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„...elküldte a Fiát engesztelő
áldozatul bűneinkért.”

1. János 1,10b
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A szerkesztő
üzenete
Mivel is kezdhetném mással advent
derekán ezt a rövid írást, minthogy
áldott ünnepre készülődést kívánjak minden olvasónak. Szívből remélem, hogy amikor kézbe veszi ezt
a lapot, megtalálja benne mindazt,
ami segít elcsendesedni, a lelki dolgokra terelni a figyelmet.
Ezúttal is sok – több mint 40 szerző gondolataival találkozhatnak.
Hat különböző felekezethez tartozó lelkipásztor társam írásai leginkább az – ezúttal 10 napra terjedő
– evengélizációs hét témájához
kapcsolódnak: „Emberek a jászol
körül”. Kilenc plusz egy igehirdetés – rövidre fogva. De aki keresi
műsorainkat, december 18 és 27
között esténként az adott témáról
bővebben is hallhat.
A lapban sok helyen feltűnik egy különös cím: „Átformált életek”. Saját
kiadású CD-inktől vettük kölcsön a
címet, amely 2016 adventjére jelent
meg, s amelyeken roma asszonyok
és férfiak vallanak hitről, megváltásról, Krisztus által megreformált
életükről. Ezekből ragadtunk ki rövid részleteket, abban a reményben,
hogy kedvük támad részletesebben is
megtudni egy-egy gyökeresen megfordult élet történetét.
S persze nem felejtettük el az „Ir
galmasság ezerízig” pályázatra
küldött írásokat sem… Igaz, néha nehéz a határ a „családmesék”
kategóriában, hiszen egy megtérés
egész generációk életét fordítja, fordíthatja más irányba.
Számomra különösen kedves a lap
közepén található történet Eötvös
Károly tollából. Visszarepít a múltba, de tragikus volta ellenére mégis
felemelő, a Krisztusban megbékélt
és felkészült férfiak előtti tisztelgés
majd 200 év távlatából.
Ezúton is köszönet illeti mindazokat,
akik írásaikkal, vagy munkájukkal,
illetve adományukkal részeseivé
váltak lapunk kiadásának.
Hadd kívánjam, hogy míg olvassák
magazinunkat, szívükben visszhangra találjon a világtörténelem legdicsőségesebb himnusza: „Dicsőség
a magasságos mennyekben az
Istennek és a földön békesség és
az emberekhez jóakarat!”
Kulcsár Tibor

Hogyan várjuk Őt?
„Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust
is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges
testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló
testünket azzal az erővel, amellyel maga
alá vethet mindeneket.” (Filippi 3,20-21)
Mi emberek általában mindig várunk
valamit. Még az Isten nélkül élő emberek is várnak valamit, amiben bíznak,
hogy az majd előbb-utóbb megvalósul az életükben. Ez önmagában nem
rossz, de mégis fel kell tennünk magunknak ilyenkor azt a kérdést, hogy
vajon várjuk-e Jézust?
Az rendben van, hogy tőle várunk bizonyos dolgokat az életünkben, maga
az Úr is örül, ha jót cselekedhet velünk,
de vajon mindenek fölött várjuk-e őt?
Az egyháztörténelemben minden
esetben, amikor valódi ébredések
voltak, azoknak az volt az egyik jellemzőjük, hogy a felébredt gyülekezetek vagy közösségek
tagjai teljes szívükből
várták Jézus második eljövetelét. Annyira vágyakoztak a mennyei dolgok
és Isten közelsége után,
hogy mi, akik ebben a
posztmodern-langymeleg korszakban élünk, ezt
el sem tudjuk képzelni.
Vajon mi is tényleg várjuk
Jézus második eljövetelét,
vagy az erről szóló igazságok fénye elhalványult
már a szívünkben, és csak üres szavakká váltak csupán?
Ha őszintén tesszük fel magunknak
ezt a kérdést, akkor erre könnyen választ kaphatunk.

Ha újjászülettünk, akkor Isten királysága bennünk és közöttünk van,
mert Isten külön-külön egyikünktől
sincs messze. Sőt, valójában annyira
kicsi a távolság, hogy ha egy bűnös
őszinte szívvel felkiált hozzá, akkor
az Úr válaszolni fog, és elérhetővé
teszi magát.
Abban a kiváltságban van részünk, hogy
Jézus Krisztus a Szentlélek által bennünk lakik, nem „mintha bennünk lakna”, hanem valóban Ő lakik bennünk,
így aztán annyira szoros közelségbe kerültünk vele, hogy senki se tud annyira közel kerülni hozzánk, mint Jézus.
Ebben a földi testben, amelyben most
élünk, jelenleg csak homályosan látjuk Őt, de ahogy naponta elkülönített
időt töltünk vele az imádkozásban
és a Biblia olvasásában, valamint a
megértett igazságok gyakorlati alkalmazásában, úgy lesz a látásunk
egyre tisztább. Aztán
egy napon majd színről‑színre fogjuk Őt
látni, amikor végre
nála leszünk az örökkévalóságban. Ha így
élünk Isten közelségében, akkor nem egy
elhalványult, távoli
Jézust fogunk várni,
hanem tényleg valóságos lesz számunkra Isten királysága,
amely betölti egész
lényünket.
Ezt kívánom minden testvéremnek!
Boldog karácsonyt! Boldog várakozást!
N. Pál Attila

Advent a kórházban
Itt mindenki vár.
Gyógyulást, enyhülést, segítséget.
Csendben közeledsz, ádventi Király.
De ki vár téged?

Mégis... tagadottan, tudat alatt
mindenki téged vár, keres, Uram.
Ádventi vágy tör át minden falat,
s a kórházi szobákon átsuhan.

Fehérköpenyes munkatársaid
vizsgálnak és gyógyítanak.
Mindenki vár valakit, valamit...
De ki várja életadó szavad?

Tudom, Te itt jársz köztünk csendesen,
hogy könnyeket törölj, gyógyíts, segíts.
Közeledő lépteidet lesem.
Advent! Advent van a kórházban is.
Túrmezei Erzsébet
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„...akkor szombaton, nálunk tízkor, —
zárta le a rövid megbeszélést az egyik
fiatalasszony. — A koszorú testeket én
már mindenkinek megvettem, a díszítésről mindenki saját ízlése szerint
gondoskodik. Majd valami egyszerű
ebédet is összedobok.”
Így megy ez már nálunk néhány éve.
Egyik novemberi szombaton összejönnek az imacsoport asszonyai, lányai és
közösen készítik el az „adventi
koszorút”. Jó „közösség
építő” alkalom.
Adventi koszorú.
Mindenkinek egyforma. Mindenki
ajándékba kapja. A végén mégis mindeg yik más,
és személyre szabott.
Ez a kis „stratégiai megbeszélés” valahogy ráirányította a figyelmemet az Úr csodálatos
– talán a világtörténelemben legnagyobb – munkájára. Arra a különleges, semmi máshoz nem hasonlítható
szabadítására, amit az elbukott emberiség megváltása, kiszabadítása
érdekében tett.
Istennek nagyon fájt a szíve, amikor
az engedetlenség miatt ki kellett űznie
legkedvesebb teremtményét a közeléből, az Édenkertből. Aki miatt ezt
az egész „világteremtést” kitalálta, és
meg kellett fosztania az embert – de
egyben Önmagát is – attól a belső,
meleg, meghitt kapcsolattól, amiért
az „Embert” létrehozta. Mivel az Ő
szentségével, és tisztaságával többé
már nem fért össze a BŰN, amit az
„Ember” képviselt, Önmagát adta áldozatul – Jézusban – hogy kiengesz-

telést szerezzen (hozzon létre).
Sokszor foglalkoztatott már az a gondolat – az Ige alapján úgy világosodott meg bennem –, hogy „az Isten
ajándéka, az örök élet” (Róma 6,23)
minden „megváltott számára” egyforma. (Nem merem úgy mondani, hogy
„egyformán jár”, hogy ne csorbítsam
a kegyelem „ajándék” jellegét.) Vagyis
az örök élet elnyeréséhez semmit nem
tudok hozzátenni. Nem tudom
semmi „jótéteménnyel”
megvásárolni. Nem
tudom – még az életem odaáldozása
árán sem – kiérdemelni. Semmi
mást nem tehetek
annak érdekében,
hogy az üdvösséget
elnyerjem, megkapjam,
csak annyit, hogy elfogadom a
felkínált kegyelmet.
A Biblia tanítása szerint az is bizonyos, hogy aki Krisztus megváltó
áldozatát elfogadja, bármilyen volt
is az „előélete”, teljes üdvösséget kap
szerető Istenünktől. A Menny teljes
jogú polgárává válik.
Ugyanakkor olyanokat is olvashatunk
az Írásban, pl. a Lukács 19-ben – az
igaz, és a hamis sáfár példázatában
–, hogy „legyen birodalmad tíz, vagy
öt városon”. Meg olyat is, hogy „dicsőségről dicsőségre elváltozunk” (II.
Kor 3,18), ami valami fokozatosságot
jelent, de – esetleg – különbséget is.
Nem is tudnám a tökéletes és igazságos Isten lényével összeegyeztetni,
hogy az életét odaáldozó üldözött keresztyén testvérem, – akit éppen ebben a percben fejeznek le azért, mert

nem hajlandó megtagadni Krisztusát
– ugyanolyan „kegyelemben” részesüljön, mint az az európai evangélista,
aki kényelmesen utazgat evangelizálni városról városra. Még szembetűnőbb a különbség, ha a magamfajta
szürke kis „keresztyénre” gondolok,
akinek ugyancsak összeszorulhat a
szíve, amikor a „hegyen épített város” című vizsgálatra kerül majd sor.
Amint egyenként nézem az Eklézsia
– Krisztus teste – tagjainak életét,
már itt a földi létben is láthatom, hogy
amíg egyik dúskál az isteni áldásokban, – sikeres karrier, jó nyugdíj, eredményesen előrehaladó gyermekek,
kiegyensúlyozott lelki élet – a másik
számára pedig harc, harc után, ba
leset, betegség, szűkölködés jut osztályrészül, de azért ő is kitart, mert
azt olvasta a Bibliában, hogy „Sok
baja van az igaznak, de valamen�nyiből kimenti az Úr,” (Zsolt 34,20)
és ebben megtántoríthatatlanul bízik.
Kicsit úgy van ez a dolog az üdvösségünkkel is, mint az adventi koszorúval. Az üdvösséget ajándékba kapjuk,
nem érdemeink szerint. Aztán a másodrendű dolgok, – milyen sikeres ez
a rövidke földi életünk, milyen díszítéseket szerzünk a „koronánkra”,
hányadik sorban állhatunk majd a
„dicsőítő kórusban” – az mind csupán
azt szolgálja, hogy ott is egyéniségekből álljon Isten Népe, mert Ő nem egy
személytelen – személyiségtől mentes – masszát akar látni maga körül.
Ott egyetlen dolog fontos, hogy
Krisztus áldozata által ingyenesen
üdvösséget nyertünk, s ezután „mindig” ott leszünk Vele együtt.
Nagy Rezső

Jó puha békesség
Felcsendül, zúg-búg az orgona hangja és gurul végig a
templomon amely üres, mert éppen éjszaka van. A misének vége, rég elmentek a hívek. Csak az orgonista van
a karzaton és a barátja, akinek játszik, meg az angyalok. Illetve nem is nekik játszik, hanem csak úgy magának, a templomnak, az estének, olykor máskor még
az éjszakának is. De elsősorban mégis Istennek és az
angyaloknak, akik tudvalevőleg mindnyájan szeretik
az orgonaszót. Régen ugyan a mártírok sikolyával ve-

gyült egybe a római arénákban. Aztán az idők megszelídültek, és az orgona átkerült a templomokba, és azóta
itt csak az emberek lelkét simogatja, gyógyítgatja, és
érzéseit viszi föl a menny felé. Az orgona szava ugyanis tiszta, mint a friss hó fölött a levegő. Cirógat, mint
a tavaszi szellő. Dübörög, mint a kitörni készülő vulkán. Felkavarja a lelket, és minden áporodott érzést,
bánatot kisöpör belőle.
H.A.
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Emberek a jászol körül - Zakariás

Nagyon rosszféle asszony voltam.
Szitkozódtam, nem szerettem az
A Biblia, de különösen is a Lukács Zakariás egy kicsit hitetlenkedő ember
embereket, utáltam őket. Ittam,
evangéliuma tele van jó hírrel. Úgy is volt: idős koruk ellenére születhet-e
cigiztem, sokat veszekedtem a férmutatja be Jézust, mint a mindenkin gyermekük? Nem Isten csodás kijejemmel. Van két fiam, két lányom.
segíteni akaró Megváltót, szabadítót lentésére nézett, nem hit által Istenre,
Rosszul neveltem őket. A fiaim
a bűn hatalmából.
hanem a maga lehetőségeire, és azt
mindent elvittek a háztól, a pénzt
Az
Úr
Jézusról
szóló
jó
hír
egyik
elkellett mondania elcsüggedve: ez leelgépezték. Nagyon rosszul éltünk
ső konkrét képviselője Zakariás pap. hetetlen. Zakariás tulajdonképpen
akkortájban.
Példa abban, hogy milyen legyen Isten megkérdőjelezte, hogy Isten be tudja
Eljöttem az imaházba, és amikor
gyermeke, hogy kiáradhasson rá Isten teljesíteni a szavát. A hit áldást nyer, de
bejöttem, megszólított az Úr. Ez
áldása és átformálódjon élete új életté. a hitetlenséget ítélet követi, és Zakariás
januárban volt, februárban lerakmegnémul kilenc
tam a cigit, nem
hónapra.
vettem vissza azNe magadra nézz
te sem, hanem
óta se. A zene neÜzenet Babilonba
egyedül Isten
hezebben ment,
Félix Mendelssohn adventi éneke
nagyságára, amely
mert nagyon szea keresztben, fölrettem mulatni.
Mért késel, Jézus? Nőnek már az árnyak
Mért késel, Jézus? Minden elsötétül,
támadásban és
Vettem magamKicsinyke földi látkörünk felett.
A földi élet fénye már letűnt.
minden segítségénak Bibliát. Volt
Mért késel, Jézus? Testünk úgy elbágyad, Amit szerettünk, mind elhagyni készül,
ben megvalósult.
négy osztályom,
Légy bizodalomS lelkünk úgy óhajt látni tégedet.
De nem siratjuk, téged vár szívünk.
de elfelejtettem
mal teli követe az
olvasni. Most újÚrnak!
Mért késel, Jézus? Ó örök kőszálunk, Mért késel, Jézus? Minden földi érdek
ra olvasok, szeVégül, Zakariás
Hová az Úr helyezte lábaink!
Eltörpül ím e nagy kérdés előtt.
retem olvasni az
egy kiváltságos
Élet s halálban itt szilárdan állunk,
Mért késel, Jézus? Híveid mind kérdnek,
Igét. Amikor a
ember volt. Olyan
Bár jönne vész, a szikla meg nem ing.
Úgy vágyunk látni, jöjj minél előbb!
küldetést és áldást
kezembe veszem,
kapott, amit nem
nem is raknám
Vargha Gyuláné fordítása
sokan. Mert végül
le. Sokszor éjkészségesen odajel is olvasom,
szánta magát telés sírok. A férjesen az ő Urának.
Zakariás
hűséges
ember
volt.
Mindent
jem kérdezi: „Nem volt még elég?”
megtett, amit tudott, hogy az Úr esz- Isten megtartotta ígéretét és megszüMondom: „Nem. Most van időm.”
köze lehessen. Idős korukra gyerme- letett János, aki előhírnöke, útkészíSokkal jobb így az élet. Régen volt
ket kértek az Úrtól. És az Úr nem egy tője lett az Úr Jézus jövetelének. Mert
pénzem, mindenem, de nem volt
„egyszerű” prófétát adott Keresztelő „semmi sem lehetetlen Istennek!”
örömöm. Régen szexisen, kihívóJános személyében, hanem ő lett a Jer 32,17.
an öltöztem, de lecseréltem a rumegérkező Nagy Király hírnöke. – Minél inkább átadod magad az Örök
Légy te is az Úr használható eszköze. kévaló Úr vezetésének, annál több és
határamat. Az öreg fát is át lehet
Zakariás megilletődött ember is volt. csodálatosabb dolgot tapasztalsz meg
ültetni. Tiszta szívből szeretném
Nem volt közömbös számára, hogy ta- az életedben. Amit csak Isten gyerkövetni az Úr Jézust.
lálkozhatott Isten követével. Te vajon mekei tapasztalhatnak meg, mert
F. Anna, Ákos
nagyra tartod-e, ha az Úr elhív, meg- a csodát és a kegyelmet Ő adja. És
szólít és törődik veled? A megrendült mindenkit képessége, odaszánt volta
„Dicsőség és háember tud igazán megnyílni Isten szerint fölhasznál a boldogság útján.
előtt: velem, kicsiny gyermekével is Téged is. Engedd, hogy Istenünk Jézus
la a mi Urunk Jézus
törődik az Úr?! És Zakariás nem is által belépjen az életedbe!
Krisztusnak Aki valóveszi félvállról a küldetését.
Széll Bulcsú
ban „Irgalmas ezerizig”,
melyet kegyelme, szeretete által
áraszt ránk. Csodálatos ajándék
Aki nem eszik és azért hal éhen, éppúgy öngyilkosságot követ el, mint az, aki
ennek megélése, látása, mindengolyót röpít a fejébe. Aki Krisztust elutasítja, éppúgy elkárhozik, mint az, aki
napi életünk dolgaiban, hiszen
testestől-lelkestől az ördögnek szolgál.
igaz. „Nem hagylak el. Veled vaC.H. Spurgeon
gyok”.
R.A-né, Kisvárda
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Emberek a jászol körül - Mária

