedd
múlni a földi múló életet!
Majd a fényben látni, ámulni
kezdesz: Õ mindig jól vezetett!
Ha a legdrágábbat kívánja
a legsötétebb éjen át
menekülj a bizonyosságba,
hogy Isten sosem ejt hibát! 

Túrmezei Erzsébet

 RÖGÖS ÚT 

Rögös út a kereszt útja, 
Arany gyalu nem gyalulja.

Azokra, kik arra mennek, 
Ordas–falkák leselkednek.

S mégis, akik arra járnak, 
Panaszos arcot nem látnak.

Mert ez az út az egyetlen, 
Mely a vadon rengetegben

Végül mégis oda vezet, 
Hol a lélek megpihenhet.

Piován Győző
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Június 15-e jeles 
nap, különösen az 
iskolás g�erekeket 
nevelő családok éle-
tében, hiszen ekkor 
van az utolsó taní-
tási nap, s más-
naptól hivatalosan 
is megkezdődik a 

n�ári szünet. A vakáció jó dolog, kü-
lönösen, ha jóra használjuk. Ez pedig 
a legtöbbször a felnőttek felelőssége, 
hiszen a hirtelen megnövekedett sza-
badidőt sok mindennel el lehet üt-
ni. Lehet vidám, gondtalan pihenés, 
testi-lelki feltöltekezés ideje az előt-
tünk álló két és fél hónap, de sajnos 
az önpusztító dolgok is betölthetik a 
napokat, hog� mást ne említsek, mint 
pl. a kétes barátokkal való csavargás. 
Aztán lélekölő filmek, honlapok né-
zegetésére is több idő marad a szü-
netben, s romboló következmén�ei 
szinte beláthatatlanok. Kiégett fiata-
lok, deviáns viselkedés, megroppant 
kapcsolatok jelzik, hog� alattomos 
veszéll�el állunk szemben, ug�anis 
csendben, a szoba magán�ába visz-
szahúzódva mérgezi áldozatait. 
Pedig lehetne a n�ár a gondtalan ta-
nulás időszaka is. Mit értek ez alatt? 
Például azt, hog� biológiát, földrajzot, 
természetismeretet a legjobban a ter-
mészetben lehet tanulni kirándulá-
sok, utazások, közös kertészkedések 
alkalmával. Ehhez persze kell, hog� 
ott legyen egy olyan felnőtt, vagy jó 
barát, aki a kérdésben járatos, s aki-
től lehet és érdemes is tanulni. 
Tén� az is, hog� az élethez alapve-
tően szükséges ismeretek egy részét 
nem iskolában sajátítja el az ember. 
Például viselkedni, a kisebbekkel-, 
a gyengébbekkel bánni, az időseket 
tisztelni sokkal inkább a minden-
napokban tanul az ember, mint az 
iskolapadban. S ez igaz a háztartás-
vezetés kérdésére is. S erre is szükség 
van, mégpedig égetően nagy szükség. 
Lehet ug�anis valaki zseni a tudo-
mán�okban, attól még, ha nem tud 
magának ételt készíteni, akkor éhen 
hal. Családunk már többször n�új-
tott il�en g�orstalpaló életvezetési 
ismereteket szorult hel�zetbe került 
eg�etemistáknak, külföldi cserediá-
koknak, akik bár saját szakterületük 
kiválóságai voltak, de eg� tükörtojás 

vagy egy egyszerű zöldségleves elké-
szítése gondot jelentett nekik…
A mosás, takarítás, vasalás, gombfel-
varrás tanan�ag is szerepelt ezeken a 
nem hivatalos kurzusainkon, mel�ek-
nek az az érdekessége, hog� általában 
akkor indult be, amikor már elég bi-
zalommal voltak irántunk a tanács-
talan fiatalok, s el merték mondani 
képtelenségüket, mert biztosak voltak 
abban, hogy nem nevetjük ki őket. 
Ug�anez igaz a fúrás-faragás, barká-
csolás kérdésére is, csak ott az oktató 
nemes szerepét férjem vállalta ma-
gára. Polc felszerelés, csöpögő csap 
javítása, kilazult csavar meghúzása  
megann�i apróság, de ha elmarad, 
nagy baj lehet belőle…
Sajnálatos dolognak tartom, hog� 
idáig jutottunk, mert ol�an, mintha 
mindenre ig�ekeznénk mostanság 
megtanítani a következő generációt, 
csak éppen élni nem. S ezzel nem a 
tudomán�os képzés ellen beszélek, 
hiszen felg�orsult, állandóan változó, 
rohanó világunkkal lépést kell tarta-
nunk nekünk is, meg az utánunk jövő 
generációnak is. Ehhez pedig szüksé-
ges a magas szintű oktatás, s az ál-
landó, élethosszig tartó tanulás. De 
ezen közben élni is kell, vag� hel�e-
sebb, ha úg� mondom, hog� kellene. 
Enni, – mégpedig lehetőség szerint 
egészségesen; mosni, – ráadásul úg�, 
hog� ne úg� nézzen ki az a ruha, mint 
amit a kut�a szájából szedtek ki; ta-
karítani, stb. Nem fol�tatom a sort, 
de azt gondolom, mindenki érti, hog� 
mire gondolok.
Tehát n�ár van. Vakáció, legalább is a 
gyerekeknek. Kedves felnőttek! Tudom, 
hog� fáradtak vag�unk. Tudom, hog� 
rengeteg a feladat, rengeteg a teher 
rajtunk, de ne sajnáljuk az időt és az 
energiát, tanítsuk meg a következő 
generációt élni is. Mégpedig úg�, hog� 
ne a muszájt hangsúl�ozzuk, hanem 
a lehetőséget a közös tevékenységre, 
s mindezt úg� teg�ük, hog� érezzék a 
szeretetünket. Ug�anis bármenn�ire 
függetlennek tűnnek sokszor gyer-
mekeink, fiataljaink, azért a szívük 
mélyén igényelnék ők a szeretetteljes 
segítséget, csak lehet, hog� mindezt 
nem tudják, vag� nem merik kifejez-
ni, mert félnek az elutasítástól. 

Kulcsár Anikó

Ezúton megköszönöm a 
Mera kiadván�t, amel� 
nag� áldásul szolgál. Az 
a kérésem az Úrtól, hog� 

adjon önöknek erőt, mint munkatár-
saknak és családjaiknak. Hálásak 
vag�unk az Úrnak, hog� kiválasz-
tott bennünket az üdvösségre, és a 
mi vág�unk, hog� megharcolhassuk 
a hitnek szép harcát. Bízunk az Úr 
ígéretében, amiként megmondta: 
„Bár nyomorúságtok lészen, de 
bízzatok, én meggyőztem a vilá-
got”. (Jn 16,33) Köszönünk minden 
áldást, amit az önök fáradtságos 
munkája által élvezünk.

E. Lajos, Szerbia, Pacir

Egy girát kaptam…
Szeretettel köszöntöm a 
testvéreket! Isten áldását 
kívánom életükre, mun-

kájukra. Köszönöm az Antenna 
újságot, amit rendszeresen meg-
kapok. Nag�on sok jó tanulságot 
kapok belőle, életből vett példák 
vannak benne, amel� által eg�más 
hite által épülhetünk. Már nag�on 
régóta nem tudtam hallgatni az esti 
adásokat, mert elromlott a rádióm, 
de hála az Úrnak kaptam eg� rá-
diót, azóta nag�on tisztán hallha-
tóak az adások. Hián�oznak azok 
a testvérek, akik régebben szolgál-
tak, már megszoktam őket, mindig 
tudtam mel�ik este mel�ik szolgál. 
De azok közül már több az Úrnál 
van. Biztos, hog� a testvéreknek 
is hián�zik, mert a munka sok és 
a munkás kevés. 
De én úg� hiszem, hog� aki az Úr 
munkáját végzi, nem vall szég�ent. 
Az ő evangéliuma hirdettetni fog, 
míg az Úr Jézus vissza nem jön. 
Bocsánat a hel�telen írásomért, de 
már 80 éves fejjel és kézzel nem 
meg� úg�, mint 20 évesen. Én már 
nem az éveket számolom, hanem 
a napokat. 

Bármerre vitt az élet árja
Oda szállt mindig lelkem vágya
Reménnyel nézek a cél elé,
És megyek lassan hazafelé.
Elvégeztem dolgom? – nem tudom.
Egy girát kaptam, azzal dolgozom.
Kendőbe kötni nem szeretném, 
Duplájára bár, ha tehetném!
Hol sírva, hol örömmel megyek,
Fontos, hogy végre otthon legyek.

Egy nagyon régi  
hallgatójuk Erdélyből
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„Magasztallak, hogy csodálatosan 
megkülönböztettél. Csodálatosak a 
te cselekedeteid és jól tudja ezt az én 
lelkem.” (Zsoltárok 139,14)
Már születésemkor nem sok jó-
val biztatták drága szüleimet. 
Koraszülöttként jöttem a világra, 6 
hónapig inkubátorban voltam, eg� ve-
lem született szívprobléma is hozzá-
járult. Azt mondták az orvosok, hog� 
amit ők megtehetnek, megteszik. 
Istennél van a többi. De hála az Úrnak, 
itt vag�ok már 47 éve, szív problé-
mám nem súl�osbodott, nem kellett 
megműteni. Édesanyám sokat sírt, 
imádkozott értem, 
boldog g�ermekko-
rom volt, míg elér-
kezett a szomorú 
pillanat, amikor 
édesan�ámat el-
szólította az Úr, és 
én 12 éves vol tam. 
Itt maradtam ösz-
szeroppanva. 
Édesapám megnő-
sült újra, de sajnos 
mostoha an�ám nem szeretett, csak az 
apám pénzét. Ezután szeretet hián�-
ban szenvedtem. Mikor ol�an pillanat 
volt, hog� megbántottak, már g�er-
mekként a Biblia volt a menedékem, 

habár nem sokat értettem meg belőle. 
De érdekes, hog� mindig éreztem azt 
a szeretetet, békességet, utána lelkem 
lecsendesült. 
20 évesen megismertem a férjemet, 
eg� darabig jól ment a házasságunk, 
utána már nem lehetett megmente-
ni, alkohol függővé vált. Voltam ve-
le terápián is, de mindig visszaesett. 
Szég�ellem bevallani, de mikor jól 
mentek a dolgok, nem kerestem Istent, 
gondoltam elég, ha elmeg�ek a temp-
lomba és bocsánatot kapok bűneimre. 
De Isten hag�ta a próbákat, sötétség-
ben éltem és én szerettem is ezt. Azon 

voltam, hog� meg-
feleljek azoknak, 
akik sötétségben 
élnek és nem a vi-
lágosságban. 
Elérkezett az éle-
temben eg� ol�an 
korszak, ami maga 
volt a pokol. Fel is-
mertem, hog� csak 
Isten segíthet ne-
kem, más senki. 

Csalódtam az emberekben, de Istenben 
bízhatok, Ő nem hagy cserben, ezért 
felkiáltottam hozzá és azt mondtam: 
„ha kihozol ebből a sötét, pokoli élet-
ből, ezután csak Te számítasz nekem, 

Téged akarlak követni!” És meghall-
gatta az Úr Jézus az imám. Rá eg� fél 
évre meghívtak a baptista nőtestvé-
rek, egy női kört tartottak éppen egy 
háznál, és ott voltak a szatmárnémeti 
testvérek is eg� páran. Engem nag�on 
megérintett, hog� ismerik a Bibliát és 
mag�arázatát, és láttam, hog� mil�en 
mél� a hitük. Ezután tudtam, hog� az 
Úr küldött engem ide, mert itt meg-
értettem, hog� két úrnak nem lehet 
szolgálni. Itt épülhetek lelkileg is, itt 
szolgálhatok neki távol a világtól. 
Az Úr kimentett a bajból, hála az Ő 
eg�házának. Mert itt megtértem és 
eg� kieg�ensúl�ozott, megelégedett 
életet élhetek. Így visszapillantva a 
múltra összegzem őket. Az Úr meg-
engedte a mél�ségeket, mert csak íg� 
tudtam megtérni. Nag�on sajnálom, 
mert szüleim, testvéreim meghaltak, 
és nem tudom, hogy megtértek-e. Ők 
nem voltak hívők, és elgondolkodtam, 
hog� nag� keg�elemben részesültem, 
hogy megismertem Őt, így most már 
értem, hog� terve volt velem. Kitölti 
az űrt az életemben, és nála megka-
pom azt a szeretetet, amit hián�ol-
tam mindig. 
Szeretettel Erdélyből 

I. Edit

„Számomra nagyon 
fontosak, építőek adásaik, 

mint friss hívőnek. 
Nemrég tértem meg a 

világból.” (Edit) 

Nem volt tétlen az életem, gyerekekkel, felnőttekkel 
foglalkoztam, hívogattam, látogattam. Ezekre való föl-
készítés volt a sok tapasztalat, esemén� s a sok jó lelki 
olvasmán�. A Bibliát már g�erek és ifjú koromban va-
lósággal átrágtam. Később erre nem is lett volna időm. 
A háború alatt értek az első tapasztalatok. Egy orosz 
elől egy este édesanyámmal elmenekültünk olyan hely-
ről, ahol a pincében a krumpli tetején feküdtünk hár-
man g�erekek, én voltam középen. Akkor éjjel belövést 
kapott a pince, mikor mi már elmentünk. A másik két 
társam meghalt. 
Eg� másik este a nag�papámnál zavartak ki az oroszok 
a pincéből bennünket, mert nekik volt rá szükségük. 
Eg� régi, romos, ajtó nélküli pincébe menekültünk. 
Úg� haragudtam rájuk! S azon éjjel mind a két hel�-
ségre bomba esett. Mi életben maradtunk, én pedig 7 
évesen reggel ott álltam az épen maradt pinceajtónál 
és azon gondolkodtam vajon bent vannak-e a lesza-
kadt pincében a katonák? De mi bent lettünk volna, 
ha el nem zavarnak. 

Az 54-60-as éveket Pesten éltem át. Az eg�ik albérlet-
ben rengeteg egér volt. Április 4-től november elejéig 
voltam kén�telen ott lakni. Eg�szer térdelve imádkoz-
tam: „Uram, ha télen is itt kell lennem, megfag�ok”. Az 
az Ige jött elém ekkor: „Egy rövid szempillantásra el-
hagytalak… (Ézs 54,7) „mert nem hagyhatlak egészen 
büntetés nélkül” (Jer 30,11.) Az egerek pedig szaladgál-
tak körülöttem. Éjjel a fejem alatt volt a Biblia, nappal a 
munkahel�emen a táskámban, hog� meg ne rágják. Ez 
az időszak pedig nem volt veszélytelen. Kimenetelkor 
minden nap motoztak, nem lopunk-e valamit. De a 
Bibliáért a 3 év alatt sohasem szóltak. Nag�on nehéz 
volt ez az egeres időszak is, de életem folyamán, ha rá-
gondoltam, mindig ott kötöttem ki, hog� szegén�ebb 
lennék, ha ez is és a többi „nemszeretem esemén�” nem 
lett volna az életemben. 
A kesken� út, az kesken�: a vége üdvösség. A széles útra 
sosem vág�akoztam, mert a vége kárhozat. Az Úr Jézushoz 
akarok végig hűséges lenni.  

