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„A jel pedig ez lesz számotokra:
találtok egy kisgyermeket, aki
bepólyálva fekszik a jászolban.”

Lukács 2,12
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A szerkesztő
üzenete
2017 végére értünk. Ez az utolsó
Antenna, amit ebben az évben kézbe adunk, s bizonyára észreveszik
majd kedves olvasóink, hogy nagyon sok szerző működött közre
elkészültében.
Hálásak vagyunk Istennek,
hogy most is közreadhatunk
egy evangélizációs sorozatot:
Megreformált életek a Bibliában
címmel. Annak is örülünk, hogy
olvasóink és hallgatóink lendülete nem fogyott el, s az Isten által
átformált életekről szóló megrendítő bizonyságtételekből még ebbe a számba is jutott. Most, hogy
az ünnepek közben és között talán egy kicsit több idő jut majd az
olvasgatásra is, bizonyos vagyok
benne, hogy aki rászánja magát,
igen gazdag lelki tartalmat, nagyon
fontos információkat talál magazinunkban.
2017 Adventjén Isten áldását kívánom a Kedves Olvasónak a Krisztus
születésének emlékünnepére, de az
újesztendőre is. Hadd búcsúzzak a
régi, szép keresztyén köszöntéssel:
„Jövel, Uram Jézus, hamar”
Kulcsár Tibor

Karácsony közeledtén
Karácsony közeledtén
valami jóleső feszültség
izgalma árad szerte bennem:
A tenni, a teremni–vágyás
meggazdagító kényszere.
Nincs aranyam, tömjénem,
mirhám,
csak íme, e gyümölcsöző vágy,
e mindenkinek jót kívánó,
öröm–sarjasztó akarás.
Karácsony örök Gyermeke,
eljött és jövendő Messiásunk!
Ó add, hogy adni tudjak,
Hogy életemnek értelme legyen!
Füle Lajos

Meggyőződésem,
hogy mi, akik Isten
g yer mekeinek
mondjuk magunkat,
szeretnénk készen
várni Urunkat, és
munkában, de sokszor az az érzésem,
hogy egy kicsit túlmisztifikáljuk a szolgálat kérdést. Mert, gondolják sokan,
annak valami rendkívülinek kell lenni, lehetőleg tömegeket megérintőnek,
vagy legalábbis valami olyasminek,
amit mindenki úgy definiál, hogy ez
ám a missziómunka! Pedig Isten néha
sokkal magától értetődőbb dolgokat
vár tőlünk, például olyan apróságokat, melyeket azért tudunk megtenni,
mert mondjuk értünk hozzá.
Balogh Miklós költő-lelkipásztor szavai jutnak eszembe, aki úgy emlékezett
édesapjára, hogy cipészként időnként
kihagyta a hétköznap esti gyülekezeti
alkalmakon való részvételt, helyette
rászoruló, nagyon szegény emberek
cipőjét javította, foltozta szeretetből.
Ilyen alkalmakkor családját azzal bocsátotta útjára, hogy menjetek csak
Isten házába, én most nem mehetek,
mert nekem speciális istentiszteleten
kell ma részt vennem…
Honnan volt ez a „kell”, hiszen emberileg semmi haszon nem származott belőle: fogyott az alapanyag, az
erő, nem termelődött profit, elszállt
a szabadidő…Nem folytatom, mert ez
a szemlélet istentelen. Isten királysága ugyanis máshogy működik, itt
nem az extra profit a fontos, hanem
a krisztusi szeretet.
Túrmezei Erzsébet egyik költeményének visszatérő sora jut az eszembe:
„Tedd meg, ha teheted! Mindig arra a
harmadikra hallgass, mert az a szeretet!” (Túrmezei Erzsébet: A harmadik)
S ha ez a szeretet az indíték, akkor
rányílik a szemem a körülöttem levő emberekre, s azokra az apró vagy
nagyobb hiányokra, melyeket pont
én tudok betölteni. Talán meglátom
a hullafáradt kismamát, akinek lehet,
hogy csak arra lenne szüksége, hogy
valaki tologassa a babakocsit, amíg
kitakarít vagy bevásárol, vagy a nagyobb testvérért rohan oviba, iskolába.
Esetleg a szomszéd idős nénit, vagy bácsit hozza elém Isten, akinek meg pont
az a baja, hogy senki sem nyitja rá az

ajtót, s nincs akivel megossza magányát. Egy hajdan volt kismama levele
jut eszembe, aki veszélyeztetett terhesként minden nap átsétált a szomszédba
a szinte magatehetetlen nénihez, akivel
együtt Bibliáztak, együtt beszélgettek.
„Ő tanított meg igazán imádkozni.” –
summázta ezeket az alkalmakat, immár több évtized távlatából.
A szakmám, mellyel a mindennapi
kenyerem keresem, miért ne lehetne
a szolgálatom is? Orvosként gyógyíthatom úgy a betegeket, hogy abból a
krisztusi szeretet melege sugározzon, ne
csak a „még egy ellátandó eset” kényszeredettsége.
Tanárként terelgethetem úgy a rám bízott életeket, hogy mind a tudomány
területem iránti szeretetem, mind az
emberségem követendő mintává váljon diákjaim előtt.
A példák száma kimeríthetetlen, s mindenkinek személyes felelőssége megkeresni és meglátni azokat a réseket,
melyeket pont velem akar betölteni
a Mindenható Isten. S bármennyire
hihetetlen, Isten keresi azokat, akik
alkalmasak és készek a szolgálatra,
ugyanis Ő nem akarja népe vesztét. Így
üzent már Ezékiel prófétán keresztül:
„Kerestem köztük valakit, aki építené
a falat, és odaállana a résre színem
elé az országért, hogy ne pusztítsam
el, de nem találtam.” (Ezékiel 22,30)
Azokban a napokban bármennyire is
elkeserítő, még Isten sem talált olyanokat, akikre számíthatott volna, mivel a nép eltávolodott Urától, velejéig
megromlott, ahogy a fejezet korábbi
verseiben olvashatjuk.
Ma vajon találna olyanokat a Minden
ható, akik odaállnak a repedésekre?
Hasznos lenne, ha mindegyikünk saját magának tenné fel a kérdést: „Én,
személy szerint alkalmas lennék vagy
vagyok a feladatra? Isten ugyanis ma
is keresi azokat, akik odaállanak a résre színe elé az országért. Imádkozni,
könyörögni, esedezni a legmagatehetetlenebb, legelesettebb, legöregebb
ember is tud. Egy feltétel azért van:
alkalmasnak kell lenni a munkára.
Az alkalmasság pedig tőle van. (Lsd.
2 Kor 3,5)
Az Úr Jézus szavaival zárom soraimat:
„Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál!”
(Lukács 12,43)
Kulcsár Anikó
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„Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi
nap…” (Zsolt 90, 4)
Az erdélyi Ma
gyarózdon – a valamikori grófi birtok
területén – működteti a Bonus Pastor
Alapítvány a szenvedélybetegek otthonát. Évek óta hallom a híreket a
Szabadító Jézus Krisztus munkájának
szívet lelket melengető eredményeiről. Egyik műsorunkban Gombola
András megrendítő bizonyságtételben idézte fel, hogyan lett az alkohol,
s a drog rabja sikeres sportolóként,
és csúszott egyre mélyebbre. Emberi
roncsként került ebbe az otthonba,
ahol megismerte Jézus Krisztust, és
hosszú, küzdelmes harcok után teljesen szabad ember lett.
Nemrégiben az alapítvány vezetője,
Horváth Levente kolozsvári lelkipásztor számolt be műsorunkban az otthon
létrejöttéről. Bevallom, olyan hatással
volt rám az elhangzott csodák sorozata, az imameghallgatás különös módja, hogy azóta is szívemben forgatom
a hallottakat.
„Egy régi grófi uradalmat kaptunk
meg” – idézte fel a kezdeteket Horváth
Levente, a Bonus Pastor Alapítvány ve-

hangzottakra, egy hajléktalan volt.
Odacsoszogott hozzá mondván: – én
is alkoholista voltam, a keresztyének
segítettek rajtam. Még az utcán vagyok,
de már van életcélom, és úgy örülök,
hogy Romániában is létrehoznak egy
ilyen szolgálatot; szeretném felajánlani minden megtakarított pénzemet.
Kihúzott a zsebéből egy kis zacskót: –
15 font van benne, elviszi nekik? – tette
hozzá szégyenlősen. Egészen a hatása
alá kerültem a beszámolónak” – folytatta Horváth Levente – „és visszaírtam Paul barátomnak: – most adnád
fel, amikor minden idők legnagyobb
adományát tudtad megszerezni? Ez a
hajléktalan minden vagyonát odaadta; most már hiszem, hogy az Úr kirendeli a szükséges anyagiakat! És a
csoda megtörtént!”
A grófi birtok az első magyar költőnő, Petrőczy Kata Szidónia tulajdona
volt; ebben a kastélyban – ahol most a
szenvedélybetegek gyógyulnak, szabadulnak – írta gyönyörű istenes verseit.
300 évvel ezelőtt azért imádkozott és
ajánlotta fel a birtokát Istennek, hogy
az Úr tegye azt egész Erdély áldására.
Hogy az imák mikor és milyen formában hallgattatnak meg, az a szuverén
Úr titka, hiszen az Úrnál egy nap an�nyi, mint ezer esztendő!
Ki is volt ez a mélyen hívő, nagyon so-

zetője. „A teljesen tönkrement épületek
lakhatóvá tételéhez rengeteg pénzre
és munkára volt szükség. Emberileg
képtelenségnek tűnt a megvalósítása!
Folyamatosan imádkoztunk azzal a bizalommal, hogy Istennek minden lehetséges! Többek között egy Londonban
élő tazmániai testvérünk próbált ittott gyűjteni. Egyszer levelet kaptam
tőle, melyben szomorúan írta, hogy
lassan feladja, mert csak apró pénzeket kapott eddig. Legutóbb például
egy világi közösségben beszélt rólunk,
s az egyetlen ember, aki reagált az el-

kat szenvedett arisztokrata asszony?
Igazi Kárpát-medencei sors az övé.
A kárpátaljai Beregszentmiklóson
született 1658-ban. A Wesselényiösszeesküvés után édesapjának, özvegy
báró Petrőczy Istvánnak menekülnie
kellett, és kislányával a sokkal szabadabb Erdélyben talált otthonra.
Petrőczy Kata Szidónia itt nőtt fel és
ment feleségül gróf Pekry Lőrinchez.
Ózdon (jelenleg Magyarózd) éltek, illetve a fiatalasszony legtöbbször férje
nélkül, a sorban születő gyermekekkel. Pekry Lőrinc az akkori politikai

körülmények miatt sokat volt távol,
de sokszor került önhibájából is olyan
helyzetbe, hogy menekülnie kellett.
Habsburgok, törökök harcoltak egymással, majd kirobbant a Thökölyfelkelés is.
A kastély úrnője korának egyik legműveltebb asszonya volt, sokat olvasott és
ő maga is verselni kezdett – anyai érzéseit, házaséletének csalódásait, hazája
sorsa iránti aggódását énekelte meg. Az
Erdélyben is elterjedő pietista ébredési mozgalom idején ismerkedett meg a
német pietista irodalommal, melyből
sokat fordított magyarra. Egyre jobban Isten felé fordult, mély hitre jutott.
Ettől kezdve versei Megváltója iránti
háláját, szeretetét tükrözik; buzgó könyörgések. Az állandóan változó politikai körülmények és csapodár férje
sok szenvedést okoztak neki. 11 gyermeket hozott a világra, öten maradtak
életben. Zaklatott életében Jézustól
kért és kapott erőt, melyről versei tanúskodnak. „Mint sebes szelek zúgási, /Tenger vize áradási, /Olyak, mint
vizek folyási, /Bánatimnak újulási.”;
„Igaz Isten ne hagyj, tűrésre erőt adj,
/Nyújtsad segedelmedet, /Enyhéts szívem kínját, gyógyítsad fájdalmát, /Ne
vond meg kegyelmedet, /Vedd hozzád
lelkemet, szánd meg gyötrelmimet, /
Hadd áldjom szent nevedet!”
Amikor Pekry Lőrinc a Rákócziszabadságharc mellé állt, feleségét és
öt lányát – megtorlásul – Rabutin császári tábornagy Nagyszebenbe vitette,
ahol egy évig raboskodtak. Petrőczi
Kata Szidónia 1705-ben a császáriak
elől Moldvában keresett menedéket,
Erdély felszabadítása után térhetett
vissza birtokára, de 1707-ben újra menekülnie kellett. Először Huszton, majd
Rákóczi beregszentmiklósi kastélyában talált otthonra lányaival, és itt is
halt meg 46 éves korában. A Rákócziszabadságharc leverését már nem érte meg. Huszton temették el. Az ózdi
kastélyban rejtőző verseire 1861-ban
találták rá.
„Áldott légy örökké teljes Szent
Háromság, /Az ki bír mindennel, Ő a
hatalmasság, /Hiszem, hogy nékem is
lészen irgalmasság, /Tőle megadatik
üdvösség s boldogság.”
Zika Klára
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Isten Jákób életét nem csak megreformálta, hanem újjá is tette! Boldog
ember az, aki vallhatja: Íme újjá lett
minden! Az első örömhír, hogy mindez lehetséges. Lehet Jákóbból Izráel,
csalóból – mert neve ezt jelenti –
Isten harcosa, hőse. Egyszer régen,
egy nem használt kútba beleesett egy
gyerek. A felnőttek nagyon tanácstalanok voltak, hogy húzzák ki onnan.
Nyilvánvaló volt, hogy ő magától kijönni nem tud, kívülről kell neki segítség. Több órás próbálkozás után
végül sikerült felhozni a gyermeket.
Milyen nagy volt az öröm és
a hála! Kedves testvérem!
Lehet, hogy úgy érzed, te
is ilyen kútban vagy –
reménytelennek tűnik
minden. Dávid a 65.
zsoltárban így vall
erről: „Bűneim erőt
vettek rajtam, vétkeinket Te bocsásd
meg.” Lehet, hogy
szenvedélyek rabságában vagy, családi,
munkahelyi problémákkal küszködsz.
Istennek azonban kész
terve van az a te megmentésedre is. Ezt a megmentési tervet Jézus Krisztusban
ismerhetjük fel: „Azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett.” Így mentette meg
Zákeust, aki saját kívánságainak mély
kútjába került, a samáriai asszonyt parázna életéből, és még sokakat. Jézus
Krisztus ma is él! Ő adhat neked is
új életet, új szívet, hiszen ígéri: elveszem testetekből a kőszívet és adok
hússzívet. Ő szülhet újjá, és téríthet
magához drága vonzásával.
Nézzük, hogyan történt ez Jákób életében. Izsák egyik fia ő, és van egy
ikertestvére, Ézsau. Ravasz tervet
eszelnek ki édesanyjával, hogy megszerezzék Izsáktól az elsőszülöttnek
járó áldást, mely Ézsaut illette volna
meg. De hogy a látszat meglegyen,
megveszi ezt a jogot az éhes Ézsautól,
egy tál főzelékért. Ézsau azt mondja:
minek nekem az elsőszülöttségem,
hiszen én vadászként úgyis halni járok; de jól jegyezzük meg: a másik
ember bűne nem visz engem előbb-

re a kegyelem útján! Isten nem ilyen
úton akarta megáldani Jákóbot. Bűne
következménye lesz a menekülés, a
rejtőzés, kivetettség, hazudozás. 20
évig hordozza még cselekedetének
következményeit.
Az első állomás a menekülés útján
Béthel (1. Mózes 28,10-21.), ahol Jákób
egy létrát lát, amely összeköti az eget
a földdel és angyalok járnak rajta. Ez
a kegyelem jelképe, ugyanis a bűneset
óta el van választva a menny és a föld.
Bábelben olyan tornyot akartak építeni, amin fel lehet jutni Istenhez,
de ez lehetetlen – csak Isten
juthat el hozzánk. Ma
is így van: a vallások
azt keresik, hogyan
jutunk el Istenhez;
az Ige meg azt hirdeti: Isten hogyan
jutott el hozzánk
– az Ő egyszülött
fiát küldi e világra, hogy éljünk
általa. Ha alá
nem hajol, ha testet nem ölt, ha le
nem jön Jézusban
az Ő kegyelme, semmi esélyünk nem lenne
az új életre, az üdvösségre. Istennek azonban
semmi sem lehetetlen – Jézus
Krisztusban valósul meg ez a kapcsolat. A bétheli látomás utalás a
keresztre, ami összeköti a mennyet
a földdel, hiszen csak Jézus által mehetünk be a mennybe. De még nem
érti Jákób: azt mondja, félelmetes ez
a hely, nem egyéb ez, mint Istennek
háza, mennynek kapuja. De ő még nem
lép be ezen a kapun. A mi Istenünk
bennünket is hív Igéjén keresztül,
megmutatja az eszközt, a golgota keresztjét, melyben meg is büntette, és
el is engedte a bűnt!
Jákób a helyet tartja szentnek és
nem az élő Istent. Nincs még új élete. Örülnie kellett volna: itt van Isten
köztünk! Neki az Ő jelenléte félelmes.
Többen mondják nekem: félelmes hely
a templom; tömegiszonyom van, ros�szul leszek az Istentiszteleten. Ilyen a
kemény, megtéretlen, újjá nem született szív. Nekünk a templom, imaház miért kedves? Mert ott van az

Úr! Ha neked még nem kedves hely
a gyülekezet közössége, nincs még
újjá tett életed!
Jákób Béthelben fogadalmat tesz:
ha velem lesz Isten, ha ad ruhát és
eledelt, akkor ő lesz az én Istenem.
Pedig Istennek nagy ígéretei voltak
számára: ő azonban nem a hit útján
jár: nem tud hinni az ígéreteknek.
Ő szab feltételeket az őt feltétel nélkül szerető Istennek. Mit akar? Azt,
hogy Isten gondot viseljen róla: ez is
bizonyítéka még régi életének. Sok
ember megelégszik ennyivel: Isten
adjon neki, lehetőleg azt, amit ő maga kér tőle. Ezzel szemben Isten mit
akar velünk? Szabadítani bennünket.
„Keressétek először Isten országát és
az ő igazságát!” Azután majd betölti
szükségeinket az ő gazdagsága szerint.
Kedves Testvérem! Te megelégszel azzal, hogy Isten ad neked ruhát, ételt,
meleg lakást, szép családot, vagy azt
kéred: új szívet adj, Uram, énnekem.
Jákób nem tudja elfogadni a kegyelmet. Hogyan gondolkodik? Nem érdemlem meg. Csakhogy a kegyelem
nem érdemből van, ezért kegyelem.
Adni akar Istennek. Jákób üzletel
Istennel: a hitetlen ember üzlettársat lát Istenben. Ha ad, akkor én is:
ha meggyógyulok, ha a gyermekemet
felveszik az egyetemre, és jönnek a fogadkozások. Pál római levelében ezt
szépen kifejti. Egyszer bejött hozzám
egy néni: lelkészlakást építettünk, hoz
5000 Ft-ot, ez akkor egy havi fizetés
volt. Úgy adta ide, hogy hozzáfűzte:
tudom, hogy Isten tízszeresét fogja visszaadni nekem. Ez igaz, de ne
rendelkezzem én Istennel, hanem Ő
rendelkezzen velem! Ó milyen nagy
szüksége van Jákóbnak megreformált életre!
Mi a nagy örömhír? Isten mégsem
veti el ezt az embert! Az, hogy ma
hallod ezt az Igét, ez is bizonyítéka
ennek az igazságnak. Jeremiás siralmai könyvében van ez az Ige: „Az Úr
kegyelmessége az, hogy még nincsen
végünk, mert nem fogyatkozik el az
ő irgalmassága”. Lehet, hogy te lemondtál már saját magadról, de Isten
nem mondott le rólad. Amit elkezdett,
azt végbeviszi és teljességre juttatja.
Évek telnek el, sok minden történik
Jákóbbal Lábán házánál. Megnősül,
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gyermekei születnek, gazdagodik,
de még mindig nincs új élete. Kíséri
őt a múltja, bűnei, régi természete,
nagy ravaszsága. Állandóan taktikázik, akkor is, amikor hazaindul,
és az Ézsauval való találkozásra készül. Mitől fél? Bűnei következményeitől, és nem a bűnei izgatják. Olyan
ez, mint amikor a lázas beteg a lázát
csillapítja, de az okot, ami miatt lázas, azt nem keresi. Pedig azt kellene megszüntetni, meggyógyítani,
és akkor elmúlna a láz, mint következmény. Hány ember van, aki nem
a bűntől irtózik, nem a bűnt gyűlöli meg, hanem a következményektől
fél: kitudódik, számon kér valaki érte,
szégyent hozok a gyermekeimre, börtönbe kerülök. De nem gondol arra,
hogy a bűnnek nem csak ideig tartó,
de örök büntetése is van: a bűn zsoldja
a halál, és ez az ige így folytatódik „…
de Isten kegyelmi ajándéka örök élet
Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Tudod-e, hogy van örök következménye a bűnnek? A kárhozat. És Jákób
nem gondol arra sem, hogy a bűn
Istennek szentségét bántja. Hogy azt
cselekedtem, ami gonosz a Te szemeid előtt, mondja Dávid. De „… boldog

ember az, akinek bűne megbocsáttatott, vétke elfedeztetett, boldog ember
az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.”
Hadd kérdezzem meg: ilyen boldog
ember vagy már? Azért vagy boldog,
mert megbocsáttattak a te bűneid?
Mert az adhat bocsánatot, aki ellen
elkövettük a bűnt. Jákób sok ajándékot visz Ézsaunak, még imádkozik is,
csak egyet nem tesz, amit pedig kellene, hogy leboruljon és azt mondja:
bevallom hűtlenségemet az Úrnak.
Nem adja még fel magát. A maga
módján akarja elrendezni a bűnt. Jó
lenne eljutni oda, hogy semmit nem
tehetünk. Ahogy Béthelnél: vallásos
kegyes cselekedetekkel nem ment és
most sem megy semmire. Mert nem
neki kell tenni, hanem hittel ránézni
arra az ígéretre, Aki eleget tesz Isten
igazságának, Aki megbékít bennünket az Atyával, Jézus Krisztusra. Erről
tudott az Ószövetség népe, mint ígéretről, mi pedig tudunk, mint megvalósult, beteljesedett ígéretről: „Áll a
Krisztus szent keresztje… áldássá lesz
ott az átok, megbékéltet a kereszt, el
nem múló boldogságod, békességed
ott keresd”.
És hadd legyen szó a történet végé-

ről is, hiszen itt látjuk, hogy feladja
a sok mesterkedést, ravasz terveket.
(1.Mózes 32,24-30.), és Penuélnél a
hajnal már nem Jákóbot talál, hanem
Izráelt. Nem azért, mert ő eljutott
erre, hanem, mert Isten kegyelmesen cselekedett az életében. Honnan
tudjuk? Addig az apai áldás volt számára fontos, most Isten áldását kéri.
Azt mondja: „Nem bocsátlak el, míg
meg nem áldasz engem!” Ez jobban
kell nekem, mint vagyon, gazdagság,
család, gyermekek, mint minden földi
jó. Addig mire törekedett? Hogy Ézsau
megbocsásson neki. Most mi lesz a
fontos? Hogy Isten bocsánatát elnyerje! Mit akart régen: Isten ajándékait.
Most mit akar? Hogy Isten legyen jelen az életében – nem az ajándék lesz
fontos, hanem az ajándékozó!
Kedves Testvérem, van ma is ilyen szabadulás, engem is így szabadított meg
az én drága Uram. Rajtad is egyedül
Ő könyörülhet. Higgy neki, borulj le
a kereszt alatt, ragyogjon fel neked a
töviskoronás király, Jézus Krisztus!
Benne, általa áld meg Isten téged is
új élettel, új szívvel. Higgy az Úr Jézus
Krisztusban és üdvözülsz!
Horváth Géza

Ha megvalljuk bűneinket…
Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével:
„Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és
a nagyokat.” (Zsolt 115,13)
Köszönöm az áldáskívánást, amit meg is kaptam és
kapok az Úrtól. Hála az Úrnak, jól vagyok, egyedül, de
nem magányosan, mert az Úr velem van. Életem egyik
legszebb idejét élem, csend és nyugalom van körülöttem
kívül és belül. Karácsonyra megajándékoztak a fiaim internettel, és vallási műsorokat nézegetek benne. A böjti
időben nem fogyasztok reggelit, csak ebédet és vacsorát.
Ez testileg is igen jó, jobb az étvágyam. Nem tudom,
hogy kik imádkoztak értem, de eltűnt az életemből a
rendszeres rádió és TV nézés. Csak a MERÁ-t hallgatom. Ezért van a csend és nyugalom. Egy régi bűnöm
is nyugvópontra került. Az 50-es évek elején több télen
át öt ölfát jártunk vágni a barátainkkal a gánti erdőbe.
De volt olyan is, hogy kidőlt vastag fákat gyűjtöttünk.
Ebből mi kettőt egy egylovas kocsival hoztunk el, illetve
annyi jutott. Sajnos a Sátán megkísértett bennünket,
mert még másik két kocsival is elhoztunk - magyarul
loptunk. És ez most vált égetővé. Régebben ezt elmondtam egy lelkésznek is, aki azt mondta, hogy te ezt már
igen megbántad és megvallottad az Úrnak, ezzel el van
intézve. De ez most újra előjött, és kész volt a szívem
arra, hogy elmenjek a Csákvári Erdőgazdasághoz ezt
a dolgot feltárni és jóvátenni. Előtte ezt szűk testvéri
körben megbeszéltük, és mondták, hogy majd mutogatni fognak egy bizonyos pontra, ahol valami nincs

rendben. Így hetedikén megjelentem Csákváron az irodában és előadtam a falopás történetét. Belépve a titkárnővel találkoztam, és ő kérdezte, hogy kit keresek.
Én mondtam, hogy az igazgató urat vagy a helyettesét
keresem. Ő közölte, hogy nincsenek benn és egy másik
irodába vezetett, ahol egy erdőmérnök és egy nagybajuszú, zöldkalapos erdész volt jelen. Vallomásom után
igen meg voltak lepve, és ülőhellyel, kávéval kínáltak.
Az erdész úr többször mondta, hogy ilyen még nem volt
náluk. Köszönték, hogy elmondtam, de várjam meg az
igazgató urat, mert ők ebben nem dönthetnek. Kb. 15
perc múlva megjött az igazgató úr, és elmondtam neki
a régi falopást és azt is, hogy a lovaink sajnos nemsokára elpusztultak. Mondtam, hogy a kb. 20 mázsa fa árát
kész vagyok a mai áron megfizetni. Ő kérdezett egy pár
dolgot az akkori körülményekről, és látta, hogy józan
vagyok. Azt mondta, hogy ők csak áru ellenében tudnak pénzt elfogadni. Fordítsam az összeget jótékonysági célra. Azt is mondta, hogy az a hely már nem is
hozzájuk tartozik, hanem a pusztavámi irodához. A
beszélgetés idején többen a hátam mögött kíváncsiak
voltak, hogy mi lesz a döntés.
Sokan mondják, hogy Isten szeretet. Ez így is van. De
Isten bűngyűlölő is, különösképpen háza népe életében. Amit az emberek ellen vétettünk, még itt a földön
el kell rendezni, még ha későn is van. Nálam ezt most
látta jónak az Úr…
F. József, Zámoly
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Isaac Newton (1642-1727)

Newton, a híres természettudós a
következőképpen beszéli el megtérése történetét: „Bementem a
szobámba, magamra zártam az
ajtót, térdre hullottam és felkiáltottam: Uram, segíts nekem, mert
elveszek! Elhatároztam, hogy sem
nem eszem, sem nem iszom, amíg
nem találom meg az Isten országát. Tovább imádkoztam, de nem
találtam semmi könnyebbülést.
Ismét járkáltam föl, s alá, kön�nyeim úgy hullottak, mint valami nagy esőcseppek. Harmadszor
is térdre borultam, de most sem
világosodott meg előttem egy ige
sem, ami nekem a megmentést
hozta volna. Úgy voltam ottan az
Úr előtt, mint egy nagy gonosztevő a bírája előtt. Azután így
szóltam: Uram, legyen meg a te
akaratod! Akár elveszítesz, akár
megmentesz. Ebben a pillanatban megjelentette magát nekem
az Úr Jézus, mint aki bűneimért
feszíttetett meg, olyan világosan,
mintha testi szemeimmel láttam
volna Őt. A szívem szabaddá lett a
bűn adósságától, a gyötrő félelemtől, és nyugalom, vidám békesség
töltötte be lelkemet.”