Gyermekként rajongtam a történelemért. Néha elképzeltem, hogy milyen lenne, ha visszarepülhetnék az
időben…És milyen lenne az, ha ott lehetnénk az első karácsonyon… Jézus
Krisztus születésének napjaiban? Ha
mondjuk, Mária bőrébe bújva átélhetnénk a találkozást Gábriel angyallal?
Mária egy egyszerű, vidéki lány volt,
aki a nagy Római Birodalom egyik
„nevesincs” falucskájában: Názáretben
élt és nőtt fel. Vajon milyen álmai lehettek ennek az egyszerű lánynak? …
Máriát eljegyezte egy jóravaló, Isten
törvényéhez hűséges, népe hagyományait tisztelő férfi, akinek jó állása és
megélhetése volt. Egy férfi, akinek az
oldalán szép lassan egy remélt jövendő kezdett kibontakozni: otthon, biztonság, boldogság, gyermekek. Nem
gondolom, hogy többet kívánt volna
Mária, mint ezeket! De egyik pillanatról a másikra egy olyan felfoghatatlan történet részese lesz, amelyről
még álmodni sem mert volna! S azok,
amelyek vele történnek, nyugodtan
mondhatjuk, fenekestől teljesen átírják gyermeki álmait, és egy pillanat alatt olyan helyzetbe „taszítják”,
amely egyszerre áldás és átok, öröm
és fájdalom…
Ez a vidéki lány tisztában volt a maga
egyszerűségével, és bár hitt Istenben,
semmiképpen sem gondolt arra, hogy
az Úr ilyen nagy becsben tarthatja őt.
Arról pedig végképp még álmodni sem
álmodott, hogy ilyen tisztességben lesz
része egyszer valamikor, hogy őt választotta ki Isten arra, hogy egy fiút
szüljön, aki „a Magasságos Gyermeke
lesz” majd, a megígért Messiás, a világ
Megváltója. Mária, emberi szemszögből legalábbis, tökéletesen alkalmatlan
volt arra, hogy Isten eszköze legyen,
az Ő hatalmas tervének végrehajtásában. Egyrészt azért, mert fiatal volt,
szinte még gyerek, másrészt szegény
sorból származott, mindenféle háttér
és tekintély nélkül, harmadrészt, mert
nő volt, és egy nő nem sokat ért a korabeli zsidó társadalomban.
Azután egy házasságon kívüli terhesség iszonyatos következményekkel járt abban a korban. Máriának

szembe kellett néznie a közösséggel,
amelynek szigorú törvényei voltak,
akik éppen annak az Istennek rendjében éltek. Vállalni kellett, hogy a
kíméletlen gúny és megvetés tárgya
lesz. Sőt, a törvények szerint még halálra is kövezhették! De az Úrnak úgy
tetszett mindig, hogy az ilyen, világ
szemében „senkiken” keresztül mutassa meg hallatlan erejét és hatalmát.
Mária egy dologban mégis különleges
volt: tiszta szíve, tiszta élete, komoly
és mély Istenbe vetett hite volt. Hite,
amely nem kételkedett, hanem kész
volt elfogadni az emberi értelemmel
felfoghatatlant: Isten őt választotta ki
arra, hogy Fiának anyja legyen. „Íme,
az Úr szolgálóleánya: történjék velem
a te beszéded szerint!” – válaszolta
Mária az angyalnak, és válasza a bátor, az engedelmes, az elkötelezett, a
bármit vállalni kész ember válasza. …
Engedelmessége lehetővé tette Isten
belépését a történelembe: az Ige testté
lett! …Ezzel az igennel minden addigi
álmára nemet mondott, és egy olyan
útra lépett, amelyre csak azok léphetnek, akik hitben indulnak el, és nem
látásában. Ez nem jelenti azt, hogy
nem félt. Ki ne félt volna közülünk
a helyében? Hiszen Isten szava állt
csak mindazzal szemben, amit életének minden addigi tapasztalatából
meríthetett! …Reménykedve várta
azt, hogy Isten ígérete beteljesedjen.
Adventben mi is reménykedve várjuk azt, hogy Isten ígérete beteljesedjen! Nem a Megváltó születéséé,
hanem az Ő visszajöveteléé! S ahogyan
Máriának, nekünk is – jelentéktelenségünk és tökéletlenségünk ellenére
– „Isten-hordozóvá” kell lennünk! …
Azt akarja, hogy általunk is közelebb
jöhessen másokhoz! Hogy bizonyos
értelemben megszülethessen Jézus
a családunkban, a barátaink, a munkatársaink szívében – általunk, a bizonyságtételünk által!
Ki kell lépnünk a magunk kis komfortosan felépített világából, hogy
Isten olyan utakra vigyen bennünket, ahol hitben kell járnunk, és nem
látásban. Ámen!
Szabó János Róbert

Anyukám és a nagyszüleim is járnak gyülekezetbe s rajtuk keresztül
ismertem meg Istent. Három éves
voltam, amikor a szüleim elváltak,
s ez nekem nagyon fájt. A nagymamám a fürdőszobában térden
állva tanított imádkozni. Mindig
azért könyörögtem, hogy a szüleim újra együtt legyenek, de aztán
megszületett anyukám kisbabája,
egy másik férfitól. Nem tudtam
elfogadni, s ezért kimaradtam a
gyülekezetből.
Gimnáziumba kerültem, ami elég
ritka közöttünk. Nem értettem,
hogy miért adta nekem ezt Isten,
mert én végig Istent vádoltam. De
aztán megértettem, hogy nem azért
tette, hogy fájdalmat okozzon, hanem valami jobbat akart adni: megtapasztaltam az apai szeretetet.
Nem éreztem apukám szeretetét,
mert apukám elköltözött Siófokra.
Megmutatta nekem Isten, hogy Ő
az, aki úgy szeret. Bár nagyon sokan szeretnek, a családom, a nagyszüleim, de mégis hiányoltam az
apai szeretete, de Isten megadta.
Megértettem, hogy én is olyan különleges vagyok a számára, mint a
többi ember, hogy úgy szeret, mint
a gyermekét.
Most érettségizek, kicsi korom
óta doktor néni szeretnék lenni.
Jelentkeztem egyetemre, szülész-nőgyógyász szeretnék lenni. Szeretnék
az embereken segíteni, testileg is
lelkileg is.
A tanulást a „nagy családomért”, a
népemért is csinálom. Szeretném,
hogyha megértenék az emberek,
hogy nem elítélni kell, hanem felemelni és segíteni. A romák is ugyanolyan emberek, és mindenkinek
meg van az esze, hogy végig tudja
csinálni, csak van egy szokás, ami
bennünk van. De ha segítünk egymásnak, megteremtjük a feltételeket, akkor egyre többen eljutnak
oda, ahová én is.
B. Stefánia, Alsózsolca
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Emberek a jászol körül - József

Szegény József! Mit kellett megérnie! Az
a nő, akit úgy szeretett, várandós, áldott
állapotban van, mástól vár gyermeket.
Abban az időben nem ilyen elvetemült,
Istentől elfordult világban éltek az emberek. Nem volt megszokott eset, hogy
házasságon kívül születnek gyermekek. Józsefről is azt írja a Biblia, hogy
igaz ember volt. Ez azt jelentette, hogy
igyekezett Isten parancsolatait megtartani. Félte Istenét, a Mindenható,

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

Örökkévaló Istent. Tudta, hogy Isten
teremtette a világot, és Ő fogja megítélni majd mindnyájunk életét. Isten
nagyon komolyan vette népe életében
a bűnt. A paráznaságot, a házasságtörést például megkövezéssel büntették. Az Ő véleménye ma is az, hogy a
bűn következménye a halál.
Mit tegyen József? Ő törvény tisztelő,
vagyis tiszteli az Urat, és engedelmeskedni akar Neki. El sem tudja képzelni,
hogy ő házasságtörésre vetemedjen. S most íme a szerelme,
akivel házasságkötését
tervezte, bűnbe esett.
A látszat legalábbis ezt
mutatja. Mária ugyan
másról beszél, angyali jelentésre hivatkozik, elutasítja a rossz
feltételezést, vádakat, de mit lehet tenni ilyenkor. A tények
mást mutatnak.
József nagyon szerette
Máriát. Ha napvilágra hozza a látható tényeket, Máriát meg fogják kövezni.
A törvény szigorú. Hogyan lehetne
megmenteni őt? Ha már nem is házasodhatnak össze, de legalább ne
kelljen neki meghalnia. József elméjében egymást kergetik a gondolatok.
A törvénynek ő továbbra is engedelmeskedni akar, hiszen ha nem úgy
cselekszik, Isten ellen vét. Igen, betartja a törvényt, aláírja az elbocsátó válólevelet, de mindezt titokban
fogja megtenni – gondolta. Legalább
Máriának ne essen baja, ha már nem
lehet az ővé ezek után! Mi más lehetne a megoldás?

Nyugtalan nappalát nyugtalan éjszaka követte. De mintha az álom nem is
álom lenne, hanem valóság. Mintha
egy angyalt látna, a Mindenható Isten
küldöttét. Nem, nincsen tévedés, az
angyal őt szólítja: „József, ne félj magadhoz venni Máriát, a feleségedet!”
És a folytatás is arról szól, amit nem
akart elhinni Máriának.
Félelme, fájdalma, haragja valami csodálatos megnyugvásba fordul át, és ízlelgeti a Szabadítóról szóló öröm
üzenetet: „Fiút fog szülni,
akit nevezz el Jézusnak,
mert Ő szabadítja meg
népét bűneiből!”
Ő fogja megszabadítani népét annak bűneiből. József talán
nem is értette, de a
Mindenható terve valóban ez volt: elküldi
egyetlen Fiát, a Szentet
és Igazat, hogy életét
adja a világért, a világ
összes bűnéért.
Ez a megszabadítás nemcsak az akkori emberekre vonatkozó üzenet. Ma,
2016-ban is csak Ő szabadíthat meg
a bűn büntetésétől és a bűn erejétől
is! Az Örökkévaló Isten azért küldte el szent és igaz egyszülöttjét erre
a világra, hogy könyörüljön azokon,
„akik az ördög igájában vergődtek”
(ApCsel 10,38).
Kiálts hozzá hittel, mert „aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül
(megszabadul)” (Róm 10,13).
Az isteni szeretetnek micsoda megnyilvánulása ez!   
Csikós Mihály

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Merát.

„Jó az Úr, erősség a szorongatás idején és Ő ismeri a benne bízókat.” Naponta táplál Urunk lelkileg a Mera adásait hallgatva.
Köszönet drága Istenünknek, hogy magyar nyelven is szól az Ige. Minden
elhangzott szóért áldjuk az Urat. Isten iskolájában tanulunk, míg tart
földi utunk, a jó és nehéz napokban is. De az Úr Jézus erőt ad a megfáradtaknak, megterhelteknek, a gyengéknek, a betegeknek. Az Úr közel
van mindazokhoz, akik hittel Hozzá kiáltanak.
Búcsúzom szeretettel Bilkéről
O. Erika, Kárpátalja
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Emberek a jászol körül - Erzsébet
A karácsony, az inkarnáció, testtélétel
isteni ígéretének beteljesedése nagyon
is valóságos emberi személyeket érintve történik meg. Amint Isten midig is
a történelemben cselekvő Isten, mert
Ő a Valóságos Isten, a valóságos emberhez akar szólni, illetve megérkezni.
A világtörténelem legfantasztikusabb
eseménye, hogy a mi Urunk, amint
évezredekkel előbb kijelentette, a tőle elszakadt és démoni erők hatalma
alá került embert, Szent Fia, emberi
testben való szolgálata és eleve elrendelt engesztelő áldozata révén akarta megszabadítani. Ezért hangzik az
evangélium: „Mert egy gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk. Az
Uralom az ő vállán lesz, így fogják
nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős
Isten, Örökkévaló Atya, Békesség
Fejedelme!„ Ézs 9,5 Egy gyermek, aki
Erős Isten!? Igen, az Ő születéséről
szólnak a karácsonyi történetek az
Igében, bizonyságul nekünk. A prófétai Ige, az isteni „JEL”: „Ímé, a Szűz
fogan méhébe és szül Fiat és nevezik azt Immánuelnek”, mert Benne
valóban velünk az Isten. Ez nem úgy
történt, mint a pogány misztériumok
titokzatos homályba rejtett csalfa meséi, hanem eleven szereplőket von be
az Úr, ahogy azt megígérte.
A Magasságos Fia
Mária, a kegyelembe fogadott, a kiválasztott, akinek Gábriel angyal – „aki
az Isten színe előtt áll”–, a fiatal szűz
nagy döbbenetére bejelenti, hogy Fiút
fog szülni, aki a Szentlélektől fogan, és
„Nagy lesz Ő, a Magasságos Fiának
mondják majd.” (Lk 1,32). Mária belealázkodik Isten akaratába, és az angyal
Erzsébeten esett csodával erősíti hitét,
hogy „Íme, a te rokonod, Erzsébet is
fiút fogant öregségére és már a hatodik hónapban van az, akit meddőnek
mondanak, mert az Istennek semmi
sem lehetetlen.” (Lk 1,36). Ó, de hányszor kételkedünk az Úr kijelentett
Igéjének igazságában, ahogy Erzsébet
férjének, Zakariás papnak sem elég a
ragyogó főangyal, Gábriel szava, mert
a látható világ lehetetlenségére, öreg
testük alkalmatlanságára tekint, és
nem látja az Úr Mindenhatóságát.