P. Istvánné, Lovasberény
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„Klári néni telje-
sen kiborultam” –   
szólított meg eg� 
fiatalember, régi 
tanítván�om. – Az 
eg�ik legjobb bará-
tom és ifis társam, 
aki most külföldön 

él, azt fejtegette levelében, hog� ottani 
körn�ezetében szég�elli mag�arságát: 
mert mi elutasítjuk az illegális mig-
ránsokat, nem toleráljuk a másságot.
Ezek szerint te eg�etértesz a keresz-
t�ének önfeladásával? – kérdeztem 
vissza. Azzal, ha önként eltüntetik a 
kereszt�én jelképeket, ha nem állnak 
ki a Biblia tanítása mellett?
Beszélgetőtársam még hosszan sorolta 
legújabb tapasztalatait és utalt pro-
testáns eleinkre, akik inkább a halált 
választották, minthog� megtagadják 
az Úr Jézust!
– Tudod, az is elég lenne – válaszol-
tam –, ha legalább szóban határozot-
tan kiállnánk a hitünkért!

Ez a kérdés engem is nag�on fog-
lalkoztat. Múltkor valaki keserűen 
megjeg�ezte: példát vehetnénk a 
muzulmánokról: az ő mecseteik nem 
ürültek ki (szemben a mi temploma-
inkkal), terjesztik a vallásukat, még 
erőszak árán is! Németországban egy 
zsidó kislán�t arra akartak kén�sze-
ríteni muzulmán osztál�társai, hog� 
leborulva imádja Allahot! A kislán� 
nem volt erre hajlandó, ezért rettene-
tesen megverték! Hol voltak ekkor a 
jogvédők? De arról sem adott hírt a 
média, hog� valamel�ik keresztén� 
eg�ház tiltakozott volna! Tudok ol�an 
iskolákról is, ahol az igazgató már elő-
re, önként levette a falról a keresztet, 
mielőtt felszólították volna.
Persze söpörhetek a saját házam tá-
ján is. Miért nem emelünk szót a 
kabarékban, médiában elhangzó 
Isten-káromlásért, a Szentírás kigú-
n�olásáért? Ha már eg�házaink ve-
zetői nem tiltakoznak az erőszakot, 

homoszexualitást, és különböző de-
vianciákat ránk zúdító filmek, mű-
sorok, újság cikkek ellen (legutóbb 
a népszerű hetilapban egy leszbikus 
pár és g�ermekük ”pozitív” példáját 
mutatták be), ezt mi is megtehetjük, 

úgy is, mint előfizetők. Miért csodál-
kozunk, azon, ha sok gyermek és fiatal 
válik deviánssá? Írhatunk leveleket, 
gyűjthetünk hozzá egyetértő aláírá-
sokat, küldhetünk maileket, betelefo-
nálhatunk stb. Szóban pedig minden 
alkalmat ragadjunk meg arra, hog� 
a gyülekezeti körökben is megjelenő 
liberális, biblia kritikai hangokkal 
szemben hitet teg�ünk arról, mit jelent 
számunkra Jézus Krisztus követése, 
mire tanít Isten Igéje! Ez fokozottan 
érvén�es családi körben: nem hall-
gathatunk, ha g�ermekeink, unoká-
ink hasonló dolgokat tapasztalnak. 
Tudniuk kell, hogy miről mit gondo-
lunk, még akkor is, ha nem értenek 
egyet velünk. Ha megfelelő alapot 
kaptak, elgondolkoznak majd szüle-
ik, nag�szüleik következetes elvein, 
magatartásán.
Jól emlékszem,mil�en indulatos vi-
ták alakultak ki a munkahel�emen 
a homoszexualitással kapcsolatban. 
Tudták rólam, hogy hívő vagyok, ezért 
provokáltak. Bevittem a Bibliámat – 
mondván, nekem ez a zsinórmérték! 
Istennek nag�on szigorú és határo-
zott véleménye van erről!
– Az Ószövetség minket nem érdekel 
– volt az első reakció.
– Akkor nézzük meg, mit mond Pál 
apostol a Római levélben? – javasol-
tam. Nem vitatkozom, de legalább a 
Szentírás megállapítását megismer-
tétek. Vannak ol�an hel�zetek, ami-
kor nincs értelme megszólalni, mert 
csak parttalan vita kerekedik ki belő-
le. Néhai lelkipásztoromtól hallottam, 
hog� hitvita nincs: vag� hit van, vag� 
vita. De azzal is szint vallhatunk, ha 
felállunk és ig�ekszünk távol tartani 
magunkat az il�en társaságtól.
Hog�an is próbálnánk engedelmesked-
ni az Úr Jézus missziói parancsának, 
ha nem tennénk bizon�ságot szava-
inkkal, tetteinkkel az evangéliumról. 
Már pedig Megváltó Urunk ezt a pa-
rancsot hag�ta ránk!

Zika Klára

NEM EJTI LE 
Földgömb az utazási irodában. 
Szép, nagy, kerek. 
Forgatni is lehet. 
Ragyogó szemmel nézi egy gyerek.

S míg édesanyja sorra 
intéz ügyeket, jegyeket, 
Ő is bekalandozna 
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 leejti valamiképpen?”

„Kisfiam, attól sose félj! 
Ha leejtené, nagy baj lenne. 
De Isten keze oly erős, 
A Föld biztosan pihen benne.”

S a fényes, tiszta gyerekszemben 
Felragyog a csoda titka: 
„Ugye, ha az egyik elfárad, 
akkor átveszi a másikba?!”

Túrmezei Erzsébet
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Az Isten hallgat, de mi fecsegünk, fol�ton fol�vást, ha kell, 
ha nem. Hamvas Béla szerint, amióta az emberek nem él-
nek tisztán, túl sokat beszélnek. Már nem is emlékszünk 
arra, hogy Ő mit mondott legutóbb. Pedig Ő valószínű-
leg ehhez a ponthoz akarna visszavinni. Az elintézetlen 
üg�einkhez. Küldött volna a csendes kamránkba, mert 
mi magunk is sejtettük már, hog� valami nincs rendben 
velünk. De éppen ez tartott vissza. Küldött volna a test-
vérünkhöz is, hog� megfogjuk a kezét, de akkoriban nem 
értünk rá. Apróbb feladatokkal bízott volna meg, de azt 
meg rangon alulinak tartottuk. 
Tehát napról-napra megbántjuk Istent csak azzal amit 
nem teszünk, vag� másként teszünk, mint ahog� kellene. 
Például: nem adtuk a dicsőséget neki. Nekünk kellett az 
összes, – mert éppen dicsérgettek. Mondatainkért, ami-
ket Tőle tanultunk. Tetteinkért, amikre Ő szorított rá. 
Kitartásunkért, amihez Ő adott erőt. Egyetlen szót sem 
kellett mondanunk, csak mosol�ognunk, amikor ültünk 
a kamerák előtt. Mindezt elmondta a riporter helyettünk 
kedvesen mosol�ogva. Mi csendesen elháríthattuk vol-
na, – mert alkalmas volt a pillanat arra, hog� Istenre 
mutassunk. De nem tettük. Most aztán az Isten hallgat.
Az Isten hallgat, de nem mi. Tele van a szánk szavakkal. 
Mindenféléről tudunk beszélni, méghozzá folyékonyan 
és szabadon. Mert most végre történelmi szabad korban 
élünk. Szavainkat nem jeg�zi föl senki, és nem is jelen-
tik sehova. Nincs következmén�e, tehát szólhatunk. És 
szólunk is. Ha kell, ha nem, de főleg a nyilvánosság előtt. 
Ezért bátran elmondjuk mindazt, ami korábban velünk 
történt, (vag� csak íg� emlékezünk rá). 
Beszélünk hátrafelé a múltunkról. Elmondunk ol�ano-
kat, amel�eknek nem is voltunk tanúi, de jó fén�t vet-
nek ránk. Lassan elmeg� az a generáció, amel�ik még 
azt mondta, hog� ha Korn�a Mihál� hallaná, amit róla 
dicsekvő módon 
ma elmondanak, 
ő tiltakozna elle-
ne a leghatáro-
zottabban. Már 
nem is érzékeli 
senki ennek az 
igazát. Beszélünk 
előrefelé is, a jö-
vőnkről, és szé-
peket mondunk 
erről is. Hiszen 
saját vág�ain-
kat mondjuk el, 
ol�an módon, mintha az már a valóság lenne. Bár ez 
korántsem ol�an biztos, de azért jó téma. Ráadásul be-
szélni is jól esik róla. A kontrollt pedig lehet, hog� meg 
se érjük. Tehát nincs veszél�. Mint Babits panaszko-
dik: „eg� sem tudja mit mond, de szóra bátor”  (Babits 
Mihály: Arany Jánoshoz c. verséből).

Már nem hallgatunk. Befelé se, fölfelé se, eg�másra se, 
senkire se. Nincs időnk rá. Pedig a csendre volna legna-
gyobb szükségünk. A csend bölcsességére. Hogy erőnk 
legyen az Isten és az Ő Igéje melletti szelíd kiállásunkra. 
És az ol�anok szavának meghallására, akik tapasztalataik, 
életvitelük és igei tudásuk következtében biztos kézzel vi-
hetnék ki ebből a helyzetből népünket. Higgadtságukkal. 
Nem csupán az újítókat, hanem a g�ökerekhez ragasz-
kodókat is felkeresve és meghallgatva. Időt adva önma-
guknak és az egész közösségnek, hog� szabad és testvéri 
légkörben (amit nekik kellene megteremteniük), közeled-
jenek eg�máshoz a generációk és a keg�ességi árn�alatok. 
Méghozzá minden erőszak nélkül. Becsülettel elszámolva 
az utolsó szóig és az utolsó fillérig. Megengedve, hogy eb-
be rajtuk kívül más is beleláthasson, sőt beleszólhasson.
Ehel�ett ma antiszakrális n�omakodás történik közöttünk 
mindenfelé. A g�ülekezetekben eg� lecserélési fol�amat. 
Sajátos düh a megszentelt múltunk ellen. A tiszteletadás 
lecserélése lezserségre. Az emelkedett lelkiség lecserélése 
a mindeneket elfedő üres látványosságokra. Pörgős prog-
ramokra az elmél�edést. A csendet a zajra. Színes hírek-
re, dicsekvésekre cseréjük, – ha igazak, ha nem. „Szent” 
zászlólengetés, rendezvén�ek, multikultúrális fellazítás. 
Az alázatot felváltja a megalománia. Az alaposságot a 
gyorsaság. A bibliai tudást a jópofizás. Mindez látensen 
is, de trendin is. Arccal a jövő felé! Aki nem áll be a sor-
ba, az jajgat, mert az Isten hallgat. Akkor pedig (felelő-
sen) a jajszón kívül mit lehet még mondani?
Ha pedig valahol mégiscsak megszólal, oda gyűlnek 
azok, akik mást se akarnak, csak az Isten szavát hallgat-
ni. Ők, ha ezt nem hallhatják, attól mindig megrémül-
nek. Így hallgatták valamikor Kornyáékat a templomok 
hel�ett a falusi udvarokban a megtérni vág�ók. Farkas 
Jóskát eg� emeleti teremben és G�ököss�t eg� mellék-

utcában. Dietrich Bonhoeffert vag� Márton 
Áront eg�enesen a börtönben. Mert nem az 
számít, hog� hol, hanem az, hog� végre meg-
szólal az Isten! 
Mert amit Ő mond, egyedül annak van értel-
me. Ez a szó nem tűri a világi dicsérő jelzőket, 
a mellébeszéléseket, a szószaporítást, mert ez 
Lélek és élet a maga egyszerűségében. Ezért 
pedig a világ végére is el kell menni, mert 
eg�edül ennek van értelme. Meg persze jö-
vője. És ha megsebez is, de meg is gyógyít. 
Zamata, íze menn�ei. Tiszta forrás. Igazsága 
megbízható. Ha ember mondja, akkor is Isten 
szava. Nemcsak édes a szívnek, mint a méz 

(Jel 10,9) és tápláló a léleknek, mint a ken�ér (Jn 6,35), 
hanem ol�an titokzatos valami, amit maga Jézus hag�ott 
itt maga után. Rá lehet ismerni (Jn 10,3-5). Azért hag�ta 
itt, hog� elvezessen oda (Jn 14,5), ahonnan mi emberek 
kiestünk, de ahova mégiscsak valók vag�unk (Fil 3,20). 

Hegyi András

BIBLIÁM
Ha fáradt vagyok – üdítő nyughelyem. 
Ha sötét vesz körül – szava égő mécsem. 
Ha éhes vagyok – éltető kenyerem. 
Ha ellen szorongat – fegyvertársam nekem. 
Ha beteg vagyok – mennyei patikám. 
Ha egyedül állok – barát vár benne rám!

Füle Lajos
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N�ár volt. A heg�ek háta mögül fel-
bukkanó nap sok, kormos arcú, fáradt 
embert láthatott, akik már hazafele 
tartottak az éjjeli műszakból, azonban 
arról lekésett, hog� azokat is lássa, 
akik kora hajnalban elindultak ott-
honról ken�eret keresni.
A Veres családban úgy kezdődött a 
nap, mint a többi. Korán csörgött az 
óra, indulni készült a gazda. Eg� bú-
csúpillantás, majd Endre kilépett az 
ajtón, indult a föld alá, oda, ahova 
még nem sütött be soha a nap, csak 
a bán�ászlámpa adott halván� fén�t. 
Ágnes asszon�nak nem volt ken�ere 
a tétlenkedés, tette szorgosan a napi 
teendőit. Kislánya úgy ugrálta körül, 
mint őzike az anyját. A nap a hegyek 
között keveset szokott időzni, és már 
ig�ekezett a heg�óriások mögé búj-
ni mikor a gazdára már készen várt 
a mosdóvíz, és a megterített asztal.
Az óra mutatója lassan haladt előre, 
kezdett kihűlni a víz, de Endre még 
nem érkezett.
Vajon mért nem jön még? Kérdi Ágnes 
először csak önmagától, majd odaszól 
an�ósának
– Édes! Endre már itthon kellene 
leg�en!
– Ne izgasd magad kedves, majd meg-
jön a fiam. – mondja rekedt hangon 
Lina asszon�. Teltek a hosszúra n�úló 
percek, órák. Ágnes föl- alá jár, majd 
kirohan, bekopog a szomszédba.
– Annus! Endre még nem jött haza! 
Imre már bement dolgozni?
– Igen! G�ere be, imádkozzunk, a kis-
lán�odat otthag�od Édesre, és me-
g�ünk a bán�ához – mondta Annus.
A két asszon� eg�más kezét szorítva 
sietett a bán�akapuhoz, ahol már ott 
várt kétségbeesve eg� csoport asszon�. 
Órák teltek félelemmel teli töpren-
géssel. Kezüket tördelve várták, hog� 
jöjjön valaki, mondjon már valamit. 
Azok is Istenhez fohászkodtak, akik 
azelőtt rá sem gondoltak. 
Végül megn�ílt eg� rozsdás vasajtó, 
és sorban jöttek kifele a bán�ászok. 
Szénporos arcuk árulkodóan jelezte, 
hog� történhetett valami, mert sze-
mük alatt hosszú, fehér csík vájt utat 
magának
– Omlás!
– Megindult a szén!
– Hála, hog� kijutottam élve!
Il�en, s ehhez hasonló hangokat le-
hetett hallani a g�éren megvilágított 

