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„Mert ismeritek a mi Urunk
Jézus Krisztus kegyelmét;
hogy gazdag létére
szegénnyé lett értetek,
hogy ti az ő szegénysége által
meggazdagodjatok.”(2Kor. 8.9)

Minden hallgatónknak áldott karácsonyt és
Krisztus által vezérelt új esztendőt kívánunk!
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A szalmaszálak valódisága
Gyermekkoromból nem emlékszem egyetlen olyan karácsonyra sem, ami igazán említésre méltó volna, hiszen csupán olyan
dolgok töltötték be a szívemet és keltették
fel az érdeklődésemet, hogy vajon mi lesz a
karácsonyfa alatt. Sokszor kikutattam előre az ajándékot, mert igen feszített annak
a gondolata, hogy valahol már ott van a
lakásban, de én még nem láttam.
Később esett meg velem, hogy egyszer
csak kaptam egy ajándékot, amire nem is
számítottam, amiről nem is tudtam igazán,
hogy létezik, és hogy mi az, hogy kitől jött,
és valójában mire is lehet használni.
Egyházi iskolában jártam a gimnáziumot,
és karácsony előtt egyszer bejött az osztályterembe a prefektusunk (nevelőnőnk),
és hozott valami kis dolgot. Letette a sarokba. Aztán tett mellé egy kis zsákot, ami
tele volt szalmaszállal és így szólt:
– Gyerekek! Nemsokára karácsony lesz, és

Lindolfo Weingartner:

Imádság
a korszellem ellen
Uram, ebben az okos korban
ne engedd elbutulni néped,
hogy az üres emberi szó
el ne némítsa szent Igédet.
És ebben a jóllakott korban
ne engedd meg, hogy éhen haljunk.
Táplálj mennyei eledellel,
hogy pusztulásba ne zuhanjunk.
És ebben a jéghideg korban
adj nekünk lángoló szívet,
hogy szereteted melegét
árassza, aki a földön a tied.
S Urunk, ebben a fáradt korban
adj új tettekre erőt nekünk,
és légy a mi erőnk Te magad,
ha lankadunk, ha elcsüggedünk!
Németből fordította:
Túrmezei Erzsébet

megünnepeljük, hogy Jézus kisbabaként
erre a földre született. De ő nem királyi
palotát választott magának és nem is pompát, bársonyt és puha meleget, hanem egy
szegényes kis istállót. Ott látta meg a napvilágot. De ez a helyiség hideg volt, csak
az állatok lehelete melegítette. Még egy
szegényes rőzsetűz sem adott enyhülést.
József és Mária sehol sem kapott szállást,
csak ott, ezen a barátságtalan betlehemi
helyen. Ha mi azt szeretnénk, hogy a kis
Jézust mégis melegség és puha kényelem
fogadja, akkor tegyünk érte. A legkedvesebb dolog, ami Istenünk szívét-lelkét melengeti, az a szeretet. Tegyünk jót egymással szeretetből. Akinek egy-egy ilyen
tette sikerül – ismétlem, a lényeg az, hogy
nem önmagamért, hanem csakis a másik
hasznára cselekszem – vegyen ki egy szalmaszálat és tegye be a kis jászolba. Minél
több lesz ott az ünnepig, annál boldogabb
lesz a kis Jézus, és annál nagyobb meleg
öleli majd át cseppnyi testét.
Amikor magunkra maradtunk, én vágyakozással teli csodálattal néztem a kis jászolt, mert a templom hideg fényén kívül
én ilyet még sose láttam eddig, de azt sem
hallottam soha, vagy nem emlékszem rá,
hogy a szeretet melegével így lehet örömöt szerezni valakinek.
Nos, ez engem, akkor nagyon megérintett. Talán azért is, mert az életemben sok
kitaszítottságot éltem már meg 14 éves
koromra az által, hogy a szüleim korán
elváltak, és én, mint egy pingpong labda,
hol itt, hol ott tengettem életem. Még állami gondozott is voltam. Ott is nagyon
vágyakoztam már arra, hogy szeressen
végre valaki, kelljek már én is valakinek,
de nem! Az ottani sok durvaság és verés
mellett, a későbbi megaláztatások során
a szeretet szinte kihalt az én lelkemből
is. Így gyorsan szíven talált, hogy milyen
is lehet az, ha engem szeretnek, vagy ha
én szerethetek egy nálam „kisebbet”, jót
téve vele.
Ettől kezdve odaadóan vadásztam az
alkalmakat, hogy valakivel jót tehessek. Amint a legkisebb sikerélményem
volt, máris boldogan rohantam a jászolhoz, és beletettem az én kis szalmaszálamat. Ilyenkor nagyon-nagy öröm volt
a szívemben. Feljegyeztem a szálacskák

egyre növekvő számát is. Legszívesebben
megjelöltem volna minden kis darabot,
hogy az az enyém, hogy olykor-olykor
külön kigyűjtve a szívemhez szoríthassam őket. Igyekeztem mindig a leghoszszabb szálat választani, hogy minél több
melegséget adjon. Gyerek létemre egészen
szépen gyűjtögettem, és itt éreztem meg
először azt, hogy micsoda öröm szeretetet adni. Érdekes, arra nem emlékszem,
hogy velem tettek-e jót a többiek, bennem
az adás öröme maradt meg örökre. És a
karácsony csodaszép lett: azt gondoltam
először, hogy Jézust fogja melengetni az
én szeretetem, és közben csodálkozva vettem észre, hogy az én szívemet talán jobban felmelegítette az az ajándék, amit az
Úr adott nekem ezáltal.
Ez volt az a karácsonyi ajándék, amire
egyáltalán nem is számítottam. Sosem
vágyakoztam rá ebben a formában, mert
nem is tudtam, hogy létezik. Ott és akkor
úgy kaptam az Úrtól, hogy még nem tudtam igazából, hogy ki az az Isten, akitől
ez jött, miért szeret engem, hogy ilyesmit
ad, milyen szeretet hajtotta Jézust, hogy közénk szülessen, micsoda gyönyörűséget ad
az, ha másokat önzetlenül szerethetünk.
Egyáltalán nem tudtam, hogy mi a szeretet jelentősége Isten vonatkozásában, és
hogy azt mire is tudom használni.
Aztán teltek-múltak az évtizedek, és Istenem
hűségesen várt arra a gyermekre, aki egykor
szeretete melegével bélelte ki a kis hideg
jászolt. Hálás vagyok az Úrnak azért, hogy
ma már az övé lehetek, és az előzetesen
nekem adott szeretet-ajándéknak ma már
értem a lényegét. Meghat ennek a felém
áradó gyengédsége és kemény kiállása értem ott, a Golgotán. Azt gondolom, hogy
miközben nekünk Élet és Üdvösség Jézus
születése, Istennek nemritkán keserűség és
szenvedés volt látni, amit a fiával tettünk
itt, a földön, mi, az emberek.
Most már az a szívem vágya, hogy én is
tudjam Istent viszont szeretni, ahogy érzem az Ő szeretetének hűségét minden
nap. Nemcsak karácsonykor, de minden
felkelésnél és lefekvésnél is.
… és köszönöm, nagyon köszönöm ezt a
megelőlegezett ajándékot, mely mára már
fényesen világít az életemben.
Salyámosy Éva
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Kell ennél nagyobb ajándék?
Advent van, a várakozás, a készülődés időszaka. Hosszúak ezek a téli esték. Négy
óra után már teljesen sötét van, s bizony
ez se a villanyszámlánkra, se a kedélyünkre nincs igazán jó hatással. Fázósabbak vagyunk, és nemcsak azért mert hűvös van,
hanem azért is, mert a sötétben mindig
jobban fázunk, hiszen nemcsak a testünk,
hanem a lelkünk is borzong egy kicsit. A
közelgő ünnep, a karácsony fénye persze
enyhít egy kicsit ezen a „sötéten”, különösen akkor, ha nemcsak kívül készülünk,
hanem a szívünkben is.
A betlehemi csillag ragyogása sok magányos, sötét szívet betöltött már fénnyel,
szeretettel, s nincs az a sötét, hideg éjszaka,
melyben ne tudna utat mutatni a kereső
szívnek. (Igaz, ma már nem a jászolhoz
vezeti a fáradt vándort ez a csillag, mint
annak idején a bölcseket, hanem a golgotai kereszthez.) Sokan persze kevésnek
érzik ezt a fényt. Nagyobb világosságra
vágynak, „fényesebb csillagokat” keresnek. Kínálja is a világ a maga csillogását.
Mi tagadás csillog-villog is. Talán túlságosan is, oly annyira, hogy az már szinte
sok. (Vagy lehet, hogy inkább két „k”-val
kellett volna írnom: „sokk”?)
Ez persze azért van, mert ha nincs tartalom, akkor a formát kell minél díszesebbre
tervezni. Be kell ismerjem, hogy nekem ez
egy kicsit már tényleg sok. November első
napjaiban döbbenten láttam, hogy telistele vannak az áruházak polcai a különféle karácsonyi díszekkel, csillogó-villogó
kellékekkel, „most azonnal muszáj megvenni ajándékokkal”.
Szinte elborzadtam: ennyire csak a pénz
körül forog ez a csodaszép ünnep! Ennyire

Lídia

csak a vásárlást, a költekezést jelenti immár a szeretet ünnepe az emberek nagy
százalékának!? Félek, hogy igen, mert ha
nincs tartalom, marad a forma.
Pedig a tartalom is csodálatos ám! „Íme, a
szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek
neveznek – ami azt jelenti: Velünk az Isten.”
És ha velünk van az Isten, akkor ki lehet
ellenünk? Hiszen, „aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hog yne
ajándékozna nekünk vele eg yütt mindent” ? Kell
ennél nagyobb ajándék?! Azt gondolom,
hogy nem, csak az a baj, hogy sokan mit
sem tudnak erről: Ő az Isten jóakarata, és
vele együtt minden a miénk lehet.
Advent van… Ezekben a napokban szép
lassacskán ünneplőbe öltöztetjük a templomainkat, imaházainkat, az otthonainkat,
egyre inkább a város utcáit, tereit is,… és
jó esetben a szívünket is. Sajnos éppen erre
marad a legkevesebb időnk általában. Annyi
minden tennivaló akad, hogy az elmélyülésre, a belső rendezgetésre, a szívünk kitakarítására már alig-alig marad energiánk.
Pedig tulajdonképpen ez lenne a legfontosabb teendőnk. Ha egy dísszel kevesebb
lóg a karácsonyfán, ha egy süteménnyel
kevesebb illatozik az ünnepi asztalon, az
még nem tragédia, de ha egy lélekkel kevesebb várja készen a visszatérő királyt,
az már pótolhatatlan veszteség!
Vasárnapról vasárnapra egymás után gyulladnak ki az adventi gyertyák, hívogatva, utat
mutatva a kereszthez, elvezetve Jézushoz,
a Világ világosságához. „Ma még lehet,
ma még szabad, borulj le a kereszt alatt”
tanácsolja egy régi kedves ének. Bárcsak
minél többen élnének ezzel a felkínált lehetőséggel!
Kulcsár Anikó

( A pCsel 16 :1 3)

Olvasott-e, vagy hallott-e bölcs Salamon
„derék asszonyáról”, nem tudom, de a jelleme nagyon hasonlított hozzá.
A városban, ahol élt, kelmekereskedéssel foglalkozott. Csak kifogástalan árut
adott el vásárlóinak néhány barátságos szó
kíséretében. Üzlettársaival jó kapcsolatban állt, ha a konkurensek háttérbe szorították, nem lázadozott. Nem tartozott

a „felső tízezer” közé, de családja nem
szűkölködött. Váratlan vendég számára
is mindig volt hely asztalánál.
Példás és kiegyensúlyozott életének mi
lehetett a titka? – Akarjátok tudni? –
megmondom:
A folyóparti imaközösséghez tartozott.
R.-né V. Mária

Másokért élni
(1Jn 3,16)

Életünket adni másokért
igen magas mérce ez nekünk.
Keresztedhez jövünk, hogy ott fényt
Új fényt gyűjtsünk az éjszakához,
hogy mégse legyen olyan sötét,
hol csupán önmagunkig látunk.
Fényt, erőt, akaratot, igényt
adj nekünk Krisztus, hogy legalább
próbáljuk, mit elénk szab Igéd:
életünket adni másokért.
Herjeczki Géza

