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„Jöjjetek , térjünk meg az Úrhoz!
Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás...”
Hóseás 6:1,3
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Szerkesztői
üzenet

Advent van, az esztendő vége közeledik, s újságunk ezévi utolsó, „dupla” számát tartja kezében a kedves
olvasó. Kiváltság számunkra, hogy
ezt is úgy indíthatjuk útjára, mint
ami olyan írásokat közöl, melyek a
munkatársaink mellett az értünk
imádkozó olvasóktól, hallgatóktól érkeztek. Így megy ez már sok
esztendeje, s közben lapunk példányszáma csendesen növekszik
(immár 8500 példányban adjuk
ki), hiszen egyre több helyről kérik, s egyre több helyen várják.
Ennek oka, ahogy az a személyes
beszélgetésekből kiderül, a sok-sok
bizonyságtétel. A mindennapi életben megtapasztalt Isten-élmények
megunhatatlan és kimeríthetetlen
kincsesbányát jelentenek, s nagy
örömünkre időről-időre olyan
írók is jelentkeznek házi pályázatainkra, akiket korábban nem ismertünk. Köszönet illeti azokat is,
akik adományaikkal segítik lapunk
kiadását, mert ez az egyetlen módja, hogy mindenkihez ingyenesen
juthasson el, aki azt kéri.
Bizonyos vagyok benne, hogy ez
a magazinunk is utat talál olyan
olvasókhoz, akik számára Isten
üzenete, vigasztalása, bátorítása
rejtőzik benne. Bárcsak ébredne
lapunk olvasása nyomán igazi bizalom Istenben, és kinek-kinek mélyülhetne a hite Jézus Krisztusban,
az Ő egyszülött Fiában.
Advent van! Ez a lap is bizonyságtétel arról, hogy még nyitva
áll a lehetőség a Jézusról szóló bizonyságtételre, az Ő ünneplésére.
Szívből kívánom kedves olvasóinknak, hogy a következő napok
ünnepei ne mint „karácsonyi láz”
lepjenek meg bennünket, hanem
tudjuk szívből imádni és ünnepelni azt, Aki „nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő,
hanem önmagát megüresítette és
szolgai formát vett föl. Emberekhez
lett hasonlóvá”…
Magam és munkatársaim nevében is kívánok olvasóinknak áldott karácsonyt és békességes új
esztendőt!
Kulcsár Tibor

Így őrzött meg minket...
2014. január 13-án Isten különösen
odafigyelt ránk. Angyalföldön éltünk, és feleségem akkor már 4 hónapja áldott állapotban volt, én pedig
a munkából igyekeztem hazafelé, hogy
elkísérjem őt egyetemre.
Hallottuk a hírt, hogy a kerület központjában az egyik banknál robbantás történt, így a közlekedés nehézsége
miatt megbeszéltük, hogy korábban indul el otthonról, nagyjából egy fél órával, és majd útközben találkozunk. Ez
a fél óra – mint később kiderült – jelentette azt, hogy feleségem a házunkban
történt robbanás pillanatában nem tartózkodott
otthonunkban. (Ez egy
többlakásos társasház,
melynek a tetőterében
történt a robbanás – a
szerk.)
Az egyetemen kaptam a hívást a lakásunk tulajdonosától,
hogy ahogy ő fogalmazott „Ég a ház!”.
Mondanom sem kell,
mennyire megijedtünk,
hiszen mindenünk ott
volt benn. Gyorsan elindultam hazafelé, és hívtam az öcséimet, hogy ha
tudnak, jöjjenek segíteni, mert az igazat megvallva nagy félelem lett úrrá
rajtam.
Amikor odaértem, a tűzoltók már kinn
voltak, és senkit nem engedtek a veszélyesnek nyilvánított épület közelébe. Csak néztük, ahogy a tetőszerkezet
lángol, és nem tehettünk semmit. Mivel
az épületet veszélyesnek ítélték a tűzoltók, az oltás befejezte után sem engedtek be senkit.
Annyi holmink maradt, amennyi éppen
rajtunk volt. Ültünk a padon, és azon
gondolkodtunk, hogy Isten ezt miért
engedi meg az életünkben? Az emberek
nagyon segítőkészek voltak, a közeli idősek otthonában mindent biztosítottak,
amire szükségünk volt. Ideiglenes szállásra szüleimnél leltünk. A tűzoltók felkészítettek bennünket, hogy számítsunk
arra, hogy 40-50 centi mély víz lesz az
épület alagsorában lévő lakásunkban.

Bevallom, kétségbe estünk.
A következő nap fél órára be lehetett
menni az épületbe, és elhozni a létfontosságú holmikat. Elkeseredettek
voltunk, tudva, hogy a legtöbb holmink
víz alá került és tönkrement. Így félve vártam, hogy mikor mehetek be,
mert nem tudtam, milyen látvány fogad majd. Az ajtónk előtt volt egy nagy
bolyhos szőnyeg, amit az oltás közben
egyik tűzoltó félre rúghatott az útból,
s úgy félig az ajtóra tapadva találtuk.
Tele volt vízzel. Kinyitottam az ajtót, és
nagy meglepetésemre odabenn min-

den száraz volt, mert a kinti szőnyeg
felfogta az összes vizet, miközben a
szemben lévő alagsori lakásban gyakorlatilag minden tönkrement.
Semmink nem ment tönkre, és Isten
így óvta meg mindenünket. Annak
ellenére, hogy a lakásunkban komolyabb kár nem keletkezett, mégsem
mehettünk vissza, mert életveszélyesnek nyilvánították az épületet.
Viszont az Úr továbbra is gondoskodott rólunk. Rövid időn belül a szüleimhez közel kaptunk egy albérletet,
ami tágasabb és melegebb mint az,
ahol eddig éltünk.
Akkor döbbentünk rá, hogy Isten
mennyire odafigyel ránk, pedig csak
egyszerű emberek vagyunk. Tenyerén
hordozott bennünket, és nem engedte,
hogy feleségemnek, leendő gyermekünknek, vagy nekem bármi bajunk
essen. Hálásak vagyunk neki ezért, és
soha sem fogjuk ezt elfelejteni.
Szavari Ádám
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Sokan úgy tudják,
hogy a karácsonyra
készülünk, valójában ez csak másodlagos, vagy sokadlagos funkciója
lenne ennek a négy
hétnek, hiszen arra
emlékeztet minket
az adventi négy vasárnap is, hogy Jézus Krisztus még
egyszer eljön erre a földre, mégpedig győztes királyként, ítélni élőket
és holtakat.
Ünnepre készülünk. Úgy tűnik, évről-évre valahogy hamarabb kezdődik az ünnepi időszak kicsiny
hazánkban, legalább is az üzletek
részéről. Döbbenten tapasztaltam
egy barkácsáruházban még október
elején, hogy díszítik a karácsonyfát,
s mindenhol mikulás virágokat rendezgetnek, meg karácsonyi díszeket.
Néhány évvel ezelőtt még az is furcsának tűnt, hogy november elején
elárasztották a polcokat a mindenféle díszek, csillogó-villogó kütyük,
az idén meg alig léptünk októberbe,
s megtörtént az invázió. Olyan idegen
volt, s olyan kiábrándító. „Mi van itt”
– kérdezte egyik lányom meglepetten? „Elnézték a naptárt? Még őszi
színek sincsenek odakint, nemhogy
hóesés, s már karácsonyra készülnek?”
Talán ennek a folyamatnak az ellencsapásaként született meg a „Ne vásárolj
semmit! – nap”, melyet 1992 szeptemberében Mexicóban tartottak, a kanadai Ted Dave kezdeményezésére, aki
a reklámszakmában dolgozott. Ezzel
akart tiltakozni a reklámok szüntelen túlfogyasztásra való ösztönzése
ellen. Mottója az volt: Ami elég, az
elég! Azóta egyre több ország vette át
a „Ne vásárolj semmit! – nap” megtartását. Az idén több mint hatvan
országban több százezer ember vett
részt az egynapos vásárlási szünetben, ugyanis immár november utolsó péntekje a hivatalos „Ne vásárolj
semmit! – nap”. A nemzetközi akció
az észak-amerikai hálaadás ünnepéhez kötődik, ami november negyedik
csütörtökjére esik, s az azutáni pénteken van a fekete péntek. Mégpedig
azért, mert hivatalosan a hálaadással
kezdődik az USA-ban a karácsonyi
készülődés, s ennek elengedhetetlen
tartozéka, legalább is a reklámok sze-

rint, a bőkezű – sokszor a felelőtlenség határát súroló – vásárlás, hiszen
ezen a napon, amolyan nyitányként,
az üzletek óriási leértékeléssel csalogatják a vevőket a karácsonyi ajándékok megvásárlására.
Hát ennyi lenne az ünnepi készülődés?! Vásárlás, vagy nem vásárlás?!
Nem csoda, hogy teljesen kiábrándultak az emberek az adventi, karácsonyi
időszakból, s inkább nem foglalkoznak az egésszel. Nekem is elegem van
belőle! No, nem az ünnep igazi lényegéből, hanem ebből a felelőtlen költekezésből. Minek össze-vissza vásárolni
mindenféle csoda herkentyűt, zümmögő és brummogó kütyüt, a hordhatatlan ruhákról és használhatatlan
tárgyakról nem is beszélve! Nincs rá
szükség, csak porfogó az egész, meg
lim-lom, amit majd ki lehet dobni, ezzel is gyarapítva egyébként is gigantikus szeméthegyeinket.
Nem ez lenne az ünnep, nem erről
szól, hanem valami egészen másról:
Jézus Krisztus születésnapjáról és Isten
felfoghatatlan szeretetéről, és arról,
hogy még tart az az időszak, melyben
el lehet fogadni Isten felénk nyújtott
békejobbját. Persze, hogy ez meddig
van így, nem tudjuk, tehát az idő sürget minket, de nem a vásárlásra!
Ünnepekre, sokak kiábrándultsága
ellenére igenis szükség van, mégpedig azért, mert így vagyunk alkotva.
Ha ugyanis semmi szükség nem lenne
ezekre a rendkívüli alkalmakra, akkor Isten se adta volna rendeletbe az
ünnepnapok megtartását.
Vannak, akik egyenesen odáig mennek, hogy szinte bűnnek tartják,
mondjuk a karácsony megünneplését, hiszen semmi másnak nem tűnik
a szemükben, mint valamiféle pogány
hagyománynak, vagy egy jó kereskedelmi fogásnak. Erről nem szeretnék
vitatkozni, hiszen kétség kívül immár
sok olyan dolog kötődik a karácsony
ünnepléséhez, aminek se Istenhez, se
az ünnep eredeti jelentéséhez semmi
köze nincs.
Aztán olyanok is vannak, akik magával
az ünneplés kérdésével vitatkoznak,
mondván: nincs semmi szükség ilyen
rendkívüli napokra, hiszen minden
napot az Úrral élünk. Ebben is van
igazság, s azzal is tisztában kell lennünk, hogy nem annyira újkeletű ez
a nézet. Már Pál apostol is ír a Római

levélben arról, hogy az egyik ember az
egyik napot különbnek tartja, mint a
másikat, a másik ember meg minden
napot egyformának gondol, de a lényeg
nem ez! A lényeg ugyanis az – folytatja az apostol –, hogy akár így gondolkodunk, akár úgy, „mindegyikünk
maga fog önmagáról számot adni az
Istennek.” Ez pedig már komoly dolog,
ezért jó megfogadni a figyelmeztetést:
„Többé tehát ne ítélkezzünk egymás
felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok
megütközést vagy elbotlást. Tudom,
és meg vagyok győződve az Úr Jézus
által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit
tisztátalannak tart, annak tisztátalan
az.” (Róma 14,12-14)
Meg vagyok győződve arról, hogy ünnepekre, sokak kiábrándultsága ellenére is szükség van, mégpedig azért,
mert így vagyunk alkotva. Ha ugyanis semmi szükség nem lenne ezekre
a rendkívüli alkalmakra, akkor Isten
se adta volna rendeletbe az ünnepnapok megtartását.
A teremtés negyedik napjáról ezt olvasom: „Azután ezt mondta Isten:
Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az
éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak
és az esztendőknek.” Tehát, Isten már a
teremtéskor úgy gondolta – szeretném
hangsúlyozni, hogy mindez a bűneset
előtt volt –, hogy nekünk embereknek
szükségünk lesz olyan napokra, melyek valamiképpen kitűnnek a szürke
hétköznapokból. Egy szóval szükségünk van ünnepekre, melyeken mást
csinálunk, másra fókuszálunk, mást
eszünk, és máshogy töltjük, mint úgy
egyébként a többi napot. Az ünnep tehát nem rossz, nem felesleges, pláne
nem bűnös dolog, de persze ezt is lehet
rosszul használni, haszontalanságokkal, vagy egyenesen bűnös dolgokkal
megtölteni. Sajnos a bűneset óta, ez
minden jó és szép dologra igaz.
Mitől rossz egy ünnep? Ha nem arra
használjuk, amire való, hanem bármi
másra, legyen az akár még jó dolog is.
Pl. Az evés jó dolog, hiszen „Isten minden teremtménye jó, ha hálaadással
élnek vele”, (1.Tim 4,4), de amikor az
evés válik a legfontosabbá valakinek
az életében, akkor ott már valami komoly gond van, mert akkor istenévé
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vált a hasa (Fil 3, 19). Sokak ünneplésére ez jellemző: nagy, mérték nélküli evések, rosszabb esetben nagy
ivászatokkal egybekötve, melynek
a vége sok esetben nagy tivornya, s
nagy gyomorrontás. Lelki értelemben
is. Pedig, az ünnephez hozzátartozik
a finom étel is, meg a szépen terített
asztal is, békességes örömteli együttléttel egyetemben.
Gondolkodjunk tehát együtt, persze
Bibliával a kézben, hogy akkor mire
is való az ünnep, s hogyan kellene jól,
Isten szerint ünnepelni.
Először is az ünnep lehetőséget teremt
az emlékezésre. Hadd említsek egy
ilyen eseményt, mégpedig az ószövétségi nép életéből: a páska vacsora megünneplését. Ezen az estén arra
kellett emlékezni, hogy Isten hatalmas kézzel hozta ki népét, az egyiptomi fogságból. Ugyanerről szól az
újszövetségi gyülekezet életében az
úrvacsora megtartása is, ilyenkor arra emlékeznünk, hogy Jézus saját áldozata árán mentett ki minket a bűn
rabszolgaságából.
Az emlékezést Isten más esetekben
is fontosnak tartotta, hiszen miután
átkelt a pusztában vándorló nép a
Jordánon, hogy bemenjen az ígéret
földjére, Józsué tizenkét kőből épített emlékoszlopot, hogy sose feledjék, mit tett velük Isten.
S ezzel tulajdonképpen már ráirányítottuk a figyelmünket az ünnep egy
nagyon fontos funkciójára, mégpedig
arra, hogy az ilyen rendkívüli alkalmak lehetőséget teremtenek Isten
nagyságos dolgainak a felemlegetésére. Baj, ha nem beszélünk a múltról, mert ebben az esetben nem adjuk
tovább azokat a megtapasztalásokat,
melyeket Istennel átéltünk, s így nem
tanítjuk meg az utánunk jövőket Isten
ismeretére, s az ő félelmére.
Az ünnepek, mivel kiszakadunk a
hétköznapok rohanásából, lehetőséget teremtenek arra is, hogy több időt
töltsünk szeretteink körében, jobban
megismerjük egymást, olyan dolgokat
is csináljunk, melyekre máskor nem
marad idő, meglátogassunk olyanokat, akikkel régen találkoztunk.
Ugyanez mondható el a nagyobb családról, az Úr népéről is, hiszen ünnepek alkalmával a legtöbb gyülekezetben
rendkívüli alkalmak vannak, rendkívüli
programokkal, az ünnephez kapcsolódó
igehirdetésekkel, szolgálatokkal.
Aztán az ünnephez a bibliai időkben
hozzátartozott a jótékonykodás is,
mintegy hálaáldozatként azért, amit

Isten nekünk adott, mert van kenyerünk, van ruhánk, van otthonunk, juttassunk tehát azoknak is, akik ezeket
az áldásokat valami miatt nélkülözik.
Meggyőződésem, hogy ez is egy olyan
dolog, melyet jó volna gyakorolnunk,
és megtanítanunk gyermekeinket is
erre, s itt nemcsak az anyagi dolgokra gondolok. Sokszor egy jó szó, vagy
egy szívélyes vendéglátás többet ér néhány odavetett forintnál, vagy akár
egy díszes ajándékcsomagnál is.
Az ünnepeknek van egy identitásfor-

máló hatása is. Én ehhez a néphez, ehhez a közösséghez tartozom, velünk
ez és ez történt a múltban, így és így
éltek az őseink, ezt és ezt csinálták,
s én ezekből a dolgokból ezt és ezt
tanulhatom meg. Én nem magányos
farkas vagyok az életben, nekem van
múltam, van történelmen, s épp ezért
mivel valahonnan jövök, ezért nekem
is mennem kell valahová. Mégpedig
lehetőség szerint jó irányba kellene
tartanom, ugyanis én se örültem volna
annak, ha az őseim csak rossz dolgot
hagytak volna rám...
Az ünnepek emlékeket is gyártanak,
mégpedig azért, mert a rendkívüli események mindig mélyebb lenyomatot
hagynak bennünk, mint a megszokott dolgok. Ha jól ünneplünk, szépen,
akkor az emlékek is szépek lesznek,
melyekre jó visszaemlékezni egy-egy
adott helyzetben. S erre szükség van,
hiszen ki merem jelenteni, hogy mindnyájunk életében voltak és lesznek is
olyan nehéz életszakaszok, melyekre
kell a plusz energia, s ezek egyik forrása az emlékek felidézése. Így biztat erre minket maga a Mindenható
Isten: „Emlékezz vissza az egész
útra, amelyen vezetett Istened, az
ÚR,...!” (5.Mózes 8,2) Aztán a 103.
Zsoltárban Dávid is ezt tanácsolja nekünk: „ Áldjad én lelkem az Urat, és
el ne feledd mennyi jót tett veled az
Úr!” És ezen túl, bár sok szülő nincs

tudatában vele, gyermekei emlékeit
is ő „gyártja”. S ha szép dolgokat tesz
a család – nem gazdag, fényűző dolgokat mondtam, hanem szép, kedves,
szeretetteljes dolgokra gondoltam –,
tehát ha jól él a család, akkor szép emlékként marad meg a gyermekkor, ha
nem, akkor legyen bár nagyon pazar
megjelenésű az ünnep, már ami a külsőségeket illeti, az még vajmi kevés,
és a gyerekeket nem lehet becsapni,
ők belátnak a színfalak mögé.
Néhány egészen gyakorlati haszna
is van az ünnepeknek. Egyik
ezek közül az alkalmi énekek
megtanulása. Még mielőtt valaki megmosolyogna ezért a kijelentésemért, szeretnék mindenkit emlékeztetni a nagycsütörtöki
eseményekre. Máté és Márk is
megjegyzi, hogy a vacsora végeztével „miután elénekelték a
zsoltárokat, kimentek az Olajfák
hegyére.” (Mt 26,30). Tehát az Úr
Jézus, még halála előtt is a hagyományoknak teljesen megfelelően emlékezett az Egyiptomból
való szabadulásra, egészen az ünnephez kapcsolódó énekek elénekléséig.
Másik gyakorlati haszna az ünnepeknek
az a kellemes izgalom, mellyel készülni
lehet rájuk: együtt barkácsolni a gyerekekkel, együtt ajándékot készíteni,
csinosítgatni a lakást, a környezetet,
aztán együtt sütni-főzni, továbbadni
a családi recepteket, mesterfogásokat.
(Persze nem kell átesni a ló másik oldalára sem, s csak ezekre koncentrálni, mert az is gond.) Micsoda áldott
haszon ez is! Fejlődik a gyerekek kézügyessége, kreativitása, esztétikai érzéke, „konyhatündérsége”, meg úgy
egyáltalán a lelke. Mert nemcsak test
az ember, hanem lélek és szellem is, s
ezek a közös készülődések alkalmat
teremtenek a meghitt együttlétre, s
az elmélyült, őszinte beszélgetésekre. S kár lenne ezeket kihagyni, hiszen olyan törékeny, olyan múlandó
az élet, s akkor is elröppen, ha nem
élünk a lehetőségekkel.
Ünnepre készülünk. Hála érte Istennek,
hogy van mire emlékeznünk, van miről
beszélnünk, hiszen nem lehet annál
nagyobb csoda, minthogy réges-régen,
egy betlehemi istállóban világra jött
az Isten Fia, azért, hogy mindenben
hozzánk hasonló legyen, s halála által megsemmisítse a minket terhelő adóslevelet, s nekünk örök életet
ajándékozzon.
Tehát, áldott ünnepi készülődést!
Kulcsár Anikó
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– Az idén különleges karácsonyi műsorokra készülünk
– kezdte főnökünk
a szerkesztőségi értekezletet. –
Kár pát-medencei
családokat látogatunk meg, és élő
közvetítésekkel jelentkezünk a helyszínekről.
A hír hallatára hevesebben kezdett
dobogni a szívem, hiszen nálunk
mindig együtt tölti a család a karácsonyi ünnepeket. „Remélem, Uram
engem kihagynak ebből” – fohászkodtam fel. Sorban kiosztották a feladatokat: Kárpátalja, Felvidék, Délvidék…
– Mivel ti már bemutattátok a nézőknek az egyik erdélyi árvaházat – fordult felém a főszerkesztő –, logikus,
hogy a ti stábotok ott tölti a karácsony
estét! Majd látva, hogy
a sírással küszködöm,
meglepődve kérdezte –
mi a baj? – Szeretném
otthon megbeszélni – dadogtam –, tudjátok, hogy
a Karácsony, különösen a
Szenteste nekem nagyon
fontos ünnep!
A családom rám bízta
a döntést. – 25-én este
majd mindent bepótolunk
– vigasztaltam magam –,
hogy is utasíthatnék viszsza egy ilyen különleges
megbízatást?
Lázas előkészületekkel
teltek a napok itthon és
a tévében is, s bár nehéz szívvel, de
egyre lelkesebben tettem a dolgom.
Elmaradtak a hagyományos adventi koncertek, meghitt készülődések,
teljesen lefoglalt a munka. A feladat
újdonsága, a szerteágazó tennivalók átvették az uralmat a gondolataim felett.

osztás a nagy ebédlőben, no és az élő
Betlehem az udvaron. Az egész társaság lázasan készülődött, az otthon
lakói egyik ámulatból a másikba estek
a tévések, a technika, s a szabadtéri
Betlehemet látva. Az előkészületeket
viták, idegeskedések kísérték, egyre
hidegebb is lett, s a külső helyszíneken
kezdtek fázni az emberek. Kértem a
stáb tagjait, hogy az ünnepre, a helyszínre és a gyerekekre tekintettel fegyelmezzék magukat, ami a beszédet
és a szíverősítőket illet. Végül minden összeállt.
Az élő Betlehemnek óriási sikere
volt: csacsi, kisborjú, szalma, jászolbölcső, Mária és József a kisdeddel.
Kicsik-nagyok egyaránt csillogó szemmel csodálták a látványt! Én viszont
arra gondoltam, milyen más volt a valóság 2000 évvel ezelőtt, amikor egy
idegen istállóban, állatok között, min-

den kényelmet, tisztaságot nélkülözve vajúdott egy fiatalasszony és szülte
meg fiát, a Világ Megváltóját!
A rendező a közvetítő kocsiból adta
az utasításokat a műsorvezetőnek,
én pedig egyik helyszínről a másikra rohangáltam, és egyre kétségbeesettebben imádkoztam azért, hogy
rendben lemenjen az élő közvetítés!