kapuban. Eg�ik is, másik is az asszo-
n�ok közül hálálkodik, hog� él, él a 
férj, a társ, a családfenntartó!
Ágnes és Anna türelmetlenül, láb-
ujjheg�re állva kémleli a sort, várják 
hog� felbukkanjon Endre.
– Ott hátul – mondja Anna Ágnesnek.
– Nem, az nem ő – feleli Ágnes csaló-
dottan, mégis remén�kedve. A poros, 
fekete embersor vége fele eg� isme-
rős odalép az asszonyokhoz. Nem jó 
hírt hoz. Azt a csapatot amel�ikben 
Endre dolgozott, baj érte. Beszakadt a 
galéria. Akik közelebb voltak, és hal-
lották, hog� megindult a szén, mene-
kültek, de vannak, akik bent rekedtek, 
Endrét sem találják.
– Menjenek haza – mondja keserű 
hangon az ismerős. – Holnap többet 
tudnak, már odaküldtek egy mentő 
csapatot.
– Nem meg�ek sehova – mondja Ágnes! 
– G�ere! – mondja Anna remegve, 
megragadva Ágnes kezét. – A kicsinek 
szüksége van 
rád. Édesan�ám 
is aggódik! 
Menjünk haza. 
Itt az ima segít! 
Mint a futó-
tűz terjedt a 
hír a hívő test-
vérek között! 
Összegyűltek, 
úg� imádkoz-
tak. A baj kö-
zelebb hozza 
az embereket 
eg�máshoz is, 
de Istenhez is.
A város alatt, 
lent a mél�ben 
kitátotta száját 
a föld. Volt akiket kiokádott, majd 
összecsukta száját. Két embert be-
szorított, nem nyelte el őket, ott ma-
radtak a szájüregben. Mint valami 
fogak, úg� maradt fölöttük a geren-
da, ami nem engedte, hog� végképp 
elnyelje őket. Az üregben két ember 
szorongott. Eg�ik Endre volt. Társaik 
és közöttük megszakadt a hallótávol-
ság. Csak a mellette levő társának 
hallotta a n�ögéseit. Endre hálálko-
dott, hog� jobb hel�zetben van, mint 
társa, akit derékig odafogott a szén. 
Várta a szabadítást. 
Teltek az órák, semmi, sehol, hiába 
kiabál. Nem jön segítség. Eg� örök-

kévalóságnak tűnt, hogy ott vannak a 
vaksötétben. Remén�e kezdte elhag�-
ni, amint fogyott a levegő. Társa nem 
bírta tovább, jajgatott, majd ott halt 
meg mellette. Segíteni akart rajta, de 
mozdulni sem tudott. Eg� halott em-
ber mellett szorongott. Már nem volt 
az sem, akihez beszélhetett volna. 
De mégis volt Valaki. Megn�ílt a szája 
Isten fele. Eddig is imádkozott ő, de 
csak úg�, megszokásból. Már g�erek-
korában megtanították imádkozni. 
Most úg� imádkozott, mint Jónás a 
hal gyomrában. Ő a föld gyomrában 
kön�örgött az életéért. Akkor a legna-
g�obb n�omorúságában úg� kiáltott 
Istenhez, hog� ha élve kikerül, nem 
szolgál két Istent, csak az Élő Istent, 
de azt teljes odaszánással. Végül elér-
kezett lélekben addig, hog� már nem-
csak azért imádja Istent, mert bízik 
a szabadulásban, hanem azért, mert 
méltó arra az Úr! Mikor ezt kimond-

ta, messziről hangot 
hallott. A hangja már 
rekedt és g�enge volt, 
de minden erejét ösz-
szeszedve kiáltott.
– Itt vag�ok! Erre em-
berek! Erre! 
Izzadt kezek húzták 
elő az életre. Sokan 
csodálkoztak, hog�an 
maradhatott életben. 
Voltak, akik azt mond-
ták, hogy nagyon erős 
a szervezete, de ő tud-
ta, hog� nem a szer-
vezete erős, hanem az 
az Isten, Akit imád.
Meghallgatott imád-
ságot élt addig át rajta 

kívül felesége, an�ja, testvére és hit-
testvérei, akik nem adták fel, hitték, 
hog� ami embereknél lehetetlen, az 
Istennél lehetséges. Örömkönn�eiket 
törölve énekelték: „Az Úr csodásan 
működik …mint titkos bánya mélyé-
ben formálja terveit, de biztos kézzel 
hozza fel, mi most még rejtve itt”. 
Endre fogadalmához híven g�akran, 
és buzgón tett bizonyságot, hogy ő 
kétszer született. Először az édesany-
ja szülte meg, másodszor a földan�á-
ban kapott új életet Istentől.
(A leírt történet igaz, V. Endre az én 
nag�bát�ám volt, Édesan�ám testvére.)

K.-né A. Éva

Az Úr csodásan működik

EGY PÁR CENTI 

Egy pár centi volt csak tőle
az az éles vasdarab!
Szinte horzsolta a bőre,
de a szeme ép maradt!
Egy pár centi… ennyi minden:
lépcső sarka, tüske, kő,
ennyire a veszély innen,
mely ráles és egyre nő.
Egy pár centi… Így kíséred
át a földi életen…
Köszönöm ezt a pár centit,
csodás Védelem!

Füle Lajos
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A HÁROM KIS CSÖPPSÉG kacagva 
rohant fel a teraszra, miközben eg�-
más szavába vágva színezték előttem 
legújabb játékuk örömeit. 
– „Nézd apa! Esküvőt játszunk” – 
mondta Éva lányom, akinek a fejéről 
hosszan lógott a hálószobai függön� 
levágott alsó csíkja, míg a fejét a nag�-
mama elveszettnek gondolt g�öng�-
sora díszítette.
– „Látod, Peti a vőlegény, 
én pedig a koszorúslán�”. 
Újságolta sel�pítve a 
három éves Panka, 
aki mellett fehér 
ingben, és csokor-
nyakkendővel mél-
tóságteljes tartással 
feszített a rövidnadrá-
gos Petike.
– „Tudod, Papa, úg� csi-
nálunk, mintha mi is na-
g�ok lennénk, s most éppen 
esküvőt tartunk”—, magyarázta Peti.
Őszinték, aranyosak, kedvesek. Az 
egészet úg� élik meg, mintha mindez 
valóság lenne. Elgondolkozom azon, 
hogy néha — sajnos, talán nagyon is 
gyakran — mi is ilyet „játszunk”, csak 
nem il�en tisztán, g�ermekien, és fel-
tehetően, ellenkező előjellel.
Mi okos felnőttek tanultunk már 
eg� kis technikát. Feltaláltuk a 
„lendkerekes motorok” techniká-
ját. Megtanultuk, hog� abban a „rö-
vid” időszakban, amikor éppen nincs 
hajtóerő, átlendíti a rendszert a lend-
kerék lendülete.
Jól megtanultuk. Aztán, – ha már tud-
juk – esetleg átvihetjük a „G�ülekezeti 
élet” g�akorlatába is…
CSODÁLATOS ERŐVEL ÁRAD A 
SZENTLÉLEK. A „Tűz ereje” áthevíti 

az igehirdetőt. A gyülekezeti hallga-
tóság érti, és fogja az isteni üzenetet. 
Árad az erő!
Az embereket szíven üti az Ige éles 
kardja, és ráébrednek – évek óta el-
titkolt – bűneik súlyára. Megtérések 
történnek. Évtizedes – családok kö-

zötti – megbocsátatlansá-
gok, feszültségek kerülnek 
felszínre, és rendezésre. 
Először a fiatalság „fog 
tüzet”, de az idősebb 

generációkra is „át-
ragad”. Az évek óta 
kért, és sokat „meg-

imádkozott” ébredés 
idejét elhozta az Úr. A 

megfáradt lelkek szárn�ra 
kelnek, mint a saskeselyű 

még az idősek is „futnak, 
és nem lankadnak meg”.
A megújulás hullámai ki-

csapnak az Imaház falain. A 
megváltozott (már nem csak vallásos) 
életek lehengerlő erővel hatnak az is-
kolai osztál�okban, a munkahel�eken, 
és az Idősek Klubjában is. 
Isten Lelke kiáradásának híre eljut az 
ország legtávolabbi sarkába, de még 
a határokon túlra is. Konferenciákat 
tartunk. Az „ébredés lángja” megál-
líthatatlanul terjed, s Isten dicsőségét 
hirdeti. Megtérések vannak. A testi, 
és lelki g�óg�ulások Isten jelenlétét, 
személ�es munkáját hirdetik. 
Mindenki boldog és kitörő örömmel 
dicsőíti a Seregek Urát, Megváltó 
Istenünk hatalmát.
A megtérők tömege mind nagyobb, és 
nag�obb. A megszabadult életek örö-
möt és békességet sugároznak, ... és 
jönnek, és jönnek. Már nem férünk el. 
Bővítjük a termet. Így sem elég. Meg 
kel jobban szervezni. Két istentisztelet. 
Ki jöjjön tízre, ki jöjjön tizenkettőre? 
Több szolgáló kell. Több presbiter. Kik 
rakodják a székeket? Meg kell szer-
vezni a takarítást. Gondoskodni kell 
az utazási költségekről. 
Megszervezzük. Megszervezzük.
Megszervezzük.
Meg� minden, mint a karikacsapás. 
Lendületben vag�unk. Csak íg� tovább. 
Nem szabad leállni. Isten munkáját 
végezzük. Ennek menni kell.
MEGY IS, MINT A „LENDKERÉK”. 
Minden úg� meg� tovább, mint eddig. 
Megvan a tömeg. Megvan a lelkese-

Köszönöm a Mera új-
ságokat, azt a sok szép 

bizonyságtételt, amivel engem meg-
ajándékoztok. Áldja meg az Úr 
önöket és a Mera minden tagjára 
Isten áldását kérem, mert nagyon 
szép munkát végeztek. Több mint 
tíz esztendeig jártam hitmélyítő 
konferenciákra, de még akkor fi-

atal voltam. Isten útjait kerestem 
és azon jártam. A férjem meghalt, 
a gyerekek közül egy Keleten, a 
másik Nyugaton lakik. 
Imádkozunk azért, hogy a lelki mun-
ka folytatódjék, míg e földön ember 
él. Mert nem tudunk templomba 
menni, idősek, betegek vagyunk, 
menni sem tudunk, az olvasás is 
nehezen megy. Ezzel már én is így 
vagyok. 

T. Józsefné, Szlovákia 

Drága Testvéreim!

Nem hallgathatom el, mert megta-
pasztaltam, hog� az Úr velem volt, 
amikor szilveszter reggel 7 órakor 
arra ébredtem, hog� a szénmonoxid-
mérő sípolni kezdett. Egy kis féle-
lem fogott el, mitévő legyek. Egyedül 
voltam, g�orsan felöltöztem, abla-
kot n�itottam és a gázt elzártam. 
Hívtam a 112-es telefonszámot, és 
az Úrhoz kiáltottam. Arra biztatott, 
hog�: „ne félj én veled vag�ok”. Ezt 
éreztem is, mert azonnal itt volt 
a mentő és kórházba vittek. Hála 
az Úrnak a vizsgálatoknál semmi 
rossz eredmén�t nem találtak. Ez 
nem érdem, hanem Isten keg�el-
me, csak Őbenne kell bízni. Hálás 
vag�ok Istennek, hog� megóvott. 
Köszönöm az Antenna újságot is 
amit nag�on vártam, szeretem 
olvasni. Minden este hallgatom 
az adásokat és imáimban hordo-
zom testvéreimet. Eg�ütt ol�anok 
vag�unk, mint eg� nag� család az 
Úr szőlőskertjében. Az Úr áldásá-
val, vezetésével munkálkodjanak, 
sok erővel és hitben, mert munká-
juk nem hiábavaló az Úrban. Az Úr 
közel van, napról napra közelebb 
van hozzánk. De azt tudjuk, hog� 
Urunk megígérte: „Ne féljetek, mert 
én veletek leszek minden napon a 
világ végezetéig”. Ebben a hitben 
és reményben várjuk Őt vissza. 
A 73. Zsoltár 25-26. vereseivel bú-
csúzom: „Nincs senkim rajtad 
kívül a mennyben, a földön sem 
gyönyörködöm másban. Ha el-
enyészik is testem és szívem, szí-
vemnek kősziklája és örökségem 
te maradsz Istenem örökké.” 

D. Gyuláné, 
Magyarhomorog
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dés. Ki látja azt, hog� az „imacsen-
dességre” – itt-ott – már kevesebb 
idő jut? Kialakultak a jó, „rutinos” 
igehirdetőink. Ezek közül többen új 
g�ülekezetet is plántáltak. 
Ez igazán csak jó ered-
mén�nek számít! Nem?
Még hetente lehet „új ar-
cokat” is látni. Ez is csak 
jó dolog! 
Lassacskán – néha – úg� 
tűnik, lanyhul a tűz, csök-
ken a lelkesedés. Nem baj, 
majd rendezünk eg� jó ze-
neünnepél�t. Lesznek fúvó-
sok, vonósok, meg minden. 
Erős énekkarunk is van. 
Tele lesz megint az imaház.
Igaz, hog� vannak, akiket már nem 
látunk, de biztos ők is vannak valahol. 
Meg hát „lemorzsolódás”, az mindig 
van. Ezt be kell számítani.
NEM IS VESSZÜK ÉSZRE, hog� néha 
már mi is úg� teszünk, mint a g�ere-
kek: Úg� csinálunk, mintha... 
Az Ige azt mondja: „A szél fú, ahová 
akar. Annak zúgását hallod, de nem 
tudod, honnan jő, és hová megy” 
(Jn 3,8)
Nem tudod, honnan jön, és hová meg�. 
Azt se’ tudod – bár erről nem beszél 
az Ige –, hog� mikor „akar fújni”, és 
mikor nem? A mi dolgunk – azt hi-
szem csak ann�i –, hog� imádkoz-
zunk érte. Kérjük, és várjuk, hog� jön.

A „kintiek” nem is veszik észre, (de-
hog� nem veszik!) hog� már alább 
hagyott az egykori tűz heve, már a 
dicsőítésben sincs az az elsöprő erő, 

(viszont már sokkal 
rutinosabbak, mint 
régen) s az igehir-
detésekben is mind 
nag�obb teret kap 
a „liturgia, és a te-
matika”. Akárki nem 
állhat ki a bizon�-
ságtételével, nehog� 
elrontson valamit. 
Különben is, „nekünk 
már” üg�elni kell a 
színvonalra!

„Akkor még” megkönn�eztem, ami-
kor az a „sötétebb bőrű” – a fehér ru-
hában – feltartott kezekkel énekelte, 
hog� „szabad vag�ok, Halleluja”, mert 
látszott rajta, hog� tén�leg megsza-
badult. Mostanság sokan tartjuk fel 
a kezünket, s – esetleg, még – most 
is vannak/vag�unk, köztük, akik va-
lóban megszabadultunk. Ki tudja?
Talán már nem is lobog úg� a Szent 
Szellem tüze, mint korábban, pedig 
de jó is volt akkor. Akkor! 
A „forma” megmaradt. Néha nem 
vag�unk mi is úg�, mint a g�erekek? 
Úg� csinálunk, mintha… Talán, meg 
kellene néznünk, nem porosodott-e 
be az „imakamránk” ajtaja?

Nagy Rezső

A GYÜLEKEZET ÉNEKEL 

Kihallatszik az ablakon át: 
buzgón kéri Izráel Pásztorát. 
Halkan szűrődik, szinte angyali. 
El nem mondhatom, mily jó hallani! 
Oly szép az ének – orgona zene, 
könnyes lesz sok járókelő szeme. 
Örül a szívem és örül az ég, 
hogy zeng boldogan három nemzedék. 
Mert itt a templom nem üres soha, 
lehet az élet zord és mostoha. 
Bizony van kín, gond, bánat, rák, halál,
de a szív nyugtot itt mindig talál.

Szárnyára vesz az ének, száll velem, 
kitárul előttem a Végtelen. 
Zeng a sok boldog ifjú, vén torok 
megirigyelhetik az angyalok.

Irigylem én is, hogy szívük lobog 
s közös örömben együtt boldogok. 
S hogy az örömöm még nagyobb legyen, 
bemegyek hát – s érzem, hogy idebenn 
köztünk az élő Isten van jelen
s szívemet én is Hozzá emelem.