Még a szív is kevés
Ha megszólalok, ha beszélek,
sohase hangozzanak
mitseérő, mitsejelentő,
mitsesegítő, üres szavak!
Legyen ott a szívem a szóban
egész szívem.
De még a szív is kevés!
Krisztusom, tégy csodát velem!
Szívemben is,
szavamban is
Te légy jelen!
S akármit teszek, a parányi tettek,
mozdulatok is áldássá lehetnek
csak semmit ne végezzek
sohasem gépiesen!
Legyen ott minden tettben a szívem!
Egész szívem!
De még a szív is kevés!
Krisztusom tégy csodát velem!
Szívemben is,
tettemben is
Te légy jelen!
Túrmezei Erzsébet
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bach-korál
Egy hűvös őszi estén, amikor a külváros
elhagyott utcáin bolyongtam, egyszer
csak egy kőkerítésnél találtam magam,
amely egy öreg kis templomot zárt körül.
Figyelmes lettem a templomból kiszűrődő halk orgonahangokra. Bementem,
és sokáig ültem az üres templom egyik
padjában. Figyeltem az orgonista játékát,
aki Bach-korált játszott, s csak amikor
az orgona elhallgatott, éreztem a nyirkos hűvösséget.
Egy fiatalembert láttam óvatosan a
csigalépcsőn lejönni. Szemén sötét
szemüveg volt. Majd a fal mellett tapogatózva kilépett a sötét estébe. Sokáig figyeltem a kavicsos úton elhangzó
bizonytalan lépteit, és gondolataim újra és újra visszatértek az imént hallott
orgonajátékhoz. Bár nem látott, mégis olyan átható erővel, egész lelkével
játszott, mint ahogyan egykor a nagy
zeneszerző, Johann Sebastian Bach, a
Tamás-templom karnagya orgonált.
A nagymester öreg volt már akkor, s
majdnem teljesen vak, amikor éppen
egy híres szemorvos időzött a városban. Egy jó barátja arra kérte Bachot,
hogy vesse alá magát a szemműtétnek.
Az orvos bizonyára mindent meg fog
tenni azért, hogy Bach a szemevilágát
visszanyerhesse.
„Isten nevében” – mondta Bach – és
beleegyezett a műtétbe. Megtörtént a
műtét. Négy hosszú napon át várakoztak rokonai és jó barátai az eredményre.
Négy nap múlva, mikor levették szeméről a kötést, mind együtt voltak.
Feszült várakozás után megrohanták
azzal a kérdéssel, hogy lát-e. A vakokra
jellemző merev nézéssel tekintett rájuk
Bach, majd fejét rázva csak ennyit mondott: „Nem látok semmit.” Arcán furcsa mosoly suhant át. Az összegyűltek
megdöbbenve, tanácstalanul álltak ott.
Egyesek sírva fakadtak, s nem vették
észre, hogy az idős kántor csendben kiosont. Csak órák múlva találták meg, a
Tamás-templom orgonája mellett. Úgy
játszott, mint még soha. Átszellemülten,
lelkének minden erejével. Kedves korálját játszotta, amelynek szövege így
hangzik: „Mit Istenem kíván, legyen,
Szent minden ő parancsa...”
Ugyanezt a korált hallottam a kis templom orgonáján.
Patrícia M. St. John

Karács ony i h an g ul at
Minden évben elérkezünk a karácsonyi napokhoz. Mindenki másképp várja. Van, aki
lázasan készülődve, van, aki idegesen kapkodva, hogy megfeleljen környezete elvárásainak, és van, aki magányosan, vágyva
arra, hogy legalább valaki rájuk kopogtasson… Mindenki más körülmények között
él, de egy dologban azonosak vagyunk, akár
bevalljuk, akár nem: mindannyian szeretetre
vág yunk. Talán éppen ezért nevezte el a
világ a Karácsonyt a szeretet ünnepének.
Legyen legalább pár nap az évben, amikor
konkrétan törekednünk kell, hogy szeretetet adjunk, férjünknek, feleségünknek,
gyermekeinknek munkatársainknak… De
legyünk őszinték, a magunk erejéből nem
tudunk igazán, odaadóan szeretni.
Karácsonyi hangulat. Sokszor az
efféle címek mögött azt keresem,
ugye csak jót fogok hallani, ugye
megnyugszik a lelkem az amúgy
is zűrzavaros leterhelt világban, amiben élek?
A hangulat egy érzés, ami
egyszer csak jön, ha megfelelő
közeget teremtünk neki, azután elillan. Vannak körülöttünk
hangulatemberek. Ez nem sok jót sejtet,
mert nem tudjuk, mire számíthatunk tőlük. Amilyenek a rájuk ható körülmények,
döntéseik is ekképpen változnak.
Hogy hogyan kapcsolódik mindez a karácsonyi hangulathoz? Egyszerűen. A
hangulatember önmagát szereti, és nincs
tekintettel másokra, de aki szabaddá lett
Krisztusban, az tud igazán szeretni, mert
forrása nem önmagából ered, hanem a ki
nem apadó élő vízből, Jézusból.
Van egy kis áthallás a szeretet ünnepének nevezett Karácsony és az igazi szerető Krisztus Karácsonya között. Míg a
világ meghitt hangulattal, szép zenékkel,
csillogással, fényességgel ünnepli a karácsonyt (ami megjegyzem nem rossz, sőt
szép és alkalmazható, de ne feledjük, elillan 2 nap után, vagy hamarabb), addig a
hívő keresztyéneknek tudnuk kell, hogy
az igazi Szeretet szenvedés árán, őszinte,
életét odaadó egyszerűségben jött közénk.
Míg a világ szeretet ünnepe csupán emberi
erőből fakadó, változó, önző és akaratos,
addig a keresztyénség szeretetfogalmát maga az Isten tölti be, aki állandó, hűséges,
odaadó és önmegtagadó. Hiszen a menny
dicsőségét hagyta ott Jézus Krisztus értünk, emberekért. Születése előtt Ézsaiás

így prófétált róla: „…Mert eg y g yermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az
ő vállán lesz, és íg y fog ják nevezni: Csodálatos
Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség
Fejedelme! …Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről,
hajtás sarjad g yökereiről. Az Úr lelke nyugszik
rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő
lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke…
Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig
a hűség….”
Erőt és biztonságot sugallnak ezek a sorok,
olyan valakiről beszélnek, aki mellett soha
sincs egyedül az ember, aki olyan alapot
nyújt a mindennapok harcaihoz,
hogy bátran építhetünk rá. Miért
hát a csüggedés, miért az a sok
panasz, miért járunk lehajtott fejjel, amikor olyan Istenünk, van,
aki a menny dicsőségét hagyta ott azért, hogy az emberek
közé jöjjön?
Jézus Krisztus, Isten Fia,
Megváltóként jött a földre.
Azért lett emberré, hogy
értse, és teljes valójában
átélje mindazt, amit
mi is átélünk életünk során. Ahhoz
hogy Jézus tökéletes közbenjárón k
legyen, át kellett mennie szenvedéseken, mint ember. Ezért a célért jött.
Ő ma is vár önre. Csendben, türelemmel
és folyamatosan, kedvesen szólítgatja, ha
még nem ismeri Jézust. Ezt mondja a Máté
11:28-ban: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
meg fáradtatok, és meg vag ytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek.”
A vele való élet tele van örömökkel, meglepetésekkel, persze szenvedésekkel és olykor fájdalmakkal is. Viszont, ha úgy dönt
ma olvasónk, hogy el akarja kezdeni azt a
fajta Istennel járást, amiben teljesen átadja magát neki, akkor ne halogassa. Nehéz
az embernek Isten előtt fejét meghajtania,
mindig is nehéz volt, de a töredelmes szíveket keresi az Úr.
Mit is kívánhatnék ezek után? Azt, hogy
igazán boldog legyen ez az ünnep a Zsoltárok 119,1-2 alapján: „Boldogok, akiknek
az útja tökéletes, akik az ÚR törvénye szerint
élnek. Boldogok, akik meg fogadják intelmeit,
teljes szívvel keresik őt”
Így legyen boldog az ünnepünk, a Karácsonyunk.
Elek Éva
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„Mert az Istennél semmi sem lehetetlen”

E

gy kisfiú emlékképe vetül elém. Talán
négyéves lehetett. Az utolsó világháború három éve befejeződött, de az emberi sorsokban és életekben még mélyen
él a nyoma az emberi kegyetlenségeknek.
A fiúcska élhetné szabadon életét. A szülei
törekvő, szerető családként vették körül.
Örömteli lehetett volna az idő.
A szalmaágyon kishúga született. De jaj,
az édesanya az átélt háború maradványaként vagy a körülményektől, ma úgy mondanánk sokkos állapotba került. A hold
barátságosan bekacsintott a ház tetején,
a háború által ütött réseken keresztül. A
szépen fénylő csillagokat is megszámolhatta volna, de csak négyéves volt. A szalmával töltött ágyon a nagy dunna alatt
talán szépet is álmodott. Másnap jött a
kemény valóság. A fiú a rokonokhoz, keresztszüleihez, a nővére, pedig a szomszédokhoz került.
Az egyidős unokatestvérrel jót játszottak.
Az esték voltak nehezebbek. A keresztanya
házmester volt, a többiek úgy szólították
„vice”. Éjszaka is sokan csengettek az ajtón vagy a kapun, a liftet kezelni kellett.
Kicsi volt a házmesteri lakás, a kisgyermek a nagyágyba került, pokrócba csomagolva, úgymond lábtól volt a fekvőhelye.
Hiányzott a szülői háttér közelsége, az
édesanyai simogatás. Egyre szomorúbb,
egyre keményebb lett a fiúcska.

Í

gy érkezett el az adventi időszak. A dobkályha kellemesen ontotta melegét. Igaz,
huzatos volt a szoba, hiányos volt ajtaja,
ablaka, mégis otthon volt és békés.
Az emlékek hézagosak, de kitűnik egy epizód. A télapó ünnepe. Az óvodába nem
jöhetett a Mikulás,
nem lehetett adventet
ünnepelni. Körbe ültek
a gyerekek. Egy piros
köpenyes, piros sapkás,
szakállas valaki lépett
be. Zsákjából ajándékokat adott a gyerekeknek.
A mi kisfiunknak virgács jutott, meg valami
cukorka. Ő még nem
értette, hogy a család
anyagi helyzete miatt
volt ez így. Odahaza
kijelentette „én nem

szeretem a télapót”. Hiába magyarázták
el a Miklós történetét. A válasz mindig
ez volt: nekem nem kell a télapó.
A karácsonyvárás azután nagyon békés és
kedves volt a családban. Valamilyen barna bársonyruhából, nagy orrú, apró fülű
pocakos mackó figurákat varrt az édesanya. Közösen kitömték a fűtésre használt fűrészporból. Majd a talpacskákat is
bevarrták együtt. Igazán pompás játékok
lettek belőlük.
A hideg nagy templomban, ahol a húgocska
– úgy mondták – keresztelője volt, fenyőágakkal volt feldíszítve, gyertyák is égtek.
Egy fekete palástos férfi, egy kisgyermekről mesélt, aki hasonló módon szegényen
és kitaszítottan született. Nem volt helye
az emberek között. Úgy mondta, barmok
között találtak neki helyet. De Ő Isten
Fia volt, és azért jött, hogy megmentse
az embereket.

A

pap, mert így hívták a fekete kabátos
férfit, még sok mindent mondott a
bűnről, a megváltásról. A mi kisfiúnk csak
később értette meg, hogy őérte is megszületett, élt és meghalt az a kisgyermek.
Valóban megmentette, megváltotta, az ő
életét is „Jézus Krisztus, az Isten Fia”.
Történt mindez 1947 karácsonya táján.
Bödös József
Ui.: Ez a történet egy visszaemlékezés, majdnem hatvan év távlatából. Nem mentes
az átélt események saját életére és lelkére
gyakorolt hatásoktól sem. Ez nem baj, ha
az Úr dicsőségére történik.

