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Szeretettel köszöntjük kedves Olvasóinkat!  
Mint tudják, ez a hírlevél amolyan hézagpótló, illetőleg hézag kitöltő. Hézagpótló, mert az 

Antenna magazint nem tudjuk havi rendszerességgel kiadni annak tetemes anyagi költségei miatt. 

Ugyanakkor arra szeretnénk törekedni, hogy azok, akik rendszeresen támogatják a szolgálatunkat 

imádságaikkal és adományaikkal, egy kicsit gyakrabban és többet tudjanak meg a munkánkról. 

Egyben minden ilyen hírlevél szeretne felhívás is lenni, hiszen ahhoz, hogy munkánkat 

eredményesen végezhessük nagyon is szükség van a visszajelzésekre. És szükség van az olvasók, 

hallgatók személyes tanúság tételeire is, hogy valóban egymás hite által épülhessünk. 

A következő kis részlet nagyon jól példázz, mennyire életszerű gondolatok érkeznek 

olvasóinktól. 

 

Meg kellett térnem! 
 

Amint kézen fogva ballagtak hazafelé a délelőtti 

istentiszteletről, Lacikát megkérdezte anyukája: 

― Mire emlékszel abból, amit ma délelőtt 

hallottunk az Imaházban? 

― Hát, leginkább arra, amit egy idős bácsi mon-

dott a bizonyságtételében, hogy a „jóságból” is 

meg kell térni. Ez „elsőre” furcsa volt egy kicsit. 

Hogy is volt ez a „megtérés a jóságból”? 

Lacika helyett megpróbálom magam elmondani, 

hátha tömörebbre fog sikerülni: 

„Kezdettől fogva nagyon öntudatos, célratörő 

gondolkodású kisfiú voltam. Úgy gondoltam, 

hogy mindig csak azt fogom tenni ami jó, /amit 

jónak tartok/ és egyben azt is gondoltam, hogy 

akik nem ehhez tartják magukat, azok értéktelen, 

haszontalan emberek. Ez egy határozott „jóra va-

ló törekvés volt”, de azt is magával hozta, hogy 

aki nem így élt, vagy nem így gondolkodott, azt 

leértékeltem, lebecsültem, és - kimondatlanul is - 

különbnek tartottam magamat náluk, mígnem 

egyszer megfogott a Filippi levél 2:3 verse: 

„Semmit nem cselekedvén versengésből, sem 

hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egy-

mást különbeknek tartván ti magatoknál.” 

Hiába próbáltam magamat - és Istent is - meg-

győzni arról, hogy „ezek” valóban „értékteleneb-

bek”, az Úr ilyenkor mindig rámutatott olyan 

„értékekre”, amelyekkel én nem rendelkeztem, 

(amivel pedig ők igen), és - néha hosszas harcok 

után - be kellett látnom, hogy mégis Istennek van 

igaza. Röviden szólva: meg kellett térnem 

abból a látásmódból, hogy bármiben is 

különbnek tarthatnám magamat másoknál. 
Be kellett látnom, hogy ha mondjuk pl. az 

„önmegtartóztatás terén” képes is vagyok/voltam 

olyan „teljesítményekre” amelyekben talán - 

még a megtért hívők közül is - sokan elbukná-

nak, azt is csak Isten kegyelmének köszönhetem. 

Be kellett látnom, hogy önmagamban „semmi 

vagyok”. Meg kellett térnem!  

Valóban meg kellett térnem! 
N. Rezső

 

Az írás természetesen folytatódott és remélem, hogy a honlapunkon keresgélők a Kincsesláda 

rovatban hamarosan találkoznak is vele. Ugyanígy örömet okoz, amikor valaki egyszerűen csak 

visszajelez a műsorainkra, mint ahogy a következő levelekből is kiderül… 

 

Húsvét előtt megkaptuk az ANTENNA 2021/1 

számát. Édesanyámmal nagyon örültünk neki, 

köszönjük szépen. 