Bódás János

„Dicsérjétek az Urat: Énekeljetek az Úrnak új éneket, 
dicsérje őt a kegyesek gyülekezete.” (Zsolt 149,1)
„Dicsérjétek őt kürt zengéssel, dicsérjétek őt hárfán és 
citerán, dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek őt 
hegedűvel és fuvolával. Dicsérjétek őt hangos cimbalom-
mal, dicsérjétek őt harsogó cimbalommal. Minden lélek 
dicsérje az Urat. Dicsérjétek az Urat!” (Zsolt 150,3-6)
Isten dicsőítésének egyik módja az imádság. „Szüntelen 
imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az 
Isten akarata.”  (I.Thessz 5,17-18)
Azt szokták mondani, hog� aki énekel, az kétszer imád-
kozik. G�ülekezeteinkben az éneklés, zenélés Istent di-
csőítő szolgálat. Tudjuk, hogy nem mindig könnyű az 
éneklés-zenélés. Fogságban az izraeliták hárfáikat, he-
gedűiket a fűzfákra aggatták. Nem volt kedvük elnyo-
móikkal énekelni. Azt is tudjuk, hog� a szép énekhang 
és a gyönyörűen zenélni tudás nem csupán tanulás, 
szorgalom és kitartás eredménye. Ez egy Istentől kapott 
talentum a szolgálatra. Mi van azokkal, akik ezt nem 
kapták? Mi van a botfülűekkel, zenei analfabétákkal? 

Hadd mondjak el erre eg� igaz történetet, eg� ormán-
sági falu lelkipásztoráról és feleségéről, aki a helyi isko-
la keresztén� igazgatója. A történetet lelkész testvérem 
mesélte el. 
A feleség a reggeli készülődés közben, a fürdőben elkez-
dett énekelni. Nag� boldogan, lelkesedéssel énekelt, bár 
nem kapott jó énekhangot. 
Beszól a férj: „Kedvesem, hag�d abba, mert ez valami 
szörnyű, ahogy hangzik”. A válasz: „Nem baj apukám, 
mire odaér, megszépül!” 
Tompa Mihály református papköltő is arra buzdít: „Fiaim, 
csak énekeljetek!” (A madár fiaihoz)

Kedves Testvérem! Ha botfülű vagy, ha nincs jó ének-
hangod, énekelj, mire odaér úg�is megszépül! Hadd 
épüljön a lelked! Ne félj! 
Testvéri köszöntéssel az Úr Jézusban, egy botfülű, aki 
szeret énekelni és nag� szeretettel hallgatja a technika 
segítségével az énekeket és zenéket. 
Isten áldja meg szolgálataitokat! 

Z. Benjamin, Pécs Hird
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„Jossz napom volt ma, an�a” - pa-
naszolja Bencém, ahog� ballagunk 
a búskomor, szürke időben hazafelé. 
„Na, még ez is” – gondolom magam-
ban - ha elárulom törpémnek, hog� 
biza’ én sem érzem magam a hel�zet 
magaslatán, akkor dohoghatunk akár 
egész úton hazafelé... Mert az út hosz-
szú: előttünk is, mögöttünk is. Felnőtt 
lábakkal mérve is még legalább 
másfél kilométer, amit g�alo-
gosan le kell tepernünk, hát 
még az ötéves talpacskákhoz 
viszon�ítva. Aztán Bencém 
is túl van ezen-azon: eg� 
korai öt órai kelésen, eg� 
röpke másfél órás reggeli 
hisztin, miszerint „az ovi 
jossz és butaszág”, túl van 
eg�-két kellemes vag� kelle-
metlen csalódáson, átvészelt 
cirka 8-9 órát az édesan�ja 
nélkül, megint nem aludt dél-
után, csupán bámult ki a fejéből 
csendesen, várva, hog� majdcsak 
lepereg a homokóra és ben�it végre 
az an�ukája....
An�a is inkább érzi magát csapzott, 
háborús veteránnak, mint energikus, 
bombázó fitt anyucinak.... Megvívott 
már eg� korai busz utáni loholással, 
harcolt számokkal, iskolacsengőkkel, 
küzdött a tudásért, a csendért, a feg�e-
lemért. Aztán eszébe jutott többször, 
hog� talán más is úg� érez, mint Bence 
az oviban... aztán harcolt a vidámsá-
gért, a megbocsátásért, a szeretetért, 
harcolt önmaga legyőzéséért. Egy szó 
mint száz: már nem nag�on bír futni 
újabb köröket egy nyűgös ovis panasz-
áradata meghallgatása érdekében. 

– Miért volt rossz napod? – mot�ogom 
azért mégis, csak úg� ösztönösen...
– Mert.... – aztán Bencém n�öszörög, 
panaszkodik, se szeri-se száma az ovis 
lelki fájdalmaknak... Nem sokat értek 
belőle, de az napnál világosabb, hogy 
ott, valahol a reggeli öt órai kelésnél 
kezdődhetett az egész...
Én is ásítozok, azt még látom, hog� itt-

ott fehérlik a márciusi hó, érzem, 
hog� arcomba vág az északi, 

vag� a böjti szél, tudomásul 
veszem, hog� a kut�a tél 
már megint ellopott az év-
ből hat hónapot, és érzem, 
újabb arcüregg�ulladás 
akciózik a fejemben. Ám 
ekkor Bencém felkiált: – 
An�a, nézd, ibol�ák!!!!
És megszűnik a panaszko-

dás, n�oma sincs a rossz-
kedvnek, csak boldogan 

szedi, gyűjti a csodaszép 
lila apróságokat.

– Hogyan, hogyan bújhattak elő 
ebben a fag�ban, hidegben, hóban? 
– mot�ogom magam elé csendesen. 
Bencémet viszont nem érdekli, csok-
rot készít, majd átn�újtja nekem: – 
Neked szedtem, an�a! – csicsergi.
Araszolgatunk tovább. Messze még 
az otthon, fúj a szél, a hó pofátlanul 
még ránk vig�orog. Ám mi cseveré-
szünk virágokról, színekről, tavasz-
ról. Én már tudom, hog� szép, vidám 
lesz az esténk, bár még Dorkáért is el-
cammogunk a suliba. Elmosol�odom, 
mert már látom, Bence este az ág�-
ban a fülembe fogja súgni: – An�a, 
ma jó napom volt...

F.-B. Erika

Isten szava
Isten papírra tette szívét és előállt a Biblia. Hallod-e, amikor olvasod, 
hogy Isten szíve dobog benne érted? 
Isten Igéjét ismerni: jó; megismerkedni az Ő utjaival: még jobb, de 
magának Istennek a megismerése: a létező legjobb. 
A hit magáévá teszi Isten kijelentéseit; a bizalom aláveti magát az Ő 
vezetéseinek; a szeretet pedig megpihen, kipiheni magát az Ő lényében. 
Hidd el, amit Isten mond és nemcsak abban fogod örömödet lelni, 
amit Isten tesz, hanem boldog örvendezéssel tölt meg, ami Isten maga.

Vida Sándor gyűjtéséből

Kárpátaljai levelek
„Az okosan fényleni fog-
nak, mint a fénylő ég-

bolt, és akik sokakat igazságra 
vezetnek, mint a csillagok mind-
örökké.” (Dániel 12,3)

Hálával tölt el, hog� a rádió mun-
katársai által az Úr vezeti a hitben 
g�enge g�ermekeit a menn�be ve-
zető úton. Köszönöm az Antenna 
újságot, mel�et hián�talanul meg-
kaptam, sok a jó bizon�ságtétel, 
épülésre való. 
Köszönöm az írott igét és a hoz-
zánk küldött levelet, az ajándék 
kön�vet, mel�et sorba olvasunk. 
Az adások a rádióban elég jók, szól 
hozzánk az Úr igéjén keresztül. 
„A sántákat megsegítem” (Zof.3,19) 
Sokan vag�unk il�en lelki-testi 
sánták, de szólsz, Uram. Eg�edül 
Uram Te tudsz segíteni rajtam, 
benned bízom Uram. 
Isten áldását kérem munkájukra, 
hisz úg� érzem, a munka sok, a 
munkás ol� kevés. Áldás békes-
ség mindn�ájuknak. 
R. Józsefné, Nagydobrony

* * *
Nag�on szépen köszönöm az 
Antenna  újságot, mel�et nekem 
és fiamnak küldenek. Nagyon 
szeretjük olvasni őket, kiolvasva 
tovább adjuk. Áldásosak a Mera 
adásai is, nagyon építőek, adja 
Isten, hog� még sokáig hallhas-
suk őket. Isten gazdagon áldja 
meg életüket, szolgálatukat. Sok-
sok szeretettel gondolok minden 
szolgálattevő testvérre.

M. Piroska, Csetfalva

Drága Testvéreim az 
Úr Jézus Krisztusban!

Va s á r n a p i 
e béd közben 
az édesapa 
megkér de zi 
g�ermekeit, 
kinek mi tet-

szett a legjobban a délelőtti isten-
tiszteleten. A huncut szemű Péterke 
széles mosoll�al válaszol: Amikor 
a lelkipásztor bácsi azt mondta, 
„menjetek békével!”

Gyerekszáj
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Gondolom töb-
beknek feltűnt 
már, hog� amikor 
megkérdeztek eg� 
sportolót valamel� 
világversen�en el-
ért győzelem után, 
sokszor halljuk vá-
laszként: „Hát…, 

igazából még fel sem fogtam. Kell 
egy kis idő.” Azonban, ha megnézzük, 
hog� mit n�ilatkoznak néhán� héttel, 
vagy hónappal később, akkor ismét 
sokszor hallani, hog� „Hát…, igazá-
ból nem tudtam még felfogni. Talán 
kell még egy kis idő hozzá.”
De ug�anez igaz zenészekre, üzlet-
emberekre, politikusokra, tudósokra, 
valamilyen jelentős díjjal kitüntetett 
emberekre. Sokan egyszerűen nem 
tudnak mit kezdeni azzal, hog� elér-
ték a „céljukat”. Hiába dolgoztak ér-
te éveket, évtizedeket, akár eg� egész 
életet, amikor elérik a hőn áhított 
célt, akkor nem találnak iga-
zi örömet, csak valami meg-
mag�arázhatatlan ürességet. 
Vannak ol�anok, akik hiába 
érnek el valami – mások ál-
tal óriásinak tartott – ered-
mén�t, nem tudnak n�ugodni, 
hanem újabb, még nag�obb 
eredmén�ek után kezdenek 
sóvárogni, dolgozni.
De mi történik, ha nincs to-
vább? Ha eg� sportoló, eg� 
számban megn�eri az Európa 
Bajnokságot, Világbajnokságot 
és Olimpiát, akkor mi történik 
vele? Még eg� számban meg akarja 
ezt tenni. Ha nem sikerül, vag� eléri 
ezt is, akkor mil�en fol�tatás jöhet? 
Az elmúlt évek konkrét  eseteit nézve: 
g�ilkosság (mást megöl), öng�ilkos-
ság, válás, drog, alkohol. Ritkán poli-
tikai vagy üzleti ambíciók, amikből kis 
százalékban lesz siker. Természetesen 
vannak ol�anok is, akik vissza tud-
nak térni az „átlagos” kerékvágásba 
és úg� élik le az életüket.
A legtöbb Biblia-olvasó ember rögtön 
tudja, hog� mi hibádzik a fenti ese-
tekben. Rossz a cél. 
Pál apostol ezt írja: „Mert a test sze-

rintiek a testiekre törekednek, a Lélek 
szerintiek pedig a Lélek dolgaira. Mert 
a test szerinti gondolkozás halál, a 
Lélek szerinti gondolkozás pedig élet 
és békesség.” (Róma 8,5-6)
Jézus Krisztus azt mondja: „Mert mit 
használ az embernek, ha az egész vi-
lágot megnyeri, lelkében pedig kárt 
vall?” (Márk 8,36)
Ne törekedjünk hát nag� dolgok el-
érésére? Ez az Istentől kapott talen-
tumok elásása lenne (Máté 25,14-30). 
Előfordul, hogy Isten azért ajándékoz 
meg minket valamil�en kivételes te-
hetséggel, hog� azt jól használva, 
ol�an emberekhez is eljuthassunk az 
evangéliummal, akikhez eg�ébként 
nem tudnánk. Világhíres zenészek, 
sportolók szájából hallottam, hog� 
azért akarnak minél magasabb ered-
mén�eket elérni a területükön, hog� 
ezáltal Istenre tudjanak mutatni és 
Neki adjanak dicsőséget. Évekkel 
ezelőtt hallottam egy afro-amerikai 

sztársportolótól: „Ha nem sportolnék, 
akkor egy egyszerű feketebőrű fiatal 
lennék, aki nem léphet oda bárkihez 
az utcán, hog� elmondja az evangé-
liumot, mert vagy elfordulnak tőlem, 
vagy lelőnek. De így, hogy minden 
szavamat és mozdulatomat riporte-
rek tucatjai lesik, millióknak mond-
hatom el, hog� Jézus Krisztus, Isten 
Fia Megváltó! És közben még élvezem 
is a játékot…”
A hasonló esetekben nem a siker a 
cél, csak eszköz az igazi célhoz: di-
csőséget szerezni Istennek és meg-
vallani Jézus Krisztust minél több 

ember előtt. De nagyon fontos itt 
megjeg�ezni: „Akinek sokat adtak, 
attól sokat kívánnak, és akire sokat 
bíztak, attól többet kérnek számon.” 
(Lukács 12,48)
Lehet, hog� némel� olvasónak na-
g�on távoli ez az egész gondolatme-
net, mert soha nem voltak és nem 
lesznek il�enfajta hírnév és siker ka-
pujában. Azonban mindenkinek a sa-
ját élete szintjén kell megvizsgálnia, 
hog� mi az, ami legfontosabb eléren-
dő célként lebeg a szeme előtt. Miből 
fakad, kitől származik a cél? Milyen 
áldozatokat kell hoznia, ki(ke)t kell 
feláldoznia, hog� elérje a célját? Miért 
akarja elérni a célját? Istentől kapott 
lehetőségeket, erőforrásokat a lehe-
tő legjobban használja fel? Mit kezd, 
ha eléri a célt? A saját vag� Isten di-
csőségére lesz-e az elért eredmény? 
Lehet, hog� feleslegesnek vag� lén�eg-
telennek tűnnek ezek a kérdések, de 
„mindegyikünk maga fog számot adni 

magáról Istennek.” 
(Róma 14,12) Mert 
az életünk nem fe-
lesleges, nem lé-
n�egtelen, hanem 
önmagában kincs, 
aminek értékét 
nem lehet aran�-
ban vag� ezüstben 
kifejezni, hiszen 
„drága véren, a hi-
bátlan és szeplő-
telen Báránynak, 
Krisztusnak a 
vérén” váltattunk 

meg hiábavaló életünkből (I. Péter 
1,19). Jöjj most Menn�ei At�ád elé, és 
vizsgáld meg életedet, hog� azzal az 
Ő dicsőségére vagy-e, vagy meg kell 
változtatnod céljaidat, „hog� végre 
majd fönt átvehesd győzelmi koronád”!