Bűnbocsánat
Csak ketten vagyunk, a fa meg én.
Mindketten múltba révedünk. Nézzük
egymást, s emlékezünk. Szépen áll a szoba közepén. Büszkén emeli karjait. Én a sarokban kucorgok. Megnézem tetőtől talpig.
Sok kincsét vigyázva tartják ágai. Levelei
tűhegyesek, mégsem fenyegetők. Bár
megjelenése fenséges, mégis alázatos. Nagyon
halk szavú. Közelebb hajtom
hát szívem, s ő
balzsamos illatával mellém települ.
Az ablakot
kémleljük
egyre, és
sóhajtozunk. Ő
lassan és
nyugodtan sóhajt, én
többször és
szemlesütve.
Az ablakon
túl szürke az ég.
Ő zöld ruháját időnként
megigazítja, s újra
és újra örömmel emlékezteti magát arra, hogy ünneplőben van.
Mióta várunk? Nem tudja egyikünk sem.
Ő boldogan vár. És érzi bennem a szomorúságot. Jó vele lenni. Ő készen áll,
gyönyörű és békés. Én rejtegetem a szívem. Tudom, hogy ha most jönne, akit várunk, talán nem vinne magával. Még nem
vagyok kész. A szívem bujkál, szeretne elmenekülni, fél. Bűn van benne.
Szemembe tolulnak a könnyek. Egymás
után, lassan gördülnek arcomon. A szívem könnyei. Már nem is látom az ablakon túli tájat. De érzem, amint vigasztaló,
balzsamillatú szeretetével a fa körülölel.
Tudom, a könnyei illatát érzem. Jólesik,
hogy együtt érez velem. Mutatja csillogó
kincseit. Egész valójával fölfelé mutat,
afelé, akit mindketten várunk. Ő így tett
egész életében. De én? Én más utakat is
jártam. Rossz utakat...
Apró gyertyái kíváncsian táncolnak könynyeimen. Illatos ujját az ajkamhoz emeli, s
boldog mosollyal a távolba mutat. A sötét
éjben gyertyái felragyognak...
Az ablakon túl lassan hullani kezdenek a
fagyos csillagocskák a magasból, s beborítják puha fehér takarójukkal a didergő
mezítelenséget. Szívembe béke költözik.
Mindketten lélegzet-visszafojtva kémlelünk.
Várjuk, hogy felsírjon a gyermek.
Szommer Hajnalka
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Angyalok a faluban
Alkonyodik. Havas felhők hömpölyögnek
az északi hegyek irányából. Vastag kendőbe bugyolált asszony bukkan elő a ködös
homályból. Valami nehéz csomagot ölel
magához, ez kissé esetlenné teszi a járását. Egy rácsos vaskapu előtt lelassít, és
megáll bizonytalanul. Aztán nekibátorodik és benyit. Megindul befelé a frissen
sepert járdán. Hó borít mindent. A hátsó
udvarból kakas kukorékolása hallatszik.
A tornácon megáll. Ferdére
taposott csizmáiról próbálja
letopogni a havat. Egy kopott seprűvel rásegít, majd
bekopogtat az ajtón.
A háziasszony hallja a csapkodást, dobogást, azonnal
kifordul a konyhaajtón.
– Jó napot, kedvesem! Keres
valakit?
– Drága tiszteletes aszszony! Ugye jól mondom?
...Fázunk. Szeretnénk egy
kicsit megmelegedni. Mert nem egyedül
vagyok.
És már bontogatja is a keblére ölelt csomagot, melyből egy kicsiny gyermeket
forgat elő.
– Ketten vagyunk ugyanis. Én, meg ez a
kis ártatlan.
– Milyen idős az a csöppség?
– Hároméves, fiúcska. Tomika a neve.

– Akkora éppen, mint az én kis Katinkám,
a legkisebb! Na, üljenek csak gyorsan a
sparhelt közelébe. Ott az a hokedli, meg
a kis sámli. Melegedjenek, hiszen látom,
ugyancsak átfáztak.
– Nagyon megköszönöm a tiszteletes aszszonynak. Ugye, nem baj, hogy így mondom?
– Jól van az, kedvesem. Egyébként Jolánka
vagyok. Így ismer engem a
falu népe.
– Drága Jolánka néni! Én
az ország másik végéből érkeztem, a Dunántúl nyugati
sarkából. Vonat hozott a városig, onnét pedig egy bácsi
lovas szánnal, szívességből.
A dédihez jöttünk volna, de
néhány hete meghalt. A házat meg eladták a közeliek.
Senki se maradt a faluban.
Amint lehet, majd haza utazunk. De addig…
– Semmit se búsulj, aranyoskám. Itt maradtok most nálunk! Majd vacsora közben mindent megbeszélünk.
– Gyerekek!
A szobaajtó kinyílik, és betódul négy gyermek. A legkisebb akkora, mint Tomika. A
nagyobbak tíz év körüliek lehetnek. Két fiú,
egy leányka. Körülülik gyorsan a nagy vacsoráló asztalt. Bejön az apuka is. Köszönti
a vendéget, beszélgetni kezdenek.

karácsonyi pályázatunkról
Szívből örvendeztünk azon, hogy sok hallgatónk komolyan vette felhívásunkat, és
elküldte írását a karácsonyi pályázatunkra. Tekintettel a sok íróra, megváltoztattuk
korábbi szándékunkat, és a következő 24 hallgatót részesítettük CD jutalomban:
Becző Győzőné (Budapest)
Biczó Ferencné (Budapest)
Boros Zsigmond (Nusfalán)
Cséki Győzőné (Budapest)
Dani József (Budapest)
Deme József (Edelény)
Gerzsenyi Sándor (Pécs)
Farkas Zoltánné (Budapest)
Gólya Mónika (Vüsoora )
Gregor Ferencné (Zsámbok)
Kozma Lászlóné (Dömefölde)
Mihálovics Zoltán (Szigetszentmiklós)

Molnár Lajos (Csolnok)
Özv. Hollósi Imréné (Kiskunhalas)
Pikóné Arany Júlia (Tahitótfalu)
Plank Józsefné (Budapest)
Rimán Béla (Nagydorog)
Rozsnyai László (Budapest)
Szemerei Andrásné (Lajoskomárom)
T Kovács Anna (Szarvas)
Tarsoly Zsigmondné (Érd)
Tóth Józsefné (Balajt)
Tóthné Rita (Szigetvár)
Vincze Jolán (Domoszló)

– Szorítsunk csak egy kis helyet a vendégeinknek is!
Mielőtt elkezdenék az ünnepi étkezést, mert
éppen szenteste történnek ezek a dolgok,
az édesapa megnyitja a családi Bibliát, és
olvasni kezdi a karácsonyi történetet. Épp
az a választott ige egyik mondata, hogy
„nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.” A történet felolvasása után
az anyuka elmondja azt a keveset, amit
a vendégekkel kapcsolatban megtudott.
Majd felteszi a kérdést:
– Gyermekeim! Mondjuk azt, hogy most
a mi kis falucskánk az a Betlehem, és ez
a vendég fiatalasszony és a kisfia keresik a
szálláshelyet éjszakára, mint valamikor Mária
a születendő Úr Jézusnak. Mit gondoltok,
befogadjuk őket az otthonunkba néhány
éjszakára, vagy mondjuk azt, hogy mi sokan vagyunk, nincsen számukra hely?
A gyermekek arca felragyog, és szinte egyszerre kiáltják lelkesen:
– Fogadjuk be őket! Ahol hatan elférnek,
ott nyolcan is megalhatnak! Hadd maradjanak nálunk!
A legidősebb fiú még hozzá teszi:
– A múlt vasárnap azt tanultuk a vasárnapi
iskolában, hogy… Na, inkább elmondom
az aranymondást: „A vendégszeretetről el
ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek,
tudtukon kívül, angyalokat vendégeltek
meg.”
Megszólalt erre a legkisebb:
– Akkor mi most kettővel is találkoztunk:
egy kisangyallal, meg egy nagyobbal.
Szerbusz, Tomi angyal! Én még a kiságyamat is szívesen megosztom veled.
– Te pedig, kedvesem, megkapod a vendégágyat –, mondja az anyuka.
Az asztal körül a család minden tagja
imádkozik. A vendég fiatalasszony, pedig végig zokogja a különös házi istentiszteletet. Ilyenen ő még soha életében
nem vett részt.
Vacsora közben oldott beszélgetés következik. Mind a négy gyermek versengve,
egymást túl licitálva felajánl valami ajándékot a kis vendégnek.
Mert akkor igazi az ünnep a karácsony, ha
a Legnagyobb Ajándék, Jézus Krisztus, az
emberi szíveket is ajándékozásra, vagyis
igazi szeretetre hangolja.
Gerzsenyi Sándor
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Várjuk az Úr jézust!

V

árjuk, mert engedelmeskedni akarunk
parancsának. Földön járásakor sokszor hangoztatta: „Ezért leg yetek ti is készen,
mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!” (Mt 24,44). Ezt
nekünk is üzeni az Úr, és minden korszak
valamennyi keresztyénének. Nem halkíthatja el szavát kétezer év sok hitetlensége, kétségeskedése és nyomorúsága. Nem
nyomhatja el hangját a mai kor dübörgése,
vihara, tüze vagy földrengése. Ő szól, bár
halkan hallatszik szava, de az éber hívők
még a tomboló világ orkánjai közt is felismerik hangját.

V

árjuk, mert nem tudjuk, hogy pontosan
mikor jön el a mi Urunk! Tanításában
kijelentette: „Azt a napot viszont, vag y azt az
órát senki sem tudja, sem az ang yalok az égben,
sem a Fiú, hanem csak az Atya” (Mk 13,32).
Ez okozhatta azt, hogy az elmúlt kétezer esztendő minden keresztyéne a maga
idejében várta az Úr Jézus Krisztus második eljövetelét, mégsem tévedett, mert
ezt Jézus szellemében tette. Tévedtek viszont azok, akik a fenti figyelmeztetés ellenére próbálták meghatározni esztendőre,
hónapra, sőt napra az ő eljövetelének időpontját. Jézus egyik példázata így írja le a
helyes várakozást: „Boldogok azok a szolgák,
akiket az úr, amikor megérkezik, virrasztva talál” (Lk 12,37).

V

árjuk, mert nincs más reménysége
ennek a világnak, csak az Úr Jézus
Krisztus. Az ördög már minden módszert,
vallást és rendszert kipróbált az emberek
közreműködésével. Mindezzel csupán azt
érte el, hogy még nagyobb nyomorba került Isten teremtménye, az ember. A tudomány fejlődése nem oldotta meg az
emberiség legnagyobb problémáit, csak
még mélyebbé tette az űrt, ami az ember
és Isten, az ember és ember között tátong.
Ha így haladunk tovább, biztos pusztulás a végünk. Ezt nem engedi meg az Úr,
mert megígérte, hogy eljön e földre ismét,
és magához emeli népét.

V

árjuk, mert már nagyon közel van eljövetelének napja. Ő ígérte: „Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd
az egész világon, bizonyságul minden népnek; és

akkor jön el a vég” (Mt 24,14). A „bizonyságul minden népnek” jövendölés beteljesedéshez közeledik. Jelenleg a Világmissziós
imaprogram szerint 214 országban hirdetik
az evangéliumot. Olyan országról nem is
tudunk, ahol ne nyílt volna már lehetőség
az evangélium hallgatására vagy olvasására az ország népeinek hivatalos nyelvén
vagy nyelvein.

V

árjuk, mert Isten önmagának teremtett
minket. Nélküle elepedünk, és a céltalanság áldozataivá válunk. Krisztusban,
Isten Fiában beteljesedéshez jutunk. Ahogy
mondta a samáriai asszonynak: „Aki ebből
a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból
a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé
meg nem szomjazik, mert örök életre buz gó víz
forrásává lesz benne” (Jn 4,13-14). Augustinus
egyházatya szerint minden emberben Isten
alakú vákuum van, és ezt csak maga Isten
töltheti be. Egyik példázatában hangoztatta
Jézus: „Én azért jöttem, hog y életük leg yen, sőt

bőségben éljenek” (Jn 10,10). Ezt a bőséget
elérhetjük már e földön, és a teljességhez
akkor jutunk, amikor visszajön Jézus.