A műsor tartalmas és megható lett,
a gyermekek ügyesek voltak. Végre,
minden befejeződött! A baj akkor történt, amikor bementünk az ebédlőbe. A csikorgó hideg után a hirtelen
meleg nem mindenkinek tett jót! A
stáb tagjai most már nem titokban,
hanem szabadon kezdtek „ünnepelni”
(tisztelet a kivételnek). Már csak anynyi erőm maradt, hogy mindenkinek
megköszöntem a munkát és röviden
bizonyságot tettem arról, hogy nekem
a Szenteste az egyik legnagyobb ünnep, mert arra emlékeztet, hogy „Úgy
szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete
legyen!” (Jn 3,16) Ma este Isten legnagyobb ajándékára, Jézus Krisztus
földre jövetelére emlékezünk, de ha
ezt nem is hiszi mindenki, legalább
gondoljon otthon maradt szeretteire! Nem tudom, figyelt-e rám valaki
az erősödő hangzavarban? Üresnek
és megalázottnak éreztem magam,
igyekeztem minél előbb eltűnni. A
szállodában sírva borultam le az Úr
előtt, megvallva engedetlenségemet,
gyávaságomat, amiért elvállaltam ezt
a munkát. Nagyon sajnáltam magam:
egyedül, távol a szeretteimtől. A napi
fáradtság, izgalom, a sok sírás végül
elaltatott.
Másnap a hosszú úton hazafelé volt
miről gondolkodnom és levonni a tanulságokat. Luther mondta, hogy arról
nem tehetünk, ha kísértések érnek, de
arról már igen, ha azok fészket raknak a fejünkön. Ez történt velem: nem
akartam kimaradni a kiemelt megbízatásból, pedig a lelkem mélyén éreztem, hogy ez engedetlenség. Magamat
büntettem meg rossz döntésem következményeivel, mert elvesztettem
ezt a Karácsonyt, ünnepi istentiszteleteivel, meghitt családi együttléteivel! Nagy tanulság volt!
Zika Klára

* * *

A már ismerős árvaházban izgatott
örömmel fogadtak a gyermekek, tanárok, nevelők. Egyeztettük a feladatokat: istentisztelet a templomban,
karácsonyfa állítás, műsor, ajándék-

“Semmi nem kíván több tapintatot, mint az igazság…
Elmondásához ugyanannyi hozzáértés kell, mint elhallgatásához.”
(Gracián)
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JerSir 3,25-26 „Jó az Úr azoknak, akik
várják őt; a léleknek, amely keresi őt.
Jó várni és megadással lenni az Úr
szabadításáig.” (Károli fordítás)
JerSir 3:25-26 „Jó az Úr a benne
reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására.”
Bibliát olvasó személyek ismerik ezeket
az igéket, és ha hallják, talán helyeslő
arckifejezéssel bólogatnak, kifejezve
egyetértésüket. Biztosan volt már az
életükben legalább egyszer olyan esemény, amikor megtapasztalták az Úr
szabadításának örömét,
ami azt a megerősödést
munkálta bennük, hogy
érdemes volt várni rá.
Bibliát nem olvasó személyek talán felkapják
a fejüket: hogy lehet azt
mondani, hogy jó várni?
Ki találhat ki ilyen butaságot? Hiszen minden baja
van az embernek, ha forog
a homokóra, vagy a kis köröcske a számítógép monitorán, jelezve, hogy dolgozik
és várni kell, ha kettőnél többen állnak előttem a sorban a pénztárnál, a
postán, az orvosi rendelőben. Hogy
lehet azt mondani, hogy jó várni, ha
tudom, hogy beteg vagyok és hónapokkal későbbi időpontra kapok előjegyzést szakrendelésre, vagy heteket kell
várni egy komolyabb labor vizsgálat
eredményére? Tehát sokak felkiáltása
lehet ez: lehet jó a várakozás?
Kicsit túllépve a hirtelen fakadó érzéseken és reakciókon, elgondolkodva
életünk korábbi eseményein, beláthatjuk, hogy vannak izgalmas, tehát
jónak mondható várakozási szituációk. Igaz, hogy ilyenkor is gyorsítanánk
az időt, hogy hamarabb elérjük a várt
eseményt, de annyira nincs terhünkre a várakozás. Kitöltjük az időt tervezgetéssel, felkészüléssel. Ilyen egy
családi nyaralás előtti hetek időszaka, egy kisbaba születése előtti hónapok... Tudom, ezekben a helyzetekben
sem maga a várakozás jó, de mégis
hajlunk arra, hogy jónak mondjuk,
mert tudjuk, reméljük, hogy jót hoz
nekünk.
Fontos meglátni, hogy a jónak minősíthető várakozásnak lényeges eleme

a reménység. Ha tudunk bízni abban,
hogy várakozásunk végén olyat kapunk, vagy olyan dolgot élünk át,
ami javunkat szolgálja, a várakozásunk jó lesz.
Így tehát ebben a témában – Lehet-e
jó a várakozás? – nemcsak magát a
várakozást kell kutatni, elemezni, hanem azt kell magunkban megvizsgálni, van-e reménységünk. Megvan-e
bennünk az a csodálatos Istentől kapott ajándék, ami kész és képes valóságosnak elfogadni, amit még nem

lát, amit még nem tapasztalt meg, de
van rá ígéret, hogy eléri. Ez az ajándék a remény.
Erről a szóról eszünkbe juthat a sokat
emlegetett mondás, hogy a remény hal
meg utoljára. Megfigyeltem, mikor, milyen körülmények között mondják ezt
az emberek. Több esetet is láttam.
Mondják olyanok, akik mindig pozitívan gondolkodnak, és úgy emlegetik,
mint saját különleges képességüket: én
mindig reménykedem. Ilyenek kevesen
vannak. Mondják azok, akik éppen azzal küzdenek, hogy nem tudnak bízni,
és magukat akarják erősíteni, hogy el
ne veszítsék a hitüket, reménységüket. Végül van olyan helyzet, amikor
teljesen megfáradt, megkeseredett
személyt akarnak ismerősei biztatni, hogy ezzel segítsék talpra állását.
Kívülről jön tehát az említett mondás
alkalmazása, ami inkább felszólítás: a
remény haljon meg utoljára! Valójában
be kellene ismerni, hogy az illetőben,
és talán sokszor bennünk is gyengélkedik a reménység. Ha ez így van, akkor a várakozásaink nagyon nehezen
megélt helyzetek lesznek.
Hogy lehet hát jó a várakozás?
Röviden válaszolva: ha valami biz-

tosban remélve tud várni valaki.
A válasz kibontását hadd folytassam
azzal, hogy rámutassak, ki és mikor
fogalmazta meg ezt a vallomást, amit
a Bibliából olvastunk. A próféta egy
igen nehéz, szörnyű körülményeket
teremtő esemény közepette mondta
ki ezeket a szavakat: Jeruzsálem ostroma, pusztulása, az ott élők szenvedése áll a háttérben. Ilyen képek írják
le ezt a megrázó eseményt:
„Miért kell az asszonyoknak megenniük
gyermekeiket, dédelgetett csecsemőiket? Miért gyilkolják az Úr szentélyében a papot és a prófétát? Az utcákon
a földön feküsznek a gyermekek és a
vének. Szüzeim és ifjaim fegyvertől
estek el.” (JerSir 2,20-21)
„A csecsemő nyelve ínyéhez tapadt
a szomjúság miatt, a gyermekek kenyeret kértek, de senki sem tört nekik”. (JerSir 4,4)
Döbbenetes képsor, ami miatt joggal
énekel gyászdalt a próféta. Mégis azt
mondja, hogy jó várni? Jó csendben
várni az Úr szabadításáig? Mi ez, tudathasadás? Hiszem, hogy nem az,
inkább egy szikra, egy remény sugár
a nyomorúságban, ami egy halvány
emlékből, egy régi ígéretből nyer erőt.
„Népünk megtapasztalta már évtizedek rabszolgasága után is az Úr szabadítását.” – emlékezhet a próféta. Vagy
eszébe juthat népének a sok hódító
nép ellen nyert győztes csatája, mely
szabadságot hozott. Belátja, hogy a
mostani állapotot megváltoztatni nem
lehet, kikerülésére nincs lehetőség.
Szenvedni kell, de lesz szabadulás,
lesz megoldás, lesz még öröm közöttük. Mikor? Azt nem lehet pontosan
megmondani, de biztos. Honnan ez
a bizonyosság? Onnan, hogy a világ
legbiztosabb pontjára szegezi a tekintetét. Pontnak mondtam, de valójában nem pont, hanem egy hatalmas
Úr. A Teremtő, az Örökkévaló, a szabadító Isten.
Sokszor nehéz az életünk. Gyors megoldást szeretnénk. Ki tudjuk mondani,
hogy jó várni? Tudunk eléggé bízni
Istenben, hogy idejében adja a segítséget? Tudunk reménykedni, hogy ígéretei teljesülni fognak az ő akarata
szerint? Ne siettesd Istent, ő mindig
idejében cselekszik. Biztosan megtapasztalhatod, hogy jó várni rá és az
ő szabadítására.
T. Zoltán
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„Megnyugtat téged,
ha az orcám megy
veletek?” (2 Mózes
33,14)
Bizonyára minden
olvasónk állt már
változás előtt vagy
megélte, hogy változásban volt az élete. Egy új iskola, egy új munkahely,
egy másik település, egy ismeretlen
élethelyzet, mind-mind természetes
félelemmel tölti el az embert: Mit hoz
a jövő? S jönnek lavinaként a kérdések: mi lesz, hogy lesz? Bírni fogom?
Tetszik majd az új kihívás? Be tudok
e illeszkedni…?
Nálam most egymás után jelentkeznek az új helyzetek. Elkezdett fújni a
változás szele. Új városvezetés, más
igények a hivatalban, új főnök, új kollegák… és a magánéletben is „zajlik
az élet”. Be kell valljam, én egy gyökeret eresztő fajta vagyok, aki szereti kiépíteni magának a biztonságos
környezetet, melyben kényelmesen
és adottságaim szerint a legjobb teljesítményt nyújthatom. Vacogok a változás szelének még csak a hallatára
is. Pedig mondják, hogy az új dolgok
dinamikát hoznak a szürke hétköznapokba, és jót tesznek. Hát engem
ez nem hoz lázba. Mégis van bennem
egy kicsi motor, ami csak hajt, hogy
ezt meg kell tanulni. Ezért kutatom a
Bibliában is, hogy mi mindenen mentek keresztül hithőseink, hogy példájukból erőt merítsek. Szeretnék örülni
és hálát adni a változásért (a bennem
zajlókért már tudok, de a külsőkért
még nem annyira), pedig az általam
jónak vélt helyett jöhet még jobb helyzet is, ha…
…és itt jön a lényeg: ha bízom az Úrban.
Ha merek ráhagyatkozni, hogy Ő tudja, mi történik velem.
Csodálatos módon bátorítanak a
reggeli csendességeim igeversei és a
mai különösen nagy hatást gyakorolt
rám. Mivel jó ideje folyamatosan az
az imádságom, hogy Isten adjon erőt
a változásban meglelni az örömöt és a
szépséget, és hogy felkészült legyek.
Ma mégis rácsodálkoztam arra, hogy
mennyire konkrét és gyors tud lenni az Úr, ha hozzá folyamodok. Ezt
üzente: „Maga az Úr megy előtted,

Ő lesz veled. Nem hagy el téged és
nem marad el tőled. Ne félj hát és ne
rettegj!” (5 Mózes 31,8)
Megerősített, és tejesen átjárt ez az
igeszakasz. Hiszen Ő felettem, alattam, köröttem és bennem van, Ő a
Mindenható és mindenütt jelenlévő
Isten. Kell ennél több a bizonytalanságaimban? Aligha!
Ha nincs is nagy „élet-forduló” az
életünkben, akkor is vannak napi kihívások. Útelágazások, döntési helyzetek, melyekben lehet, hogy
zsigerből egyiket sem választanánk,
hanem inkább maradnánk a megszokott „kevésbé jó”-ban. Mégis ahhoz,
hogy haladjunk, meg kell tenni a következő lépést. Ez néha nagyon nehéz tud lenni. A fent idézett igében
olvasható, hogy az Úr is halad: megy
előttem. Akkor én miért toporognék,

vagy eresztenék gyökeret? Hacsak nem
félelmeim nyomása alatt…
Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy a
jelen helyzet változásai előtt már évek
óta szépen, folyamatosan dolgozott
rajtam az Ő keze, hogy vállaljam a
felelősséget a saját döntéseimért; nyesegette akaratomat, formálta hozzáállásomat. Táplált és erősített, épített
és fenyített, hogy ami előtt állok, arra
már felkészített legyek.
Ezért bátorítom kedves olvasóinkat
– és magamat is – hogy az új évre
azzal a reménységgel és bizalommal
lépjenek át, hogy az Úr előttünk megy,
nem hagy el minket, velünk lesz, ígérete szerint.
Kívánok mindnyájunknak egy hitlépésekkel teli, áldott 2015-ös évet,
Krisztusban!
Elek Éva

Egy korábbi cikkemben már leírtam, hogyan
vezetett Isten
arra, hogy főállásban missziómunkát végezzek.
Akkoriban még
csak egy gyermekünk volt, de
egy ismerősömtől nagyon kemény
kritikát kaptam arra vonatkozóan,
hogy felelőtlen vagyok. Azt kérdezte tőlem: „Miből fogtok élni? Miből
tartjátok el a gyereket?” Azt feleltem
neki: „Hitből.” Mire a válasz: „Az
nagyon szép, én is próbáltam már,
de sajnos azt nem fogadják el a postán csekkbefizetéskor.” Nem nagyon
tudtam értelmes választ adni erre,
de nagyon belém égtek ezek a szavak, és újra és újra előjöttek, hiszen
akkortájt többször előfordult, hogy
nem tudtunk időben befizetni egyegy csekket.
De azt feleségemmel együtt teljes bizonyossággal tudtuk, hogy gyermekeinket mindig Istenre nézve, hittel
kell vállalnunk. Soha nem a pénztárcánkat figyeltük vagy az aktuális

politikai helyzetet, hogy most megéri
gyermeket vállalni, vagy sem, hanem
az Úrtól kértük és kaptuk mindegyik gyermekünket. Természetesen
ez nem az én rendíthetetlen hitem
sikere. Isten mindössze egyetlen kis
hitlépést kért, nem azt, hogy ugorjam át a legmagasabb hegyet. De
amikor elfogadtam vezetését, olyan
mindent felülmúló békességet és bizonyosságot kaptam, kaptunk, hogy
minden körülménytől függetlenül,
örömmel tudtuk várni mindegyik
gyermekünket.
Azóta hat év telt el. Ha Isten is úgy
akarja, akkor március végén-április elején jön világra a negyedik
gyermekünk, és azóta egyszer sem
volt olyan, hogy ne tudtunk volna
befizetni időben egy csekket (hacsak feledékenységből nem). Nem
azért, mert milliomosok lettünk,
nem azért, mert nem kell csekkeket fizetni, hanem azért, mert „mindazt, amit imádságban hittel kértek,
megkapjátok” (Máté 21,22), „mert
az Úré a föld és minden, ami betölti” (I. Korinthus 10,26).
Ifj. Nemeshegyi Zoltán
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Készülődés az Úr elé...
Most, hogy édesanyám a közelmúltban
távozott el közülünk, még jobban felerősödött bennem a gondolat, én hogyan
készülök, hogyan segítem azokat, akiket Isten rám bízott? Úgy látom, én vagyok az első megtérő a családban, ezért
megértettem, hogy sokszoros felelősséget hordozok e tekintetben. Első részben
önmagammal kapcsolatban, hogy szeretem a Mennyei Atyát: ahogy én akarom, vagy ahogy ő kívánja? Mert Jézus úgy szerette az
Atyát, ahogy abban Ő gyönyörködött, még akkor is, ha
ez a Fiúnak sokba került! Ennek a szeretetnek és engedelmességnek az első földi állomását éppen karácsonykor ünnepeljük.
Nagy hálával vagyok az Úr felé, hogy van Bibliám, tudok olvasni, adott észt és leginkább, hogy a Szent Lélek
lábaihoz ülve törekedhetek értelmezni az igét, s tenni
amit megértettem. Ebben erősen fejlődni kívánok, mert
figyelmeztető jelként látom, hogy sokan egyes igéknek
csak a felét, vagy a harmadát emlegetik, aztán elferdítve tesznek hozzá hagyományokat. Úgy vélem, hogy Isten
igéjének tisztaságát tisztelni kell! A karácsonyi témakör
éppen ilyen. Sokan nem veszik a fáradtságot, hogy elolvassák a valóságot, mi hogyan történt, hanem a művészetekből építkeznek, mely nem az Úr szava. Így eshet, hogy
a keleti bölcsek helyett nekünk máris három királyunk
van, és rögtön meg is kereszteltük őket. Láthatjuk, hogy
a jászol mellett állnak, holott az ige egészen mást mond
a látogatásukról… S ha valaki azt gondolná, hogy ezen a
pihe-puha szeretet ünnepen kegyeletsértés ilyesmiket felhozni, akkor arra gondolok, hogy vajon az
igazság bármilyen elferdítése nem kegyelemsértő-e, s nemcsak ezen az ünnepen!? Karácsonykor
eljött közénk az Úr, hogy szolgálatát megkezdje,
és egyszer vissza is fog jönni, hogy ezt a történelmi korszakot lezárja. Isten iránti tisztelettel
és szeretettel kívánok készülni erre a pillanatra, hogy amit én megértek, azt tisztán tegyem
és hirdessem.
Édesanyám koránál, betegségénél fogva nem volt
mindig egyszerű a vele való együttlét, de igyekeztem mindent megtenni, hogy Isten szerint szeressem, és az Úrhoz
vezető utat mutassam neki. Nagyon sokszor járt előttem
egy történet, amit még Gyökössy Bandi bácsinak, a szeretett református lelkipásztornak és lelkigondozónak tulajdonítanak: Egy alkalommal megkérdezte az egyik özvegy
embert, hogy miért megy mindig malomkerék nagyságú koszorúkkal a temetőbe… A beszélgetés így záródott:
„Azt gondolom, ha ezt a rengeteg virágot szálanként adta
volna oda a feleségének, amíg élt, most nem lenne erre
szükség.” Ez a történet fáklyaként világított előttem édesanyám esetében. Mindig erre gondoltam, amikor valami nagyon nehéz volt. S minden tökéletlenségem ellenére
ma úgy érzem, hogy megérte! Az ember nem lát a másik
szívébe, de van egy gondolatom, ami megnyugtat engem

azzal kapcsolatban, hogy vajon ő hogy találkozhatott a
mennyei Úrral. Sokszor hallottam tőle hangos imádsága
kapcsán ezt mondani:
- Drága Jézusom, én megváltóm, édes Istenem, köszönöm… – s az igéből tudjuk, hogy ezt csakis a Szentlélek
indítására fogadja el valaki a szívében. S ha valakinek
látjuk az életében a Lélek munkáját, az bizodalomra adhat okot.
A gyermekeim ügyében is igyekeztem mindent megtenni. Csakis Isten végtelen csodájának tudom be, hogy a
fiam, aki 25 éves korában érkezett Jézus urunkhoz, hitben tudott megállni előtte. De a lányom és a család többi
tagja még nem fogadták el a Megváltót. Ahhoz, hogy jó
szolgaként állhassak majd meg az Úr előtt, teszem, amit
tudok: Már a magvetés idején régen túljutottunk. S ma,
ahogy mondani szokták nem „nyomom le a torkukon”
minden esetben a megtérés fontosságát. De most is elmondok minden kegyelmet és irgalmat, csodát és szeretetet, amit az Úr velem tesz! Most ez a dolgom, hogy egyszer ők is boldogan állhassanak meg az Úr előtt. A többit
Isten végzi, mint nálam is annak idején.
Felnőtt keresztségemben ezt az igét kaptam: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megsegítelek,
és te dicsőítesz engem.” – ez lett az elhívásom, életigém
és talentumom is. A tanúságtevés persze azzal jár, hogy
betekintést engedek a saját életembe, amit szívesen fogadnak az emberek, mert „a teremtett világ sóvárogva
várja az Isten fiainak megjelenését”. Ezért élek, ezt teszem személyesen, a rádióban, sajtóban, tv-ben, könyvekben, konferenciákon és minden olyan helyen, ahol erre