Ahelyett, hogy örömmel
hálát adna, dicsőítené az
Urat, hitetlenkedik és ezzel Isten haragját vonja magára és a
hitetlenségének jelével, némasággal
veri őt meg az Úr. Talán ezért van
annyi néma keresztyén? Mert nem
hittünk Isten kijelentett Igéjének?
Látjátok az ember mérhetetlen hitetlenségét, még a szent angyal ragyogása és szava is kevés? Lássuk meg,
mi még ennél is nagyobbat kaptunk,
és mégis kevés a Magasságos Fia, a
világ Világosságának ragyogása, isteni Szava is kevés, hogy a karácsony
számodra is ujjongó öröm napjává
legyen? Látjátok, ezért kell nekünk
a Magasságos Isten Fia, hogy hitet
és életet adjon.
Tanulhatnánk Máriától: „Íme az Úr
szolgáló leánya, történjék velem a
Te beszéded szerint.” Azután
megy a júdeai hegyvidékre, a néma Zakariás pap
házába, meglátni és
együtt örvendezni
Erzsébettel, aki szintén ígéret asszonya,
kinek fia „nagy lesz
az Úr előtt”. Emlé
kezzünk! Isten drága
ígéreteit meddő as�szonyokon keresztül teljesítette, hogy
végre értsük Őt a
Hatalmast, akinek
minden lehetséges,
és éppen ezért láttatni akarta, hogy Sára
vénségére megszüli
Izsákot, Anna, Sámuelt és Erzsébet
Jánost. Mária, a szűz pedig az Isten Fiát.
Az ujjongó magzat
Két édesanya, – nem terhesek –, hanem áldott állapotban vannak. Az
élet mindig áldás. Mária köszöntésére
Erzsébet szíve alatt ujjongó örömtől
repdesve mozdul meg a magzat, aki
majd a legnagyobb ember lesz, aki
asszonytól született: „Te pedig kisgyermek a Magasságos Isten prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz,
hogy előkészítsd az Ő útjait.” Lk 1,76
Édesanyja megtelt Szentlélekkel, így

tudja, hogy a fiatal unokahúga mindnyájunk Urának édesanyja. Aki viszont emberré lett Isten, a Messiás, a
Krisztus, életünk Ura. Erzsébet ismeri
a saját fia felőli próféciát, és boldog,
hogy az ő fia Mária Fiát, a Messiást
szolgálhatja. Milyen csodálatos Isten
terve, mennyire felmagasztalta ezt a
két asszonyt, akik az Úr kezében megszentelt eszközök, hogy megvalósítsa
üdvtervét mindazokon, akik meghódolnak, hadd mondjam így, nem Mária,
hanem az Isten Fia előtt. „Hogyan is
lehetséges az, hogy az én Uram anyja
jön el énhozzám?” A Szentlélek milyen alázatossá teszi Erzsébetet, aki
Áron házából való, akinek pap a férje
és nagynénje Máriának. Megrendül, és
hihetetlen csodának tartja, hogy
Mária, az ő Urának anyja
eljön hozzá. Nem Mária
a nagy, ő kegyelembe
fogadott, de átragyog
rajta annak dicsősége, Akit a szíve alatt
hord. Mária előképe
a Krisztusban újonnan született embernek, akik a Lélek által
szívünkbe hordjuk
az Urat. Vajon átragyoghat-e a te életeden is Isten Fiának
dicsősége?
Erzsébet prófétál
a Lélek által, felragyogtatja előttünk
is kétezer év távlatából a karácsony
hihetetlen örömét, a testté lett Igét.
„Boldog aki hitt, mert beteljesedik rajta mindaz, amit az Úr mondott neki.”
Ittzés István

Immánuel
Immánuel: Isten velünk!
Értelmet nyert az életünk.
Lelkünkben fény, naptámadat:
Isten Fia velünk marad.
Füle Lajos
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Átfromált életek

Istent

Emberek a jászol körül - „Nagy” Heródes

nem lehet megelőzni!
Nekem volt egy első férjem, és attól a férfitól teherbe estem. Akkor
még nem ismertem az Urat, és
buta voltam, és megöltem azt a
gyermeket. (abortusz – a szerk.)
Utána azt mondták az orvosok,
hogy nem lehet többet gyermekem.
Még Magyarországra is elmentem
kezelésre, ott is ugyanezt mondták.
Amikor megismertem az Urat, elmondtam neki, hogy megbántam
mindazt, amit tettem, és kértem az
Urat, hogy adja meg nekem azt, hogy
legyen gyermekem. És ő megadta,
nem is egyet, hanem kettőt is, egy
kisfiút és egy kislányt. Szeretném
az Úrnak nevelni őket.
Amikor kicsik voltak, a férjem már
akkor is igét olvasott reggel is, este is, aztán letérdeltünk és hangos
szóval imádkoztunk előttük, mert
akartuk, hogy hallják. Ahogy nagyobbacskák lettek, nem is kell
hívni őket, jönnek maguktól is, és
hangos szóval imádkoznak ők is.
Kérdéseket tesznek fel az apjuknak a Bibliából, amit ő megmagyaráz nekik. Máskor a férjem kérdezi
meg tőlük, hogy mit tanultak az
imaházban, s ők elmondják. Csak
gyönyörködni tudunk, hogy látjuk,
hogy az Úr munkálkodik gyermekink életében is.
F. Tünde, Ákos

KI ÉRTHETI MEG?
Ki értheti meg, ki foghatja fel,
hogy Krisztus a földre mint
gyermek jött el?
Kiben volna annyi tűrő szeretet,
hogy bűnből megmentse az
embereket?
Ki mossa fehérre, tisztára szívünk?
Ki nyit a mennyekbe utat
minekünk?
Se ember a földön, se a menny
angyala
nem lenne rá képes, csak Isten maga.
Szívünk ámulattól, hálától remeg:
Se ember, se angyal: Isten tette meg!
Ismeretlen szerző után németből

A történelem fura fintora, hogy címkéket ragasztgatunk olyan emberekre,
akik valójában messze nem azok voltak, mint akiknek gondolnánk őket.
Érdekes módon általában a diktátorok kaptak különleges és szárnyaló jelzőket, - hogy a közelmúltból ne
említsünk mást, mint a „Kárpátok
Géniuszát” – aki legalább annyira
volt „zseni”, mint Heródes „nagy”. Bár
nevét továbbvivő utódai valóban soha
nem érték el Heródes politikai súlyát,
sem építkezéseihez foghatót nem alkottak - a Krisztus korabeli templom
még legnagyobb gyűlölői szemében
is kiemelkedő volt -, de Heródes kegyetlenségéhez sem lehetett könnyen
hasonlót találni. Felesége, apósa, a korabeli ifjú főpap éppúgy áldozatul esett
féltékenységi rohamainak, mint saját
fiai, illetve korábbi barátai egy része.
Ennek a hatalommániás embernek az
udvarába érkeztek kelet bölcsei a lehető
legveszedelmesebb kérdéssel: „Hol van
a zsidók királya, aki most született?”
Milyen különös, hogy az edomita
ősöktől származó Heródes egyből az
eljövendő Krisztus születési helye felől kezd érdeklődni. Eszébe sem jut
egy kézlegyintéssel elintézni a kérdést, sőt megpróbál agyafurt módon
a bölcsek bizalmába férkőzni. Ő is
menni akar – állítja – és csatlakozni
az imádókhoz, ha valóban fellelik az
efratai Betlehemben, ahova a próféta
szerint érkeznie kellett.
S amikor a bölcsek az angyali szónak engedve mégsem térnek vissza
és nem igazítják pontosan útba, kegyetlen döntést hoz. Ha nem ölheti
meg az „egyet” akkor vesszen mindenki, aki királyságára veszélyes lehet
„Betlehemben és egész környékén”,
mégpedig a csillag feltűnéséhez igazítva az életkort.
A magát bebiztosítani akaró Heródes
azt hiszi, hogy ahogy korábban számos
hadi és politikai diadal övezte pályafutását, gyors és kegyetlen döntéssel
Istennel szemben is megnyerheti a
játszmát. Miközben gyászba borítja
Betlehemet és környékét nem nyer
semmit, de elveszít mindent. Pedig
milyen sokáig gondolhatta, hogy nem
csak Júdát állítja maga mellé a temp-

lomépítéssel, de
talán még Júda
Istene is érdemül
tudja be neki.
Tévedett. Istent nem lehet megvesztegetni, lekötelezni. De ebből a lelkületből egyenesen következhet a teljes
és visszavonhatatlan lelki pusztulás.
Könnyen juthat bárki a „vagy ő, vagy
én” döntése elé. Heródes pedig minden
áron akarta a hatalmat, amit magának megkaparintott. Nem számított
semmi és senki.
Csak magával Istennel nem számolt
Heródes. Azzal, hogy Ő nem csúfoltatik
meg! Isten Fia – Jézus – ekkorra már
úton volt Egyiptomba, vitte József angyali parancsra, mert lehetetlen volt,
hogy a „próféta Jeruzsálemen kívül
vesszen el!” Ehhez azonban fel kellett növekednie és bizonyságát adni,
hogy Ő az Istentől rendelt Messiás.
Isten üdvterve pedig úgy szólt, hogy
Fia vére árán váltson meg mindenkit
– még azokat is, akik úgy gondolkoznak és úgy éreznek, mint Heródes.
Tudnunk kell, hogy szembe lehet fordulni az isteni szándékkal, és meg
lehet próbálni megnyerni a magunk
életét a magunk útján. Általában sok
fájdalom és nagy szenvedés az ára –
nem csak nekünk, hanem a környezetünknek is. Ám a nyereség esélye
nulla, pontosan úgy, ahogy Jézus megmondta: „Aki meg akarja tartani az
életét, az elveszíti…” Mert az élet, sőt
az ÉLET Isten hatalmában van. S az
Ő gondolatai annyival magasabbak a
mi gondolatainknál, amennyivel magasabban van az Ég a földnél…
Nem titkolhatom, az én életem is azon
az úton indult valamikor, amely a pusztulásba vitt és vezetett volna. De Isten
könyörülő írgalmából ma elmondhatom: Jézus Krisztus értem is jött. A
prófécia nem csak arra vonatkozóan
teljesedett be, hogy hol fog születni
(Mik 5,1), hogyan fog Egyiptomból kihívott fiúként (Hós 11,1) Názáretinek
neveztetni, de az is, hogy: „…vétkeink
miatt kapott sebeket, bűneink miatt
törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei
árán gyógyultunk meg”. (Ézs 53,5.)
Ezért jött! Ezt nem tudta megakadályozni Heródes! Ezért és ebből élünk
mindannyian, akik hiszünk Őbenne!
Kulcsár Tibor
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Emberek a jászol körül - bölcsek
Kedves Olvasó! Karácsony felé közeledve, az adventi időszakban, a
keresztény társadalomban előtérbe
kerül Jézus Krisztus születésének
eseménye és körülménye. Gondolok a
plázákban, tereken, iskolákban, templomokban felépített jászlakra, bennük
Máriával, a Kisdeddel, a csodálkozó
pásztorokkal, a három királlyal. A mai
multi kultúrában felnevelkedett generációk számára, akik nem ismerik
a Szentírás igazságát, nekik a karácsony a külsőségek, az ajándékozás,
a feldíszített karácsonyfa és a szeretet ünnepét jelenti a – „kis Jézussal”.
Nem akarom senkiben lerombolni a
karácsony ünnepének szépségét, de az
elmúlt évszázadokban felismerhető,
mennyi hagyomány és a bibliával ellenkező szokás alakult ki a mi Urunk
Jézus Krisztus születésével kapcsolatban, amit a három király
példájával szeretnék bemutatni. A Máté evangélium 2. fejezet
első két versében ezt olvassuk:
“Amikor Jézus megszületett a
júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és
ezt kérdezték: „Hol van a zsidók
királya, aki most született? Mert
láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk
őt.” Az eredeti szövegben a bölcsek
szóval kapcsolatban ezt olvassuk:
„magoi apo anatolón”, ami azt jelenti, mágusok keletről, a magoi szó az
akkori perzsa papok, tudósok legfelső
kasztját jelentette. Innen ered a bölcsek fordítása. A bibliában szintén
nem szerepel, hogy hányan voltak. A
három királyról szóló hagyományon
alapuló legenda, csak a hatodik században alakult ki. Nem hárman voltak,
nem is voltak királyok, és mégis a mai
embernek a három király jut eszébe,
ha a jászolról hall.     A Szentírás sze-

Gyerektáborban bibliavers felmondó verseny.
Az egyik tündéri, alapjában véve jó
szándékú, de ezzel együtt ízig–vérig rosszcsont kisfiú a héten tanult
összes igeverset elsőre fújja, kivéve
egyet. Ennek már vagy ötödszörre
fut neki leszegett fejjel: „Ha a bű-

Kinek látod

Átfromált életek

Jézust?

rint ezek a bölcs
tudósok, papok,
akik napkeletről
érkeztek az akkori Babilóniából, felfedeztek egy különös csillagot az égen,
ami fényesebben ragyogott a többi
millió csillag között, és ők követni
kezdték a csillagot, ami Jeruzsálembe
vezette őket. Heródes királynak meg
is fogalmazzák jövetelük célját. „Hol
van a zsidók királya…eljöttünk, hogy
imádjuk Őt”. Ők tudták és hitték,
hogy aki most születik, az nem egy
átlagos király lesz, hanem egy különleges, és ők imádni, hódolni akartak
az új királynak. Amikor meglátták
Betlehemben Jézust a jászolban, ki is
fejezték hódolatukat és tiszteletüket.
Aranyat, tömjént, és mirhát ajándékoztak neki. Ezzel elismerve, hogy

Ő egy hatalmas király, még akkor is,
ha egy istállóban született csecsemő.
Olyan jó lenne, ha egyre több ember
is úgy gondolkodna Jézus Krisztus
születéséről, mint a napkeleti bölcsek.
Meglátnák a csecsemő Jézusban, hogy
Ő Isten fia, Aki a Királyok Királya,
Aki eljött ebbe a világba, hogy békességet, bűnbocsánatot, örök életet,
áldást hozzon minden ember életébe,
aki hisz Őbenne. Egy kérdéssel zárom írásomat – Te kinek látod Jézust
a jászolban?
Cséky Győző

nöket számon tartod Uram, Uram
ki marad meg...” . Tanítója bátorítólag próbál segíteni neki. „Kezdd
újra!” Újrakezdi, végül kétségbeesetten felnéz: „Ez nem fog menni.”
Csak a vak nem látja, hogy nem a
szöveggel van a gondja, hanem a
tartalmával…

Hat évvel ezelőtt ismertem meg az
Úr Jézust. Anyukám már hamarabb ismerte. Egyik este a testvérek a Jelenések könyvét nézték az
Interneten, hogy mi vár azokra,
akik nem fogadták el az Úr Jézust.
A kislányom is ott volt, s mintha
húzást éreztem volna, hogy el kell
mennem. Ahogy beléptem, láttam,
hogy sírnak, imádkoznak. Tudom,
hogy értem is imádkoztak, mert
éreztem. Kérdezték: nem akarom-e
megismerni az Úr Jézust. Mondtam
nem. Tudni kell, hogy abban az
időben nagyon rossz életet éltem,
kamatos pénzzel foglalkoztam, ittam, buliztam. Mondtam mit képzelnek?! Ott a sok számla, lizinges
kocsi, jelzálog stb. Miből fogom fizetni? De ahogy mentem haza a kislányommal, valami megváltozott.
Kíváncsi lettem. Vágyat éreztem,
hogy megismerjem én is az Urat.
Ahogy hazaértem, mondtam a férjemnek, hogy hagyjunk mindent
abba, és ismerjük meg az Úr Jézust.
Másnap pénzosztás volt, s hozták
a pénz, de én senkitől nem vettem
el, hanem azt mondtam, gyere ismerjük meg az Úr Jézust.
Azóta tisztességesen dolgozunk a
férjemmel, neveljük a négy gyermekünket. Nem mondom, hogy
nem esünk-bukunk, de az Úr felemel minket. Csodálatos az életünk.
B. Róbertné, Alsózsolca

Bölcsek
Kelet mágusai
tényleg bölcsek voltak,
Jézus jászolához
örömmel indultak.
Ma is az a világ
legbölcsebb embere,
ki felkeresi Őt
s együtt marad Vele.
Boros Gergely
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Menjünk el egészen
Betlehemig!