Ruth - egy moábita nő Jézus nemzetségi táblázatában
Vajon miért tartotta fontosnak a
Szentlélek (Isten), hogy Jézus (a Fiú
Isten) földi nemzetség táblázatában
egy moábita származású személy is
helyet kapjon? És hogyan kerülhetett
oda Ruth? (Máté ev 1,5)
Talán nem is gondolsz arra, hogy egy
migránsnak is része volt ebben. Aztán
maga Ruth került migrációba, és sok
évvel később Jézus is menekülésre
(migrációba) kényszerült nem sokkal
születése után.
A Nagy Rendező (Theos) kézben tartja az eseményeket. Még a helytelennek tűnő döntéseinket is felhasználja
terveinek dicsőséges megvalósítására. Közben nem hagyja el az Övéit, de
formálja, neveli őket.
A gazdasági válság, megélhetési gondok között egy zsidó férfi feleségével és
fiaival külföldre menekül. Bár akkor
még nem voltak deviza hitelek, amihez ez segítségnek látszott volna, megpróbáltak Moáb földjén boldogulni.
Nincs teljes képünk az életükről, de
vendégmunkásokként kapcsolatokat
építettek. A fiúk hamarosan megnősültek: moábita lányokat vettek feleségül. Vajon az idegen istenek vesznek
erőt a zsidó menekülteken, vagy ők
fordulnak el bálványaiktól? …
… és ott maradt három özvegy. A zsidó
férfiak meghaltak, Naómi és két menye férj nélkül maradtak. Naóminak
mi értelme lenne továbbra is ott
maradni idegen földön? De szabad-e magára hagynia menyeit, akik sokkal fiatalabb
korban lettek özvegyek?
Amikor arra az elhatározásra jutott, hogy hazamegy,
menyei vele akartak menni. Vajon mi az, ami erre
késztetné őket?
Ruth vallomása lenyűgöző:
„Ne unszolj, hogy elhagyjalak...megyek…néped az én népem, és Istened az én Istenem...”
(olvasd el Ruth 1,16-17)
Nagy a valószínűsége, hogy Naóminak
az elmúlt években megélt megpróbáltatásai, a hitben való hűsége és Istenéhez

való ragaszkodása olyan példát adtak
a bálványisteneket imádó fiatalas�szonyok elé, amelynek során változás állt be (legalább) Ruth életében.
Hitvallása meggyőző: lecserélte régi
isteneit, bizalmát az igaz, élő Istenbe
vetette. Kész volt elhagyni népét, családját, rokonait és az érzelmeiben
megsebzett, megcsonkított özvegy
anyósával ő maga indult most migrációba – éppen árpaaratás kezdetén.
Betlehemben kész volt munkába állni, és a mindenható Isten „történetesen” ahhoz az árpamezőhöz vezette,
amely azé a férfiúé volt, aki a zsidó jog
szerint, mint rokon, megválthatta őt
özvegységéből.
A mindenható Istennek úgy tetszett,
hogy megváltozott életével a moábita
Ruth is bekerülhessen ily módon ebbe
a nemzetségi táblázatba. Boázzal való
házasságukból származó utódok között van Dávid, az Isten szíve szerint
való király, valamint az, Aki eljövendő
volt, Aki a Dávid leszármazottja. Ő az,
Aki Isten létére vállalta a földre jövetelt, hogy megkeresse az elveszettet.
Megüresítette magát, lehajolt az alacsonysorsúakhoz, a megvetettekhez,
elidegenültekhez, a bűnösökhöz. Ily
módon ők is megerősítést kaphatnak,
hogy a kegyelem, a megváltás az
övék is lehet Jézus Krisztus
kereszthalála és feltámadása által.
Jézus Krisztus a te életedet is kész megváltoztatni, ha rábízod magad
és kijelented, hogy Ő a te
Istened is, ahogy ezt Ruth
is megtette. Számodra is a
legjobb jövőt tervezte. Csak
tőled függ, hogy akarsz-e neki
engedni. Bízd rá magad most!
Azt mondja a Biblia, hogy aki Őhozzá
fordul, azt Ő semmiképpen nem veti
el. (Ján ev 6,37)
Csikós Mihály
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Amikor Manassé történetéhez érkezünk
a Biblia olvasása során, néhány tömör
és mély jelentésű mondattal találkozunk: „Tizenkét éves volt Manassé,
amikor uralkodni kezdett, és ötvenöt
évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt
tette, amit rossznak lát az ÚR; olyan
utálatos dolgokat, mint azok a népek, amelyeket kiűzött az ÚR Izráel
fiai elől” (2Kir 21,1-2.) S ha az ember
megpróbálja összegyűjteni magának
a szörnyűségeket, melyek Izrael leghosszabban uralkodó királyát jellemezték, hosszú és ijesztő listához jut:
Újra megépíttette az áldozóhalmokat,
amelyeket apja, Ezékiás elpusztított,
oltárokat állított a Baalnak, és bálványoszlopot készíttetett.
Leborult az ég minden serege előtt,
és tisztelte azokat.
Oltárokat építtetett az ÚR házában…
Oltárokat építtetett az ég minden seregének az ÚR háza mindkét udvarában.
A fiát is elégette áldozatul.
Varázslást és jelmagyarázást űzött,
halottidézőket és jövendőmondókat
tartott.
Azt a bálványszobrot, amelyet készíttetett, a templomban helyezte el.
Manassé nagyon sok ártatlan vért is
ontott, amivel megtöltötte Jeruzsálemet
Isten kiválasztott népe pedig vak vezető világtalan követői módjára mentek utána, engedve a korszellemnek, a
”trend”-nek, amit Isten igéje így foglal
össze: „De ők nem engedelmeskedtek,
mert tévelygésbe vitte őket Manassé,
és még gonoszabb dolgokat követtek
el, mint azok a népek, amelyeket kipusztított az ÚR Izráel fiai elől”.
Amikor az ember Sodomára és
Gomorára, vagy éppen Jerikóra gondol, amely városok addig a gonoszság
csúcsát jelentették, nehéz elképzelni, hogy túl lehet ezt szárnyalni. De
Isten igéje azt bizonyítja, hogy Isten
nevével az ajkán Isten választott népe eljutott ebbe az állapotba. Ennek
a következménye volt az a szönyű ígéret, ami így maradt ránk a 2 Királyok
21. fejezetében: .
„Eltaszítom örökségem maradékát.
Ellenségei kezébe adom; minden el-

lenségének a prédája és martaléka
lesz, mivel azt tették, amit rossznak
tartok”…
Amikor ezeket elolvassuk, nem kerülhetjük ki a kérdést: Ezékiás áldott
királyként marad meg a Biblia olvasó ember emlékezetében. Mitől lett
ilyen a fia? Erre a kérdésre nem lehet
csupán egy vállrándítással felelni.
Minden bizonnyal ott van az okok között a halálos betegség, s az abból való
csodálatos gyógyulás. Az Istentől kapott plusz 15 év 3. évében született Manassé, aki nem
véletlenül kapja a nevét.
Ott van ebben a szóban az elfelejtés, a
megvígasztalódás,
hogy pont került
a korábbi szenvedésre és soha nem
is kell többé szóba
hozni.
De vajon jót tett-e
Ezékiásnak a nagy
gyógyulás és nagy biztonság? Ezekben az években
nem az Isten nevének akar ez a király dicsőséget adni, hanem a maga
hírnevét akarja növelni. S ha prófétai szóval intik őt, még arra is képes
azt válaszolni: „csak az én időmben
legyen béke és biztonság…”
Manassé 12 éves, amikor hozzájut a
kormánypálcához. Elkényeztetett,
kiszolgált kis princ. Ő már csak a vagyont halmozó, saját dicsőségében
fürdő Ezékiást ismeri…Mondhatni
logikus következmény:
egy lázadó serdülő olyan helyzetben
találja magát, amikor minden úgy
történhet, ahogy ő akarja… Úgy is
történik…
És az Úr nem tett semmit? - kérdezhetjük megütközve. A 2Krón. 33. fejezete erre is kitér: „Szólt ugyan az
ÚR Manasséhoz és népéhez, de nem
figyeltek rá. Ezért az ÚR ellenük hozta
az asszír király seregének a vezéreit,
akik horgot akasztottak Manasséba,
bilincsbe verték, és elvitték Babilonba.
Nyomorúságában azonban kérlelte
Istenét, az URat, és igen megalázta

magát ősei Istene előtt. És miután
imádkozott hozzá, megkönyörült
rajta, meghallgatta könyörgését, és
visszavitte országába, Jeruzsálembe.
Így tudta meg Manassé, hogy az ÚR
az Isten.”
S vajon ezt a megtérést komolyan
kellett venni? A Biblia felsorolja a látható gyümölcsöket, aminek alapján
azt látjuk, hogy valóban átformálódott Manassé szíve: „Eltávolította az
ÚR házából az idegen isteneket és a
bálványokat; továbbá minden oltárt, amelyet az ÚR
házának a hegyén és
Jeruzsálemben építtetett, kidobatott a
városon kívülre.
Az ÚR oltárát pedig helyreállította,
békeáldozatokat
és hálaáldozatokat
mutatott be rajta,
és megparancsolta
Júdának, hogy Izráel
Istenét, az URat tisztelje.”
Nekünk, akik ismerjük már az
Úr Jézus Krisztust, arra kell gondolnunk: Manassé mintha a tékozló fiú
példázatának lenne korai megtestesülése. Nagy varga betű után talált
vissza Istenhez. Mint ahogy ma is sokan csak korosodó fejjel ismerik fel
Jézus Krisztus életet mentő áldozatát
és nyernek bűnbocsánatot a kereszten kifolyt vér érdeméért.
Élete végén Manassé mégis kapott
egy esélyt: Jósiás nevű unokája tőle tanulhatta, mit jelent hinni és ragaszkodni Istenhez. Ez a Jósiás lett
Isten népének egyik legnagyobb reformere…
Ám nem mondhatja senki: Akkor minden renben van! A kegyelem ugyan
helyreállítja az Istennel való közösséget, ám Manassé sem hozhatta
vissza az eltékozolt éveket, s természetesen az elkövetett szörnyűségek
hatását is csak mérsékelhette. Nagy
figyelmeztetés kell, hogy legyen Ő
minden „bohém” hajlamú, hívő származékra nézve.
Kulcsár Tibor
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Egy misszionárius egy távoli szigeten 30 évig munkálkodott. A szíve
vágyott azután, hogy eredményeket lásson. „Ha csak egy lelket is
megkeresztelhetnék!” - mondotta.
És tusakodott imáiban, hogy lelkeket vezethessen az Úrhoz. De hiába várt; egy megtérő pogány sem
jelentkezett a 30 év alatt. Nagyon
fájt a misszionárius szíve, és ezzel
a fájdalommal tért haza a mennyei
hajlékokba.
Mikor eltemették az Úr e hűséges
szolgáját, a sziget pogány lakói új
misszionáriust kértek. A társulat
nehezen adott nékik. Hogyne, 30 év
alatt egy lélek sem! De azért mégis
küldtek misszionáriust. Mikor ez
megérkezett, a sziget egész népe a
parton várta és egyakarattal ezzel
fogadták: „Első dolgod az legyen,
hogy itt a parton mindnyájunkat keresztelj meg, mert mi mindnyájan
az Úr Jézus követői akarunk lenni”.
„Hogyan” – kérdezte meglepetten
a misszionárius – „hát 30 év alatt
egy se gondolt arra, hogy megkeresztelkedjék, és most egyszerre
mindnyájan?!” „Igen” – felelték –
„mi a te társadnak láttuk az életét;
szép élet volt, de látni akartuk, hogyan hal meg és miután láttuk, mi
mind az Úr Jézusé akarunk lenni!”

Apjához és fivéréhez, Andráshoz hasonlóan Simon Péter is halász volt.
Simon Betsaidában született, nős
volt, és a Genezáret-tavon halászott.
Az evangéliumok tanúsága szerint
Jézus magához szólítja őt és fivérét,
Andrást, s a Petrosz melléknevet adja
neki. „Mikor pedig a galileai tenger
mellett járt Jézus, látott két testvért:
Simont, akit Péternek neveznek, és
Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetettek, mert halászok
voltak. És monda nekik: kövessetek
engem, és én emberek halászaivá
teszlek benneteket. Azok pedig azonnal otthagyták a hálókat és követték
Őt.” (Mt 4,18-20)
Miután Péter az első, aki felismeri
Jézus megváltói mivoltát, Ő ezt ígéri
neki: „Én pedig azt mondom neked:
Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán
építem fel egyházamat.” (Mt 16,18)
Pétert az evangélium mégis „kishitűnek” mutatja be, sőt kudarcáról is
beszámol. Amikor például Jézus felszólítására a vízen kellene járnia, ő
csődöt mondott. Vagy amikor: „Péter
félrevonta Jézust és dorgálni kezdte szenvedéseinek kijelentése miatt.

Ama csillag után
Ama csillag után.
A holdsugaras hideg éjszakában,
Mint egy fehérlő, csendes álom,
Úgy vonult el a komoly karaván.
És elől ment a három.
A sziklás föld mogorván és kopáron
Feküdt el lábaik alatt.
Méltóságos sora a száz tevének
A harmaton halkan haladt.
És mintha fehér árnyak lengenének,
Úgy vonult végig a fehér sereg
A völgyön, ahol nem nőttek virágok,
S a városon, ahol az emberek
Nem virrasztottak és nem énekeltek.
S ahol nem látta őket senkisem.
És így suhant el csendesen
Életre éledt vágya Napkeletnek
Az ezredéves éjszakán.
Ama csillag után.
Sík Sándor

És ő megfordult és az Ő tanítványira tekintett, megfeddé Pétert és ezt
mondta: Távozz tőlem Sátán, mert
nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem csak az emberi dolgokra.” (Mk
8,32-33)
Jézus elfogatása után nincsen bátorsága Péternek, hogy megvallja a
hozzátartozását, három ízben is megtagadja, hogy ismerné „ezt az embert”.
A keresztre feszítés után Jézus a tanítványai közül először Péternek je-

lenik meg. Aki ezután Jeruzsálemben
egybegyűjti Jézus híveit. Zebedeus
fiaival, Jakabbal és Jánossal a jeruzsálemi ősgyülekezet „oszlopait” alkotja. (v.ö.: Mt 26,69-75)
A pogány misszió kérdésében Pál
apostolt támogatja, és az elsők között
keresztel meg egy pogány embert.
Péter fáradhatatlanul és kockázatokat vállalva kötelezi el magát a térítés mellett.
Jeruzsálemben a kezdődő keresztényüldözés idején I. Heródes Agrippa
börtönbe záratja, ahonnan csodálatos módon megszabadul – angyal
vezeti ki. Ezt követően Júdeába és
Szíriába indul térítő útra. Ismeretlen
körülmények között érkezik Rómába,
ahol Néró császár uralkodása idején
kivégzik.
Szent Bibliánk így ír Simon Péter
megbízatásáról: „Miután ettek, így
szólt Jézus Simon Péterhez: „Simon,
Jóna fia, jobban szeretsz-e engem,
mint ezek?” Ő pedig így felelt: „Igen,
Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!”
Jézus ezt mondta neki: „Legeltesd az
én bárányaimat…” (Jn 21,15-17)
Péter apostol leveleiből részletek,
melyek számunkra is
irányt mutatók:
„Ti azért szeretteim előre tudván ezt,
őrizkedjetek, hogy az
istentelenek tévelygései el ne sodorjanak
és a saját erősségetekből ki ne essetek:
hanem növekedjetek a kegyelemben
és a mi Urunknak
és megtartó Jézus
Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség,
mind most, mind örökké. Ámen.”
(2Pt 3,17-18)
„Minthogy azért Krisztus testben
szenvedett értünk, fegyverkezzetek
fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki
testét fegyelemben tartja, megszűnik
a bűntől. Hogy többé ne emberek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralévő időt.”
(1Pt 4,1-2)
Bödös József
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Azért hívták így, mert Magdalából származott. Nem sokat ír róla a szentírás,
de így is kitűnik a Bibliából az ő megreformált élete, amit Jézus Krisztusnak
köszönhet. Ott van a Jézust követők
között, ő az, aki elsőnek siet a sírhoz
Jézus feltámadása napján, ő az, aki
kertésznek véli Jézust. Ő mondhatta
el először: Jézus él, láttam, találkoztam vele.
Életének három jellemzője legyen
előttünk: először is az, hogy Jézus
megszabadította, másodszor az, hogy
szolgált neki, harmadszor, hogy szerette Jézust. Szabadítás, szolgálat,
szeretet. Ez betölthette ennek a megreformált életű asszonynak az életét.
Mit tudunk róla? Azt, hogy Jézus hét
ördögöt űzött ki az életéből. Most hadd
ne a hét ördögről szóljak, hanem Jézus
Krisztusról. Teljesen mindegy a megkötözött ember számára, mennyire van
megkötözve, vastag lánccal, vagy soksok cérnaszállal. A Biblia azt mondja, hogy halottak vagyunk vétkeink
és bűneink miatt. Mi úgy gondoljuk,
van, aki bűnösebb, van, aki kevésbé
az. Isten egyféleképpen lát bennünket: mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincsen
aki jót cselekedjék, nincsen csak egy
is. Ebbe a körbe tartozott Mária, és
ebbe a körbe tartozunk mi is. Jézus
Krisztusról születése előtt azt mondja
az angyal Józsefnek: „Nevezd annak
nevét Jézusnak, mert ő szabadítja
meg népét annak bűneiből.” Mert a
Jézus név ezt jelenti: szabadító. Mire
van szükségünk? Szabadításra! Nem
test és vér ellen van tusakodásunk,
hanem levegőbeli hatalmasságok ellen. A mi reményünk csak Jézus lehet.
Isteni hatalma és ereje előtt megtörik az ördög hatalma! Ősellenségünk
nem egyébért jön, hanem hogy öljön,
és pusztítson, Jézus azért jött, hogy
életünk legyen és bővölködjünk.
Az öreg Jákób áldja fiait, és közben
felsóhajt: szabadításodra várok Uram.
Kedves testvérem! Te milyen fogsága
alatt vagy az ördögnek? Téged mivel
kötözött meg? Mi a szenvedélyed? Mi
az, ami parancsol neked? Kinek az
uralma alatt élsz? Van, akinek az ital
a megkötözöttsége, másnak a játékgép, vagy szerencsejáték. Másoknak
a paráznaság, vagy léha életmód. Pál
felkiált a római levélben: „Ó én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg

e halálnak testéből?” De ő tudja a vá- Akit Jézus megszabadít, az Őt fogja szollaszt is már, amikor ezt a levelet írja: gálni. Így olvassuk az Igében, hogy azok,
Jézus Krisztus! Te tudod-e már, hogy akiket megszabadított, követték, szolJézus szabadító? Vágysz-e megsza- gálták őt. Minden ember szolgál valakibadított életre? Szeretnél szabadulni nek. vagy a bűnnek, vagy Krisztusnak.
abból a megkötözöttségből, mely nyo- A Lukács 8,1-3 szerint Márai Magdaléna
morulttá tett, és tesz addig, míg bele ott van azok csapatában, akik szolgálnak
nem halsz? A Biblia így mondja: nem Jézusnak. Követik őt, mellette vannak,
azt teszem, amit akarok, hanem azt mert mindennél fontosabb számukteszem, amit nem akarok. Idegen ha- ra Ő. Életében uralomváltás követketalom uralja az életünket. Tönkrement zik be. Addig életét a „kell” jellemezte
kapcsolataink, idegrendszerünk, sok- most a „szabad” jellemzi. Addig kellett
szor még egészségünk megromlása is szolgálni a bűnnek, most szabad szolennek az idegen uralomnak a követ- gálnia Krisztusnak. Sosem felejti el ki
kezménye. Van-e kiút? Van remény- szabadította meg, sem azt, hogy honség? Van szabadulás? Igen, van! Ha nan emelte ki. Jézus Krisztus „Az ördög
a magdalai Máriát megszabadítot- terhes fogságából híven feloldozott, a
ta, akkor nekünk is van reményünk. bűnnek kemény igájából szabadságra
Jézus szabadítása csodálatos, tökéle- hozott.” Bizonyságtevő élete volt. Lehet
tes, és uralomváltással jár: innentől szolgálni örömmel, odaadással, hálából.
Ilyen-e a mi életünk? Hirdettük-e
kezdve ő lesz az én Uram.
mint Mária: Jézus él! Látják-e
Megkötözöttből szabad lesz.
Mily jó, ha bűntől már szarajtunk, hogy találkoztunk
bad, az Úr szolgája vagy,
vele, hogy megújította az
a bűn szolgája gyáva
életünket?
rab, a Krisztusé szaÉs mi jellemezte még
Eljön az idő
bad! –mondja egy
ezt az asszonyt? A
kedves lelki ének.
szeretet. Nem hiáEljön az idő,
Nincs más szabadíba: neki is sok bűne
amikor a magunk tettei
tó, csak Jézus. Nem
bocsáttatott meg,
eltörpülnek, semmivé válnak,
tudunk magunkőt is nagy mélységés nem marad semmi más
tól megszabadulni.
ből emelte ki az Úr
kincsünk,
Egy kép van előtJézus. Ezért nagyon szereti Jézust.
tem: egy székhez
csupán ISTEN nagy tettei
kötözött tehetetlen
Mit kíván Isten?
múltunkra nézve is,
ember. Magán nem
Azt, hogy szeresd!
jövőnkre nézve is.
tud segíteni. Valaki
„Szeresd az Urat,
Füle Lajos
jön egy ollóval és lea te Istenedet teljes
vágja a kötelékeket,
szívedből, teljes lelhogy szabad leheskedből, teljes erődből
sen. Sokan magukon szeretnének se- és szeresd felebarátodat, mint magagíteni. Azt gondolják, van, vagy lesz dat.” Isten szeretetet kíván tőlünk.
erejük hozzá. De nincs önmegváltás: Erre is Ő szabadít meg és szabadít fel.
Jézus jött megváltóul a világra! Sokan Hogy szerethessem Őt, és szerethesígérgetnek, fogadkoznak. Aztán keserű- sem a másik embert. Hogy kibéküljek
en nyugtázzák, hogy semmi nem lett a a haragosommal, vagy velem rossz vifogadkozásokból. Sokan úgy gondolják, szonyban lévő családtagommal. Egyik
ez elhatározás vagy önuralom kérdése, evangélizáción egy asszonynak megmeg tudunk változni magunktól is. De szólalt az ige. A végén odajött és azt
nem így van. Valóságos, igazi szabadu- mondja: „akkor nekem ma vinnem
lást Jézus Krisztus adhat. Így mondja kell az anyósomnak egy tányér süteaz Ige: ha a Fiú megszabadít titeket, ményt”. Igen, elrendeződnek a dolgok,
valósággal szabadok lesztek. Valódi kibékültek, igazi szabadságot kaptak.
szabadságot csak Jézus adhat. „Csak Lehet ilyen megreformált életet élni!
Jézus az, aki segíthet, üdvöt nem ad Hálából neki szolgálni, Őt mindenek
más csakis ő. Itt áll és türelmesen vár felett szeretni! Adjon kedves testvémég, mért késel, nincs már sok idő.” A remnek és nekem is ilyet a mi hatallelki énekből hitvallás, figyelmeztetés, mas Urunk!
lehetőség árad felénk.
Horváth Géza
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Egy ember életének reformációja a
deformálódott, helyéből kifordult
életünk helyreállítását jelenti. A reformáció 500. évfordulójának napján
egy vidéki városban hirdettem az Igét.
Mivel a református iskola diákjai is
részt vettek az ünnepi istentiszteleten,
különös módon világítottam meg a reformáció lényegét. A szószékre előre
felvittem két futball-labdát: az egyik
lyukas volt, a másik egy piros-fehér
új labda. Az egyikkel azt érzékeltettem, hogy milyen a helyéről kiesett,
elromlott életünk, a másikkal pedig a
helyreállított, jól használható életet.
Isten teremtési rendje szerint mi az
Ő uralma alatt vagyunk a helyünkön,
Ő a főnök, mi pedig a megbízottjai,
sáfárai, nagykövetei. Képpel úgy ábrázolhatjuk, hogy rajzolunk egy kört
– ez az életkörünk, – a körön belül
van egy trónszék, azon egy kereszt,az Úr jelképe – és felette egy korona.
Ő a király! A trónszék lábánál van az
ember, aki azt kérdezi: „Uram, mit
akarsz, hogy cselekedjem?” Így gondolta el a Teremtő az ember helyzetét,
de az ember kifordult a helyéről, felült
a trónra, fején a korona, a kereszt pedig kikerült az élet körén kívül: Isten
nem számít, azt teszek, amit akarok,
én vagyok az autonóm ember. A másik
változat – ez jellemezte Saul-Pált –,
ül az ember a trónon, fején a korona,
de a kereszt a trón lábánál található.
Ez a vallásos, de még meg nem tért
ember képe: számít már Isten véleménye, hiszek benne, tisztelem Őt,
de én döntöm el, hogy a szavaiból mit
veszek komolyan és mit nem; én vagyok a főnök. Nyilvánvaló, hogy nem
vagyok a teremtési helyemen. Ez történt Pállal is. Eszeveszetten üldözte
a Krisztus-hívőket, és mindezt Isten
nevében. Az Úr ezen az úton állította meg: a damaszkuszi úton hirtelen
mennyei fény ragyogott fel körülötte
és egy mennyei hang így szólt hozzá:
„Saul, Saul miért üldözöl engem?” Ő
pedig megkérdezte: „Ki vagy Uram?”
„Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.”
Pál engedetlen úton jár, de az Úr megállítja és megmondja neki, mit tegyen.

Amikor Pál később elmondja megté- gossá előttem, hogy egy egyszerű, virése történetét, azt is olvassuk, hogy a déki lány, aki odaadta életét az Úrnak,
földre esve nem csak annyit kérdez: „ki hogyan lett nagy áldássá rendkívüli
vagy Uram?”, hanem amikor megtud- körülmények között egy lelkész család
ja, hogy az általa halottnak vélt Jézus számára, majd az említett missziószólította meg, megkérdezi: „Uram, ban, ahol nemcsak konyhafőnök volt,
mit akarsz, hogy cselekedjem?” Ekkor hanem gyors- és gépírással a későbkapja az első parancsot. Azt teszi, amit bi korok számára is megmentette az
az Úr mond. Ettől kezdve folyamato- áldott igehirdetéseket. Élete utolsó
san ez a kérdése: „mit tegyek Uram?” harmadát is gazdagon használta az
Élete végéig követhetjük engedelmes- Úr idős édesanyja mellett, a fasori
ségét. Megtért, azaz visszatért az ere- gyülekezet újjászületéséért való odadeti teremtésbeli
adó imádságban,
helyére. A deforsőt igehirdetési
málódott élet rekönyvek kiadáVÁR RÁD AZ ÚR!
formálódott!
sában is.
Minden ember
Visszatérve Pál
Ha földi utad véget ér,
életének ez az
megreformált
Hogy állsz az Úr elé?
alapvető kérdééletére: hiheKét úr szolgája nem lehetsz!
se: ki az úr a háztetlennek tűnik,
Ma el kell végre döntened,
nál? Pál átélte,
Hogy életed kié.
hogy a nagy Római
hogy saját megBirodalmat begyőződése szeA sátán sok–sok jót ígér,
utazva, földi éleAz útján csalfa fény.
rint ment volna
tében – a megírt
De elhagy végül hűtlenül .
tovább Ázsiában,
bibliai könyvek
Majd minden terved összedül,
Efezus felé, a főáltal minden
És nincs többé remény.
város irányába, de
Az Úr Jézus hív, jöjj hamar!
időben – Ura
a Szentlélek nem
Őbenne béke vár.
kezében megsokengedte. Pál nem
Eltörli minden vétkedet,
szorozott áldás
ellenkezik, megMegvált, meggyógyít, mert
lehetett. Krisztus
áll, mert ő már
szeret,
legnagyobb ellenÍgy nem rémít halál.
az Ura programségéből Krisztus
ját teljesít – ez a
legodaadóbb köHa
földi
utunk
véget
ér,
megreformált élet
Mind mennybe érkezünk.
vetője, hirdetője
jellemzője.
Addig szolgálunk boldogan,
lett – ez az igaA Heidelbergi
És örvend szívünk gondtalan…
zi megreformált
Kátéban – a reÚr Jézus, légy velünk!
élet!
formátus hitvalGerzsenyi Sándor
A legjobb, amit
lásban – már az
ma is megtehet
első feleletben kiegy ember, hogy
mondjuk, hogy
visszaadja
életét
az
Úrnak és átéli,
testestől-lelkestől, életemben és hamegtapasztalja,
amit
az Üdvhadsereg
lálomban nem a magamé, hanem az
alapítója
átélt,
amikor
fiatalon megén hűséges Megváltómnak, Jézus
Krisztusnak a tulajdona vagyok! térve kimondta: kíváncsi vagyok, mit
Később, ugyanebben a feleletben el- tud kezdeni az Úr egy olyan élettel,
hangzik „aki késszé és hajlandóvá tesz aki mindenestől fogva átadja magát
arra, hogy ezentúl Őnéki éljek” – így neki – megtapasztalta. Hadd legyen
válik egy ember mérhetetlen áldássá. mindnyájunké a megreformált, a
A Biatorbágyi Bel-misszióban hosszú helyére visszakerült élet, melyet Ura
éveken át Liza néni hűséges mindene- használni tud, és így lesz áldássá sose volt a most elhunyt Boros Róza. A kak számára.
temetési szolgálatra készülve vált viláVégh Tamás
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Gyakran ostorozzuk azokat az embereket, akik jó, vallásos életet élnek,
talán évtizedeken keresztül minden
vasárnap ott vannak a templomban,
imádkoznak, adakoznak, bizonyos
szolgálatokat készségesen elvégeznek
a gyülekezetben, ennek ellenére nem
térnek meg, nem történik meg velük
a csoda, hogy új életet kaptak volna
az Úrtól. Vajon miért nem?
Kornéliusz egy pogány római százados,
az Izráelt megszálló elit csapatok egyik
parancsnoka, aki testi értelemben és
lelkileg is nagyon messziről érkezett.
Nem kívánt vendég volt, sőt a gyűlölt
római impérium fegyveres képviselője.
Arra kell gondolnunk, hogy az Isten
csaknem kivételez ezzel az emberrel.
Hiszen látjuk, eljut egészen a Krisztus
Jézusban való hitre és megtérésre.
Manapság is átéljük, hogy valahonnan, lelkileg nagyon távolról csöppen
valaki gyülekezetünkbe, néhány hónap és megtér, akár, ha alkoholista
vagy bármely súlyos szenvedély rabja volt, vagy erkölcstelen életet élt is,
csak ámulunk megszabadult, újonnan
született életén. Ne tagadjuk, zavarba ejtő kérdéseket vetnek fel ezek az
esetek. Hangoztatjuk néha, hogy mit
sem ér a saját vallásosságunk, kegyességünk, ha nem térünk meg. Viszont
tapasztalom, hogy sajnos nagyon sokan, még a „templomos” keresztyének
között sem értik, mit jelent a kegyes,
jó, vallásos élet és a megtérés közötti
különbség.
Történetünkben egészen világos, hogy
Istennek tetszik Kornéliusz kegyes
élete. Istenfélelme –Izráel, Isten népe
iránti szeretete – és alamizsnái Isten
színe elé kerülnek. Ha te is ilyen tiszta szívből Istent kereső ember vagy,
ha kegyességed őszinte szívből való
mindennapi istentiszteletet jelent, ha
valóban imádkozó ember vagy, akkor
előtted is megnyitja Isten a kegyelem
ajtaját, és felragyog előtted a Kereszt
Krisztusa. A baj az, hogy nagyon sok
kedves, „templomos” keresztyén tévesen azt gondolja, hogy istenfélő életével
kifizette Istent, elrendezte adósságát,
és elnyerte Isten kegyelmét, holott
félúton jár még. Semmiképpen nem