ifj. Nemeshegyi Zoltán

„Aki nem akar nagy hibába 
esni, annak vigyáznia kell a kis 

hibára.”
C.H. Spurgeon
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Életem során a Jó Isten nag�on sok-
szor késztetett ol�an cselekedetekre, 
amin akkor nag�on csodálkoztam, 
de mindig van erőm így imádkozni: 
Uram, állíts oda, ahol lennem kell, 
cselekedjem azt, amit tennem kell. 
El sem tudom mondani, mil�en jó 
érzés íg� kezdeni a napot, mert bár-
mit cselekszem, tudom, hog� az én 
menn�ei At�ám parancsolatait haj-
tom végre. 
Egy pár évvel ezelőtt nyolcadikos 
unokám ballagásán vettem részt. 
Meghatódva néztem végig, és éreztem, 
hog� az az érzés, ami bennem kavar-
gott, az a Jó Istentől van. Pillanatok 
alatt peregtek végig előttem képze-
letben az esemén�ek ott az iskola ud-
varán. A g�ermekkori álmok sokkal 
szebbek voltak. Nem váltak valóra, 
de örülök, hog� voltak. Tanító néni 
szerettem volna lenni, sajnos nem 
engedtek tovább tanulni, de az írást 
mindig g�akoroltam, néha a napilap 
postaláda rovatába írok. Ahog� ott 
álltam, mintha parancsot kaptam vol-
na: Erről írnod kell, ezelőtt sok-sok 
évvel te is itt álltál osztályfelelősként 
és akkor megígértétek, eg�szer lesz 
osztál�találkozó. 
Furcsa érzés volt, nem tudtam mit 
jelentsen ez. 8 osztál�t végeztem 
mag�arul, 3 éves szakiskolát végez-
tem románul. Hog� szedjem össze a 
gondolataimat? Azt a címet adtam a 
cikknek, hog�: Eg�szer majd találko-
zunk, de még nem tudjuk hol.
Emlékszem aznap este úg� éreztem, 
meg kell írnom ezt a cikket. Írtam, 
hog� mil�en megalázó volt, mikor 
százszor leíratták velem, hog� a szó 
végén a -ból, -ből szavakat mindig 
hosszú magánhangzóval kell írni, 
s utólag – ann�i év után – értettem 
csak meg, mil�en jó tanácsok voltak 
ezek. Nemcsak a tudást sajátítottuk el 
tőlük, hanem felkészítettek bennün-
ket az életre is. Mivel nem jött össze 
az osztál�találkozó, írtam, hog� üze-
nem a volt tanáraimnak, hog� mind 
a 14-en megvag�unk, kiálltuk az élet 
viharait, ahog� tanítottak bennün-
ket. Álltunk koporsók mellett, rin-
gattunk bölcsőket is, annyi év után 

szeretettel emlékezünk szeretett volt 
tanárainkra. Külön megemlítettem 
a nevüket. 
Eg� beteg volt tanárom interneten 
elolvasta valamikor a cikket, és visz-
szaigazolta nekem, hog� élete leg-
szebb napját varázsoltam számára, 
könn�ezve olvasta végig levelemet. 
Isten munkálkodott, a régi időket 
kellett előhoznom Isten segítségével. 
Akkor nem tudtam, mikor írtam, mi-
l�en örömöt okozok e pár sorral volt 
tanáromnak, aki lehet, hog� a fáj-
dalmát már egészen más lelkülettel 
dolgozta fel. Mert megérezte, hog� 
ő akkor egy láng volt, amely világí-
tott a körülötte lévőknek. 
Ez az eset csak eg� 
példa volt, de 
életem során 
sokszor meg-
tapasztal-
tam Isten 
csodálatos 
időzítését. 
Volt rá eset 
– még fiatal 
lán� voltam –, 
életem legnag�obb 
csalódását éltem át, na-
gyot csalódtam az egyik fiúban. 
Fiatalként még úg� képzeltem el, 
hog� mindenki jóval viszonozhatja 
a jóságot. Nag�on magam alatt vol-
tam. Soha nem felejtem el an�ukám 
úg� vígasztalt: „ne sírj, te most még 
nem érted. Amiről úgy gondolod, 
hog� most nag�on fáj, rájössz majd, 
hog� Isten más utat választott ne-
ked”. Valóban, azt a fiút többé nem 
láttam, távol költözött, azóta fiatalon, 
súl�os betegségben halt meg, de va-
lóban ki tudja, mil�en csalódásoktól 
mentett meg Isten, ha ővele kötöm 
össze életemet. 
Aztán még eg� eset. Isten nem úg� 
tervez, ahog� mi. Leán�om a taní-
tóképzőbe készült. Sokat tanult, de 
matematikából a vizsgán elvágták. 
A felkészítő tanárok nem akarták ezt 
elhinni, mivelhog� bíztak a tudásá-
ban, hog� felveszik. Nag�on csalódott 
volt, kisírta magát, aztán akkor este 
azt mondta, ha lesz ősszel a magyar 

szakon Váradon még felvételi, meg-
próbálja a középiskolába a filológián. 
Én meghatódtam, mert arra számí-
tottam, feladja Nag�váradot, mert 
csak ott van legközelebb mag�ar szak. 
Ősszel elsőnek jutott be a 60-ból a 7 
megmaradt helyre a filológia szak-
ra. Végigcsinálta amit elkezdett, a 
Partium eg�etemet is kijárta és most 
nem tanító néni, hanem tanárnő. Egy 
nyomorék néni, akit ő sokat látoga-
tott és beszélgetett vele azt mondta: 
„Tudod, amit te most nag�on akartál 
és nem sikerült, nem azért van, mert 
Isten nem szeret, hanem azért, mert 
Isten más utat választott neked, ami 

majd biztos javadra lesz.” 
„Az Ő utai nem a mi 

utaink, az ő gon-
dolata nem a 

mi gondola-
tunk.” 
Még szám-
talan sok 
hel�zet-

ben voltam, 
mikor ott és 

akkor nem ér-
tettem Istent, de 

rájöttem, hog� azért 
vágott belém és csiszolt, hog� 

évek múlva tökéletes leg�ek, mint 
az az ag�agedén�, amit a fazekas 
sok gondoskodással simára csiszol. 
Ezek a csodálatos titkok szerintem 
csak azoknak lesznek világossá és 
csak azok értik meg, akik megvall-
ják, hog� az Isten a mi segítségünk, 
alkotónk, vigasztalónk és vele eg�ütt 
az Úr Jézus Krisztus, Isten eg�szülött 
fia, aki azt mondta: „Minden gondo-
tokat őreá vessétek, mert neki gond-
ja van reátok”. Valahol ezt olvastam, 
s ez el is vezet halálomig: „Isten nem 
hag� veszni semmil�en tapasztalatot. 
Minden, amin keresztülmentél, azok 
is, amiket nem értettél, felkészülés 
volt valamire, amit Isten számodra 
tartogat.” 
Adja Isten, hog� leg�ünk mindn�á-
jan az ő gyermekei, mert csak tőle 
kapunk bölcsességet, hog� megfejt-
sük az időzáras titkokat. 

E. Erzsébet, Románia
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„Én nem hiszem, hog� történt ben-
nem változás ezen a héten” – mond-
tam Sréter Feri bácsinak 1950 n�arán 
Tahiban. Szomorú voltam, mert úg� 
láttam, hogy folytatódik bűnös serdülő 
életem ott, ahol abbahag�tam. Ekkor 
Istennek áldott embere rám nézett és 
csak ann�it mondott: „Én hiszem!” 
Az Úr bizonyára az ő hitére tekintett 
(Máté 9,2), és engem ott és akkor 
újjászült. Valóság lett az 
életemben: „Ha vala-
ki Krisztusban van, 
új teremtés az, a ré-
giek elmúltak, ímé, 
újjá lett minden!” 
(2.Kor 5,17) Azóta 
több mint 67 év telt el. 
Ezalatt az én Uram soha nem tá-
vozott el az életemből, pedig szám-
talan esetben okot szolgáltattam rá. 
„Ha hűtlenek vagyunk is, ő hű marad, 
mert ő magát meg nem tagadhatja.” 
(2. Tim 2,13) A hitem sokszor megpró-
báltatott, mert az Úr ezeken át neve-
li, edzi g�ermekeit, hog� alkalmassá 
váljunk az ő lélekmentő szolgálatára. 
Voltak győzelmek, de voltak kudar-
cok is. Néhán�at most szeretnék ezek 
közül megemlíteni. 
Még főiskolás voltam Budapesten, 
amikor az igazgató magához hiva-
tott: „F. elvtárs! Ön templomba jár 
és g�ermekekkel foglalkozik vasár-
naponként. Milyen szocialista nevelő 
lesz magából?! Ezt nem fol�tathatja. 
Beszéljen a lelkészével, és utána visz-
szavárom.” Számoltam azzal, hog� 
vége a továbbtanulásomnak. Az idő-
sebb lelkész józanságra intett, a fiatal 
viszont kitartásra kért. Én az Úr előtti 
csendességben megláttam és megcse-
lekedtem az Úr akaratát: maradtam 
mindenben. „Erről még majd fogunk 
beszélgetni F. elvtárs!” – mondta az 
igazgató, de nem rúgott ki. A buda-
pesti pedagógiai főiskola még abban 
a tanévben megszűnt.
Már javában tanítottam Sárváron, 
amikor az igazgatóm megbízott eg� 
olyan előadás megtartásával, amely-
ben a szülőket „felvilágosítjuk”, hogy 
ne írassák be g�ermekeiket hittanra. 
A felkérés célzatos volt. Tudta, hog� 
hívő ember vagyok. Az előadásban 
megvallottam hitemet, és hangsú-
lyoztam, hogy a valóban meggyő-
ződéses embert tisztelni kell – ha 
hívő, ha kommunista –, de aki ér-

dekből az, azt kerülni kell. 
„Két héten belül megkapod a munka-
kön�vedet” – mondta az igazgató fe-
nyegető hangon. Ez 1960-ban történt, 
röviddel a házasságkötésünk előtt. A 
felmondás elmaradt, mert az eg�etlen 
és hatalmas igazgató másképp gondol-
ta. Természetesen tudtam – később 
feleségem is –, hog� nem tanárként 
fogok n�ugdíjba vonulni. Sajnos vol-

tak megalkuvások is menet 
közben. Amikor már 

mind a három g�er-
mekünk megszüle-
tett, Szombathel�re 
kértem magam. Új 

hel�emen az igazga-
tóm már az elején azt 

mondta: Géza, itthon nem jár-
hatsz templomba, mert látnak a g�e-
rekek! Ő meggyőződéses kommunista 
volt. Én akkor ebbe sajnos beleeg�ez-
tem. Két év múlva jelentést készített 
minden nevelőről. Rólam a végén azt 
írta: „eg�házi rendezvén�ekre nem 
jár”. „Írd alá!” „Nem írhatom” – mond-
tam. „Miért nem? Jársz templomba?” 
„Oda nem, de bibliaórára igen”– vá-
laszoltam. Hosszú huzavona után a 
„nem” szót kihúzta és én aláírtam a 
rólam szóló jelentést. Maradtam az 
iskolában, de ez nem volt becsületes 
magatartás tőlem. 
1969-ben egy férfi csendeshéten rá-
mutatott az Úr, ha őt akarom szolgál-
ni, akkor a pedagógus pál�áról le kell 
mondanom. Korlátok között fol�t ed-
dig az életem, nem voltam szabad az 
én Uram számára. Ekkor el-
dőlt a szívemben, hogy 
követem Jézust. Úg� 
láttam, hog� azon-
nal cselekednem 
kell. Tanév vége 
volt. Leszálltam a 
vonatról és közöltem 
a feleségemmel, aki ép-
pen munkába indult, hog� még az-
nap felmondok. Mintha villámcsapás 
érte volna, otthon maradt, képtelen 
volt aznap dolgozni. A lemondáso-
mat, bár nag� megdöbbenéssel, de 
a tanévzárón írásban is elfogadták. 
Próbáltak lebeszélni, de hiába. Utólag 
beláttam, hog� valamit elhibáztam. 
Várnom kellett volna addig, amíg az 
Úr a feleségemben is elvégzi ug�anezt 
a döntést. Sajnos, ez súl�os mulasztá-
som volt. Pedagógus oklevéllel sokáig 

el sem tudtam hel�ezkedni. Végül a 
fakombinátban kaptam munkát, fizi-
kai dolgozóként 1969 szeptember el-
sején. Végig az maradtam, n�ugdíjas 
koromig. Mindketten három műszak-
ba jártunk dolgozni a feleségemmel. 
Eg� év múlva, 1970-ben hívtak n�áron 
szolgálni fiú csendes hétre a monori 
erdőbe. Ettől kezdve egészen 2007-ig 
n�aranként részt tudtam venni eg�, 
vag� két ifjúsági héten Torbág�on és 
néha Tápiószelén is. Sok kedves, ma 
is élő BSZ taggal együtt végeztük a 
fiatalok közötti szolgálatot. 
Közben otthonunkat is megn�itot-
tuk Isten áldott munkásai előtt, akik 
havi rendszerességgel hirdették házi 
körben Isten igéjét. Csak eg�et em-
lítek közülük, Rejtő Mária nénit, aki 
évente nég�szer szolgált nálunk. Eg� 
alkalommal azonban a rendőrségre 
idéztek, mert tudomást szereztek a 
házi alkalmakról. Fig�elmeztettek, 
hog� börtön büntetést is kiszabhat-
nak, ha ezt tovább fol�tatjuk. Kérték 
még azok nevét is, akik a szolgálato-
kat végezték. Ezt megtagadtam tő-
lük. Mivel íg� alkalmaink veszél�be 
kerültek, kihirdettem a testvéreknek, 
hog� csak az jöjjön ezután, aki felvál-
lalja a fennálló veszél�t. Én ug�anis 
igei bátorításra (I. Kor. 15,58) mertem 
fol�tatni ezt a lelki munkát a szolgáló 
testvérekkel együtt. A következő év-
ben megint behívtak a rendőrségre: 
„Tanár úr, örül a találkozásunknak?” 
Szólított meg egy rendőrtiszt, egyko-
ri tanítván�om. „Természetesen örü-

lök”– válaszoltam. ’Amit a 
tanár úr végez, az sza-

bál�sértés, amel� 
pénz birsággal jár. 
Csak ezt akartam 
mondani’ – szólt a 

végén. Én tudomásul 
vettem és megkönn�eb-

bülten távoztam. Többet már 
nem hívtak a rendőrségre, az enyhü-
lés évei következtek. 
Még meg kell említenem, hog� csalá-
dunk 1980-ban súl�os megpróbálta-
tásba került. Feleségem tüdejét és a 
légutak eg� részét rosszindulatú n�i-
rokcsomók támadták meg. Ebben a 
kilátástalan hel�zetében kapta Isten 
ígéretét: Jeremiás 31,3-4: „Fölépítelek 
még és fölépülsz ó, Izrael leánya….” 
Amikor elkezdték volna a kemén� 
beavatkozást a kórházban, a legutol-

„A felmondás elma-
radt, mert az Egyetlen és 
Hatalmas Igazgató más-

képp gondolta…”

„Tanár úr, örül a találkozá-
sunknak?”- szólított meg 

egy rendőrtiszt…
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Még alig voltam 13 éves, amikor édes-
an�ám súl�os beteg lett, 1963 telén és 
tavasszal meg kellett műteni. Nagyon 
nagy műtét volt. Akkor, abban az év-
ben elég jól érezte magát, de mindenki 
tudta, ő is, hogy bármikor rosszabbra 
fordulhat az állapota. Eg� év után eg�-
re romlott az egészsége. Nag�on szép 
hangja volt és mindig szeretett éne-
kelni, imádkozni. Betegsége alatt sok-
szor voltam a betegág�a mellett és sok 
éneket megtanultam tőle. Különösen 
szerette „A Menn�ben otthonom” c. 
éneket. Az utolsó fél évben nag�on 
sokat szenvedett. Többször mondta, 
mil�en jó lesz neki a menn�ei hon-
ban, ott már nem fog fájni semmi, és 
boldogan énekelhet. Az volt az óhaja, 
hog� mikor Isten hazaviszi, a teme-
tésén a ravatal mellett ezt az éneket 
énekeljük el. 1965 július 24-én elköl-
tözött a menn�ei honba. Élt 42 évet. 
Temetésén apám kezdte az éneklést, 
de mindenki, akik az udvaron voltak, 
igen sokan, azok is mind énekelték. 
Akkor értettem meg, 16 évesen az ének 
értelmét, hog� miért énekelte ol�an 

sokszor. Nekem is legkedvesebb éne-
kem lett, és az ma is. 
A menyben otthonom, hol nincsen szenvedés, 
Hol gond és fájdalom, s halál nem ismerős.
Hol béke vár reám, s vihar nem ostromol,
Ahol szegény szívem megnyugodhatol.