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet,
amely az egész nép öröme
lesz: üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a
Dávid városában” (Lk 2, 10-11)   
A pásztorok hallották meg először Krisztus születésének jó
hírét. Az urak, a papok,
az írástudó teológusok meg a nép előkelői elől a jászolbölcső
eltakarta a szabadító
Messiást. Pásztornak
lenni megvetett foglalkozás volt, hiszen
a mezőn, a nyáj után
vándorolva, a szúnyogot is megszűrni akaró
farizeusok szerint nem
lehetett a törvény betűjét megtartani, hiszen a bárányoknak
és a kecskéknek az ünnepeken is gondoskodni kellett
az enni és innivalóról. De a jó hírt mégis ők kapták először. Istenre szorult emberek voltak, mert őnekik volt a
legnagyobb szükségük arra, hogy „körülfogja őket az Úr
dicsősége”. Ezért szólította meg őket a betlehemi éjszakában így az angyal: „ne féljetek”.
A menny az egyszerű pásztoremberek szállásán megjelent, hogy örömet hirdessen az egész népnek: az üdvözítő
megszületett. Kortársaik nem jászolba született, egyszerű
kisgyermekként várták a Messiást. Csodás erejű hadvezérre, nagyhatalmú királyra gondoltak, aki nem kóbor
pásztorok, meg az istállóba meghúzódni kényszerülő
kisemberek számára hozott örömet, hanem a palotalakóknak, a hatalom birtokosainak hoz majd jó szerencsét.
De a fénylő angyal mást mondott: „hirdetek nektek nagy
örömet, amely az egész nép öröm lesz”. Mert a megváltás ügye nem a hatalmasoké csupán, nem azoké, akik a
hatalmukat féltik, hanem mindenkié, akik észreveszik
a jelként a jászolba megszületett kis csecsemőben azt a
Krisztust, Aki a megoldást hozza.
A pásztorokat megszólító fénybe öltözött angyal után „hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: „Dicsőség a
magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” Isten dicsősége ott ragyog fel, ahol
megszületik a szívünkben a jóakarat. Azért született Jézus
jászol-bölcsőbe, hogy ne felejtsük el, a Messiásnak nem
csak Betlehemben kell megszületni, hanem a mi szívünk
jászol-bölcsőjében is. A velünk megbékülő Isten formálhat át csak bennünket a jóakarat embereivé. Mi sokszor
azt gondoljuk, hogy úgy lehetünk jobbak, igazabb emberek, ha körülöttünk megváltozik a világ. Jobbak lesznek

Emberek a jászol körül - pásztorok
az emberek, nem kínoznak anyagi gondok, lelki
terhek sem szomorítanak. De a változás mindig
belülről kezdődik. El kell indulnunk a pásztorokkal együtt
egészen a betlehemi jászolig, a megszületett Messiáshoz,
és meg kell nyitni szívünket, hogy Jézus bennünk is megszülessen. Így találunk rá.
„Menjünk el egészen Betlehemig” – így
bíztatták egymást a pásztorok, és sietve
elindultak. A békesség koldusai vagyunk
mindnyájan. Nincs időnk a halogatásra.
Indulnunk kell, hogy személyesen megbizonyosodjunk a testet öltött Jézus valóságáról, aki azt ígérte, hogy velünk marad a
világ végezetéig (Mt 28,20).
A karácsonyok elmúlnak, az ünnep fényei
kialusznak, de a szívünkben megszülető
Jézus velünk marad és az ünnep akkor éri
el a célját, ha együtt indulunk tovább, egészen a célig, amikor a győztes Jézus az angyalok kíséretében visszajön, és beragyogja
a világ éjszakáját, hogy velünk maradjon mindörökre,
és akkor igazán mi is az örökkévalóságon át a béke emberei leszünk.
Dr. Szigeti Jenő

TALÁLKOZÓ A JÁSZOL MELLETT
Messze vagyunk, s talán magunk vagyunk,
de most találkozót adunk,
és a jászolnál mind–mind ott leszünk.
A Királynak tisztességet teszünk,
A Királynak, aki lejött közénk,
nem volt, hová fejét lehajtsa.
Mi, boldog népe,
odatérdepelünk elébe,
s meghallgatjuk, mi a parancsa:
Örömhírt vinni szerteszét!
Elhirdetni, hogy Ő itt van jelen!
Futni a fénnyel át az éjjelen!
Őrizni reggelig!
Szívünk a szent örömmel megtelik.
Hiszen ha ez a Gyermek a miénk lett,
feledtet minden fájó veszteséget,
minden keserű könnyet letörül.
Karácsonyi béke ölel körül.
Győzve a távolságon, téren,
boldog betlehemi találkozóra
várlak, testvérem.
Túrmezei Erzsébet
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A Menny a jászol körül
A karácsony legnagyobb üzenete:
„Velünk az Isten”. Nem csak úgy általában, nem véletlenszerűen és alkalmanként. Velünk – azaz megosztja
a sorsunkat, együtt eszik és iszik,
együtt fázik, vagy izzad a nap hevétől; szenved a fájdalmak és tragédiák
láttán, de le tud ülni a násznép soraiba. Felindul az ostoba, rosszindulatú,
pökhendi haszonlesőkön, a nagyképű magamutogatókon, s véleményét
nem is rejti véka alá… Ha kell, kötélből ostort csavar! De könny csordul
szeméből, megesik a szíve, szánakozik, s ölébe veszi a gyermekeket,
s megáldja őket. Mert „az ige testté
lett, s „közöttünk sátorozott”, s mi
láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya
Egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1,14)
Velünk az Isten! Ez az ígéret teljesedett be Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában. Ő az, aki azért jött ide,
hogy „a Sátán munkáját lerontsa” (1
Jn 3,8). Akinek küldetése a szeretet!
Mert benne lett nyílvánvalóvá, hogy
mi Isten szándéka a bűnös emberrel.
Hogy már a világ teremtése előtt elhatározta Isten, hogy „Őbenne kiválaszt
minket magának!”(Ef 1,4)

AZ IGE TESTTÉ
LETT!
Csendben, szalmán, szelíd
barmok
teste melegébe
köszöntött be a világnak
döntő eseménye.
Nem császárok parancsától,
zordon hadvezérek
csatáitól lesz boldogabb
a világtörténet,
hanem, hogy egy istállóban
AZ IGE TESTTÉ LETT!
Próféciákat és népek
reményét betöltve,
Isten megváltó szerelme
érkezett a Földre.
Bódás János

Velünk az
Isten!

Egyáltalán nem
csoda, ha azt
mondjuk: A karácsony nemcsak a
föld, de a menny ünnepe is. Sőt, előbb
volt ünnep a mennyben, mint a földön!
Bár a Szentírás tanúságtétele szerint
az angyalok sem értették pontosan
mi történik, hogyan lehetséges, hogy
Isten Fia a földi ember megváltója
legyen, vágyakoztak volna bepillantást nyerni Isten örökkévaló tervébe
(v.ö.: 1Pt 1,12), ám ez nem akadályozta
a mennyei seregeket, hogy Krisztus
születését a betlehemi mezőn hatalmasan zengő, diadalittas kórussal
köszöntsék: „Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a
földön békesség, és az emberekhez
jóakarat” (Lk 2,14)
„Üdvözítő született nektek” – mondták az angyalok. „Erős üdvözítőt támasztott nekünk” – ujjongott az ének
Zakariás ajkán. Az jött közénk, akiről
előre kijelentette Isten Ézsaiás prófétán keresztül: „Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az
uralom az ő vállán lesz, és így fogják
nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős
Isten, Örökkévaló Atya, Békesség
Fejedelme! Uralma növekedésének
és a békének nem lesz vége a Dávid
trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel
és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!” (Ézs 9,5-6)
„Velünk az Isten” – nem csak a men�nyei magasságokból, hanem a jászolágy
közvetlenségében. Úgy beszél erről
a Zsidókhoz írt levél, mint Isten hatalmának különleges bizonyítékáról:
„Mivel pedig a gyermekek test és vér
részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által
megsemmisítse azt, akinek hatalma
van a halálon, vagyis az ördögöt; és
megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben
rabok voltak.” (Zsid 2,14-15).
„Velünk az Isten!” A történelem egy
meghatározott pontján ez kézzel fogható valóság lett. Ma is az. Ma is lehet
kérni őt, hogy léjen be erős üdvözítőként életünkbe… Ő meghallgatja azt,
aki hittel kéri őt!
Kulcsár Tibor

Átfromált életek
Mielőtt az Úr belépett az életembe,
nagyon szerettem a világi életet:
italoztam, mulatoztam. Édesanyám
halálakor lelkészünk megkeresett,
s hívott az imaházba. Ahogy jártam
az imaházba, először csak azt hittem, hogy lelki támasz, de aztán
amikor a munkatársaim hívtak,
hogy menjek velük, igyunk meg valamit, éreztem, hogy bennem megváltozott valami, már nem tudtam
menni. Jézus Krisztus rám talált,
nem én találtam rá, hanem Ő keresett meg engem. Azóta a gyülekezet tagja vagyok. Soha nem fogom
tudni meghálálni azt a nagy kegyelmet, hogy kiemelt abból az életből.
Arra törekszem, hogy a családom, a
feleségem, a négy gyerekem is megismerje az Úr Jézust. Érzékelik a
változást, de most csak még én járok rendszeresen a gyülekezetbe,
de harcolom a hit harcát. Hiszem,
hogy az ő életükben is el fog jönni
az a pont, hogy Jézusnak szolgálnak. A munkatársaim is kérdezik,
hogy mitől változott meg az életem. Nekik is szívesen elmondom.
Nem mondom, hogy nem esek el,
néha el is bukok, de fel tudok állni
az Úr kegyelméből.
E.-N. Imre, Alsózsolca

A legutóbbi pályázatunkra érkezett írások közül a következőket
jutalmaztuk
dr.S.-né Széles Erzsébet, Debrecen
Édes Dezső, Marcellháza
Egyed Erzsébet, Városfenes
Hegyi András, Balatonszemes
Horváth Csabáné Ildikó, Keszthely
Kapus Györgyné, Pécs
Kovács Imréné, Debrecen
Lakatos Mária, Nesvady
Mónus Dánielné, Csömör
Nagy Rezső, Budapest
P. Arany Júlia, Tahitótfalu
Révész Andrásné, Kisvárda
Szalóczyné Móray Inke, Budapest
Váradi Jenő, Szeged
Köszönjük az írásokat!
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Emberek a jászol körül - Siemon és Anna

is mondott, amikor meglátta Jézust. 4. Simeon, célba ért (Bocsásd el
szolgádat békességgel)
1. Jézus, Isten üdvössége
Simeon és elődei évszázadokon ke- Simeon a csecsemő Jézus szemébe
resztül vártak arra, és imádkoztak néz, és azt mondja, hogy tudja, most
azért, hogy Isten szabadítása elér- már semmi nem maradt, amit tennie
kellene vagy látni kellene. Készen áll
kezzen hozzájuk...
Isten, Jézusban elérhetővé tette az ő arra, hogy békében meghaljon, és a
üdvösségét, az ő jóindulatát, és sza- mennybe menjen. Micsoda megtaIsten úgy alakította a körülményeket, badítását.
pasztalás, micsoda Isten élmény lehogy már itt nyilvánvalóvá váljon Jézus
hetett mindez.
2. Jézus, mindenkié
személye és az Ő küldetésének külső
Jézus minden emberé. Jézus sze- A napokban egy Károly nevű ismerőmegerősítése. Simeon és Anna, mint
mélye mindenkit söm, könnyes szemmel mondta el, hogy
tanúk jelennek
képes magába fog- miként találkozott szembe Jézussal,
meg a gyermek
lalni. Nincs olyan, és hogy ez a találkozás miként válJézus mellett.
„Íme, ő sokak elesésére és
körülmény, múlt- toztatta meg őt, és egész életszemSimeonról azt
felemelésére rendeltetett
beli tett, szárma- léletét. Az addig nyughatatlan lelke,
tudjuk, hogy keIzráelben, és jelül, amelynek
zás, bűn, ami után, igazi békességre talált Jézusban. A
gyes, istenfélő
Jézus ne lehetne korábbi erőlködései, bizonyítási váellene mondanak…”
ember. Azt várta,
elérhető. Jézus el- gyai elmúltak, mert valaki lenyűgözhogy Istennek az
érhető volt, és el- te, és nyugalmat adott neki.
ő népével kötött
érhető
ma
is…
Téged lenyűgözött már Jézus?
szövetsége helyre fog állni a Messiás
megérkezésével. Vajon hányszor és Nincs olyan, akihez ne közeledne Megtapasztaltad azt, hogy milyen
hányszor merengett el azon, hogy Jézus, és aki ne közeledhetne hozzá. nála és benne nyugalmat találni? Kész
Isten szabadítója miként fog érkezni 3. Jézus, megosztó személy vagy találkozni és szembenézni vele?
lesz
és miként fog vele találkozni. Hiszen
A valódi karácsonyi béke, belső nyuMit
jelent
ez? Azt, hogy, aki valóban galmat hoz az élet teremtőjével. Ezáltal
azt az ígéretet kapta, hogy nem hal
meg addig, amíg meg nem látja az Úr találkozik Jézussal, az nem tud kö- nyugodtan élvezhetjük az életünket,
Krisztusát. És most hirtelen, egyszer zömbös lenni iránta… Jézus kizáró- és bizalommal várhatjuk a haza hívó
csak, az Úr indítására a templom- lagossága kényelmetlen. Éppen ezért szót, bármikor is szólaljon meg az.
ba megy, és a jelentéktelennek tűnő megosztó, van aki elfogadja ezt a kiKapitány Zsolt
pár kezében meglátja a Messiást. És zárólagosságot, vagy elutasítja azt.
szemtől szemben találja magát azzal
a személlyel, akire mindig is várt.
Karácsonyi kérdések
Leírhatatlan tapasztalat lehetett ez,
az életének beteljesedése, az Isten
Ki voltál Te ez éjszakán?
Ki voltál Te ez éj előtt?
iránti hála kiáradása.
Kisded a barlang jászolán.
Öröktől
volt
léted,
erőd.
Mielőtt rátérnénk Simeon szavaira,
kit angyalhad dicsért vígan,
Angyalsereg
hódolt
Neked,
tekintsünk Annára is. Anna egy nas uralkodtál királyian –
dicsőség volt öltözeted.
gyon idős asszony, ráadásul már évvállaltál halált, büntetést:
Mindaz, mi van, mozog, lebeg,
tizedek óta özvegy, csak hét évet élt
érettem s minden emberért,
Teáltalad teremtetett.
együtt férjével. Tragédiája azonban
s lettél nagy éjszakánkban útitárs,
Ég s Föld tanúsítja Te szent erőd:
nem távolította el őt Istentől. Sőt, böjKi voltál fény s ragyogás.
Isten voltál ez éj előtt!
töléssel és imádsággal szolgált a tempS kivé lettem ez éjen én?
Ki voltam én ez éj előtt?
lomban. Hogy pontosan mit mondott,
Ó, csitt, szívem, ó, halld, szegény:
A bánat és szégyen betölt:
azt nem tudjuk, de azt igen, hogy amiIsten gyermekéül fogad!
romlott voltam, ki testnek él,
kor meglátta Jézust, ő is hálát adott
Jézus vállal: testvére vagy!
ki
üdvöt
nem
vár,
nem
remél.
Istennek, és elmondta mindazoknak,
Mivé leszek, még nem tudom,
Minden
fényjel
már
kialudt,
akik várták a Messiás jöttét.
de tiszta fény van utamon:
a kárhozatra vitt csak út.
Simeon és Anna szavai a templomban,
ezen az éjszakán (ó, szent, igaz!)
És én, kire az Úr kegyelme vár:
annak külső megerősítései voltak, hogy
szent jászladból sugárzik az.
magam voltam az éj s halál...
ez a gyermek egy különleges személy.
Jochen Klepper
fordította: Szénási Sándor
Simeon szavai
Visszatérve Simeonhoz, hogy miket
„Most bocsátod el, Uram, szolgádat
beszéded szerint békességgel, mert
meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme
láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül
népednek, Izraelnek.” (Lk 2,29-31)
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Pál apostol írja
„szeretett fiának”,
T i mót e u s n a k :
„Gyermekségedtől
fogva ismered
a szent írásokat,
amelyek téged
bölccsé tehetnek
az üdvösségre a
Krisztus Jézusban való hit által.”
(2Tim 3,15) „Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli
hit, amely először nagyanyádban,
Loiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról,
hogy benned is megvan.” (2Tim.1,5)
A Timóteushoz írott levél – amelyben
Pál apostol örök példaként emlékezett meg Timóteus nagymamájáról
–, számomra nagyon hangsúlyos és
egyben bíztató is, mert a saját fiam
nem ismerhette „gyermekségétől a
szent írásokat”. Az Úr Isten nagy kegyelme, hogy megbocsátotta mulasztásaimat, a tudatlanság idejét elnézte
és közel 20 évvel a megtérésem után,
a fiam is új életet kaphatott.
Először a keresztlányommal élhettem
át a bibliai parancsot: „Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint…”
(Péld 22,6) – kicsi korától vihettem a
gyülekezeti gyermekalkalmakra. Ez
azért volt nagy ajándék, mert a szülei
minden bizonyságtételemet visszautasították, gyermekük kitartó kérésének azonban nem tudtak ellenállni
– ez is kegyelem! Akkoriban még nem
voltak saját unokáim, sok időt töltöttem a keresztlányommal és az életét
imádsággal kísérhettem. Egyetemista
koráig megmaradt ezen az úton, később, a külföldön töltött évek alatt eltávolodott, de a szeretet kapcsolatunk
most is szoros és kitartóan imádkozom érte. (Sokan nem veszik komolyan a keresztszülőséget, pedig ezzel
Istennek tett esküjüket szegik meg!)
Végtelen hálával köszönöm az Úr
Jézusnak, hogy nagymamaként lehetőséget adott mindarra, amit édesanyaként nem tudtam megadni a
gyermekemnek. Négy unokámért fogantatásuk pillanatától imádkozom.
Szüleik megtérése előtt a két nagyobbat még én vittem a gyülekezetbe, a
kisebbeket már közösen. Olyan jó
felidézni azokat az estéket, amikor
nálam voltak és lefekvéskor együtt
énekeltünk, imádkoztunk. Kicsi le-