Isten alkalmat teremt nekem és elhív. Hogy ez fárasztó-e?
Igen. Hogy ez kiszolgáltatottá tesz? Igen. Hogy ezt olykor félreértik? Igen. Erre mégis szükség van? Igen! S azt
hiszem, hogy a karácsonykor megszülető Jézus Krisztus
is ilyen válaszokat adott volna, ha megkérdezik. Mert
nekünk egyetlen dolgunk van a földön karácsonytól karácsonyig: hirdetni az Úr dicső visszajöttét!
Ezért, hogy mikor jön vissza az Úr, vagy mikor hív a
mennybe, nekem ugyanazt jelenti: vége lesz a földi
utamnak. Ezért, minden gyarlóságom és elesettségem,
tökéletlenségem és kisérthetőségem mellett is boldogan
várom, hogy karjába futhassak az értem öt sebet hordozó Krisztusnak, s a szívén miattunk még több sebet hordozó Mennyei Atyának.
Salyámosy Éva
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Íme, élt egy ember Jeruzsálemben,
akinek Simeon volt a neve. Igaz és
kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalóját, és a Szentlélek volt rajta. Azt a
kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy
nem hal meg addig, amíg meg nem
látja az Úr Krisztusát. A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei,
hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta
az Istent, és ezt mondta: „Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded
szerint békességgel, mert meglátták
szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára,
hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek,
Izráelnek.” (Lk 2,25-32)
Sokszor elképzeltem az előbb leírt jelenetet. Egy házaspár viszi fel újszülött csecsemőjét a templomba, hogy
ott áldozatot mutassanak be az elsőszülöttért zsidó szokás szerint. Ahogy
mennek fel, megáll előttük egy ősz,
lassú járású férfi, aki könnyes szemekkel nézi a csöpp gyermeket. Lassan,
bátortalanul kinyújtja kezeit, és ránézve a szülőkre, kéri kimondatlan
szavakkal, hadd vegye a kézbe. A szülők megengedik, mert annyira barátságos az öreg. Simeon, mert tudjuk a
nevét, átveszi, miközben le sem tudja
venni róla a tekintetét, és mint aki egy
hatalmas kincset tartana a kezében
úgy tartja, óvatosan, gyönyörködve
a kicsiben. Majd felnéz az égre és elmondja fohászát.
Ki értette rajta kívül ezt? Ott és akkor. Ez az alig több, mint egy hónapos
csecsemő lenne a Messiás? Ő lenne
az üdvösség, melyet az Örökkévaló
készített az embereknek?
Ki gondolta volna ezt? Honnan veszi
ezt Simeon? Annyira elképesztő és
felfogatatlan gondolat! Honnan lehet ebben annyira biztos. Hiszen el
kell telnie vagy 30 évnek, hogy nyilvánosan el kezdje a tanítást, a gyógyítást, a többi messiási jel igazolását
Jézus Krisztus. József meg sem élhette. Mária is szívébe zárta ezeket a
szavakat, amelyek csak jóval később
telnek meg valódi jelentéssel. Miért
is lenne igaza Simeonnak? Hogyan
lehetne igazolni?
Még rejtélyesebb ez a kijelentése
Simeonnak, ha Jézus Krisztus tanítványait vizsgáljuk meg. 3 éven ke-

resztül, éjjel és nappal együtt voltak
gyakorlatilag a Mesterrel, és az utolsó
vacsora estéjén Fülöp bizonyítékokat
kér Jézus Krisztustól! Aki erre a következő szavakat mondta, minden bizonyíték felmutatása nélkül: „Annyi ideje
veletek vagyok, és nem ismertél meg
engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az
Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd
meg nekünk az Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és
az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek,
nem önmagamtól mondom; az Atya
pedig bennem lakozva viszi végbe az
ő cselekedeteit.” (Jn 14,9-10.)

Simeon és Fülöp. Az egyik egy csecsemőben felismeri a Messisást, a másik
3 év tapasztalata után is bizonytalan.
Simeon elhiszi Isten kijelentését, Fülöp
a tényeket látva és megélve is kételkedik. Miért?
Jézus Krisztus feltámadása után
meg jelenik két tanítványának, akik
Jeruzsálemhez közel, mintegy tizenegy
kilométerre lévő településre tartottak,
Emmausba. Csatlakozik hozzájuk, és
beszélgetésbe elegyednek. Nem ismerik fel a tanítványai Jézust, ezért is,
és a hitetlenségük miatt is korholja
őket: „Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták!”
(Lk 24,25)
Megrestült és elnehezedett szív, mely
képtelen felismerni a Messiást. Hiába

a próféták szava, a megélt csodák sora, elhangzott sok-sok tanítás, a tanít ványok nem ismerik fel Isten Fiát.
Velük szemben az élő kapcsolattal,
Istenhez imádkozó Simeon meghallotta a kijelentést, és hitt a szónak,
elindult a templomba, és felismerte
a csecsemőben a Megváltót.
A világi gondoktól elnehezedett szív
és Isten közelében felfrissült hívő lélek kontrasztja ez, és ma sincs
másképp. Felgyorsult, rohanó világunkban egyre kevesebb időt szánunk az Örökkévalóra. Gondoskodni
kell a családról, meg kell felelni a főnöknek, rohanni kell az iskolába, az
óvodába, a zeneórára, a sportfoglalkozásra. Hétvégén a felgyülemlett gőzt
valahol ki kell engedni. Nem nagyon
marad idő a Lélekre, annak karbantartására. Hogyan is fedezhetnénk fel
azokat a bizonyos érintéseket, mikor
a menny közel jön a földhöz? Nincs
sem idő, sem érzékszerv, hogy felfedezzük ezeket az alkalmakat. De mégis,
érezzük a hiányt, és ezért különféle
módokat találunk arra, hogy elrejtsük
a vágyat, a szomjúságot Isten iránt.
Pótszerekhez, félmegoldásokhoz folyamodunk, melyek csak a vakságunkat fokozzák.
Közeledik a karácsony, mikor elemi erővel tör fel a vágy valami igazi,
szeretetteljes kapcsolat iránt, amelyet megélhetünk az emberekkel,
de leginkább Istennel. Hiányzik, de
már eltompult a lelkünk, hogy meghallhatnánk a szívünk ajtaján kopogtató Megváltó hangját. De nem kell,
hogy ez így legyen! Nem kell, hogy az
időnket, energiánkat elkótyavetyéljük értéktelen, haszontalan dolgokra.
Megállhatunk! Elgondolkozhatunk!
És tegyük meg ezt egy történet erejéig most is!
Egy hideg januári reggelen megállt
egy ember Washington város egy metróállomásán, és hegedülni kezdett.
Hat Bach darabot játszott összesen
negyvenöt percen keresztül. Ezalatt
az idő alatt több mint ezer ember fordult meg az állomáson, legtöbben a
munkahelyükre igyekeztek a csúcsforgalomban. Három perc múlva egy
középkorú férfi észrevette a zenészt.
Lelassított, és egy pillanatra meg is
állt, majd továbbsietett. Egy perccel
később a hegedűs megkapta az első
egydollárosát, egy nő dobta bele a he-

2014 / 5

10
gedűtokba anélkül, hogy megállt volna. Néhány perccel később valaki a
falhoz támaszkodva kezdte el a zenét
hallgatni, de kis idő múlva az órájára
nézett, és továbbsietett .
Legjobban egy hároméves kisfiú figyelt
fel a zenére. Anyukája kézen fogva vezette, de a fiú megállt a hegedűst nézni.
Nemsokára az anyuka továbbhúzta,
de a kisfiú közben végig hátrafelé kukucskált. Ugyanez más gyerekkel is
megtörtént, kivétel nélkül mindegyik
szülő továbbvezette őket.
A 45 perces előadás alatt csak 6 ember állt meg zenét hallgatni. Nagyjából
20-an adtak pénzt, de közben le sem
lassítottak. Összesen 32 dollár gyűlt
össze. Amikor vége lett a zenének, és
elcsendesedett az állomás, senki sem
vette észre a változást. Senki sem tapsolt, senki sem gratulált. A járókelők
nem tudták, hogy a világ egyik leghíresebb hegedűművésze, Joshua
Bell játszotta a zenetörténelem legnehezebb darabjait 3.5 millió dollár
értékű Stradivari-ján. Két nappal a
metróállomásbeli előadás előtt egy
teltházas bostoni színházban lépett
fel, ahol a jegyek átlagosan 100 dollárba kerültek.
Ez egy igaz történet! Joshua Bell álruhás metróbeli fellépését szociológiai kísérletként a Washington Post
szervezte 2007 januárjában. Azt vizsgálták, hogy egy hétköznapi környezetben egy alkalmatlan időpontban
vajon felismerjük-e a szépséget, megállunk-e hogy befogadjuk, és értékeljük-e a tehetséget egy váratlan helyzetben. A kísérlet eredményének egyik
lehetséges következtetése: ha nincs
időnk arra, hogy megálljunk és hallgassuk a világ egyik legjobb zenészét a zenetörténelem legvirtuózabb
darabjait játszani, vajon mi minden
más mellett megyünk el észrevétlenül ugyanígy nap mint nap?
Miért vennénk észre a Messiás látogatását, ha lelkünk tompult? Honnan
tudnánk, hogy zörget nálunk? Nem
kell, hogy így legyen! Változtathatunk
az eddigi szokásainkon! Lassítani kell,
megállni, és igen, lehet az idei advent
más, mint a korábbiak, és válhat egy
valódi, élő várakozássá! Hagyjunk időt
Istenre! Keressük őt, és beszélgessünk
vele. Hagyjuk, hogy formálja szívünket, és tegye egyre érzékenyebbé lelkünket, hogy meghallva a Szentlélek
hangját felismerjük az Üdvözítő látogatását, ahogyan az agg Simeonnal
történt.
Így legyen! Ámen!
H. Zsolt

Úgy gondolom, és úgy is érzem, hogy
a két pályázat címe illik az én tanúságtételemhez, mivel úgy helyes és
valóságos az én történetem.
Életem egy része a második világháború kezdetén történt. Ugyanis a mi
községünkben is orosz katonák 4-5 fős
csapata járta a lakóházakat, utcákat,
keresve a még katonakorú férfiakat.
Drága édesapám ebben az időben továbbszolgáló volt a közeli laktanyában,
és őt így már ekkor hadifogságba elvitték. Édesanyám, apai nagymamám,
nagynéném és én itt a nagyszüleim
pincéjében bújtunk meg. Édesanyám
előzőleg többektől úgy hallotta, hogy
az orosz katonák a gyermekeket szeretik, és nem bántják őket. Ám az orosz
katonák a pincei óvóhelyünket sem
kerülték el. Így amikor édesanyámék
meghallották, hogy jönnek be az udvarba, nagy rémülten felrohantak a
pincéből egy újabb óvóhelyre. Engem
pedig otthagytak egyedül, lenn a pincében, bízva Istenben, hogy valóban
nem esik bántódásom. De persze én
ezekre a történésekre egyáltalán nem
emlékszem, mivel ekkor 2 éves lehettem. Amikor aztán hallották, hogy elmentek a katonák, nagy sietve lementek
a pincébe, és ott találtak engem teljes
épségben, sértetlenül.
Ahogy növekedtem, édesanyám sokszor elmondta nekem ezt a nem éppen
szívderítő történetet. „Tudod, kislányom, téged egyedül Isten vigyázó,
óvó szeretete mentett meg.” Ma is
sokszor átgondolom ezt a történetet,
és biztosan tudom, hogy ez nem a véletlen műve volt. Istennek célja volt
és van velem.
Később, ahogy nagyobb lettem, édesanyám engem is mindig vitt magával
a templomba. Édesapám ekkor még
hadifogságban szenvedett. 4 teljes
évig tartották fogva. A templomból
jövet többen kérdezték tőlem: „hol van
az apukád”? Én mindenkinek gyermeki módon, őszintén válaszoltam:
„Oroszországban, Kijevben, a 17-es
lágerben van.” Szinte szlogenné, jelmondattá vált ez a nem éppen kedves,
de igaz mondat. Még most is élénken
emlékszem rá, ennyi év után, noha
hogylétéről nagyon keveset tudtunk,
mert ritkán és nagyon szűk tartalmú
levelezőlapot írhattak.

4 év hadifogság után különös volt az
első találkozásom vele. Éppen a nagymamámék előtt, az utcán játszottam,
amikor a házunk előtt megállt egy lovas kocsi. Leszállt a kocsis mellől egy
férfi, látva engem azt mondta a kocsisnak: „ez a kislány valószínű az én kislányom”. Odajött hozzám, átölelt, és
azt kérdezte, hogy kinek a kislánya
vagyok. Mondtam, hogy az anyukámé. Ekkor azt mondja nekem – mert
ő megismert, de én nem: „tudod, hogy
én vagyok az édesapád?” Ekkor bevitt
a lakásba, az ölébe vett és apró ajándékokat vett elő a zsebéből, amiket
nekem adott. Elmondta, hogy sokszor
az amúgy is kevés élelemről lemondva
tudta ezeket megszerezni csak azért,

mert nagyon szeret engem. Még ma is,
ha ránézek egy-egy ajándéktárgyra,
könny szökik a szemembe, és áldom
az én Megváltómat, hogy hazavezette édesapámat.
Most sem kímélnek az élet viharai,
gondjai, kihívásai. A tenger hullámai sokszor nagyon magasra csapnak. Sokszor úgy érzem, elmerül
életem hithajója. De könnyáztatta szememen keresztül, ha ránézek
drága Megváltómra, aki a vihar ura
is, akkor szelíd szava úgy megnyugtat, hogy békesség tölti el szívem és
lelkem. Megtapasztaltam, hogy Ő még
sosem hagyott cserben. Ahogy drága
igéje is mondja: „Békességet hagyok
néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek,
se nem féljen.” (János 14,27)
K. Sándorné, Miske
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Szép, Jó, Idő, Szó
Észrevenni a szépet, megtalálni az értékeset, élvezni a jót! Mindenki erre vár, de
senki sem keresi. Mindenki ezt keresi,
senki sem találja. Mindenkinek ez kell,
senkinek sincs elég. Isten most is körbevesz bennünket szépséggel. Miért nem
vesszük észre? Körölöttünk értékes emberek, tudás. Miért nem keressük meg
egymásban az értékeket? Kell az érték,
a szép, a jó, de csak úgy, ha semmit sem kell érte tenni.
Az persze előfordul, hogy rátalálunk ezekre, akkor pedig
hamarosan úgy érezzük, ebből több kell. Miért nem elég
nekünk, amit kapunk. Azért kívánunk többet, véleményem
szerint, mert nem vesszük észre azt a sok mindent, amit
kaptunk, amivel környezetünk, családunk, Istenünk elhalmoz. Isten ezen a karácsonyon ajándékaival szeretné
megtölteni az életünket. Nem „akciós” plusz szeretetre
gondolok, se nem ”egyet fizet kettőt kap” örömre. Isten
megmutatja, hogyan tölthető meg a szív széppel, jóval,
értékessel.
Isten ajándéka az idő. A telefonok helyett személyesen találkozzunk. Ne a képernyőt bámuljuk, hanem egymás szemébe nézzünk. Vegyük észre, hogy az egymással
töltött idő értékes ajándék, hisz olyat adunk a másiknak,
amiből nekünk sincs több. Töltsük meg értékkel azt az
időt, amit egymással töltünk. A múlandó pillanatokból,
olyan pillanatok is kiragyoghatnak, amelyek nagy hatással lehetnek mások életére. Kérjük Istent, hogy tanítson
erre minket. „Taníts minket úgy számlálni napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk.” Zsoltárok könyve 90,12. Az
idő értékes.

Isten ajándéka a szó. Jót akarni, jót mondani, ez a feladatunk! Észrevehetően egyre csúnyábban, egyre bántóbban, egyre elfásultabban használjuk a nyelvet. A fiatalok
között kifejezetten divatos a csúnya beszéd. Én szívesen
elkezdeném a szép beszéd divatba hozását. Szépen megköszönni anyának a vacsorát, a pénztárosnak szép napot
kívánni, kedvesen kérni a hentesnél az árut, szívélyesen
érdeklődni a szomszéd egészségéről. Ezt mindenki meg
tudja tenni. Éljünk a szó ajándékával, és a jó szót ajándékozzunk tovább. A szó jó. Isten szól hozzád és vezetni
akar téged! Apcsel 8,26-40.
Isten ajándéka az alkotás. Isten maga is alkotó.
Nekünk tehetséget, kreativitást, bölcsességet adott az
alkotáshoz. Készíthetünk kicsit vagy nagyot, készíthetünk egyszerűt vagy bonyolultat, fizikai vagy szellemi
terméket, szabadon vagy szabályok szerint. Keressük
meg a szépet a ferdében, a bice-bócában, a nem tökéletesben! Isten belénk helyezte szépségét, még akkor is a
mienk, ha nem vagyunk tökéletesek. Képesek vagyunk
megérteni Isten alkotását és követni elhívását arra, hogy
mi is tegyünk valamit? Az alkotás szép. „Isten a tiszta
szépség.”(Simone Weil)
Ahhoz, hogy Isten idő, szó és alkotás ajándéka teljesen a
miénk legyen, nekünk nem csak várni kell rá, de keresni
kell, rátalálni, megbecsülni, örülni neki, és persze megelégedni vele. Az elégedett szív olyan, ami önmagában is
kincs. Dícsérjük Urunkat ajándékaiért. Köszönettel éljük
az életünket Istenünk dicsőségére.
B. Eszter