Kar:    
Ó, szép hazám, dicső hazám, 
Hol öröklét derül reám!
Ahol nem lesz sírás,
Elválás, búcsúzás,
Csak fény, s megújulás,
Ó, szép hazám.

Ott túl idők ködén, dicsőség fényiben,
Révpartod int felém, és látja már hitem.
Mit véred ád nekem, mit életfád terem, 
Ott csendbe, boldogan élvezhetem. (kar:)

Gondolt az Úr velem, hajlékot alkotott,
Szent vérén énnekem örök üdvöt adott.
Ott túl a fényben én szent arcát nézhetem,
S az üdvösség enyém lesz teljesen. (kar:)

Bizon�, lélekmentő ereje van egy-egy 
éneknek. 

S. Margit, Kárpátalja

só tüdő röntgenen már a csomóknak 
nyoma sem volt. A főorvos nem hitt 
a szemének. 
1995-ben feleségem teljes szívműtéten 
esett át, 50 percig állt a szíve, de utána 
beindult. „Tűzfal leszek körülötte és 
megdicsőítem magam őbenne.” Zak 
2,9  Ezt az igét kapta  feleségem a mű-
tét előtt. Utána még 19 évig élt. Halála 
előtti este ezt olvastuk: „Tanácsoddal 
vezetsz engem, és végül dicsőségedbe 
fogadsz be engem.” Zsolt 73,24
Végül saját testi problémáimról, illetve 
az általuk elkerülhetetlen hitpróbák-
ról néhán� szót. A leglén�egesebbel 
kezdem. A testi n�omorúságok, a 
n�olc tíz féle betegség, lelki javamat 
szolgálják. Meg vagyok győződve ar-
ról, hog� a szenvedés köntösébe Isten 
mindig áldást hel�ez. Ezt egész éle-
temben megtapasztaltam. A másik 
az, hogy az ő naponkénti kegyelmét 
az igén kívül testvéreken keresztül is 
árasztja rám. Drága kincsünk az a kis 
közösség, amel�ben szívünk, lelkünk 
eg�. Ahol valóban eg�más hite által 
épülünk, eg�ütt készülünk a közös 
szolgálatokra, ahol eg�ütt borulunk 
le Urunk színe előtt hálaadással, bűn-
vallással, esedezéssel üg�ekért, sze-
mél�ekért, Isten népéért. 
Életem vége felé tartva, és az utolsó 
nag� próbára, az elköltözésre gondolva, 
az az eg�etlen remén�ségem, hog� Aki 
67 évvel ezelőtt megmentett a testi-
lelki pusztulástól, és mind a mai na-
pig megtartott, az én hű Megváltóm, 
átvisz engem is a túlsó partra, az ő 
örök országába. 
Én hiszem!

F. Géza, Szombathely

Az egyik egyetem 
igazgatóját arra kérte 

egy diák édesapja, 
hogy rövidítsék meg 

a tanulmányokat, 
hogy fia rövidebb idő 
alatt megszerezhesse 
diplomáját. Az elnök 

ezt válaszolta: “Minden 
attól függ, hogy mit 

akar nevelni a fiából. 
Amikor Isten tölgyfát 

akar növelni, akkor száz 
évet fordít rá. De ha csak 
sütőtököt növel, ahhoz két 

hónapra van szüksége.”

Több mint 20 évvel ezelőtt a Kurir 
újságban olvastam eg� cikket, ami 
eg� világi, tudatlan, okoskodó ember, 
háborgó nézeteit juttatta el az olva-
só közönséghez. Visszaemlékszem, 
hog� igen szíven talált. Napokig fog-
lalkoztatott, meg kell írnom vála-
szul az Úr igazságát, igéket átadva. 
Ez meg is történt, nem tudtam mi 
lesz az útja, de már azt is örömnek 
tartottam, ha eg� valaki elolvassa. 
Imáimban az Úrra bíztam a levél 
útját, kérve az Ő áldását. Rövid idő 
elteltével kezembe került az újság, 
és láttam, hog� írásom megjelent. 
A férjem is olvasta ezt az újságot, 
de ő nem mondott, kérdezett sem-
mit. Mikor elolvastam, felismer-
tem, hog� igen ez az, amit én írtam 
válaszként a cikkre, és a szerkesztő 
odaírta a végére, hog� „aki nem hi-
szi, járjon utána”.

Bevallom megdöbbentem, de öröm 
töltött el. Uram, Te il�en nag� dol-
got cselekedtél. Fontos volt az írás, 
sokakhoz eljutott és ez volt az újság 
utolsó száma, mert utána megszűnt. 
4-5 évre az írás után, levél érkezett 
az eredeti cikk szerzőjétől. Kezébe 
került az írásom, amit akkor elol-
vasva nem értett meg, de most már 
igen, megismerte az Úr igazságát, 
amit örömmel osztott meg velem. 
Címét nem adta meg, íg� nem tud-
tam kapcsolatot fol�tatni vele. Hálát 
adtam az Úrnak, tudva azt, hog� ma 
is az Ő hatalmában van minden lé-
lek. „Az Úr csodásan működik, de 
útja rejtve van”.
Teg�ük azt, amit az Úr elkészített 
az Ő akarata szerint minden napon 
tudva azt, hog� mindennek rendelt 
ideje van. 

R. Andrásné, Kisvárda

Mindennek rendelt ideje van...
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G�ermekkorom eg�ik n�arának eg�sze-
rű, szép emléke sajdul bele a szívem-
be. Ol�an harmincöt éve történhetett, 
amikor horgászás vége felé rámtört 
a kérdés: Mi lesz velem úg� 10-20 év 
múlva! Merre induljak majd, hog� a 
legjobbat hozzam ki az életemből? 
Mitől lehetek majd boldog? 
Megeg�eztem magammal, hog� eg� 
szép kocsi és eg� közepesen vas-
tag pénztárca kezdésnek jó lesz. 
Rápillantottam a mellettem lévő hi-
dacskára, és elképzeltem magam 
sikeresnek. Ekkor a bensőmet egy 
kellemes érzés járta át. „Ha ez a híd 
még itt lesz majd a jövőben is, akkor 
én idehozom majd a félig beteljesült 
álmaimnak g�ümölcsét” – tettem 
fogadalmat magamnak, meg nem is 
tudom, hog� ezzel eg�ütt kinek. Mert 
volt eg� g�anúm, hog� mintha valaki 
tudna a gondolataimról. De magam-
nak is tartozom azzal, hog� álljam a 
szavam. 
Az azóta lepergett évek alatt többször 
is jártam azon a hel�en, g�alog vag� 
kerékpárral. Megmosol�ogtam ma-
gam azért a balgatag délutánért, és 
fogadalmamra is emlékeztem. Valami 
miatt soha nem éreztem azt, hog� nem 
azért teljes az életem, mert másképpen 
alakult. Ha az eltelt idő alatt szerzett 

tapasztalatot eg� mondatba kellene 
beletömöríteni, akkor az valahog� 
íg� hangzana: „Amit én keresek, azt 
pénzen nem lehet megvenni”. De hog� 
hog�an lehetne megtalálni a módját 
annak, azt nem tudom. Létezik-e igazi 
boldogság? Én nem igazán találkoz-
tam még ol�an emberfeletti boldog 
emberrel. Mert a vidám embereken 
azért látszott, hog� ez ol�an földi, mu-
landó és kozmetikázott dolog. „Most én 
boldog akarok lenni mindenáron. Én 
is csináltam magamnak sok 
ilyen kiemelkedő napot”. 
Körülbelül három éve 
eg� fag�os téli napon 
valahog�an odake-
veredtem – nem 
szándékosan – a 
kis híd erősen ko-
pott, meszelt kor-
látjához. De már 
azzal a megtisztult 
szívvel, gondolkodással, 
amit az Úr Jézus Krisztustól, 
az Ő Szent Lelkétől kaptam. Olyan 
hála szabadult ki a szívemből! De már 
tudtam, hog� Kit illet, és azt is tud-
tam és rájöttem, hog� Valaki rajtam 
kívül is tudja, ismeri a gondolataimat. 
Ő pedig az élő Isten, Izrael Istene, a 
Mindenható. 

Ünnepél�esen megálltam, mert bizon� 
ünnep volt ez a javából. Megköszöntem 
azt a gazdagságot, amit megkaptam, 
amit úg� teljes egészében emberi szem 
nem láthat. Megkaptam azt, amit nem 
is gondoltam volna. Tudom, hog� csak 
Ő az egyetlen, aki igazán megelégít-
het itt és odaát. Én kértem, akartam 
valamit, Valakit azzal az ürességgel, 
vágg�al, amit az Úr eg�kor táplált 
belénk, és eg�szer jónak látta, hog� 

keressük ezzel Őt. Csak az úttal 
volt a baj, de az Úr terel-

getett engem, hog� ne 
kívülállóként, a ma-

gam módján éljek. 
Kaptam ostort, 
nehezet, de na-
g�on kellett, eg� 
szerető kéztől. 

Örömömre vált, 
ami akkor fájt. 

Van eg� régi kön�-
ve az emberiségnek, a 

Szent Biblia. Ebbe le van 
írva az is, hog� kik a boldogok a 

Máté 5,2-11. részben és még sok he-
l�en. Miért kerülik mégis az emberek 
ezt a kön�vet? Miért áldozzuk fel ön-
ként a tisztességet, egészséget, hűsé-
get, időt, erőt, barátságot, szerelemet 
ol�an papírdarabokért, amiknek nincs 
jó szaga, de van hatalma? 
Kedves Testvérek! Nem ismeretlen 
számomra sem a fösvén�ség lelküle-
te. Kön�örüljön rajtam az Úr.
Továbbra is imában hordozom rádiós 
munkájukat. A múltkor adás közben 
arra gondoltam, hog� az Úr tudja úg� 
indítani a szívet, hog� pont most ta-
lálja meg valaki ezt az adást. Csak eg� 
lélek n�itott szívvel és füllel. Most jut 
eszembe, hog� régen én is végigteker-
gettem az állomás kereső gombokat a 
rádión, de nem emlékszem, hog� ezt 
a csatornát megtaláltam volna. Vag� 
fülem, szívem mást keresett akkor? 
„És megjelentem nékik az én 
Istenemnek rajtam nyugvó jó ke-
gyelmét, és a király beszédét is, amely 
nekem szólt, és mondának: Keljünk fel 
és építsük meg! És megerősíték keze-
iket a jóra.” (Nehémiás 2,18) Kívánok 
továbbra is mindent, ami szükséges 
ahhoz, hog� szólhasson továbbra is a 
Mera. Leg�enek áldottak, akik az Úr 
munkájában fáradoznak!

P. István, Fényeslitke

Fohász
Megöregszem, igen Uram, tudom, hogy megöregedtem. Kérlek, őrizz 
meg engem mindattól, ami az öregeket kiállhatatlanná teszi. Védj meg 
a fecsegés hajlamától, ne engedd azt hinnem, hogy éppen én vagyok az, 
akinek minduntalan szólnia kell, sőt mindenbe beleszólni. Add meg nekem 
a hallgatás szép örömét, a belátást, amikor nincsen igazam. Szabadíts 
meg attól a hiedelemtől, hogy mások ügyeit nekem kell rendbe hoznom. 
Tégy engem segítőkésszé, de ne legyek sem izgága, sem fontoskodó, vagy 
zsarnok. Adj Uram mindig nagy türelmet, hogy meghallgassam mások 
szenvedéseit, de tégy pecsétet, zárt az ajkamra, ha egyre növekvő fáj-
dalmaimra, törődöttségemre, vagy gyakori fáradságomra gondolok. 
Add Uram, hogy higgadt és békességes legyek, ne pedig furcsa, ideges, 
vagy túl pedáns. Add, hogy belenyugodjam lassú testi-lelki fogyaté-
kosságaimba, hogy az embereket és dolgokat elnézően ítéljem meg, ne 
pedig megkövéredett előítélettel. Add, hogy ne legyek szenvedélyes bí-
rálója azoknak, akik engem nem szívlelnek, vagy akiket én nem szívle-
lek. Uram, add, hogy ne őrködjem aggodalmasan jogaim felett, hiszen 
tudom, hogy mindez semmiség a végtelen árnyékában. Add, hogy ne 
legyek mohó, maradék örömeimben, hanem alázatosan engedékeny.
Végül, ne engedj elmagányosodnom Uram Jézus, hiszen tudod, nekem 
is szükségem van egy-két jó barátra, Tőled küldött testvérre.
Ámen!
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Egy filozófus úgy 
határozta meg az 
öregkort, mint eg� 
tál lerágott magot, 
nem maradt más 
csak a lerágott mag. 
Én merőben más-
képp látom és ta-
pasztalom. Az én 
tálkámban nem ta-

lálok lerágott magokat, mert elszór-
tam, elvetettem. Erről tanúskodnak a 
hitben megújult g�ermekeim, és azok, 
akikhez a rádión keresztül eljutott az 
örömüzenet, és a megtérésre hívó szó. 
„Az igaz virágzik, mint a pálmafa, nö-
vekedik mint a cédrus a Libanonon. 
Plánták ők az Úrnak házában, ami 
Istenünknek tornácain virágzanak. 
Még a vénkorban is gyümölcsöznek, 
kövérek és zöldellők lesznek. Hogy 
hirdessék, hogy igazságos az Úr, az 
én Kősziklám…” (Zsoltár 92,12-15/a)
Úg� tartom, hog� senki sem öreg-
szik meg, csak akkor leszünk öregek, 
amikor megállunk a növekedésben. 
Az öregség nem betegség, és nem is 
megoldandó nehézség. Az öregség eg� 
élet szakasz, amel�et végig kell élni. 
Isten vén korunkban is éppen úg� 
szeret minket, mint kezdettől fogva. 
Jób 12,12 azt üzeni: az öreg emberek 
bölcsek, a hosszú életűek megfon-
toltak. A bölcsesség: élettapasztalat, 
okosság, belátás, belső érettségen ala-
puló szellemi előny. Fiatal korunkban 
megtanuljuk, idős korban megértjük 
a dolgokat. Ahhoz, hogy az öregedő 
ember bölccsé válhasson, el kell fo-
gadnia az életét. Viselnie kell testi 
gyengeségeit, tűrnie kell betegségeit, 
fájdalmait, és tudnia kell megbékélten 
szembenézni a halállal. Ézsaiás 46,4 
íg� ír: „Vénségetekig ug�anaz mara-
dok, ősz korotokig én hordozlak! Én 
alkottalak én viszlek, én hordozlak, 
én mentelek meg.”
Sík Sándor felteszi  a kérdést: „A leg-
szebb művészet tudod mi? – Derűs 
szívvel megöregedni.” Az öregség mű-
vészete abban áll, hog� ne azt nézzük, 
mit vesz el tőlünk az öregség, hanem 
arra tekintsünk, amit meghag� ne-
künk. Az öregség az ember legértéke-
sebb része, ug�anis ez áll legközelebb 
az örökkévalósághoz!
A zsoltáros felsóhajt: „Előrelátóbb 
vag�ok, mint az öreg emberek, 
mert vig�ázok a te határozataid-