Beszélgetésünk során mondtam édesanyámnak, 

hogy megtérésem előtt (1982) és után igehir-

detés, Bibliaolvasás és családi beszélgetések 

alkalmával számtalanszor előjött az újság cím-

lapján lévő igevers (János 11:25), amit meg is 

tanultam kívülről, de ilyen súllyal, jelentőséggel 

és tartalommal soha nem volt, mint most Édesa-

pám halála után. Ő is tudta és vallotta is ezt az 

igeverset 

 

Tisztelettel: J. D. Zsolt 
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Szeretném megköszönni a karácsonyi és a hús-

véti Antenna magazint. Áldott szolgálatok, bi-

zonyságtételek, megrázó történetek hozzájárul-

nak, hogy éberek és józanok legyünk, ne alud-

junk, mint a balgatag szüzek - olaj nélkül.Várjuk 

Őt, aki megígérte az övéinek, hogy visszajön 

értünk. Közben hallgatjuk az Úr jóvoltából a 

szerdai, vasárnapi videó szolgálatokat is, kérve 

az Urat bárcsak megalázná magát népünk. 

Imádkozva gondolok Testvéreimre, hogy az Úr 

adjon erőt, bölcsességet a további szolgálatok-

hoz. (Ézsaiás 55;1 Ézsaiás 26;20.) 

Szeretettel: W-né Erzsike 

 

Nagyon hálás vagyok a munkátokért, azért, amit 

a magazin és a Hírlevél képvisel: a Szent Lélek 

vigasztalását, bátorítását, erejét, Isten áldását, 

melyet megélhetek nap mint nap. Amit nektek is 

szívből kívánok! 

„Aki győz, örökségül nyer mindent és annak 

Istene leszek, és az fiam lesz nékem.” (Jel. 21. 7) 

Az Atya életünk döntő harcára hívja fel a figyel-

münket itt és a földön, ahonnan elmenőben va-

gyunk. Ezekben a nagyon is utolsó időkben, Isten 

féltőn szerető, nagyon komoly, drága mennyei 

ígéretekre hívja fel a figyelmünket, mely 

kárhozat és üdvösség, élet és halál kérdése is a 

győzelmes, hitben járni akaró Isten gyerme-kei 

részére. 

„Aki győz” – Ettől függ az örök sorsunk és a 

hollétünk, a felmérhetetlen mennyei örökségünk. 

Ezt a „nemes harcot” nem lehet fél szívvel meg-

harcolni. Jézus sem a fél szívét adta értünk, 

hanem az egészet. Ezért szól hozzánk is ilyen 

félre érthetetlenül az ige: „Adjad fiam a te szí-

vedet nékem, és a te szemeid az én utaimat 

megőrizzék.” (Péld. 23: 26) „Élek pedig többé 

nem én, hanem él bennem a Krisztus…” 

(Gal.2:20) „Mert én megtanultam, hogy 

azokban, amelyekben vagyok, megelégedett 

legyek.” (Fil.4:11) „Mindenre van erőm a 

Krisztusban, aki engem megerősít.” (Fil.4:13) 

Köszönöm szépen az igéket. 

 

Imádkozó szeretettel: Gyóni Józsefné 

 

 

Természetesen olvasóink és hallgatóink harcban állnak a járvány miatt is. Most egy olyan írást 

szeretnénk közre adni, melynek írója számos egészségi problémája mellett az „oltás - nem oltás” 

kérdését feszegeti… 

 

 

Bizony már évek is elteltek, hogy írtam nektek. 

Bocsánatot is kérek Tőletek és a Mennyei Atyától 

is. Az írásra a most jelen levő koronavírus 

késztetett és az, amit személyesen megtapasz-

taltam.  

Már januárban regisztráltam, hogy kérem 

beoltásomat. Bizony csak teltek a hónapok és 

nem akart jönni az értesítő, hogy mikor mehetek. 

Aztán nehezen márc. 23-án megkaptam az első 

Covid elleni oltást a Szőnyi kórház oltópontján. 