nyílt még meg előtte a kegyelem ajtaja,
mert az kizárólag Krisztus áldozatáért
nyílik meg. A mennyország ajtajának
kulcsa kereszt formájú. Megtérni nem
más, mint Krisztushoz térni, Hozzá
folyamodni, esedezni, kegyelmet kérni Tőle, sőt mindenek felett elfogadni
személyes életem Urának, Istenének.
Komolyan kell vennünk, hogy amíg
nem hódoltam meg Krisztus előtt, addig az Isten nem fogad. Ezért mondja
az Úr: „Én vagyok az út az igazság és
az élet; senki sem mehet az Atyához,
csakis énáltalam.” (Jn 14,6) Sőt! Jézus
azt mondja: „A bűn az, hogy nem hisznek énbennem. (Jn 16,9) A nagybetűs
Bűn lényegében az, hogy nem egyedül Jézus Krisztus engesztelő áldozatában látom bűneim bocsánatát, a
kegyelmet, hanem a magam jó, vallásos életében.
Íme, nyitott ajtót adtam eléd
Jót tesz, ha néha figyelünk a történelemre, hiszen Isten
a történelem Ura.
Ő határozza meg az
időket és alkalmakat.
És nem az a döntő,
hogy te mit teszel az
üdvösségedért, hanem az, hogy mit
tett Ő! Történelmi
tény, hogy amíg Jézus
Krisztus keresztáldozata nem történt
meg, egyetlen pogány nép sem tért
az egyistenhitre. Amint viszont ez
megtörtént, mintha leomlottak volna
a falak, vagy sokkal inkább kinyílt a
kegyelem ajtaja. És ez pontosan így is
történt. A Jelenések könyvének 5. fejezete erről szól. A trónuson ülő Isten
kezében egy tekercs volt látható, kívül
és belül teleírva és hét pecséttel lepecsételve. Senki sem volt méltó sem a
mennyben, sem a földön arra, hogy
felnyissa a könyvet. És akkor felzeng
az égi kórus: „Méltó vagy arra, hogy
átvedd a könyvet, és feltörd annak
pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket az Istennek

minden törzsből és nyelvből, minden
nemzetből és népből.” (Jel 5,9) A későbbiek során kiderül, hogy a titkos
tekercs a jövő. Hiszen az Úr az idők
végén jelent meg. Ha Jézus nem engeszteli ki az Atyát, vége lett volna
a világnak. A Jeruzsálemi templom
kárpitja is ezt ábrázolta ki. Amikor
az Úr kimondta, hogy elvégeztetett,
akkor kettéhasadt a kárpit, ami elválasztotta a szentélyt a szentek szentjétől, és megnyílt az út az Atyához.
Neked adom a mennyek országának kulcsait
Péter apostol nem a mennyei portás,
hiszen a mennyek országának kapuja
itt van a földön. A pokolnak és a halálnak kulcsait pedig az Úr magánál
tartja. Mit jelentett a gyakorlatban
Péter felhatalmazása? Három esetben fordult a kulcs a zárban. Először,
amikor pünkösd napján a zsidóság előtt
nyílik meg az ajtó, azután a vegyes nép előtt
Samáriában, és harmadszor a pogányok
előtt Kornéliusz házában. Mindhárom esetben az a csoda történt,
hogy az emberekre
leszállt a Szentlélek,
és újonnan születtek,
mindez a Krisztus érdeméért.
Kornéliusznak megjelenik egy szent angyal, aki nem hirdette neki az evangéliumot, hanem azt
parancsolta, hogy hívassa magához
Pétert. Talán hitelesebb lett volna, ha
maga az angyal hirdeti? Nem tehette,
ezt a tisztséget Péter és a többi tanítvány kapta, és mind máig az egyház,
a gyülekezet feladata és tiszte az Ige,
a Krisztus hirdetése; megmutatni a
keskeny utat és a szoros kaput, ami
azóta nyitva van. Nagyon megrendítő
ez az isteni kegyelem, aki ilyen nagy
méltóságra emeli az övéit, hogy mint a
Krisztus teste hirdetheti a szabadulás
és megváltás örömhírét, az élet igéit.
Kornéliusz bizonyára azért akar lebo-
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rulni Péter előtt, mert úgy gondolta,
hogy nagyobb, mint az angyal. Péter
felemeli, és alázatosan bevallja, hogy
az Úrnak kellett őt mennyei látással
felkészítenie arra, hogy bátran eljöjjön egy pogány házába, és hirdesse
nekik a Krisztust: „Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden
nép között kedves előtte, aki féli őt,
és igazságot cselekszik.” (Csel 10,34)
Leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét
Csodálatos igazság, a Szentlélek csak
ott és akkor töltetik ki, ahol és amikor
a Kereszt Krisztusáról tesznek tanúságot. Mert valójában az igehirdetés
Krisztusról, azaz a testté lett Igéről
való hívő tanúságtétel.
„Ő a mindenség Ura!” Ezzel kezdi
Péter prédikációját, hiszen „Neki
adatott minden hatalom mennyen és
földön”. Ez minden igehirdetésnek és
a megtérés lehetőségének is az alapja, amint ezt olyan megkapó módon
foglalja össze Pál a Kolossé levélben.
Valósággal magával ragadja az embert, amikor ezek az igék elemi erővel hirdetik Krisztus istenségét: „Ő
a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert
Benne teremtetett minden a mennyen
és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak,
akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve
teremtetett... Mert tetszett az egész
Teljességnek, hogy benne lakjék, és
hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a
keresztfán kiontott vére által.” (Kol
1,15-16;19-20)
Péter is a mindenség Uráról hirdeti,
hogy megfeszítették, de feltámadt. És
a Szentlélek pecsétet tesz a Krisztus
hirdetésre. „Engem dicsőít” – mond-
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ja a Szentlélekről az Úr. A
Szentlélek azzal dicsőíti meg
Megreformált életek a Bibliában
Krisztust, hogy elhív és megszólít, a szívemre beszél, és
aki hittel válaszol, aki megmából, nem tértél meg, és nem fogadtad
nyitja a saját szívének ajtaját, oda be- el bűneid bocsánatát Krisztus véréért?
költözik, és megtörténik a csoda, a Azt gondoltad, hogy bejutsz Isten orfelülről születés csodája.
szágába megtérés és újonnan születés
Mellesleg meg kell jegyeznünk, hogy nélkül is? Megbotránkoztál olyan igesem pünkösdkor, a háromezer eseté- hirdetők beszédén, akik leplezetlenül
ben, sem itt Kornéliusz házában sen- beszéltek a bűneidről, és megtérésre
kire sem tette rá a kezét Péter:
hívtak? Csak nem válogattad az
„Róla tesznek bizonyságot
olyan igehirdetőket, akika próféták mind, hogy
nek prédikációja békén
aki hisz őbenne, az ő
hagyta a lelkiismereA gyertya nem egy pontra viláneve által bűnbotedet? Ha üdvözülgít, hanem fényt áraszt maga
csánatot nyer. Míg
ni akarsz, engedd
körül. Így kell, hogy a kereszezeket a szavakat
csak bátran, hadd
tyén ember is mindenkinek , kimondta Péter, leleplezze le és ítélje
csinynek és nagynak egyaránt.
szállt a Szentlélek
meg
Isten törvénye
áldást sugározzon.
mindazokra, akik
a
bűneidet,
de fogadd
C.H. Spurgeon
hallgatták az igét.”
is el az evangéliumban
(Csel 10,43-44).
ígért teljes kegyelmet és
bűnbocsánatot.”
Mi az akadálya a megÚgy van, ahogy figyelmeztet az
térésnek?
ige is: „Mivel még nem teljesedett be
az ő nyugalmába való bemenetel ígéMi az oka, hogy a mi időnkben viszony- rete, gondosan ügyeljünk arra, hogy
lag kevesen kapják meg a Szentlélek közülünk senki le ne maradjon erről.
ajándékát, pedig sokfelé hirdettetik Mert nekünk is hirdették az evangéliaz evangélium. Talán az igehirdetők- umot, mint azoknak is; de nekik nem
ben van a hiba? Vagy a hallgatókban? használt a hirdetett ige, mivel nem páAz igehirdetőkről írja Luther: „Sok rosult hittel azokban, akik hallgatták.
igehirdető beszél a bűnbocsánatról, (Zsid 4,1-2) Ezért nem mentek be az
de jóformán semmit sem szól a meg- ígéret földjére engedetlenségük miatt.
térésről, pedig a bűnbocsánatot meg Jézus is inti népét: „vigyázzatok tehát,
sem lehet érteni megtérés nélkül. Ha hogyan hallgatjátok”. Az Úr nyitott
megtérés nélkül hirdetik a bűnbo- ajtót adott elénk, amit senki be nem
csánatot, annak az a következménye, zárhat, de a kegyelem ajtaján nekünk
hogy az emberek azt képzelik, hogy kell bemenni. Hiábavaló hallgatni az
meg vannak bocsátva bűneik és közö- igét, ha nem engedelmeskedem az Úr
nyösek, nemtörődők és elbizakodot- megtérésre hívó szavának. „Ma, ha az
tak lesznek.” /A gyülekezet látogatók ő szavát halljátok, ne keményítsétek
oktatása 1528. WA.26 202-221./
meg a szíveteket.” (Zsid 3,7-8)
Luthernek az igehallgatókhoz is van Vajon te, Testvérem, hallod-e, beegy-két keresetlen szava: „Igehallgató fogadod-e a hirdetett vagy olvasott
testvér! Azt képzeled, hogy Isten gyer- igét? Mert ez élet és halál kérdése
meke és az üdvösség örököse vagy, bár számunkra!
Ittzés István
soha nem ébredtél fel igazán a bűn ál-

„Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem
azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr
napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj...” (2 Pétter 3:9-10a)
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Megreformált életek a Bibliában
A következő néhány percben szeretnék bemutatni egy különleges bibliai
személyt. Nem lesz könnyű feladat, és
nem a térbeli vagy az időbeli távolság miatt, hanem azért, mert maga
a bemutatandó ember jelenti a kihívást. Egy különleges helyzetben lévő
férfiről lesz szó, akinek a személyazonossága, családi háttere vitatott.
Még ma is megosztja a keresztyén
egyházat, hogy ki is ő pontosan. A
neki tulajdonított újszövetségi levél
szerzőségét is újra és újra megkérdőjelezik, sőt Luther Márton ki is vette
volna az Újszövetség könyvei közül,
és szalmalevélnek bélyegezte, mivel
„nem Krisztust mutatja be és tanítja
róla mindazt, ami fontos”. A levélhez
írt előszavában pedig ezt írja: „Ezt a
levelet az atyák elvetették, én mégis
dicsérem és jónak tartom, mert nem
emberi tanokat hirdet, és Isten törvényét keményen űzi” - írja Luther -,
„de figyelmeztetek mindenkit, mert
nem apostoli irat.”
Vallom, hogy a Szentlélek munkájának köszönhetően ez a levél - még a
nagy Reformátor igencsak kritikus
véleménye mellett is - az Újszövetség
részévé lett és maradt is, és olvashatjuk mi is… Jakab levelét. Mert Jakab
az a férfi, akit szeretnék bemutatni,
aki saját korában is ellentmondásos,
nehéz helyzetben volt, majd későbbiekben is megosztotta olvasóit és az
egyházat.
De miért is
mondom, hogy
megosztó a személye, miért is
vitatkoznak ma
is személyazonosságán? Ki is
volt ő?
Az Újszövetség
ből öt Jakab nevű
férfit ismerhetünk.
Ezek közül az
egyik a 12 tanítvány egyikének,
Júdásnak az apja. De mást nem is
tudunk róla, csak a nevét ismerjük.
A másik Jakab, aki a 12 tanítvány egyi-

ke, az Alfeus fia. Őneki ismerjük testvérét, Lévit vagy másképpen Mátét.
A harmadik Jakabnak - akit név szerint
ismerhetünk a Szentírásból - neve elé
előtagként egy jelzőt is ragasztottak,
így kis Jakabként ismerjük őt. Róla
sem tudunk sokkal többet.
A negyedik Jakab, akit a Biblia említ,
Zebedeus fia, János testvére, az evangéliumban mindig testvérével együtt
szerepel. Ő az első mártír a tanítványok közül, akit Heródes Agrippa király fejeztetett le Kr. u. 44-ben.
Végül az ötödik Jakab - akinek a személye ma is vita tárgya - a levél írója,
bár némelyek ezt is vitatják. Amiért
megosztja Jakab a keresztyén egyházat, az a rokoni viszonya Jézus
Krisztushoz, mert vannak, akik a
Szentírás alapján Jézus testvérének
tartják, mások féltestvérének és szintén mások pedig unokatestvérének
mondják; mindezt annak függvényében teszik, hogy mely keresztyén felekezet tanítását, dogmáját olvassák
és fogadják el.
Számomra a legelhihetőbb magyarázat alapján Jakabot Jézus testvérének
tekintem. Függetlenül Jézushoz fűződő rokoni kapcsolatától abban megegyeznek a felekezetek, hogy:
Ő az, aki a jeruzsálemi gyülekezet
püspöke, azaz vezetője volt,
Ő az, akit meglátogatott Pál Je
ruzsálemben, és akit az egyház oszlopának tekintett,
Ő az, aki az első
jeruzsálemi zsinaton megfogalmazta a pogány
háttérből származó keresztyéneknek a határozatot,
amihez igazodtak.
Hadd fogalmazzak
meg egy izgalmas
kérdést az elhangzottak fényében:
az előítéleteink hogyan formálódnak
Krisztus hatására?
Mert akár osztozik véleményemben a
kedves olvasó, akár Jézus féltestvérének vagy unokatestvérének tekinti

Jakabot, az izgalmas kérdés az: hogyan tekintsen az ember a rokonára,
amikor kiderül róla, hogy Isten Fia?
Lássuk be, ez azért egy ritka és megismételhetetlen rokoni viszony! Nem
lehetett könnyű helyzetben Jakab! Sőt
nagyon megterhelt kapcsolat lehetett
ez! És mégis a későbbiekben az egyház oszlopává vált. Hogyan lesz valakiből meghatározó személy Krisztus
egyházában, aki korábban emberként, rokonként tekintett Jézusra?
Átfogalmazva a kérdésemet: hogyan
válik az „ember Jézus” Krisztussá, azaz Felkentté, Megváltóvá, Isten Fiává?
Úgy hiszem, ez már izgalmas kérdés!
Nézzük meg, hogy Jakabban hogyan
mehetett végbe ez a folyamat? Honnan
indult, hol és mikor ment végbe benne a fordulat, és mi lett ennek a következménye?
Jézus gyermekkoráról, ifjúságáról
nem sokat tudunk. Ez elmondható
Jakabról is. Azt joggal gondolhatjuk, hogy Jézus kitűnt a többi gyermek közül. Lukács evangéliumában
így olvasunk róla: „A gyermek (mármint Jézus) pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az
Isten kegyelme volt rajta.” (Lk 2,40),
valamint: „Jézus pedig gyarapodott
bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.” (Lk 2,52)
Nem lehetett egyszerű Jakabnak versenyre kelni ezzel a Tökéletességgel.
Valószínűleg Jézus rendkívül szeretetreméltó gyermek volt. Nem hazudott,
nem tett rosszat a másiknak, szolgálatkész volt, figyelmes. Csalhatatlanul
tudta mi a jó és a rossz, és mindig jó
döntéseket hozott. Ügyesen és bölcsen válaszolt. Bármennyire is szeretetreméltóan viselkedett, a gyermeki
versengésben nem lehetett egyszerű
a mellette felnövekvő kortársainak.
Jézus kilóghatott a sorból, és ezt a
gyermekek, a fiatalok nem díjazták.
Vajon Jakab hogyan élhette meg ezt?
Csúfolták őt is? Testvére mellé állt,
vagy éppen el kellett hordoznia, hogy
összehasonlítsák a tökéletes testvérével? Nem tudhatjuk, mindez csupán
csak feltételezés abból kiindulva, hogy
a mai gyermekek hogyan élik meg, és
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hogyan reagálnak egy különc kortárs
jelenlétére.
De talán nem hibásak következtetéseink, ha abból indulunk ki, amit Márk
evangéliumában olvashatunk abból
az időből, amikor Jézus Krisztus elkezdte a nyilvános szolgálatát.
„Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még
enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt
meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták: magán kívül van.” (Mk 3,20-21),
és néhány verssel később: „Ekkor
megérkeztek anyja és testvérei; kint
megállva beküldtek hozzá, és hívatták őt. Körülötte pedig sokaság ült, és
szóltak neki: „Íme, anyád, a fivéreid
és nővéreid odakint keresnek téged!”
De ő így válaszolt nekik: „Ki az én
anyám, és kik az én testvéreim?” És
végignézve a körülötte körben ülőkön, így szólt: „Íme, az én anyám és
az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám.”” (Mk 3,31-35)
János evangéliumában pedig ezt olvassuk: „Közel volt a zsidók ünnepe,
a lombsátorünnep. Testvérei ekkor
ezt mondták neki: „Menj el innen, és
eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a te dolgaidat, amelyeket
cselekszel. Mert senki sem cselekszik
semmit titokban, aki azt akarja, hogy
nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismertté magadat a világ előtt.” Mert a testvérei
sem hittek benne.” (Jn 7,2-8)
Mindössze ezek az evangéliumi részletek tudósítanak bennünket arról,
hogyan viszonyultak Jézushoz a testvérei, miután megkezdte a szolgálatát.
Szomorúan mutatják, hogy mennyire nem értették őt. De Jézus ekkor is
szeretetteljesen, de az igazságot kimondva reagált.
Ez a hitetlenség, meg nem értés jellemezte Jakabot is. Talán, ha az elvárt
módon, ahogyan a zsidók várták a
Messiást, úgy jelenik meg közöttük
Jézus, akkor még büszkék is lehettek
volna rá! De így, provokálva az írástudókat, szembe menve a farizeusok
hagyományával szégyellnivaló volt
Jézus. Még Bemerítő János is - aki az
Útkészítő volt, és szintén Jézus rokona
- megingott a börtönben, holott isteni
kijelentést kapott a Messiásról, és erről
így tett bizonyságot: „Láttam, hogy a
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Lélek leszállt az égből, mint
egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem
őt, de aki elküldött engem,
hogy vízzel kereszteljek, ő
mondta nekem: Akire látod a Lelket
leszállni és megnyugodni rajta, ő az,
aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam,
és bizonyságot tettem arról, hogy ez
az Isten Fia.” (Jn 1:32-34)
Hol fordult meg vajon Jakab hozzáállása Jézushoz?
A Korintusbeliekhez írt első levélben ezt olvassuk: a feltámadás után
„megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több,
mint ötszáz testvérnek egyszerre,
akik közül a legtöbben még mindig
élnek, néhányan azonban elhunytak.
Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak.” (1Kor 15:5-7)
Felfigyeltünk a hangsúlyra? „Megjelent
Jakabnak is.” Miért említi külön a
Biblia őt? Hiszem, hogy azért, mert
ez egy döntő találkozás volt Jakabnak.
Találkozik Jézussal, de nem az emberrel már, hanem a Feltámadottal.
Ezután már arról olvashatunk, hogy
Jézus rokonai ott vannak együtt a tanítványokkal a felsőházban az Apostolok
cselekedeteiről szóló könyv elején.
Jakab esetében ugyan nem olvasunk
látványos tagadásról, mint Péter vagy
Júdás esetében, de úgy látom, sok
rendezni valója volt Krisztussal, ami
végbe is ment nála. Olyannyira, hogy
későbbiekben tekintéllyé lett az egyházban, a jeruzsálemi gyülekezet vezetőjévé lett. Tekintéllyé lett, de nem
a földi rokoni kapcsolata miatt, hanem mennyei elkötelezettsége miatt.

Megreformált életek a Bibliában
Erről a komoly, teljes lelki odaszánásról tesz tanúbizonyságot az általa írt
levél is, mely röviden összefoglalva egy
tömör etikai kódex arról, hogy hogyan
éljen a Krisztusban újjászületett hívő
ember. Arról a finom összhangról a
hit és a cselekedet között csak az tud
írni, aki teljes meggyőződéssel átadta
magát Istennek, és teljes odaszánással követi Mesterét.
Jakabnak harcolnia kellett önmagával látva testvére különcségét: szeresse-e őt vagy gyűlölje az írástudók
tanításának engedve? Ez egy meghasonlott állapot! Majd találkozott a
feltámadott Úrral és helyre kerültek a
dolgok benne. Már nem harcolt, hanem megértette és tanította: Jézus a
Krisztus. Megértette, hogy nincs ellentét a próféciák és Jézus Krisztus
tanítása között. Ismerte az ember
Jézust és találkozott az Isten Fiával.
Kedves Olvasóm! Harcolsz-e önmagaddal? Kinek tartod Jézust? Embernek?
Isten Fiának? Egyszerre mindkettőnek? Isten ő, aki megüresítve magát
emberré lett, hogy megmentse az embert! Keresd Jézust, szólítsd meg, és
hiszem, hogy ugyanolyan személyes és
valóságos találkozásban lesz részed,
mint Jakabnak volt, vagy amilyen a
ma élő hívőknek van. És ez a személyes találkozás valódi, igazi változást
hoz az életedben.
Így legyen! Ámen!
Horváth Zsolt

Csodálatos:
• az Élet Kenyere (Jn 6,48) életét éhezve kezdi (Mt 4,2);
• az Élet Vize (Jn 4,14) életét szomjazva fejezi be (Jn 19,28);
• az Úr Jézus elfáradt (Jn. 4,6), mégis megpihentetünk (Mt
11,28);
• imádkozott (Mk 1,35) és imáinkat meghallgatja (Jn 14,14);
• sírt (Jn 11,35) és letörli könnyeinket (Lk 9,13);
• mint Bárányt vitték mészárszékre (Ézs 53,7), s Ő a mi jó [szó
szerint: eszményien szép, ideális] Pásztorunk (Jn 10,11);
• szegénnyé lett, hogy bennünket meggazdagítson (2.Kor 8,9).
(Vida Sándor gyűjtése)
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Két éve egy novemberi napon értettem meg, mi az igazi,
szívből jövő bűnbánat, és ismertem be, hogy addig csak
azt hittem, hogy Krisztust követem, de akkor elfogadtam
Isten kegyelmét. Teljesen megújultam belülről, kaptam
egy nagy békességet és bizonyosságot az üdvösségemről,
és olyan voltam, mintha kicseréltek volna. Azelőtt kétszer is – hosszabb ideig – azt hittem az életemben, hogy
jó úton járok. A neveltetésemből következően mindig
próbáltam azt tenni, amit a felnőttek mondtak: az elém
állított szabályokat betartani, ezért gyerekként soha
nem kérdőjeleztem meg a fontos dolgokat. Az ilyen gyerekeket sokszor kiutálja egy-két hangos és népszerű tanuló az osztályban, amihez a végén majdnem mindenki
csatlakozik. Így gyerekként sokszor Istenhez menekültem imádságban, aki mindig megsegített. Hálás vagyok
Istennek, hogy a szüleim vittek templomba, hittanra,
ministráltam is, voltak követendő példaképek, akikre
felnézhettem, mert szerény életűek és keményen dolgozó emberek voltak.
Mire eljutottam az egyetemi évekhez, már nem jártam
annyit templomba, és nem volt „korlát”, vagyis olyan
ember, aki a lelki fejlődésemben segített volna, de lehet,
nem is fogadtam volna el, mert egy lázadós korszakom
jött. Vidékről felkerültem a „nagy Pestre”, és egy újfajta társaságba csöppentem, pontosabban én választottam magamnak őket barátaimnak, mert
„mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe” (Jak 1,14). Gyerekként azt
hittem, hogy a rossz társaság szemmel felismerhető lesz, például valaki drogozik vagy lezüllött
életet él, de elitegyetemen is ugyanúgy előfordul,
csak „kifinomultabb” formában. Egy idő után már
nem tudtam, mi helyes és mi nem, vágytam vissza
a gyerekkori hitéletembe, így örültem, amikor megismertem fiatal keresztényeket is. Bekerültem ebbe a
közegbe, ilyen-olyan konferenciákra és táborokba jártam, vettem egy Bibliát, és elkezdtem olvasni, de mégsem
éreztem magamat közéjük valónak, és volt bennem egy
viszolygás is attól a nagy szabadságtól, amit ott láttam.
Viszont hallottam, hogy meg kell térnem és Krisztusnak
kell adnom az életemet, és ezt egy júniusi napon 2012-ben
meg is tettem. Ekkor kiköltöztem egy kis olasz városba,
hogy folytassam a tanulmányaimat, és már egyetemet is
úgy választottam, hogy legyen abban a városban gyülekezet. Isten vezetését látom most már mindenben: abban is,
hogy felhasználta az egyik keresztény szervezetet, hogy
eljussak egy picike közösségbe Olaszországban (kb. öten
voltunk). Itt találkoztam először a tiszta, egyedül Biblián
alapuló tanítással és meleg, szeretetteljes fogadtatással
– viszont ez előbbit akkor még nem értettem. Sajnos vak
voltam, mert sokszor csak teológiai értekezést láttam
az alkalmakon, hogy az Igét Igével magyarázzák. Isten
szeretetét a magam elképzelése szerint láttam, nem az
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Ő Igéje által, és sok minden, múltból hozott dolog volt a
fejemben. Félig bent, félig kint voltam a gyülekezetben,
és ahogy egyre nőtt a közösség, láttam, hogy még nincs
minden rendben velem, mert nekem nem volt olyan békességem, mint a testvéreknek. Valójában nem voltam
boldog – igazi barátságaim voltak, nagyon szép helyen
éltem, és az ösztöndíjam is minden költségemet fedezte,
de mégis elégedetlen voltam. Mígnem egyik alkalommal
2015 júniusában a lelkipásztorom érzékeltette velem, hogy
két úton járok; egy tükröt mutatott nekem, hogy én milyen ember vagyok, és ez összetört. Részben emiatt egy
héten belül otthagytam Olaszországot és mindent; itthon
azonban nem várt semmi. Isten viszont készítette az utamat, mert kaptam tőle új munkahelyet (kettőt is) és utolsó
pillanatban albérletet is. Visszakerülve a fővárosba nem
éreztem jól magam a gyülekezetben és sokszor gondoltam arra a tükörre, amit mutattak – vajon tényleg ilyen
lennék? Majd elérkezett a novemberi szabadságom, amit
Olaszországban töltöttem, de pihenés helyett inkább a barátnőim problémáival kellett szembesülnöm, és a kiutazásom is úgy kezdődött, hogy azt hittem,
lezuhanunk a repülővel. Rádöbbentem,
hogy nagyon énközpontú voltam,
csak a saját problémáimmal voltam elfoglalva, és még ha vannak is nehéz terhek az életben,
nem kell magamat sajnáltatni,
mert valójában nem én vagyok
megbántva, hanem én bántottam a Mestert, Jézust a sok-sok
bűnömmel. Elkezdtem hallgatni
az olaszországi lelkipásztor igehirdetéseit, és valami elindult bennem
– sírtam a bűneim miatt, és felismertem magamat abban a bizonyos tükörben.
Megalázkodtam Isten előtt és újjászülettem, majd legközelebbi látogatásommal bizonyságot tettem a gyülekezet
előtt. Amellett, hogy csodálatos öröm volt bennem, Isten
Igéje megnyílt előttem, már értettem, hogy mit olvasok
a Bibliában, és nagy szomjúságot éreztem, hogy minél
jobban megismerjem. Vágytam egy biblikus gyülekezetbe, és mikor Isten odavezetett, döntésemet Krisztus
mellett megpecsételtem azzal is, hogy bemerítkeztem
bűneim bocsánatára. Nincs más út Jézuson kívül, nincs
igazi öröm és az egész életnek semmi értelme Nélküle.
„Aki azt mondja, hogy Őbenne van, annak magának is
úgy kell élnie, ahogyan Ő élt” (1.Jn 2,6). Abba az ígéretbe kapaszkodok, hogy akiket eleve kiválasztott, azokat
meg is igazítja (Róm 8,28-30) és felkészíti a Vele való
találkozásra.
B. Krisztina
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A tiem és
az enyéd.
Még ártatlanul keverték a
szeGyerekszáj birtoklás
mélyre utaló
ragjait. Ami a
tied, az az enyém is, ami az enyém,
az a tiéd is. Bár így lenne az emberek között! Amikor osztozkodtak,
számos alkalommal hallgattuk ezt
a két gyönyörű szót: „ez a tiem és
ez az enyéd”.
***
Esztendőkön keresztül kis unokánkkal nyaralgattunk a Kis-Duna partján. Egy kedves özvegy, Kati lányom
barátnőjének édesanyja rendelkezésünkre bocsátotta kis házikóját. Csak
egy kis konyha és szoba. Mi mégis igen jól éreztük magunkat, mert
volt valami, ami Pesten hiányzott:
a csend. Az itt lévő csendhez azonban hozzátartozott a fülemülesitke,
a sárga- és a feketerigó gyönyörű
ébresztője és altatója. Leballagtunk
a Dunára, ahol kis unokánk élvezte
a vizet, de csak azt, ahol sekély volt.
A mély víztől félt. Így mondogatta
a Mamának: „Menjünk oda, ahol
rövid (sekély), és ne oda, ahol sül�lyedős (vagyis mély).”
Hegyi András

Bezörget mindenütt!
Most készítsd, Isten népe,
a szívedet elő!
A bűnösöknek üdve,
az Isten hőse jő,
Kit irgalomból küld,
mint rég ígérte néked,
mert Ő a fény, az élet!
Bezörget mindenütt!
Hogy elkészüljön útja,
jöjj, építsd örömest!
Ha vársz az égi Úrra,
mit gyűlöl, messze vesd!
Mi egyenetlen itt,
hegy és halom ledőljön!
A völgy, amerre Ő jön,
felemelkedjék mind!
Ó, engem szegényt, Jézus,
Te nagy kegyelmeddel,
e szent napokban, kérlek,
jöjj, magad készíts el!
Végy szállást énbennem!
A szívem legyen jászlad!
És mindörökké áldlak
víg hálaénekben.
V. Thilo
(Ford.: Túrmezei Erzsébet)