ányunokám egyik alkalommal azzal
lepett meg, hogy hangosan így imádkozott: „Úr Jézus, kérlek, költözz be
a szívembe!” Nagyon szeretett énekelni (most is) és a frissiben tanultakat otthon hangosan megosztotta
a többiekkel!
Saját tapasztalatom alapján bíztathatom Kedves Olvasóinkat, hogy a
gyerekeikkel, unokáikkal való odaadó
foglalkozás nagyon fontos szolgálat!
A közös programok, együttlétek alatt
mindig van lehetőség arra, hogy tanítsuk és szeretettel figyelmeztessük
őket, ha Isten törvényeivel ellentétes
döntéseket akarnának hozni. Tudom,
hogy nehéz ma a fiataloknak a bibliai értékeket képviselni, mégis érdemes kitartaniuk és ebben nekünk kell
erősíteni, segíteni őket! Áldozatkész
szeretet és hűséges imádság a feladatunk, ugyanakkor hatalmas lehetőség
és felelősség is!
Szélesebb körben is megbizonyosodhattam erről, hiszen a hittanóráinkra többnyire a nagyszülők kísérik a
gyermekeket, az ő hűségük nagyban
hozzájárul az unokák kitartásához.
Közülük többen beépülnek a gyülekezetbe, találkozhatunk velük a vasárnapi iskolában, később a konfirmáció
alkalmain. Istentiszteletek után megtelik a szívem hálával, amikor látom a
fiatalokat csoportokba verődve vidáman beszélgetni, s a több generációs
családokat örvendezni az egymással
való találkozásnak!
„Csodálatos örökség a Szentírás ismerete – írja G. C. Willis Unokáim
szüleinek című könyvében. – Lehet,
hogy földi jóban nem hagyunk gazdagságot gyermekeinkre, de ha kora gyermekkoruktól kezdve adtuk
nekik a Szentírás ismeretét, e világ minden kincsénél nagyobb vagyont hagytunk rájuk. Ez az a példa,
amelyet mindnyájan követhetünk:
bárcsak szülők, nagyszülők minden
erőnkkel és felülről való bölcsességgel megtennénk gyermekeinkért és
unokáinkért azt, amit Lois és Euniké
megtett Timóteusért, és bizonyos, hogy
számíthatunk az Egyetlenre, aki véghezviszi bennük azt a változást, amelyet az Írás „Újjászületésnek” nevez,
– és a képmutatás nélkül való hit és
a Szentírás ismerete végigvezeti szeretteinket egész életük útján.”
Zika Klára

KARÁCSONYI UTAK –
KARÁCSONYI KÉRÉSEK
Mutasd meg a bizalom útját,
azt a csillagfényes utat,
amelyiken a bölcsek jártak
megtalálni Királyukat!
Mutasd meg a szolgálat útját,
amelyen csendben József járt,
hogy szemünk–szívünk nyitva
legyen,
ha szenved a felebarát!
A szeretet útjával áldj meg,
amint láthatom Máriában,
hogy akivel csak találkozom,
ahhoz a jószót megtaláljam!
A hála útján pásztorokkal
hadd magasztaljam tetteidet!
S adj, Uram, csodálattal teli,
előtted mindig nyitott szívet!
Barbara Cratzius
után németből

Óralátogató tanár a kolléganőjéhez az órát követő megbeszélésen:
„Akkor pontosan milyen végzettségeid is vannak, hogy jól írjam a
jegyzetembe?”
„Mind kell, vagy csak az órához
kapcsolódó?”
„Az összes.”
„Ilyen és ilyen végzettség, amolyan
diploma, és hittudományi végzettség, ilyen és ilyen szakiránnyal.”
Döbbent csönd, majd a kissé váratlan szünet után, egy csendes
megjegyzés:
„Hát, tudod, ez meg is látszik, de
nemcsak rajtad, hanem a gyerekeken is. Ebbe az osztályba ugyanis
jó bejönni. Itt békesség van.”
Ezek szerint mégiscsak megvalósulhat az angyali üzenet: „Dicsőség
a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.”(Luk.2:14)
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Átfromált életek
Fiatal koromban szerettem mulatozni. Hat gyermek édesanyjaként
benne voltam minden munkában:
loptam, csaltam, mentem a határba,
talán még a férjemtől is elmaradtam volna. Sokat ittam, volt olyan,
hogy a gyerekeket elengedtem iskolába, elmentem vásárolni, de a
kocsmában kötöttem ki, s aztán
csak feküdtem részegen. A férjem
hazajött munkából, ő állt neki főzni a gyerekeknek.
Nagyon megváltozott az életem.
Egyik napról a másikra letettem
a cigarettát, pedig nagy dohányos
voltam, napi 2 doboz cigarettát is
elszívtam. Már 19 éve, hogy alkoholt nem iszom.
Az a testi élet, amiben éltem az
maga a pokol volt, de az Úr által
új életet kaptam. Újjászülettem.
Megtapasztalom minden nap az
Ő jelenlétét. Nem mondom, hogy
nem bukok el, de meg tudom bánni, viszem az Úr elé imádságban.
Ez az, ami erőt ad, meg az, hogy
tudom, hogy a testvérek is imádkoznak értem.
R. L-né, Alsózsolca

Kedves testvérek az
Úrban!
Nehezen fogtam az íráshoz, közel
vagyok a 81. évemhez, de olyan
szeretettel buzdítottak, és a levélírók bizonyságtételei számomra
nagyon tanulságosak és építők
voltak.
Férjemmel együtt mindketten az
Úréi vagyunk és este közösen hallgatjuk a Mera rádiót. Füzetbe írva a hallottakat. Öt gyermekünk
van és kilenc unokánk. Gondolom,
hogy ez lehetőség és alkalom is
arra hogy az „ima hatalmával”
éljünk, amiről az egyik vasárnap hallottunk is szólni, és gyakoroljuk hétköznapi életünkben.
/Dr.Szakács Imre./ Mert nagy
szükség van rá. Sok erőt, állhatatosságot kívánunk mindnyájuk
szolgálatához szeretettel:
Erzsike és István, Szigetköz

Amikor összetörik a máz
Az elmúlt hetekben több helyen volt
földrengés, összeomlottak épületek,
haltak meg emberek, s világosságra
kerültek eddig a külső szemlélő számára rejtett „kincsek”.
Az összeomlás veszélye természetesen nemcsak az épületeket veszélyezteti, hanem néha jól berendezett
életünket is. Jön egy rendszerváltás,
esetleg államosítással, kuláklistával,
s mi marad utána? Iszonyatos, pusztítás, értelmetlen romhalmaz csupán, vagy pedig valami olyan kincs
is, amit a külső eltakart a kíváncsi
szemek elől. Ugyanis van egy belső
valóság is minden ember életében,
ami néha nincs összhangban a külsővel. Csillogó-villogó lehet ugyanis
a látszat: szép lakás, jó kocsi, sikeresnek tűnő házasság, jó
állás, felfelé ívelő karrier,
s mi van belül? Néha sajnos pont az ellenkezője: értéktelen, kicsinyes,
csak önmagának élő „vakarcs”. S mi van, ha valami miatt összetörik a máz?
Hát, az, ami nagyon sokszor
megtörténik: nem marad semmi.
Pontosabban, egy nagy halom eltakarítandó romhalmaz…
Ennek persze az ellenkezője is igaz
lehet, hiszen nem egyszer találkoztam már olyanokkal, akik életét látva
döbbentem tapasztaltam, hogy lehet,
hogy az emberi körülmények szánalmasak, de belül mégis békesség van,
a szemekből földöntúli öröm sugárzik, s az ajkak nem panaszra nyílnak,
hanem Isten nagyságának magasztalására, s a kezek sincsenek görcsben,
ragaszkodván az „enyémhez”, hanem
csodálatosan nyitottak a náluk is elesettebbek felé…
A teljesség kedvéért következzen az
a verzió is, amikor a külső és a belső
ténylegesen összhangban van, ugyanis
valóban rend van kívül-belül, békeséggel, szeretettel, és Istennek szentelt szolgáló élettel. Nagy kincs, ha így
van, s bárcsak sokak életében valóság
lehetne, ugyanis inkább a „negatív
összhangra” látunk példát manapság

szép számmal: a békétlen, Istennel
nem törődő belső valóság rányomja
a bélyegét a hétköznapi dolgokra is,
s széthullott családok, tönkrement
életek, pusztulásba rohanó életutak
hirdetik, hogy a Sátán azért dolgozik, hogy öljön, pusztítson, és halálba döntsön.
Advent van, karácsonyra készülünk.
Isten, fiában, Jézus Krisztusban azon
a bizonyos első karácsonykor beleköltözött a mi emberi törékeny „cserépedényünkbe”. Sőt, nemcsak, hogy
emberré lett Isten, hanem a lehető
legmélyebbre hajolt, a lehető legszegényebb körülmények közé érkezve,
a legnehezebb utat járva: szegénység,
kitaszítottság, nélkülözés, menekülés
Egyiptomba, később népe vezetőinek
nyílt elutasítása, s végül a meg nem
érdemelt kereszthalál…
De mi volt belül?! Az Atyára figyelő,
engedelmes, bűntelen
élet, Aki népe vétkei miatt szenvedett büntetést,
hiszen Isten Őt
sújtotta mindnyájunk vétkéért, s mi az Ő
sebei árán gyógyulunk meg. Halálát és
feltámadását tehát úgy is
tekinthetjük, hogy Isten nyilvánvalóvá tette, hogy ha összeomlik a külső,
mi van belül. Ha jól értem Pál apostol
valami ilyen képet használ, amikor
szeretett fiát, Timóteust bátorítja a
neki írt második levélben az evangélium hirdetésére, emlékeztetve őt
a megváltás munkájára: „Ez most
nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk,
Krisztus Jézus megjelenése által, aki
megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” (2Tim.1:10) Más
szavakkal fogalmazva: a Sátán Jézus
megölésével csak a külső testet törhette össze, de ezzel csak azt érte el,
hogy így mindenki számára láthatóvá vált az Istentől ajándékba kapható örök élet, s mi ez, ha nem jó hír?!
Egyébként különös módon nemcsak
tragikus események törhetik össze
a „külső mázat”, hanem néha épp a
mégoly szépen felcicomázott karácsonyi ünnepkör is, a maga csillogá-
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sával, álomvilágával, „felfújt lufijával, szerzett kövekkel, csomagolópapírral,
ami aztán törvényszerűen kipukkan a majd éjféltájban áhítat, ajándékozás…
legkisebb megrázkódtatástól is. Talán Nem éppen romantikus este, de azért
nem véletlen, hogy karácsonykor tör- a karácsony örömét nem tudta megténik a legtöbb öngyilkosság. Sajnos. semmisíteni a Sátán.
A múltban kutakodva két olyan ka- A másik eset sokkal később történt,
rácsony is eszembe jutott, amikor már három kicsi gyerekkel. Ebben az
a gondosan megtervezett ünneplés időben is mozgalmasan teltek a decszertefoszlott. (A tévedések elkerülése ember 24-ék, hiszen férjem sokakat
véget csak az átlagon felüli eseménye- igyekezett meglátogatni ezen a naket említem, ugyanis
pon, nehogy a
olyan még nem volt,
magány vagy a
IMMÁNUEL
hogy minden zökkebetegség rossz
nőmentesen zajlott
tanácsadó leKomor idők homályán hatolt át
volna, pedig magam
gyen. Mi „láprófétalelkek magányos fénye,
is azt gyakorlom, s
nyok” otthon
nem táplálta más, csak az Ígéret
másokat is erre buzkészülődtünk,
jövőbe vesző szent tüneménye,
dítok, hogy a ránk zúsütés, főzés, kamégis nőtt egy–egy sugárnyalábbal,
duló gasztronómiai
rácsonyfa díszíamíg – nem hamar és nem sokára –
tanácsok ellenére se
tés, takarítás,
hanem ‘‘az idők teljességében’’
karácsonyra kell kéajándékcsomaszíteni a legbonyolulföldkerült az ég boltozatára.
golás, nem sotabb ételeket, s nem
És azóta ez a csillag tartja
rolom, minden
kell órákig tartó día Naprendszert.
háziasszony isszítéseket se tervezMert ebben a hitben
meri. Tekintettel
ni, lehetőleg annyi
gyökerezik létünk és törvényünk:
a három kicsi
feladatot hagyva az
Immánuel – velünk az Isten!
gyerekre, a legutolsó napokra, metöbbször a jó
Lukátsi Vilma
lyek elvégzéséhez egy
öreg cseréptáhónap se lenne elég.)
lamat hívtam seAz első emlékem imgítségül, melybe
már 30 év távlatából bukkant elő,
csak be kellett készíteni az ételt, azamikor is első közös karácsonyunkra
tán a sütőben szép csendesen elkékészültünk egy vidéki, egyszerű lelkészlakásban. Az imaháznál laktunk, szült „magától”.
s a testvérek úgy gondolták, hogy ka- Esteledett, férjem is hazaért, készürácsony az karácsony, s szerették vol- lődtünk a meghitt ünnepre, ám ekkor
na az imaházukat is „felkészíteni” az világossá vált, hogy valami történt az
ünnepre, azaz egész nap mesterem- elektromos hálózattal, ugyanis vakberek jöttek, akik különféle javítga- sötét volt, de nemcsak nálunk, hanem
tásokat végeztek a nagytermen, ami az egész környékre koromsötétség
persze áldás, de egyben idő is, amit borult. Gyertyát gyújtottunk tehát,
férjem velük töltött, s rengeteg takarí- s nemcsak romantikából, s a sejteltani való, ami valahogy ránk maradt… mes fények mellett fogyasztottuk el
Én a lakásban próbáltam állni a sarat, a vacsoránkat, mely azért Isten kes jócskán este lett, mire feldíszítettük gyelméből elkészült, ugyanis a gázzal
kicsi kis karácsonyfánkat, s leültünk nem volt gond. Az áhítatnál „fejből”
vacsorázni, hogy aztán áhítatott tart- mondtuk el a karácsonyi történetet,
sunk, s megajándékozzuk egymást. és kívülről énekeltük egymás után
Ám, jött a „máz összeomlása”, egy a karácsonyi énekeket, nem műköösszetört karácsonyfa képében. Az dött ugyanis se lemezjátszó, se tv, se
újonnan megvásárolt karácsonyfatalp semmi. De, mindez hála Isten nem
ugyanis anyaghibás lehetett, s a ki- rontotta a karácsony fényét, hanem
csiny fa súlyától darabokra tört, nem éppen emelte. Legalább is nálunk. De
kímélve se a fát, se az akkor még leg- mi lehetett azoknál a családoknál,
inkább üvegből készített karácsony- akiknél a karácsony nem az éneklésről, nem a meghitt beszélgetésről szól,
fadíszeket se…
A folytatás érdekesen alakult, taka- ugyanis nem tudnak se a Kisdednek,
rítás négykézláb, a menthető dolgok se egymásnak örülni. Hát, siralmas
összeszedése, a felmosó vödör kará- egy este lehetett…
csonyfatalppá alakítása némi udvarról
Kulcsár Anikó
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Amikor családunkkal bármerre járunk, távoli helyeken, ha lehetőség
van rá, mindig betérünk egy rövid
hálaadó imára az utunkon található
templomba. Itt a templomban lehet
igazi nyugalmat találni lelkünknek,
és lelkileg feltöltődve folytathatjuk
tovább földi zarándok utunkat.
Egy alkalommal a feleségemmel
Miskolcon voltunk és elmentünk
egy esti misére. A feleségem mikor
vége volt a misének, a templomból
kijövet beszélgetni kezdett a szentmisén mellette ülő nénivel, akinél
szép imádságok voltak fénymásolva, és elköszönéskor adott a fénymásolt imádságokból. Ezek között
volt imádság ellenségeinkért. Mikor
átadta a néni az volt a kérése, hogy
ezt az imádságot imádkozza, másolja le és adja tovább ismerőseinek.
Ebből másoltunk több példányt és
adtuk tovább. Több éve magam is
naponta imádkozom ellenségeimért.
Már megtapasztaltam ennek jótékony hatását, mert volt olyan eset
amikor név szerint imádkoztam
azért, aki úgy érezte, hogy sérelme
van velem szemben. Egy idő után
megtapasztaltam az ima hatását.
Egyszer csak megbékélt és azóta
is tart a békesség. Amikor másoknak próbáltuk tovább adni az
imádságot, nem mindenki fogadta szeretettel. Volt akinek idegen
volt és talán csodabogárnak nézett,
hogy ellenségeinkért imádkozunk.
Én továbbra is kitartóan imádkozom ellenségeimért. Tudom, hogy
imám meghallgatásra talál. Kérem
az Urat a Miatyánkban, melyre
Jézus Krisztus tanított minket
hogy: „Bocsásd meg a mi vétkeinket miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek”.
J. János Bekecs
Kedves Antennájuk mindig örömmel és nyugalommal tölt el. Szeretem
minden sorát. Biblia közösségben terjesztem, ha tudom.
Isten áldja meg minden munkájukat és továbbra is színvonalas,
áldott írásokat küldjenek. Hálás
köszönettel egy hűséges olvasójuk
H. Bálint, Budapest
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Bízzál az Úrban