Nehéz időkben is velünk volt!
Nagymamám békés, szelíd, istenfélő
asszony volt. Tizenkét gyermeket hozott a világra, hatot én is ismertem,
három fiút, és három lányt. Kis földdel, birtokkal rendelkeztek, így hát
mezőgazdasági munkát végeztek.
Úgy tudom a tizenegyedik gyerek
volt a nagymama méhében, amikor
kiment kukoricát kapálni. Gyorsan
megindult a szülés, a barázdában
született meg a kislány. A ruhájába
csavarva vitte haza, utána rendbe
tette a lakást, kitakarított és szólt
a nagylánynak: „Mariska, eredj a
Bibliáért.” Ekkor felsírt a kislány az
ágy végében. „Anyám, miért menjek a Bibliáért, hisz sír a gyermek?”
„Ne törődj vele, csak menj!” - mondta nagymamám.
Ez a kislány a Juliska nevet kapta,
és 90 évet élt. A férjét, három gyer-

mekét eltemette, ő öregotthonba került, zöld hályog volt a szemén, azt
akkor még nem tudták gyógyítani, és
megvakult. Én még Pestről is jártam
látogatni őt Ózdra, megetettem, beszélgettem vele, a hangomról ismert
meg. „Ugye, te a bátyám lánya vagy,
Annuska, mondta”. Tőle örököltem
a zöld hályogot. Legyen meg az Úr
akarata, nem csüggedek el, vidáman
viselem. Én még rendet tudok tenni
magam körül, orvos, patika, a főzést
is elvégzem.
Gyermekeink a negyvenes években
születtek. Jött a háború, a nagy
testi-lelki rombolás, a nincstelenség. Tejet sem lehetett kapni, ezt
a szívfájdalmat most is nehéz leírni, hogy mit jelentett azt mondani:
„nincs tej, kisfiam”. Télen a nagy hóban kénytelenek voltunk falura men-

ni tejért. Anyósommal stafírungba
kapott ágyneműket, törölközőket
cseréltünk tejtermékért. De hála az
Úrnak, gyermekeim elérték a hetven
évet, és most is élnek.
Az unokáim sem sokkal jobb körülmények között születtek. Dúlt a kommunizmus, Attila és neje Csilla az
egyetem elvégzése után összeházasodtak, azt sem tudták, mihez kezdjenek. Nincs lakás, hol egyik szülőnél
laktak, hol a másiknál, és jelentkezett a kis Ádám, majd a kis Gergő.
Dicsőség Istennek, hogy jól vannak,
családot alapítottak. Ádáméknál három gyerek született, Gergőéknél
kettő, az Úr kegyelméből élnek és
jól vannak.
Köszönet az Úrnak, hogy a nagyon
nehéz időkben is velünk volt.
K. Józsefné, Budapest
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Örültem, amikor olvastam az újabb
pályázatot, és mindjárt eszembe
jutott, hogy van nekem is ilyen
bizonyságom a gyermekáldással
kapcsolatban.
Most 66 éves vagyok, de az Úr jóságáról nem akarok megfeledkezni. 1981-ben történt, hogy boldog
állapotba kerültem, és elmentem az
orvoshoz vizsgálatra. Ő megállapította a tényt, de azt mondta, nem
szülhetem meg a babát, mert az előző meghalt, és orvosi megállapítás
szerint fejlődési rendellenesség áll
fent. Mindjárt meg is írta a beutalót,
hogy menjek, és vetessem el. De én
visszaadtam a beutalót, és mondtam, hogy én nem tehetem ezt meg.
Nagyon megharagudott, és mondta, hogy el kell mennem Szegedre
genetikai tanácsadásra. Jó, mondtam, elmegyek. Az Úr Jézust hívtam segítségül, és elmentem. Az ott
lévő professzor olyan papírt adott,
hogy nyugodtan megszülhetem a
babát mert 3 % esély sincs, hogy
újra megismétlődjön az esemény.
Dicsőítettem az Urat, hogy velem
volt és megsegített.
Örömmel hordtam ki a terhességet,
de még nagyobb volt az örömöm,
mikor megszületett, és a gyermekorvos megvizsgálta. Odajött
hozzám, és közölte, hogy örüljek,
mert egészséges, 4200 grammos
kislányom van. Fejemre húztam
a takarót, és örömkönnyek között
adtam hálát az Úrnak az Ő csodálatos jóságáért és imameghallgató
szeretetéért. Én is elmondhatom a
Zsoltáros szavaival: „Szeretem az
Urat mert meghallgatja esedezéseim szavát. Mert fülét felém fordítja, ezért segítségül hívom Őt egész
életemben.” Zsolt 116,1-2
Azóta már ő, a leányom is 3 fiú
gyermek édesanyja, és tapasztalja az Úr csodálatos segítségét.
Kívánom, hogy bizonyságtételem
az Úr nagyobb dicsőségét és mások hite épülését, növekedését
szolgálja.
N. Mihályné, Jánoshalma

2007-ben házasodtunk össze a férjemmel, mind a ketten hívők vagyunk
és életünk vezetője Isten. A boldogságunk teljességéhez egy kisgyermek
hiányzott a családunkba.
4 éven keresztül minden hiábavalónak
és elveszettnek tűnt, úgy éreztem, soha nem fogom átélni a gyermekáldás
örömét. Aztán egy nyári nap reggelén
a terhességi teszt pozitívat mutatott,
nagyon boldogok voltunk, és egyben
hálásak Istennek a kegyelemért. Hát
mégis….
Az örömöm nem tarthatott sokáig,
mert 8 hét után elveszítettük a kisbabánkat. Nagyon megviselt a dolog,
de tudtam, hogy Isten adta, és neki
joga is van visszavenni. Nagyon fájt, de nem
akartam vádolni az Urat,
hiszen Ő bölcs, jobban
tudja, mire van szükségünk, és mi a jó nekünk.
Nagyon sokat beszélgettem Jézussal arról, hogy
gyermekünk már nála
van. A hármas kötelék,
ami összetartott minket
(Jézus, férjem és én) még
erősebbé vált. Rengeteg
orvosi vizsgálat, labor és
lelki nehézségekkel teli
időszak következett. A férjemnél még
műtét is szükségessé vált, nálam pedig PCOS szindrómát diagnosztizáltak. A betegségem fő tényezője, hogy
nagyon nehezen vagy egyáltalán nem
lehet gyermekem. Az, hogy valamikor saját gyermekünk legyen, lehetetlennek tűnt.
Nagyon el voltam keseredve, lelki támaszom férjem és édesanyám, reményem pedig Jézus volt az életemben,
akiben kapaszkodhattam, Ő sohasem
hagyott el, mindig fogta a kezem, és
az igékkel vigasztalt engem. Tudtam,
Ő szeret nagyon, hiszen egyetlen fiát adta értem a keresztfán. Isten vasárnaponként mindig szólt hozzám,
a gyülekezetben imádkozás közben
az egyik alkalommal kijelentette számomra, hogy lesz egy nap, amikor kezeimben fogom majd, és szemeimmel
meglátom az Ő csodáját.

Másfél év után megtapasztalhattuk
a mi kis Csodánkat, hiszen egy rutin
vizsgálat során derült ki, hogy áldott
állapotban vagyok, sőt már 2 hónapos
a baba, és szívhangja is van!
A próbák mindig ott vannak életünkben
még az örömteli és boldog pillanatokban, is és ez nem volt másként nálunk
sem. A terhességem végig nagyon nehéz időszak volt. Magas vérnyomás,
(amelyre gyógyszert szedtem), terhességi diabétesz (inzulinoztam magam
napi 3-szor), szigorú diéta a magas
cukrom miatt, terhességi mérgezés,
asztmatikus köhögés, és placenta
elégtelenség, amit a rossz vérkeringés okozott! Az orvosom végig küzdött és aggódott mind
a gyermekem mind az
én egészségemért! De én
hittem, hogy az ige ma is
élő és ható a mi életünkben is, hogy ami embereknél lehetetlen, Istennél
lehetséges! December
24. Szentestére voltam
kiírva, de a mi drága
kisfiunk, Ádám 2011.
december 16-án épen és
egészségesen egy nagyon
könnyű és gyors szülés
után látta meg a napvilágot. Hálás voltam Istennek, hogy a
sok szenvedés után megajándékozott
az Ő kegyelmével. Amikor odaadták a
kezembe a kisfiamat, eszembe jutottak Jézus szavai, és boldogság járta
át a szívem!
Ezúton is szeretném megköszönni minden kedves testvéremnek a
sok imát és közbenjárást a mi drága
Megváltónknál.
„Ha elkedvetlenedtél amiatt, mert Isten
késlekedik az imáidra érkező válaszszal, értsd meg, hogy a késedelem,
nem egyenlő a visszautasítással. Csak
mert a válasz még nem érkezett meg,
még nem jelenti, hogy Isten nem is fog
válaszolni, vagy hogy nem érdekled,
és nem is azt, hogy elfelejtett téged.
Egyszerűen annyit jelent, hogy még
nem.” (Rick Warren)
Ne csüggedj!
Sz.-né K. Edina, Kecel
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Szeretném leírni nőtestvéreimnek
bizonyságtételemet arról, hogy az Úr
mindig mellettünk van, csak bízzuk
Rá magunkat egészen. Én a nyolcvanadik évemben vagyok, már sok mindent megéltem. Négy gyermekem van,
és 12 gyermek nagymamája vagyok.
Amikor a negyedik gyermekem született, 42 éves voltam, és az orvosok
nem reménykedtek semmiben, hogy
én őt egészségesen a világra hozhatom.
De egy percig sem aggódtam emiatt,
mert tudtam, hogy Isten kezében vagyok és Ő megsegít. A nőgyógyászaton azt mondták: „ez egy daganat és
el kell venni”. Erre azt válaszoltam:
„nem baj, majd ez a gyermek elnyomja
a daganatot.” Az orvos megvetően rám
nézett és azt mondta: „De jó hiszemben van! Nem elég magának három
gyerek?” „Nem! – feleltem – Nekem
mindegyik kell.” „De értse meg, hogy
nyomorék lesz, idő előtt elmegy, és
maga még bele is halhat. Ki neveli akkor fel a többieket?” Mondtam, hogy
majd az édesapjuk, mert nagyon szereti őket. De én mindegyiket a világra akarom hozni, ha „elmegy tőlem,
hát elmegy”, de én nyugodtan akarok meghalni, mert ez Isten ajándéka. Ekkor a nőgyógyász jött velem, és
elkísért a körzeti orvosunkhoz – akit
akkor éppen helyettesített egy másik
orvos –, és mondta neki, hogy nekem
daganatom van, és ott a három gyerekem, de nem engedem, hogy megműtsenek, és a babát elvegyék, mert
én olyan buta vagyok. Erre a helyettes körzeti orvos azt válaszolta neki,
hogy „Hagyja! Jézus Krisztus se váltott meg mindenkit”, és intett egyet
a kezével. Én erre: „De igen, engem
megváltott.” Na erre aztán a két orvos úgy reagált, hogy akkor nem is
vesznek engem táppénzre, mehetek
dolgozni. Közben az igazi körzetes
orvosom visszajött a szabadságról,
akinek elmondtam mindent, mert ő
jól ismert, és táppénzre vett. Aztán elküldött egy nőgyógyászati klinikára,
hogy ott is nézzenek meg. Vizsgálat
közben kérdezte az orvos, hogy hallom-e ezt a szép kopogást? Mert ez
a gyermek szívhangja és nagyon jó.
Akarom-e megtartani? „Igen!” -mondtam. Közben felírt az orvos egy gyógyszert arra, hogy a terhességet végig ki

tudjam hordani. Mikor hazamentem,
elkezdtem gondolkodni, hogy én ezt
a gyógyszert nem szedem be, ha az
Úr úgy akarja, a kisgyermek úgyis a
világra jön. Közben ahogy táppénzen
voltam, jött az ellenőrző felülvizsgálat,
ahol számon kérték a körzetes orvosomat, hogy miért írt ki engem, hisz
egy 42 éves nő még szülhet. „Hát már
a koránál fogva is, meg mivel pajzsmirigy betegsége van” – mondta a
háziorvos. Ezért beutaltak a megyei
felülvizsgálatra, ahol egy idős főorvos megvizsgált, közben megkérdezte,
hogy a többi három gyermek milyen.
Mondtam, hogy mindegyik zeneiskolába jár, a nagyobbik éppen érettségizett. Akkor az orvos ezt mondta
nekem: „Asszonyom, egy fiatalnak
is lehet olyan gyermeke, aki nem
egészséges, de itt nem valószinű, ha
a többi is ilyen értelmes.” A főorvos
úr végleg kiírt, még piros tollal alá
is húzta. Örült a körzetes orvosom
is, én pedig rendszeresen eljártam a
vizsgálatokra, és beírták a kiskönyvembe, hogy kórházi szülés (mert a
többit szülő otthonban szültem). De

a kisbaba nem jött idő előtt. Mikor
7 hónapos voltam, kérdeztem az orvostól: „Ugye hogy most már megmarad? „Úgy néz ki, de magát nem
hagyjuk meghalni, mert ott a többi
gyerek!” Hát ezzel megint gondba estem. Mások is mondták, hogy merem
vállalni. Erre mindig csak azt tudtam
mondani, hogy a gyermek Isten ajándéka, és akit szeret, annak mindig jó
ajándékot ad. Ebben megnyugodtam
és örültem. Amikor egészségesen megszületett a kislányom, semmi baját nem
találtak. Istennek nagyon hálás vagyok
ezért, mindig is neki akartam felnevelni, minden gondolatomban az volt,
hogy ő nem az enyém. Az Úr gyermeke
lett. Isten megáldotta, mert főiskolát
végzett és az Úrtól kapott segítőtársat
is. Három szép, értelmes kisfia van,
6-4 és 2 évesek. Az Úré legyen a dicsőség mindezekért!
Bizonyságtételemet bátorításul ezzel
az igével zárom: „Ne dobjátok el hát
bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.” Zsidók 10,35
Gy. Gáborné, Békés

Hosszú mulasztás után ragadtam
tollat, hogy írjak nektek az új pályázatra. „Az Úrral dicsekszik lelkem.” Az Úré a dicsőség mindenért.
De sokszor kellene erről bizonyságot tennem.
Házasságunkból 2 fiúgyermek született. Felnövekedvén és megházasodva az idősebbik fiaméknál 3, a másik
fiamnál 4 fiú gyermek született. A 7.
unokám születése előtt terhessége
alatt a menyemnek egészségügyi
problémái voltak, nem volt kizárt az
előre hozott szülés sem. De az Isten
meghallgatta sokunk imádságát. A
9. hónapban és nem korábban, pici
problémával ugyan, de csodás kisfiú
született. Jó volt megtapasztalni az
Úr csodáját, nagy hatalmát.
Engedjétek meg, hogy most megosszak veletek 1-2 örömteli esetet.
A legnagyobb és legkisebb unokám kivételével a többi gyerek elég
sokat van nálunk, bár a fiatalabb fi-

am Nagyszőlősön él, de a gyerekek
nagyon szeretnek a nagyszülőknél
lenni falun, meg az unokatestvéreknél. Egy alkalommal arra mentem be,
hogy a nagyobbik unokám mondja a
többieknek, hogy senki sem mehet
az Atyához csakis az Úr Jézus által.
Egy másik alkalommal mondja az
egyik unokám a nagyapának, hogy
milyen nagy hatalma van Istennek, és
mi milyen porszemek vagyunk mellette. Nagy öröm számomra, hogy
már ilyen kicsi gyermekkorban így
szeretik Istent, és így beszélnek róla. Különösképpen még az is, hogy
alkalmunk van együtt templomba
is elmenni, ha itt vannak nálunk.
Hálás vagyok az Úrnak mindegyikükért. Tartsd meg Isten az unokáimat, hogy felnövekedvén az Ő
dicsőségére éljenek!
M. Piroska,
Kárpátalja, Beregszász
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Ha nem volnék hívő ember, akkor
ezt a mi családi esetünket a véletlenre fognám.
Református születésű vagyok és a
templomi istentiszteleten kívül a
házi bibliaórán is részt veszek. A
közös imánál a jelenlévők azt kérik
az Úrtól, ami nekik a legfontosabb
lenne. Én is azt kértem, ami a családunknál még hiányzik. Fiam és a
felesége már több éve házasok, de
sajnos eddig még nem jött el az áldott állapot. A mi kis csoportunkban
velem együtt rendszeresen imádkoztunk, hogy a jövő évben szülessen kis unokám.
Van egy lelki testvérünk – Ilike
–, aki igéket ír egy-egy papírra,
és év végén szétosztja közöttünk.
Nekem is jutott egy az új esztendőre:
„Gyönyörködjél az Úrban és megadja
szíved kéréseit”. (Zsolt 37,4)
Amikor elolvastam az igét, akkor
még nem sejtettem, hogy milyen időszak előtt állunk. Bebizonyosodott,
hogy az imának milyen nagy ereje van. Eltelt egy kis idő, és jött a
kellemes meglepetés. A fiatal pár
egyenesen az orvostól jövet hozta
megmutatni az ultrahangos felvételt,
ami bizonyította a borsó nagyságú
magzatot. Ezek után azért imádkoztam, hogy egészséges legyen a
baba. Mindnyájunk örömére július végén világra jött a várva várt
kislány, Patrícia.
Pici korában is olyan áldott természettel áldotta meg őt az Úr, hogy
szinte sosem sírt, jól evett, és sokat aludt. Sokáig anyatejjel táplálta
őt a menyem. Nyugodt volt és mosolygós. Nagyon szépen fejlődik, és
ma már 3 éves elmúlt, óvodába jár.
Sok örömet és boldogságot kaptunk
tőle, mert nagyon okos, értelmes,
kedves kislány. Ő az Isten ajándéka nekünk, biztos vagyok benne,
hogy az Úr meghallgatta kérésünket. Bizonyságtételemet a Zsoltárok
könyve 9,2 igével szeretném zárni:
„Dicsérlek Uram teljes szívemmel és
hirdetem minden csudatételedet”.
H. Irén, Komárom

Sokszor tapasztaltuk már, hogy a „szeretet ünnepe” gyakran, – néha még
az Isten gyermekeinek körében is –
az „ajándékozás ünnepévé” változik.
Talán megkockáztathatjuk, hogy úgy
mondjuk: lealacsonyodik.
Való igaz, hogy szeretetünket kifejezhetjük a másik ember felé azzal, hogy
kisebb vagy nagyobb értékű ajándékkal
lepjük meg. De mitől nagyobb, vagy
mitől kisebb az az ajándék? Attól, hogy
mennyit kellett a boltban fizetni érte? Vagy egyáltalán attól, hogy pénzt
adtunk-e érte, vagy „csak” személyes
odafigyelésbe, és egy kis törődésbe kelült? Mi az értéke annak a rajzocskának, amit a három éves „Kis unoka”
küld „Nanókájának”, mert lerajzolta az
ő házát, amiben lakik. A tízemeletes
„panelt” csupán egy görbe vonalakkal
rajzolt téglalap jelöli, benne egymás
fölött, kuszán, kisebb téglalapokkal,
ablakokkal, lent pedig egy nagyobb
négyszög, a bejárati kapu. Csakhogy
a kapu mellett félmagasságban ott
egy kicsi négyszög is, benne több
sorban pontocskákkal. Hát ez mi lehet? „Nem emlékszel Mami? Ott van
a kaputelefon!” Mitől vált értékessé
ez az ajándék? Ettől az utóbbi mondattól. Mert a szülő/nagyszülő örülni
tud annak, hogy a „kicsi” észreveszi,
és megfigyeli a dolgokat. Méghozzá,
milyen jól!
Az ajándékozás legegyszerűbb és leginkább gyakorolt formája az, hogy valaki
egy degeszre tömött bukszával elindul
a plázába, és onnan szatyrokkal megpakolva jön haza, amit aztán a szép,
színes papírcsomagolások követnek.
Ezeket át lehet még kötni aranyszínű
szalaggal, celluxszal ráragasztunk egy
– a „Sorsfordítóban” vagy akármelyik
keresztyén könyvesboltban vásárolható – igés kártyát, amire előzőleg
ráírtuk, hogy „Soha nem múló szeretettel kívánok Áldott Karácsonyi
Ünnepeket”, aztán kész. Az a jó, ha
megengedhetjük magunknak, hogy
az ajándék sok pénzbe kerüljön, mert
abból tudja a megajándékozott, hogy
mennyire szeretjük. Ezt évenként csak
egyszer kell megtenni, aztán nincs rá
tovább gond. Az sem baj, ha az ille-

tővel akár jövő karácsonyig nem is
váltunk szót, hiszen az ajándék egész
évben rólunk fog beszélni.
Ha véletlenül tovább ajándékozta valakinek, mert nem is örült az ajándéknak,
akkor lehet, hogy nem fog emlékezni
ránk, de hát mi sem sokat gondolunk rá
a közbenső időszakban. Lényeg, hogy
mi jó keresztény/keresztyén módjára
megtettük a magunkét, a „szeretet”
kifejezésére!