A Japán Evangéliumi Rádió munkatársai részesei, szemtanúi lehetnek Isten felfoghatatlan, történelmi
munkájának, hogy hogyan jut el az
evangélium olyan emberekhez, akikhez korábban nem tudott.
Néhány évvel ezelőttig a világ második legnagyobb népe, ahol az evangélium zárt fülekre talált, az Japán volt.
Japán mindig is rendkívül kemény
terepnek bizonyult a keresztyénség
számára (nagyon hitelesen mutatja
ezt be Scorsese Némaság című filmje).
Évszázadok óta próbálkoznak misszionáriusok a japán nép lelkének elérésével, nagyon kevés sikerrel. Ennek
számos társadalmi, politikai,
kulturális, történelmi oka
van, amikre nem térek most
ki, annyit azonban érdemes
tudni, hogy 2010-ben Japán
teljes lakosságának kevesebb,
mint 1%-a vallotta magát
evangéliumi keresztyénnek
(kevesebben, mint Iránban
vagy Afganisztánban!).
Azonban ez megváltozni látszik. Valószínűleg sokan emlékeznek
a 2011-es 9-es erősségű, pusztító földrengésre és az azt követő szökőárra,
ami teljes településeket söpört el a
föld színéről. 20.000 ember halt meg
vagy tűnt el, és több százezer ember
veszítette el otthonát. Erről a katasztrófáról legtöbbet talán a fukushimai
atomerőműben bekövetkező üzemzavar kapcsán értesülhetett a magyar
hírhallgató.
A pusztítás következtében nagy területen szűnt meg az áramszolgáltatás, és sok FM rádióadó torony is
megsemmisült vagy megsérült. A hatóságok így rövid- és középhullámú
rádióadásokon keresztül tájékoztatták az embereket. Mivel az első napokban nagy volt a bizonytalanság,
ezért az érintett területeken élő milliók a rádióra „tapadva” vártak minden szót, ami tájékoztatást, reményt,
iránymutatást adhatott nekik. A hatósági híradások több frekvencián is
hallhatóak voltak, ezért az emberek
megpróbálták megtalálni azt a hullámhosszt, ahol a legjobb volt a vétel.
Azonban valami mást is találtak: a
Japán Evangéliumi Rádió rövid- és

középhullámú adásait. Ezek az adótornyok nagy távolságban voltak a
katasztrófától, így nem sérültek meg.
Jézus Krisztus hangját a csendben lehet leginkább meghallani, mert „nem
kiált, nem lármázik” (Ézs 42,2), ezért
az elnémuló kereskedelmi tv és rádióadók százai helyett milliók kezdtek
olyan adást hallgatni, amit egyébként valószínűleg soha meg sem találtak volna.
A katasztrófa sújtotta területen az élet
napirendjének helyreállása után ugyan
sokan elfeledkeztek az evangéliumi
adásokról, azonban többen kezdték
hallgatni azokat, mint azelőtt bármikor, és valahogy az
emberek szíve is meglágyult. Japánban élő
keresztyének számolnak be arról, hogy soha nem tapasztaltak
még ekkora nyitottságot Krisztus evangéliuma iránt, mint a
természeti csapás utáni időkben. Az elmúlt
években pedig a visszajelzések is megérkeztek az egyéni életváltozásokról,
megtérésekről, gyülekezetek megalakulásáról. Egy új rádióhallgató például
ezt írta: „elvesztettem mindenemet,
de nincs hiányom semmiben! Az életemet már az evangélium tölti be!”
Sőt, megtörtént az, ami korábban elképzelhetetlen volt: világi rádióadók
keresztyén tartalmú műsorokat kérnek az evangéliumi rádiótól, mert a
hallgatóik ezt igénylik. Évtizedeken
keresztül csak Japánon kívülről tudtak evangéliumi adásokat sugározni,
azonban mára 16 FM rádióadó is eljuttatja a jó hírt Japán teljes területére.
Isten jónak látta, hogy adjon még
esélyt ennek a hideg szívű népnek;
nem tudjuk, hogy meddig lesz nyitva
ez a kapu, de újabb bizonyságot kaphattunk, hogy Isten szavának életet
és népeket átformáló hatalma van.
„Hallgassatok rám, ti keményszívűek, akik távol vagytok az igazságtól!
Elhoztam igazságomat, nincs már
messze, és szabadításom nem késik…” (Ézs 46,12-13)
Fordította:
ifj. Nemeshegyi Zoltán
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Nagyon fiatal koromban szólított
meg az Úr; tudni kell azt, hogy hívő
családba születtem, szüleim imádkozó emberek voltak, ragaszkodtak az
Úrhoz, és így nevelkedtem. Eljártam
én rendszeresen imaházba, de mégsem igazán születtem bele, hanem
az Úr munkálkodott a szívemben, és
volt egy érdekes gondolat, ami már
gyermekkorban megfogalmazódott
bennem: az, hogy hallva a gyülekezetben a bizonyságtevéseket, a szolgálatokat, én is szeretném ezt az Istent
megismerni személyesen – tehát nem
csak hallásból, nem csak szüleimtől
hallva Istenről és az ő kegyelméről.
Leginkább azok az élettörténetek ragadtak meg, amikor valaki elmesélte, hogyan találkozott személyesen
Istennel; akkor, gyerekként ezekre
a történetekre mindig odafigyeltem.
Más egyéb még elvette a figyelmemet,
de ez nagyon érdekelt, és apukám is
nagyon-nagyon sok történetet, eseményt hozott haza és mesélt, s mindig
szívtam magamba ezeket. Úgymond
érdekelt az, hogy hogyan lehet eljutni
arra, hogy személyesen találkozzak a
Krisztussal. Isten tudta ezt a vágyat
a szívemben és érdekes módon szólított meg. Félelmeim voltak tudva azt,
hogy a bűneim nincsenek elrendezve;
annyit tudtam és megértettem az igéből, hogyha Istennel nem békülök ki,
akkor örök életem nekem nem lesz.
Isten egy alkalommal különös módon
szólított meg. Gázpalackrobbanás
történt a lakásunkban egy szilveszter
előtti éjszaka, amikor összegyűlt az
egész család és az ünnepre gyülekezve már kicsik-nagyok együtt voltunk.
Én elmentem lefeküdni a megszokott
helyemre, és egy adott pillanatban
egy gondolat jött az agyamba, hogy
fordítsam meg a párnámat a megszokott helyről a másik irányba, ahol
addig a fejem volt. Nyilván ezt nem
tesszük, de ezt én akkor így éreztem
5 perccel azután, hogy lefeküdtem.
És kb. tíz perc nem telt el, minden
elsötétült, óriási robbanás, zaj, visítás, csörömpölés, minden történt,
s nagyon-nagyon megijedtem, nem
tudtam elképzelni, hogy mi ez. Végül

17

kiderült, hogy a gázpalack robbant az életemmel, elkezdtem imádkozni
fel, vagyis a gáz, ami kiszivárgott és azért, hogy Isten cselekedjen és szatüzet kapott, és ez a nagy nyomás volt badítson meg ebből a helyzetből. Egy
érezhető. Az ajtó a szomszédban da- vasárnap reggel, amikor felébredtem
rabokba tört, az összes ablak kitört, – keveset aludtam akkor éjszaka is –,
megrepedtek a falak, a háztető; az az így imádkoztam: „Uram, én ezt nem
ajtó, ami mögött én feküdtem, beesett bírom tovább, bűneim nagyon vádola sarkával oda, ahol nekem a fejem nak. És ha nem szabadítasz meg, akkor
lett volna, ha én nem mozdítom el nem bírom tovább ezt a fájdalmat”.
a párnámat. Így semmi bajom nem Ettől az esettől kezdve másként mentörtént, mert nyilván azzal a nyomás- tem gyülekezetbe, másként hallgatsal a fejem ellapult volna. Isten kezét tam az igét. Úgy éreztem, minden
éreztem ebben. De még egy csodát is nekem szól, és ezen a vasárnapon épp
láttatott Isten velem: egy három-négy Lídia története volt, amikor megnyihónapos kisbaba is volt a szobában, totta szívét az Úrnak, s tudtam, hogy
épp ahol a legnagyobb robbanás tör- ez az én történetem, hogy meg kell
tént, legközelebb ahhoz a helyhez. Ő nyissam a szívemet és át kell adjam
a kiságyban volt, és az ágya felett le- az életemet egészen neki. Végig zoesett az egész plafon, a vakolat teljesen kogtam az istentiszteletet és a végén
leszakadt, de a kiságyába egy darab- pedig a lelkipásztor testvér, aki látta
ka se esett, így Isten megőrizte. Még ezt, odajött hozzám, s kérdezett, hogy
sok csodát éltünk át aznap, sokszor mi a gond, mi az, ami bánt engem?
láttam, hogy Isten keze ott volt; még Elmondtam, hogy én az Úr Jézussal
egyet említenék, bár többet tudnék. akarok kibékülni és szeretném letenni
A bátyám, aki a másik palackot vitte bűneimet, amelyek nagyon vádolnak.
ki, visszalépett egyet, és ekkor tör- Ezt megtettük, ott maradt a kereszt
tént a nagy robalatt. Imádkoztunk
banás. Megállt egy
együtt, az Úr adott
„Ki akadályozhat meg?”
ablak előtt, aminek
felszabadulást,
két nyílása volt, és
örömet és úgy
Értem, miattam és helyettem
ami épp a csempeéreztem, hogy
Keresztjén nem hiába vérzett.
kályhával szemben
az a nagy teher a
Ki akadályozhat meg abban,
volt, ahol a tüzet
szívemről leesett,
Hogy ezután Jézusnak éljek?
kapta a gáz, vagyis
de mégis az volt
Füle Lajos
legközelebb a tűzbennem, hogy én
höz. A nyomástól,
ezzel a hatalmas
az ablaküveg daraIstennel szeretnék
bokban a szomszédba repült, de ahol találkozni és megbizonyosodni arról,
ő megállt, az az ablak meg sem repedt hogy az én bűneim tényleg meg vanés Isten megláttatta velem azt, hogy nak bocsátva, és én az Övé vagyok.
Továbbra is bennem maradt ez az Isten
hatalmas az Ő keze.
Igen, de bennem elkezdődött egy harc, utáni vágy, hogy még jobban szerethogy „mi lett volna veled, ha te akkor ném megismerni Őt és találkozni vele.
meghalsz?”. Tudva azt, hogy bűneim Aztán szüleim tudtak róla, elmondnincsenek elrendezve, éjszakákat nem tam nekik, hogy mi folyt bennem az
aludtam a nyugtalanság miatt; bű- utóbbi időben, és hogy most már én
neim szomorúsága miatt óriási harc átadtam az Úr Jézusnak az életem.
kezdődött bennem. Az a félelem szo- Persze, ezt a mélységes vágyat nem
rongatott leginkább, hogy mi lesz ve- árultam el nekik, hogy én nem máslem, ha meghalok. Ez a nyugtalanság tól akarok hallani Istenről, hanem
kb. három hónapig tartott. Isten meg- személyesen akarok találkozni vele.
győzött, hogy Ő létezik, meg tud őriz- Isten látta ezt az őszinte vágyat benni, ott van a keze, csodákat tud tenni nem. Lefeküdtem egy este – aznap
és tudva azt, hogy Istennek terve van nagyon-nagyon sokat imádkoztam
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és igét olvastam és Isten közelségét
kerestem –, és amint lefeküdtem,
nem sokkal később egy érdekes jelenetet láttam vagy egy látomást. Egy
lépcsőn mentem felfelé és egy sötét
alak nyúlt utánam, fentről pedig egy
fehér ruhás alak lenyújtotta a kezét.
És amint siettem felfelé – egész magas volt a lépcső –, azt a hangot hallottam: Lídia, ne félj, te az enyém
vagy, én megbocsátottam a te bűneidet. És akkor felébredtem. De talán
nem is aludtam! Hirtelen minden eltűnt a szemem elől és azt kérdeztem
az édesanyámtól, hogy: „Édesanya,
te nem hallottál semmit, nem láttál
semmit?” – „Nem” – mondta. Senki
nem látott semmit, de én láttam, és
Isten ezzel még inkább megerősítette bennem az Ő igéjét, hogy én az
övé vagyok, és ez az Istennel való találkozás, az a hang, amit hallottam,
egész életemet, életcéljaimat teljesen
megváltoztatta. Mondhatom azt, hogy
olyan átformálást hozott bennem! Én
előbb nem beszéltem erről senkinek,
de kérdezték, hogy mi történt veled,
egészen ki vagy cserélve. Mindig így
indult a beszélgetés és bizonyságot
tettem, hogy igen, ez történt velem.
Én Istennel személyesen találkoztam.
És folytatódott bennem a vágy, hogy
én továbbra is Istennel akarok élni,
tehát nem csak addig. Igaz, hogy a
pecsét rám volt téve és megjegyezték
rám, hogy szenteskedő és különc vagyok, de az Úr Jézus mindig-mindig
mellettem volt, és éreztem azt, hogy
fogja a kezem. Ez az életre szóló esemény egészen megváltoztatta az életemet és célt adott.
T-né Lídia, Kolozsvár

Hozzád kötötten – mégis szabadon!
Elhívtál! – Mérhetetlen kegyelem!
Szolgálatodra! – Drága kiváltságunk!
Szereteted érezve szüntelen,
ha Te vezetsz, béke útjain járunk.
Csak egyet követelsz tőlünk: hűséget.
Jele engedelmesség, bizalom,
magunk új meg új átadása néked,
Hozzád kötötten – mégis szabadon!
Tiele -Winckler Éva
(Fordította: Túrmezei Erzsébet)
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Szeretném tanúbizonyságul leírni
életem egy szakaszát. Mindig imádkoztam, már kislány korom óta, ezt
szelídlelkű, drága édesanyám elültette
bennem. Sajnos templomba nem járhattam, mert édesapám nem engedte,
mivel ő más vallású volt. Még kicsiny
voltam, – emlékszem rá –, hogy eljártunk vele, én és testvéreim imaházba,
de prédikátor váltás volt, s apu már
nem vitt bennünket többet, pedig szerettük a közösséget. Én később templomba szerettem volna menni, mivel
szomszédunkban lakó legjobb barátnőm is járt rendszeresen szüleivel, de
apu hallani sem akart róla, amúgy
is haragudott édesanyám vallására.
Teltek az évek, elkerültem dolgozni
a városba, megismerkedtem egy fiúval; nagy szerelem volt, és házasság
is lett belőle. Persze én előtte nem
kértem ki Isten véleményét. Pedig Ő
még haladékot is adott, mert esküvő
előtt sárgasággal kórházba kerültem,
így el kellett halasztani, de én nem
akartam észrevenni a Teremtőm intését. Már tudom, előbb Őt kellett
volna követnem, aztán oltalma alatt
minden máshogy alakult volna.
Munkaadóm által lakáshoz jutottunk, később kocsit, telket is tudtunk
venni. Mit számított ez a földi kincs?
Gyermekünk nem született, s kiderült
a férjemnél van probléma, de én így
is szerettem, s gondoltam, örökbe fogadunk egy gyermeket, vele is jót teszünk, és mi is úgy fogjuk szeretni,
mintha a sajátunk lenne.
Sikerült egy ötéves kisfiút nevelőszülőként magunkhoz venni. Már az
első hónapokban gondok jelentkeztek. Súlyos magatartás problémákkal küzdött, egy hét után az óvoda is
elutasította. Bár kaptam egy év méltányossági gyest, de mégis el kellett
hagynom első munkahelyemet. Mivel
megszerettem nagyon a kisfiút, így ez
sem volt nagy áldozat. Fél év után egy
megtalált levél utalt rá, hogy férjemnek viszonya van egy fiatal lánnyal,
később további kapcsolatokra is fény
derült. Teljesen kikészültem idegileg, lefogytam 10 kilót. Összeomlott
körülöttem a régi világom. Semmi

nem működött: a kisfiú, aki kérte,
hogy fiamnak szólítsam, megszeretett, de nagyon nehéz volt vele, tele
volt dühkitöréssel, s egyéb pszichés
dologgal; a férjem pedig gyenge, menekülő, döntésképtelen ember lett.
Tehetetlenségemben a régi, de örök
gyermekkori barátnőmmel elindultam
templomba, s vittem magammal kisfiamat is, aki nehezen, de az ölemben
megült valahogy. Elkezdtem olvasni a
Bibliát, meg egyéb hitélettel kapcsolatos könyveket. Férjem közben elköltözött tőlünk. Nehéz évek voltak,
nem tudtam elhelyezkedni, mert bár
már a kisfiam iskolába járt, de szinte minden héten többször hívtak az
iskolából, hogy a gyermek elfáradt,
menjek érte.
A Jóisten minden nap irányított igéi
által. A Megváltó adott embereket,
akik segítettek, hogy könnyebb legyen
az életem. Kisfiam kamaszodott, és 12
évesen kijelentette, szeretne elkerülni tőlem, mert bár engem szeret legjobban, de nem engedem neki, hogy
cigizzen és este kimenjen egyedül, szóval lekorlátozom. Elkerült tőlem egy
gyermekotthonba. Nagyon nehéz volt
vele, de nélküle is, hisz életem része
volt. Kéthetente látogattam, vittem
neki legszeretettebb ételét, s még ruhát, cipőt is. A visszafele utat mindig
végig sírtam. Sokszor hívott telefonon
is, elmondta lelki gondjait. Bekerült a
pszichiátriára is, meg javítóintézetbe,
mert annyira nehezen kezelhető volt.
Aznap, amikor visszakerült a fiam a
nevelőotthonba, férjem is visszajött,
a Jóisten hozta, mert véletlenek nincsenek, tudom. Sok minden történt
még, de fiam minden árok után vis�szatért hozzám.
Jelenleg a közelünkben laknak menyemmel, aki kicsit a lányom is, és
drága két unokámmal – viszem őket az
istentiszteletre is –, így mindennapos
vagyok az életükben. Bár férjem, fiam
és menyem sem járnak velem templomba, de van két kezem, és mindig
imádkozni fogok értük, és hiszem,
hogy üdvözülni fognak, s ők is elindulnak az IGAZ FÉNY felé.
Sz.-né Éva
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Segítő – társak
Soha nem gondoltam volna, hogy lesz A múlt héten történt, hogy imacsoportunk készült összeolyan életszakasz, amikor azt tapasz- jönni, de a házigazda megbetegedése és egyikőnk mástalom, hogy elnémultam. Minden új fajta szolgálata miatt csak ketten maradtunk. Megfordult
Antenna újság szerkesztése előtt ne- a fejemben, sőt már az ujjaim sms-ben le is írták, hogy
kirugaszkodtam, hogy „Na majd most akkor hagyjuk, majd legközelebb. De ezt az üzenetet a
írok!”, de nem jött a gondolat, nem jöt- „másik” nem kapta meg, mert lemerült a telefonja, vitek a szavak. Végül nem erőltettem. De szont keresett egy másik mobilról, hogy ő már úton van
nemcsak ezzel van ez így, hanem a mű- felém, akkor hol imádkozzunk? Hmmm, nagyon elszésorkészítéssel is. Ezért vagyok nagyon gyelltem magam, és a rugalmas énemet előkapva rögtöhálás szerkesztőtársamért, Eszterért, aki most sokkal in- nöztem, hogy mit szólna az SZTK-hoz, ahol már ilyenkor
tenzívebben és ötletgazdagon munkálkodik a szerkesztői nincsenek is olyan sokan és meleg is van a fűtött térben,
részben, mint én. Mert valahogy
talán nem küldenek ki minket.
nem jön a szó, elillant (?) a gonImára mindenképp alkalmas
dolat. Megtapasztalhattam ezen
hely lesz. Találkoztunk és fel
keresztül is, amit Isten mond a
is mentünk a második emeletA FORRÁSHOZ
Biblia elején: „Nem jó az emre, ahol alig 5 perce beszélgetbernek egyedül lenni, szerzek
tünk, amikor megláttunk egy
„ Te nemcsak olyan forrás vagy, amelyik
néki segítőtársat, hozzá illőt”
gyülekezetbeli testvérnőt, aki
engedi magát megtalálni. Te az a forrás
(I.Mózes 2,18). Hogy ez az igen
épp röntgenre várt… nagyon
vagy, amelyik maga indul el megkeresni a
nem efféle baráti/munkatársi
megörült nekünk, mert értheszomjazókat.” Sören Kierkegaard
kapcsolatra vonatkozik? Miért
tetlen dolog történt vele, amiTiszta– bővizű csodálatos Forrás,
ne vonatkozhatna?
nek most kellett utána járnia.
keresd tovább a szomjasakat!
Pár éve egyik nős barátom veImádkoztunk ott helyben érte,
Látod, mennyien vannak!
tette fel ezt a gondolatot, hogy
ami csendre segítette szívét.
Posvány vizével oltják szomjúságuk.
ez az ige nemcsak a házasságMilyen jó, hogy nem vagyunk
szerzésre él – meggyőződése
egyedül, Isten szerez nekünk
Szomjaznak, életre, szeretetre,
szerint – hanem bármilyen
segítő-társakat – a bajban, a
irgalomra és bocsánatra, jóságra, igazságra,
emberi kapcsolatra. Akkor ezt
betegségben is.
örömre, igazi szabadságra.
eretnekségnek gondoltam, de
De hogy a megszokott értelmeSzomjazók számlálhatatlan serege!
azóta be kell valljam, igazat
zést se hagyjam figyelmen kívül:
Mi lesz velük, ha rád nem találnak?!
adok neki. S ahogy írtam, akár
végtelenül hálás vagyok azért a
a műsorkészítés során is fel-felférfiért, akivel bár hosszú ideig
Milyen felfoghatatlan, ahogy elindulsz
ujjong a szívem, hogy nem vatipródtunk, hogy együtt kell-e
megkeresni őket,
gyok egyedül – és ez milyen jó!
tovább folytatni egy közös úton
ahogy szüntelen útban vagy feléjük,
Aztán ha tovább „forgatom” ezt
életünket, avagy külön-külön
meg se várva, hogy ők keressenek!
az igét, felcsillan más is rajta:
– minden adandó alkalommal
Milyen csodálatos titok!
hálás vagyok azért, hogy ott
szívből feltörő hálával és egyBoldog akit már megtaláltál,
vannak a barátok, akikkel edre mélyülővel köszönjük meg
s nem posványok mérgező vizét issza!
digi éveim során összehozott
egymást Istennek. Mert megAhogy ígérted,
Isten Szent Lelke. Mindenki
tapasztaljuk a házasságban is,
nem szomjazik soha többé, és belsejéből szeretet,
éli a maga életét, de bármikor
hogy bizony nem jó az emberöröm, irgalom, jóság: élő víz fakad.
felhívhatjuk egymást, és ott
nek egyedül lenni (átmenetileg
folytatjuk, ahol abbahagytuk.
2 országban dolgozunk, és csak
Krisztus–forrás, te áldott, drága, tiszta,
Legutóbb is megtapasztalhattam
havonta találkozunk személyekeresd tovább a szomjasakat!
egy önzetlen barátnő segítségét,
sen). De segítőtársakként ott
Túrmezei Erzsébet
amikor azonnal a sürgősségire
állhatunk a másik mellett szakellett menjek bokaficam miatt
vainkkal, cselekedeteinkkel,
– mentünk is, az ő autójával.
imáinkkal és szeretetünkkel,
S milyen felemelő akár egy jó szó a bánat idején, vagy mégha kilométerek is választanak el egymástól minket...
egy mosoly, amikor öröm ér minket. Kincs a barátság, Kívánom, és imádkozom azért, hogy Karácsonykor a legvigyázni kell rá, s ha még nincs, vagy megfakult kissé, drágább és leghűségesebb Segítőtársra találjon rá minakkor itt az ideje kimunkálni egyet-kettőt vagy felvenni den kedves Olvasó: Jézusra, a Megváltó Krisztusra, Aki
a leesett szálat egy régi esetében.
így bátorít minket: „Nem hagylak titeket árván, hanem
Egy másik csoda, amikor együtt imádkozhatunk test- eljövök hozzátok.” (János 14,18) Ő megígérte, és Ő meg
vérekkel. Jézus már 2 fő együttléte esetén azt mondja, is teszi! Nyissuk ki bátran szíveink és otthonaink ajtaját,
hogy „Ahol ketten vagy hárman összejönnek, ott vagyok hogy bejöhessen az ünnep Ura!
közöttük…” (Máté 18,20) Milyen nagy áldás rejtőzik eb- Áldott Karácsonyt kíván:
Cerina-Elek Éva
ben az ígéretben!
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Egy kicsi falucskában, Mocsolyán születtem Szilágy
megyében. Kevesen voltunk az imaházban, 12 éves voltam abban az időben, amikor az Úr Jézus szólt hozzám,
megérintett az Ő igéjével és azóta tudom mondani, hogy
követem Őt és minden, amit teszek, érte teszem és tudom, hogy azóta üdvösségem van. 12 éves fejjel ültem a
gyülekezetben, ahova nem sokan jártak és ahol nem is
tudtunk volna még el sem aludni, mert csak lócák voltak a teremben.
Az alkalom, amikor a Jóisten megérintett, úgy történt,
hogy két misszionárius testvért küldött a Jó Atya a mi kis
falucskánkba és ők hirdették az igét. Én is helyet foglaltam
a legutolsó padban és figyeltem, hogy mit is mondanak.
Nagyon sok mindent megértettem, de a legfontosabb az,
hogy az Isten országába be lehet jutni, gyerekek, felnőttek,
középkorúak, idősek is bejuthatnak oda. Nagyon szépen,
kedvesen beszéltek a mennyországról. Megragadta a szívemet, s azt gondoltam, hogy jaj, milyen jó lenne, hogy én
is oda bejussak. Azt hallottam, hogy nagyon egyszerűen
be lehet jutni az Isten országába. Üdvösséget nyerhetünk
abban az esetben, ha jövünk bűneinkkel és csakis a bűneinkkel, nem szépítjük az imánkat, jövünk a kereszt alá
és elmondjuk az Úr Jézus Krisztus keresztje alatt a mi
bűneinket. Úgy hallottam akkor este, hogy az Úr Jézus
Krisztus éppen azért jött, hogy a bűneinket megbocsássa.
És amikor én ezeket hallottam, volt a szívemben egy nagyon nagy vágy, hogy imádkozzak én is, hogy hozzam
bűneimet Krisztus keresztje alá. Erre a végén meg is
volt adva a lehetőség. Többen imádkoztak, voltak, akik
megtértek, lerakták bűneiket, de amikor rám került volna a sor, nem tudtam imádkozni. Emlékszem, volt egy
olyan fiúcska, mint én, ő is megtért, de én nem tudtam
megnyitni a számat.
Lassan vége lett az összejövetelnek, a két testvér
jött le a szószékről és a gyülekezetből a jelenlevők indultak kifelé. Én ott maradtam a lócán,
nem tudtam felemelkedni. Egy gondolat volt
bennem: „ó, hogy nem tudtam én ma este a
bűneimet hozni az Úr Jézus keresztje alá,
milyen jó lett volna!” Imádkoztam, hogy
Istenem, ha lenne még ma este valamilyen
lehetőség, én kész lennék, hogy megvalljam
a bűneimet Jézus Krisztusnak, hogy megbocsásson nekem. A Jóisten Lelke látta, hogy
van ott a hátsó padban egy fiúcska, aki nagyon
szeretne az Isten országának részese lenni és
az egyik misszionárius testvért éppen odaküldte. Leült
mellém a lócára, áttette a vállamon a kezét és megszólított: „Hogy hívnak téged, fiú?” Mondtam neki: „Zoltán”.
De már kezdtem könnyezni. „Zoltán, te a mennyországba
jutsz, te örököse vagy annak?” „Én nem!” - mondtam és
nagyon sírtam, könnyeim hullottak. „Te, Zoltán, szeretnél
Isten országának örököse lenni? Szeretnéd, hogy az Úr
Jézus Krisztus megbocsátaná a bűneidet?” „Jaj, nagyon
szeretném!” - mondtam. És azt mondta a testvér: „kész
vagy, hogy imádkozzunk együtt?” Letérdeltünk oda a
lóca elé, a többiek már mentek hazafelé, alig maradtunk
egy néhányan és az én szívemben ott volt az imádság és
azt mondtam úgy magamban: „ó, ha rám kerül a sor, ak-
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kor én nagyon elmondom az én bűneimet és imádkozni
fogok”. A kedves testvér elkezdett imádkozni érettem,
hogy az Úr Jézus Krisztus bocsássa meg az én bűneimet
és ahogy ő befejezte az imát, alig vártam, hogy elkezdjek imádkozni. Akkor jöttem rá, hogy nem tudok imádkozni, csak elkezdtem sírni. Sírtam, sírtam, sírtam, egy
szó sem jött ki a számon. A zokogások közepette, mikor
az már kicsit alábbhagyott, annyit tudtam mondani:
„Úr Jézus, bocsáss meg nekem, mert én annyit hazudtam” - és sírtam tovább. Nem tudtam semmit mondani
megint egy darabig, csak sírni tudtam, és ahogy a sírás
újból alábbhagyott, megint mondtam: „Úr Jézus, bocsáss
meg, mert én annyit loptam”. Megint sírtam. Sírások közepette, ahogy megint alábbhagyott a sírás, akkor ismét
azt mondtam: „Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg, mert én
olyan sok rosszat cselekedtem, olyan szófogadatlan voltam az én szüleimmel!” Mind jutottak eszembe a bűneim
és sírások közepette a Szentlélek munkája által, ahogy
rávilágított az életemre, ezeket mind kezdtem mondani,
letenni az Úr Jézus Krisztus keresztje alá. Amikor úgy
gondoltam, hogy most már elmondtam mindent, mert
persze még volt több más bűnöm is, akkor felálltunk
térdeinkről és azt mondta a kedves testvér a szemembe
nézve: „Zoli, hiszed te, hogy neked az Úr Jézus megbocsátott?” Én törölgettem a könnyeimet, szemébe néztem
és azt mondtam örömömben, nagyon boldogan: „hogyne
hinném, hogy megbocsátott? Hát nem azt hallottuk ma
este, nem az volt az igehirdetésnek a központja, hogy ha
jövünk és bűneinket elmondjuk az Úr Jézus Krisztusnak
a keresztje alatt és megbánjuk azokat, kérjük a bocsánatot, akkor megbocsát, hisz pont ezért jött? Persze, hogy
elhiszem!” És hittem, hogy nekem az Úr megbocsátott.
Attól a perctől kezdve nagy öröm töltötte be az életemet, a szívemet, annyira, hogy most már csak egy
gondom volt, hogy mit tudjak tenni az Úr Jézus
Krisztusért, hálából, mert éreztem, hogy attól kezdve az Isten országának örököse vagyok. Nagyon ott égett a kicsi szívemben,
hogy valamit tegyek én is az Úr Jézusért.
Próbáltunk volna bizonyságot tenni a gyülekezetben, nem ment. De mégis ott volt a
szívünkben a másik fiúcskával, aki megtért,
hogy valamit akarunk tenni az Úr Jézusért.
Éppen karácsony közeledett és úgy éreztük
a kis szívünkben, mintha a Jóisten Lelke
mondta volna: „Igen, akartok valamit tenni
énértem? - Nahát, meg lehet tenni!” És Isten Lelke valahogy azt mondta nekünk, hogy van ott a falu végén, fent
a szőlő alján egy kis házikóban egy néni, akinek nincs
senkije, menjünk és vágjuk fel a fáját. Aztán nagy örömmel a kedves barátommal vettük a nagy fűrészt és elindultunk. Hallgattunk a Lélek hangjára, s mentünk. Tél
volt, hideg volt.
Amikor odaérkeztünk egy düledező házikót láttunk. Volt
egy kis udvari kapuja, azt is alig tudtuk kinyitni, majd
odamentünk az ajtóhoz (az is olyan régi volt, még üveg
sem volt rajta) és próbáltunk bekopogni. Nem tudtuk,
hogy otthon van-e a néni. Ahogy kopogunk, nagy nehezen megjelent a mama bottal a kezében és nagyon meg-
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lepődött. Azt mondta nekünk: „fiaim, mit kerestek ti itt?”
Mi elmondtuk és kértük a mamát, legyen szíves engedje meg, hogy felvágjuk a fáját. Jön a karácsony, látjuk,
hogy van az udvaron fa és szeretnénk felvágni, hoztuk
is a fűrészt. Elkezdett a mama könnyezni és azt mondta: „fiaim, ki mondta nektek, hogy jöjjetek ide énhozzám
a fámat felvágni? Hiszen pontosan az volt a legnagyobb
gondom, hogy ki tudja nekem ezt megtenni. Mert itt van
a karácsony, hideg van és én nem tudom felvágni.”
A mama kérdésére, hogy ki küldött benneteket ide, a
Jóisten Lelke megnyitotta a szánkat a bizonyságtevésre, s
olyan nagy örömmel beszéltünk. Az jutott eszünkbe, hogy
most mi is tudunk tenni valamit Jézusért, hálából! Ez a
bizonyságtevés, hogy a mamának mondjuk el. Mondtuk
is neki, hogy nem édesanyánk, édesapánk, nem is a gyülekezet küldött minket, senki a faluból, hanem maga az
Úr Jézus. De kezdte kérdezni: „miért, fiaim?” – mert nem
értette mit is akarunk
mondani – és akkor
azt mondtuk: „Az
Úr Jézus Krisztus
küldött bennünket ide, mert most a
napokban megtértünk, bűneinket hoztuk őhozzá a kereszt
alá, megbocsátott nekünk és mi most már
az Isten országának
az örökösei és Isten
gyermekei vagyunk,
és úgy ég a szívünk,
hogy valamit tegyünk érte hálából. Ő indított bennünket, hogy jöjjünk ide a mamához”.
A mamika erre azt felelte: „fiaim, de hát én ebben a faluban félreeső helyen lakok, engem nem látogat senki a
férjem miatt, mivel ő volt a legkáromkodósabb ember.