V

árjuk, mert ez késztet állandó imádkozásra és hűséges szolgálatra. Mindig
találunk valamilyen hiányt a készületünkben, de a Szentlélek segítségével fölfedezzük a megoldásokat és lehetőségeket. A
várakozás ad lendületet szolgálatunknak
is, különösen akkor, amikor elfáradunk, és
besötétedik fölöttünk az ég. A zsoltárossal
együtt mondjuk: „Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat,
jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a
reggelt” (Zsolt 130,5-6). Várakozásunk idején
„Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel eg yütt arról, hog y valóban Isten g yermekei
vag yunk. Ha pedig g yermekek, akkor örökösök
is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak,
ha vele eg yütt szenvedünk, hog y vele eg yütt meg
is dicsőüljünk” (Róm 8,16-17).
Dr. Gerzsenyi László

Üdvözletet kaptunk
Kuratóriumunk elnöke, Helmut Menzel
testvér és felesége, Christel 40 év után
visszaköltözött Németországba
Testvérünk szolgálata kiemelkedő volt a
MERA megalakulása, stúdiónk kialakítása, műsoraink jelenlegi szerkezetének
kialakítása, de a műsoridők megszerzése szempontjából is. Hálásak vagyunk
Istennek a sok éve tartó eredményes
munkáért!

Helmut és felesége továbbra is együttműködnek a TWR-rel, az ERF-fel, de
több idő jut gyermekeikre, unokáikra,
és sokat imádkoznak a MERA szolgálatáért is.
Ezt írják: „Azért imádkozunk, hog y megtapasztalhassátok Isten jelenlétét és jóságát. Ő
mindig is azt akarta, hog y megtapasztalható leg yen, bár – a mi képtelenségeink miatt
– sajnos g yakran hosszú idő eltelik két megtapasztalás között…”
Minden hallgatónknak áldott
karácsonyt kívánnak.

Helmut és
Christa Menzel
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„Nálad minden
lehetséges”!
Elfoglalta kis lakásomat egy sokgyermekes
család Salgótarjánban 2005. december közepén. 10 hónapon át uralták azt. Csendben
fogadtam a híreket, nem csináltam belőle
tragédiát. Éltem hajléktalan életem a szociális otthonban. „Nálad minden lehetséges” jutott eszembe az ige. Oly hatalmas
az Úr. Te adtad nekem a lakást, de elvetted. Visszaadod, ha az enyém, Úr Jézus!
Te a tengeren a hajót biztonságosan a kezedben tartottad. Életem és vagyonom is
a Te kezedben van. Köszönöm!
Szívem csendes és vidám lett. Folytatom
a munkám, az imádságos életet, a dícséretet. Hálaadás van bennem. Hogyha zúg a
lét vihara, s még a hős is tántorog, szárnya
biztos rejtekében, menhelyet találok.
Az Úr Jézus tanítványai másként állnak az élet viharában, megnyugszanak.
Mindennek rendelt ideje van, ami az ég
alatt történik.
Egyszer csak rám csöngettek: Ági, október végén kimennek egy szükséglakásba,
akik elfoglalták a lakásodat –, adták át
nekem a jó hírt. E világban jelentéktelen
vagyok, imádsággal, dícséretekkel állok
Isten előtt.
Tehát a lakás újból az enyém. Segítséggel
van még mit rendeznem a lakásomban,
de meglesz. „Hatalmas az Isten, aki mindent megtehet.”
R. Ágnes, Cered

Adományozóink figyelmébe!
Aki ebben az évben adományt adott,
de nem küldte el adószámát, és adományáról adóvisszaigazolást szeretne, kérjük , hogy 2007. január 15-ig
juttassa el címünkre.
Később már nem áll módunkban
adóvisszaigazolást kiállítani. Adóigazolást csak az adományt befizető
nevére, címére és adószámára adhatunk ki. Az adomány a törvényben
meghatározott módon senkire át nem
ruházható.
Megértésüket köszönjük!

Egy meghallgatott ima
A családunk ’91 karácsonyát megelőzően
nehéz anyagi helyzetbe került. Férjem bedolgozó volt idehaza, fa- és fémmintákat
készített – egy kft. foglalkoztatta. Ebben az
időben kevés megrendelést kapott a cég, és
minimális volt a fizetés. Novemberben egy
tárgyalásról jött haza a férjem a főnökével,
s egy lábon álló kukoricás mellett haladtak
el az autóval. A főnök megszólalt,
és azt mondta a férjemnek,
hogy álljon meg legközelebb egy ilyen kukoricatáblánál, törjön le
5 csövet, csomagolja
be alufóliába és tegye a karácsonyfa
alá, mert kb. enynyire telik majd a
fizetésből. Amikor
ezt megtudtam, először
fölháborodtam, majd könynyekre fakadtam, hisz az ajándékos füzetbe a gyerekek ősztől írták
a listát, hogy milyen ajándékot szeretnének kapni, minek örülnének, miből válogathatunk nekik meglepetést.
Legkisebb gyermekünk 3. évét betöltötte tavasszal, így én is dolgozni jártam egy
szociális foglalkoztatóba, mert 5 gyerek
mellet itt kaptam állást, ezt is protekcióval
és igen alacsony fizetéssel. Tehát emberileg
nézve semmi esélyünk nem volt, hogy a
tervezett meglepetést valóra váltsuk. Isten
azonban hitet és reménységet öntött a szívembe. Megvallottam az Úr hatalmát, jóságát és azt, hogy Ő szerető mennyei Atya,
és Ő nem ilyen ajándékot szánt az én kisgyermekeimnek. Napról napra így jártam,
keltem hittel, bizakodva, sőt az imatársaimmal még a szomszéd asszonyomnak is
kértem ajándékot az Úrtól s öröm töltött
el arra a gondolatra, hogy neki is lesz valami, amit adhatok.
Eljött advent vasárnapja, és én nem tudtam elmenni az imaházba, mivel szombaton is berendeltek dolgozni, és nem
maradt elég időm a vasárnapi ebéd megfőzésére. A család nagy része azonban elment, s egy gyönyörű, aranyszínű papírral
becsomagolt nagy dobozzal érkeztek haza, amit egy amerikai misszionárius adott
a férjemnek azzal a kéréssel, hogy csak
szenteste bontsuk ki. Azt gondoltam, ruhanemű van benne.