Isten útját sokszor nem érted:
Megenged próbát, betegséget,
Még azoknak életében is,
Kik őt tiszta szívből szeretik.
Épp, amikor nagyon szereted,
Sorsod akkor a legnehezebb.
Mintha súlyosabban büntetné,
Kinek szíve már az övé.
Olykor nagyon fájnak a sebek,
A be nem teljesült remények,
Amikor Istennek válasza
Csak újabb kérdés problémádra.
De itt semmi nincs véletlenül,
Isten tétlenül soha nem ül.
Aggasztó helyzeted is, hidd el,
Megegyezik szent terveivel.
Testvér, te csak bízzál az Úrban,
Irántad való jóságában!
Ő áldó és szerető Atya,
Mindig a javadat akarja.
Kirakód sok–sok darabkáin
A harc, a próba, a gyötrő kín
Egy–egy rejtett szép minta benne,
Ha nem is érted, van értelme!
Míg te a darabokat nézed,
Ő már látja az egész képet.
Majd ha látod, szíved rádobban,
Testvér, te csak bízzál az Úrban!
Gergely István

Egy hat éves „óriás” adventi koszorút
cipelve az utcán szembejövő ismerőséhez: „Képzeld, vasárnap meggyújtjuk az első gyertyát, s utána
már csak négyet kell aludni, és itt
a karácsony!”
A négy stimmel, csak éppen nem
napról, hanem hétről beszélünk. Kis
különbség… Kár, hogy mi felnőttek
is sokszor félrehalljuk a dolgokat,
még pedig úgy, hogy az valahogy
a vágyainknak megfelelő legyen…
A kedves ismerősnek egyébként
nem volt szíve lelombozni a felvillanyozott kisfiút.

“Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától, száll alá“. (Jakab 1,17)
Az 1950-es éveket követően hirtelen
zsúfolásig megteltek az állami gyermekotthonok — ,közismertebb néven
intézetek. No nem azért, mert váratlanul megnövekedett az árva, magára hagyott gyermekek száma, hanem
azért, mert a kitelepített, meghurcolt,
lehetetlen helyzetbe kényszerült szülők
közül sokan — legalább a gyereknek
legyen mit ennie — meggondolásból
beadták gyermekeiket ezekbe az állami gyermekotthonokba.
A dél-magyarországi leányotthont az
államosított Perczel Mór kastélyban
helyezték el. Az impozáns épületet
hatalmas, gondozott park
vette körül, és magas
kőkerítés óvta a
hívatlan látogatóktól. Az egykori báltermet és az óriási
fogadót alakították át
20-30 személyes hálótermekké. Tíz éves
koromban, egy hideg
novemberi estén kerültem én is az intézetbe, ahol
az volt az első élményem,
amerhogy egy nagy hodályban,
re csak néztem, emeletes vaságyakat
láttam a félhomályban. Rámutattak
egy felső ágyra, hogy csendben, gyorsan, oda bújjak be; nehogy felébres�szek valakit.
— A többit majd holnap megbeszéljük — tette hozzá a szűkszavú, szigorú
arcú kísérőm. — Egyébként majd szólíts Zsóka nevelő néninek. Jóccakát
— köszönt el kurtán, és ezzel máris
bezárult mögötte az ajtó. Akkor még
nem sejtettem, hogy négy hosszú éven
át lesz otthonom az intézet.
A katonás rendet, a vezényszavakra
pattogó gyerekeket eleinte viccesnek, később rémesnek találtam, de
mert hamar megtapasztaltam, hogy
aki kilóg a sorból, az büntetést kap,
igyekeztem tőlem telhetően alkalmazkodni. A névsor olvasástól rettegtem
a legjobban, mert annak mindig következményei voltak, mint például
udvar seprés, hó lapátolás, krumpli
hámozás stb. A karácsony előtti héten az igazgató néni csak azoknak a
nevét olvasta fel, akik az ünnepet is
az intézetben töltötték. Ezúttal rö-

vid ideig tartott a felolvasás, mert
emlékeim szerint csupán 6- 8 nevet
olvasott fel. — Sajnos, az én nevem
is közöttük volt. Dúlt-fúlt bennem
a harag, sértettség és a bánat, de a
világ minden kincséért sem voltam
hajlandó ezt mások előtt is kimutatni. Alig vártam a szabadidőt, amikor elrejtőzhettem és jól kisírhattam
magam — titokban, búvóhelyemen, a
száradó ruhák jótékony takarásában,
a padlás térben.
Egyetlen zsebkendőmet percek
alatt telesírtam, s mert több nem
volt nálam (akkoriban még nem volt
papírzsebkendő), a mosdóban jól kilötyköltem
és a bennfentes lányoktól ellesett módszerrel vizesen kisimítva
feltapasztottam a
csempére. így másnapra szép sima
és száraz lett.
Ott fenn pedig
nem kellett attól tartanom,
hogy reggelre eltűnik. Tudtam, hogy aznap
már nem bőghetek többet, ezért
csak a lelkem sírt tovább, és az emlékeim között keresgélve készültem
a karácsonyra. Az esti villany oltás
után a nagy lódítások ideje következett. Ilyenkor egészen halkan kiki kiszínezve elmesélhette azt, hogy
náluk régen otthon milyen is volt a
karácsony- este. A magam részéről
alvást színlelve hallgattam. — Úgy
sem hinnék el az igazságot. Vagy csak
irigyeket szereznék magamnak, ha elmondanám, hogy eddig milyen pompás és pazar volt nálunk Budapesten
a karácsonyeste. Most meg itt, ez a
vas-ágyas tömeg- szállás, ahol még
zsebkendőből is csak két darab jut
hetente.
Ekkor eszembe jutott az, amit még
otthon, a vasárnapi iskolában az első karácsonyról hallottam. Végül is a
kis Jézus születésekor sem volt semmi luxus. Isten egyszülött Fia ennél
sokkal nyomorúságosabb körülmények között született meg. Egy hideg,
sötét istállóban. — Rémes lehetett.
Bégető juhok, bőgő tehenek, vályúágy, szúrós szalma, trágya szag...
Fújj. Szegény kis Jézus — morfondíroztam magamban. No azért itt közel
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sem ilyen siralmas a helyzet, hiszen a
névsor-olvasás után még azt is megígérték, hogy lesz karácsonyfa, amit
közösen fogunk feldíszíteni.
Másnap az ebédnél már csak néhányan ültük körül az óriási asztalt. Ebéd
után a megszokott vezényszavakat
követően névsor olvasás következett.
A délelőtt érkezett postai küldemények átvételére szólított a felolvasás.
Hoffer Anna: levél, Vass Hédi: levél,
Sárosi Éva: levél, Móray Inke: csomag. Nagyot dobbant a szívem. Csak
én kaptam csomagot. Büszkeségtől
duzzadt a mellem. Kíváncsian néztem
körül. Vajon mit szólnak ehhez a többiek? Irigy szemek villámai csaptak
bele a pillanatnyi örömömbe. — Ha
ti így, akkor én is így — puffogtam
magamban. Amit én kaptam, abból
bizony ti nem esztek. Az az enyém
lesz, csak az enyém!
A csomag olyan nehéz volt, hogy egyedül nem tudtam felemelni. A térdemmel próbáltam az ajtó felé lökni. A
lányok boldogan ugrottak segédkezni, hátha így jut belőle hála morzsa
nekik is. Én azonban kitartottam elhatározásom mellett. Nem fogok senkinek semmit sem adni belőle. Ez az
enyém. Ez az egyetlen, ami itt csak az
enyém. A dobozt betuszkoltuk a tanulószobába – itt lesz a legjobb helye,
gondoltam. Hiszen szünet van, ebbe
a terembe most januárig senki sem
teszi be a . lábát. Csak ez a két lány
tudja a titkomat. Rajtuk majd rajta
tartom a szememet. – Menjetek már
ki – szóltam durván rájuk. – Egyedül
akarom felbontani!
Csalódottan somfordáltak ki a teremből. Végül egyedül voltam. Mégsem
tudtam igazán örülni, amikor elkezdtem a csomag bontását. Bosszantott,
hogy a doboz fele az otthoni hullott
almával volt tele. A két óriási kalács
pedig – bármilyen gondos kezek csomagolták is –, mire Budapestről megérkezett, bizony szikkadt lett. A nagy
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zacskó szalon cukor, meg a két tábla magam. Őszinte megbánást éreztem
Tibi csokoládé azért ideig- óráig segí- szívemben. Engedélyt kértem, hogy
tett felejteni csalódottságomat.
két társammal behozhassuk a csoDélután feldíszítettük a karácsony- magot. Mindent igazságosan eloszfát. Még a díszeket is nekünk kellett tottunk. Még a portás néni is kapott
elkészíteni. Belefáradtam az igyeke- egy fényes almát és egy szem szalon
zetbe, de meg is lett az eredménye. cukrot. Mindenki jókedvű volt. Amikor
Csodájára jártak a felnőttek. — Ilyen befejeződött az osztozkodás, az jutott
szép fa még nem volt... — jegyezték eszembe, hogy ezek a lányok talán
meg elismerően.
még soha nem hallottak Istenről és
Estére ünneplőbe öltöztünk. Tej, ka- az Ő fiáról, Jézusról.
kaós kalács volt az ünnepi menü. Ezt Még ma este — határoztam el — villany
követően mindenki kapott egy köny- oltás után, amit én tudok az igazi karávet. Egyetlen szó sem esett Isten fiáról, csonyról, azt el fogom mondani. Akkor
Jézusról, aki érettalán nem fog úgy
tünk jött a földre.
fájni nekik, hogy ők
Csak fenyő ünnepcsak egy üdvözlő laNagy Megváltó született
ről, meg szeretetpot kaptak otthonnem vagy többé elveszett,
ről zengett ódát az
ról. Hadd örüljenek,
igazgató néni.
hogy Isten nekik
Halleluja
No — gondoltam
is nagy ajándékot
— nekem ugyan
küldött, Jézust.
Minden szívben nagy öröm,
beszélhettek szeEgy pisszenést se
retetről. Szeretet
fenn az Égben, s a földön,
lehetett hallani a
nekem nincs. Csak
beszámolóm alatt.
Halleluja
volt. Ami most van,
Amikor befejeztem,
annak semmi köa hálóterem legtávoze a szeretethez.
labbi végéből megEzt a csomagot is csak sajnálatból szólalt egy ismerős hang. „Ez nagyon
küldték. ...Ezért nekem jár ez a cso- szép és igaz volt, megdicsérlek érte.”
mag. Legalább ennyi. Nekem és sen- Ekkor már felismertük a hangról, hogy
ki másnak.
az ügyeletes Lucsi néni van a teremMilyen más volt az utolsó otthoni ka- ben. Nem vettük észre, hogy villany
rácsony a templomban. A lelkész bácsi oltás után nem hagyta el a hálóterarról beszélt, hogy a karácsony igazi met, hanem az egyik üres ágyra ülve
üzenete nem arról szól, hogy kinek végighallgatott minket.
van nagyobb, szebb karácsonyfája, „Tudnál egy karácsonyi éneket is szép
vagy hogy ki kapott több, értékesebb halkan énekelni nekünk?” – szóajándékot, hanem arról, hogy „... úgy lalt meg. – Nagyon szívesen – s már
szerette Isten a világot, hogy egyszü- pianisszimó rá is kezdtem arra a rölött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, vid kánonra, aminek a szövegére is
el ne vesszen, hanem örök élete le- emlékeztem.
gyen.” (János 3,16).
(Jertek énekeljünk... az énekes könyv
Vagyis Isten legdrágább kincsét, sze- 25. éneke.)
retett Fiát adta értünk karácsonykor. Lucsi néni is bekapcsolódott az énekÉn pedig még ezt a romlandó csomag be. Ez azokban a vallás ellenes évektartalmát sem akarom megosztani ben az állásába is kerülhetett volna,
a társaimmal? – szólalt meg a lelki- de Isten felettünk tartotta óvó kezét.
ismeretem. Nagyon elszégyelltem A lányok szerint szépen szólt a csendes kánon.
Mielőtt az élménydús nap után végképp elcsendesedtünk, magamban
Frekvenciaváltozás 2017 január 1-től
kiértékeltem az estét. Ezen az emlékezetes karácsonyon az intézetben háSzeretettel értesítjük hallgatóinkat és olvasóinkat, hogy 2017 jarom meglepetés ajándékot is kaptam:
nuár 1-től változás lesz középhullámú műsorunk sugárzásában.
– örömöt a szívembe a legnagyobb
ajándékért, Jézusért;
Mivel a TWR szerződése az albániai adóval megszűnik, az adott
– a közösen elfogyasztott csomagot
időponttól Grigoriopolból sugározzák műsorunkat.
és a könyvet
– Lucsi nénit — aki intézeti éveim alatt
Az új frekvencia: 1548 kHz
hűséges lelki anyám lett, sőt még azAz új időpont: hétfőtől vasárnapig 21 óra!
után is, de ez már egy másik történet.
Sz.-né M. Inke
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Kedves Mera rádió
szerkeszői!
Az áldott mennyei Atyának adok
hálát, hogy még hallatszik az
ige figyelmeztetése, ami a Mera
rádión keresztül hangzik felénk,
hallgatókhoz. Hálásan köszönöm
minden egyes műsorukat, hiszen
ezek minden nap előre visznek a
hitéletemben. Köszönet odaszánt
életükért, hogy mi hallgatók is felfigyeljünk arra, amit Isten üzen
számunkra, hogy miben kell még
az életünkben változtatni, hogy
jobban tudjunk világítani ott,
ahova az Úr helyezett. Sok áldást kívánok életükre, a próbákhoz pedig erőt a Krisztus Jézus
segítségével.
Imáimban szüntelen ott vannak.
Köszönöm az Antennát, amit ha
kiolvasok, tovább adom mások
épülésére. Az Úr áldását kérem
életükre, erőt egészséget építő
munkájukhoz.
Testvéri szeretettel
S-né Irén, Monor

Kedves Testvérek az
Úr Jézus Krisztusban!
Hálámat szeretném kifejezni ezzel a levéllel. Csodálatos az adás,
minden este alig várom, hogy kezdődjön. Nagyon szépen köszönöm
az Antennát, amit megkaptam,
kezembe fogtam, nem tudtam
letenni, annyira meghatott, hogy
könnyek között olvastam.
Minden áldás és dicsőség Istené,
és nagyon örülök, hogy én ebben részt vehetek. Ígérem, hogy
tovább adom és remélem, hogy
meghallgatásra talál.
Kívánom a Mera összes munkatársainak az Isten áldását és kegyelmét további munkájukhoz.
Hűséges hallgatójuk
S. T.-né Erzsébet, Felvidékről

Egy kisgyermek imádkozni tanult az édesanyjától. Amikor azt
mondta az anyukája: „Úr Jézus,
mindent neked adok, amim van”,
a kisfiú hirtelen megállt és ezt suttogta: „Kivéve a kisnyuszimat.”