Gyermekeimmel sokszor szóba kerül, hogy az ember
különböző életszakaszaiban mik a fontos dolgok, mik
a kötelességei, és hogyan tudja ezeket jól elvégezni a
kapott időt jól felhasználva. Persze az általános iskolás
kötelezettségek mellett, helyett sok minden szebbnek,
jobbnak látszik, de nem bármilyen áron. A gyerekek nem
érzik még úgy az idő múlását, mint egy felnőtt, aki tudja, hogy egyre kevesebb ideje van hátra a földi életből.
Két élettörténettel találkoztam az elmúlt időkben, amiket gyermekeimmel is átbeszéltünk. Nem vonok most
le belőlük tanulságot, de érdemes elgondolkodni rajtuk,
és továbbadni azoknak, akik nem tudnak mit kezdeni
Istentől ajándékba kapott életidejükkel, egészségükkel.
Az egyik egy fiatal fiúról szól, akinek egész nap semmi
más dolga sincs, csak az, hogy tablet-ezzen és tv-t nézzen. Iskolába sem kell járnia. Viszont gyűlöli az életét és
alig várja a halált, de még csak megölni sem tudja magát.
14 éves korában autóbalesetet szenvedett, és mellkastól
lefelé lebénult. Kezdetben még a karjait sem tudta használni, több műtét és rehabilitáció után elérték, hogy a
karját és a kézfejét tudja mozgatni, de az ujjait nem. Úgy
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Mindenki kikerülte, nem állt velünk szóba senki és mióta ő meghalt, engem nem is látogat senki!”
Láttuk a mamán, hogy mennyire a szívére veszi azt, hogy
bennünket az Úr Jézus küldött oda! És ma is emlékszünk
arra, ahogy vágtuk a fát a nagy fűrésszel, belemelegedtünk, de közben végig mondtuk, hogy mit cselekedett
velünk az Úr Jézus Krisztus: bűneinket megbocsátotta
és hogyan is nyertük el, hogy az Isten országának az örökösei lettünk. Belemelegedtünk, mondtuk, bizonyságot
tettünk neki és láttuk, hogy a mamának a szíve is felmelegedett. Ahogy hallgatta a bizonyságtevéseinket, láttuk,
hogy egyre jobban folyik a könnye. Nagyon is észrevettük azt, hogy a Jóisten lelke ennél a mamánál is munkálkodott, különösen azért, mert ő szinte teljesen magára
volt hagyva a faluban. És így megérezte a mama is, hogy
mennyire szereti őt is az Úr Jézus Krisztus.
Ahogy ezt elvégeztük, ott volt a szívünkben, hogy valahogy tovább szolgáljuk őt és emlékszem rá, hogy
ezzel a fiúcskával még mentünk más özvegyas�szonyhoz és idős nénikhez is, akiknek nem volt
ki segítsen fát vágni. Ez megbizonyosította a mi
szívünket, garancia volt arra, hogy az Úr Jézus
Krisztus nekünk megbocsátott és az Ő országának örököseivé válhattunk.
Lám aJóisten ennyire egyszerűvé tette a megtérést!
De hogyha egy 12 éves fiúcska meg tud térni, és
bűneit egyszerűen megvallja az Úr Jézus Krisztus
keresztje alatt, akkor ezt meg tudják tenni a gyerekek, felnőttek, középkorúak, idősek is és bárki,
aki az Úr Jézus keresztje alá jön és elmondhatja
bűneit. Ha nem szépíti, hanem bevallja csak úgy,
ahogy azokat elkövette, az Úr Jézus megbocsátja és így
részeseivé válhatunk az örök életnek. Jézus Krisztus azért
jött erre a földre, hogy meghaljon, értünk adja az életét
és mindnyájunknak meg tudjon bocsátani.
T. Zoltán, Kolozsvár

tudom, hogy hallani sem akar Istenről és az örök életről.
Teljesen el van keseredve, mert az orvosok szerint akár az
öregkort is megérheti ebben az állapotban. Jó lenne most
valami csodás életváltozásról beszámolni, de jelenleg erről nem tudok, csak imádsággal gondolhatok erre a fiúra.
A másik ember egy ritka, veleszületett genetikai betegséggel éli életét, ami ugyan valamennyire korlátozza,
de nem akadályozza a teljes értékű életet. Ennek a betegségnek különlegessége, hogy nagyjából lehet tudni,
hány év van hátra az életéből. Neki körülbelül 10 éve
van még itt a Földön. Hála Istennek, hogy gondoskodott
olyan hívő személyről az ismeretségi körében, aki utat
mutathat neki Jézus Krisztus felé, és valamennyire a
nyitottság is megvan barátunkban az evangélium iránt.
Sokan mondják, hogy milyen jó lenne, ha tudnánk, mennyi
időnk van még hátra az életünkből. Nem biztos, hogy ez
olyan jó dolog lenne, és hogy bölcsen tudnánk felhasználni
a hátralevő napjainkat. Isten a mai napot adta nekünk, a
többi Rá tartozik. Éljünk így! „Ma, ha az Ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket…” (Zsid 3,7-8)
ifj. Nemeshegyi Zoltán
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„Szép”
fővárosunkban...
Úgy alakult, hogy a család minden
tagjának Budapest belvárosában
akadt dolga. Mi „lányok” fogszabályozásra mentünk, férjem pedig
lelkészértekezletre. Semmi gond,
kivételesen könnyen megoldható
a feladat, hiszen metróval néhány
megállónyi a távolság. Ha végeztünk, odamegyünk apához, s ha ő
is végzett együtt hazakocsizunk.
Beesteledett, mire az aluljáróból
kibújva az imaház felé vettük utunkat. Egyszer csak feltűnt, hogy legkisebb lányom egyre jobban szorítja
a kezem. Érezhetően bántja valami.
„Mi a baj, Kicsim?” – kérdezem.
A gyermekből kitör a kétségbeesés:
„Anya, miért nem mondod meg,
hogy eltévedtünk? Ilyen romos,
csúnya helyen nem lehet imaház!”
„Hát, pedig van!” – próbálom megnyugtatni. Hiába. Szép fővárosunknak nem minden területére illik rá
a „szép” jelző. Kár. Pedig tényleg
szép lehetne. Meg tiszta is. Az elhanyagoltság ugyanis nem kötelező.
Mint ahogy a lelkünknek se kellene
elhanyagoltnak lenni. Isten nem ezt
akarta. De ennek érdekében tenni
is kellene valamit, például megkérni a nagy, mennyei „Építőmestert”,
hogy hozza rendbe omladozó, „háborús bombatámadásoktól” megviselt lelki házunkat. S ha kérjük, ő
megteszi, megígérte. Így olvasunk
erről Bibliánkban: „Közeledjetek
az Istenhez és Ő is közeledni fog
hozzátok!” S „aki kér, mind kap!”
Karácsonyra készülünk, Isten Fia
testetöltésére emlékezünk. Azon
az első karácsonyon a mi Urunk
kézzel foghatóan bebizonyította
az emberek iránti jóaakaratát, azt,
hogy Ő tényleg közel szeretne jönni
hozzánk. Már csak nekünk kellene lépnünk – és mielőbb érdemes
lenne mozdulnunk…
Kulcsár Anikó
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Egy műszaki irányítottságú embernek - mint én magam is vagyok - nehéz megmagyarázni azt a jelenséget,
hogy amikor belépek egy helyiségbe,
a tudatalattim érzékelni kezd valamit.
Ez nem úgy történik, hogy „gondolok” valamire, vagy - ahogy mondani szokták - „beugrik egy gondolat”.
Egyszerűen tudatosodik bennem/rajtam valaminek a megléte/jelenléte.
Így voltam a Gyülekezetben a múlt héten, amikor beléptem az Imaterembe.
Éreztem - valahogy tudatosult bennem
- a Szent Szellem jelenléte. Abban a
pillanatban az is nyilvánvaló volt számomra, hogy a Szent Szellem áradása
tőlem független. Független attól, hogy
„rákapcsolódom-e” vagy nem. Ha
„rákapcsolódom”, magával ragad, ha
nem, akkor nélkülem megy tovább, s
számomra ez a vasárnap is egy „vallásos” istentisztelet lesz csupán,
mint oly sok volt már
a korábbi években.
Rajtam múlik,
hogy kiönti-e
rám az isteni erőt vagy
nem.
És ekkor „ugrott be” az a kb.
négy évtizeddel
ezelőtti - kezdő sízési emlékem, amikor a legolcsóbb kis
„kampós” sífelvonóval találkoztam a
visegrádi Mogyoródombon. A dombtetőn működött egy villanymotoros
hajtómű, a völgyben pedig egy fordítókorong. A hajtómű dobjával egy
végtelenített acélsodronykötelet moz-

gatott. A tulajdonostól bérelhettünk
óránként 200 Ft-ért egy kampót, amivel ráakaszkodhattunk a drótkötélre.
Amíg a kampó nálunk volt, könnyen
fel tudtuk húzatni magunkat. Csupán
rajtunk múlt, hogy hányszor mentünk
így fel, és élvezhettük a száguldást lefelé. Sőt! Voltak olyanok is, akik kétszer-háromszor is lecsúsztak, amíg a
„mazsoláknak” egyszer sikerült. Ha
nem igyekeztem, akár azt is megtehettem, hogy - kezemben a kampóval - azt figyelem, hogy a jobb sízők
milyen ügyesen mozognak a deszkán.
Aztán, ha letelt az idő, vissza kellett
adni a kampót. (Elment a lehetőség.)
Amikor az Úr Jézus a Mennybe ment,
a tanítványoknak azt mondta: „...ha
pedig elmegyek, elküldöm tihozzátok a Vigasztalót.” (Jn16,7) Korábban
pedig beszélt arról, hogy kérnünk
kell: „Kérjetek és megadatik néktek... Ha azért
ti gonosz létetekre tudtok a ti
fiaitoknak jó
ajándékokat
adni, mennyivel inkább ád
a ti mennyei
Atyátok Szent
Lelket azoknak, akik
tőle kérik.” (Lk 11,9 és 13)
Az előbbi igehelyekből az látszik, hogy
az Úr akarja adni nekünk az Ő Szent
Szellemét, de ez csak úgy működik,
ha mi is akarjuk, vagyis kérnünk kell.
Előttünk van a lehetőség! Rajtunk
múlik, hogy élünk-e vele!
N. Rezső

Spurgeon a Bibliáról
A Biblia nem teológiai kézikönyv, hanem az üdvösség kézikönyve.
A Biblia a lét országútján felállított útjelző tábla az örök élet felé.
A Biblia a gyermek ábécéskönyve, a tudós számára viszont a legmélyebb bölcses
ség tárháza.
A Szentírás igen gazdag gondolatokban. Az emberek általában bőbeszédűek, de
Jézus mindig csodálatosan szűkszavú.
A Szentírás a kisded Jézus pólyája; bontsd ki, és megtalálod benne a Megváltót.
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Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! (Zsolt 51,12)
majd a rajzokat egyenként gombostűvel feltűztem egy
Ötödik osztályos kisdiákjaimmal a Szentírásban a királyok nagy fehér lapra. Várakozásomon felül, hét palástos pálkorának tanulmányozásához érkeztünk. Felhelyeztem a cika ember feketéllett a fehér lapon. Csupán egy volt kötáblára azt az oktatási segédeszközt, ami rajzos formá- zülük, aki először fehér-fekete hosszában csíkos ruhába
ban teljes áttekintést ad a királyok koráról, uralkodásuk öltöztette volna magát, de aztán átgondolva ezt áthúzta
időtartamáról, sőt még arról is, hogy jó vagy rossz kirá- és ő is fekete palástos pálcika embert pingált magának.
lyok voltak-e? A grafikus a jó királyok palástját fehéren Nagyon hálás voltam Istennek, hogy mind a heten tárhagyta. A rossz királyokét — akik csupán hatalmi vágyaik gyilagosan látták magukat. A Jelenések könyvének 7. fekiélésére használták a királyságot — feketére festette. A jezetéből együtt olvastuk el azt a részt, ahol Isten igéje
képen sok király ruhája uralkodásuk kezdetén fehérből
tudósít minket arról, hogy egykor
feketére váltott. Ez azt jelentette,
majd hogyan állhatunk meg Isten
hogy uralkodása elején Istennel
színe előtt. Kizárólag hófehér ruindult, ám élete delén mégis letért
hákba öltözve.
a jó útról, és engedetlenné vált
Közös imádsággal zártuk le a beIstennel szemben.
szélgetésünket. Hálaadó imádságom
Néma csendben, nagy érdeklődésValakiért valamit meg kell tenni
után az egyik, egyébként csendes,
sel szemlélgették tanítványaim a
visszahúzódó kislány egyszer csak
Először púp a háton,
képet. Egyszer csak a vezér huncut,
imádkozni kezdett: „Drága Úr Jézus!
majd háborító kötelesség,
aki mindig első volt a következteNagyon bánt, hogy te értem megtések levonásával, felém fordulva
végül nehéz zsák,
haltál a kereszten, és nekem a bűmegszólalt.
neim miatt mégis fekete a ruhám.
mit görnyedve kell cipelni
– Hű, de kevés jó király volt, tanárBocsáss meg nekem! Kérlek, mossál
valahova, s akkor derül ki
nő! Alig látok olyat, akinek fehér a
tisztára, jöjj a szívembe, és adj neruhája. Jó nagy csibészek lehettek
csak róla, hogy telve van arannyal,
kem szép, új, fehér ruhát. Ámen.”
ezek a királyok!
Néhány másodperc múltán egy
mikor
elvittük
már
s
letettük.
– Nem csibészek voltak, helyesfiúcska bátortalanul így folytatbítettem, hanem bűnös emberek.
ta: „Nekem is ez kéne, Úr Jézus!
Éppen olyanok, mint mi.
Útonlévők, mi
Ámen.” Ezután alig hittem a füÉrtetlenül néztek rám, ezért igyemegértjük–e
még
idejében,
lemnek, amikor még hárman, akik
keztem más irányból közelíteni a
eddig még sosem imádkoztak, de
hogy életünkből az marad meg,
magyarázatot.
annál többet huncutkodtak az órák
– Mondd Bandikám! Ha most a te
amit másokért tettünk?!
alatt, eképp csatlakoztak az imádlelki ruhád is ott lenne a képen a
kozókhoz: „Nekem is, Úr Jézus.
Füle
Lajos:
többi között, az milyen színű lenne?
Ámen.” „Nekem is. Ámen.” „Nekem
– Jaj, tanárnő, arról jobb, ha most
is. Ámen.”
nem beszélünk — hangzott el a rövid,
Ha kissé szűkszavú is volt hittanos
de sokatmondóan őszinte válasz.
nebulóim
imája,
de
hiszem,
hogy szívből jövő és őszinte.
Pedig éppen ezt várja tőlünk az Úr, hogy ne mások bűEzért
vagyok
bizonyos
abban,
hogy ebben az órában nagy
nét vegyük azonnal észre, ne csak azt lássuk nagynak,
öröm
volt
a
mennyben.
S
ha
néha
emlékeimből Isten elém
ítéletre méltónak, hanem a sajátunkat. Sőt az a legjobb,
hozza
őket,
mint
ahogy
most
is
tette,
buzgón esedezem
ha mindenekelőtt a mi bűneinket látjuk meg, és nyomban meg is valljuk Isten színe előtt. Ezután kérhetjük, értük, hogy ha majd egyszer nemcsak érzelmi, de értelmi
hogy Jézus Krisztus értünk hullott drága vére tisztítson döntéssel is megerősítik kérésüket, tudják majd méltóan
meg minket bűneinktől. Csak így juthatunk olyan fehér viselni legdrágább kincsüket, a bárány vérében megtiszruhához, mint amilyenben Jósiás királyt láthatjátok a tult ruhát. Méltón viselni pedig annyit jelent, hogy akinek
képen, és amelyben egykor majd mi is bátran Isten elé csak lehet, továbbadom a jó hírt. Elmondom, hogyan jutállhatunk. Arra gondoltam, hogy a kiosztott kis papírla- hat bárki ingyen kegyelemből ehhez a kincshez. Mindezért
pokra — név nélkül — mindenki rajzolja le, hogy ha ma hálából egész életemben igyekszem az Urat követni, neki
kellene megállnia Isten színe előtt, vajon milyen színű szolgálni, és kívánatossá tenni mások számára is az örök
lenne a ruhája? Ha elkészültetek, a lapot kettéhajtva a életre vezető keskeny utat. Meggyőződésem, hogy nincs
teljesebb küldetésük, nagyobb kincsük azoknak, akiknek
tanári asztalon levő dobozba dobjátok bele.
Öt perc alatt elkészült a nagy mű. Rajzolás közben gon- Isten – Jézus Krisztus érdeméért – bűnszennyezte ruha
dosan ügyeltek, hogy padtársuk nehogy belekukkanthas- helyett hófehér ruhát ajándékozott. Nekem is!
Sz.-né M. Inke
son munkájukba. A dobozt lezártam, jól összeráztam,

Valakiért
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„Tudok cselekedeteidről...”
A kőfalon túl
Egy asszony magvakat kapott
ajándékba egy gyönyörű szép,
ritka virágról, és tavasszal nagy
örömmel ültette el a kis kertjébe,
ami a kőfal mellett volt. Öntözgette
szorgalmasan és figyelte, mikor
fog kikelni. Nap nap után gondosan ápolta, de a mag sehogy sem
akart kikelni. Az asszony nagyon
szomorú lett. Elpanaszolta egyszer
a bánatát a szomszédasszonynak.
Az kézen fogta őt és átvezette a saját kertjébe: „Nem ez az a virág,
amit úgy vár?” – kérdezte tőle. És
valóban ott pompázott a virág a
kőfal mellett.
Ne kívánjuk hamar látni magvetésünk gyümölcsét, mert minden
nyilvánvalóvá válik majd a „kőfalon túl”…

Hozzád tartozni jó
Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert
gyönyörködöm abban. (Zsolt 119,35)
Hozzád tartozni jó, Te nem hagysz egyedül
Lehet bár kór, magány, szükség belül
Szent Lelked erőt ád, csüggedőt felemel
Kétségeinkre szent szavad felel.
S ha nyomdokod keresve botladozva lépünk
Ez úton mégsem kell semmitől sem félnünk.
Ígérted, csak ez út visz minket előre,
Útjelző kereszted rég ki van jelölve.
A másik úton Uram, sokkal többen járnak,
Peckesen, könnyedén, ők nem botorkálnak.
Kacagva taposnak, száguldva előznek,
Az út végén mégis, de mélyre kerülnek.
A mi utunk akkor is, csak a keskeny út,
Innen bölcs és jámbor bizton révbe jut.
Járjunk rajta híven, hívjunk mást is bátran,
Legyünk többen, többen boldog biztonságban.
Hozzád tartozni jó, betöltöd életem,
Rólad vallást tenni kiváltság, kegyelem.
Előre hát! Csak vesd az Ige magvakat,
Ám sose feledd, Jézus vére árán lettél szabad.
Sz.M.I

Köszönöm a lehetőséget, hogy én is
írhatok arról, hogyan reformálta meg
az életemet az Úr Jézus az Ő kegyelméből, a golgotai kereszten, az Ő vére
által. Baptista családban születtem.
Hatan voltunk testvérek, én voltam
a legfiatalabb a családban. Négy fiútestvérem volt és egy nővérem. A
legidősebb bátyám és a nővérem megtértek és bemerítkeztek. Mivel a mi
falunkban nem volt gyülekezet, más
falvakból ismerkedtek fiatalokkal és
így mindketten más falvak gyülekezetében találták meg, akit Isten nekik
rendelt. Ők elkerültek otthonról, és
mi, a többiek a faluban maradtunk,
itt kötöttünk házasságot. Szüleim figyelmeztetése ellenére felemás igába
kerültem csakúgy, mint a testvéreim.
Szeretett szüleink nem szűntek meg
érettünk imádkozni. Sajnos, nem érhették meg a megtérésemet, de hiszem, hogy az Úr az ő könyörgésükre
válaszolt, amikor elhívott engem az Ő
követésére. Igaz az, amit az Úr megígért, hogy az Ő igéje nem tér vissza
Hozzá üresen, hanem véghezviszi az
Ő akaratát, eléri célját, amiért küldetett. Az Úr nem hagyott engem a bűn
mocsarában, hanem kiemelt onnan.
Egy Szlovákiában tett rokonlátogatás
során, az ott élő unokanővérem megkérdezte, hogy mikor akarom az Urat
behívni az életembe, mikor akarok
dönteni mellette? Akkor összetörtem
bűneim súlya alatt, válaszoltam Isten
hívására és letettem bűneim az Úr
Jézus keresztjénél. Megvallva és megbánva azokat, kértem Isten bocsánatát,
és behívtam Őt az életembe. Ezután
kezdtem el újra olvasni a Bibliát, és
a helyi református templomban látogattam az istentiszteleti alkalmakat.
Akkor túl nagy változás nem történt
az életemben, viszont kerestem az

Istennel való kapcsolatot. Sok tekintetben a munkahelyi körülményeim
is visszafogtak, de az Úr figyelmeztetett igéje által a Jelenések könyve 3.
fejezetének 15-16. verseivel: „Tudok
cselekedeteidről, hogy nem vagy
sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg
volnál vagy forró! Így mivel langyos
vagy, és sem forró, sem pedig hideg:
kiköplek a számból.” Akkor értettem
meg, hogy középút nincs, és változtatnom kell. Ekkor végleg eldöntöttem,
hogy az Úr Jézushoz akarok tartozni és Őt fogom követni. Ugyanakkor
nyugtalanság töltötte meg a szívemet,
mert nem voltam bemerítkezve, és
tudtam, hogy ez a bizonyságtétel az
Úr Jézus iránti elkötelezettségem és
engedelmességem pecsétje. Az igén
keresztül az Úr is megszólított a Máté
evangéliuma 25. részéből, a tíz szűz
példázatából. Akkor teljesen megértettem, hogy én is még híjával vagyok az olajnak. Az igehirdetés után
elutaztam Beregújfaluba a Kígyósi
Baptista Gyülekezet lelkipásztorához, és közöltem vele, hogy szeretnék
bemerítkezni – erre egy hónap elteltével került sor. Azóta boldog vagyok,
mert az Úrral járok. Néha megenged
próbákat az életemben, de tudom,
hogy velem van, és ezek által erősít
és vezet. Hálát adok az Úrnak a szeretetéért és gondviseléséért, mellyel
mindez ideig megtartott és küldött
mellém testvéreket. Van a községünkben egy gyülekezeti termünk és kis
közösségünk, ahol összegyűlünk az
ige körül, imádkozunk. Szívem imádsága, hogy lehessen itt gyülekezetünk.
Kérem, imádkozzanak ezért velünk!
Az Úr áldását kívánom szolgálatukra,
hogy sok jó gyümölcsöt teremjenek az
Úr dicsőségére!
özv. Ú-né, Erzsébet

A négy gyermekes család egy nem túl nagy tetőtéri
lakásban lakik, ám a gyerkőcök mindenképpen kiskutyát szeretnének. Az édesanya szíve még lágyulna
is, ám az édesapa hajthatatlan: „Itt nem lesz kutya.
Gyerekszáj Én nem lakok egy állattal egy lakásban.”
A legkisebb, kihasználva az első adandó alkalmat,
amikor édesanyjával négyszemközt marad, bizalmasan megkérdezi: „Anya! Apa mikor költözik el itthonról?”
(A történet hitelességéhez hozzátartozik, hogy ezek után az édesapa is beadta a derekát, s egy kutyus is csatlakozott a családhoz, de csak néhány
évig, amikor is a gyerkőcök is belátták, hogy mind a családnak, mind a
kutyusnak jobb, ha útjaik elválnak.)
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„Ti vagytok a világ világossága” (Mt
5,14) Ezt mondja az Úr Jézus mostani
tanítványainak is. Évekkel ezelőtt egy
hitmélyítő csendeshét utolsó napján a
lelkipásztor kis csoportokba osztotta
fel az ott lévőket „Morzsaszedegetés”
címén: kinek mit jelentettek a heti igehirdetések? Miként lehetne beépíteni
a fentről kapott üzeneteket életünkbe, hogy a további életünk meghatározó része legyen. Sorra mindenki
elmondta mit kapott, mit tanult. Én
a hit próbáiról beszéltem. Volt ott közöttünk egy fiatal ember, aki a közel
múltban egy evangélizációs héten fogadta be az Úr Jézust a szívébe. Béke
és öröm töltötte el. Egy későbbi találkozón megszólított. Azt mondta, nem
tudta elképzelni, hogy akkor én ott
miről is beszélek. Hogyan jöhetnek
az újjászületett ember életében még
kísértések, csalódások, zúgolódások?
Mik lehetnek azok, amik még meg
tudják rendíteni az ember hitéletét?
Amikor megtért, mindenkinek meg
tudott bocsátani, csak az a mennyei
öröm számított, amelyet kapott az Úr
Jézus bűnbocsátó vére által. Ilyen az
első szeretet. Szomjasan vágyódik az
ige után, szereti az Úr Jézust, tanítványa akar lenni, szolgálni, adakozni
az Ő nevében. Bizonyságot tesz róla,
mint Megváltójáról, ahol és akinek
csak tud. Lassan telik az idő, örömmel és gyönyörködve magasztalja az
Urat. Ám hirtelen elveszti a munkahelyét. Beköszönt a családba egy súlyos
betegség hatalmas költségekkel, s jön
a kérdés: „Uram, én Benned bízom,
mit kell tennem? Számomra érthetetlen a helyzet, vezess ki belőle!”
Jön egy ajánlat: jó munkahely, jól
megfizetve, pont olyan, mint amire szükségem van. Gondolkodom.
Emberileg jó megoldás. A világ
szerint jó és szerencsés. De én tudom, hogy az Úr Jézusnak ez nem
tetszik. Hirtelen elfog a kétségbeesés. Hogyan tovább? Jönnek
az ismerősök újabb ajánlattal. Ez
sem a legjobb, de találni kell valamilyen kiutat. Tudom azt, hogy az
élet az erőfeszítéseket díjazza, nem
pedig a kifogásokat. Egyszer csak
azt veszi észre az ember, aki korábban csak Jézussal akart járni, hogy
már a maga igazát keresi, nem Isten
igazságát. Elvonul életéből a zivatar,
rendeződnek az anyagiak, visszatér

az egészség, de elmarad a hála. Még
hisz, de már egy kicsit itt, egy kicsit
ott. Már több minden belefér az életébe. Egy kis hangulatváltozás, mulatozás, kacérkodás, hiszen más is
így csinálja. Ez még nem olyan nagy
bűn. Kimarad a bibliaóráról, elmarad
az esti áhítat a családban. Elmulaszt
egy lehetőséget egy csendes-napi
üzenet befogadására. Még mindig
hisz, de nem mindig üdvözítő a hite.
Megszólal a vészcsengő. Ekkor bűnbánó szívvel járuljunk a kegyelemben
gazdag Istenünkhöz bízva abban, hogy
a megrepedt nádszálat nem töri el, a
pislogó mécsest nem oltja ki. Mert
aki betekintést nyert már a Szentlélek
munkája által Jézus váltságművébe,
az a megreformált életet választja.
A reformáció nagy öröksége az ige.
Csak úgy tudok adni, ha Tőle kapok.
Elnézést azért, hogy általánosságban
írtam arról, amit magam is megtapasztalok egyszer-egyszer. Nem érzem jól magam, megszegényedett
az imaéletem, vagy megrestültem a
bizonyságtételben. Mindez a hiányos
kapcsolattartás miatt van, a kevés
igei táplálék miatt. Az igaz Istent elhagyni kész pusztulás. De jó és oly
csodálatos, hogy a lélek mélyén éget
az Isten utáni vágy. Ráébredve futok
a kitárt karok felé, amely énmiattam
vérezett, meghalt, de feltámadott,
és hívogat ma is. Megvigasztalódni
csak ott lehet. Az ének szavaival könyörgöm: „Úr Jézus, nézz le rám, ne
tévedhessek el! A menny felé sötéten
át Te légy az úti jel!”