Elolvastam az utóhatások listáját, de már csak 

akkor, amikor rettenetes fejfájás, hányinger 

gyötört. Ez az esteli órákban lépett fel, mellé 

jelentkezett egy szédülés - pörgő szédülésnek 

mondják -, ez olyan, hogy alig lehet járni tőle és 

ha fekszem, akkor az egész ágy forog velem. A 

kínzó fejfájás nem akart szűnni. Megijedtem, 

mert a 2007-ben átélt agyembóliára 

emlékeztetett. Aztán másnapra elmúlt, de 

fizikailag teljesen elment az erőm, nagy 

fáradságot éreztem.  

Nem csak most mentem Istenhez elmondani a 

történéseket, hanem attól a perctől, hogy 

rádöbbentem, nem tudom kell- e nekem az oltás 

vagy nem. „Uram Istenem Te jobban el tudod 

dönteni, legyen meg a Te akaratod” – imád-

koztam. „Most is és a második oltás beadásánál 

is, vagy talán nincs is rá szükség? – Hogy 

legyen?Erre ember nem tudott pontos választ 

adni, az egészségügyben dolgozók is mást - mást 

mondanak. Uram, Jézusom,nincs rajtad kívül 

senkim sem. Sem a földön, sem a Mennyben nem 

gyönyörködöm másban”.  

Elérkezett április 13-a a második oltás ideje. 

Délutánra kellett menni. Amikor a doktor úr 

megkérdezte, hogy probléma nélkül zajlottak-e le 

az oltás utáni napok. Én elmondtam neki a 2007-

ben kapott agyembóliát is és az erős hányin-

gerrel járó fejgörcsöket, a pörgő szédüléssel 

együtt. Maga elé nézve gondolkodott, aztán 

megszólalt: igen, az erek falai nem bírják a 

terhelést! Aztán a körülötte álló asszisztenseknek 
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mondta: „inkább oltsuk be, mint hogy lélegeztető 

gépre kerüljön!” S ezzel ő maga el is végezte az 

oltást.  

„Igen, Uram akkor így akartad, de hogyan 

tovább? – az este és az éjjel?” 

Enyhe hányinger és fejfájás mellett elaludtam. 

De reggel ugyanúgy, mint az első oltásnál 

gyengén és fáradtan ébredtem. Aztán a reggeli 

áhítat olvasásakor nagy öröm és hála töltötte el 

szívemet. „Ne félj, Sionnak leánya.” (János 

12;15.) „Hajlékod az örök Isten, örökkévaló 

karjai tartanak” (5 Mózes 33;27) Higgy és 

számíts arra, hogy Isten megjutalmazza hitedet, 

hiszen Ő megígérte, hogy közbelép érted, amikor 

a legnagyobb szükséged lesz rá. „Félni fogják az 

Úr nevét napnyugaton és dicsőségét napkeleten, 

amikor eljön, mint egy sebes folyam, amelyet az 

Úr szele korbácsolt föl.” (Ézsaiás 59;19) 

És ezeknek az igéknek az igazságát 

megtapasztaltam! 

 

Szeretettel Komáromból Éva néni 

 

 

Miért tettük közzé ezt a nagyon is személyesnek tűnő levelet? Mert ezekben a napokban is nagyon 

sokan vívódnak azon, hogy mit kell tenni. Oltás, vagy sem? Igen ám, de a gyülekezetek életét is 

befolyásolja ez a döntés. Egyre-másra hallunk olyan esetekről, hogy bár szívesen indulna valaki, 

mert akár már lehetne is menni, de tudja, hogy olyanokkal fog találkozni, akik elvből megtagadták 

az oltás felvételét, tehát veszélyt jelenthetnek… Mások meg azért nem mernek lépni, mert mint 

levélírónk is leírta, félnek a mellékhatásoktól. Milyen bölcs, ha valaki ilyen helyzetben Istenhez 

fordul, s alázattal engedi magát vezetni.  

 

Hadd osszunk meg néhány imatémát is! 
 