ra.” Zsolt.119,100. És íg� fol�tatja; 
Zsolt.119,104.: „A te határozataidból 
leszek értelmes, gyűlölöm azért a ha-
misságnak minden ösvényét.” Pál apos-
tol íg� bíztat: „Az idősebb férfiak józan 
életűek legyenek, komolyak, megfon-
toltak, egészségesek a hitben, szeretet-
ben, és az állhatatosságban. (Károli íg� 
fordítja: „tűrésben épek”) – ugyanígy 
az idős asszonyok is szentekhez illően 
viselkedjenek, senkit sem rágalmaz-
zanak, ne legyenek borivás rabjai, 
tanítsanak a jóra, neveljék józanság-
ra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is 
szeressék férjüket és gyermekeiket, és 
józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük 
iránt engedelmesek legyenek, nehogy 
miattuk érje gyalázat Isten Igéjét.” 
(Titusz 2,2-5)
A társadalmak 
mostanában 
a fiatalságot 
magasztal-
ják, és kevés-
bé becsülik az 
öregséget. Eg� 
szólásmon-
dást idéznek: 
„Új seprű jól 
seper” és elfe-
ledkeznek arról, hogy az idősek job-
ban átlátják a lényeget: „Az öreg seprű 
ismeri legjobban a koszos sarkokat.”
A Biblia is ismeri ezt a problémát. Az 
ifjak íg� szólnak: „Azt gondoltam, be-
széljenek az idősek. De csak a szellem 
az a halandóban – a Mindenható lehe-
lete (szelleme) – ami értelmessé teszi. 
Nem az idősek a bölcsek, és nem a vé-
nek értenek az ítélethez.” (Jób 32,7-9.) 
Kitől várhatnának a fiatalabbak kiér-

lelt bölcs élettapasztalatokat, mint az 
öregektől? Persze amikor leszerelést 
élünk át, fizikai létünk külső fegyver-
zetét kezdjük lerakni; mozgásunk veszít 
rugalmasságából, szemeink elhomál�o-
sulnak, hallásunk tompul. A súl�pont a 
külső kellékekről mind inkább a belső 
értékekre tevődik át. Olyanokra, mint az 
emlékek a kiérlelt tapasztalatok és a szo-
ros kapcsolatok ápolása. Természetesen 
nem kell ahhoz unokának lenni, hog� 
hallgassunk az idősebbek jó tanácsára. 
A tapasztalatok mellett csak az öregek 
tudják bemutatni, hog�an kell szépen 
megöregedni. Az életkedvet kell tovább 
adni, nem kell öregkorunkra felesle-
gesnek tartani magunkat. „Hallgass 
apádra, ő nemzett téged, és ne vesd 

meg anyádat, ha meg-
öregszik.” (Péld 23,22)
Eljön eg�szer az az 
idő, amikor azt is be-
mutathatjuk, hog�an 
kell tovább menni e 
létnek földi tartomá-
n�ából, minden gör-
csös ragaszkodás és 
önsajnálat nélkül, ab-
ba a hazába, amel�-
ről az Urunk Jézus 
Krisztus is tanított. 

Vág�akozzunk utána, mert nála lenni 
mindennél jobb. Végezetül: ”Az ifjak 
dísze az erő, az öregnek ékessége 
az ősz haj.” (Péld. 20,29) „Gyermek 
voltam, meg is öregedtem, de nem 
láttam, hogy elhagyatottá lett az 
igaz, sem azt, hogy gyermeke kol-
dussá vált.” A halál nem az élet vé-
gén bekövetkező katasztrófa, hanem 
az egész életet átlátó ismeret. 

Bödös József

Az engesztelésről
A Sátán keresi vétkeinket, hogy vádolhasson, ellenségeink is ezt teszik, hogy 
megterhelhessenek, sőt még saját lelkiismeretünk is beteges igyekezettel keresi, 
hol marasztalhatja el magát. De amikor az Úr minden bűnünket elfedezi 
Jézus Krisztus vérével, nem kell tartanunk többé semmiféle vádaskodástól, 
„nem lesz”, „nem fogják találni”. Isten gondoskodott arról, hogy elvegye 
népe vétkeit, megváltotta népét bűneiből. Jézus Krisztus áldozata „a tenger 
mélyére dobja minden vétkünket” (Mik 7,19). Micsoda ujjongással tölti ez el 
a szívünket!
Bűneink eltörlése azért lehetséges, mert Isten megbocsát választottainak. 
Kegyelmének szava nemcsak királyi, hanem isteni szó. Kegyelmet hirdet, és mi 
szabadok vagyunk. Elvégezte értünk az engesztelést, és ettől kezdve népének 
nem kell félnie a kárhoztatástól.  

C. H. Spurgeon
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1990-94-ig fag�lalttölcsér sütéssel 
foglalkoztunk, eg�éni vállalkozás-
ban. Kemény fizikai munka volt, de 
jól jövedelmezett. Már elkezdtük feb-
ruárban sütni a tölcséreket, de amikor 
megjött a jó idő, azonnal nullára futott 
a raktárkészlet. Soha nem volt elég. 
Nem győztünk annyit sütni, hogy az 
igén�eket ki tudjuk elégíteni. 
A férjem bádogos és vízvezeték szerelő 
volt, én a tölcsért sütöttem, 
tehát mindkettőnk munkája 
többn�ire szezonmunka volt. 
Július közepe volt, a mun-
ka dandárja. Férjem dél-
ben jött ebédelni, de én 
akkor már nag�on rosszul 
voltam. Mondtam, hog� 
ne ebédeljünk, hanem vig�él 
engem azonnal orvoshoz. Bent 
maradtam a kórházban, vakbél-
g�ulladást állapítottak meg, más-
nap meg is operáltak. Azt azonnal 
tudtam, hog� hamarosan nem tudom 
végezni ezt a nehéz munkát, ug�anis 
ez már nem az első hasi műtétem volt, 
de azt nem gondoltam, hog� soha töb-
bé nem csinálhatom. Nag�on kétség-
be voltunk esve, különösen én. Uram, 
ha már jött ez a műtét, legalább télen 
lett volna, akkor úg�is ráérek, sok a 
holtidő. Éppen főszezonban! Micsoda 
kiesés! Sokat aggódtam, méltatlan-
kodtam, kérdeztem Istent, miért? 
A gyülekezetből az egyik testvérnő 
ezt az igét hozta: „Amit én teszek, te 
azt most nem érted, de később meg-
érted.” (János 13,7) Ismertem ezt az 
igét, meg azt is: „Az én útaim nem a 
ti útaitok, az én gondolataim nem a 
ti gondolataitok.” Mégis sok kérdés 
volt a szívemben. Próbáltam magam 
n�ugtatni, rábíztam dolgainkat Istenre, 
de nem volt könnyű, és nem is ment 
olyan egyszerűen. Szépen gyógyul-
tam, de orvosi javaslatra a munkát 
abba kellett hag�nom. 
Sokat imádkoztunk, kerestük Isten 
akaratát, végül úg� döntöttünk, hog� 
a gépeket eladjuk. Ezzel kapcsolatban 
is kétségeim voltak. Tél következik. Ha 
valaki il�en gépeket vásárol, általában 
kora tavasszal teszi. Szeptemberben 
meghirdettük, eg� hét alatt eladtuk, 

többért, mint amenn�iért mi vettük. 
Minden év januárjában Hévízre men-
tünk telelni. Hála Istennek, ezt most 
is megtehettük. Megismerkedtünk eg� 
kedves házaspárral, elmondtuk nekik 
gondjainkat. Ők egy kis butikot üze-
meltettek a Nyírségben, cipő, táska, 
ajándék, bizsu stb. Mondták, próbál-
juk meg. Ajánlanak jó beszerzési for-
rásokat, mindenben segítenek. Nem 

tűnt rossz ötletnek, január vé-
gén kész tervvel jöttünk 

haza. Március 10-én 
megn�itottuk a bol-
tot. A hel�iség, amit 
béreltünk, a város 
közepén a legjobb 
hel�en volt, eg� ABC 

és eg� étterem épüle-
tében. 

Az átalakítást mi végez-
tük, havi rezsit, vizet, vil-

lanyt, fűtést, de még bérleti 
díjat sem kellett fizetnünk 4 

évig. Ennek fejében férjem az 
épületben felmerülő karbantar-

tási és javítási munkákat végezte. 
Maximális segítséget kaptunk min-
den területen ismerősöktől, barátok-
tól, testvérektől, teljesen egyértelmű 
volt, hogy ez Istentől van. 
Nagyon kedves kis bolt lett belőle, 
munkahel� szempontjából életem 
legszebb 4 évét töltöttem itt. Nem 
győztünk csodálkozni azon, hogy 
igazolódott be és vált valóra az a ti-
tok, az a kijelentés, amit ott a kórhá-
zi ág�on kaptam: „Amit én teszek, te 
azt most nem érted, de később meg-
érted.” (János 13,7)
Az 50 fokos meleg, zsírszagú mű-
hely és a nehéz fizikai munka helyett 
kaptam eg� kicsi ékszerdobozt, ami 
nyáron hűvös, télen meleg volt, tisz-
ta, könnyű munkával és sok kedves 
emberrel. Nag�on hálás voltam és 
vag�ok érte a mai napig.
„Akik az Istent szeretik, azoknak 
minden javukra szolgál.” (Róma 
8,28) Még a betegség is. „Hagyjad 
az Úrra a te útadat, és bízzál benne 
majd ő teljesíti.” (Zsolt. 37,5) Leg�en 
áldott az Úr szent neve.  

E. Imréné, Karcag

Ő sokkal jobban tudja
Évtizedek óta rendszeres hallgató-
ja vag�ok a Mera adásainak. Sok 
áldást kaptam általuk, köszönöm 
minden testvérnek. Néhán� he-
te eg� esti adásban arról volt szó, 
hog� a csodák, g�óg�ulások kora 
lejárt az apostoli időkkel. Ezzel 
kapcsolatban szeretném megosz-
tani a testvérekkel azt, amit az Úr 
Jézus az én életemben tett. 
Eg� pusztán születtem, 12 g�erme-
kes családban hatodikként. Vallásos 
nevelést kaptam, de Istenről nem 
volt szó a családban. Felnőttként 
mél�en belemerültem a világba, 
a bűnbe. Talán kerestem valamit, 
íg� kerültem kapcsolatba a Jehova 
tanúkkal, akik még jobban ösz-
szezavartak. Három g�ermekes 
édesan�aként súl�os idegösszerop-
panással kerültem az idegosztál�-
ra. Újszülött kislán�omat rokonok 
vették pártfogásba. 
A hosszú, nehéz g�óg�kezelés után 
nag�on lassan tértem vissza az 
életbe. Az Úr ismerős testvérekhez 
vezetett. Ők tanítottak imádkozni, 
kaptam Bibliát, imádkoztak értem. 
Eg� éjjel felébredtem, nag�on rám 
nehezedtek a bűneim. Térdelve, sírva 
vallottam meg őket Istennek, bo-
csánatát kérve. És akkor láttam az 
Úr Jézust a kereszten, megértettem, 
hog� értem is szenvedett, meghalt, 
megbocsátotta bűneimet. Lement 
rólam a nag� teher, újjá lettem, és 
tudtam, hogy betegségemből is 
megg�óg�ultam. Bemerítkeztem 
és elindultam, hogy kövessem Őt, 
ahova vezet. 
Ennek 40 éve. Teljesen megg�ó-
gyultam. Élő tanúja vagyok annak, 
hog� az Úr Jézus ma is tesz csodát, 
Ő a gyógyító és szabadító! 37 évig 
imádkoztam férjem megtéréséért, 
aki 3 éve megtért. Hála az Úrnak 
íg� már eg�ütt járunk a g�üleke-
zetbe. G�ermekeim, unokáim kö-
zül is többen megtértek. A család 
többi tagjáért, dédunokáimért is 
imádkozom, hog� eg� se vesszen el. 
Életem bizon�sága annak, hog� 
„Jézus Krisztus tegnap, és ma és 
mindörökké ugyanaz.” Dicsőség 
leg�en Istennek! 
T. Istvánné, Székesfehérvár
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2018 május 25-én életbe lépett az 
Európai Unió új adatvédelmi tör-
vén�e, mel� GDPR néven vált is-
mertté. A törvén� kimondja, hog� 
„a természetes személ�ek szemé-
l�es adataik kezelésével összefüg-
gő védelme alapvető jog”. A Magyar 
Evangéliumi Rádió Alapítván� ki-
zárólag azoknak a személ�eknek az 
adatait tartja n�ilván, akik munká-
ja támogatására adomán�t küldtek, 
vag� küldenek, illetve akik számá-
ra önmaguk, vag� mások megren-
delték az Antenna fol�óiratot. Az 
adatokat 3. személ�nek, vag� szer-
vezetnek semmil�en körülmén�ek 
között nem adjuk át.
Amenn�iben Olvasóink közül bárki 
nem kívánja, hogy a jövőben adatai 
(címe, illetve az adomán�ával kap-
csolatban megadott adatok) n�il-
vántartásunkban szerepeljenek, 
kérjük, hog� haladéktalanul érte-
sítsenek bennünket. Ebben az eset-
ben adatait töröljük, és az Antenna 
újságot sem tudjuk a továbbiakban 
számára eljuttatni. Amenn�iben 
il�en értesítést nem kapunk, azt 
hozzájárulásként vesszük, s a jö-
vőben is megküldjük Antenna új-
ságunkat a megadott címre.

Köszönettel a MERA  
kuratóriuma nevében

Eg� „jó” keresztén� hetente/havon-
ta/évente (sokak számára úgy tűnik, 
mintha szabadon választható lenne…) 
legalább eg�szer-kétszer elmeg� temp-
lomba, imaházba. Miért is?! Szokásból, 
kötelességből, társadalmi elvárásból, 
jó esetben személyes belső késztetés-
ből adódóan.
S mi történik ott?! Talán elgondolko-
dik a hallottakon, elmélázik az élet 
múlandóságán, vag� csak úg� eg�sze-
rűen csöndben van egy röpke órácska 
erejéig, hog� aztán hazamenve minden 
maradjon a régiben, hiszen bár szépek 
vannak megírva a Bibliában, de az élet 
sokszor kön�örtelen valóságát nem le-
het „szent beszédekkel” megváltoztatni.
Mások néhán� önfeledt, vidám órát 
keresnek, pörgő zenével, látványos, 
színpadi elemekkel tarkított összejö-
veteli alkalmon, otthon hag�va gondot 
és bajt, abban remén�kedve, hog� eg�-
szer talán az illúzió valósággá válik…
Persze sokan komol�an gondolják 
a templomba járást, hiszen az ima-
ház, leg�en az kicsi vag� hatalmas, 
egyszerű vagy mégoly díszes, azért 
mégiscsak Isten háza…
„Találkozni jöttem veled Istenem” – 
énekeljük összejöveteleinken, s néha 
elgondolkodom, hog� csak a szánk 
mondja a szöveget, vag� a szívünk is 
sóvárog Isten jelenléte, a Vele való sze-
mél�es találkozás után. Természetesen 
igen! – vágjuk rá kapásból, ám, ha job-
ban belegondolunk nem biztos, hog� 
íg� van. Eszembe jut pl. Zakariás, ke-
resztelő vagy bemerítő János édes-

apjának az esete, aki pap létére nem 
volt felkészülve rá, hog� a szentéjbe 
lépve Isten ang�alával fog találkoz-
ni, aki személ�es üzenetet oszt meg 
vele. Elsőre nem is akart hinni se a 
szemének, se a fülének, se a hallott 
örömhírnek, hog� g�ermeke szüle-
tik. Meg is lett a következmén�e hi-
tetlenségének, megnémult a g�ermek 
születéséig, de az isteni szó ennek el-
lenére is beteljesedett, csak hát szebb 
lett volna, ha nem kellett volna ennek 
a „kis közjátéknak” megtörténnie…
S mi van velünk?! Mi miért meg�ünk 
templomba, imaházba?! Istennel ta-
lálkozni?! Megérteni a csak nekünk 
címzett üzenetet, és hálás szívvel fo-
gadni az útmutatást, leg�en az bátorí-
tás, intés vag� tanácsadás? ! Jó volna, 
ha íg� lenne, s mekkora keg�elem, 
amikor ez megtörténik! Bizon�ára 
Olvasóim is vissza tudnak emlékezni 
ol�an alkalmakra, amikor ez az embe-
ri ésszel megmag�arázhatatlan csoda 
megtörtént, hogy bár esendő embe-
ri hangon szólt az üzenet, de maga 
Isten szólt, mégpedig személ�esen 
hozzám? Felejthetetlenek ezek az él-
mén�ek, s kérem, osszák meg velünk, 
hog� eg�ütt örülhessünk!
Új pályázatunk mottója: 
„Vedd le a sarudat, mert szent 

ez a hely!” avagy, „Miért já-
runk templomba, imaházba?” 
Beküldési határidő: 

2018. szeptember 30.