Tiszteletem a MERA munkatársainak,
Isten áldott szolgáinak! Köszönöm
az Antenna újságokat, örömmel olvasom és tovább adom. Bevallom,
meghatódva olvastam az 500 év 500
bizonyságtételt.
Nagydobrony, Kárpátalja
(Olvasónk nevét titokban kívánta
tartani)

Egyszülött Fiú – micsoda hordereje van! Az ember véges elméje nem
képes felfogni, hogy mit tett Isten
az egész világért. Önként hagyta el
a menny dicsőségét és önként vállalta magára az egész világ bűnét,
szennyét. Feláldozta magát mindenkiért. Személyválogatás nélkül
mindenkiért kiontatott Jézus drága vére. Döbbenetes!! Csodálatos!!
Úgy hívják: Szeretet.
Sokszor tapasztaltam, hogy érdemes
bizonyságot tenni, még ha nem is
látunk azonnal eredményt. Az elhintett magok kikelnek, ha Isten esőt
hullat rá, akkor meghozza gyümölcsét. Még mikor dolgoztam, történt,
hogy a munkahelyemről átmentem
a közeli boltba, és az üzlet mellett
két hajléktalan ücsörgött. Megesett
rajtuk a szívem. Vásároltam nekik
egy kis élelmet, örömmel elfogadták. Pár szóval tudattam velük, hogy
Isten szereti őket. Imádkozásra
biztattam őket. Egyik felugrott
és összetette a kezét, meghajtotta
magát és a maga módján elkezdett
imádkozni. Hálás volt a szívem a
magocskáért, amit Isten meg tud
áldani egy napon.
Egy másik alkalommal a kórházba mentem látogatni egy beteg
testvérnőt. Ahogy beszélgettünk,
a szemben lévő ágyon megszólalt
egy asszony: adnék neki egy kis vizet? Természetesen! Elmostam a
poharát, vittem neki vizet, egy kis
süteményt is mellé tettem, valamint
egy kis bizonyságtételt, hogy az élő
víz se maradjon el. Rajta volt a telefonszámom is. Eljöttünk. Este
megszólalt a telefonom, a beteg
hozzátartozója hívott fel. Áldást
kívánt rám, hogy még vannak ilyen
emberek. Nekem parányi volt, amit
tettem, de a betegnek nagyon jól
esett. Áldást mondott a családomra is. Már ezért is megérte.
Dicsőség Istennek a Mera minden
dolgozójáért, akik a lelkek megmentéséért dolgoznak. Adja az Úr,
hogy megszámlálhatatlan sokaság
legyen azoknak száma, akik ezen
az úton nyitják meg szívüket a
Megváltó előtt. Adja az Úr, hogy a
ti munkátok által is legyen sok átformált, megreformált élet.
J. Tiborné, Tatabánya
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A kőtábla
A teremtés hatodik napján a föld
tele volt mindenféle csodálatos élőlénnyel. Növényekkel, állatokkal,
emberekkel. Isten gyönyörködött a
munkájában, és magához hívta teremtményeit. Utoljára hagyta az embert. Magához ölelte és tíz jó tanácsot
súgott a fülébe, hogy boldogan éljen
a földön, de az ember az évek múlásával elfeledkezett a jó tanácsokról.
Akkor az egyik kedves tanítványát
hívta magához, akinek Mózes volt
a neve és egy kőtáblára vésték a jó
tanácsokat, amit tíz parancsolatnak
nevezünk. Ezt azért tette, mert az
emberre bízta a földet, hogy vegye
uralma alá és boldogan éljen rajta,
de a tíz parancsolatról ne feledkezzen el. Parancsba adta azt is, hogy
hat napon át dolgozzon, de a hetedik
nap az Úr napja, és ezen a napon pihenjen ő és minden igavonó állata.
Gyermekkori emlékeimben úgy él,
hogy a földművelésből élő emberek
ezt be is tartották. Már szombat
estére feltakarították a portákat.
Vasárnap az Istené volt, az Úr napja, és ez ünnep volt. Elmentek szent
misére, istentiszteletre, köszönetet
mondtak és hálát adtak az elmúlt
hat napért. Ezen a napon a család
együtt volt és az ünnepi asztalt
körbe ülve közösen fogyasztotta el
az ünnepi ebédet. Beszélgetésre is
volt idő. Mára már az emberek nagy
része újra elfeledkezett a kőtáblára
vésett tízparancsolatról.
Az én gyermekkoromban a családanyák jó része nem járt el munkahelyre, otthon a családi teendőket
látta el, esetleg besegített az otthoni
állatok körüli teendőkbe, és a földeken
elvégzendő munkákba. Egykeresős
családok voltak, akiknek a férfi tagja
járt munkahelyre. Mikor kitalálták,
hogy jobban fognak élni az emberek,
ha többen dolgoznak a családban,
ekkor a családanyák is elkezdtek
munkába járni. Így a gyermekek
bölcsödébe, óvodába kezdtek járni,
az öregeket otthonba küldték, mivel
otthon már nem maradt senki, aki a
gyermekeket, öregeket ellássa. Nagy
öröm számunkra, hogy unokáimra
kedves feleségemmel közösen vigyázunk mikor azt a gyermekeink kérik
és együtt lehetünk, mert mi mind a
ketten nyugdíjasok vagyunk.
J. János, Bekecs

„Amiképen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangyéliomot,
akképen szólunk; nem úgy, hogy embereknek tessünk hanem az Istennek,
a ki megvizsgálja a mi szívünket Így
felbuzdulva irántatok, készek valánk
közleni veletek nemcsak az Isten
evangyéliomát, hanem a mi magunk
lelkét is „ (1Thessz 2,4,8)
Lelkész családban nőttem fel, a templom „árnyékában”, így már kora ifjúságomtól hallottam az Úr Jézusról
szóló evangéliumot. Szüleim tanító
és szintén lelkész családokból származó, megtért emberek voltak, káromkodni soha nem hallottam őket.
Néha vitatkoztak, de ki is békültek,
egymás gyengeségeit hordozták. Én
ezért csodálkoztam magamban, amikor egyszer édesapám azt mondta,
hogy ők is bűnös emberek. Hiszen
mi gyermekek csak a saját bűneinket
láttuk, nem viselkedtünk az őseink
és a gyülekezet elvárásaihoz hűen.
Különösen húgommal sokat veszekedtünk, sőt rendszerint verekedéssé
fajult. Intettek minket békességre, de
ez nem sokáig tartott.
Sokat betegeskedtem, sőt több baleset
is ért, egyik majdnem halálos sérülés
volt: folyt a fejemből a vér, és én ijedtemben nagyon sírtam, de szüleim
Istenben bízó szavai megnyugtattak,
és elfogadtam, hogy felettem nagyobb
hatalom vigyáz rám, megőrzött, kimentett a veszedelemből, és meg is
gyógyultam mindenféle bajból.
Konfirmációmat önként vállaltam 12
évesen, szüleim kételkedtek, hogy elég
érett vagyok-e rá, de mintegy bizoEgy ismerős
családban történt meg sok
évvel ezelőtt,
Gyerekszáj hogy miután
az édesapa erősebb nyomatékot adott rosszallásának, a szipogó
csöppség emígyen fogadkozott: „Nem,
csinálom másképp, nem csinálom másképp…” (Ez egy kisgyermek szájából
aranyos szótévesztés, de egy dacos,
naggyá nőt felnőttől már egyáltalán
nem vicces, még akkor se, ha megpróbálja kimagyarázni vagy elkendőzni változni nem akaró viselkedését.)

nyítottam, hogy meg tudom tanulni
a kátét, sőt szívemben is elfogadtam,
hogy az Úr Jézus engem is megváltott,
így hittel vehettem az Úr vacsorát…
„Egy forrás van, melyből fakad bűntörlő drága vér…” – énekeltem fennhangon, amikor húgaimmal templomost
játszottunk, persze én voltam a „pap”,
ők a „gyülekezet”. Sajnos azonban
szabadulni nem tudtam, visszatérő
bűnökben szenvedtem. De volt, amit
szerettem, és nem tudtam, hogyan
kéne (pl. iskolai csalások, hazugságok) enélkül élni. Később a világ felé
vágyakoztam, és mentem is, de több
csalódás ért, amiben főleg másokat
tartottam bűnösebbnek. Én még a
jobbak közé soroltam magamat, bár
tudtam, hogy rossz helyen kerestem
a boldogságomat.
De hála az Úrnak, nem hagyott elveszni; egyik bibliaórán hitet kértem, mert
már Jézus létében is kezdtem kételkedni. Az egyik lelkész igehirdetésére
kinyitotta Isten a szememet lelkileg,
és megláttam Jézust, aki szeret és
az egész Földet betölti szeretetével.
Ezért hozzá fordultam imádságban,
és akkor hirtelen különös bizonyosság töltötte el a szívemet, hogy Ő él és
jelen van, körülvesz és betölt engem
is az Ő szeretetével.
De még voltak dolgok, melyeket még
mindig megengedhetőnek tartottam,
így nem értettem, hogy miért bűn a
házasság előtti testi kapcsolat akkor,
ha szeretik egymást? Nos, úgy látszik
Isten ebben fogott meg, mert amikor
megismerkedtem későbbi férjemmel
(és isteni csodának láttuk a kapcsola***
A nagy családi összejövetelen a népes gyereksereg felfedezi a fürdőszobamérleget. Egymásra licitálva
állnak sorba a gyerkőcök, versengve, ki hány kiló.
A háttérben álldogáló, jó súlyban
levő kisfiúra is rákerül a sor, majd
amilyen gyorsan csak lehet le is
ugrik a mérlegről, „Jaj, több, mint
ötven kilót mutat!” – felkiáltással.
Kis idő múlva összeszedve minden
bátorságát, újra rámerészkedik „ellenségére”, s döbbenten megjegyzi:
„Most is ugyanannyit mutat, pedig
még a hasamat is behúztam.”
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tunkat), mégis meg kellett volna várni
az időt, mert így sok bonyodalomnak
vehettük volna elejét, és főleg meg
kellett tapasztalnom a bűntudatot,
mert nincs is belőle szabadulás, visz
a kívánság! Hiába rendeztünk gyorsan esküvőt, picit hamarabb jött a
baba. Az első után hamarosan jött a
második, aztán minden számítás ellenére a harmadik is. Igaz, sok örömöt hoztak életünkbe, bár az első
nagyobb anyai betegséget is. Ezért
sem terveztünk többet…
Csakhogy időközben
jobban megismertük az Úr Jézust.
Akkoriban nem
volt TV, leg
feljebb rádió,
de szabad estéken egy lelkésznek
a
prédikációját
olvastuk kettesben a férjemmel. Az
volt a tartalma, hogy Isten Nóénak és
családjának bárkát készített, és ezzel
nemcsak bezárni akarta őket, hanem
éppen védelmet nyújtott nekik a nagy
katasztrófával szemben. És lehet,
hogy amilyen helyzetben vagyunk,
az is valamilyen Isten nyújtotta „bárka” az életünkben. Ez mindkettőnket
szíven talált, és összenéztünk: mi is
bizonyos értelemben bezártnak éreztük magunkat (ebbe a kis városba,
ahol éltünk). Így is megláttuk Isten
gondoskodását helyzetünkben. És
fölfelé „kinyílt” a Menny számunkra.
Aztán anyósom adott kezembe akkortájt egy könyvet: Papini nevezetű
paptól a „Krisztus története” címmel.
Ezt nagyon érdekesnek találtam, és
végig vezetett Jézus életén, csodáin,
példázatain, részletezve a különbséget emberek viselkedése és gondolkodása, és az Ő isteni viselkedése
Az alig két éves
„nagylány” vendégségben van
a szüleivel, ahol
egyik családGyerekszáj az
tagnak feküdnie
kell, orvosi utasításra. (Nem betegségről van szó,
csak megelőzésről, tehát a kicsire
ártalmatlan a szituáció.)
A délután folyamán a kicsi lány látszólag tudomást se vesz az ágyon
fekvőről, gondtalanul játszik, csivitel, kacarászik, egyszóval élvezi,
hogy sokan foglalkoznak vele. Az es-

és gondolkodása (szeretete) között.
Végül kereszthalálát írta le, és az a
körül forgó hisztériát. Világossá vált
Jézus makulátlan tisztasága, isteni
nyugalma, odaadó élete, viszont minden egyes ember önző bűnössége, gonosz indulata és cselekedete. Nyilván
magamat sem kivéve. Megláttam az
Ő isteni lényét, megváltói munkáját:
Ő önként adta oda életét, és nem az
emberek hatalma vette el tőle.
Így megbántam az egész életem bűneit,
és igyekeztem szabadulni, erre azonban
még várnom kellett. Mindenesetre
elkezdtük olvasni a Bibliát, és
most már értettük is: világossá váltak a példázatok
és az Ószövetségből több
rész is. Nekünk szóltak
az ígéretek, és kezdtük
szívünkre venni az intelmeket is. Így kezdett
átalakulni gondolkodásunk és tetteink is. Bár ez
külső szemlélőnek furcsa változás lehetett, apósom ilyen megjegyzést tett, hogy „felcsaptunk hívőnek”.
Hát, nem mondom, hogy jólesett, de
Isten figyelmeztetése ott volt: „imádkozzatok ellenségeitekért”, hát imádkoztunk érte, és az első csodát meg is
láthattuk, megtért; egy csendes hétről
még haza sem ért, már megelőzve írta
a lapot férjemnek: „új apát kaptál…!”
Kezembe vettem minden kis írást, ami
a megtéréssel és újjászületéssel kapcsolatos volt. Akkoriban még nem volt
ez a könyváradat, de az a kevés is jó
lelki tápláléknak bizonyult, világossá
vált az imádság fogalma is: beengedni
Jézust a szívembe. Másrészt a Neki
való engedelmesség: „kidobálni” mindent, ami nem az Ő tetszésére van.
Nos, ez egy hosszabb és nem mindig
fájdalom mentes dolog volt… és a mai
napig tart.
K. Rózsa
ti családi áhítatnál azonban szülei
legnagyobb döbbenetére imádkozik
a beteg gyógyulásáért.
„Honnan tudod, hogy beteg?” – kérdezik szülei. „Hát onnan, hogy egész
nap csak feküdt.” – jött a magától értetődő válasz. S az őszinte gyermeki fohász attól kezdve minden nap
elhagzik a beteg gyógyulásáért.
Kell ennél szebb, és érthetőbb magyarázat, hogy miért tanította Urunk:
„Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mehettek be az Isten országába.”(Máté
18:3.)

A reformáció olyan visszatérési folyamat, aminek során igen gyorsan
visszafordulunk Istentől eltávolodott
állapotunkból, amit régebben nem
is láttunk veszélyesnek. A lelkünk
mélyén kiegyeztünk vele. A szentírás jól leírja Jósiás király idejéből
is a visszatalálás, visszavágyás szép
történetét. Ez is nagyon gyorsan
történt. Most arra gondolok, hogyan örülhetett az Úr, hogy a halandó, korlátok közé zárt szíveknek
olyan olthatatlan szeretet lobbant
fel atyáink Istene után. De ehhez
az is hozzájárult, hogy eddig mást
is tiszteltek istenként, és az idő is
igazolta azt, hogy mégis kit kellene követni. Az Úr könyörülő Isten
és visszavár mindenkit.
Bibliaóráinkon most az áldozatok
ószövetségi jelentőségét, előremutatását értelmeztük, a Mózes III.
könyvéből. Számomra világossá
lett, hogy hányszor lehetett tökéletlen az Úr előtt az én kezemből
odaszánt áldozat. Visszagondoltam
arra, hogy mintha az üdvösségemet erősítettem volna ezzel, vagy
megcsillantottam magam előtt egy
pillanatra. Adakozásnál valami kötelességszerűséget is éreztem néha.
Meg azt, hogy az Úr majd megszorozza valamikor nekem legalább
30-cal.
Tudom, hogy a helyes lelkület az,
hogy: én csak visszaadtam valamit
Annak, akinek mindennel tartozom.
De én már kiáltottam az Úrhoz ebben is. Ember vagyok én is, és bukok
is. Fel is emel az Úr az Ő örömébe is.
Ha eltávolodom Tőle, úgy hiányzik,
olyan jó megszomorodni, szembesülni önmagammal, és kimondani:
Nélküled nem vagyok senki és semmi. Nélküled nem tudok semmi jót
tenni, főképpen jól szeretni. Taníts
engem engedelmesnek lenni, várni, tűrni, elengedni. A dicsőséget
mindig Neked adni. Ámen.
„Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el Uram, akik keresnek téged.”
(Zsolt. 9,11)
P. István, Féyneslitke
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Novemberben Kolozsváron jártunk, az egyetemista fiatalok meghívására. A kedd esti bibliaórájukra voltunk hivatalosak, ahol igen szép számmal összejöttek elgondolkozni az általuk
megadott témán: Hogyan lesz a leányból nő és az ifjúból férfi. Meghívóink kiváló vendéglátónak bizonyultak. Másnapra pedig tucatnyi fiatalt kértek fel előzetesen, hogy mondják
el bizonyságtételüket a MERA mikrofonjai előtt. Elsőként Tamás Noémivel beszélgettem,
aki nem csak itt tanul, hanem itt is született.
Anikó: Mit kell rólad tudni, Noémi,
Isten milyen családba helyezett téged?
Noémi: Isten engem egy nagyon szép,
de nem hívő családba helyezett, van
egy nővérem és egy nagyon kedves és
szeretetteljes anyukám és apukám.
Minden vasárnap éreztem egy hiányt
és soha nem tudtam, hogy mit. Mindig
otthon ültünk, kikapcsolódtunk vagy
házit írtam stb., de mindig éreztem,
hogy nem ezt kellene csinálni vasárnap és valami hiányzik.
Anikó: Mit jelent az, hogy „éreztem
a hiányt”?
Noémi: Éreztem azt az űrt, ami nem
volt betöltve, mert még nem volt Jézus
az életemben.
Anikó: Hogyan találkoztál az Úr
Jézussal?
Noémi: Igazából ez egy hosszabb,
több hónapos folyamat volt, az elején
fel sem tűnt, hanem amikor megtértem, eszméltem rá, hogy igen, az is a
folyamat része volt. 2014-ben ismertem meg Jézust. A világból jövök, a
világban éltem, szerettem a világbeli
dolgokat, de volt egy időszak, amikor elkezdtem közeledni Jézushoz
és keresni Őt. Azután viszont elutaztam egy nagy baráti társasággal és
az utazás során több olyan dolgot
is tettünk, ami a világiaknál szokásos… Egy adott pillanatban nagyon
mély pontra kerültem és nagyon
megutáltam azt, hogy ki vagyok és
miket teszek és csak arra vágytam,
hogy ne kelljen velük mennem sehova, csak üljek ott a helyemen, ahol
voltunk és olvassam a Bibliát. Nagy
bűnbánatba kerültem akkor és alig
vártam, hogy jöjjünk onnan haza.
Miután hazajöttünk még eltelt egy
kis időszak, elmentünk egy keresztségre is Kiskapusra és nagyon a szívemre beszélt ott is az Úr és rá két

hétre meg is tértem. Otthon ültem a
szobámban, ott volt nagymamám is
és éreztem, hogy imádkoznom kell.
Bementem a szobámba, becsuktam az
ajtót, letérdeltem és elkezdtem megvallani a bűnöket, s annyira folyékonyan jöttek, hogy nem is vettem észre
milyen gyorsan telik az idő, csak azt
éreztem, hogy minél jobban vallom
meg, annál nagyobb kő esik le a szívemről. S amikor befejeztem ezt az
imádkozást, csorogtak a könnyeim
az arcomon és egy olyan békességet
éreztem, amit addig még soha és tudtam, hogy most már az Úré vagyok.
Anikó: Ha te nem keresztény közegben nőttél fel, honnan tudtad, hogy
Bibliát kell olvasnod, honnan volt
Bibliád és egyáltalán honnan volt
alapismereted?
Noémi: Természetesen jártunk templomba, amikor kicsi voltam, több foglalkozáson is részt vettem. Kiskoromban
nagyon hittem Istenben és volt egy
vallástanárnő az iskolában, aki szerintem hívő volt, mert úgy vezetett
minket, hogy tényleg megnyitotta az

Levelet kaptunk...
Minden este hallgatom
az adásukat. Nagyon sok
áldását nyerek belőle, olyan lélekemelő és vigasztaló. 10 éve egyedül élek, testileg gyenge vagyok, a
lelkem is elfáradt a sok gonoszság
miatt, ami történik körülöttem és
a világban. De az Úr tart engem
erősen, napról napra és megújítja
testi-lelki erőmet.
Nagyon aggódtam valamiért, és az
Úr adott nekem igét. Mert az Úrhoz
kiáltottam, és az I.Kor 10,13. versét
kaptam: „Nem egyéb, hanem csak

utat Isten felé. Természetesen ezután
eltávolodtam Istentől, elkezdtem felnőni és elvitt a világ magával. Viszont
a barátom többször is beszélt Istenről,
mert ő hívő családból származik. És
volt Kiskapuson egy fiú, aki elmesélte
az életét, hogy hogyan tért meg, pedig
előtte benne volt az okkultizmusban.
Ez a történet is megnyitotta előttem
az utat Isten felé. De még olyan dolgok is segítettek ebben, amiről nem is
gondoltam volna: például a konspirációs elméletek, mert valamikor sokat
kutakodtam ezek után az Interneten,
s rájöttem, mennyire élő is a gonosz
és ott van a napjainkban, cselekszik.
Ilyenkor egyre inkább kerestem Jézust,
olvastam a Bibliát, mert éreztem, hogy
megnyugtat engem. Azután vallásórákon elkezdtük venni a Hegyi beszédet,
olvastunk a Bibliából és ez érdekelt,
megcsináltam a házi feladatokat, elkezdtem keresni Istent.
Anikó: Tehát igazából véve volt egy
távoli ismereted, ami egyszer élővé
tudott válni, amikor Isten Szentlelke
élővé tette. Ha összehasonlítod mondemberi kísértés esett rajtatok: de
hű az Isten, aki nem hagy titeket
feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel szemben
a kimenekedést is megadja majd,
hogy elszenvedhessétek.”
Imádkozom a Mera összes dolgozójáért. Hogy az Úr adjon sok testilelki erőt minden drága testvérnek.
Dicsérem és áldom az Urat minden
drága testvérért, aki ott munkálkodik. Búcsúzom a Róma 8,14. és 31.
versével: „mert akiket Isten lelke
vezérel, azok Istennek fiai”. „Mit
mondunk azért ezekre? Ha az Isten
velünk, kicsoda ellenünk?”
R. Gyuláné, Bagosról
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juk az 5-6 évvel ezelőtti életedet és
a mostanit, milyen különbségeket
tudsz felfedezni?
Noémi: Egy nagy tisztulás következett be. Észrevettem, hogy mennyire
munkálkodik Isten az életemben és
mindvégig nagyon-nagyon mellettem
volt. Azután jött egy ellankadási idő,
majd ismét egy újraéledés.
Most sokkal boldogabb vagyok és
nagyobb a békességem. Van, kiben
bízzak, akire támaszkodjak. Sokkal
jobban szeretem azóta a szüleimet,
jobb a kapcsolatom a barátaimmal,
sokkal őszintébb vagyok és becsületesebb is. Sokat, nagyon-nagyon sokat változtam azóta.
Anikó: Hogy fogadta a környezeted ezt
a döntésedet? Hiszen – ahogy elmondtad - akkor is egy baráti társasághoz
tartoztál, amikor először érintett Isten
és a bűneid rád szakadtak…
Noémi: Nem fogadták túl jól. Elítéltek,
azt mondták, hogy túlzás, amit csinálok és sok barátomtól így el is szakadtam. A családom sem fogadta annyira
jól. Ők azt hitték, hogy a barátom befolyására tértem meg és merítkezek
be és nem akarták elhinni, hogy ez
nem így van, ezért sok lelki harc volt.
Anikó: Mit tanulsz? Vagy már dolgozol?
Noémi: Már dolgozok és közben tanulok. A szépségiparban dolgozok.
Anikó: A munkahelyeden van-e lehetőséged bizonyságot tenned vagy
megvallanod azt, hogy veled mit
tett Isten?
Noémi: Nyilván nagyon sok emberrel, főleg nővel találkozok, sokszor
elbeszélgetünk mindenféle dologról,
így több embernek is megvallhatom
Jézust, és hogy én mit tennék hívő
szempontból bizonyos helyzetekben.
Hála van a szívemben
értetek az Úrnak, mert
annyi áldás és öröm
ér szolgálatotok által.
Kívánom, hogy ez a munka amelyet végeztek, növekedjen az Isten
dicsőségére. Nagyon szépen köszönöm az Antenna újságot és a
napi rádiós szolgálatot, melyet
nagyon várok esténként. Örülök,
hogy sokkal jobban lehet hallani, mint régebben, mert nem zavarják. Áldott legyen az Úr Jézus
Krisztus ezért a nagy lehetőségért,

És úgy látom, hogy azért is vezetett
ide Jézus, mert feladatom van.
Anikó: Mivel mondtad, hogy sok emberrel kerülsz kapcsolatba, hogy látod: keresik az emberek Istent? Vagy
keresnek valamit egyáltalán?
Noémi: Igen, keresnek. Csak nem
hiszik, hogy Jézus az, akire szükségük van. Mind másban keresik, újabb
elméletekben, könyvekben, írókban…
Anikó: Mi győzheti meg őket? Tudunk
nekik segíteni?
Noémi: Biztos vagyok benne, hogy
tudunk. Nehéz az, hogy hogyan.
Szerintem helyzettől függ és feltétlenül attól, hogy mi magunk hogy
viselkedünk és milyenek vagyunk.
Anikó: Mit tanácsolnál egy olyan
fiatalnak, aki pont olyan, mint amilyen te is voltál? Mert nem gondolom,
hogy kirívó voltál, csak azért, mert
csináltad azt, amit a többiek, élted a
fiatalok megszokott hétköznapjait. Jó
út ez, errefelé kell menni?
Noémi: Nem, abszolút nem! Az az
út nem vezet máshova csak szomorúságra, keserűségre, félelemre, belső
felemésztésre.
Anikó: Lehet kiutat találni?
Noémi: Egyedül Jézuson keresztül.
Anikó: Hogy tervezed a jövőt?
Házasság, család, karrier?
Noémi: Én már nagyon várom a házasságot és a családot is.

Szabadságra hazajött katona mesélte: Sötét éjszakán a kaszárnya kapujában álltam őrt. Tágra
nyitott szemmel vizsgálódtam,
nehogy valamelyik elöljáróm meglepjen, és elmulasztva a tisztelgést, büntetést kapjak. Őriznem
tulajdonképpen csak az őrbódémat és a kaput kellett, – ennyit a
sötétben is láthattam. Hírtelen
lódobogást hallottam, s a következő pillanatban szembeálltam a
századosommal,akinek kötelességszerűen, feszesen tisztelegtem. Úgy állt előttem a lovával,
mint egy lovas szobor. Még mindig nem elégelte meg a tisztelgést?
De egyszerre csak dörgő hangon
szólalt meg:
– „Fickó, mit ér nekem a tisztelgésed, ha nem nyitod ki a kaput,
hogy bebocsáss?”
Ez hatott. Mint a villám, szabályszerű fogással letettem a fegyvert,
feltártam a kaput és beengedtem
a parancsnokomat.

Anikó: Isten áldjon, őrizzen! Sok
áldást kívánok az életedre.
A Noémival illetve a társaival készült
interjúk mindegyike teljes egészében
meghallgatható lesz a következő hónapok műsoraiban!
Kulcsár Anikó
hogy mielőtt álomra hajtanánk
fejünket, meghallhatjuk Isten
igéjét, és a szép énekeket. Én is
azok közé tartozhatok, akik már
a hatvanas években is hallhatták
Monte Carlói adásokat, sok áldott
igehirdetést és sok gyönyörű lelki éneket, amelyek még most is a
szívemben zsonganak.
Kívánok Istentől sok erőt, kitartást,
szolgálatotokban: „Légy hű mindhalálig, és néked adom az élet koronáját.”
N. Mihályné, Jánoshalma

Az „ádvent” (jövetel) szó nem gondolkoztat el?
Mit ér a királyok Királyának
minden
tiszteletadásod,
„Istentiszteleted”, ha nem jutsz
tovább ennél? Hallod a szavát?
„Íme az ajtó előtt állok és zörgetek...”
Nem kedves néki a tisztelgésed,
ha nem bocsátod be őt!
Sréter Ferenc fordítása
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Az alábbi írás 1941-ben született Dr
Somogyi Imre tollából. Mindaz, amit
leír, újra félelmetes aktualitást kezd
nyerni a világ forrongó politikai katlanában. Jó lenne megszívlelni a sorait…
Tavasz van. Nyárba ölelkező, virágillatot lehelő meleg tavasz. És háború.
Volhyniában vagyunk. A végtelen orosz
mezőkről már régen eltakarodott a
hó; csicsergő madárhad fogad bennünket az erdő szélén, amerre elmasírozunk. Csak amikor megszólalnak
a géppuskák és bömbölni kezdenek az
ágyúk, – csak akkor csendesedik el
az erdő, és olyan lesz, mint a fészek,
melynek nincs lakója, vagy mint az a
szív, mely meghasadt.
A tragikusan változó mozgóharcok után
végre megállapodunk. Beássuk magunkat a dimbes-dombos tájon. Előttünk
– nem is olyan messze – az orosz
rajvonal kígyózik. Elkeseredett harc
előzte meg a letelepedést. Többször
egymásután mentünk támadásba és
ellentámadásba. Az oroszok túlerővel rendelkeztek, hadtestünket megállásra kényszerítették. Körülöttünk
valóságos hullahegyek... Borzalom!
A két rajvonal között marad néhány
ház. Majorféle épületek. Az átkarolásuk pillanatok alatt történt, lakóiknak már nem volt idejük arra, hogy
elmeneküljenek.
Hajnalodik. A nap izzó-vörösen kél,
a fák leveleit langyos fuvalom csókolgatja. De a falevelek mintha fájón
megrezzennének... Háború van!
Teljesen kivilágosodik. Tündöklő fényben villog a napsugár. Milyen szép
volna, milyen jó volna: örülni a napnak, a fénynek, az életnek... De nem
lehet! A két rajvonal mereven és elszántan néz egymással farkasszemet.
Durrognak a puskák.
Egyszer csak csend lesz... A puskatűz
megszűnik. Miért? Mi történt? Egy
gyermek került a két rajvonal közé!
Valamelyik rajvonal közti házból sza-
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ladt ki egy őrizetlen pillanatban... Ott
tipeg a zöld pázsiton… Pillangót kerget,
mely virágról virágra száll... Végre megfogta. Olyan boldog! Ezüstkacagását
meghallják – sőt mikrofonként felfogják – magyarok és oroszok egyaránt. Majd felugrik a lövészárokból
egy nyurga magyar katona és a gyermekhez szaladva karjára kapja és beviszi a házba... Továbbra is csend ül a
tájon... Senki sem lő odaátról a gyermeket vivő magyar katonára!
Tavasz van. Csodálatos tavasz, csodálatos csend. Egy kis gyermek jelent
meg a csatatéren és néhány percre
felebarátoknak érezték magukat az
ellenfelek; néhány percre győzött a
szeretet a gyűlölet felett.