Karácsony előtt pár nappal az önkormányzattól váratlanul pénzbeli ellátást
kaptunk, s utolsó előtti nap minden gyereknek sikerült egy-egy ajándékot venni
(persze volt pici apróság is, amit egyik imatársamtól kaptam), így hát örvendeztem,
hogy nem a kukoricacső lesz a fa alatt.
Sok izgalom és kedves családi áhítat után
végre eljött az ajándékozás ideje. Legutoljára bontottuk
ki a nagy dobozt, hisz’
mindenki kapott már
olyan dolgot, aminek
igazán örült, de végül is félretették, és
odajöttek. Mi lehet
a fényes dobozban?
Nem ruhák voltak.
Olyan gazdagság tárult a szemünk elé,
amit álmunkba sem
gondoltunk. A gyermekeimnek szinte az összes
kívánsága, amiről álmodoztak, benne
volt a csomagban. Egy kis ízelítő: tíz különböző kisautó, színező ceruzák füzettel,
filctollkészlet, kerámiafigurák, Barbie-baba, gyermekfürdető és ápolószerek, lányka
varrókészlet, parfümök nekem és férjemnek és más extra pipereszerek, aranyozott
nagy Bibliába való könyvjelző stb. Volt
benne egy tizennyolc színű sminkkészlet is, körömlakk és rúzs amilyet én soha
nem használtam – ezekből választhatott
a szomszédasszonyom magának, s kiderült, hogy ez volt a szíve vágya, de mindig
a családjának kedvezett inkább.
El lehet képzelni, micsoda nagy örömünk
lett mindannyiunknak, hisz’ ez a misszionárius nem ismert bennünket, csak annyit
tudott rólunk, hogy a gyülekezetben mi
vagyunk a legnagyobb család.
Nagy hála töltötte el a szívünket Isten
iránt, és néztük a férjemmel a gyermekeink örömét.
Azóta már volt lehetőség arra egy párszor,
hogy előre gyűjtögetve a pénzt – saját értékrendünk alapján „gazdag” karácsonyt
készítsünk a családnak, de soha nem tudtuk
utolérni azt a bőséget, amivel az Úr árasztott el bennünket ’91 karácsonyán.
Minden dicsőség legyen az Övé! Ámen.
B. Győzőné, Budapest
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Az elsõ advent
Jelenések könyve. Ennek ellenére senki- őket az én kezemből, és azt is megígérnek sem ajánlom, hogy ezzel kezdje meg te nekünk, hogy mindig velünk lesz. Ez
élete első bibliaolvasását, még akkor sem, valóban így volt, és így van ma is, mert
Ő betartja az ígéreteit. Naponta több
ha nekem bejött.
Azon a napon Isten láthatóan, érezhetően órát olvastuk a Bibliát, hogy minél jobbeleszólt az életünkbe. Megértettük, hogy ban megismerjük az Úr Jézust. Éheztük,
valami nagyon nagy baj van velünk, de szomjaztuk az Isten igéjét. Nem bírtunk
még nem tudtuk pontosan, hogy mi. És betelni az Ő szavával. Gyönyörűség volt
a mi Urunk elmondta. Az a baj, hogy nél- a lelkünknek, hogy a Mindenható Isten a
küle élünk, és ez az élet a mi vesztünket mi Atyánk beszélget velünk, és mi megértjük amit mond.
okozza, bármilyen szépnek
Ez volt a szellemi valólátszik is. Beláttuk, hogy
elrontottuk az életünket, „...Mindig imádkozva ság, a fizikai, a testi pedig az, hogy a férjemnek
28 évig téves úton jártunk, mentem a közértbe...”
nem volt munkája, és így
de most Istentől kaptunk
nagyon nehezen éltünk.
egy lehetőséget az újrakezdésre. Egy olyan lehetőséget, amit ha el- Az én fizetésem éppen csak a rezsire volt
szalasztunk, abba bele fogunk pusztulni elég. Mi mást is tehettünk volna, rábíztuk
mindannyian, az egész családunk, és mi magunkat Istenre. Hamarosan a férjem
nem akartuk ezt. Alig vártuk azt a pillana- kapott munkát, igaz nagyon kevés volt
Nekünk a hitre jutásunk után az első ad- tot, hogy letehessük Jézus keresztjéhez azt a fizetés. Mindig imádkozva mentem a
venti időszak a legszebb élményeink, megta- a sok-sok bűnt, amit elkövettünk ellene és közértbe, hogy az Úr Jézus segítsen nepasztalásaink közé tartozik. 1995-öt írtunk. mások ellen. És Ő megbocsátott, megtisz- kem a vásárlásban, mert különben nem
Októberben megismertük az Úr Jézust, tított, bekötözött. Még a házasságunkat is lesz elég a pénzem. És mindig elég lett.
Urunknak és Megváltónknak. Nehéz és teljesen meggyógyította. 22 éves házasok Isten minden napra kiteremtette a szükküzdelmes időszak következett az életünk- leszünk 1 hónap múlva. Nem fért a szívünk- ségest, és mi nagyon hálásak voltunk érben. Anyagilag 0-ra kerültünk, feléltük min- be az az öröm és hála, amit éreztünk Jézus te. Így vártuk akkor az adventi időszakot,
den tartalékunkat, és mindez azért, mert iránt. Akkor éjszaka, amikor megtértünk, a karácsonyt. Megbeszéltük a férjemmel,
vállalkozásaink, amik addig jól működtek, hazafelé a körúton legszívesebben ugrán- és a gyerekekkel hogy idén semmi ajánteljesen tönkrementek. Akkor még nem doztam volna, és szerettem volna minden- dék nem lesz a fa alatt, de biztosan tudtuk,
kinek, aki szembe jött velünk, elmondani, hogy így is szép ünnepünk lesz.
tudtuk, nem értettük, hogy miért.
Ma már nagyon hálásak vagyunk, mert hogy Jézus tud segíteni neki is, Ő meg
Közvetlen karácsony előtt a férjem főnöke
tudjuk, hogy ezt Isten engedte meg, hogy tudja változtatni az életünket.
kimozdítson abból az anyagi biztonság- Másnap nagy elhatározásra jutottunk a fér- egy csomagot adott át a férjemnek, hogy
jemmel. Leültünk a konyhában az asztalhoz, hozza haza a gyerekeknek. Egyáltalán nem
ból, amiben éltünk.
Igen, Isten kimozdított, megrendített kö- és megkértük Jézust, hogy ezentúl legyen számítottunk rá. Volt abban a csomagban
rülöttünk mindent, hogy végre fölébred- Ő a mi családunk feje, vezetője, és átad- minden, aminek egy gyerek csak örülhet.
jünk abból az álomból, amiben éltünk, tuk neki az asztalfőt. Még azt is elmond- Meglepett bennünket az Isten, de nem csak
tuk Neki, hogy tudjuk, ezzel. Azon az estén úgy készülődtünk a
és ami a kárhozatba vitt
hogy azt, amit tett értünk mi Urunk születésnapját ünnepelni, hogy
volna. Hittük, hogy van
Isten, de nem éltünk Vele, „...a házasságunkat is mi nem tudjuk neki visz- számítottunk arra, hogy az ünnepelt vaszafizetni, de ha elfogad- lóban jelen lesz közöttünk. Már nem szávagyis vallásosak voltunk.
ja, mi hálából neki adjuk mított az ajándék, nem számított, hogy
Ez természetesen nem meggyógyította...”
az egész életünket, min- mi kerül az asztalra, mert valami sokkal
segített rajtunk, amikor
denünket, amink csak van. fontosabbról volt szó. Mérhetetlen öröm
minden tönkrement az
életünkben, még a házasságunk is. Már a Ezentúl csak neki akarunk élni és szolgálni. és békesség járta át a szívünket. Nem tudválást fontolgattuk, amikor csak úgy, vé- És Ő elfogadta. Komolyan vette az imád- tunk betelni azzal a csodával, amit megletlenül eszembe jutott, hogy a nyáron kap- ságunkat. Ez volt a bűnvallásunk után az értettük Jézus születésével kapcsolatban,
tunk egy Bibliát – hát beleolvasok. Most első tudatos beszélgetés, amin csak Isten, és amit a Szentlélek nekünk is kihirdetett,
hogy: ne féljetek, mert íme hirdetek nekmár tudjuk, hogy nincsenek véletlenek, én és a férjem voltunk jelen.
tek nagy örömet, mert született nektek
mert Istenünk jól előkészítette az alkalmat,
hiszen nagyon megfogott, amit olvastam. Nehéz napok, hetek következtek, mert a ma a megtartó, aki az Úr Krisztus. Őrá
Ez is az első fontos és maradandó emlé- mi régi urunk, a Sátán bizony nem örült, vártunk Őt kerestük mindenben egész
kek közé tartozik, mert innentől kezdve hogy két ilyen jó eszköze kikerült az ural- életünkben. Mindenki, még a gyerekek
is tudták, hogy a Mindenható Isten van
az egész életünk megváltozott.
ma alól. Mindent meg is tett, hogy megSzokásomhoz híven a végén nyitottam félemlítsen és eltántorítson bennünket jelen közöttünk. Valóban szent este volt.
ki, és ott kezdtem el olvasni. Bevallom az Istenünkben való hittől. Ám Jézus azt Felejthetetlen, első.
nagyon megmozgatta a fantáziámat a mondta, hogy senki ki nem ragadhatja
Cséki Győzőné Marika, Budapest
Így november vége felé, amikor az idő
egyre hidegebbre fordul, már azon gondolkodunk, hogy nemsokára itt van advent
első vasárnapja. A gyermekeink – még ha
nagyok is már – alig várják, hogy fölhangozhassanak a jól ismert, kedves karácsonyi dalok, és hogy meggyújthassuk végre
az első adventi gyertyát.
Eszembe jut az első adventi készülődésünk
a megtérésünk után. Új volt és ismeretlen
örömöket tartogatott számunkra. Úgy hiszem, hogy egyes dolgok közül az első valahogy jobban megmarad bennünk, mint
a második, vagy az ötödik. Gondoljunk
csak az első gyerek várására, az első szavára, vagy a mi első iskolai napunkra, vagy
az első komoly barátságra, az első szerelemre az első bizonyságtételünkre, vagy
az első szolgálatra...
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Hiszem, hogy az úr
vigyázott rám
10 évvel ezelőtt történt az eset, nyugdíjba vonulásom előtt eg y évvel. Délelőtti munkámat befejezve
az iskolában, felpakolva kerékpárral indultam
haza. A csomagtartón megrakott, nehéz táska,
bal kezemben az ebéddel tele ételhordó volt. Jobb
kezemmel fogtam a kormányt. Éhesen, a délutáni feladataimra gondolva haladtam a megszokott
útvonalon. Nem vettem észre, hog y a lakás előtt
kb. 20 méterre a délelőtt folyamán eg y új közlekedési lámpát helyeztek el az út szélén – tövére
száraz homokot szórva. Gyanútlanul rámentem
erre a bizonytalan talajra. A kerékpár gumijai
megcsúsztak, én a bal oldalamra estem az ételhordóra támaszkodva. Az esés súlyát növelte a
lezuhant nehéz táska.
A szívembe rémület hasított, és a veszélyes combnyaktörés gondolata futott át az ag yamon. Rövid
időre lebénított a félelem, mi lesz velem. Hiszen
nekem aznap délután főpróbát kellett tartanom
a közelgő nemzeti ünnepre. Várnak a tanítványaim. Lassan felálltam, és a szelíd hang megszólalt a bensőmben: „Ne félj, mert én veled vag yok.
Az úr ang yala őrt áll az istenfélők mellett, és
megmenti őket.”
Megnyugodva haza indultam. Otthon elmeséltem,
mi történt. Akitől eg y kis eg yüttérzést kaptam
volna, csak annyit kérdezett: Nem folyt ki a leves? Fájdalmas lelki szegénység!
Átvizsgálva magam megállapítottam, hog y mindenem ép, semmim se tört el, a bőröm se sérült
meg. Csak a port kellett letakarítanom a ruhámról. Hálát adtam az Úrnak.
Ebéd után új erővel indultam délutáni munkámba. Az ünnepi műsor 33 évi tanári pályafutásom
legsikeresebb előadása volt.
Hiszem, hog y az Úr vig yázott rám, Ő nyugtatott,
segített. Megtanultam, hog y emberektől nem kell
várnom azt, amit csak Isten adhat meg.
És ha az Urat tartom oltalmamnak, nem érhet
engem baj, sátoromhoz közel sem férhet a csapás,
ahog y a Zsolt 91:9–12 mondja.
Nag yon várom az Antenna karácsonyi számát,
és az esti 20:40-es adásokat. Régóta várom az
igei alapú útbaigazítást az adventtel kapcsolatban. Az én szívemben mindig advent van, mert
minden nap várom az Úr Jézus meg jelenését,
második eljövetelét. Az ünnep elvilágiasodására
nem fig yelve, csendben az Úrra nézve, szeretnék
ezen a karácsonyon is békével átjutni. Dicsőség
az Úrnak!
Kívánok a Mera minden munkatársának áldott, békés karácsonyi ünnepeket és keg yelemteljes újesztendőt. Imádkozó szívvel:
Sz. Lászlóné, Tótkomlós
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Megajándékozott engem
Nem nagyon szeretek írni, de most, hogy hallom a felszólítást, biztatást, hogy írjunk
karácsonyi történetet vagy egy élményünket, ezért vagyok bátor, hogy írjak.
Nekem a karácsony gyermekkorom legkedvesebb ünnepe volt. Szüleim egyszerű emberek voltak, de nekünk gyermekeknek olyan nagyszerűen tudták átadni azt, amit ők
is vártak. Hárman voltunk testvérek, és így adventi időszakban sokat beszéltek nekünk a születendő gyermek Jézusról: hogy az Úr Jézus jászolban született, és a pásztorok és angyalok serege hirdette, hogy megszületett a megtartó. Egy nagyon fényes
csillag mutatja az utat a bölcseknek. Anyám mondogatta, hogyha jók leszünk, milyen
finom ajándékot készít nekünk.
Mindegyikőnknek sütött egy takaros finom kis kalácsot, a sajátunk volt. Ez volt a
karácsonyi ajándék. És amikor a kezünkbe fogtuk, azon ott láttuk ragyogni a betlehemi
csillagot. És a szívünkben megszületett az Úr Jézus.
Szüleink megtanították a kis versikét nekünk: Kicsi volt a jászol, de még kisebb a
szívem, tudom az Úr Jézus, most is ott jár bennem. Szülessél meg nálam, Úr Jézus
akarom, hogy legyen nekem, boldog karácsonyom.
Nagyon sokáig a gyermek Jézus élt a szívemben. A vasárnapi iskolában kaptam egy
kis képet, az Úr Jézust ábrázolta egy hosszú kampós bottal a kezében. És egy kis bárány volt a vállán. Nagyon sokáig őrizgettem ezt a kedves kis képet. Most, a nyolcvannegyedik évemben, ahogy visszapörgetem emlékeimet, tudom, hogy a jó pásztor
vigyázott rám. A mai nap is boldogság tölti el a szívemet, ha arra gondolok, hogy
Jézus az enyém, és Ő őriz engem.
14 éves voltam, mikor bemerítkeztem. 19 éves voltam, mikor férjhez mentem egy
református fiúhoz. Nagyon szerettem az Úr Jézust, de ezt a fiút is. Úgy gondoltam,
hogy annyira fogom szeretni, és olyan jó felesége leszek, hogy meg fog térni. Négy
gyermekünket szeretetben és tisztességben fölneveltük. Két idősebb lányunk fiatalon
fogadta el az Úr Jézust, nagyon örültünk neki.
Jött a rendszerváltás, és megváltozott sok minden. Férjemet is beválasztották többféle
bizottságba. Az én gyönyörű álmom szertefoszlott. Nem akarom azt az időszakot leírni,
amit én akkor átéltem. Az már a múlté. Csupán annyit, hogy azt a lelki gyötrelmet,
szenvedést senkinek nem kívánom.
46 éves házasság után a férjem hitem szerint az Úrhoz költözött. Betegségében állandóan imára volt kulcsolva a keze, és így imádkozott: Úr Jézus, légy irgalmas, kegyelmes nékem, bűnösnek. Hitem szerint bocsánatot nyert.
Sok nehéz nap és éjszaka után elkezdtem egyedül olvasni a Bibliát, mert vigaszt csak
az Isten drága igéje adott.
A nagypéntek számomra mindig szomorú ünnep volt. Ilyenkor sírtam, böjtöltem,
imádkoztam, de nem hozta meg a felüdülés óráját. Hosszú idő telt el, amíg az Úr megkönyörült rajtam. Kiárasztotta rám kegyelmét. Isten drága igéje élővé vált számomra. Amint olvastam János evangéliumát, a 20:11 verstől, amikor a magdalai Mária
kereste a halottak között az Úr Jézust. Megjelenik neki az élő feltámadott Krisztus.
Olvasva az igét, lélekben én is ott vagyok, és árad rám Isten szeretete. Csodákat éltem
át. Megnyílt az én kemény szívem, és befogadtam az élő Úr Jézus Krisztust a szívembe. Teljesen átformálta az életem. Most már tudom, hogy nagypéntek nélkül nincs
húsvét, és nagy hála van a szívemben az én drága megváltó Úr Jézusom iránt. Akkor
is sírtam, de azok a felüdülés könnyei voltak. Megajándékozott engem Jézus egy új
élettel, új szívvel, új hittel, élő reménységgel. Hiszem és vallom, hogy Jézus Krisztus
az élő Isten Fia, és az én személyes megváltóm.
Adventtől adventig régen, 83 évvel ezelőtt a gyermek Jézust vártam, és most, mint a
dicső királyt. Várom a királyok királyát. Csendben énekelgetem: Én várom az Urat,
szemem figyelve kutat. Várom boldog örömmel, lelkem néki énekel.
T. Zsigmondné, Érd
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Adventvárás
1960-tól számítva emlékszem vissza, hogy két katolikus munkatársammal illegalitásba vonulva, a bölcsőde mosókonyhájában készülődtünk minden évben ünnepi hangulatban a szeretet ünnepére.
Mikor pár perc szabad időnk akadt, akkor a legkedvesebb, legmegbízhatóbb és legbuzgóbb munkatársunkhoz siettünk. Az ő munkával agyonzsúfolt, nedves, betonos
mosókonyhájában volt a mi „csendes kamránk”. Ott nem volt más jelen, csak a szeretet, jóakarat, hűség, tettrekészség, öröm és KRISZTUS.
Egész hónapban gyűjtögettük a lelki élményeket, főleg katolikus énekekből: Dicsőség
mennyben az Istennek, Mennyből az angyal, Csorda pásztorok, Pásztorok keljünk fel
stb. ismétlődtek. Én elénekeltem: Öröm, öröm, óh drága kedves hír…, Szerettem volna látni Betlehemnek Csillagát… Majd elmondtam az Isten szeretetének nagyságát a
János evangéliuma 3:16 alapján. Igehirdetés náluk akkor még nem igen volt szokás,
ezért sok újat hallhattak tőlem az igéből adventtől karácsonyig.
Jézus Krisztus születésének értelme, az emberek iránti áldozatos szeretete, szenvedéseinek önkéntes vállalása, halála, feltámadása, a Szentlélek kitöltetése és az eklézsia
misztériumáról. Mindennek meg kellett történnie, mert így volt megírva felőle a tekercsekben. Ezek az alkalmak úgy feltöltöttek bennünket, hogy feszült bennünk az
öröm, a Krisztus-várás öröme.
Meg kell említenem, hogy pártvezetők feleségei is dolgoztak nálunk, akik ólálkodtak
körülöttünk, s ezért kellett visszavonulva ünnepelnünk.
Történt egyszer a hatvanas évek közepén, hogy a városban egy gimnáziumi tanár felakasztotta magát. A szakácsnő beszélgetett az egyik gondozónővel, aki a pártelnök
felesége volt – és nagy ateista. Erről a szomorú esetről beszélgettek. Én is jelen voltam. Majd hirtelen megkérdezte tőlem a szakácsnő: hogyan engedhette meg ezt Isten.
Én azt válaszoltam, hogy nem tudom, de azt tudom, hogy elvégzett dolog, hogy az
emberek egyszer meghaljanak, és utána az ítélet.
„Nem lesz ítélet! – csattant fel a gondozónő. – Maga ezt hiába mondja.” Akkor én
azt válaszoltam: nézze, ha nem lesz ítélet, és én hiszek, nem vesztettem semmit. De
mert lesz ítélet, és én hiszek, így győztem. „Nem győzött! 10 év múlva Isten nevét
említeni sem fogják.”
Tekintve, hogy ők kérdeztek, és én hitem szerint válaszoltam, teljes nyugalomban voltam a következmények felől. Ez az esemény december közepén történt, nekem pedig
január 19-én van a névnapom. Mi a közösségben minden évben gyűjtöttünk a névnaposok ajándékozására. Akkor ez a harcias gondozónő felvetette a munkatársak előtt,
hogy ő már nagyon unja a névnapi megemlékezéseket, azt javasolja, hogy töröljük el.
Ebben megegyeztünk. Soha annyi megemlékezést, jókívánságot, képeslapot nem kaptam névnapomra, mint abban az évben. Még a doktor úr is felköszöntött.
Az elvtársnők aztán lassacskán eltűntek közülünk, de mi Urunk kegyelméből végig
megmaradtunk, míg fel nem számolták a munkahelyünket 1983-ban.
Hála az Úrnak mindhárman életben vagyunk, és ha ritkán is, de kapcsolatban állunk
egymással. Várjuk vissza a mi Urunkat, megváltónkat, mert hisszük, hogy akár élünk,
akár meghalunk, az övéi vagyunk.
P. Józsefné, Budapest