 A MERA csapata is átélte a koronavírus fenyegetettségét. Van olyan önkéntes munkatársunk, aki 
már 7. hete küzd a fertőzéssel.  

 A stúdió még mindig nagyon részlegesen üzemel, a bibliaórák felvétele, vagy az interjúk még 

mindig különös módszerekkel készülnek ahhoz, hogy a hallgatók ne szenvedjenek hiányt. De 

nekünk is szem előtt kell tartanunk a szabályok betartását és egymás védelmét. Ugyanakkor az 

egymástól való elzártság nagy terhet ró mindannyiunkra. Testi és lelki védelemért könyörgünk. 

 A járvány idején jó néhány új készüléket kellett vásárolnunk – éppen a helyzet kényszerítő ereje 
miatt. Ugyanakkor a fejlesztés még nem ért véget, hiszen a következő hónapokban a stúdió 

munkáját is újra kell szervezni, indítani. 

 A koronavírus időszaka alatt jó néhány új műsor indult. Ám a fenntartásukhoz új, erőkre is 
szükség van. Imádkozunk új önkéntes munkatársakért. Csak olyanok jöhetnek számításba, akik 

teljes mértékben azonosulni tudnak a MERA célkitűzéseivel, rendezett, hívő életet élnek, s akiket 

nem csak a gyülekezetük ajánl, hanem a próbaidő alatt megbízható, érett lelkiségről, hozzáállásról 

tesznek tanúságot. 

 Természetesen az is kérdés, minek kell fennmaradni, s mi az, aminek az ideje a vírusveszély és az 

élet normalizálódása után részben, vagy egészben lejár. 

 Az Antenna magazint ebben az évben háromszor terveztük kiadni, de már most nagy sürgetést 
kapunk olvasóinktól a következő szám kiadására. Vajon lesz-e erő és anyagi fedezet megfelelni 

ezeknek a kívánságoknak? 

 Az Antennát sok éven át nyomtató nyomda tulajdonos váltáson megy át. Úgy tűnik, új lehetőség 
után kell néznünk, s talán már mutatkozik is egy, de szeretnénk hosszú távú döntést hozni és 

együttműködési megállapodást kötni… 

 

Ha valaki szívesen állna be a szolgálatba, de vívódik, mert alkalmatlannak érzi magát, talán 

segítség lesz munkatársunk, Kulcsár Anikó alábbi írása! 

 



Hírlevél – 2021/4  [4] 
 
 
 

MERA hírlevél     2021/4 

Az Úrtól van - (Ki alkalmas a szolgálatra?) 
 

„Az Úr azonban ezt mondta nekem: Ne mondd, 

hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak külde-

lek, és hirdesd, amit csak parancsolok!”(Jer. 1.7) 

Jeremiás próféta elhívása kapcsán újra rám terhelő-

dött az a kérdés, hogy ki alkalmas Isten szolgálatá-

ra? A fiatal? Az idős, vagy a középkorú? Nem hi-

szem, hogy az a lényeg, hogy ki hány éves, hiszen 

nincs olyan életkor, amikor elég jók, elég felké-

szültek, elég alkalmasak lennénk a Mindenható 

Isten szolgálatára. Ő túl szent, és túl hatalmas ah-

hoz, hogy mi, halandó emberek méltók lennénk 

arra, hogy Őt, a mindenség teremtőjét és Urát 

képviselhetnénk. Porszemek vagyunk mi hozzá 

képest, akiknek a tudása meglehetősen korlátolt és 

véges, s akiknek nincs igazságuk önmaguktól, 

hiszen a bűn rabságában élünk.  

Egyedül Isten tehet alkalmassá minket arra a 

feladatra, melyre elhív. Pál a korintusi testvéreket 

is erre emlékezteti, amikor határozottan kijelenti, 

hogy nem önmagunktól, a magunk erejéből va-

gyunk alkalmasak, hanem a mi alkalmasságunk az 

Istentől van. S Istennek nem akadály se az életkor, 

se a bőrszín, de még az se, hogy valaki férfinek 

vagy nőnek születik-e. Ő az engedelmes, megtisz-

tított szívű és életű eszközöket keresi, azokat a 

cserépedényeket, melyeket megtölthet tartalommal, 

s akiken keresztül tisztán áramolhat át igéje. 