* * *

Az elmúlt karácsonyi időszakban találkoztam egy egészen másféle, talán úgy
is mondhatnám, „formabontó” ajándékozási formával. Nagyon megörültem, hogy ilyen is van. Valahogy úgy
vagyok vele, mint az a természettudós,
aki egy addig ismeretlen növényfajtát fedez fel, s igyekszik minél előbb
közzétenni a szakirodalomban, nehogy valaki elorozza tőle a felfedezés dicsőségét. (Én is ezért sietek írni
erről a felfedezésemről.) Talán még
az is meglehet, hogy az ő nevét fogja
viselni a felfedezett növényfaj. Mert
ez, amit én most karácsonykor felfedeztem, igen nagy dolog ám, nem
gyakran lehet találkozni ilyesmivel.
Talán csak a kihalás szélén álló „sarki medvékhez” tudnám hasonlítani.
(Úgy tudom, az is egy olyan állatfaj,
aminek a populációja megállíthatatlanul csökken. Minden évben kevesebb van belőlük. Félő, hogy egyszer
csak teljesen kipusztulnak.)
Történt egyszer, hogy az egyik hívő
gyülekezetben valakinek a bizonyságtételében szó esett egy Anyukáról, aki
egyedül neveli három gyermekét. Csak
úgy, a havi GyES-ből, mert a három
gyerek mellett akkor se nagyon tudna
dolgozni, ha akadna is munkalehetőség, de hát nem akad. Úgy nevezném ezt a bácsit, aki a bizonyságtételt
mondta, hogy az „időhosszabbításos
bácsi”, mert tizenöt évvel ezelőtt kapott egy súlyos rákbetegséget, amivel
megműtötték (azóta még kétszer másikkal is). Az ilyen műtétek után két
évvel, az emberek meg szoktak halni,
de ő nem halt meg a szokott időben.
Úgy mondja magáról, azért nem halt
meg, mert „időhosszabbítást” kapott
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az Úrtól. Ez a bácsi, valami kiszuperált ajtót szeretett volna szerezni nekik a házukhoz, mert nagyon gyatra
volt a régi. A szél, meg a macskák szabadon ki-be jártak rajta. Ez a testvér
– az „időhosszabbításos” – pedig azt
gondolta, hogy a tél beállta előtt jó
lenne ezen változtatni valamit. (Azt
hiszem, azóta meg is oldották ezt a
problémát.)
Nem sok idő múltán, amikor már a
tél kezdett kopogni a naptár lapjain,
telefonon felhívta valaki „időhosszabbításos bácsit” a gyülekezetből: mondaná már meg neki, szüksége lenne-e
annak a három gyermekét egyedül
nevelő anyukának egy kis karácsonyi ajándék csomagra?
Persze, hogy szüksége lenne! Meg is
adta a címüket, meg a telefonszámot.
Hátha bemennek valami ALDI, vagy
SPAR félébe, jól bevásárolnak, aztán
kicsit könnyebb lesz majd nekik a karácsony. Meg hát „ajándékozni öröm”,
meg ilyesmi.
Volt telefonegyeztetés, meg minden. Szépen elmúltak az ünnepek is.
„Időhosszabbításos bácsi” már alig
emlékezett a dolgokra, amikor meghallotta, hogy valóban jártak ott a
„világvégén” ezek a testvérek, méghozzá családostul.
Valahogy így mesélte el az Anyuka,
beleszőve azt is, ami a találkozásuk

előtt történt, mert a látogatók azt is
elmesélték. Azt gondolom, hogy szóról szóra igaz lehet a történet, de ha
valaki másképp emlékszik rá szóljon,
mert én is csak úgy hallottam attól
az Anyukától.
Szóval a dolog úgy történt, hogy az a
házaspár – adnék nekik valami olyan
„fedőnevet”, amin emlegethetem őket
–, mert nem akarom megsérteni az
inkognitójukat. A továbbiakban tehát
az Apukát „Milánnak”, az Anyukát
pedig „Naominak” fogom nevezni.
Tehát az a házaspár a Gyülekezetből
először felhívta telefonon az Anyukát:
„meglátogatnák őket egy kis karácsonyi
ajándékkal, ha elfogadnák”. Aztán a
látogatás, a megbeszélt időben meg is
történt. Milánnal és Naomival együtt

mentek a gyerekeik is, egy kislány,
meg egy kisfiú. Ennek az okát, hogy
a gyerekeket is vitték, senki nem tudta megfejteni, mert nem volt olyan
nagyon sok cipekedni való. Csak az
„időhosszabbításos bácsi” mondta:
„Azt gondolom, nagyon jól tették a
szülők, hogy a gyerekeket is magukkal vitték, mert így az adakozás, és a
mások iránti szeretet kifejezése természetessé, életszerűvé válik a kicsinyek
számára.” Naomi és Milán elmesélték
az Anyukának, hogy beszéltek a gyerekeiknek arról, hogy vannak valahol
olyan gyerekek is, akiknek sokkal szegényesebben kell élniük, mint nekik.
Sokkal kevesebb szeretetet kapnak,
mert az apukájuk nem él együtt velük, elhagyta őket, ezért ezeknek a
gyerekeknek jobban szükségük van
arra, hogy az igazi szeretetet megtapasztalják.
Ha a Jó Isten a legdrágábbat nem
sajnálta nekünk adni, amikor az Úr
Jézust leküldte közénk Megváltónak
– Akinek a születése megünneplésére éppen most készülünk –, akkor mi
is megtehetjük, hogy olyan ajándékkal szerezzünk örömet valaki másnak, ami nekünk is nagyon kedves.
Jó lenne, ha a kislány kiválasztana
a legkedvesebb játékai közül kettőt,
a kisfiú pedig valami fiú játékot, az
ő kedvencei közül. Így került plüssállatka mindegyik kislánynak, és
meccsbox autó a kisfiú számára, három is. Kicsit beszélgettek, imádkoztak, meg Bibliát is olvastak. Nem sok
idő múlva úgy érezték, mintha már
régen ismernék egymást, pedig életükben most találkoztak először. Azt
hiszem, Naomi mondta, vagy Milán,
nem tudom biztosan, hogy erre a látogatásra a Jó Istentől kaptak vezetést,
s ők csak az Úr útmutatását akarták
követni. Ezzel azt is kifejezték, hogy a
köszönet tulajdonképpen nem is őket
illeti meg, hiszen az egészet nem is
ők találták ki.
Nahát, ez volt az a „ritkaság”, amit
felfedeztem. Jó lenne ezt a környéket,
(vagy Gyülekezetet) „Természetvédelmi
Területté” nyilvánítani. Talán még érdemes lenne az EU-ba is felterjeszteni,
mint valami „Fokozottan Védett” értéket. Hátha valahogy el lehetne szaporítani, mint „Hungarikumot”.
Az az „időhosszabbításos bácsi” még
olyat is talált mondani: „Ha ez a különlegesség elterjedne Magyarországon,
az még az ország felemelkedésére is
hatással lehetne.”
Lehet, hogy igaza van!
N. Rezső

József, az ács
Istennel beszél
Magasságos,Te tudod: nehéz ez az
apaság,
Amit az én szegény vállamra tettél.
Apja volnék, – és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek... ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak nap, hold,
csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.
Gyönyörűséges és szörnyű szemek,
Oly ismerősek, s oly idegenek...
Ez az ács–műhely... ezek a forgácsok...
Mit tehettem érte?... Mit tehetek?
Én tanítottam fogni a szerszámot,
Mégis rá fogják majd a kalapácsot.
Úgy félek: mi lesz?
Most is ki tudja, merre kóborog,
Tekintetétől tüzet fog a műhely,
Tüzet a világ, s egyszer ellobog.
Ó, jó volt véle Egyiptomba futni
S azután is óvni a lépteit,
Fel a templomig, Jeruzsálemig,
Míg egyszer elmaradt...
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja
Borzolta szürkülő szakállamat,
Ezüst nyomot hagyott már akkor is,
Komoly nyomot parányi rózsaujja.
S most olyan más az útja...
Vezetném és Ő vezet engemet.
Csak azt tudom, a Te utadon jár,
Magasságos,
De ki tudja a Te ösvényedet?
Te vagy az atyja, – én senki vagyok,
Az Evangéliumban hallgatok,
S hallgat rólam az Evangélium.
Reményik Sándor

A bölcs tanítót megkérdezi a tanítványa: – Tanító, miért van az, hogy
ha valaki a szegényhez fordul, az segít, ha tud, de ha a gazdaghoz fordul
a bajával, az meg sem látja.
Azt mondja a bölcs: – Lépj az ablakhoz, nézz ki. Mit látsz?
– Utcát, jövőmenő emberekkel, állatokkal, járművekkel.
– Most lépj a tükörhöz. Mit látsz?
– Csak magamat.
– Látod, az ablak is üveg, a tükör
is üveg, csak a hátán van egy kis
ezüstréteg, de az már elég ahhoz,
hogy az ember semmi mást ne lásson tőle, csak saját magát.
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A Rajna melletti Kölnben történt,
nyár kellős közepén. Mögöttem volt
egy hosszú év felőrlő szolgálata, és kikapcsolódásra vágytam. Már elrendeztem a szabadságom ideje alatti
helyettesítést, a bőröndöket becsomagoltam, megváltottam a jegyeket, éppen indulni akar tunk. Akkor
csengettek. Kis fickó lépett be, és így
szólt: „Az öreg F. úr, a Rajna utcából
halálán van, és arra kéri Önt, hogy
vigyen úrvacsorát neki.”
Nem ismertem a nevet. Meg az utazás is szorongatott.
„Jól van fiacskám, az úrvacsora
természetesen nem tűr halasztást, de
néhány utcával odébb kell menned,
ahhoz a lelkészhez, akinek a kerületében a beteg lakik. Egyébként amint
látod, éppen utazni akarunk.”
A kicsi a fejét rázta: „Nem, F. úr kifejezetten megmondta, hogy senki mást
nem vihetek, csak Önt.”
Be kell vallanom, hogy ez a hívás most
nagyon alkalmatlan időben érkezett.
Mivel az embert nem ismertem, semmi okot nem láttam arra, hogy éppen
én menjek hozzá. Ezen kívül az illetékes lelkész kiváló ember volt, aki
legalább olyan jól elvégezhette ezt a
szolgálatot, mint én. Viszont egy haldokló kívánságáról volt szó. Ha elutasítom, a nyugtalanság elrontja egész
utazásomat, így aztán mindent félretettem, elővettem a szent edényeket,
és elindultunk. A Rajna utca csak pár
percnyire volt, kis vezetőmtől a házszám után érdeklődtem.
„Csakhogy ő nem a lakásán van, hanem a Rajnán” – felelte a gyermek.
„A Rajnán? Ugyan hol?”
Elindultunk tehát a Rajna mentén
felfelé. Félórás gyaloglás után a fiú
megállt. Azon a környéken, ameddig csak a szem ellátott akkoriban
még egyetlen ház sem állt. Az egész
Rajna-part tele volt épület törmelékkel, kavics- és kőkupaccal, mert éppen akkor épült az új kikötő. Hatalmas
bazaltfal meredt a Rajna vizéből félig készen az ég felé. A kikötőhídból,
mólóból még semmi nem volt látható. A kicsi a keskeny falra mutatott:
„Oda kell felmennünk.”
Utána másztam. Végigmentünk a fal
keskeny párkányán. Baloldalon a folyó
zúgott, jobbra, a szárazföld felé óriási mélység tátongott. Óvatosan követtem a legénykét a nyaktörő úton.

Végül megállt és egy hajó felé bökött:
„Ott van!”
Hatalmas, kétkéményes luxusgőzös
volt. Fehér színével, sok ablakával úgy
ringott a vizén, mint valami hattyú.
Sokszor láttam vidám utasokkal
zsúfolva a Köln és Mainz közötti
útvonalon.
De hogy fogunk átjutni? Kikötőhíd
nem volt, a csónakot sem lehetett elérni a magas kőfalról; csupán egy nagyon keskeny deszkát fektettek át a
bazaltfaltól a hajóig. Magasan a víz
felett himbálódzott, de járható utat
csak azoknak jelentett, akiknek nem
volt tériszonyuk.

A kicsi ügyes, gyakorlott mozdulattal
átszökdécselt, és hamarosan eltűnt a
hajó belsejében. Mikor a deszkának
az ugrás miatti alapos kilengése megszűnt, én is követtem őt, félig-meddig felkészülve rá, hogy lezuhanok a
Rajnába, melynek tajtékzó zöld hullámai ott habzottak lábam alatt a
mélyben.
Végre szerencsésen átjutottam. A kapitány fogadott: „Örülök, hogy eljött
lelkész úr! Az öreg F. sóvárogva várta. Sok-sok éven át vendéglős volt gőzöseinken, mindnyájan szerettük és
megbecsültük. Utolsó utunkon hirtelen súlyos beteg lett, nem lehetett
már hazaszállítani. Fájdalma nincs,
de az orvos semmivel nem biztat és ő
maga is tudja, hogy halálán van.”
Bevezettek egy nagyon barátságosan
berendezett kabinba. A fehér füg-

gönyöket felhajtották, s a ragyogó
napsugár betűzött a tiszteletre méltó, ezüsthajú öregemberre, aki erőtlenül pihent a párnák között. Arcán
lázrózsák égtek, s ez bizonyos fiatalos
külsőt kölcsönzött neki. Láztól csillogó szeme vágyakozó kifejezéssel pihent meg rajtam.
„Ó de kedves! Nagyon kedves, hogy
eljött!” –, mondta szívélyes kézszorítással. „Olyan sokszor hallgattam a
templomban az Ön prédikációit, ezért
volt a szívem vágya, hogy még egyszer
meglátogasson. A kisfiú említette, hogy
éppen utazni akart. Köszönöm, hogy
mégis eljött!”
Aztán elmondta, hogy már húsz éve
hajózik a Rajnán oda-vissza, mindig
makkegészséges volt, de most egy
tüdőgyulladás leterítette, rendkívül
gyengének érzi magát.
Rajnai utazásairól átfordítottam a
szót arra az utolsó nagy útra, mely
előtt most áll. Élete hajóján nemsokára felszedik a horgonyt, és megindul egy egészen más úton, mint amin
eddig járt.
„Úgy van, lelkész úr”– felelte mosolyogva –, „közel van ez az utazás, de
nem félek tőle. Tudja melyik az énekem? Az, amit olyan sokszor énekeltetett a templomban és aminek mindig
annyira örültem:”
Vagyok a föld vendége,
nincs itt örök tanyám.
A menny az utam vége,
ott van az én hazám.
Itt sír felé visz lábam,
ott örök béke vár
az Isten irgalmában,
s nem lesz több munka már.
Ifjúkoromtól kezdve
mi más volt életem,
mint bú és baj keserve?
Ha rá emlékezem,
hány éjjel, mennyi reggel
szállt el fejem fölött,
míg szívem gyötrelemmel
és gonddal küszködött!
Ott fenn az otthonom,
hol az égi trón előtt
megannyi angyal hódol,
s dicséri, áldja Őt,
ki mindent jól igazgat,
ki mindent megtehet,
ki mérhetetlen gazdag,
ki Úr minden felett.
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Öröm, mit szívem óhajt,
éltemnek csillaga,
ha búcsúm int, Te vonsz majd
orcád elé, haza.
Az öröm, üdv honába
ott bevonulhatok,
és szentek táborába
mint nap, ragyoghatok.
Ott lakni, ott szeretnék,
hol koronás sereg;
s örökre, nem mint vendég,
dicsérni szent neved,
nagy tetteidről szólva,
ki üdvöm vagy nekem,
s hitványságból feloldva
nyugodni szíveden.
„Tudja lelkész úr, ez a költő az én
emberem. Nálam mindjárt az apostolok után következik. Amit az énekeiben mond, az szinte olyan, mint
Isten szava.”
Megkérdeztem, ismeri-e az igazi kormányost is, aki egyedül képes átvinni
őt a halál folyamán.
„Ismerem, persze hogy ismerem” – felelte élénken. „Mindennap velem jött
a Rajnán oda és vissza.” Aztán máris
folytatta, mint aki az énekeskönyvet
a szívében hordja:
„E fény az égnek fénye, Jézus, Isten
Fia, hajótörött reménye, mely meg
nem ing soha. Koronám éke, drága
Megváltóm, szent remény, az értelem
világa, a földi, égi fény.”
Aztán arról beszélt, hogy rajnai utazásain sok ezer ember számára teríttetett asztalt.
„De most egy másik asztalhoz készülök,
melynek már régóta örülök. A menynyek országának asztalához!”
„Akkor bizonyára vágyik rá, hogy még
egyszer megterítsem itt az égi asztalt
a szent úrvacsorával.”
„Ó igen, ez a legforróbb vágyam!” És
azonnal újra idézni kezdte kedvenc
költőjét:
Bizalmamat Krisztusnak
szent vérébe vetem.
Örök, igaz javamat
csak benne lelhetem.
E földi, gyarló létben
érdemem semmi nincs,
mit Krisztus szerzett nékem,
az, az csupán a kincs.
Kértem, hogy maradjon nyugodtan
fekve. De hallani sem akart erről,
pedig nagyon gyenge volt. Fel kellett támogatnom, és úgy ült hófehér
ingében, mély áhítattal.
A bűnvallást szóról szóra, hangosan

velem mondta. A gyónó kérdésre határozott igennel felelt. És utána olyan
hálás, olyan boldog arckifejezéssel fogadta az úrvacsorát, mintha maga a
láthatatlanul jelenlevő Megváltó nyújtotta volna.
Arcán csodálatos öröm ragyogott; ritkán láttam ilyet haldoklóknál. Amilyen
alázatosan a gyónást végezte, az nem
az un. „szegény bűnös” magatartása volt, sokkal inkább egy gyermek
öröme, aki már alig várja, hogy hazaérjen. Mintha máris hallotta volna
a mennyei harangszót. És amikor az
atyai házról kezdtem beszélni, mely
hamarosan kitárja kapuját, ismét
megszólalt:
Szemem ha itt lezárul,
nem érhet semmi vész;
menny ajtaja kitárul,
s enyém az égi rész.
Itt sokszor hull a könnyem,
és nem lelek vigaszt,
de Jézus látja terhem
s megédesíti azt.
Szívem búját felejti
és háladalba kap,
örömmel, dallal zengi,
hogy pirkad már a nap.
Jézus az éltem napja,
Ő világol nekem,
mi szívem dalra hajtja:
ott van a mennyben fenn.
Valósággal nehezemre esett, hogy
Istennek ettől a drága gyermekétől
elváljak, aki fél lábbal már a mennyben volt. Mert ilyen csúcsokon a lelkész is csak ritkán jár, de búcsúzni
kellett.
Még egyszer kezet nyújtott és így
szólt: „Lelkész úr, Ön most elutazik,
én is útra kelek. Ezen a világon nem
találkozunk többé. De odafönt, odafönt! Ó kikkel fogok ott találkozni!
Pál apostollal és Jánossal, és a többi
sok-sok kedves emberrel – de legjobban mégis az Úr Jézusnak örülök. Ő
segített rajtam, Ő fogadott kegyelmébe,
és megbocsátotta minden bűnömet!
De Önt is viszont fogom látni. Isten
őrizze meg, töltse be Szent Lelkével,
hogy még sok-sok léleknek megmutathassa a mennybe vezető utat!
Viszontlátásra odafönt!”
Ludwig Scnellerr –
Evangéliumi Kiadó

Az öreg hajós balladája
Sómarta, hínárlepte, vásott bárka.
Csoda, hogy még a felszínen marad.
Moszatok, csigák martak oldalába.
Rozoga, múzeális, vén darab.
A vén hajós az árboccal bajolgat.
Vitorlát rángat... Túl gyors az iram.
Egybemosódik már a múlt s a holnap.
Közelg a part. – Ó, irgalmazz, Uram!
Ezer vihar közt érkezett e szirthez,
Mely forgácsot csinál belőle tán.
Jó lenne látni, a vén harcos mint lesz
Nyertes bajnok a hosszú harc után.
Szép kikötőből indult, ifjú hévvel.
Csattogtatta vitorláját a szél.
Nem értette, a mentőöv miért kell,
S feje fölé az oltalmas fedél.
Őseitől egy kopott Könyv maradt rá,
Az szolgált biztos iránytű gyanánt;
Az kötözte meg, az tette szabaddá,
Az oldotta, ha rátört: a magányt.
A mélység torka gyakran tágra tárult,
Hogy elnyelje e csöpp kis csónakot,
De Isten karja szelíden alányúlt,
Szabadulást és új reményt adott.
Beszélik hajlott, őszfejű halászok,
Hogy jön még egy nagy próbatétel itt,
A végső part előtt. – Egy ősi átok
Szerint itt minden sajka széttörik.
Végetér minden. Hádész nem ereszt el...
Ő maga talán mégis partot ér;
Ha ráégett szívére a kereszt–jel,
Megmenekül – a Jézus Krisztusér’.
Rémek jönnek, hogy hitét elemésszék.
Körötte örvény, vad hullámhegyek.
De vén szívében éled a reménység:
A túlpartról Valaki integet.
Gerzsenyi Sándor
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Ne azt kérdezzük, miért történnek
rossz dolgok, hanem azt, hogy mi
lesz, ha jó emberekkel rossz dolgok
történnek. A válasz az, hogy MÉG
JOBB EMBEREKKÉ VÁLNAK!
Az élettől kaphatunk kisebb nagyobb
pofonokat. De mi van azokkal, akik
rendkívüli ütést szenvednek el? Ők
vajon hogyan reagálnak? Leírok most
két igaz történetet. Itt a főszereplők
igazán óriási arcul csapásban részesültek.