HÚsvéti pályázat
Új pályázatot hirdetünk: Ott voltam a kereszt alatt – címmel. Várjuk azoknak a
hallgatóinknak az írásait, akik szívesen elmondanák, hogyan találták meg Jézust,
hogyan adták át a szívüket, és hogyan nyertek bűnbocsánatot a golgotai keresztnél.
Beküldési határidő: 2007. február 15. A borítékra írják rá: „Húsvéti pályázat” !
A legjobb írásokat megjelentetjük az Antenna húsvétra megjelenő számában és
az első 10 pályázó könyvjutalmat kap.

V ez e s s
engem!
Felfoghatatlan számomra ez az önzetlen szeretet, amit Isten számunkra eltervezett. Annak
ellenére, hog y a bukott ember önállósítani, függetleníteni akarta magát Istentől, mégis az Isten
Fia emberré lett. Benne a földre született a szeretet. Ezt a szeretetet érdemes követni.
11 évesen ért a 44-es háború, ami a mi családunkban is 4 életet követelt. Elkeseredtem szeretteim
elvesztése miatt. Már én is meg akartam halni.
Szépen felöltözve vártam a halált, de nem jött.
Édesanyámtól ezt hallottam: Az Úr adta, az
Úr vette el, áldott leg yen az Ő neve.
Arra vág ytam, hog y valaki vezessen, és példaképem leg yen nekem is. Dicsőség az Úrnak, rövid
időn belül meg is találtam.
Eg y nag y vihart ábrázoló képen ezt olvastam:
Vezess engem. Utána már nem a meghalás foglalkoztatott, hanem az élet Vele. Ahog y megismertem, hog y mit tett értem, eg yre jobban az
életem középpontjában áll. Bennem is karácsony
lett. Szeretem Őt, mert Ő előbb szeretett minket.
De jó, hog y nem szállt le a keresztről, ahog y a
csúfolói mondták.
A végsőkig kitartott értünk, és g yőzött a Sátán
felett. Két nag y hatalom harcol értünk: a Sátán
sem mondott le az emberről.
A döntés az enyém a kettő közül. Jézus nem
kényszeríti ránk magát. Gyengéden, szelíden
hívogat: Jer és kövess engem. Jöjjetek énhozzám
mindnyájan. Isten ezt tanácsolja: Ez az én szerelmetes Fiam, Őt hallgassátok.
Te kire hallgatsz ma, hog y békességed leg yen?
Jézus az Ő békességét kínálja nekünk. Nem elvenni akar, hanem elmúlhatatlan örömöt kínál.
A bűnbocsánat és az örök élet ajándékát kínálja nekünk. Kell, vag y nem kell? A döntés az
enyém. Ahog y akarom. Balga az az ember, aki
ilyen önzetlen szeretetet visszautasít.
Van lehetőség a kárhozattól való menekülésre.
Jézus elment, de a Szentlelket küldte hozzánk.
Helyet készít nekünk, akik szeretjük Őt, szeretjük, és parancsolatait megtartjuk, hog y ahol
Ő van, mi is ott leg yünk. Ez nem akárkinek
az ígérete.
Visszajön, ahog y megígérte. Várom Őt, mint
mennyei vőlegényt. Összeg yűjti övéit. Ig yekszem,
hog y az Ő szőlőskertjében munkálkodhassam.
Ő meg y elöl, én utána az örömhírrel.
Dicső Király az én megváltóm, segít akárhova meg yek. Csodáiról tudok beszélni, mindenki lássa meg.
B. Ferencné Judit, Budapest
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Lehet valódi karácsonyunk
Röviddel 1944 karácsonya előtt néhány fogolytársam kérte, tartsak nekik karácsonyi istentiszteletet. Az orosz táborparancsnokság is ezt kívánta. Kértem az Urat, adja meg a mondanivalót
erre az órára.
Eljött tehát a szenteste. Barakkunk telve volt gyönge, beteg emberekkel. Közülük egy sem volt munkaképes. Én magam is olyan
gyönge voltam, hogy nem bírtam egy óra hosszat sem állni. Nagy
nehezen odavonszoltam magamat a bunker közepére, és leültem a legfelső priccsre. Bárcsak mindazok, akik ezeket a sorokat
olvassák, bele tudnák képzelni magukat a szibériai hadifoglyok
helyzetébe: távol a hazájuktól – arról mit sem tudva –, testileg
legyöngülve, betegen… Akkor a barakkfőnök, egy magyar zsidó, bejelentette, hogy megkezdődik a karácsonyi istentisztelet.
Mindenki áhítattal csöndesedett el. Először is elolvastam tábori
énekeskönyvemből Paul Gerhard énekét:
„Örvendezz szívem, most, hog y az ang yalok énekelnek,
Halljátok, halljátok, ahog y a kórusuk zeng:
Krisztus megszületett.
Akik súlyos szevedés terhét hordozzátok,
lássátok, megnyílt az igaz öröm ajtaja,
ragadjátok meg kezét, ő vezet titeket,
oda, ahol nem kell többé keresztet hordanotok.”
Azután elolvastam a karácsonyi történetet Lukács evangéliumából. Karácsonyi beszédemben emlékeztettem fogolytársaimat arra,
mennyire különbözőképpen ünnepli az ember a karácsonyt.

Először „boldog” karácsonyt ünnepeltünk gyermekkorunkban,
és a háború előtti időkben megajándékoztuk egymást. Ilyen „boldog” karácsonyt itt a fogságban nem ünnepelhetünk.
Másodszor, egyesek a háború idején „vidám” karácsonyt ünnepeltek. Amikor sor került Lengyelország, Franciaország vagy
Hollandia megszállására, még nyugalom volt, és az ünnepen
patakokban folyt a bor és a pálinka. Néhány óra múlva sokan
azt sem tudták, mit ünnepelnek. Nos, ilyen „vidám” karácsonyt
sem ünnepelhetünk mi itt a lágerben. De lehet „valódi” karácsonyt ünnepelnünk, ha a harmadikféle, az „áldott” karácsonyt
ünnepeljük. Mi, honvágytól beteg, éhségtől és betegségtől gyötrött foglyok, meghallhatjuk a jó hírt: „Megszületett Krisztus, a
Megváltó”. „A világ elveszett, Krisztus megszületett, örüljetek,
keresztyének mindnyájan!”
Záró imádságomban elmondtam Istennek minden ínségünket,
és könyörögtem az Úrhoz, adjon nekünk „valódi” karácsonyt,
és „áldott” karácsonyt. Azután még elénekeltük a két ismert
karácsonyi éneket: „Csendes éj”, és „Áldott örömidő” kezdetűeket, de az énekeket inkább elsírtuk, mint elénekeltük. Mégis
szívesen gondolok arra a szibériai karácsonyi ünnepélyünkre.
Arra, ami lehetségessé vált a szegény pásztorok számára, arra,
amit az énekíró Paul Gerhardt megtapasztalhatott, és amit mi,
szegény szibériai foglyok is megélhettünk: Isten ajándéka a mi
örömünk, vígasztalásunk és szabadításunk.
Részlet Adolf Wunderlich: Újszövetségemmel
Szibériában c. könyvéből (Evangéliumi Kiadó)

Még engem is magához vonzott
Nem könnyű úgy elmondani életemnek azon szakaszait, amelyek Jézus Krisztus mellett való döntés előtt és után történtek,
hogy azok mások számára is okulásul legyenek.
A háború alatt, 1944-ben születtem egy szabolcsi kis faluban.
A bombázások elől szüleim bunkerbe vittek minket is. Sajnos
olyan fertőzést kapott a szemem, hogy csak az egyiket tudták
megmenteni. Ezzel sem látok rendesen. Egész eddigi életem
során tapasztalnom kellett a megkülönböztetéseket az egy
szemem és a szemüveg miatt.
A gyermekek között kezdődött, majd folytatódott a felnőttek
között. Udvarlásaimnál is sok sértő visszautasítást kaptam.
Nehéz volt, lelkileg nagyon megviselt. Rendezett családban
nőttem fel, heten vagyunk testvérek.
A lelki traumát valahogy kompenzálni kellett, hogy kibírjam.
Jöttek a barátok, csavargás, kocsma, cigaretta, stb. Otthagytam
a szülői házat, Pestre jöttem. Itt azután volt lehetőségem mindazt tenni, ami nem vált hasznomra.
Innen, ahol most vagyok, visszatekintve láthatom, hogy az Úr
nem tévesztett szem elől. Neki már akkor, mikor még nem is
gondoltam Rá, meg volt a terve az én életem felől.
Megismertem a feleségemet, még akkor ő sem volt hívő, de