értünk született, értünk élt és értünk
halt; egy gyermek, aki volt, aki van,
és aki lesz mindörökké.
Ha mi hisszük az angyalsereg himnuszát, ha mi hisszük a betlehemi
gyermek evangéliumát, ha mi a karácsonyban nem csak földi örömet,
hanem égi ajándékot is nyerünk, akkor jöjjetek, testvéreim, és örvendezzünk, mert a gyermekkel együtt eljött
hozzánk az Isten országa. „Dicsőség
a magasságban Istennek és e földön
békesség...”
A betlehemi gyermek bölcsője körül
dobjuk el kezeinkből a káini testvérgyilkos botokat, és bánjuk meg tengernyi vétkeinket! Legyen végre az
írott igéből élő valóság: szeressük
egymást, amiképpen Isten szeretett
Tél van. Megpróbáltatások és nyomobennünket és Fiát adta érettünk, hogy
rúságok tele. És karácsony. Fájdalmak
aki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hafenyőerdejében keresem a betlehemi
csillag fényét. Keresem a békességet, nem örök élete legyen…
amit elvesztettünk a háborúban, és Egy gyermek jár a gyűlölet és a bos�keresem az angyalok énekét, amit szú rajvonalai között! A betlehemi
gyermek. Meglátják-e vajon a népek
elfelejtettünk hitetlenségünkben...
és a nemzetek kaMakacs, önző, gyűrácsony ünnepén?
lölködő embermilliA betlehemi gyerók keserítik egymás
A HÍVŐ NÉP
mek a szeretet
életét. Gazdasági
URÁT VÁRJA
ajándéka. Öleljük
drótsövényekkel veát Simeonként, és
szik körül magukat
Isten országa a földön
vigyük tovább minaz országok, és nem
övéiben van jelen;
den házba, mert
tudnak megbocsáFöldrajzi határok nélkül,
ha nélküle talál
tani egymásnak az
végesben a végtelen.
minket még egy
emberek. Testvér
A hívő nép Urát várja:
világkatasztrófa,
támad testvér ellen;
éjt, nappalt virrasztva tölt
bizony mondom,
apa fiú ellen; fiú apa
s mikor megjön dicsőségben,
ellen... Nemzet tánem menekülünk
béke földje lesz a föld.
mad nemzet ellen.
meg abból, mígPecznyik Pál
Úgy, amint meg van
nem megfizetünk
írva...
az utolsó fillérig...
A betlehemi csillag
Tél van... Lesz-e
fénye egy bölcsőre
tavasz? Lesz-e béke, boldogság és
hull. A bölcső mellett az anya éne- öröm ezen a világon? Jézus Krisztus!
kel: „MAGNIFICAT...” „Magasztalja Békefejedelem! Jöjjön el a Te országod!
lelkem az Urat!” És a bölcsőben egy
Dr Somogyi Imre
gyermek fekszik: Isten Fia, próféci(Megjelent a Múlt, jelen jövő
ák szent valósága. Egy gyermek, aki
1941. évi számában)

A Magyar Evangélioumi Rádió Alapítvány kuratóriuma és munkatársai nevében tisztelettel köszönjük mindazoknak, akik 2017-ben munkánkat imádságukkal, adományaikkal, vagy önkéntes segítő munkájukkal támogatták.
Kérjük, ne feldkezzenek meg rólunk 2018-ban sem!
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Különös Karácsony a Szilágyságban
Hófödte tájakon száguldott a vonat,
majd lassított, és csikorogva megállt.
Csak egy utas szállt le az üres állomáson. A vonat tovadöcögött, ő pedig
áthaladt a sínpáron. Katonasapkáját
levette, térdre ereszkedett a hóban.
Buzgó, hívő lélekkel fohászkodott,
egyik kezével kibuggyanó könnyeit
törölgetve, másik karja fel volt kötve, a kötés alatt mély seb tátongott.
Felegyenesedett, és alighogy megindult az ösvényen, hirtelen megtorpant.
–Igen, itt állt Anna, amikor engem és
társaimat egy itt áthaladó szerelvény
a frontra vitt. Akkor a vonat meg sem
állt az állomáson, csak lassított. Erről
a helyről kiáltotta Anna az asszonytömegből: „Imre! Imádkozok érted!
Imre!” Száz asszony hangja közül csak
az övét hallottam. A háború borzalmai
között hányszor csengett a fülembe
ez a kedves hang…
Felocsúdott emlékeiből, és sietve elindult, hogy még lámpagyújtásra hazaérjen, hiszen Szenteste van. Míg rótta
az utat, gondolatban a történelem egy keskeny hasadékán két évezredet
lépett vissza. Látta
a Szent Családot,
a Fiút, aki az égből földre jött.
Mekkora utat tett
meg Jézus az emberért! Az ő háta mögött csak két
napnyi út áll, mégis milyen hosszúnak
tűnik.
A meredek úton fölfelé kimelegedett, szívét is meleg érzés töltötte el. Nemsokára fölért a tetőre, ahol
már szusszanhatott egyet. Elbűvölő
látvány fogadta. A völgyben ott a falu,
az ő faluja. A templomtorony büszke
méltósággal emelkedett ki a hajlotthátú, öreg házacskák fehér tetői közül. A nap utolsó sugara pásztázta a
hepehupás vén Szilágyság dombjait.
–Szülőföldem! Mocsolya!– sóhajtott fel.
Felvett a hó alól egy darab hantot, szájához emelte, jutott rá egy darab könnycsepp, és megcsókolta. A völgyben

megkondult a harang. Karácsonyestre
hívogató harang. Imre ekkor nekilódult
az útnak. Katonabakancsa csak úgy
csúszott az ösvényen lefelé, mintha
most már az út vitte volna őt. Hiába
volt a nagy iram, mégis ez az útszakasz tűnt a leghosszabbnak.
No, de amíg hátralevő útját megteszi,
pillantsunk bele abba a kis otthonba
ahova igyekszik...
Egy kis zsindelytetős ház áll a domboldalon. Keskeny sikátor köti össze a
falu fő utcájával. A tiszta-szobában
egy nagy, kerek asztal körül szokott
összegyűlni néhány hívő keresztyén.
Bibliát olvasnak, imádkoznak, énekelnek, egymást hitben erősítik. A citera
hangja, amin a ház gazdája játszik,
gyakran lehallatszik az alsó utcára.
Ma még nem jöttek a hívek. Amíg
megérkeznek, a gazdaasszony sürögforog, készül az ünnepre. A gazda fát
hord be, hogy jó meleg legyen, növelje
a hangulatot. Erre nagy szükség van
ám, mert Anna, a lányuk nem mozdul. Csak áll és néz
kifelé az ablakon.

Szeme
tele kön�nyel,
keze
minduntalan egy levelet sodor a kötényzsebében. Újra előhúzza, bár százszor is olvasta már, most újra olvassa:
„Drága Feleségem, édes Annuskám!
A baksai állomáson jól esett hallani,
amit kiáltottál. Nagyon köszönöm,
hogy imádkozol értem! Én is azt teszem érted. Ne ijedj meg, amit most
írok, hiszen lehetett volna rosszabb
is. Meglőtték a karomat, most egy
bécsi kórházban fekszem. Tegnap
bombatámadás érte a kórházat is.

Légnyomás ért. Gyakran akaratom
ellenére reszket a fejem, de így is
hálás vagyok Istennek, hogy életben
megtartott. Sokat gondolok drága
Édesanyámra is és a kis gyülekezetre. Szüleidnek köszönöm, hogy újra
hajlékukba fogadtak ebben a háborús
időszakban. Nagyon megrendített,
amikor mellettem esett el a hadnagyom. Halálos perceiben arra kért,
hogy imádkozzak érte. Megtettem,
közben arra gondoltam, hogy te énértem könyörögsz. Már nagyon vágyakozom utánad! Csókol: Imre”
Anna magához szorítja a levelet, és
újra kibámul. Kint nagy, fehér csend,
de most, mintha léptek közelednének.
Érkezik az első a „hívek gyülekezetébe”.
Anna anyósa az. Magas, sudár alakja
betölteni látszik a szobát, amint belép
Annához. Kezébe fogja menye kezét,
és odasúgja a fülébe: – Annuskám,
ahogy szoktuk, imádkozzunk! Anna
letérdel. Mellette térdel az anya, akinek a próbák a hitét megerősítették.
Szívével hiszi, amit kér. Hányszor segített rajta ez az istenhit. Most, midőn
előtte látja térdelni menyét, mint egy
kis riadt madárkát, érzi, hogy bátorítania kell.
–Haza jön! – súgja. – Tudom, Uram,
hogy haza hozod őt – imádkozza Anna.
Megkönnyebbülten áll fel, majd az
ablakhoz lép, közben hangtalanul
beszélget Istennel.
Az ablak alatt elhalad egy rongyos,
felkötött karú férfi. Anna csak néz,
de agya nem érzékel semmit. Kopogás
hallatszik a pitvarajtón. Lina as�szony szól.
– Pisti! Nyiss ajtót!
– Szabad? – kérdi egy különös, rongyokkal körülcsavart férfi elváltoztatott hangon.
–Tessék csak, tessék bekerülni! – szól
a gazda, és odaszól feleségének: –
Lina! Ezt a vendéget kell ellátni, elő
minden finomsággal! Szegény Imrét
is hátha vendégül látja valaki! Áldja
meg az Isten, aki jót tesz vele!
Lina asszony már fordul is a finomságot előteremteni. Pisti gazda lámpát
gyújt, hogy ne a sötétben beszélgessen
vendégével. Ekkor megnyílik a szoba
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ajtaja, és Anna akkorát sikolt, hogy
még az alsó utcán is hallani lehet.
–Imre, Imre!
–Anna, édes Annuskám! – borult
egymás nyakába a két fiatal.
Az anya kilép a szobából, szemét törülgetve csak annyit mond: – Istenem,
de jó vagy!
Imre előhúzza zsebéből az ajándékot.
–Nézd, Annuskám! Ezt az ajándékot
hoztam magammal.
–De, hisz ez egy puskagolyó! – csodálkozik Anna.
–Ezt a puskagolyót rendelte Isten,
hogy eltalálja a karomat, különben
a még életben maradt bajtársaimmal
orosz fogságban lennék valahol. Ez a
golyó nem a halált, az életet hozta nékem. Elengedtek, mert sebesült lettem!–magyarázza Imre.
Abban a kis egyszerű otthonban a
hála és az öröm lett az úr. Megszólalt
a citera is, és játékában mintha egy
angyal üzenné: „Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség,
emberekhez jóakarat!”
Az ablak alatt halkan felsorakozott
egy kis csapat, és a csöndes hóhullásban hallatszik az ének: „Csendes
éj, szentséges éj”
Mindez pedig szóról szóra így esett,
mert történetem főhőse édesapám,
Ady Imre.
K-né Éva

KENYÉRNEK JÖTTÉL
Kenyérnek jöttél éhező világba,
világosságnak sötét éjszakába,
fényes hajnalnak, örök ragyogásnak,
vak zűrzavarba bizonyos tanácsnak.
Jöttél útnak, igazságnak, életnek,
s kicsiny gyermekként jászolba fektettek,
Jézus, Jézus!
Mért sínylődnénk hát éhezve, szegényen,
mért tévelyegnénk világtalan éjben
tanácstalanul és halálraváltan
és úttalanul a hazug világban,
amikor benned mindent megnyerhetünk,
kis jászlad elé odatérdelhetünk,
Jézus, Jézus!
Túrmezei Erzsébet:

Ez a történet az ősi ortodox egyház- jesítem.
ból való, egy Gregory nevű foltozó Gregory pedig bátran így felelt: – Én
vargáról szól.
már nem tudok a többiekkel együtt
Gregory egy kicsiny falucskában lakott, az Isten házába menni, így hát az a
és sok éven át keményen dolgozott, kívánságom, hogy a gyermek Jézus
vasárnap azonban bezárta a boltját, látogasson meg az otthonomban.
és felkapaszkodott a dombtetőn épült Holnap beteljesül a kívánságod –
kicsiny templomba, imádkozott és mondta az angyal és eltűnt.
dicsérte Istent. A vasárnapok
Másnap Gregory szürke, hideg
voltak Gregory legboldogabb
hajnalra ébredt. Az utcát minnapjai, mert az Úr volt a legdenütt a frissen esett hó bojobb barátja.
rította be. Gregory azonban
Teltek-múltak az évek, és
nem ért rá az ablaknál néGregory megöregedett.
zelődni. Tudta, hogy álma
Felesége meghalt, gyerigazat mondott, és hogy
mekei megházasodtak és
ma mennyei vendége lesz,
elmentek. Már nem tudott
így hát nem volt vesztegetni
olyan gyorsan dolgozni, mint
való ideje, mert még sok dolga
azelőtt. A pénz egyre gyérebNagy nehezen kisöpörte
Patrícia St John volt.
ben szivárgott Gregoryhoz,
a szobáját, megrakta a tüzet,
olykor alig volt annyi pénés ami étele volt kitálalta a
ze, hogy élelmet és tüzelőt vásárol- hófehér abrosszal megterített asztaljon magának..
ra. Elhatározta, hogy nem eszik, és
Történetünk idején a karácsony kö- a tüzet sem gyújtja meg addig, amíg
zelgett és vastag hótakaró borította a vendége meg nem érkezik. Mikor minháztetőket és a dombokat. A dombte- dennel készen volt, leült az ablakhoz,
tőn álló kis templomban meggyújtot- kezét szeme fölé emelte, és leste az
ták a gyertyákat, és a narancsszínű utcát minden irányban.
fény kiáradt az ablakokon. Az embe- Valaki jött. Szíve hangosan dobbbant.
rek siettek a templomba, hogy meg- De nem a gyermek Jézus jött, hanem
ünnepeljék Krisztus születését, és csak az utca végén lakó vak ember
együtt örvendezzenek. Csak Gregory, kisfia. Mezítláb jött a havon, és ahogy
az öreg foltozóvarga ült üzlete abla- közeledett, Gregory látta, hogy kezét
kában, és figyelte a vidám tömeget, szemére szorítja és sír. A varga kihaarcán vágyakozó kifejezéssel. Sokan jolt az ablakon.
megálltak, hogy köszöntsék.
Miért sírsz gyermekem?
Nem jön maga is, Gregory apó? – kér- A lábamon fagydaganatok vannak,
dezték. – Szólnak a harangok. Vegye és nagyon fájnak.
a kabátját, és jöjjön velünk!
De miért járkálsz mezítláb a havon?
Gregory azonban szomorúan rázta Mert nincs tüzelőnk, és elindultam,
a fejét. – Nem tudok már felkapasz- hogy vásároljak egy keveset.
kodni a dombra – mondta. – Térdeim De hol a cipőd?
reumásak, és alig-alig tudok már át- Már kinőttem őket, s ha felhúzom,
menni az utca másik oldalára.
nyomják a fagydaganatokat.
Sokáig ült ott, hallgatva a harango- Akkor gyere ide, gyermekem, gyere
kat, és a távolról idehangzó karácso- be a boltba. Tedd csak a lábadat ernyi énekeket. Gyöngének és öregnek re a bőrlapra. Ma vendéget várok, de
érezte magát, és nemsokára mély holnap csinálok neked egy pár szanálomba merült. Álmában: egy an- dált. Két nap múlva gyere vissza…
gyal állt meg az ágya mellett, és az Nem, pénzt nem kell hoznod, hiszen
egész szobát beragyogta jelenlétének apád a barátom.
fénye és melege.
A gyermek szeme felcsillant a kön�Mit kívánsz Gregory? – kérdezte az nyei mögött és elfutott, elfeledkezve
angyal – kívánj bármit, és máris tel- kínjairól. A sápadt téli nap már ma-
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gasan járt az égen, de a vendég még
mindig nem jött. Gregory aggodalmasan figyelte az utcát. Most megint
jön valaki! Feszülten figyelt, aztán
csalódottan sóhajtott. Csak egy özvegyasszony volt a szomszéd utcából,
kenyeret vitt haza. Korán elindult
hazulról koldulni, és most jó napot
kívánt Gregorynak. Ennek hirtelen
eszébe jutott, hogy a múltkor megjavította az asszony cipőjét.
Mari néni – kiáltotta –, miért nem
jössz a cipőidért? Már
régen készen vannak.
Nem tudok fizetni,
Gregory apó – felelte
az asszony. – Hat éhes
szájat kell táplálnom.
Add el inkább a cipőt,
és az árából vond le a
munkadíjat. Ez a cipőm csak kitart addig, amíg elolvad a hó.
Gregory ránézett az
asszony lábán lévő
rongyos szandálra.
Vidd a cipőidet, Mari
néni – mondta, és feléje nyújtotta a cipőket.
– A kicsinyeidnek nagyobb szükségük
van a pénzre, mint nekem. Fogadd a
cipőt Krisztus nevében, és Isten áldjon.
Az asszony fáradt arca felragyogott.
A hála könnyei folytak végig az arcán. Megcsókolta Gregory apó kezét,
és elindult tovább, szüntelenül áldva
az öreg vargát. A nap már-már lehanyatlott, de a gyermek Jézus még
mindig nem jött.
Elérkezett a hideg, csodaszép napnyugta, a kis templom fekete körvonalai kirajzolódtak a narancsszínű
égen, szürke árnyékok tűntek fel a
havon. Most már biztosan nem jön.
Talán csalóka álom volt az egész. Az
öreg ember fázva és éhesen még egyszer kinézett az utcára.
Valaki megint jött. De ismét csak nem
a Gyermek. Egy fáradt vándor, botra
támaszkodva, aki időnként megállt,
és körültekintett. Idegen volt a faluban. Gregory megszólította:
Hová, hová, vándor?
A fiamhoz megyek a szomszéd faluba.
De odáig még öt mérföldet kell gyalogolnom, és már majd összeesem a hidegtől és az éhségtől. Megpihenhetnék
egy kicsit a házadban?
Gyere csak gyere! Szívesen látlak! –

mondta Gregory, és kinyitotta az ajtót.
A vándor leroskadt a hideg tűzhely
mellé. Egész testében reszketett, ujjai kékek voltak a hidegtől. Gregory
elgondolkozott…
Örömmell meggyújtanám a tüzet, testvér – mondta –, de vendéget várok.
Vendéget? Ugyan ki jönne ilyen késő
este ebben a hóban? Úgy szeretném
felmelegíteni a kezemet!
Gregory még egyszer, utoljára az ablakhoz ment. – Most már biztosan

nem jön – gondolta szomorúan. – Az
álom becsapott, és hogy is tagadhatnék meg egy szegény idegentől egy
vacsorát és egy meleg szobát?
Így tehát meggyújtotta a tüzet és az
idegen egészen feléledt a tűztől.
Reggel majd tovább megyek – mondta a vándor. – Áldott légy, barátom, a
szívességedért, amelyet egy szegény
idegennel tettél.
Gregory lefeküdt aludni, de a szívében keserű csalódás volt. Becsapta
vajon az angyal? Szomorúan suttogta a sötétben:
Miért nem jöttél Uram? Egész nap
vártalak…
A szoba hirtelen újra megtelt meleggel
és fénnyel, és megszólalt egy hang:
De hiszen eljöttem hozzád! És milyen
nagyszerűen, királyi módon fogadtál!
Mintha az egész szoba megtelt volna
zenével, és egyszerre csak hallotta a
szavakat is:
„Mert én voltam a sebzett lábú gyermek, és én voltam az utcán síró özvegy,
és én voltam a szállást kérő vándor.”
Patricia M. St. Jones:
Az elveszett vitorlás és más
történetek

Kedves testvérem az
Úr Jézus Krisztusban!
Szomorú, hogy már évek óta nem
írtam levelet, mivel a technika vívmánya vagy inkább az Isten ajándéka az Internet, mobil telefon stb.
ami háttérbe szorította. Korábban
szorosabb kapcsolatot tartottam a
Merával. Sok kazettát kértem és kaptam is, amit ismét köszönök. Most
ami hanganyagot beszereztem, azt
téma szerint rendezem…
Igaz, hogy apu testvére pap volt, és
a szüleim is vallásosak voltak, és én
is megvoltam keresztelve és hittan
órára is jártam, de a világ elcsábított, mivel nem voltam megtérve. Így
nagyon sokáig hitetlenül éltem. De
a hit nem mindenki. Nem azé, aki
akarja, se nem azé aki fut, hanem a
könyörülő Istené. S a hitre futásnak
is van feltétele, mivel „a hit hallásból
van. A hallás pedig Isten igéje által”.
De Isten azt akarja, hogy minden
ember üdvözüljön, így mindenkit
hívogat. Kit így, kit úgy igéje által.
De miért nem hallják meg? Mert
jobban szerették a hazugságot és a
sötétséget, vagyis a Sátánt mint az
igazságot és a világosságot, vagyis Jézus Krisztust. Igaz a szentírás
szerint Isten léte a teremtés szépségéből is kikövetkeztethető, ha nem
okoskodunk. Nem ti választottatok
engemet, hanem én választottalak
titeket. Ezt a kérdést a Róma 8,29
oldja meg. Testvéri szeretettel búcsúzom Isten áldásával.
T. József, Visznek
Mindig nagy örömmel
fogom kézbe az Antenna
újságot. Már régóta kapom, és erőmhöz mérten támogatom is. Sőt írtam is egy
pár bizonyságot, amit átéltem az
Úr kegyelméből. Az összegyűjtött
régi példányokat egy nem olyan
régen megismert személynek odaadtam, s nagy örömömre igen
szívesen fogadott. Hálálkodott,
hogy milyen sok értékes dolgot,
sok bizonyságot olvasott benne.
Küldenének számára is egy példányt rendszeresen. A címét is
megadta. Az ő nevében is hálásan
köszönöm.Isten áldását kérem további munkájukra, sok szeretettel
egy régi olvasójuk.
L-né H. Éva, Várpalota
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Egyik nap, Buda
pest belvárosában
járva, hirtelen két
óriási csattanás és
egy éktelen üvöltés
ütötte meg a fülemet. Amikor körülnéztem, hogy mi
történt, azt láttam,
hogy kommandósok egy tetováló szalon ajtajához rohanva, egy kézi „faltörő
kossal” belökték az ajtaját, és azt kiabálták, hogy „Rendőrség, mindenki a
földre! Kezeket lássam!” Mint később
kiderült, a rendőrség egy drogdílert
fogott el éppen drog átadás közben.
Tetten érték.
Néhány nappal később gyülekezetünk
énekkarának próbáján az „Ajtódon
valaki kopog” kezdetű éneket énekeltük. Akkor nem bírtam nevetés
nélkül végigénekelni, különösen azt
a részt, hogy „hallod-e bűnös, ajtódon
valaki kopog!” Elképzeltem, ahogyan

Isten ránk rúgja az ajtót és beront,
hogy „Ha-ha, most megvagy! Tetten
értelek!”
Aztán rájöttem, hogy ez nem olyan vicces. Sőt, nagyon-nagyon hálás lehetek
Istennek, hogy Ő nem így „dolgozik”.
Gondoljuk csak végig: amikor az egyszerű, átlagos magyar drogkereskedő
(aki nagyon messze van a mozifilmek
gonoszaitól) azzal szembesül, hogy
3, egyenként 120 kg-os kommandós,
automata rohamfegyverekkel térdel
a nyakán, mit gondolhat az életéről
vagy annak reális folytatásáról, milyen remény marad számára?
Nekünk ennél sokkal, de sokkal több
esélyünk, lehetőségünk van. Mert Isten
azt mondja: „…nem gyönyörködöm
a gonosz halálában, hanem abban,
hogy a gonosz megtérjen az útjáról,
és éljen.” (Ezékiel 33,11)
És ne legyen kétséges senki előtt,
hogy Isten itt nem a fent említett gonoszokról beszél, hanem rólunk, a

törvényt tisztelő, békességes, nyugodt
életet élni igyekvő emberekről. 17 éve
vezetek és soha nem büntettek meg
rendőrök. Nem azért, mert tökéletesen betartok minden szabályt (azért
igyekszem), hanem mert éppen nem
látta hatósági személy a szabálytalan
ügyködésemet. De Isten azt is látja,
tudja, hogy mit gondolok magamban
a másik autósról…
„Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek,
ha valaki meghallja a hangomat, és
megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz
és vele vacsorázom, és ő énvelem.”
(Jelenések 3,20)
Érdemes lehalkítani zajos életünket és kinézni az ajtó elé, mert lehet,
hogy évek óta áll ott egy olyan vendég,
Akihez foghatóval még soha nem találkoztunk és olyan szavakat mondhat nekünk, ami az egész életünket
megváltoztatja.
Ifj.Nemeshegyi Zoltán

„Ismét közeledett a karácsony - mondta el egy bányász -, ezúttal azonban
idegen földön. Úgy gondoltam, hogy
a karácsonyestét kicsiny szobámban egyedül fogom tölteni. Azon
ban másként történt. Az ünnep előtt
csoportunkban megkérdezték, nem
akadna-e önként jelentkező a szentestére, a tárnában éjjel-nappal működő
vízszivattyú melletti őrszolgálatra.
Azonnali jelentkezésemre utasítást
kaptam, hogy délután egy öreg bányásszal vegyem át az őrszolgálatot.
Vegyes érzelmekkel végeztem el a
szükséges előkészületeket a tárnába való leszálláshoz. Megtöltöttem
lámpásomat karbiddal és vízzel, és
odaballagtam a bejárathoz. Társam
már várt rám. Öreg, ősz hajú ember
volt, rövid rőt szakállal. Arca a nehéz
munkától és az élet csapásaitól ráncos, meggyötört. Csak szemei világítottak fiatalos frissességben. Rövid
„Szerencse fel!” és egy kemény kézszorítás volt a köszöntésünk, különben egyetlen szó sem.
Hallgatva szálltunk a mélybe a har-

madik szintig, a szivattyú helyéig.
Nem valami korszerűen berendezett,
villanyvilágításos, fehér csempékkel kirakott szivattyúterem volt ez.
Csupán egy bányalámpás árasztott
benne gyér világosságot, amelyben a
szivattyúk óriás szörnyeknek rémlettek. Miután meggyőződtem a vízállás
magasságáról, leváltottuk az előző
őrséget és leültünk egy szerszámos
ládára, amely egy durván ácsolt
asztal mellett állt. Egyikünk sem
szólt egy szót sem. Mindketten
a saját gondolatainkkal voltunk elfoglalva. Az öreg,
állát tenyerére hajtva, félig aludni látszott. Én haza, családomra és a csillogó
karácsonyfára gondoltam.
Hiszen karácsony volt!
Így ültünk talán három órán
át. Ekkor az öreg hirtelen fel
egyenesedett. Szemei kutatóan néztek rám. Aztán kigombolta
fekete bányászkabátját és egy bőrbe kötött Bibliát húzott elő. Lassan
fellapozta a karácsonyi történetet

és így szólt hozzám:
- Fiam, imádkozzunk! Aztán lassan
olvasni kezdett. A szavak csaknem
akadozva jöttek a szájából. De hangja
fokról fokra erősödött, míg végre ebben a felkiáltásban végződött: „Mert
születik nektek ma a Megtartó!”
Az öreg abbahagyta a felolvasást,
félretette a Bibliát és kérdően nézett rám. Szemei fénylettek.
Csend volt körülöttünk.
Egyikünk sem tudott
szólni. A beszéd elrontotta volna az áhítatot.
Csak a vízszivattyú
állandó, egyenletes
zakatolása volt hallható. Ismét egyedül
voltunk mindketten,
és mégis láthatatlan
kötelékek fonódtak körénk. Éreztük ezt, bár nem
beszéltünk róla. Karácsony,
Isten volt körülöttünk és bennünk.”
id. Sréter Ferenc nyomán
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Nem tudom ki, hogy van vele, de én
szeretem a hóesést, még akkor is, ha
nehezebbé válik a közlekedés, és havat kell lapátolni.
Igazság szerint szánkózni is nagyon
szerettem, de ebből a szórakozásból
kezdek kiöregedni, felnőtt fejjel már
nemcsak a suhanás nagyszerűségét látom ugyanis, hanem a vele járó kockázatokat is. Életem egyetlen
csonttörését is ennek a sportnak kö-

szönhetem, még gyerekfejjel kellett
megtanulnom, hogy a sebesség az
nem játék, veszélyeket is rejthet, ha az
ember nagyot repül, s aztán recsegve-ropogva ér földet, s végső soron a
sebészeten fejeződik be a vidám játéknak indult gondtalan száguldás…
Hogy miért tartom szépnek a hóesését?
Azért, mert olyan mesebelivé változtatja a kopár, szürke, élettelennek látszó tájat. A hófehér ragyogástól a sivár
vidék megtelik élettel, tisztasággal és
mesebeli szépséggel. Egy szempillantás alatt eltűnnek a koszos, kátyús
utak, a kopár szántóföldek, a csupasz
gallyak, s minden úgy ragyog, mintha
egy tündérkertbe csöppenne az ember. S mindez szemet-lelket gyönyörködtető, de, jól tudjuk csalóka e báj,
hiszen a Nap első meleg sugara véget
vet a varázslatnak, s felszínre jön a
valóság. S ez a valóság néha nagyon
kiábrándító: illegális szemétlerakatok garmada, rendetlen porták sora,
latyakos, mocskos utak mindenfelé…
Mindez jól szemlélteti az emberi életet
is. Divat mostanság ugyanis a külsővel foglalkozni mind lelki, mind fizikai értelemben. Épp ezért, a felszín

sokaknál ragyogónak látszik, amolyan tündérmesébe illőnek: szép ház,
mosolygós, fitt megjelenés, „boldog”
párkapcsolat, mutogatható gyerek… S
mi van a „hófehér csillogás” alatt? Az
élet terhe? Takargatott bűnök? A múlt
összegyűjtött „szemete”? Félek, hogy
sokaknak akadna takargatni valója.
Ráadásul az életünk rendbe szedéséhez üzletben nem kapható se söprű,
se lapát, se csuda tisztítószer, de még
kukászsák vagy konténer se.
Ehhez magasabb fórumról
kell megrendelni a lomtalanítást: Istentől, aki így biztatott
minket igéjében: „Hívj segítségül engem a nyomorúság
idején, én megszabadítalak
téged, se te dicsőítesz engem.”
(Zsolt 50,15)
Bűneinkkel se kell elbújnunk
előle, hiszen Ő ismer minket,
tudja mi van a szívünkben, s
ha megvalljuk neki kudarcainkat, bukásainkat, „a tenger
mélyére dobja minden vétkünket.” (Mikeás 7,19)
Összetört életünket is bátran hozhatjuk
hozzá, hiszen Ő a „megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest
nem oltja el.” (Ézs. 42,3)
S még valami. A hótakaró csak az első
meleg napig tart. Nekünk is csak a ma
áll rendelkezésünkre, hiszen a holnap
Isten kezében van, mint ahogy az ítélet
is. Az pedig lesz, mégpedig bizonyosan.
Mert „el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek
recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek
égve felbomlanak, a föld és a rajta levő
alkotások is megégnek. (…) De új eget
és új földet várunk az ő ígérete szerint,
amelyben igazság lakik. Ezért tehát,
szeretteim, minthogy ezeket várjátok,
igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben.”(2. Péter 3,10-14)
Havas lesz az idei karácsony? Nem
tudom. Nincs a hatalmunkban.
És a szívünk „fehérbe öltözötten” várja a visszatérő Királyt? Ezért, ellentétben a fehér karácsonnyal, amiről
szeretünk ábrándozni, már tehetünk
is valamit, mégpedig minél hamarabb,
nehogy túl késő legyen.
K. Anikó

Az édesapa kéthároméves fiac sk ájáva l
együtt van ottGyerekszáj hon, s nehezen
halad a sürgős
munka, mert a
„fő segítség” valahogy mindig láb
alatt van. Végül az apa megsokallván a szenvedést egy székre ülteti
kisfiát, és szigorúan meghagyja,
hogy most aztán néhány percig
nyugton üljön, mert különben elfogy a béketűrése. „Megértetted?”
– zárja a dörgedelmet. „Meg.” –
jön a magától értetődő felelet,
ám alighogy elfordul, csemetéje
hatalmas dördüléssel földet ér.
Miközben tápászkodik így mentegetőzik: „Bocsánat. Mire megjavultam volna - leestem a székről.”