* * *

Az első a II. világháború idején játszódott. Egy jónevű zsidó pszichiáter
megkapta az engedélyt, hogy elhagyhatja Németországot, és angol területen praktizálhat és taníthat. Mivel
a zsidók feje felett egyre sötétedtek a
viharfelhők, és az üldözés szele már
megcsapta az izraelitákat, az orvos
megörült az engedélynek, és csomagolni kezdett. Indulni akart, mielőtt
még nagyobb bajok nem robbannak
ki az országban. De akkor eszébe villant, hogy mi lesz idős szüleivel? Ők

Amikor a hívő családban megszületett az ikerpár és Máténak,
Márknak nevezték őket a látogatók
mosolyogva mondták, hogy kellett volna még a két evangélista
is. Mire az apuka elnevette magát: De hiszen ott volt, hiszen az
orvos neve Lukács János volt.
Az óvodás Kristóf fáradtan roskadt le a szék mellé, ráhajtotta a
fejét és nem volt hajlandó onnan
semmilyen biztatásra se eljönni.
Kis huga ezt mondta: – Biztos nagyon fáradt, az a baj. Növérkéje
igy válaszolt: – Á, szerintem nem.
Szerintem azért szomorú mert neki még nincs olyan felesége, mint
anya.

nem kapták meg az utazási engedélyt.
Tiszteld apádat és anyádat, jutott eszébe a Tízparancsolatból. Fogta és öszszetépte a hivatalos dokumentumot.
Németországban maradt a szüleivel.
Megjárta a poklok poklát, a koncentrációs tábort is. Amikor ott meztelenre
vetkőztették és megalázták, egy fogadalmat tett. Tudta, hogy bár mindenét
elvették, egy dolgot nem vettek el tőle,
szabad akaratát. „ÉN DÖNTHETTEM
EL, HOGYAN REAGÁLOK A POKOLI
ESEMÉNYEKRE.” Valóban, tiszta lelkiismerete megmaradt, és a háború
végén emelt fővel távozhatott onnan.
Sőt mivel temérdek ideje volt a fogságban gondolkozni, egy nagyszerű
orvosi pszichiátriai módszert is kidolgozott, amivel később világhírűvé
vált. POZITÍV EREDMÉNYE LETT
A HOLOKAUSZT-BÉLI HORROR
ÉLMÉNYEKNEK! Jó döntést hozott.

* * *

A másik történet napjainkban történt meg. Gloria King-nek, egy
Kaliforniában élő asszonynak a kisfia nyitott gerinccel jött világra. Az
orvosok három napot adtak a gyereknek, annyira súlyos volt az állapota.
Az apa mikor meghallotta a rossz hírt,
cserbenhagyta családját és távozott.
Az anyának egyedül kellett gyerekét
felnevelnie. Jeff életben maradt, de
nyomorék lett. Nehéz idők jöttek a
családra anyagilag, lelkileg és testileg. Az egyik vasárnap Gloria beteg
gyermekét a tv elé tette, és bekapcsolta neki a „babysitter”-t. Pont az egyik
lelkész kezdte igeszolgálatát: „Ez az a
nap, amit az Úr szerzett. Örvendjünk
és vigadjunk e napon!” A gyereket és
anyját megérintették ezek a szavak.
Kezdték rendszeresen nézni és hallgatni Isten szavát. A kisfiú életébe egyre
több öröm és remény költözött, miután elfogadta az Urat megváltójának.
Pedig az élet nem bánt vele kesztyűs
kézzel. 27 operáción kellett átmenni
és 18 éven keresztül hordták vese dializisre. Végül mindkét lábát levágták, a szíve felmondta a szolgálatot,
és húsevő baktérium támadta meg a

szervezetét. De a fiatalember ennek
ellenére sem vesztette el örömét és
békességét. Sőt, ahogy művészi ambiciója feltámadt, még kész volt kiállítást is csinálni képeiből, kerámiáiból.
Gyermeki hittel ragaszkodott Jeff az
Úrhoz, még édesanyjáénál is több volt
a hite. A gála program, a művészi kiállításának hetén nagyon megbetegedett a fiú, vérmérgezést kapott. Be
kellett vinni a kórházba. Az anyuka az
ablaknál állt és sírt. Kilátástalannak
nézett ki minden. Emellé óriási hóvihar tört ki azon a napon, ami nem túl
gyakori azon a vidéken. De Jeff kitartása és hite töretlen volt, bízott teljes
szívéből, hogy sikerül a gála megnyitója. Címe: „Szárnyaimat emelő szél.”,
amelyben a fiú hitéről tett bizonyságot. Rosszak voltak a kilátások, szinte
lehetetlennek tűnt elhagyni a kórtermet. De az utolsó pillanatban lejjebb
ment a láza, és az orvosok kiengedték a kórházból. Az ápolónők gyorsan szmokingba öltöztették a gyenge,
de örömtől ragyogó fiút. Te kishitű,
mondta anyjának Jeff mosolyogva. 150
bátor ember – aki nem félt vezetni a
jeges úton –, jelent meg az ünnepségen. Jeff mindenkit kedvesen üdvözölt, és kezet rázott velük. Még két tv
állomás riportere is megjelent, és a
szokatlan gála műsorból szenzációs
hír kerekedett. „ ISTENNEL SEMMI
SEM LEHETETLEN!” – mondogatta
a testileg nyomorék, de lelkileg egészséges srác. Mikor 35 évesen Isten magához szólította, a fiúban nem volt
semmi keserűség. Maga után hátrahagyott naplója is tele van optimizmussal. Ismerősei és családja mind
szerették, és példát jelentett nekik Jeff
élete. Temetésén édesanyja is megszólalt. Nem elkeseredve, hanem hálával Isten felé. Bár az orvostudomány
csak pár napot adott Jeffnek, de 35 év
lett belőle. Az anya mint egy második
születésnapnak nevezte ezt a napot,
mikor fiát átadta Teremtőjének. Isten
kegyelméből és az emberek szeretetéből Jeff élete nemcsak tűrhetővé,
de csodálatossá vált.
S.-né Sz. Erzsébet, Debrecen
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Az Úr valóban csodálatosan munkálkodik. Az útja rejtve van. Gondolatai
nem a miénk. Csak türelmetlenek vagyunk, és nem tudunk várni az Úr szabadítására. A magunk gondolatai szerint
cselekszünk, ez pedig sokszor nem sikerül. Jó várni az Úrra türelmesen, én
is már sokszor megtapasztaltam.
Középiskolába polgáriba jártam, a
zárdába. Utolsó évben megkérdezte
a Tisztelendő főnök nő, hogy kislányok
ki hova szeretne menni továbbtanulni. Négyen elhatároztuk, hogy bent
maradunk apácának, és onnan megyünk továbbtanulni. Azt kérdezték tőlem, hogy Irmuskám van-e
gazdag rokonotok, aki kiházasítana.
Mert tudták, hogy anyagilag nem
állunk jól. Hatan voltunk testvérek.
Édesapám csak még péksegéd volt.
A mestervizsgára készült, de dolgozni és tanulni bizony nem volt
könnyű. Így aztán gondoltam, hogy
elmegyek a gazdag rokonokhoz, és
megkérdezem, tudnának-e segíteni. Nem szóltam én a szüleimnek
sem erről. Tizennégyen voltak édesapámék testvérek. Nem sikerült az
igyekezetem. Azt mondták, nincsen,
hogy tudnának adni. Nagyon elszomorodtam. Ugyan a magam feje után mentem, meg kellett volna
beszélnem először az Úrral, aztán
a szüleimmel.
Szomorúan teltek napjaim. Nehezen
nyugodtam meg. Sértődés meg igazán
harag is volt bennem az iskola főnökség iránt. Eszembe jutottak a könyvek amikor olvastam. Ott volt Müller
György, aki egy egész árvaházat sok
gyerekkel tartott fent, hitből. Mikor ő
a gyerekekkel volt, vagy prédikált az
alagsorban, a hitbéli vének imádkoztak, hogy a szenthelyről jöjjön segítség.
S a jó Isten csodálatosan mindig megmentette őket az éhinségtől. Reggelre
nagy szekér érkezett, tele ennivalóval.
Az árvaházhoz egy fillérjük sem volt,
s milyen csodálatos volt ez. Eszembe
jutott, hogy akinek hite van, annak az
anyagi dolgok nem számítanak, ha az
Úrra bízzuk magunkat. Így van a Máté
evangélium 11,28. versében is megírva:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan akik
megfáradtatok és meg vagyok terhelve,
és én megnyugosztlak titeket.”
Én is sokat mondom ezt az igét. Most
hogy így visszagondolok, akkor még
nem ismertem a bibliát, nem is hallot-

tunk róla, de azt nem értettem sehogy,
hogy akinek hite van, az anyagit kér
tőle. Hát bizony volt bennem érthetetlenség még harag is netán. Azonban
megbántam, és megbocsátottam
nekik. A jó Istennel is lerendeztem a
dolgot. Így aztán elmentem világi iskolába. A zárdát épp megszüntették
1948-ban, akkor végeztünk. A MÁV-hoz
jelentkeztem Szegedre, mert hirdették. Személypénztáros, távirász és
forgalmista tanulókat kerestek. Én

Karácsonyi sütemény
Végy egy kilogramm jó meleg szeretetet!
Szitáld át a türelem szitáján, nehogy
pletykamag kerüljön bele!
Gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel és
takard le tiszta jókedvvel!
Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél!
Szórd meg asszonyi kacagással, és tégy rá
pár csepp nyugodt megfontolást!
Vágd fel annyi darabra,
hogy eggyel mindig több legyen,
mint ahányan az asztalnál ültök, hiszen
mindig akad valaki, aki még rászorul.”
is jelentkeztem személypénztárosnak. Önéletrajz kellett, ideges voltam,
mert mindent pontosan be kellett írni,
hol tanultam stb. Aztán jött a felvételi,
ami sikerült. Aztán a vizsgák. 2 éves
volt az iskola. Az Úré a hála és dicsőség, sokat imádkoztam. Kecskemétre
kerültem, mondom hogy mélyvízbe
dobtak. Két hónapig segítséggel, aztán
egyedül. Elég nehéz volt, és idegen,
de velem volt az Úr. 24 órai szolgálat
után zárlat. Egyezni kellett a jegyek
árának a bevétellel.
Közben hazajárhattam szabadnapokon.
Egy ismerős varrónőm bemutatott a
rokonának, aki itthon volt szabadságon, mert katona volt s tisztiiskolába
járt. Többször találkoztunk, 2 évig voltam a menyasszonya, és megesküdtünk, mégpedig templomban. A pap
ráadta a bő köpenyét, a karimás kalapot, megkértük a két tanút, s Isten
előtt házasságot kötöttünk. Szüleim is
örültek. Szeretet volt a szívünkben. 42

évig éltünk békességes boldogságban.
2 gyermekünk született. Aztán én újra
tanultam, mert nem járhattam vidékre a MÁV-hoz. Az élelmiszeriparit végeztem el. Egy áruházba kerültem pult
mögé, ahol kenyér, sütemény volt, néha
a csemegén is besegítettem. A férjem is
tanult, kőműveseknél dolgozott. Aztán
elvégezte az üzletvezetőit, szakács tanfolyamot, de nem akarom részletezni.
Jöttek aztán a nehéz napok is. Engem
nem fogadtak be a katolikus egyházba,
mert a reformátusokhoz jártam. Így
aztán konfirmáltam, megismertem
a bibliát, a mai napig ez a legdrágább könyvem. 1971-ben a férjem
beteg lett. Első infarktus érte, 40
éves volt. Mikor felerősödött, akkor fogadalmat tett, átadta életét
az Úrnak, megtért, újjászületett,
és én is. A gyerekeinket hitben neveltük, az unokákat is, a magot elhintettük nekik, a növekedést pedig
a mi Urunk adja. Aztán múltak az
évek, jöttek a szomorúságok, a férjem 5 infarktus után az Úrhoz költözött, de még segített eltemetni a
szüleimet, testvéreimet, s utoljára
ő ment el. Ilyen csodálatos az Úr,
hogy nekem is mennyi erőt, békességet adott a szívembe. Néha még nehéz. 20 éve egyedül vagyok az Úrral,
aki a támaszom, erősségem, minden napon, megadja az erőt, amire szükségem van. Dicsőség Néki.
A férjem amikor csak tehette, ment
a magnóval, és felvette az evangéliumot, vitte az öregeknek, betegeknek.
Utána én is folytattam az Úr erejével.
Sokaknak bizonyságot tettünk, hogy a
jó Isten milyen nagyon szereti az embert, kegyelemből az Ő szent Fiáért az
Úr Jézusért, ki él, és mindnyájunkat
hív, hogy a rosszat elhagyjuk, megbánjuk. Ő értünk szenvedett, hogy nekünk
örök életünk legyen.
Olyan sokat gondolok az elmúlt évekre, hogy mennyire szerettem már kislány korom óta Jézus Krisztust. Most
is ugyanúgy, ha valami baj van, Hozzá
megyek, nem emberekhez panaszra.
Mindig mondom a szomszédaimnak
is. Sokat törődtek velem, még a mai
napig is. Ez is az Úr Jézustól van.
Elnézést hogy ennyit írtam. Hát így
gondolta az Úr jóra fordítani az én
életemet. Hálával dicsőítéssel áldozom érte.
H. Imréné, Kiskunhalas
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Rövid hírek
December elején Budapestre látogatott az angol TWR igazgatója
Russel testvér és kedves felesége,
s így alkalom adódott a személyes
találkozásra. Jó volt látni, hogy angliai testvéreink szívükön viselik a
magyar evangéliumi rádiózás sorsát. Imádkozzunk mi is értük!

***

December 9-én tartottuk munkatársaink, önkéntes segítőink, és a
TWR Európa néhány munkatársának részvételével idei adventi
évzáró összejövetelünket, melyen
megemlékeztünk a TWR 60. születésnapjáról.

***

A Budapest területén fogható
Kontakt rádió (FM 87,6) illetve
a Rádió Szentendre (FM 91,6)
naponta sugározza a Mera rádió
műsorát.

„Az Úrral dicsekszik lelkem” pályázat kapcsán érkezett írások közül az alábbi levélíróknak küldtünk
jutalmat:
Bántó Ernő, Románia
Berta Gáborné, Szeged
Gaál Istvánné, Farád
Gyaraki Gáborné, Békés
Hostina Irén, Komárom
Juhászné Tamás Adél, Pécs
Kovács Józsefné, Budapest
Kovács Sándorné, Miske
Molnár Piroska, Beregszász
Nagy Rezső, Budapest
Novák Mihályné, Jánoshalma
Sch.-né Gyaraki Ágnes, Derecske
Székely Gézáné, Tab
Tóth Irén, Szlovákia
Török Sándorné, Mátészalka
Sparksné Sz. Erzsébet, Debrecen
Hollósy Imréné, Kiskunhalas
Szabadiné K. Edina, Kecel
Szeretettel bátorítjuk kedves olvasóinkat, hogy kísérjék figyelemmel
az újságunkban megjelenő pályázatokat és írásaikkal, bizonyságtételeikkel segítsék munkánkat.

Szeretettel bocsátom közre testvéreimnek bizonyságtételemet, melyet 7
évvel ezelőtt, első gyermekünk érkezésekor megtapasztaltunk. Ezeket a
sorokat még akkor leírtam, hogy emlékoszlopként, a többi között ez is ott
álljon szemeink előtt, és az Úr munkáját és csodáit látva életünkben, a
hála és dicséret soha ki ne fogyjon a
mi szívünkből és szánkról..
Az idén nyáron (2007) volt egy éve
annak, hogy férjemmel az Úr előtt házasságra léptünk. Visszatekintve azt
mondhatom el, hogy nem volt eseménymentes már ez az egy év sem, hiszen
többek között ez idő alatt államvizsgáztunk mindketten. Az egyébként
amúgy is eseménydús napjainkban
azért ennek ellenére gyakran előjött bennünk hol jobban, hol kevésbé a gyermekáldás kérdése, ami úgy
tűnt, késik. Betudtam én ezt már annak is, hogy volt egy olyan titkos vágyam még a menyegzőnk előtt, hogy
olyan jó lenne, ha az Úr addig, míg
ezt az utolsó évet be nem fejezem a
főiskolán, nem adna gyermeket. Nem
imádkoztam én ezért, de magamban
azt gondoltam, így lenne a legjobb.
Persze ugyanakkor azért mindig vártam az ellenkezőjét is, hiszen soha
nem tettünk ellene semmit. Egyszer
azonban, amikor éppen jobban foglalkoztatott ez a kérdés (látva több
kismamát körülöttem), összetörtem,
az Úr elé borultam és bocsánatot kértem azért, hogy olyan önző módon, a
saját kényelmünket keresve, ilyenre
vágyakoztam. Tudtam, az Úr megbocsátott, és a férjem is vigasztalt azzal,
amit mindig is egyformán láttunk és
hittünk, hogy az Úr zárja be, de tudja megnyitni is az anyaméhet. Ezek
után többször ilyen mértékben nem
jött elő ez a kérdés, sőt volt amikor kimondottan hálásak voltunk az Úrnak
azért, hogy így adta, hiszen sok volt a
napi munka, és az iskolával, tanulással járó terhek is.
Államvizsga után felmerült bennem a
kérdés, hogy hol akar az Úr látni. Két
alternatíva lebegett a szemeim előtt, az
egyik egy bölcsődei álláslehetőség, a
másik pedig az, hogy maradjak a saját

cégünknél, és ott dolgozzak. Szabad
volt a szívem mindkét irányba. Ezt a
tanácstalanságomat meg is osztottam
a gyülekezetünkön belül egy szűkebb
kis imaközösségben, és kértem, hogy
azért imádkozzanak a testvérek, hogy
lássam meg az Úr akaratát. Majd a
sorban a férjem következett utánam,
aki úgy nyilatkozott, hogy bár én két
lehetőséget mondtam, ő ezt még kiegészítené egy harmadikkal is, és imádkozzunk még azért is, ha az Úr otthon
akar látni, akkor ajándékozzon meg
gyermekkel, hogy felismerjük így is
az Ő akaratát.
Pár nappal később férjem régi röplabdás társai látogattak meg minket,
akik családjaikat is magukkal hozták.
Így elegyedtem szóba egy anyukával,
aki elmondta nekem, hogy ő 13 éve él
együtt a férjével, és eddig még nem
lehetett gyermekük. Elment azonban
az orvoshoz, aki a hormonháztartásában nagy egyensúlytalanságot talált,
írt fel neki gyógyszert, amitől már a
második héten létrejött a fogantatás.
Ezeket hallva magamban én is gondolkodóba estem, hiszen a pajzsmirigyemre nekem is hormontartalmú
gyógyszert kell szednem, s lehet talán a nemi hormonjaim sincsenek
rendben, s emiatt nem kaptunk még
gyermeket.
Ezt követően nem sok idő múlva, egy
nagy családhoz készülődtünk babalátogatóba, amelyhez előre kértem az
Úrtól, hogy erősítsen meg, mert biztos csak a gyermekekről lesz szó, és
én nem akarok emiatt elkeseredni,
hogy nekünk még nincs. Az asztali
naptáramban soron következő igét,
az Ézsaiás 41. részt olvastam, s abból
ez a pár vers nagyon megvigasztalt:
„…Szolgám vagy! Kiválasztottalak,
nem vetlek meg! Ne félj, mert én veled
vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok
Istened! Megerősítlek, meg is segítlek,
sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” Valóban ezt tapasztaltam meg
azon a látogatáson. De ugyanekkor
még a rész 18-20. versei is nagyon elgondolkodtattak, melyeknek lényege
az, hogy az Úr a kopár hegyen, a völgyek mélyén, a pusztában életet fog
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adni. Akkor még nem tudtam ezt hogyan értelmezni, de megmaradtak a
gondolataimban ezek az igék.
Végül a hormonjaimra visszatérve,
időközben az fogalmazódott meg
bennem, hogy nekem is el kellene
menni egy ilyen vizsgálatra, hiszen
csak egy vérvétel az egész, s közben
még a szűrővizsgálat is megtörténhetne, hiszen úgy sem voltam még
soha. Már ez utóbbi is egy jó indok,
másrészt tudom, hiszen a pajzsmirigyemnél is ezt tapasztaltam, hogy az
Úr a gyógyításban, orvost és gyógyszert egyaránt felhasznált, sőt orvos
és gyógyszer nélkül már nem élnék

ezen a világon. Nos így gondolkoztam
én akkor, s egy testvérnő által sikerült is időpontot kapnom az orvoshoz.
Érdekes, hogy ezek után nyugtalan
lettem, egyre inkább felmerült a kétsége bennem annak, várva a vizsgálat napját, hogy helyes-e amit teszek.
Hiszen úgy is megismertem én az én
Uramat, aki minden orvosi segítség
nélkül adott teljes gyógyulást nekem.
Bizonytalanságomban a férjem kérdeztem, szerinte mi a helyes? A válasz az volt, hogy amire hitem van,
azt tegyem, bár ő még most is amellett van, hogy az Úr az, aki bezárja és
megnyithatja az anyaméhet. Közben
már a bölcsődei állás felől is voltak
kétségeim, hogy egyáltalán megpályázzam-e, hiszen vezető beosztásban
még soha nem voltam. Így aztán várva
a ciklusom végén következő eseményeket, abban lett békességem, hogy
az egyértelművé fogja tenni, és lehet
az Úrtól jövő válasz arra nézve, mit
kell majd tennem. Éppen a leveleimet
nézegetve ültem az internet előtt a
ciklusom végét követő második napon
(amikor is még mindig nem történt
semmi), és láttam, hogy egy igés ké-

peslapot kaptam. Néztem az igét, hát
az éppen az Ézsaiás 41,18: „A kopár
hegyeken folyókat fakasztok, a völgyek
mélyén forrásokat, a pusztát bővizű
tóvá változtatom és a szomjú földet
vizek forrásává.” Megdöbbentem, és
meg is ijedtem hirtelen, hogy akkor
ez az ige, amit pár nappal azelőtt nem
tudtam és nem is mertem a gyermekáldásra vonatkoztatni, az most tényleg arra vonatkozik és igaz? Néhány
nap múlva aztán megcsináltam egy
tesztet, ami pozitív jelzést mutatott,
és a csodálattól és örömtől telve mentünk az Úr elé hálát adni. Ezek után
jó volt, hogy a megadott időpontban
már úgy mehettem el az orvoshoz,
hogy amik velem történtek az utóbbi egy hónapban, arról bizonyságot
tudtam neki tenni, aki csodálkozva
bár, de úgy tűnt, örömmel figyeli. A
vizsgálat pedig teljes bizonyosságot
adott arról, hogy az Úr valóban meglátogatott minket, és ott, ahol előzőleg pusztaság volt, oda adott egy kis
életet. Amit még szintén az Úr csodájának tartunk az, hogy orvosilag az
áldott állapotomat az államvizsgám
napjától számítják.
Az Úr ebben is megmutatta nekünk,
hogy minden a javunkra válik, és az
Ő számítása és terve a legjobb a számunkra, ha azt hittel fogadjuk. S ami
nagyon fontos még, mert megláttam
az eseményekből, hogy Isten az ő dicsőségét nem adja másnak. Hiszen
nem engedte meg, hogy ezt a kis
magzatot az orvosi tudománynak,
gyógyszerek hatásának tulajdonítsam, köszönjem, egyedül csak Neki,
ahogy ezt már előre meg is mondta:
„Hadd lássák, és hadd tudják meg,
vegyék észre és értsék meg, hogy az
Úr keze vitte ezt végbe, Izráel Szentje
teremtette.” (Ézs 41,20).
Az ezen bizonyságtétel megtapasztalása óta eltelt hét évben pedig az
Úr ráadásul azt is megengedte, hogy
még kétszer átéljük az Ő ajándékainak érkezését . Három kisfiút adott
nekünk arra, hogy segítsük őket, és
ismertessük meg velük az Úr Jézust
és nagy csodadolgait. Ez a mi naponkénti imádságunk, férjemmel erre törekszünk.
A dicsőség és a hála pedig mindezekért egyedül Istené!
Sch.-né Gy. Ágnes, Derecske