bizonyos idő után az Úr mindkettőnket beépített a pestújhelyi gyülekezetbe, ahol ekkor Dobner Győző testvér volt a
pásztor. Először a feleségem, majd kb. 1 év után én is bemerítkeztem. Mivel mélyről jöttem, nagyon sok a lefaragni való
rólam. Fájdalmas ez, de az új embernek növekednie kell bennem. Az Úr Jézus segít ebben.
Hálás vagyok Istennek, hogy még engem is magához vonzott
Jézus Krisztus által. Hálás vagyok testvéreimnek, akik szeretettel fogadtak be a közösségbe. Nem mondták, hogy túl
nehéz ember vagyok, nem való vagyok közéjük. Türelmesek
voltak velem.
Azóta az Úrral járunk feleségemmel együtt. Boldog vagyok
az Úrban, van célja az életemnek. Szolgáljuk az Urat a közösségben, és ott, azon a helyen, ahova Ő helyezett minket.
Várjuk vissza az Urat!
Ez a bizonyság dióhéjban, Isten megmentő kegyelméről
Jézusban.
Továbbra is imádkozunk a rádiós szolgálatotokért, és minden szolgáló testvérért. Isten áldása nyugodjon meg rajtatok
és szolgálataitokon.
Sz. Zsigmond, Bekölce
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Adventi g yer t yák
Alig múlt el még fél öt, és már esti sötétben csillogott a nedves
aszfalt az ostornyeles kandeláberek alatt. A házak között nemigen lehetett érezni, hogy a szél is fúj, de az épületek sarkánál
ugyancsak megkavarta a csapzott, lucskos faleveleket.
Zsuzsa nagy megkönnyebbüléssel hagyta maga mögött a hideg
utcát és a lengőajtót, örült, hogy végre falak közé került.
– ...és még azt mondta tegnap Kati hazafelé menet, hogy ő szereti
ezeket a korán sötétedő napokat, hogy hangulatuk van... – Van
hát, de milyen? – Nekiiramodott a lépcsőnek, és nagy szusszanással egy-kettőre ott állt Katikáék ajtaja előtt. A csöngetésre
Kati jött ki, és amíg az előszobában fogasra tette a kabátját,
a nyitott ajtón át látta, hogy a nagymama gyertya mellett
ül a szobában.
– Áramszünet van nálatok? – kérdezte, majd Kati csodálkozó tekintetét látva észbekapott: – Én is jókat kérdezek, hiszen itt ég a villany, és a csengő is szólt... de
akkor miért gyújtott a nagymamád gyertyát?
Katika szélesre tárta a szoba ajtaját:
– Hiszen ez adventi gyertya, nem látod?
– Miből kellene látnom? Különben sem tudom,
hogy az mit jelent. – Odaszaladt
Kati nagymamájához és megcsókolta.
– Legjobbkor jöttél, Zsuzsikám
– fogadta a nagymama –, ülj ide a
szokott helyedre! – A kislány befészkelte
magát a fotelba és azon tűnődött, hogy miért érzi itt mindig olyan jól magát, noha az ő otthonuk kétségtelenül szebb, nagyobb. Van itt valami – talán már a
levegőben –, ami otthon hiányzik... – de mi?
Körülnézett. A gyertyafény teszi vajon ma ilyen különössé a jól
ismert szobát? Olykor lobban a láng, és az árnyékok táncolnak
a falon. Meg a függönyön át bevilágító utcafények... – Akkor
vette észre, hogy a kis asztalon nemcsak egy, hanem még három
ugyanolyan gyertya áll nagy fenyőcsokor mellett. De csak egy
szál ég. Készségesen nyúlt a gyufa után:
– Meggyújtsam a többit is?
– Nem, most nem! Majd egy hét múlva. Akkor már kettő éghet, újabb hét múlva három, de ma még csak az első adventi
vasárnap van.
Katika vette át a szót:
– Itt a naptár! Ha karácsonytól visszafelé számolod a vasárnapokat, mint ahogy a rakéták indításánál számolnak, hogy 4, 3,
2, akkor mára kijön az egy.
– Jó, eddig értem, de mit jelent ez az egész? – Nagymama válaszolt:
– „Advent" latin szó, annyit jelent, hogy „hozzá jön, eljön". És
mi várjuk azt, Aki eljön. Azért gyújtottunk gyertyát, az a várás
jelképe, régi szokás szerint, hogy a fényénél Őrá gondoljunk,
Aki világosságul jött a sötétségbe azon a legelső, az időszámításunkkal egyidős karácsonyon.
– Amikor kicsi voltam, nekem is mondták, hogy karácsonykor

jön a Jézuska, és hozza az ajándékokat. Ma már tudom, hogy
mindent anyuék vesznek, az csak olyan mese volt, igaz?
– Igaz, kislányom, az valóban mese. De azért nézzük meg mégis
közelebbről ezt a „mesét"! – Katikának fölcsillant a szeme:
– A karácsony az Úr Jézus születésének ünnepe – mondta –,
és mivel kicsi gyermeknek született, hát Jézuskának emlegetik.
Tudod mit, nagymama, olvasd el újra a születés történetét!
De Zsuzsa nem tágított a megkezdett gondolatsortól:
– És az ajándékok? – akarta tudni. – Azokat miért adják az emberek egymásnak éppen karácsonykor?
– Mert azon a legelső karácsonyon a jó Isten is megajándékozta az embereket...
– Mivel?
– Az Ő egyszülött Fiával!
– A család ünnepének is mondják..., meg a szeretet ünnepének is...
– Ennek a magyarázatát Katika egyetlen mondatban tudja!
– „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
az Ő egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!" Ez
a Biblia története dióhéjban.
– tette hozzá.
– Talán azért szoktak a
karácsonyfára aranydiót tenni?
– Azt nem tudom – mondta nagymama –, de
látjátok, a jó Isten annyira szerette az embereket, hogy szeretetből ajándékozta nekünk az Úr Jézust a karácsony ünnepével
együtt. Akkor igazi a mi ajándékunk is, ha őrá emlékezve adjuk
egymásnak, szeretetből.
A gyertyaláng melegében a fenyőcsokor illata betöltötte a szobát. Zsuzsa mélyen beszívta.
– Azért van itt a fenyő is – közölte nagymama –, mert az is jelent valamit. A többi fa elhullatja a levelét, a fenyő nem, a fenyő
mindig zöld marad. Akinek egyszer igazi karácsonya volt, annak
a szívében nem hervad el többé az öröm ünnepe, akármilyen
hideg napok következnének is rá...
Zsuzsa tenyerébe támasztotta az állát. Gondolkozott.
– ... eddig én egészen máshogyan tudtam a karácsonyt – mondta végül –, nem ilyen szépen. Csak az ajándékokat vártam, még
azt is megmondtam mindig, mit kívánok. Meg annak örültem,
hogy apuék sem dolgoznak, de... – ezt még senki sem mondta el
nekem! Most már én is szeretném hallani annak a legelső karácsonynak a történetét. Mikor tetszik elolvasni?
– Akár most mindjárt – mondta nagymama, és kinyitotta a
Bibliát. Mielőtt azonban olvasni kezdett volna, nézte-nézte az
adventi gyertya fényét úgy, hogy meg kellett törölgetni a szemüvegét... és a szemét is.
Lukátsi Vilma
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A megmentő világosság
Walter doktor az Északi-tenger mellett
lakott egy halászfaluban. Első felesége
meghalt, és most karácsony előtt új mamát hozott hat gyermekének.
December 23-án az új mama együtt készült a gyermekekkel a karácsony ünnepére. Csak a gyenge felfogású Fred nem volt
készen a leckéjével. A kicsik hívták:
– Gyere, Fred, énekelj velünk, majd reggel
megtanulod, akkor frissebb leszel.
– Friss... gyors? – nevetett ikertestvére,
Friedel gúnyosan. – Ezt róla nehéz elképzelni.
– Igazán? – kérdezte a mama.
– Csak az első verset nem tudom...
a világosságról... – mondta Fred
bűnbánóan.
– Igen, a világosság – kötődött
tovább Friedel –, a te fejedben
kellene ahhoz világosságnak
lenni.
Fred kiment. A mama csak anynyit szólt Friedelnek:
– A fény, amelyről karácsonykor
énekelünk, nem annyira a fejből,
inkább a szívből árad.
Másnap, mikor reggelihez ültek,
a papát még aludni hagyták, mert
nehéz napja volt. Súlyos betegekhez hívták, későn került ágyba.
De egyszer csak ő is megjelent
az asztalnál.
– Még aludhattál volna – mondta a felesége.
– Az igaz, ha valaki harmincszor el nem
ismételte volna ugyanazt a verset.
– Fred volt – vágta rá azonnal Friedel.
– Tudhattam volna – mondta az apa. – Én
nem tudom a verset a fejemből kiűzni, de
gondolom, neki még mindig bele sem ment
a fejébe: „A Gyermek, akinek ang yalok szolgálnak, világosságot hoz az én sötétségembe.”
Fred lehajtott fejjel hallgatta.
Remélték, hogy estére senki nem hívja
apát, de már ebéd után csengettek. A világítótorony őre jött. Fia megcsúszott a
lépcsőn, és eltörött a lába.
Az orvos felesége aggódott. Az őrház
messze van, és az út nagyon síkos.
– Ne tessék félni, visszahozom én a doktor urat – biztatta Karsten partőr, aki a
sebesült apjával jött.
Alig mentek el, a köd leereszkedett. Egyre
sötétebb lett. – Még a parti őrházat sem lehet
látni – állapította meg az aggódó feleség.

Az uzsonnát csendben fogyasztották.
Mindenkinek az járt az eszében, hogy
vajon visszaér-e apa szentestére. Csak a
kicsik voltak vidámak, és az ajándékok felől
érdeklődtek. Anyának fájt a gondtalan fecsegés. Félrevonult, hogy munkába temetkezzék. De az sem ment. A padlásszobába
sietett, ott egy székbe süppedt, nézte a sötét
semmiséget az ablakon keresztül.
Egyszer csak szipogásra lett figyelmes.
Hátrafordult, és akkor vette észre, hogy
a sarokban guggol valaki. Fred volt.
Odament hozzá, s a gyermek ekkor felsírt: – A papa! A papa!

Anya megállapította, hogy összes gyermeke között Frednek van a legmelegebb szíve. Magához ölelte a rettegő gyermeket,
aki bátortalanul hüppögte: „A Gyermek,
akinek ang yalok szolgálnak, világosságot hoz a
sötétségbe...” Szívéből jött az Ige, és a mamának erős vigasztalást jelentett. Igen,
Jézus segíthet.
– Mondd még egyszer! – kérte a gyermeket. Fred még bátrabban elismételte, s a
szavak úgy megerősítették a kétségektől
gyötört asszonyt.
Ugyanebben az órában a doktor szívének is ezek a szavak jelentették az egyetlen vigasztalást.
Fél ötkor teljes sötétben indultak hazafelé. A partőr le akarta beszélni az orvost, ő
azonban mindenáron otthon akart lenni
szentestére. A tengerparton húzódó utat
nem lehetett látni. Csak a százméterenként hóba szúrt karók jelezték. De addig
is el kellett jutni! Derekukra erős kötelet
kötöttek. Elöl ment a partőr, lámpással a
kezében. A doktorhoz semmi nem jutott