***
Tanszaki hangversenyre érkezik
az anyuka. A koncert programja
a zeneiskola előterében jól látható
helyen kifüggesztve, így gyorsan
átfutja, ám valami nem stimmel.
Pontosabban csak részben hibás
a kiírás, hiszen a vezetéknév és
a keresztnév jól van feltüntetve,
a játszandó darab szerzője és címe is helyes, de az anyuka legnagyobb döbbenetére egy második
keresztnév is olvasható fiacskája
neve mellett.
A rejtélyre hamarosan fény derül,
hiszen a csodálkozó szülői kérdésre jön a magától értetődő felelet:
„Igen. Én diktáltam így a tanár
néninek. Nekem tetszik az a név
is.” (Hát, végül is nem lehet elég
korán kezdeni. A nagy művészek
is előszeretettel választanak maguknak művésznevet. Ki tudja?
Talán a jövőt láttuk egy pillanatra?)

***
Újszülött érkezik a családba, a két
kislány után egy kisfiú. A lányok
ott sertepertélnek édesanyjuk körül, mindenben segíteni akarnak,
így a pelenkázásnál is. Ám, ekkor
jön a döbbenet: a kicsi más, mint
ők! Megbeszélik a dolgot, ám az
alig néhány évvel idősebb középsőt
nem hagyja nyugodni a kérdés, s
végül indítványozza, hogy hívják
fel a nagymamát is. Megteszik, s
mikor megkapja a készüléket, csak
ennyit kérdez: „Mama! Te tudtad,
hogy a Levi fiú?”
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2017 – úgy tanultam még kisiskolás
koromban egy viszonyszám a „0” nullához viszonyított szám. Évszámként
már kétféle jelentéssel – időszámítás
előtti vagy időszámítás utáni viszonyítással. Történelem órán úgy tanultuk,
hogy azért szükséges az „i.e.” vagy az
„i.u.” jelölés, hogy tanítható legyen a
történelem. Az ünnepeink is ehhez a
ponthoz kötődtek, mert az időt évekre, hónapokra, napokra tördelték.
Most csak egy ünneppel szeretnék foglalkozni. Kisgyermek
koromban, 1949-ben december vége felé, jött a Mikulás,
kezembe nyomott egy virgácsot és egy papír masnival
megkötött fenyőágat. Ez volt a „mikulás” vagy a „fenyő”
ünnep, és mivel szegény volt a családunk, nem volt más
ajándék számomra. 1950-ben iskolás lettem, és felvilágosultabb is, mert eddig az iskolámat apácák vezették
és az udvar egy részén apácák laktak a másik épületben.
Hallottam, hogy a fenyő ünnep valójában karácsony ünnepe és Jézus születését jelöli az időszámítás kezdete, így
jól ki lettem okosítva. Bár a későbbiekben mást kellett
mondani az órákon, de a gyermeki lélek igen fogékony.
A karácsony a gyermekek számára a legjobban várt keresztyén ünnep. Jézus születését hirdetjük. Ezek azok
a történetek, amelyek Máté és Lukács evangéliumának
első és második fejezetében találhatók. Az első keresztyéneket, Jézus követőit még nem érdekelte az Ő gyermeksége. Nekik az volt fontos, hogy Jézus él, mert Isten
feltámasztotta Őt a halálból. A feltámadt Jézussal való
találkozások arról győzték meg a tanítványokat, hogy
tovább kell hirdetniük az Isten országáról szóló üzenetet a zsidó hallgatóik számára. Sokat beszélgettek arról,
ami Jézus perében is előkerült, ez pedig a Messiás fogalma volt. Majd hamarosan Isten Fiaként, az Úrként vagy
Üdvözítőként beszéltek róla.
Innen már csak egy kis lépés, hogy akik hiszik és vallják
Jézus Krisztust, mint feltámadottat, azoknak nemcsak
felnőtt élete, hanem életének elindulása is Isten műve
volt. Színes, lebilincselő történéseket beszéltek el egymásnak, így erősítve hitbeli felismerésüket és tapasztalatukat. Máté és Lukács összegyűjtötték és leírták a
történeteket. Nem volt nehéz dolguk, csak az Ószövetség
nyomán kellett eljárniuk, a próféciákat kellett átnézniük,
és összevetniük tapasztalataikkal. (…és mindazzal, amit
Mária elmondott! – a szerk.)
Máté zsidó keresztyéneknek írt. Nekik kívánta bizonyítani,
hogy Jézus a megígért Messiás, mert róla szóltak a jövendölések. Ezért hangsúlyozza Jézus betlehemi születését.
Jézus családfájával vezeti be történetét, hogy eljusson a
Krisztusnak nevezett Jézushoz. „Jákób nemzé Józsefet,
férjét Máriának, akitől született Jézus, aki Krisztusnak
neveztetik.” (Mt 1, 16; Ézs 9,6)
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A gyermekség történet hangsúlyozza, hogy ez a gyermek
csodajel, csak Máriától van, aki Isten hatalmának jeleként, nem egy férfi által foganta gyermekét. A gyermek
Istentől származik, még nevét is Istentől kapta, bár József
nevezte el, aki fiává fogadta.
A napkeleti bölcsek történetéből kiderül – akik nem voltak zsidók –, hogy Jézus a Messiás, aki megalapítja Isten
országát minden nép és nemzet számára.
Lukácsot más szándék vezette, Jézus a szegények üdvözítője, az emberi nyomorúságok orvosa, Ő erről ír, mert
pontosan utána járt minden dolognak. Jézus születésének meg kell jelennie a szegényeknek és nyilvánosságnak.
Anyja jászolba fekteti, ami nem mond semmit születése
helyéről, lehetett egy karavánszeráj „közös terme” – ezt
a szót használja Lukács, de állhatott a szabad ég alatt is.
Jézus születését angyalok adják tudtul a pásztoroknak,
akik akkoriban a társadalom alját alkotják, tolvajoknak és
csalóknak tartották őket. Nekik jelennek meg az angyalok
és hozzájuk szólnak Isten küldöttei: vigyázzatok, eljött
az óra, Isten megment és üdvözít titeket. Lukács nyíltan
hirdeti, hogy „eljött az idők teljessége”, bár Isten nincs
térhez és időhöz kötve. Értünk jelent meg emberi testben.
„Azon a vidéken pedig pásztorok voltak, akik kint a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És mondta az angyal nékik: Ne féljetek, mert íme,
hirdetek néktek nagy örömet, mely minden népnek öröme lesz. Mert ma született néktek az Üdvözítő, aki az Úr
Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,8; 10-11)
Lukács egymás mellé helyezi Jézus és Keresztelő János
születésének történetét és ennek körülményeit. Jánost
születésekor örvendező rokonok veszik körül. Jézus szegényként születik, istállóban, látogatóként csak csordapásztorok jönnek a kisdedhez.
Jézus születésének ünnepét egy régi római kalendárium
teszi december 25-re a 354. évben. Ez a téli napforduló
időpontja, ettől kezdve hosszabbak a nappalok és rövidebbek az éjszakák. Legyen reménységünk, hogy ahogy
a Nap újra fénylik az égen, a szíveinkbe is bele születhet Isten világossága. Ahogy Zakariás énekelte: „A mi
Istenünk nagy irgalmasságáért, amellyel meglátogatott
minket a naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék
azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában
ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára! (Lk 1,78-79)
Jöjjön közel az evangélium a szíveinkhez, mert Isten
gyermeki testben meglátogatott bennünket, hogy bemutassa az Atya Isten szeretetét, irgalmát és igazságosságát.
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e
földön békesség, és jóakarat az emberekhez!” (Lk 2,14)
Békességes Boldog Ünnepeket kívánok a magam és a
MERA dolgozói nevében.
Bödös József
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Munkás családból származom, kilenc
éves voltam mikor a szüleim elváltak.
Édesanyám egyedül nevelt, és minden
tőle telhetőt megtett értem. Kijártam
a nyolc általánost, majd ipari iskolába
mentem kőműves tanulónak. Jöttek a
kamasz évek, és egyre inkább a világi
dolgok kezdtek vonzani. Diszkók, bálok. Először csak megkóstoltam az alkoholt,
majd egyre többször fordult elő, végül teljesen
az alkohol rabja lettem.
Hiába volt minden intelem, a szép szó, én csak
az alkohol felé hajlottam. Elvégeztem az ipari iskolát, édesanyám
újra férjhez ment. Most
már ketten próbáltak harcolni az alkohol ellen, de mindhiába. Bevonultam
katonának, ahol még jobban folytattam az italozást. Leszereltem, de én a
szüleim intő szava ellenére az alkohol

mellett döntöttem.
Az alkohol miatt még a szülői otthont
is elhagytam. Egyszer annyira leittam
magam, hogy elfeküdtem, és mind a
két lábam elfagyott. Teljesen a szakadék szélén éreztem magam. Nagyon
el voltam keseredve, hogyan tovább?
Egy kedves lelki testvérem segítségével
albérletbe kerültem.
Ott egy házi istentiszteleten vettem részt.
Előtte is hívő voltam,
de csak felszínesen.
Istentisztelet után bementem a szobámba, és ez az ige igen
megragadott: „Isten
úgy szerette a világot, hogy egyszülött
fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne
vesszen, hanem örök élete legyen”.
Isten egyszülött fiát áldozta fel értem,
én meg arra sem vagyok képes, hogy
megszabaduljak az alkohol rabságá-

Talán nincs is olyan ember aki nem hallott volna a királyokról, irigyelve az ő nagyságukat, jólétüket, hatalmukat. Különösen ahogyan vissza emlékszem hogy a
gyermekkori mesékben olvastam. De jó nekik! - volt
ilyenkor a véleményem, ők uralkodnak, irányítanak,
dicsérik is őket, gazdagok, nagy palotában laknak. Ezek
még ma is megvannak, és elő is kerülnek a leírtak alapján. E világ szerint való dolog ez. De másként van az Úr
igazsága alapján, mint ahogy a Bibliában is meg van írva! Ezt ismerhettem meg az Ú kegyelme által.
Elgondolkodtam azon, hogy hitetlen, világi életem idején, kiskirályi életet éltem és élnek ma is az Úr nélkül
az emberek. Hiszen az ÉN volt életemben a középpont,
annak tulajdonítottam hatalmat dicsőséget. Úgy éltem,
hogy „majd én ezt is elrendezem, megoldom!” „Én segítek”! „Én jobban tudom”! „Énrám hallgass”! És sok-sok
más, ami egy idő után - hála és dicsőség az Úr Jézusnak
- leomlott, ledőlt. Most már tudom, hogy az Úr megállított, megmutatta, hogy semmi vagyok a Biblia igazsága által. Szólt hozzám, ami a szívem mélyéig hatott. „ne
félj, mert én veled vagyok.” (Ézs 41,10)
Egy MÁSIK ÉN keresett és talált meg és vezetett el az Ő
IGAZSÁGÁRA, mely az ÚT és az ÉLET ! Áldott legyen
érte, hogy ledőlt az én kiskirályi voltom, hiszen magam
jónak tartottam - mindent amit tettem -, de ez most
már mássá lett, Jó volt bűnként megvallani, letenni.
Elfogadva azt, hogy: „Nékem adatott minden hatalom
mennyen és földön.” (Máté 28,18) Az Úr REFORMÁLÓ
munkáját megélve, tudva, elfogadva csodálatos bizo-

ból. Ettől a naptól vége lett italozásomnak, amit a mi drága jó Urunknak
és megváltónknak köszönhetek. A
fagyás miatt az egyik lábamat amputálni kellett.
Igaz, kedves testvérek, hogy elveszítettem az egyik lábam, de visszaadta
az Úr az én drága szüleimet, és még
egy családot adott az Úr, azt ahova templomba járhatok. Bánom azt
a rengeteg időt amit elpocsékoltam
az alkohol miatt, amit a mi drága jó
Urunkkal való kapcsolattal kellett
volna eltölteni.
Kedves testvérek, adjátok át szíveteket
teljesen az Úrnak, mert az emberekkel való barátságban csalódhatunk,
de Őbenne soha. Az Úr szent neve
legyen a ti erősségetek. Áldás és békesség legyen mindnyájatokkal.
K. Tibor, Keszthely
(Az írás csak most jutott el hozzánk, a szerző már több éve az
Úrnál van – a szerk)

nyosság, megerősítés volt az elmúlt napok egyik reggeli
üzenete, ami örömet adott nekem.
A János evangélium 19. részéből szólt az ige a 16-22.
versig: „Pilátus pedig címet is írt, és feltevé a keresztfára. Ez vala pedig az írás…: „ A NÁZÁRETI JÉZUS,
A ZSIDÓK KIRÁLYA.”… Kis vita is volt az írás miatt, de
Pilátus határozottan felelte: „Amit megírtam, megírtam.”
Az igéhez kapcsolódott az áhitat kérdése: „KI A TE
KIRÁLYOD?” Igen-igen elgondolkodtató kérdés, melyet
az Úr által kapott tanítás alapján gondoltam végig, hálát adva, hogy Ő az URAK URA, KIRÁLYOK KIRÁLYA.
Mert Ő tőle, Ő általa és őrá nézve vannak mindenek. Övé
a dicsőség mindörökké, Ámen. (Róma 11,36)
Olyan csodálatos az Ő királyi volta! „És minden nyelv
vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya isten dicsőségére.” (Filippi 2,11)
Hála és dicsőség azért, hogy az Úr Jézus az én KIRÁLYOM!
Lehetek alattvalója, szolgája, engedelmeskedni akarok
szavának, tenni az Ő akaratát, amint erre is példát adott:
„Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja életét váltságul sokakért.” (Márk 10,45)
Röviden összegezve: az ő IGAZI KIRÁLY VOLTA, a szolgáló szeretet, melynek tartalma sokoldalú, amiben élhetünk naponta. „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az
Úr. Boldog az az ember, aki őbenne bízik.” (Zsolt 34,9)
„Mert nálad van az életnek forrása, a te világosságod
által látunk világosságot.” (Zsolt 36,10)
R. Andrásné, Kisvárdáról
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Görbetükör - Egy soha meg nem írt levél...
Kedves Olvasó! Az
alábbi írás csak
annak a számára érthető, aki
előbb figyelmesen elolvassa a
Jelenések könyve
2. és 3. fejezetét,
ahol a kis-ázsiai
gyülekezeteknek
címzett levelek
vannak.
Mi, Laodícea gyülekezetének püspökei és presbiterei a Kis-Ázsiában élő
kiválasztottak püspökeinek és presbitereinek: Békesség
adassék nektek bőségesen!
Miután elolvastuk azt a levelet, melyet a Pátmosz szigetén
fogvatartott János juttatott el hozzánk, aki nagy előszeretettel apostolnak mondja magát, hosszas fontolgatás és
könyörgés után úgy döntöttünk, hogy levelünkkel hozzátok folyamodunk. Kényszerített ugyanis a mi szívünk,
hogy tudomásul adjuk mindazon jó keresztényeknek,
akik Szardiszban, és Thiatírában élnek, hogy elolvasván
a nektek szóló írásokat is, a mi szívünkben igen megszomorodtunk, lelkünk pedig háborgott.
Ó, milyen messze esnek ezek a szavak mindattól, amit
Krisztus Urunk tanított az Ő tanítványainak! Avagy
nem Ő mondotta-é, hogy szeretnünk kell egymást, munkálván egymás között a szent békességet? S amikor az
ősi iratokat olvasgatjuk, vajon nem így mondja-é abban
Jeremiás prófétán keresztül az Örökkévaló, hogy munkálkodnunk kell a város jólétén, mert annak jóléte lesz
a mi jólétünk is?
Mi, a Laodíceában élők eklézsiája, teljes egységre jutottunk
tehát mindezekre nézve, s megtaláltuk annak módozatját,
hogy míg sok helyen az úgynevezett gyülekezetek keresvén keresték önnön fejükre a bajt az elkülönülés és a világtól való elszakadás fennen való hirdetgetésével, azt
gondolván, hogy ettől majd különb bizonyságtévői lesznek az evangyélium ügyének, addig mi, ezen levél által
megbélyegzetté tett Laodíceaik, mind az egyházon belül,
mind városunk lakóival egyetértésben vagyunk. Mind
a mesteremberek között, mind nemes és ősi városunk
vezetőinek szemében megbecsült polgárokká lettünk, s
megtaláltuk helyünket a módosabb nemesek asztalánál
is… Avagy nem azt írta-é a tarzuszi Pál, hogy szükséges,
hogy a kívülvalóktól is jó bizonyságunk legyen? Ím, mire nagy fáradozás és hosszú időknek nagy erőfeszítései
árán eljuthattunk a kívánt békességre, eme levél mélyen
felkavarta közösségünk csendes egységét.
Ti magatok is tudjátok, hogy mindig vannak olyanok,
kiknek lelkében visszhangra lelnek az ilyetén, Krisztus
urunkra hivatkozó irományok. Attól kell immáron tartanunk, hogy az eddig szép egyességben munkálkodó
közösségünk, megháborítván a levélnek szavai által,
részekre szakad. Immáron azt kell hallanunk, hogy
egynémely, magukat minálunk kegyesebbnek gondoló
személyek saját házukban összejöveteleket tartanak, me-

lyen megtérésről és bűnbánatról fecsegnek egyes lelkük
egyensúlyából kibillent, gyenge emberek. Sőt, némelyek
nem átallották könnyek között bűnnek vallani ama szép
és nemes törekvésünket, hogy egy asztalhoz ülve a más
hiten lévő mesteremberekkel és nemes előkelőkkel még
az úgynevezett bálványtemplomokba is elvinni törekedtünk hitünk jó reménységét.
Bizonyára ti is megrökönyödtetek, olvasván eklézsiánk
lekicsinylését. Hogy ne lennénk „sem hideg, sem hév”?
Szárdiszi testvéreink a megmondhatói, milyen sokat
áldoztunk templomunk faragványaira és nem sajnáltuk javainkat semminemű erőfeszítésektől, melyekkel
Laodícea nemes polgárai szemében emelhettük közösségünk tekintélyét.
Vajon valóban „nyomorultak, szánalmasok, szegények,
vakok és mezítelenek” volnánk-é? Rászorulnánk-é bárkinek aranyára, szemgyógyító írjára, vagy öltözetére?
Nem és ezerszer nem.
Nekünk senki ne állítsa példaként Szmírna és Filadelfia
szánalmas közösségeit, akik vágójuhoknak módjára vitetik magokat áldozat gyanánt a cirkuszok porondjára! Az
szolgálja a misszió érdekeit, hogy énekelve tépessék szét
magukat a vadállatokkal az őrjöngő csőcselék gyönyörűségére? Vajon hitük nem parancsolja-é nekik is, hogy
engedniük kell az Istentől rendelt felsőbb hatalmasságoknak? Vajon nem kötelessége-é minden felelőséggel bíró,
igaz lelkű embernek a jövendő érdekében némely esetekben egyességre jutnia? Vajon nem úgy szóltak-é a régen
volt próféták, hogy „a jövendő a béke emberéé?!” Tehát
vajon nekünk van-é szükségünk megtérésre, vagy azoknak, akik máig nem találták meg a békességhez vezető
arany középutat? S vajon közülünk hiányzik-e a Krisztus?
Vajon nem azért száműzetett-é nevezett János Kegyelmes
Császárunk minden városából a patmoszi pusztaságba,
mert személyében senkivel össze nem fért és mindig is
képtelen volt megérteni az időknek szavait? Aki még az
őt mindig is támogató Efézusi szenteskedők között is képes volt valami hiányosságot kikutatni?
Ennek az irománynak okán tehát, szerelmes atyánkfiai,
sürgetjük városaink egy látáson való híveinek összefogását. S nem mulaszthatjuk el, hogy a thiatírabéli Jézabel
testvérnőnknek együttérzésünket fejezzük nevének ily
fájdalmas és méltatlan módon való felemlegetése miatt.
S mint kik sokat tanultunk tőle, kívánva kívánnánk, hogy
betegágyából felépülve élére állhassék szentséges törekvéseinknek! Békesség veletek!
Hogy ilyen, vagy ehhez hasonló levél íródott volna? Nem
valószínű, De hogy ezek a városok megfogadták-e Jézus
Krisztus megtérésre hívó, reformációt akaró és sürgető
üzenetét – sajnos azt sem tudhatjuk. Csak annyit, hogy
ezen városok gyülekezetei egytől egyig eltűntek az egyháztörténelem süllyesztőjében…
Kulcsár Tibor
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A MERA adásai január 1-től
középhullámon (1548 kHz)
Mindenek előtt szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik az elmúlt
hónapokban elküldték írásaikat
„Megreformált életek” című pályázatunkra. az elmúlt hónapok beküldői közül az alábbiakat jutalmaztuk:
Fórizs József, Zámoly
Tóth Zoltán, Kolozsvár
Tóthné Lídia, Kolozsvár
Szabóné Takács Lídia
Nagy Rezső, Balatonszemes
Szalóczyné Móray Inke, Budapest
Úr Bertalanné, Kárpátalja
Járinka Tiborné, Tatabánya
Juhász János, Bekecs
Kozma Rózsa, Lenti
Póczos István, Fényeslitke
Tamás Noémi, Kolozsvár
Kisné Ady Éva, Szilágyság
Révész Andrásné, Kisvárda
Horváth Csabáné Ildikó, Keszthely
Palicné, Samorin, Szlovákia

Köszönjük szépen mindazoknak,
akik írásaik beküldésével megtiszteltek bennünket és örömmel írhatjuk,
hogy a „Megreformált életek” témában érkezett írásokból még februári
számunkba is jut.

Hétfő
21.00-21.30 A Biblia üzenete
21.30-21.45 Ifjúsági műsor /
Irodalmi Műsor
Kedd
21.00-21.30 A Biblia üzenete
21.30-21.45 Cigányműsor

„Lélekmentő énekek”

Szerda
21.00-21.30 A Biblia üzenete
21.30-21.45 Növekedjetek az
ismeretben!
Csütörtök
21.00-21.30 A Biblia üzenete
21.30-21.45 Családbarát

Emlékeztetni szeretnénk kedves
Olvasóinkat, hogy következő (49.)
pályázati témánk:
„Lélekmentő énekek”.
Ha fel tudnak idézni olyan eseteket –
akár saját, akár ismerőseik történetei
közül -, amikor egy-egy felcsendülő
ének választ jelentett egy nagy életkérdésre, amikor lélekmentő üzenetté
vált, kérjük írják meg nekünk, hogy a
februári Antennában és a Lelkiposta
műsorban közzé tehessük. Írásaikat
2018 január végéig várjuk!

50. pályázat
Az előző Antennában hírül adtuk,
hogy 50. pályázatunk címére ötleteket, tanácsokat várunk a hallgatóktól,
olvasóktól. A beérkezett javaslatokat
egytől egyig fel fogjuk használni, mert
mindegyik méltó arra, hogy megos�szuk az Antenna egyre népesebb olvasó táborával. Íme, ezt a néhány soros
levelet küldte az 50. pályázat győztes
témaadója:
Téma:
Teremtőm időzáras titkaiból
Motto/Emlékeztető:
„Amit én cselekszem, te azt most
nem érted, de ezután majd megérted.” (Jn 12,7)
„Hagyjad az Úrra a te útadat és bízzál
Benne, majd Ő teljesíti.” (Zsolt 37,5).
Szeretettel küldi:
Evangélikus paplány hallgatójuk –
Veöreös E. Budapestről

Ennél tömörebben már nem is lehetett volna fogalmazni. Ám mivel
éppen év végén tesszük közzé az 50.
pályázatra szóló felhívást, amikor
egyébként is a számvetés, az összegzés és az előretekintés ideje is van,
ennél aktuálisabb témát nem is találhattunk volna.
Várjuk tehát olyan írásaikat, történeteiket, melyben csak hosszú idő
után lepleződött le Isten kegyelmes
jóakarata életük egy-egy eseménye,
megrázó történése kapcsán.
Beküldési határidő:
2018 március 25.
A pályázati írásra ne feledjék ráírni:

„Teremtőm időzáras
titkaiból”

Minden kedves Olvasónak Krisztus jelenlétével megáldott
Karácsonyt és békességes új esztendőt kíván
a MERA szolgáló csapata

Péntek
21.00-21.30 A Biblia üzenete
21.30-21.45 Kincseink
Szombat
21.00-21.25 Lelkiposta / Gyümölcskosár
Vasárnap
21.00-21.25 Léleképítő
Minden műsorunk meghallgatható
a www.mera.hu oldalon, illetve
meghallgatható okostelefonon a
http://tunein.com/radio/MagyarEvangeliumi-Radio-1395-s2243/
címről

Amikor eljön az idő teljessége
A várakozás mindig jellemzője volt Isten bele, mi a rossz dolgokat adjuk fel, hogy
hűséges népének. Az Ószövetség idején életünk megváltozzon. Jézus Krisztusnak
várták a megígért Messiást. Ahogy teltek jó dolgokat kellett otthagynia. Az Atya szeaz évszázadok, a reménység hol fellángolt, retetét, az angyalok társaságát, a bűntelen
hol alábbhagyott. De mindig voltak, akik környezetet. Mekkora szeretet vezérelte
Őt a földi küldetésének végrehajtására.
állhatatosak maradtak.
Isten nem siet és nem késik szándé- Az idő teljességének várása Jézus földi
ka véghezvitelében. Ahogy a galaxisok élete során is jelen volt, Többször jelezte,
az Ő ideje, órája még
csillagmilliárdjai a
nem jött el. Mígnem,
megfelelő időben
ahogy János evana megfelelő helyen
géliuma lejegyzi így
vannak, és szerveszólt: „Eljött az óra,
zetten végzik végtehogy megdicsőítteslen körforgásukat,
sék az embernek Fia…
ugyanígy tesz Isten
Most az én lelkem háis a megváltás terborog; és mit mondvében.
„Mikor pedig eljött
jak? Atyám, ments
az időnek teljessége,
meg engem ettől az
kibocsátotta Isten
órától. De azért jutotaz ő Fiát”
tam ez órára”. Jézus
Érdemes végiggonhalálának ideje sem
dolni a Megváltó
volt véletlen.
születésének időMost is a várakozás
szakát. Az embeidejében élünk. Jézus
rek közös nyelvet
JÉZUS NÁLAD IS ZÖRGET
visszatérésének ponbeszéltek. A görög
tos idejét nem tudnyelv használata
juk. „Arról a napról
Egy festőművész befejezte azt a festményt,
széles körben elés óráról pedig senamelyen dolgozott. A János Jelenéseinek
fogadott volt, s így
ki semmit sem tud,
könyvéből azt a jelenetet ábrázolta, amikor
nem volt nyelvi akasem az égben az anKrisztus így szól: „Íme, az ajtó előtt állok, és
dálya az evangéligyalok, sem a Fiú,
zörgetek” (3,20).
um terjedésének.
hanem csak az Atya.
A festő kisfia megszólalt:
Az Ószövetséget - az
Figyeljetek, vigyázza- Egy dolgot nem jól festettél. Kívül
akkori kor Bibliáját
tok és imádkozzatok;
- már lefordították
az ajtón nincs kilincs. Hiszen így az
mert nem tudjátok,
görög nyelvre, minmikor jő el az az idő.”
Úr Jézus nem is tud bemenni!
denki számára elérDe teljes tudatlan- Csak akkor mehet be – magyarázta az
hető volt. A pogány
ságban sem vagyunk.
apja –, ha belülről kinyitják az ajtót, és
népek között többen
Jézus jelek sokaságát
ha Őt behívják. Ezért hagytam el a külső
tanulmányozták a
közölte előre, amikkilincset. Hiszen olvashatjuk: „Íme, az
Messiásra vonatkore jó ha figyelünk. És
ajtó előtt állok, és zörgetek.”
zó jövendöléseket.
ha tényleg figyelünk
Nem voltak ország(Vékey Tamás)
azt tapasztaljuk, hogy
határok, amik akaegymást szorosan ködályozták volna a
vetve egyre több olyan
Jeruzsálembe való
dolog történik, amiről
eljutást, hiszen a nemzetek egy világbiro- Jézus beszélt ugyan, de még néhány évvel
dalom részei voltak. Vallási éhség, vallási ezelőtt sem gondoltuk volna, hogy valaha
űr volt az emberek szívébent, mert egy- megtörténhetnek.
részt a zsidók eltávolodtak Istentől, a po- Ma is tapasztalunk vallási éhséget, az emgány vallások pedig nem töltötték be azt berek keresik a reményt, a nyugalmat, a
a feladatot, ami az emberek szívében, el- szeretetet. Miközben a bűn tudományméjében reményt, nyugalmat adott volna. számba megy, s a romlottság a vallás tarA bűn tudományszámba ment, a romlott- tozékává válik.
ság a vallás tartozékává vált. Az emberi Amiben biztosak lehetünk: Jézus nem jön
élet értéktelenné vált. A világ megérett a előbb, nem fog késni, hanem a legmegfeMegváltó érkezésére.
lelőbb időben vissza fog térni.
Ne felejtsük el: Isten a Fiát küldte el! Bántó, A kérdés számunkra az, megfogadjuk-e
ahogyan sokan Krisztus születéséről meg- Megváltónk tanácsát? Figyeljetek, vigyáznyilatkoznak. A pásztorok dicsérték és zatok és imádkozzatok!
dicsőítették Istent azért a hatalmas ajánR. János, Székesfehérvár
dékáért, amit Fiában adott. Gondoljunk