10 évvel ezelőtt …
nem gondoltam
volna, hogy egyszer
majd nem tartozom
a magas vérnyomású emberek baráti
körébe (ahogy arról
az előző Antennában
írtam)… és azt sem
gondoltam volna, hogy Isten különleges türelemmel fel tud építeni két
embert egymás teljes és szeretetteljes
elfogadására, 10 év alatt. De Ő megtette, mert így látta jónak.
Ebben a részben egy következő történettel szeretném bátorítani olvasóinkat, rámutatva arra, hogy Isten
sokkal jobban tudja nálunk, hogy ki
és mi jó nekünk.
Egyedülálló nőként rejtett vágyam volt, hogy az
Úr szolgálatában ismerjem meg a leendő férjemet. Próbáltam nyitott
szemmel és szívvel élni, készen arra, hogy
majd elém áll valaki,
vagy kialakul a szerelem a közös munka során. De hiába vártam a
„Nagy Őt”. Akit szépen elképzeltem
valamilyennek, felépítve magamban
egy kitalált ideál alakját minden jellemzőjével és élestílusával együtt. Egy
nem létező férfit kerestem azokban,
akiket Isten elém hozott… maradtam
is egyedül.
Mindeközben elégedett voltam egyedülállóként, vártam és elfogadtam a
helyzetemet és arra is kész voltam, hogy
egyedül éljek életem végéig, örömmel
telve! 2006-ban mégis elindult valaki
felém, óvatosan, kissé bizonytalanul.
Mindketten a rádió-misszió keretein
belül szolgáltunk párhuzamosan egy
ideig, amikor összefutottak az útjaink. De különböző országban éltünk,
s így eszembe sem jutott, hogy több
lesz majd ez, mint munka kapcsolat.
Soha nem találkoztunk korábban személyesen, a közös munka kapcsán
Interneten keresztül vágtunk bele a
nagy kalandba, ami bizony elég nagy
kihívásnak bizonyult.
Számomra elképzelhetetlen volt, hogy

ne magyar nyelven beszélve, ne a hazámban, ne a szüleim és ne a barátaim
közelében éljek tovább valaki társaként. Mivel túlságosan biztonságra
és kiszámíthatóságra törekvő voltam,
gyötört a bizonytalanság, amit a 10
év rögös útján el kellett hordozni, és
amit a jövő rejthetett. Ritkán találkoztunk, hit-krízisen ment át a párom a
keresztények körében tapasztalt vis�szásságok miatt, a 3. nyelv használata
sem volt olajozott és megannyi kérdés zakatolt hol bennem, hol benne.
A legnagyobb akadály az volt, hogy
folyamatosan valaki mást kerestem
benne, és nem akartam meglátni,
hogy ki ő valójában. Félelmeim fölém nőttek.
Néha már magam sem tudtam, hogy a
fizikai vagy a
lelki távolság
a nagyobb
köztünk. Az
Úr azonban
pontosan tudta, hogy miért
kellett mégis kitartóan
tovább-szeretnem ezt a férfit, miért
kellett megértenem az ő mozgatórugóit, és miért kellett elfordítani a
fülemet a jó szándékú, de nem az én
helyzetemben lévő és élő (keresztény)
tanácsadóktól, barátoktól és hittel
továbbmennem ebben a „kapcsolat”ban egészen az oltárig.
Mindketten az elsők vagyunk egymás
életében, ami kegyelem 41, 45 évesen
és napjainkban ritkaságszámba megy.
Viszont hatalmas erő volt/van ebben.
S bár férfinak és nőnek teremtettünk,
Isten által belénk ültetett érzelmekkel és vágyakkal, végig megőriztük
magunkat egymástól egymás számára. Nehéz volt, de ki akartam tartani
amellett, amit a Biblia ír: a szexualitás
a házasságban kap beteljesedést. Ez
így van, s ma már még inkább hálásak vagyunk a megharcolt szituációkért, évekért.
De nemcsak ezen a téren adta erejét a
Mindenható Isten, hanem egy hosszú
belső tisztulási folyamaton is végigvitt,
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melynek a végén, már nem a magam
által kreált férfiideál, nem a biztonságos élet és nem a nemzetiség volt a
kérdés számomra. Leegyszerűsödtek
a dolgok. Felsorakoztak előttem azok
az örök értékek, melyekkel a mellettem
és értem küzdő férfi bírt. Egy Jézus
tanításához ragaszkodó, igazság-szerető, egyenes, változásra kész, őszinte embert láttam meg benne, aki a 10
év alatt hűséges barátom lett, amit
majdnem nem vettem észre, s akit 2
éve majdnem elküldtem.
Már csak egy dolog kellett ahhoz,
hogy kikerekedjen a történetünk: a
HIT. Az én hitem. Sajnos kevés volt,
mustármagnyi. Ha a félelmeimre néztem, elbátortalanodtam, és mint egy
hánykolódó hajón, úgy jártam keltem
a világban, nem tudva, hogyan lesz tovább, jó lesz e így? Ő az e tényleg, aki
mellé engem Isten segítőtársul rendelt? Ó, hogy mennyire meg tudja az
ember bonyolítani a saját életét…?!
Még a lánykéréskor is vívódtam úgy
30 percet, megváratva a válasszal,
de akkor már erősebb volt bennem
a belső hang, Aki korábban is szólt,
tanácsolt és tovább segített ezekben
az években - csak a sajátom (félelmeim, kétségeim) hangosabbak voltak,
ami néha elnyomta a Szentlélek szelíd hangját.

10 éve nem gondoltam volna… hogy
Isten egy olyan társsal ajándékoz meg,
aki teljesen más, sokkal jobb nekem,
mint azt valaha valaki elmondhatta,
leírhatta volna. Rejtve volt ez is, mint
megannyi minden más is előttem
(melyekre szépen lassan fény derül,
így együtt élve), hogy HIGGYEK abban, Aki a legjobban szeret, Aki életét
adta értem, és Aki nem a céllal, hanem az úttal ajándékoz meg minket.
Megtanultam, hogy az esküvőnkig
vezető út hatalmas áldás volt, minden nehézségével és könnyével, harcaival és megtapasztalásaival együtt.
Az úton járva ezt nem láttam…
Nem lett úgymond biztosabb vagy
gond nélküli az életünk, amióta örök
hűséget fogadtunk egymásnak, de a
kölcsönös szeretet/szerelem, a tisztelet, az elfogadás, a beszélgetések és
a másikat megérteni akarás tovább
lendít a kérdéseinken és Isten jelenlétében keressük a közös utunkat és
várjuk a válaszokat. S minden adandó
alkalommal emlékezünk erre az ígéretre: „Jobban boldogul kettő, mint
egy, fáradozásuknak szép eredménye
van…” (Példabeszédek 4:9)
Hála legyen az Úrnak ezért a következő, új élet-szakaszért, melyet megengedett nekünk!
Cerina Elek Éva

Gondolatok az Isten igéjéről
•

Isten papírra tette szívét és előállt a Biblia. Hallod-e, amikor
olvasod, hogy Isten szíve dobog benne érted?

•

Isten Igéjét ismerni: jó; megismerkedni az Ő utjaival: még
jobb, de magának Istennek a megismerése: a létező legjobb.

•

A hit magáévá teszi Isten kijelentéseit; a bizalom aláveti magát az Ő vezetéseinek; a szeretet pedig megpihen, kipiheni
magát az Ő lényében.

•

Hidd el, amit Isten mond és nemcsak abban fogod örömödet
lelni, amit Isten tesz, hanem boldog örvendezéssel tölt meg,
ami Isten maga.
Vida Sándor gyűjtéséből

Leventének nem kellett volna verset mondania karácsonykor, mert
először is hősies neve ellenére ő
egy gyáva nyuszi, és még ráadásul
selypít is. De ha zavarba jön, akkor
dadog is. Nem is ő akarta, hanem
az édesanyja, méghozzá csupa jó
szándékból: hadd bátorodjon egy
kicsit a gyerek.
Hát bátorodni éppen nem bátorodott, mert csúnyán belesült, ezen
nem segített még a papír se. Igaz,
hogy ezt csupán aranyos gesztusnak szánta anyja, hiszen mindenki
tudta, hogy még olvasni nem tud,
hiszen csak óvodás.
Úgy kellett ölben levinni a pódiumról, és utána csak a „jól van már na!”
– megkönnyebbülés maradt neki.
De a gyerekben nem volt semmiféle
megkönnyebbülés, mert ő érzékeny
kis lélek volt. Amikor azonban vége lett az istentiszteletnek, és mindenki nyüzsgött, mert volt valami
sürgős mondanivalója a másiknak,
a gyerekeknek is, a felnőtteknek is,
neki pedig nem volt miért gratulálni, hát csak téblábolt.
Illetve csak téblábolt volna, mert
Kovács bácsi figyelemmel kísérte
attól a pillanattól fogva, hogy anyja
szégyenkezve, - nem pedig csillogó
szemekkel - vette az ölébe. Kovács
bácsi tudta, hogy milyen háborgás lehet a Levente kicsiny szívében. De nemcsak tudta, hanem a
gyógyszerét is ismerte. Nyújtotta a
kezét, de benne egy aprócska csokoládé is volt. Aztán maga mellé
ültette, és mesélni kezdett előbb
kicsit szomorkás, majd egyre vidámabb aranyos kis történeteket.
Hóról, szánkóról, erdőről, mezőről,
napsugárról, virágokról.
Hát ennyi volt. Nem mese volt, hanem igaz történet.
H.A.
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Lábnyomok

Egy apa a kislányával
A mély hóba lépked
Szól az apa: – Várj gyermekem,
Majd előtted megyek.
Utat taposok a hóban,
S te utánam jöhetsz.
Nem esel el, ha ügyesen
Lábnyomomba lépkedsz
Nem volt könnyű az apának
Nyomdokán haladni.
A kicsi gyermek lábaknak
Nagyot kellet lépni,
Kis csizmáit mégis büszkén rakta
Nyomról nyomra,
S boldog biztonsággal tudta,
Hogy eljutnak haza…
Életünk nehéz útján is
lábnyomok vezetnek.
Valaki már előttünk járt,
Vette a keresztet.
Nem választott könnyű utat.
Vércsepp jelzi nyomát…
Sötét völgyön, szakadékon,
Kemény rögökön át…
De az út felfelé vezet,
Fénylő hegyen fut,
Míg a ragyogó hegytetőn
Eléri a kaput.
És mi gyenge gyermekei
Lépkedünk nyomdokán.
Nem a mi utunk sem,
Botlunk, esünk bukunk.
Olyan kemények a rögök
Hányszor lemaradunk
Drága hű vezérünk mögött.
Szívünk fél és remeg,
Mert nem vagyunk mi hősök,
Csak gyarló emberek.
De a szívünk vonz utána,
Botlunk, mint a gyerek,
S annál inkább megtagadjuk
Ezt a gyáva testet.
Lábunk hittel igazodik
Áldott nyomdokába,
Haladunk merre ő haladt
Szívünk vonz utána.
Bár, ha néha el is esünk
Tudjuk, hogy ez az út
Melyen hazavágyó lelkünk
Igazi célba jut.

Ülök a dolgozószoba asztalánál. Előttem
a villogó képernyő, körülöttem régi
magnó szalagok. Különös dolog, hogy
pont ez a vers került a kezembe, címe:
Lábnyomok. Gondolataim messze‑mes�sze járnak időben és térben is. Még emlékszem egy-egy szalag felvételének
körülményeire, az előadó személyére is.
Közel hatvan év távlatára visszatekintve, úgy indult itt Magyarországon az
evangéliumi hangrögzítés a különböző gyülekezetekben, hogy az idősek és
a sok gyermekes anyukák is részesei
lehessenek egy kicsit a gyülekezetük
alkalmainak. Később két magnetofon
összekapcsolásával sokszorosítás is
történt; ez már túlnyúlt a gyülekezet
határán, – feszegetve a belmisszió fogalmát. 1961 nyarán lehetőség nyílt,
hogy rövidhullámú rádióhullámon

sokan hallhassák az evangélium üzenetét. Majd sokan vállalkoztak, hogy
szalagra mondják az Ige üzenetét.
Ülök a szobámban és az agyam tépelődik: jelent-e ez a régi szalagra felvett
beszéd valakinek valamit. No nem az
igei üzenetre, inkább a szolgáló személyére és beszéd stílusára gondolok. A
régiek hagytak valamilyen lábnyomot,
csekélyt vagy mélyet. Ők már megfutották földi életüket és célba jutottak.
Érdemes-e életük példáját követnünk,
vagy túl régiesek, túl idegenek, túl lassúak számunkra? A XXI. század más
életritmust, más életpéldát követel?
Még egy vers van előttem: szintén
ismeretlen a szerző, sőt a címe is az
előbbihez hasonló: Lábnyomok.
Bödös József

LÁBNYOMOK
Különös, furcsa álmom volt az éjjel,
– Pihentető nyugalmat nem hozott –
A gondolatim szálltak szerte–széjjel;
Agyam tudattalan csak dolgozott:

Miért, Uram, hogy most így visszanézve
– A szenvedésben, ott, napokon át
Hiába hívtalak bár sírva, kérve –
Nem látom mégsem szent lábad nyomát?”

A Mesterrel a tengerparton jártam,
Homok őrizte lábnyomunk sorát;
Négy láb nyomát minket követni láttam...
Elmúlt napok, elmúlt létem nyomát.

Az Úr csak állt a tengerparti csendben,
S reám tekintve bölcsen hallgatott.
S én vártam ott némán, reámeredten
A válaszát, amivel tartozott.

S amint e furcsa út végére értem,
És készítettem végső számvetést,
S a megtett útra vissza–visszanéztem,
Úgy tűnt, a nyom helyenként oly kevés,

S az Úr ekkor a két szemembe nézett,
Szelíden, csendben szólt, s kézen fogott:
„Hogyan tudnálak én elhagyni téged?…
Bár meglehet, hited már elfogyott.

És éppen ott, hol éltem elhibáztam,
Hol zord s keserves volt az életem,
Bizony, csak egy pár láb nyomát találtam...
Beláttam: ott az Úr nem volt velem.

Figyelj hát jól, s szíved talán megérti...!
Nézd ott s amott és sok–sok napon át
– Lehetne róla hosszasan mesélni –
Azért látod csak egy pár láb nyomát,

Rémült felismerés. Homokba sújtott.
Megtört szívemben gyúlt az indulat,
S kemény riadtan így szóltam az Úrhoz:
„Uram, lelked nem nyomja bűntudat?”

Mert láttam ott, hogy megroggyan a lépted
Gondok súlya, nehéz próbák alatt,
S te ott imádban segítségem kérted...
Hát vállamon, téged, hordoztalak.”

„Mikor rég társadul én elszegődtem,
– Megértve, Mesterem, szelíd szavad,
Hisz’ gyenge voltam, gyáva és erőtlen,
S tudtam, nyomodban új élet fakad –

Megszégyenülve álltam ott a parton,
– Az Úr eközben fogta két kezem –
És mégis, mégis boldog volt a hangom,
Mert megköszöntem – úgy emlékezem.

Szóval, mikor a követőddé lettem
Hozzád szegődve hittel Mesterem,
Nyomorult életem kezedbe tettem,
S elhittem, mindig ott leszel velem.

Reggelre kelve hosszan elmerengtem:
A tengerparton évek óta már
Nem jártam én, és soha nem kerestem
Homokban senki málló lábnyomát.
Nem értem, mondd, mi végre volt ez álom;
Üzent talán Neked a Mesterem?
Ezen töröm fejem, kedves barátom.
Miért Neked, s miért épp’ énvelem?

Nem hagysz el engem, Mester, azt ígérted!
És ott, nézd, ott csak egy pár láb nyoma
Dereng, ahol nehéz napok elértek,
S amott, ahol a sors volt mostoha!

Ismeretlen szerző
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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
adom á nyo z n i .
Legújabb szlogen:
„Jónak lenni jó!” Ezt
nem mindig tapasztaltam, mert nem
mindenki fogadta örömmel az ajándékomat, sőt volt, aki visszautasította.