ebből a fényből, teljesen elnyelte a köd,
csak a kötél után lépkedett.
Két karót megleltek, de úgy látszik, eltévesztették az irányt, mert már fél órája caplattak, a következőt mégsem találták. Szinte
egyszerre megálltak. A partőr hátraszólt:
– Forduljunk vissza! Veszélyes továbbmenni. De a doktor azt felelte: – Előre!
Pár lépést tettek, és akkor reccsenést hallottak. Beszakadt a jég. Sötét lyuk tátongott
előtte. Minden erejét összeszedve belenyúlt,
és sikerült társát kábeljánál megragadni,
és kihúzni. Teljesen meg volt dermedve.
Az orvos vonszolta egy darabon, hóval
dörzsölte, kiabált a fülébe, de a
szerencsétlen ott feküdt mozdulatlanul. Vége az életének!
Az irányt elvesztették, egyedül
nem indulhat neki az ismeretlen
útnak. Testileg lelkileg kimerülve ő maga is elnyúlt a hóban, és
családjára gondolt.
Ekkor eszébe jutott a vers, amit
fia reggel tanult. „A Gyermek, akinek ang yalok szolgálnak, világosságot
hoz az én sötétségembe...” Mint égi
muzsika, úgy hangzottak fülében
ezek a szavak – pedig reggel hogy
haragudott érte. Összekulcsolta
a kezét, és térden állva, hangosan elmondta az egészet.
Az ég alján piros csík jelent meg.
Míg ezt figyelte, hirtelen vakító fény kápráztatta el a szemét, áttörve a sötétséget.
Látni lehetett a partot, az őrházat... ó milyen messze távolodtak tőle!
– Északi fény! – kiáltotta, és miközben könynyek peregtek le az arcán, ismét elmondta
a reggel tanult verset, mely édes melegséggel járta át fáradt, fagyott tagjait.
Újra nekiállt, hogy félholt társát életre csalogassa. Úgy látszik, az erős fény őrá is hatással
volt, mert dörzsölni kezdte a szemét.
– Karsten, fel! – kiáltotta a doktor. – Északi
fény! Istentől küldött világosság!
Öt perc múlva az őrház körül emberek
mozogtak, segítség indult feléjük. Két óra
múlva meggyújthatták a doktorék házában
a karácsonyi gyertyákat, amelyeknek fénye
mellett hálatelt szívvel köszönték meg az
Istentől rájuk áradt, megmentő világosságot, és szívből énekelték: „A Gyermek,
akinek ang yalok szolgálnak, világosságot hoz
az én sötétségembe...”
Dora Langewisch
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Mindig megőrzött
Emlékszem a gyermekkoromra, hogy vártuk mi is a karácsonyt.
Édesanyánk mindig úgy mondta nekünk, hogy Jézus születésére emlékezünk. Soha nem kisjézust mondott.
Hatan voltunk testvérek. Édesanyám várandós volt, a 6. testvérünket vártuk. Én voltam a legöregebb. Szépen kitakarítottunk,
én felsúroltam a szobákban a padlót. Feldíszítettük a kis boróka ágakat, mert csak az volt. Füzetlapokból papírokat vágtunk,
amit ollóval bevagdostunk. Kenyérhéjakat raktunk bele. Még
csillagokat is vagdostunk, s ezeket raktuk a borókaágakra. Akkor
még gyertya sem volt. Cérnával kötözgettük a kis ágakra.
A kisebbeket megmosdattuk, lefektettük. Édesapánk is aludt
már, mert a pékségben dolgozott, és sok volt ott is a munka.
Sokat kellett segítenem, mert a többi testvérem még kicsi volt.
Én is lefeküdtem. Édesanyám még imádkozott. 10 éves voltam
akkor. Majd szólt édesanyám, hogy keljek fel. Azt hittem, hogy
rosszul van. Azt mondja nekem: kislányom, olyan világos van
kint az udvaron, sok repülőt hall, és sok fényes valamit dobálnak le. Akkor felkeltettük édesapámat is, meg a gyerekeket, de
már akkor az ablakok mind betörtek. A háztetőről a cserepek
leestek, nagy robaj volt. Minket az asztal alá bújtattak. A szomszéd utcába ledobtak egy bombát. Volt nagy riadalom. A kis karácsonyfánk cafatokra szakadt, a függönyökkel együtt a sarokba
került. Még sírni sem mertünk, úgy megijedtünk.
Aztán hajnal felé kezdett csöndesedni. Jöttek a szomszédok segíteni, hogy menjünk át az ő pincéjükbe. Takarókat vittünk.

Reggelre aztán bejöttek az oroszok. Édesanyámat elvitték a
kórházba, és megszületett 6. testvérünk Eszterke.
Nagyon féltünk hogy édesapánkat kiviszik a frontra. Nagyon sokat
imádkoztunk és meghallgatott a jó Isten, mert itt volt rá szükség
a pékségben ahol dolgozott, sütni kellett a katonáknak.
Az iskolák be voltak zárva, ez 1944-ben volt. Hideg volt nagyon, de Isten velünk volt, megőrzött mindnyájunkat. Nagyon
nehéz napokat éltünk át.
Teltek az évek. Mindezt elmeséltem a gyerekeimnek, aztán az
unokáimnak az én karácsonyomat. Hálával áldozom az Úrnak,
hogy olyan csodálatosan megőrzött, velünk volt, még most is
annyi év után őriz mindnyájunkat az egész világon. Szereti az
embert, csak gyűlöli a bűnt.
Mennyi–mennyi nyomorúság vett körül életem folyamán. De a
mi hatalmas Istenünk megőrzött, kihozott mindig a nyomorgató
kezéből. Én csak dicsőíteni tudom Őt szüntelen. Kérem felülről
az erőt, hogy tudjak szolgálni az Ő dicsőségére, lelkeket hozzá
segíteni, mondani, mondani az Ő csodálatos nagyságát, jóságát,
hosszútűrő szeretetét, irgalmát hozzánk, emberekhez.
Köszönjük az örök életet, amit nékünk Szent Fia által adott. Aki
meghalt és feltámadott. Azt, hogy elküldte Szentlelkét, hogy a
világ végéig velünk, bennünk legyen. Aztán mi Ővele odafenn,
akik hiszünk Őbenne!
Özv. H. Imréné, Kiskunhalas
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A HOT BIRD műholdról digitális rádióadás hallható 21:00-22:00. Technikai paraméterek: TWR Radio Frequency:12379.60 MHz Transponder 84 Vertical Polary Symbol
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vevőkészülékkel fogható!
A frekvenciák/hullámhosszak esetleges változását időben közölni fogjuk. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Kiadja a Magyar Evangéliumi
Rádió Alapítvány
Szerkeszti:
Kulcsár Tibor
Molnár Tünde
A rádióadásokat és lapunkat önkéntes
adományokból tartjuk fenn. Az Antenna
újságot, mint a MERA hivatalos értesítőjét
mindenkinek díjmentesen megküldjük, aki
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Postacímünk:
H-1428 BUDAPEST, Pf. 4
Tel./üzenetrögzítő: (1) 327-0440
WEB címünk: www.mera.hu
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Tel.: 06-70-312-6633

Ez volt a múlt.

Ezután jók akartunk lenni. Az a háborús karácsony
emlékeimben megmarad.
T. Kovács Anna

Díj hitelezve - Taxe percue
Budapest 8.
1428

Egyszer csak vége lett a jónak, a szépnek. Baljós
felhők gyülekeztek felettünk. Csattogott, dörgött
körülöttünk a történelem vihara: kitört a háború,
a második nagy. A tehetetlen, ijedt emberiség reszketett. Sötét jelenések követték egymást. Fejünk
felett égi csata zajlott. Repeszek cikáztak, golyók
süvítettek, bombák robbantak, óvóhelyek omoltak
be. Aratott a gonosz és a halál.
Dermedt, fagyos, havas tél volt kint a pusztán.
Félelem és kétség ülte meg a tanyákat. Mi, gyerekek, mégis karácsonyt vártunk, 1944-ben is.
Esteledett. Félve de kíváncsian lestünk ki az ablakon a sötét udvarra: Jönnek-e már az angyalok a karácsonyfánkkal? Hosszúnak tűnt a várakozás, sem
angyalt, sem Jézuskát, még csak fényességet sem
láttunk. Aggódva kérdezgettük öcsémmel édesanyákat: Hol maradnak az angyalok ilyen sokáig?
Ők nem félhetnek a háborútól! Akármikor lejöhetnek az égből?!
Csak az angyalok tűntek ebben a háborgó világban
egyedül biztosnak, ők voltak minden reményünk.
Oly nagy volt a szükség! Édesapánkat a frontra
vitték. Fakózöld táborilap érkezett tőle. Kincset
értek a sorai. Tudatta, hogy akkor még jól volt.
Mi mégis féltettük, hogy valahol az orosz télben
fázik és éhezik.
Azt írta: „Karácsonykor gondolni fogok rátok”
és „Sokszor csókolok mindenkit a messzi távolból. Apa”
Hány apa, férj, fiú – rejtve könnyeit – gondolt akkor haza a kis Magyarországra, kedves családjára?
Csak a jó Isten szerette ott őket. Aki tudta ezt, annak könnyebb volt a nehéz.
Itthon sem akart megtörténni a csoda. Végül szomorúan nyitott be édesanyánk. Kezében négy szál
gyertyát szorongatott, és kötényében almát hozott.
Nem halaszthatta tovább a vallomást. Könnyezve
árulta el a titkot, amit eddig nem is sejtettünk: Ő
és édesapánk voltak az angyalok. Ők csengettek

az ablak alatt. A karácsonyfát is ketten díszítették.
A játékokat a városban vásárolták. De most nem
lehet odamenni, mert ott vannak a katonák.
Mi is féltünk tőlük.
Megdöbbentünk! Összeszorult a szívünk. Nem tudtunk megszólalni, mélységes csalódást éreztünk.
Nem akartuk elhinni, de muszáj volt. Egyszerre
csak feltört belőlünk a zokogás: odalett minden csodára épített reménységünk, sirattuk várva-várt karácsonyfánkat. Édesanyánk is velünk sírt. A csonka
kis család csonka karácsony estén.
Azóta többször gondoltam arra, milyen fájdalom
lehetett édesanyámnak felfedni előttünk a titkot, a
valóságot, így tudtuk meg, hogy nem az angyalok,
nem a Jézuska, hanem a szüléink szeretete hozza
a karácsonyfát.
Szipogva sírtuk ki magunkból a csalódást. Lassan
oldódott a bánat, egy kisgyerek nem lehet vég nélkül szomorú.
Meggyújtottuk a gyertyákat. Szépek, színesek
voltak. A legszebb édesapánké volt. Elővettük az
Énekeskönyvet. Olvasva, énekelve szólt és szállt az
ének őszintén, szívből Isten elé. A „Csendes éj “-jel
kezdtük, és a „Mennyből az angyal”-lal folytattuk.
De már nem vártuk az angyalokat.
Édesanyám „hazulról” hozott, megbecsült Bibliájából
– úgy, mint máskor – most is felolvasta az Úr Jézus
születését. Akkor újra találkoztunk az angyalokkal. Ők adták hírül a pásztoroknak, hogy Isten
Fia, Jézus Krisztus Bethlenemben megszületett.
Édesanyánk elbeszélte, hogy az angyalok és Jézus
ugyan nem járnak le a földre ajándékot hozni a
gyerekeknek, de valóságosan élnek az égben, ahol
a jó Isten. Látnak bennünket, tudnak mindent,
és vigyáznak ránk. Elmondta, hogy az Úr Jézus,
amikor nagy lett, rosszaságunk miatt, meghalt
helyettünk a keresztfán. Ő szenvedte el bűneink
büntetését. Nagyon sajnáltuk, hogy miattunk halt
meg, mert emlékeztünk rá, hogy sokszor voltunk
rosszak. De azt is megtudtuk, hogy aki megbánja
és elhagyja bűnös cselekedeteit, annak Isten megbocsájt, és örök életet ad. Jézust Isten feltámasztotta és felvitte a mennybe. Imádkozhatunk hozzá és
Mennyei Atyánkhoz. Szeret bennünket, meghallgatja kéréseinket és megsegít. Mindig, mindenütt
velünk van. Ennek nagyon örültünk. Mi is összekulcsoltuk a kezünket, fejünket lehajtva imádkoztunk édesapánkért, magunkért, és rokonainkért,
akikről semmit nem tudtunk. Békesség töltötte el
a lelkünket és bizalom, hogy a mi imánkat is meghallgatja. És úgy lett. Édesapánk a harcok és a
fogság után 1947-ben épségben hazatért. Nekünk
sem esett bajunk. Végül sor került a piros almára is. Szótlanul haraptuk. Zamatos ízére most is
emlékszem.

MERA
Hungary
Pf. 4. 1428

Gyerekkoromban hozzánk az angyalok hozták a
karácsonyfát. Csengővel csilingeltek, néha énekeltek is. Nagyon kíváncsiak voltunk rájuk, mégsem
sikerült őket meglátni soha. Csak a csillogó fenyőfát hagyták itt. Azt mondták a szüleink, hogy
elrepültek a többi jó gyerekhez is, azután visszaszálltak az égbe. – Más gyerek úgy tudta, náluk
Jézuska járt. De őt sem látták, hacsak nem a fenyő csúcsán, vagy az egyik ágán. Ott ragyogott,
ringott egy-egy angyalhajcsillag közepén a csöpp
angyalarcocska vagy a kis Jézus glóriás fejecskéje.
Nálunk is fénylő tündöklés volt az egész fa. Mint
parányi éji fáklyák, úgy lobogtak a gyertyalángok.
Milliónyi sziporkázó szikrát szórtak szerteszét a
csillagszórók, és sok pici hullócsillag zuhant alá.
– A szaloncukor selyempapír zizegése, a zöld fenyő illata és csillogása, ünnepi áhítatott árasztott
a szobában. Ámulva néztük a csodát.