„Imádkozzatok egyúttal értünk
is, hogy Isten nyissa meg előttünk
az ige ajtaját, hogy szólhassuk a
Krisztus titkát.” (Kol 4,3), – kérte
Pál apostol a gyülekezeteket, hiszen a lélekmentés munkája csapat munka. Nem lehet magányos
farkasként harcolni az ellenséggel,
mert akkor könnyen áldozatul eshet az ember. Emlékszünk a hettita
(görög) Úriás szomorú történetére? (2.Sámuel 11. rész) Hiába volt
vitéz harcos, lehetett olyan helyzetet teremteni, melyben „sajnálatos módon hősi halált halt a csata
hevében”. Igaz, hogy előre megtervezett forgatókönyv szerint zajlott
minden, de hát mit lehetett tenni,
ha egyszer útjában volt a királynak szegény...
Tisztában kell lennünk azzal, hogy
mindenki, aki a lélekmentés szép
munkájában forgolódik, ugyanilyen
nem kívánatos személy. Lelkünk ellenségének van az útjában, hiszen
a sátán felségterületén tevékenykedik, onnan próbál Isten Lelkének
segítségével embereket kiragadni.
Tudta ezt Pál apostol, meg a többi
apostol, de tudják mindazok, akik
ebben élnek. Az ellenszérum ismert,
és semmit sem változott az évszázadok során: „És végül, testvéreim,
imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, és hogy
megszabaduljunk az elvetemült és
gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki
megerősít titeket, és megőriz a gonosztól.” (2Thess 3,1-3)
Várjuk tehát mindazoknak az imádkozó embereknek, imacsoportoknak
a jelentkezését, akik imaháttérként
odaállnak a Magyar Evangéliumi
Rádió lélekmentő szolgálata mögé. Azoknak a testvéreknek, akik
ezt jelzik, rendszeresen elküldjük
imakéréseinket, hogy konkrétan
is Isten elé vihessék munkánkat.
Szívből örülnénk, ha nemcsak
egy-egy testvér jelentkezne, hanem imádkozó csoportok is, hiszen Jézus azt mondta, hogy „ahol
ketten vagy hárman összegyűlnek
az én nevemben: ott vagyok közöttük” (Máté 18,20).
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János evangéliuma
Összehajolnak Máté, Márk, Lukács,
És összedugják tündöklő fejük
Bölcső körül, mint a háromkirályok,
Rájok a Gyermek glóriája süt.
A gyermeké, ki rejtelmesen bár
S természetfölöttin fogantatott:
De fogantatott mégis, született
S emberi lényként, tehetetlenül,
Babusgatásra várón ott piheg.
A gyermek, a nő örök anya–álma,
Szív–alatti sötétből kicsírázott
Rongyba, pólyába s egy istálló–lámpa
Sugárkörébe. Bús állati pára
Lebeg körötte: a föld gőz–köre.
A dicsfény e bús köddel küszködik.
Angyal–ének, csillagfény, pásztorok
S induló végtelen karácsonyok,
Vad világban végtelen örömök
Lobognak, zengnek – mégis köd a köd.
S mindez olyan nyomorún emberi
S még az angyalok Jóakarata,
Még az is emberi és mostoha.
De János messze áll és egyedül.
Nem tud gyermekről
és nem tud anyáról,
Nem születésről, nem fogantatásról,
Csillag, csecsemő, angyalok kara,
Jászol, jászol–szag, – József, Mária,
Rongy és pólya, királyok, pásztorok,
Induló végtelen karácsonyok:
Nem érdeklik – vagy mint rostán a szem
Kihull az ő külön történetéből,
Kihull mindez, és mindez idegen,
Apró, földízű, emberi dolog.
Nagyobb, nagyobb, ó nagyobb a
Titok!
János, evangelista, negyedik
Külön áll, világvégén valahol,
Vagy világ–kezdetén,
vad szikla–völgyben
S a fénytelen örvény fölé hajol.
És megfeszül a lénye, mint az íj,
Feszül némán a mélységek fölé,
Míg lényéből a szikla–szó kipattan
S körülrobajlik a zord katlanokban
Visszhangosan, eget–földet–verőn,
Hogy megrendül a Mindenség szíve:
Kezdetben vala az Ige.
S az Ige testté lőn.
Reményik Sándor

Ahány ember, anynyi féle a várakozás.
A fiatalnak nehéz a
várakozás, csapong
a vágya, mindig
más és más impulzus éri, bár lehetőségei eléggé
korlátozottak. A
középkorúnak a
várakozás bűn; ott a család és a felelősség. Nincs idő semmire, minden
azonnal és most kell. Az idős embernek rettegés a várakozás, jön-e változás, van-e biztonság az életükben?
Jaj, csak meg ne változzon, csak el ne
múljon! Ez esetben a biztonság szerepe a fontos. Vajon az életkor, vagy az
évek száma dönti el, hogy tudunk-e
várni, vagy csak az állapotunk ilyen?
Egyáltalán mire van szükségünk?
A szürke és nedves napokon a karácsonyfa fényeire vágyunk, vagy a kisded „Jézuskára” vágyódik a lelkünk,
akit a jászolba lehet gyömöszölni?
Vagy csak csendre vágyunk, mégis a
zajban élünk, mert a csend rettent?
Igazi farizeusi magatartás. A Lukács
evangéliuma így mondja: „és ezt kiáltották: Áldott, a király, aki az Úr
nevében jön! A mennyben békesség,
és dicsőség a magasságban!”
A sokaságból néhány farizeus ezt
mondta neki: „Mester, utasítsd rendre
tanítványaidat!” De ő így válaszolt:
„Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” (Lk
19,38-40)
Ézsaiás adventje így szól: „Ne a régi
dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd
megtudjátok! Már készítem az utat
a pusztában, a sivatagban folyókat
fakasztok. Dicsőíteni fog engem a
mező vada, a sakálok és a struccok,
mert a kietlenben vizet fakasztok, a
sivatagban folyókat nyitok, hogy inni
adjak népemnek, választottaimnak.
Igen a népnek, amelyet magamnak
alkottam, hirdesse dicséretemet!”
Ézs 43,18-21)
Ha nincs egy lélek sem, aki Istent
dicsőítené, majd dicsőíti Őt a mező
vadja, vagy akár a kövek. Pál befejezett tényként említi a várakozását:
„Ha tehát valaki Krisztusban van,
új teremtés az: a kezdetleges dolgok

elmúltak, lám valami egészen új állt
elő!”(2.Kor 5,17)
Kell számunkra ez az új? Bele tudunk
állni ebbe az adventbe? Az emberek
általában tartanak az ismeretlentől,
de ha eddig jutottunk útjainkon, akkor
itt az ideje, hogy új úton járjunk. Ne
ragadjunk le a régi rossz emlékeinkben. Van valaki, aki mindezt a rosszat
fenn akarja tartani az életünkben, hogy
tönkre tegyen. Istennek nem ez a terve. Már utat készített a pusztában és
folyókat a sivatagban. Isten újat tervezett életünk felől. Életünk kudarcos
területeit felváltják az ígéretek és az
ebből fakadó áldások. Ha eddig bezárt
kapuk voltak előtted, ezek megnyílnak.
Isten beszéde a kulcs a bezárt kapuhoz. Csak az Istennel való személyes
kapcsolaton alapuló hit az, ami letöri a vaszárakat, a bilincseket, de nem
mindegy miből táplálkozunk! A múlt
negatív élményeiből, vagy Isten beszédéből. Ilyenkor az év utolsó és az
év első napjain, kicsit elcsendesedve
a nagy rendrakás, esetleg a nagy újrakezdés időszaka van. Ne folytasd
a régi fogadkozásaid időszakát, a kudarcos ígérgetéseidet, amit tudatosan
mindig elfelejtesz. Ahogy kicsit rendet
raksz a lakásodban, irodádban, próbálj rendet rakni az életedben is, a
lelkedben elcsendesedve. Tarts adventet. Állj meg egy pillanatra.
„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne
a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd
megtudjátok! Már készítem az utat
a pusztában, a sivatagban folyókat
fakasztok.”
Áldott legyen az Úr, mert most valódi
ígéretet és útmutatást kapunk Tőle.
Új lehetőség, új feladat és új szolgálat
vár ránk. Élővíz forrása fog ömleni,
és hömpölyögni fog Isten igéje körülöttünk. Szeretetével tisztára mossa
a bűnös életeket, felszabadít, és megdicsőült életet ad azoknak, akik belépnek ebbe a folyamba. Nekünk az
a feladatunk, hogy hűek maradjunk
hozzá a szolgálatainkban. Vezessünk,
bíztassunk, bátorítsunk, és szórjuk
– hirdessük az Igét, és bízzunk az
Úrban.
Áldott, sikeres és boldog újesztendőt
kívánok minden olvasónak és minden
hallgatónak!
Bödös József
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Apa lettem! Ezt az érzést elmondani
valószínűleg nem lehet, hiszen aki
átélte tudja, mit érez az ember, aki
pedig még nem, az úgysem tudja elképzelni.
Hazafelé tartottam a kórházból, a
szívem szárnyalt, ám szembejött az
utcán egy kedves ismerős.
– No, mi újság gyerekügyben? – kérdezte kedves közvetlenséggel!
– Megszületett! Épp onnan jövök!
– Na és?!
– Kislány!
Az arca elborul. A hirtelen ránk ereszkedő csöndben nem értem zavartsága
okát. Aztán csendesen, szinte részvéttel mondja: „Mostmár mindegy.
Azért próbálja meg úgy szeretni,
mintha fiú lenne!”
A szívembe mintha tőrt döftek
volna. Mindegy? Próbáljam meg
szeretni?! Valami olyan indulat
indul el a szívem mélyén, hogy
attól kell tartanom, valami komolyabb meggondolatlanságra
vetemedek. Odavetem hát egy
gyors mondattal: „Nem! Meg se
próbálom! Nem fogom „úgy” szeretni! Így szeretem, ahogy van!”
– s faképnél hagyom kedves ismerősömet…
Ám az öröm valahogy megkeseredett a számban. Még hogy szeressem úgy, mintha fiú volna! Hát
nem azért könyörögtünk hónapok
óta, hogy Isten őrizze, tartsa meg,
s ha lehet hadd legyen egészséges?!
Merthogy nem olyan magától értetődő az, amit a kórházban mondtak: „Kislánya született. Édesanyja
is és ő is egészségesek!”
A történet hónapokkal előbb kezdődött, amikor várandós feleségemet görcsölő hassal kórházba
utalták, merthogy valami nincs
rendben. Kiderült, hogy az utolsó
pillanatban érkezett, mert abban az
állapotban a legtöbben mindjárt a szülőágyra kerülnek, de a terhesség még
csak a félidejénél tartott. Az orvos hamar döntött: infúziót kell kapni, ami
megakadályozza, hogy a folyamatok
felgyorsuljanak, s feküdni kell, mégpedig a kórházban, hogy szem előtt
legyen.
Néhány nap múlva a szokásos látogatásra indultam. Az ifjú férjek magabiztosságával fordultam a folyosón
feleségem szobája felé, ám megállított

a főorvos hangja: „Hova megy, lelkész
úr?!” „A feleségemhez” – mondom,
s már sietnék is tovább, de az orvos
még nem fejezte be. „Na, oda hiába
megy! Kómában van!”
Szavai úgy koppannak a folyosó rideg falai között, mintha valaki kalapáccsal csapott volna oda. Kómában
van. De hát mi történt?! S egyébként
is, nekem ott a helyem mellette! No
és mi lesz ennek az egésznek a következménye?
Ma sem értem, hogy mondhatta olyan
rideg tárgyilagossággal: A gyermekük
szinte biztosan elmegy. A felesége, ha

Mily boldog ház
Mily boldog ház, hol befogadtak téged,
Mi Urunk Jézus, te legjobb barát,
És ha betérnek szeretett vendégek,
Mind közt legdrágább vagy és várva várt!
Mily boldog ház, hol szeretetben egyek,
És hitben járnak férj és feleség,
S mint akik, Jézus, benned eggyé lettek,
Egy keskeny úton sietnek feléd!
Mily boldog ház, hol szülők imádsága
Rád bízza, Jézus, a kicsinyeket,
És ahol őket, gyermekek barátja,
Hű szeretettel véded, vezeted!
Mily boldog ház, amelynek szorgos népe
Téged a munka közben sem feled,
Mert neked végzi, egy hő vágytól égve,
Hogy teljesítse szent tetszésedet!
Mily boldog ház, hol te törlöd a könnyet,
Megsebzett szívek áldott orvosa!
Mily boldog ház, hol víg napok ha jönnek,
Téged akkor sem felednek soha!
Carl Johann Philipp Spitta
1801–1859 (német)

megmarad – nos, senki nem tudja,
hogy az eszmélet nélküli állapotban
mi sérült, mi nem… Később kiderült,
az infúzióval szemben valami allergiás
reakció lépett fel. Többé nem adják,
majd egy másikat…
Valahogy hazakeveredtem, s zokogva borultam le imádkozni. S ezután
napokon, sőt heteken keresztül nem
tudtam úgy imádkozni, hogy ne tört
volna rám a tehetetlenség érzése,
ugyanakkor azt is hittem: Isten nem

hagyott el minket, de ha feleségem
épen megmarad, s ha gyermekem
lesz és egészséges lesz, az egyedül
neki köszönhető.
Néhány nappal később az újabb infúzió hasonló rosszullétet váltott ki,
de akkor már valamelyik szobatárs
rohanva indult nővérért. S mivel a
gyerek nem „ment el”, úgy döntöttek, műtét következik. S hogy a műtét véget ért, azt első kézből tudtam
meg, mert a műtét végeztével az egyik
nővérke egy futásban jött a lelkészlakásig, nem csupán azért, hogy hírt
adjon, de azért is, hogy megmondja:
„Felírtam annak a gyógyszernek a
nevét, amit a feleségednek a műtét előtt beadtak. Jegyezd meg:
Ilyet soha, de soha többé nem
kaphat!” Hüledező kérdéseimre
kiderül, hogy ez sem volt éppen
kompatibilis a feleségem szervezetével, s ha nem tudták volna ébren tartani, akkor…, na de erről
ne is beszéljünk.
Aztán csak ültem feleségem ágya
mellett, aki arról mesélt, hogy a
műtőasztalon valami miatt olyan
nagyon álmos volt, de még azt se
engedték, hogy lehunyja a szemét,
sőt, ha lecsukódott volna, mindig
pofozni kezdték, és azt kiabálták:
„Nem aludhat el! Muszály ébren
maradni! Nyissa ki a szemét, de
azonnal!”
Isten azonban megtartotta a feleségemet. Megtartotta a gyermeket is. Igaz, hogy ezután hónapokig feküdni kellett, de a
gyermek megszületett, s ha nem
is volt óriás, egészséges volt. Mint
ahogy egészséges volt és maradt
feleségem is…
Hát ezért nem voltam hajlandó
„úgy” szeretni, mintha fiú lenne,
mert egész lényemmel tanúsítom:
„Bizony az Úr ajándéka a gyermek,
s az anyaméh gyümölcse jutalom!” S
hogy mekkora ajándék, mekkora jutalom most tudom csak igazán, amikor
naponta látom – immár felnőtt nőként – egész szívével szeretni azokat a
gyermekeket, akiket tanárként Isten
a gondjaira bízott…
Ám az igazat megvallva egy dologban azért nagyot segített az a „kedves
ismerős”: Az úton hazafelé – immár
lelkileg is – „apa” lettem…
Kulcsár Tibor
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Ajándék
Ismét elközelgetett a Karácsony. Erről
rendszerint elsőnek az ajándék ill.
ajándékozás jut eszébe az embereknek. Milyen sokat mondó szó…
Elsősorban az jut eszünkbe, hogy
ingyen van, nem kerül nekünk
semmibe. Csak el kell fogadni, és
örülhetünk neki…
Mindenki vár valamit, aki kapott
már életében, és talán ilyen ember
nincs is, hogy ne kapott volna ajándékot… Aki már nem vár semmit,
az nagyon szegény embernek érzi
magát…
Sokan szeretnek adományozni.
Legújabb szlogen: Jónak lenni jó…
Ezt nem mindig tapasztaltam, mert
nem mindenki fogadta örömmel az
ajándékomat, sőt volt aki visszautasított. Ez máig nyomot hagyott az
életemben.
Vajon mit kezdünk Isten ajándékával?