„Teremtőm időzáras titkaiból”
Szeretettel értesítjük kedves pál�á-
zatra író olvasóinkat és hallgatóin-
kat, hog� a legutóbbi pál�ázatunkra 
küldött írások beküldői közül az 
alábbiakat jutalmaztuk:

Beregszászi  Kertes Ilona, Szekszárd
Bogya Erzsébet, Románia
Boros Zsigmond, Szilág�nag�falu
Demeter Gyuláné,  Mag�arhomorog
Egyed Erzsébet, Várasfenes
Erdei Imréné, Karcag
Farkas Géza, Szombathel�
Istvánfi Edit, Erdél�
Jamrik Józsefné, Komárom
Kisné Ady Éva, Békés

Kőszeghy Katalin, Szentmártonkáta
Lankesz Ervinné, Győr
Letcsák Jolán, Nag�dobron�
Nagy Rezső, Balatonszemes
Naracsi István, Nag�kanizsa
Palic Irén, Szlovákia,  Samorin
Pápai Istvánné, Lovasberén�
Póczos István, Fén�eslitke
Rácz Sándorné, Tokod
Révész Andrásné, Kisvárda
Sándor Margit, Nag�dobron�
Szalóczyné Móray Inke, Budapest
Tóth Istvánné, Székesfehérvár
Tóth Józsefné, Szlovákia  
Zóka Benjámin, Pécs Hird
Köszönjük, hog� elküldték bizon�-
ságtételeiket. 

Aktuális pályázat
Emlékeztetjük kedves olvasóinkat, 
hogy a következő pályázatunk mot-
tója: „Mai tékozló fiúk és lányok”. 
Ol�an megtörtént esetek leírását 
várjuk, mel�ek bemutatják, hog� 
ma is haza lehet találni a men�-
n�ei At�a házához azoknak, akik 
szívből keresik a hazavezető utat. 
Örömmel vesszük, ha akár saját 
életükről, akár a környezetükben 
megtörtént életváltozásokról ír-
nak. Természetesen fontos, hog� 
nem elbeszélést, novellát, karco-
latot, vag� esszét szeretnénk ol-
vasni és közreadni, hanem hiteles 
történeteket.
Várjuk írásaikat a 1428 Budapest, 
Pf 4. címre, illetve a radio@mera.
hu címre. A következő Antenna 
újság várható megjelenési ideje: 
2018 szeptember.
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Hétfő
21.00-21.15 Ifjúsági műsor /  

Irodalmi Műsor
21.15-21.45 A Biblia üzenete 
Kedd
21.00-21.15 Cigányműsor
21.15-21.45 A Biblia üzenete 
Szerda
21.00-21.15 Növekedjetek az 

ismeretben!
21.15-21.45 A Biblia üzenete 
Csütörtök
21.00-21.15 Családbarát 
21.15-21.45 A Biblia üzenete
Péntek
21.00-21.15 Kincseink 
21.15-21.45 A Biblia üzenete
Szombat 
21.00-21.25 Lelkiposta és  

G�ümölcskosár 
Vasárnap
21.00-21.25 Léleképítő

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

A MERA adásai január 1-től 
középhullámon (1548 kHz)

  

 
 
 
 

 

  

Vizsgára készültek eg� távoli országban 
a diákok. A vizsga előtti nap csörgött 
ismerősöm telefonja, s a túloldalon 
eg� izgatott hangú iskolatárs jelent-
kezett: „Megszereztük a holnapi vizs-
gakérdéseket! Érdekel?” 
„Nem!” – csattant a határozott vá-
lasz. „Ha az eddigi tanulásom nem 
elég a jó vizsgához, hamis úton nem 
akarok jobb jeg�et szerezni!” Amit a 
másik oldalról mondtak, azt mindenki 
elképzelheti, már csak azért is, mert 
„ma már ezt mindenki íg� csinálja!” 
Legalább is ezzel szokás érvelni, ta-
karózni.
S nem csak ezen a területen! A mun-
kahel�i „továbbképzések” erotikus 
jelenetei; alkoholtól áradó osztál�-
kirándulások; a „trancendens utáni 
természetes érdeklődés” ürügyén, 
vag� esetleg eg� „wellness-kezelés” 
ürügyén átélt szeánsz szerű, okkult 
szertartásban való részvétel mind-
mind bekerültek a „mindenki íg� 
csinálja” kategóriába. S ebből aztán 
az is következik, hog� „aki kimarad, 
az lemarad”. Már csak azért is, mert 
nag� üzletek, hosszú távú ismeretsé-
gek pohárral a kézben, wellness hét-
végék és eg�éb csoportok köreiben 
köttetnek és dőlnek el.
Közben ősi babonaságaink valami 
kereszt�én mázzal és eg� kis keleti 
misztikával n�akon öntve újra „ré-
gi pompájukban” virágzanak.  Csak 
most nem a söprűt kell keresztbe ten-
ni a küszöb előtt, hogy a fiatal anyuka 
azon átlépve érkezzen haza a keresz-
telőről, hanem keleti módszerekkel a 
csakrákat kell tisztogatni, a tudatot 
kell tágítani, kontrollálni, vag� éppen 
„szellemi vezetők” segítségét igénybe 
venni – mert ez így modern és főleg 
korszerű.
Tudom, sokan azt mondják majd er-
re: „De hát működik!” Jó, ha tudjuk: 
a fehér- és feketemágia g�akorlóiról 
és mindenféle vallások ködös misz-
tikájáról is elmondható mindez. Ki 
merné azt mondani, hog� az ördögnek 
nincsenek eszközei? Amikor Mózes 
csodákat tett a fáraó szeme láttára, 
Eg�iptom mágusai mosol�ogva tették 
ug�anazokat a csodákat – eg� ideig. 
Aztán eljött a pillanat, amikor Isten 
azt mondta: „elég!” S onnantól kezd-
ve ezek a mágusok remegtek és féltek, 
mert rádöbbentek, hogy az élő Isten 

van jelen Eg�iptomban! (v.ö.: 2.Móz 
8,15) Ám amíg ezek a mesterkedések 
le nem lepleződtek, ki nem derült a 
mögöttes valóság, addig az emberek 
csodálattal és behódolással függtek 
az okkult tudomán�ok mesterein.
Nem az a kérdés, hogy működik-e, 
hanem az, hogy ha ezeket az erőket 
igén�be veszem, mil�en hosszú távú 
következmén�ekkel kell számolnom. 
Mert az az igazság, hog� ezeket a ta-
pasztalatokat nem adják ing�en. S a 
legtöbbször nem az első néhány héten, 
hónapban szembesül valaki a követ-
kezményekkel, a fizetendő árral. Az 
indokolatlan félelmek, pánikroha-
mok és lelki megborulások mögött 
nem eg� esetben okkult praktiká-
kat kellene keresni, de nem tesszük, 
mert nem tartjuk tudomán�osan jól 
leírhatónak a fol�amatokat. S köz-
ben eg�re több ember esik áldozatul, 
sokszor saját akaratán kívül, hiszen 
csak eg� relaxációs tréningre hívták, 
ahol megtanul kikapcsolni, ellazulni 
és enyhülést vár fizikai problémájára. 
S egyre több igehirdető tapasztalja, 
hog� mintha eg� lelki fal magasod-
na közte és az igehallgatók között…
„Ne legyenek neked idegen isteneid 
énelőttem” – mondta annak idején a 
Mindenható a Tízparancsolat elején. 
Jézus valami hasonlót mondott, ami-
kor azt mondta: „Én vagyok az Út, az 
Igazság és az Élet, senki nem mehet 
az Atyához, csak énáltalam.” Ha meg-
próbáljuk igén�be venni az „eg�éb” 
szellemi erőket, akkor számolnunk 
kell az „eg�éb” következmén�ekkel is.
„Eg�szer azért csak ki lehet próbál-
ni?” – mondta egy kedves ismerő-
söm, akkor éppen a szebbik nemmel 
való játszadozás, a flört volt a téma. 
A mindenki számára heteken belül  
látható eredmén�: bódítóan lángoló 
szerelem, izzó szenvedél�… A hosszú 
távú következmén�: összetört házas-
ság, magán�, depresszió és megrom-
lott emberi kapcsolatok. Megérte?
Ann�it azonban le kell szögezni: 
Nem lehet nemet mondani a sátán 
ajánlataira, ha előtte nem mondtam 
IGEN-t Jézusnak. Mert: „Akié a Fiú, 
azé az Élet! Akiben nincs meg az 
Isten Fia (nincs személyesen jelen 
az életében),  az élet sincs meg ab-
ban!” (1 Jn 5,12)

Kulcsár Tibor



,

Jaj de jókor hoztátok, épp nagy szükségünk 
van cipőkre, de ugye nem baj, ha mi addig 
elkezdjük a vacsorát, mert a gyerekek már 
nagyon éhesek. A kicsik abbahagyták a né-
zelődést, és engedelmesen asztalhoz ültek. 
Irma néni egy fél pohár tejföllel megkent 
négy szelet kenyeret, és az odakészített 
egy darab kemény tojást négyfelé osztot-
ta. Vizet töltött a poharakba, majd megtö-
rölte a kezét, ő is leült. Imádkozni kezdett.
Drága jó Urunk! Olyan megrendítő a 
kegyelmed és szereteted, amellyel gon-
dot viselsz rólunk. Hálásan köszönjük 
a cipőcskéket és azt is, hogy az asztalt is 
megterítetted nekünk. Hisszük, hogy a 
holnapunkat is a te örök szövetségedbe 
ajánlhatjuk. Az ételért, az italért légy ál-
dott, jó Atyánk. Ámen.
Elhangzott a jó étvágyat, és a gyerekek jó-
ízűen falatozni kezdtek. Közben mi siető-
sen búcsút vettünk és angolosan távoztunk. 
Alig néhány percig tartott a jótékonykodó 
vizit, mégis mélyen emlékezetembe véső-
dött. Közel 70 év távlatából sem felejtettem 
el az özvegy édesanyát, a négy szelet kenye-
ret, a fél pohár tejfölt, és a négy gerezdre 
vágott kemény tojást. No meg azokat a bé-
kés, megelégedett, hálatelt arcocskákat, 
ami önmagáért beszélt. 
Hazafelé édesanya magyarázni kezdett: – 
Tudod, kislányom, nem az a fontos, amit 
mi emberek a földi javakban fontosnak 
tartunk, mert az ideig-óráig való. A leg-
szebb játék is eltörik egyszer, a szép ruha is 
megkopik, az új cipő is idővel tönkre megy. 
Az ezekért folyó ádáz küzdelem elvonja 
figyelmünket az igazán fontosról, „Isten 
országa dolgairól”. Csak ahhoz érdemes 
tűzön-vízen át ragaszkodni, ami örökre 
a mienk. Ez pedig nem a földi javak utáni 
sóvárgás, hanem az Istennel való közös-
ség, a benne való hit, és az Ő szent Fiában, 
Jézus Krisztusban felénk nyújtott kegye-
lem elfogadása. Ez az igazi gazdagság. Aki 
ezt elfogadta, az minden körülmények kö-
zött boldog, megelégedett lesz a kevéssel 
is. Isten erre mutatott ma követendő pél-
dát Irma néniéknél.
Noha a magyarázatból akkor talán még 
nem mindent értettem, de annyit igen, 
hogy attól fogva ne siránkozzak a múlt 
után, és ne méltatlankodjak a körülmé-
nyeink megváltozásán. Sőt, kész voltam 
megnyitni a szívemet az igazi gazdagság 
és a lelki értékek megismerésére és befo-
gadására. Ezért lehetséges, hogy ma már 
én is meggyőződéssel hirdethetem tovább 
másoknak is, hogy valóban nagy nyereség 
az istenfélelem megelégedéssel!

Szalóczyné Móray Inke

Nagy nyereség az istenfélelem megelége-
déssel. (1Tim 6,6)
Gyermekkoromban, ha veszteség, vagy ku-
darc ért, mindenért a felnőtteket, főként 
édesanyámat hibáztattam. Sokáig nem 
tudtam megérteni, hogy miért lett szép, 
kényelmes pasaréti otthonunkból egyik 
napról a másikra tömegszállás. A központi 
fűtés helyett kormos vaskályha a szobák-
ban, a mellékhelyiségekben dermesztő 
hideg, a szakács néni finom főztje helyett 
főtt krumpli és főtt kolbász, hogy csak a 
legfontosabbakat említsem.  
Kedvenc szórakozásom is odalett. A keddi 
mosás finom illatainak csodatevője, a mese-
mondó Sipos néni sem jött többé hozzánk, 
helyette édesanya görnyedt a kád fölé es-
ténként, gyakran megfeledkezve a nekünk 
járó esti meséről is. A felnőttek rosszkedvű-
ek, szótlanok lettek. Az új betelepültek csú-
nyán néztek ránk. Alig beszélték a magyar 
nyelvet, de a káromkodást bezzeg már jól 
elsajátították. A kert is hamar megérezte, 
hogy nem csoszogott többé a kertész bácsi, 
kezében az elmaradhatatlan gereblyével, 
hogy újra meg újra sorba állítsa az általunk 
szétrugdalt fehér kavicsokat. Nem morgott 
többé a bajusza alatt, hogy kis naccsága, fi-
atalúr, szíveskedjenek a járdán közleked-
ni! Így már nem is esett jól a továbbiakban 
focinak használni a kavicsokat. Ám az vég-
képp felkavart, hogy amikor almát akartam 
szedni a kedvenc fám alól, s az egyik lakó 
rám kiáltott: „Nem elvenni, kozos (közös), 
elosztani!” Sírva szaladtam édesanyához 
és toporzékolva követeltem, hogy kerges-
se ki a gonoszokat a házunkból, és legyen 
minden úgy, mint régen... Ilyenkor hosz-
szan magyarázta a megmagyarázhatatlant, 
amiből csupán annyit értettem, ha eddig 
Isten kezéből elfogadtuk a jót, akkor most 
a rosszat is el kell fogadnunk.
Hamar megtapasztaltam, hogy milyen 
megkönnyebbülés néhány órára elmen-
ni otthonról. Alig vártam, hogy iskolába 
mehessek. Útközben arról álmodoztam, 
hogy mire hazaérek, minden úgy lesz, 
mint azelőtt, ám ez csak álom maradt. 
Egy alkalommal fényesre suvickoltuk a 
régi, kinőtt cipőcskéinket, hogy egy isme-
rős özvegyasszony négy, nálunk kisebb 
gyermekének örömöt szerezzünk velük. 
Irma néni arcát jól ismertem a gyüleke-
zetből, no meg a szomorú történetét is, 
hogy a férje nemrég, váratlanul halt meg. 
Éppen vacsorához készülődött a család, 
amikor a cipőkkel becsengettünk hozzá-
juk. Édesanya elnézést kért és jelezte, hogy 
csak addig zavarunk, amíg lepakoljuk a ci-
pős zsákokat.

Mennyi az elég?