Ez sokszor nem könnyű feladat, hiszen nem ígérte 

sehol sem Urunk, hogy az Ő szolgálata rózsákkal 

szegélyezett út lesz. Azt viszont mondta, hogy 

„Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem 

üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet 

megtartották, a tieteket is meg fogják tartani.” 

(Jn.15.20.) De megígérte, hogy nem hagy magunk-

ra ebben a munkában, sőt nem hagy minket 

erőnkön felül terhelni sem, hanem velünk lesz a 

világ végezetéig. És azt is kijelentette, hogy aki 

néki szolgál, megbecsüli azt az Atya. Micsoda 

kiváltság! 

Azért ezen az életkor kérdésen érdemes még egy 

kicsit gondolkodni, hiszen Jeremiás is rögtön azzal 

védekezett, amikor Isten a szolgálatába hívta, hogy 

ő bizony túl fiatal még, s ezért nem alkalmas erre a 

feladatra. Úgy gondolom, hogy ez bizony valós 

probléma. Ha túl fiatal az ember, az lehet akadály, 

hiszen tapasztalatlan még, a tudása is lehet 

hiányos, s nincs elég tekintélye sem, tehát valószí-

nűleg nem igazán veszik komolyan a többiek. 

Ráadásul még sok minden előtte van: a pályavá-

lasztás, a párválasztás, a szakmai előmenetel, s az 

egzisztencia megteremtése, tehát ha őszinték va-

gyunk nincs igazán se ideje, se ereje az Úr 

szolgálatára. Majd ha egy kicsit megállapodott az 

élete… 

Igen ám, de ki gondolta volna, hogy a családfenn-

tartás, a gyerekek nevelése, a munkahelyi 

elvárások ennyire igénybe veszik az embert, még 

létezni is alig marad ereje, nemhogy még az Úr 

szőlőjében is munkálkodni! Csak egy kicsit la-

zuljon a helyzet, majd akkor teljes erőbedobással 

lehet végezni a misszió munkát! Különben se 

érdemes félvállról venni ezt a szent szolgálatot! 

Hát igen. Az élet gyorsabban tovasuhan, mint a-

hogy azt az ember gondolná! Hogy már az unokák 

hada veszi körül az embert, s itt is be kell segíteni, 

meg ott is, s ráadásul az erő se a régi már, meg itt 

is sajog, meg ott is! Hiába! Nehéz az élet! „Látod 

Uram, hogy szolgálnék én, de tudod, hogy mennyi 

bajom van. Csak nem várod el egy ilyen megfáradt, 

kivénhedt embertől, hogy olyan fürge és elszánt 

legyen, mintha fiatal volna?!” 

Hát erről ennyit! Ugye olvasóim is érezték, hogy 

kifogást mindig, minden életkorban hozhat az 

ember, s még igazságtartalma is van annak, amit 

mond. Csak hát Isten nem kifogásokat vár tőlünk, 

meg logikus magyarázatokat arra, hogy miért nem 

csináljuk azt, amit kér, hanem engedelmességet. 

Mégpedig most. Ugyanis a most a legjobb idő az 

Úr szolgálatára. A holnap ki tudja, hogy mit hoz, 

de a ma még a kezünkben van. 

Kulcsár Anikó 

 

 

Végül hadd köszönjük meg az elmúlt hónapok imatámogatása mellett az adományokat is! S mivel 

az adóbevallások idejében vagyunk, tisztelettel kérjük, hogy az 1% felajánlásánál gondoljanak a 

MERA munkájára is. Ha a környezetükben valakinek kérdés, kinek ajánlhatnák fel az 1 %-ot, 

beszéljenek nekik a MERA szolgálatáról.   Adószám: 18007411-1-42 

Isten áldását kívánjuk minden Olvasónknak!  
 