Kedves Mera!
Egy kissé nehéz elkezdeni levelemet,
és tulajdonképpen nem is igazán a
problémák vagy rossz történések nehezítik meg jelenleg minden egyes
billentyűlenyomat súlyát, hanem
a hálaadásom leírhatósága tűnik
egy kicsit komplexnek számomra.
A Merával elég fiatalon 13-14 évesen találkoztam illetve kezdtem el
hallgatni először, nem sokkal utána, mikor Istennel is kapcsolatba
kerültem, lelkészünk ajánlásából.
Édesanyám vagy édesapám autójába járkáltam be esténként, és a már
beállított rádiófrekvenciára rákapcsolva, akár hidegben vagy melegben
de buzgón hallgattam az áhítatokat
és az Istenről való bizonyságtételeket. Oly sok áldást kaptam a különféle műsorok által már ily fiatalon
is. Furcsa belegondolni, hogy lassan-lassan a 25. életévemet fogom

Legtöbben ma már visszautasítják,
és Jézus Krisztus nélkül ünnepelnek,
pedig emberek szerezték maguknak
ezt az ünnepet. Isten se dátumot, se
törvényt nem adott Karácsony ünnepléséhez, de mit is ünnepelünk akkor?
Az ajándékokat?... Vagy a szeretetet?
De hiszen Isten maga a SZERETET!
Ha Ő nem közölte volna velünk, nem
tudnánk mi az a sze-

retet.
Melyik vallás szól a szeretetről, kegyelemről? – Nem ismerek ilyet… Annál
inkább mindjobban megismerjük az Ő
szeretetét, minél mélyebben „ássuk”
magunkat az Ő igéjébe – Lelke által.
De még inkább, ha az Ő igéjének en-

gedelmeskedünk, ez
már áldozatokba kerülhet,
esetleg önmagunk feladásába. De vizsgáljuk meg csak, ki is a kezdeményező ebben…?
Kívánjuk Neked (Nektek ) is, hasonlóan legyen bátorságod tüzetesebben
utánajárni, mint a pásztorok, indulj
meglátni: „Ezt mondták egymásnak:
Lássuk meg e dolgot, amit az Úr megjelentett nekünk.” Meg is találták Isten
legnagyobb AJÁNDÉKÁT…
Igen, ma is utána lehet nézni, és lehet
járni az Ő útján, ahol lépten-nyomon arra ébredek rá, hogy IGAZ
az Úr, és benne nincs semmi hamisság: És az Ő szava ( a Biblia igéje) is igaz…Csakhogy ehhez őszinte
keresésre, és alázatra van szükség.
„Szeressük Őt, mert Ő előbb szeretett
minket.” 1 János 4,19
Isten és az Ő Fia, Jézus Krisztus
iránti hálával:
Rózsa és Iván

megkezdeni és fiatal felnőttként már
teljesen máshogy tudok tekinteni a
világra, a történésekre és az emberekre mint akkoriban.
Sok baj és öröm is ért azóta, úgy érzem. Az Istennel való kapcsolatom az
eddigi út során sokat változott, volt
hogy jó és volt, hogy rossz irányba.
Mostanában lépésről lépésre próbálom és igyekezem helyreállítani
az Istennel való kapcsolatomat, ám
tudom, hogy nem feltétlen cselekszem meg sokszor a tőlem telhetőt.
De nem akarom megszakítani a próbálkozást, hisz Isten sem mondott le
rólam soha ez életben bármily öröm
vagy bánat ért.
Régóta nem hallgattam Önöket, meg
kell, hogy valljam, viszont sokszor
gondolok a Merára, és imádkozom
Istenhez Önökért, hiszen bár tudom, hogy Isten által történt mindez, meggyőződésem, hogy nem lennék
az az ember, aki most vagyok, ha akkoriban nem hallok Istenről az Önök
tolmácsolásában is. Istené egyedül a

dicsőség, de hála legyen neki, hogy
dolgoznak, és hirdetik az Ő igéit olyan
emberek mint Önök.
Akkoriban megkértem Önöktől az
időszakonként megjelenő újságot,
amit még a mai napig kapok és olvasgatok. Hálás vagyok ezért is.
Örülök nagyon, hogy még működik
a Mera, és még szól az ige ily módon
is, remélem hogy az Úr által sok ideig
fog még funkcionálni az Önök által
kínált lehetőség még ebben az egyre
aggasztóbb világban is.
Levelemmel szerettem volna kifejezni és érzékeltetni, hogy Isten milyen
csodálatosan tud munkálkodni és
reményt adni az embereknek akár
fiatalon, akár felnőtten különböző emberek tolmácsolásában is, valamint
egyben elmondani és rávilágítani,
hogy Isten az, aki mai világunkban
segítséget, megnyugvást, szeretetet
és egy biztonságos utat tud kínálni
számunkra. Isten áldja Önöket és
munkájukat!
S. Zsolt, Nyírbátor
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Ezen az őszön úgy hozta az élet, hogy
Isten kegyelméből nagyon sok helyre
ellátogathattunk, eleget téve sok eddig elodázott meghívásnak, beszélve Krisztus szeretetéről, s találkozva
régi és új ismerősökkel, rádióhallgatókkal, Antenna olvasókkal, s rögzítve értékes bizonyságtételeket, tanításokat.
Ezek közül néhányat felidézek, a teljesség igénye nélkül.

„Akinek van, annak
adatik...”
Ez az ige jut eszembe, akárhányszor
felidézem magamban az Újlétán töltött
késő őszi vasárnapot, amikor is résztvehettünk a felújított imaház megnyitóján. Milyen kegyelem, hogy ma is
vannak Istenben bízó testvérek, akik
nem a nehéz gazdasági körülményeket nézik, hanem azt, hogy Isten háza,
a gyülekezet külső megjelenésében
is méltóképpen fogadhassa a kereső
lelkeket. „A gyülekezetnek volt megspórolt pénze, volt erőnk, voltak segítő testvérek, jószándékú iparosok,
s minden elkészült”–, mondogatták
örömmel, amikor arról kérdezgettem
őket, hogy hogyan volt képes néhány

tag ekkora munkára. Hála érte, hogy
ma is vannak olyanok, akiknek „van”.
Van Istenük, van hitük, van bizalmuk,

s mernek anyagi áldozatot is vállalni, „mert akinek van, annak adatik,
és akinek nincs, attól az is elvétetik,
amije van.” (Márk 4,25)
Isten áldja meg testvéreinket, hogy
ne csak a külső környezet szépüljön,
hanem a lelki ház is napról napra
megújulhasson, s gyarapítsa az Úr
a gyülekezetet az üdvözülők számával.

„Gazdag létére szegénnyé lett értetek”...
Az igazságos Mátyás királyról azt tanultuk az iskolában, hogy sokszor öltött
álruhát, s úgy járta be az országot.
Ma már senki meg nem mondja, hogy
ezeknek a mondáknak
mennyi a valóság tartalma, s mennyi az, amit
a fantázia hozzátett a
történésekhez. Ez nem
baj, a tanulsága akkor
is fenn áll, s ha őszinték
vagyunk a mi életünket
nem igazán befolyásolja, hogy mi is volt egészen pontosan azokban
a napokban. Régen volt,
tán igaz se volt...
Ám, mi keresztények
ismerünk egy másik
királyt is, aki, ha nem
is álruhát öltve, hanem
annál sokkal mélyebbre alázkodva itt
élt köztünk, mégpedig nemcsak néhány
napra vállalva a sorsunkat, hanem 33
évig osztozva emberlétünkben. Ő is
igazságos volt, sőt kegyelmes, hiszen
János evangéliuma elején azt olvassuk, hogy „telve volt kegyelemmel és
igazsággal”. Mi a különbség mégis e
két igazságos király között? Nagyon
sok eltérést lehetne említeni, én most
mégis csak egyet mondok, mégpedig
azt, hogy az Ő szegénnyé léte, nemcsak „tanulmányi kirándulás” volt,
hanem egy lehetőség arra, hogy mi
gazdaggá legyünk. Pál apostol ezt így
fogalmazza meg: „Mert ismeritek a
mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét;
hogy gazdag létére szegénnyé lett ér-

tetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.”(2.Kor 8,9).
Hihetetlen távlatok vannak ebben a
mondatban! Jézus Krisztus azért vállalta a földi lét minden nehézségét,
szenvedését, szegénységét, és megaláztatását egészen a Golgotáig, hogy
nekünk ne kelljen koldus szegényen
tengetnünk az életünket, hanem meggazdagodjunk benne és általa.
Mindez szép mesének tűnhet első
olvasatra, de ha az ember ellátogat
mondjuk Ákosra, ahogy mi is megtettük október végén immár nem
először, akkor némi ízelítőt láthat
ebből a megkapható gazdagságból.
Egy több száz fős roma testvériség
meggazdagodása hirdeti napnál világosabban, hogy az állítás igaz, s

nem mese. A gazdagodás többrétű.
Először is a mélyszegénységből kijőve,
mostmár emberhez méltó életet élnek
Krisztusban újjászületett testvéreink.
Természetesen nem fényűző palotákra kell gondolnunk, de tiszta, lakható
lakásokra igen, tiszta ruhába öltözött,
rendezett családi életet élő emberekkel. Aztán tudásban, iskolázottságban
is gazdagodtak megtért testvéreink,
hiszen a legtöbben az imaházban a
Bibliájukon tanultak meg olvasni, s
egy lóca előtt térdelve tanulták a betűvetést felnőtt fejjel. Van olyan, aki
innen indulva mostmár mint tanító
tanítja a roma gyerekeket az iskolában,
s délután az imaház egyik kistermében őrködik a házi feladat elkészítése
felett. Ott jártunkkor úgy 40-50 kis-
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diák bírkózott a leckéjével két fiatal
felügyeletével.
Testvéreink egy gyönyörű imaházzal
is gazdagodtak, melyben egy hatalmas cserépkályha biztosítja a meleget
a hűvös időben, s a termet még bővíteni is kellett az elmúlt időszakban,
hiszen nem utolsó sorban gyarapodnak, gazdagodnak testvéreink létszámban is, mégpedig hála az Úrnak nem
kis mértékben. Igaz, mindezt hosszú
hetek ima és böjt harca előzte meg,
mivel bántotta a megtérteket, hogy
egyre kevesebben ébrednek fel a bűn
szörnyű álmából környezetükben, s
ezért Isten elé borultak kérve és várva az áldást. És Isten felelt az őszinte
kérésre. Ott jártunkkor több megtért
testvér bizonyságtételét rögzítettük,
s ezek a cigány műsorban meghallgathatók, épp úgy, mint azoknak a
testvéreknek a tanúságtétele is, akiket Szatmárnémetiből eszközként
használt az Úr az ákosi cigánymiszszió elindításában, és folyamatos gondozásában. Mára ott tartanak, hogy
már nemcsak ők dolgoznak a roma
misszióban, hanem ákosi megtértek
is járják a környező falvakat, s tesznek bizonyságot arról, hogy Jézus
Krisztus ma is él, és igaz, hogy „ha
valaki Krisztusban van, új teremtés
az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2.Kor 5,17).

„Ha nem lesz erő ajkamon, dícsérni fog
majd sóhajom...”
A címben idézett éneksor jut az
eszembe a Kiskőrösi szeretetházban
tett látogatásunkról, ahol sok kedves
idős testvérrel találkozhattunk, köztük olyanokkal is, akik rendszeresen
hallgatják adásainkat. Vannak nagyon
gyenge fizikai, szellemi állapotban levők, de olyanok is, akik még tudnak
mások felé szolgálni, s olyanok is, akik
bizonyságtételükkel is megörvendez-

tettek bennünket. Köszönjük az értünk mondott imádságokat is, hiszen
tudjuk, csak akkor lehet eredményes
a munkánk, ha vannak olyanok, akik
imádságban odaállnak mögénk, és velünk együtt harcolnak, hiszen „a mi
harcunk nem test és vér ellen folyik,
hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság
lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.” (Ef 6,12).
Kiskőrösre Kiskunhalason át érkeztünk, ahol találkoztunk az ottani városi
rádió munkatársaival, s ismertettük a
MERA munkáját. Reményeink szerint
hamarosan egy gyümölcsöző együttműködés bontakozhat ki velük is,
mint ahogy a szentendrei, illetve a
budapesti Kontakt rádiókkal már
megtörtént.

Jézus Krisztussal, és kiemeltem néhány példát az azóta eltelt évek hitbeli megtapasztalásaiból.
Kulcsár Anikó a 60 éves TWR történetének érdekes eseményeivel ismertette meg a jelenlévőket, majd
személyes élményeit osztotta meg
műsorai készítésével kapcsolatban
– egy-egy interjú hogy alakult át
bűnvallássá, gyógyulássá.
Tomasovszkyné Edina arról tett bizonyságot, milyen sokat jelent számára,
hogy a Mera titkárnője, háziasszonya
lehet, telefonon, levélben kapcsolatot
ápolhat a hallgatókkal és ő gondoskodik az Antenna postázásáról is.
A személyes beszélgetésekből kiderült,

Adventi evangélizáció Komárom
Szentpéteren
Műsoraink készítése során sokszor
vágyunk arra, hogy kapjunk visszajelzéseket hallgatóinktól, s már az
is öröm, ha leveleiket olvashatjuk.
Érthető tehát, hogy nagyon megörültem egy személyes találkozás lehetőségének.
A Komáromtól 15 kilométerre fekvő Szentpéter lelkipásztora, Dóczé
Bálint hívta meg evangélizálni Kulcsár
Tibort, és a középső napon (nov. 30.)
a MERA bemutatkozására is lehetőség nyílt.
A szépen felújított baptista imaházban
a gyülekezet tagjain kívül más felekezetekből és településekről is eljöttek az Igére vágyó emberek. A közös
imádság, éneklés után – a naszvadi fúvószenekar közreműködésével
– került sor a bizonyságtételemre.
Felelevenítettem a megtérésem előzményeit, személyes találkozásomat a
bűnbocsátó, új élettel megajándékozó

milyen sokan hallgatják műsorainkat,
a hangunk alapján személyes ismerősként tartanak számon. Olvassák,
terjesztik az Antennát, sőt voltak köztük olyanok is, akik rendszeresen támogatják a Mera-t. Dóczé Bálint és
felesége, Erzsike beszámolói alapján pedig egy kis betekintést nyerhettünk missziós szolgálatuk helyi
sajátosságaiba.
Személyesen is, de szolgatársaim nevében is mondhatom, nagyon hálásak
vagyunk az Úrnak ezért a találkozásért, hiszen egy kicsit belepillanthattunk a határ túloldalán élők életébe,
küzdelmeibe.
A visszapillantást készítette
Zika Klára és Kulcsár Anikó

Minden kedves olvasónknak és hallgatónknak Istentől megáldott karácsonyt
és nagyon boldog új évet kívánnak
az Antenna szerkesztői és a MERA munkatársai!
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Mi az imádság? Nehéz megfogalmazni, szinte lehetetlen, hiszen vannak dolgok, melyeket nehéz szavakkal
leírni. Hogyan lehet pl. egy teljesen vak embernek, aki
soha életében nem látott, elmesélni a napfelkelte vagy
a naplemente pillanatról pillanatra változó szépségét. Látnia kellene... Ugyanígy az
imádság semmihez nem hasonlítható erejét, testet-lelket felszabadító, megnyugatató, erővel feltöltő hatalmát is megtapasztalni
kell, nem beszélni róla. Sokan próbálkoztak
ennek ellenére definiálni az imádságot több
kevesebb sikerrel: a lélek lélekzetvétele, beszélgetés Istennel, stb.
A dolog érdekessége az, hogy attól, hogy nehéz definiálni az imádságot, (mint ahogy a
fényt is legtöbbször a sötétség ellenpontjaként szokták meghatározni), még a legkisebb
gyerek is gyakorolhatja, s tapasztalhatja áldásait, hiszen nem kell a retorika profeszszorának lenni ahhoz, hogy imára nyíljon a
szánk. Isten a legegyszerűbb szavakkal, de
tiszta szívből elmondott imádságot is hallja, és számon
tartja. Néha azonnal válaszol, máskor évekig, esetleg
évtizedekig várat magára amíg megértjük, hogy Isten
látszólag miért hallgatott... Természetesen olyan is van,
amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elképzeltük,
de biztosak lehetünk abban, hogy Isten nem ejt hibát. Ő
többet lát, többet tud, azt is tudja, amit mi nem, s bölcs
szülőként a javunkat munkálja akkor is, amikor válasza

a „várj még gyermekem”, vagy egyszerűen a „nem”.
Urunk néha azt is megengedi, hogy szinte csodába illő ima
meghallgatásokat tapasztaljunk, mert tudja, hogy hitünk
erősödésehez ilyen átélésekre is szükségünk van. Ilyenkor
együtt mondjuk a zsoltáríróval: „Áldott az
Úr, hogy meghallgatta esedezéseimnek szavát.” (Zsolt 28,6) Jó ezekre hálás szívvel viszszatekinteni, s áldani Urunkat azért, hogy
bár Ő az Úr, de azért szerető édesatyaként
törődik velünk emberekkel is.
Hallgatóink, olvasóink közül is bizonyára sokan tudnának bizonyságot tenni ima
megtapasztalásaikról. Várjuk ezeket az átéléseket a kellő időben jött válaszról, vagy
az évtizedek távlatából megértett látszólagos hallgatásról, hiszen egymás hite által
épülhetünk, növekedhetünk, „hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és
sodródnak az emberek csalásától, tévútra
csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.” (Ef 4,14-15)
A pályázat mottója:

„Meghallgatta esedezéseimnek szavát”
Beküldési határidő: 2015. 02.15.
A legjobb írásokat jutalmazzuk!
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A harmincéves háborúban Wallensteinnel
folytatott csatái közben Adolf Gusztáv svéd
király (1611-32) egy katonatisztje súlyos sebet kapott. Egy észak-német család fogadta be. Életre ápolták a csatából lemaradt
svéd tisztet. Amikor az sebeiből úgy-ahogy
felgyógyult, ősz táján kiült a kertbe, és fadarabkákból késével kis állatokat és játékokat farigcsált. Majd faggyút szerzett, s
abból a pajtában gyertyákat öntött.
Amikor elérkezett december 24-e, a közeli
erdőből zsenge fenyőfácskával tért vissza.
Estefelé odalépett a házigazdához, és azt
mondta neki: – Hónapok óta ápoltatok,
etettetek, itattatok, emberségesen bántok
velem. Ma én viszonzom ezt egy svéd szokással. Hadd mutassam meg, hogyan ünnepeljük mi karácsony szentestéjét, Jézus
születésének ünnepét! – Összehívta az egész
családot, és bevezette őket az előzőleg elkért belső szobába, amelynek a közepén
már ott állt a fenyőfa, rajta az aprócska
gyertyákkal. A fa alatt voltak a saját maga
faragta játékok. Meggyújtotta a gyertyákat, s a körbe letelepedő család felé fordulva így szólt:
– Ez a fiatal fenyő ezentúl emlékeztessen
benneteket is a fiatalon „kivágott”, megölt Jézus Krisztusra, aki értünk született
meg ezen az éjszakán és értünk halt meg,
egy másféle fából ácsolt kereszten. Ezek
a kis lobogó lángok, gyertyák jelképezzék
számotokra is azt a világosságot, amit Ő
hozott erre a földre. – Aztán egyenként
szétosztotta az ámuldozó családnak az
ajándékait. Amikor mindenki kezében
szorongatta az egyszerű faragványokat,
így folytatta:
– Ezek a magam faragta egyszerű ajándékok nemcsak hálám jelei. Ha elmegyek, és
talán kezetekbe veszitek ezeket, arra emlékezzetek, hogy a legnagyobb ajándék jelképei is, mert egyszer egy ilyen éjszakán
ajándékozta Isten a világnak a legnagyobb
ajándékot: Jézus Krisztust.
Így kezdődött el Európa északi részében
először a szenteste ünneplése fenyőfával,
gyertyákkal, ajándékokkal. Mire hozzánk
ért, a fenyőből már „karácsonyfa” lett, a
gyertyákon kívül angyalhaj, csillagszóró,
szaloncukor, üvegdísz és sok egyéb került
mellé. Túl sok „egyéb”.
A parányi fenyő óriási, „plafonig érő”
ezüstfenyővé változott, s a szívvel, szeretettel magunk készítette ajándékocskákból ajándékverseny lett.
A férj és a feleség így versenyeznek: – Még
ha egy hónapig paprikáskrumplin élek is,
akkor is megveszem Böbének azt a nyakláncot, amiért fél évig nyafogott. – Böbe
pedig: – Tudom, mit akar nekem venni, de

nem hagyom magam letromfolni! Egy ezressel drágább lesz az, amit tőlem kap.
Valóban mindkettő „megkapta a magáét”. Ezután teleették és itták magukat
vendégeikkel együtt. Igaz, a mama sírva rohant el vacsora után, mert a veje túl
fokhagymásnak találta a kocsonyáját;
Pisti két pofont kapott, mert levert egy
karácsonyi díszt, és amikor rájuk csapta
a konyhaajtót, annak kitört az egyik üvegtáblája. Az ajtóból még rájuk lövöldözött
ajándék játékpisztolyából.
Másnap macskajajjal ébredtek, és Böbe első szava ez volt: De legalább túl vagyunk
a karácsonyi cécón.
Mi lett belőled szép karácsony?
Egyre gyakrabban hallani már jóval karácsony előtt vagy a vásárlási láz és áruházi
tolongás közepette valakitől: – Sietnünk
kell, mert „nyakunkon a karácsony”; csak
baj nélkül essünk túl rajta.
Ennek a feszült lelki állapotnak már neve
is van: karácsonyi pszichózis.
...A svéd katona által hálából rendezett
karácsonyi ünnep óta nem jártunk-e
úgy a karácsonnyal, mint az a szudáni
törzs, amelyet egyiptológusok és nyelvészek kerestek fel és részt vettek a törzs
egy évben egyszer megismétlődő legfőbb
ünnepén? Megdöbbenve észlelték, hogy
ezek a szudániak rendkívül régi, óegyiptomi nyelven mondott Izisz-Ozirisz liturgiát ismételgetnek, s fogalmuk sincs, mit
mondanak és mit tesznek. Ám teszik, mert
őseiktől és azok őseitől és még azokétól ez
maradt rájuk. A szertartás után következett a hajnalig tartó dínomdánom, a hasfájdító lakoma, dobolás, mulatság, amit
már mindenki értett és élvezett.
Itt-ott még hallani: a szeretet ünnepe.
Ám legyen is az! De jó volna közben arra
gondolni, hogy elsősorban A SZERETET
ünnepe, Aki azon a napon öltött testet és
született meg egy betlehemi istállóban.
Még azt is mondogatjuk: a család ünnepe.
Legyen az! De arra már nem gondolunk,
hogy a legelső a szent családé volt, Máriáé,
Józsefé és az egynapos Jézusé, akik körül
– hála Istennek – barmok eszegettek.
Ha újra megtaláljuk a karácsony gyökerét, szebbek lesznek az ágai és ágán a
gyümölcsei: a család ünnepe lesz meg a
szereteté, amely nem egy napra korlátozódik, hanem átlengi majd a feketebetűs
hétköznapok dolgos óráit is.
Fedezzük fel újra a karácsonyt! Az igazit,
hogy szebb legyen az ünnepünk, ünneplésünk és körülöttünk emberibb az élet!
Dr. Gyökössy Endre írása