Ez máig nyomot hagyott az életemben.
Vajon mit kezdünk Isten ajándékával?
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
szeretet. Melyik vallás szól a szeretetről, kegyelemről?
Nem ismerek ilyet.
Minél
jobban
megismerjük az Ő
szeretetét, minél mélyebben „ássuk” magunkat az Ő igéjébe - Lelke által -, de még inkább,
ha az Ő igéjének engedelmeskedünk,

az már áldozatokba kerülhet, esetleg
önmagunk feladásába.
De vizsgáljuk csak meg, ki is a kezdeményező ebben?
Kívánjuk Neked ( Nektek ) is, hogy
legyen bátorságod tüzetesebben utána járni, a pásztorokhoz hasonlóan
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, csak
hogy 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

Átfromált életek
Nem hívő családban nevelkedtem fel, öten vagyunk testvérek. Nem én vagyok a legidősebb, de a rosszban én
voltam a legnagyobb. Egészen fiatalon nagyon mélyen
belekerültem a bűnbe: disco, bál, lakodalom. Különösen
nagy szenvedélyem volt a kártya. Ez nagyon jellemző a
romákra, a szüleimnél is ezt láttam.
14 éves voltam, amikor először megnősültem. Ezt a mai
fejemmel már elítélem, nem javaslom senkinek, de ez
nem szokatlan a romák között. Nagyon gyorsan elmaradtam a feleségemtől, szerettem a barátokkal csavarogni. Aztán másodjára is megnősültem, tőle is nagyon
hamar elmaradtam. A harmadik feleségem édesanyja
és sógornőim már hívők voltak. Rajtuk keresztül hívott
Isten, de nagyon kemény voltam, sokszor ki is nevettem őket, különösen, amikor a feltámadásról beszéltek.
Egyszer aztán mégis elmentem az imaházba, s nagyon
megfogott, ahogy énekeltek. Tudtam, hogy vannak, akik
nálam is szegényebbek, de mégis örömmel énekeltek,
imádkoztak. Ez az öröm, amit megláttam a hívők életében nem hasonlított arra, amit korábban a bálban,
discoban tapasztaltam. Ez hiányzott az életemből. Az
igehirdetésben arról beszéltek, hogy Isten mindenkit
szeret. Ő úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen. Megragadott ez a két dolog: a hívők
öröme és boldogsága, és az, hogy Isten engem is szeret,

és nekem is megbocsát. Egy alkalommal azt hallottam,
hogy Isten nemcsak megbocsát és szeret, hanem el lehet
kerülni a végítéletet, a kárhozatot, ha most átadom az
életemet Istennek. Ekkor fogadást tettem Istennek, hogy
én is Neki akarok szolgálni, én is az Úr Jézust akarom
követni. 1998-ban feleségemmel együtt bemerítkeztem.
Akkor még nem tudtam olvasni, mert a szüleim nem járattak iskolába. Amikor ezt mondtam egy idős testvérnek, akkor azt válaszolta, hogy ez nem jelenti azt, hogy
nem is tudhatsz, mert ami embereknél lehetetlen, az
Istennél lehetséges. Akkor vágyat kaptam a szívembe,
hogy elkezdjek írni-olvasni tanulni. A kicsi gyerekkel
együtt elkezdtem az abc-t tanulni. Alig vártam, hogy
eljussak oda, hogy kibetűzgessem a Bibliát. Ez 98-ban
volt, 99-ben már tudtam olvasni. A testvérek látva a
szolgálatomat megbíztak imaórát vezetni.
Nem tudom milyen lett volna az életem az Úr Jézus nélkül, de biztosan nem ilyen. Mióta megtértem nem cserélgetem a feleségeimet, mert megértettem a Bibliából,
hogy Isten egy feleséget adott Ádámnak. A tanulásban
is segített kitartónak lenni. Azt a fogadást tettem az Úr
Jézusnak, hogyha megtanít írni-olvasni, akkor cserébe
én mindenkinek bizonyságot teszek Róla. Ezt teszem
is, és ez öröm.
F. Dezső, Ákos
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Mi történik akkor, ha vihar, ha vész keresi fel a Balaton
jegén a halandót? Mi különbség van a csöndes éj és a
förgeteges éj között?
Hetven esztendővel ezelőtt, 1828 körül, tizennyolc alsóörsi halász, kora hajnalban bement a jégre halászni.
Tizenkilencnek kellett volna lenni, de egyik valami ok
miatt otthon maradt. Tizenkilenc emberből állott akkor
egy bokor halász.
Karácsony szombatja volt. Szerencsét kerestek. Délre
kijöttek volna a jégről, délután még bevitték volna a fogott halat Veszprémbe. Akkor még nem bécsi kalmárok
számára dolgoztak a balatoni halászok. Veszprém nem
volt messze. A nagy karácsonyestét már otthon ülték volna meg szeretteik körében, jó meleg szobában, új bor és
puha kalács mellett.
Elolvasták volna a
szentírásból Urunk, Id
vezítőnk, Jézus Krisztus
születésének szent történetét; el is énekelték volna
az Isten dicséretéről szóló
szent éneket, s azután átengedték volna magukat
annak a kegyes örömnek
és vidámságnak, mely
megtölti a szíveket azon
a napon, melyen a Világ
Megváltója született. Így
cselekedtek volna, ahogy
illett akkor, s illenék ma
is szegény kálvinista jámbor emberhez.
A víz már december közepén beállott. Teljes szélcsendben állott be, s még hó se, még dér se szitálta be a fényes jeget. Mozdulatlan jég borítá az óriási sík mezőt.
Határtalan tükör, melyben nappal a nap, éjjel a hold és
a csillagok sugaras jókedvvel nézegették magukat. Vihar
még nem csatangolt, köd még nem szállongott a beállás óta. Közelről, távolról fénylett a jég. Vastag még nem
volt, de az embert megbírta már. Sőt az előző napon már
kocsit is láttak rajta Somogyból, Siófok tájáról. Jól tudja
azt a halászember, mikor mehet a jégre.
Karácsony szombatjának hajnalán is tiszta volt az ég, s bár
enyhébbre fordult az idő, nem volt aggodalomra semmi
ok. Egy-két napi enyhe időt észre sem vesz a Balaton jege.
A tizennyolc halászból öt-hat volt élemedett, egy-kettő
középidejű, a többi fiatal. Húsz év alatti surján legény.
Kerítőhálójuk kisebbfajta volt. Nem is akartak bemenni
a tó közepéig, csak úgy a mámai fehér partok irányában
akartak egy kerítést vállalni. A lékelés, a hálóeresztés
meg is történt rendesen, békességben. Mikor bevégezték
úgy napkölte után: mindegyik húzott egyet a kulacsból, s
reggelire ropogtatták a tarisznyában hozott sós pogácsát.
Tizenegy óra tájban akartak hozzáfogni a húzáshoz.
Akkorra Somogy felől, Kőröshegy irányában, a „rohadt
sarok” felől beborult az ég. Sötét, szürke szennyes felhők
kezdtek tornyosulni, s jöttek előre irtóztató gyorsasággal.
Egy perc alatt fölöttük volt, másik perc alatt körülvette
őket a napsugártalan nappali szürke sötétség.
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Megjött a vész.
Balaton-parti ember vésznek nevezi a vihart. Eltalálta
jól. Akit a vihar a vízen vagy a jégen talál: azt már a vész
találja meg. Isten legyen ahhoz irgalmas, kegyelmes.
Az északról, a Bakony felől jövő vihart eleve megérzi az
alsóörsi halász, ritkán jöhet rá orozva. De Somogy felől
nagy néha jön a vész, annak hamisságát még jól ki nem
tapasztalta.
Megjött a vész.
Zúgva, bömbölve, sivítva nyargalt előre a vihar, mint a
nekivadult ménes a pusztán. A mezsgyétlen jégen, a határtalan síkon nem volt akadálya, s első rohamára abba
kellett hagyni a hálóhúzást. Szemközt vele meg nem állhatott senki. Havas esőt hozott magával, s mintha súlyos
ököllel csapkodott volna az emberek szemébe és arcába,
dacolni vele nem lehetett. Hátat fordított neki mindenki, halat, hálót s
szerszámot ott hagyva, előrehajtott
fejjel menekültek előre a part felé.
A menekülők egyszer csak borzasztó csattogást hallanak maguk mögött. A vihar súlya alatt megrokkant
a jégmező, s darabokra szakadozott
a jég. A nekibőszült szélvész fölverte
a hullámokat, s kergette maga előtt a
széttördelt jégtáblákat. Imitt-amott
torlaszokat emelt, másutt meg épen
maradt egész jégtelket hajtott előre.
Szegény alsóörsi halászoknak még
imádkozni, még Istenhez fohászkodni sem maradt idejük.
Tíz halász csakhamar eltűnt. Jég eltemette, hullám elnyelte, vihar elsodorta: ki tudná azt. Mikor szép kikeletkor,
enyhe tavaszi napon a tíz halász holttestét megtalálták
a gamászai tiszta homokon: egyik se tudta elmondani,
hogyan esett hirtelen jött szomorú halála.
Nyolc halász véletlenül, öntudatlanul egy nagyobb jégmezőre menekült. Ezt a mezőt nem törte össze a vihar,
hanem hajtotta maga előtt épen hazafelé, Alsóörs felé,
annak a foknak irányába, mely a falu alatt bekönyököl a
Balatonba. Akkor puszta domb, ma díszes nyaralók, szőlők, gyümölcsösök telepe. Ha a viharban lesz kis szívósság, ha útközben mást nem gondol, ha rossz indulata erőt
nem vesz rajta: akkor a nyolc ember megmenekül. Három
öreg, öt fiatal. A jégmező partjain forr, habzik, zuhog a
hullám tajtéka, s torlódnak a jégdarabok körös-körül,
maga a jégmező csöndesen úszik előre. Csak a vihar táncol rajta, csak nyolc halálra szánt ember imádkozik rajta.
Fönt a fokon, a domb tetején száz ember, asszony, gyermek, rokon, jó barát áll, néz, vár, int, kezeit fölemeli, zokog, jajgat, imádkozik azok fölött, akik már csöndesen
nyugosznak a vizek mélyén és azok fölött, akiket feléjük
hajt a jégmező.
Minden hiába!
Alsóörs fönt, a magaslaton fekszik, jó ezer ölnyire vagy
messzebbre a víz partjaitól. Mikor meglátták az emberek, hogy Somogy felől beborul a láthatár, s gyorsan tör
előre a vihar: keserű jajkiáltásban tört ki a nép aggodalma. Mi lesz azokból, kik kimentek a jégre?
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Higgadt emberek csitítgatták a zokogókat. Jó az Isten. Négy óra volt már délután. A nap lenyugodott. A sötét
Segíteni, segíteni!
felhők feketévé tették az alkonyatot. Se hold, se csillagRögtön összeszedtek minden csáklyát, minden hosszú kö- fény. Lassanként elkezdett esni az ónos eső. Jéggé, kételet, s ki gyalog, ki kocsin, siettek le a partra. Csónakot, reggé fagyott a ruha mindenkin.
lélekvesztőt leakasztottak láncáról, s erős, bátor ifjak, vi- A nyolc ember, míg megmenekülését látta, míg a parton levő
harbíró férfiak vaskézzel, kemény aggyal siettek megkí- szeretteit látta, néma volt. Csak szívük beszélt. De amikor elsérteni: be lehetne-e menni a veszendő lelkekért?
tűnt előlük a part, elveszett előlük szeretteik arca s elveszett
Lehetetlen.
a menekülés minden reménye: megnyílt szívük is, ajkuk is.
Ott volt a vihar. Összetört jégen halandó meg nem állhat. A parton állókhoz egyszer csak szent ének hangjait hozJégtorlaszon csónak előre nem mehet. Minden hiába.
ta a távol és a sötétség. A temetőbe menők szent dalait
De jött a nyolc halász a jégmezőn. Mindig közelebb, minénekelte nyolc tiszta, erős férfihang.
dig közelebb. Jól látták, hogy nyolcan vannak: – jól tud– Oh Isten, tördelt hangokkal – Én is hozzád fordulok.
ták, hogy tizennyolcan voltak. Ki az a nyolc? Felismerni
– Míg itt küzdök a habokkal – Kormányodhoz fordulok!
nem lehetett.
A kálvinisták egyházi gyászéneke ez.
– Az én apám!
Egy szélroham jött, a parton állók nem hallottak semmit.
– Az én jegyesem!
Azután újra elhullámzott a parton állókhoz a szent ének
– Az én fiam!
dallama:
– Az én testvérem!
Apák, anyák, testvérek, hajadonok, menyasszonyok, je- – Én kedvesim, szerelmesim – Már ne sírjatok. – Jóságtokért
gyesek: mind fölkeresték a magukét. A vihar, a hó, a szür- az Istentől – Áldást várjatok!
kület, a távolság, a remény, az Isten irgalmában való hit A jó öreg lelkész sírva mormolta magában: ezt már nem
nyolcan éneklik, hanem csak négyen.
minden szerető szívnek a magáét mutatta meg.
Az öreg lelkész arcán lecsordult két nehéz könnycsepp. Még egyszer előtört a hang az éjszakából, a messzeségből,
Nem szólt, csak suttogott. Imára kulcsolt két kezére nézett. a hóviharból. De ezt már csak egy ifjú énekelte.
– Boldogtalan híveim, ők csak nyolcan vannak, és ti mind – Nincs már szívem félelmére – Nézni sírom fenekére. –
a tizennyolcat látjátok! Istennek kegyelme vigasztaljon Változzatok félelmeim – Reménységgé, örömökké – mert
meg benneteket.
nem alszom el örökké!
Minden elmúló perc azt mutatá, hogy Istennek kegyelme Elhallgatott ez is.
lesz azokkal, akik még élnek a vizeken. A jégmező már De a másik pillanatban, mint a harang kondulása, még egyközelgett a nádas felé, alig volt távolabb két
szer felharsant az ifjú hangja.
puskalövésnyinél. Már lelkendezve remélte
– Örökké!
mindenki, hogy az ő szerelmese megszabadul.
„Nincs
már
szívem
félelmére
Azután csak a szél zúgott, csak
Minden hiába.
a jég harsogott.
Nézni sírom fenekére.
Egy szempillantás, megszűnt a somogyi szél.
Egy szép ifjú hajadon lány ott
Szélcsend támadott. A hullám még tajtékVáltozzatok félelmeim
a parton fürtönként szaggatta
zott, de a jégmező már nem mozdult előre.
selyemhaját. És vonaglott ott
Reménységgé,
örömökké
A másik szempillantásban megeredt a baa fagyos kövön. Ő megismerte
konyi szél. Először lassan, azután erősebmert nem alszom el örökké!”
az utolsó dal hangját.
ben. Az emberek ott a fokon csak azt vették
– Kisgyerek koromban hallotészre, hogy a jégmező visszafordul, s megy
tam ezt az esetet. Nagyanyám
a Balaton közepe felé.
testvére beszélte el, Bozzayné, kis nemesasszony, aki
Mindenható Isten – mi történik most már?
Egy szívszaggató jajkiáltás harsogott fel az ég felé. A ba- Alsóörsön lakott. Ő tanúja volt ennek az esetnek, s még
konyi szél ennek hangját vitte el azokhoz, akik elmúlá- húsz esztendő múlva is könnyezve emlékezett rá.
suk felé siettek.
(Részlet: Eötvös József
De őtőlük nem a sírás, nem a jajgatás hangja jött vissza
Utazás a Balaton körül c. művéből)
a szárazföld felé.

„Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek” – mondta Megváltónk.
Még várakozást is lehet tőlük tanulni…
Az alig egy éves kisleány nem igazán szereti, ha az apukája munkába megy, ezért ha reggel ébren van,
amikor édesapja távozik, sírással
fejezi ki nem tetszését.

Munkából hazaindulva az apuka
nem mulasztja el felhívni feleségét, jelezve, hogy most indul, amit
a kicsi lány is hall és lát is, hála a
technikai fejlődésnek. Ettől kezdve viselkedése gyökeresen megváltozik: az addig békésen játszadozó
kisgyerek nyugtalanná válik, fel
alá járkál a lakásban, többször

megfordulva a bejárati ajtó körül,
amit hol megkapar, hol megütöget,
jelezve, hogy apának ott kell megérkeznie. Ez a viselkedése egészen
addig tart, míg várva-várt apukája be nem lép a lakásba, mert innentől kezdve túláradó örömmel
szalad hozzá, s azt se tudja, hogy
fejezze ki örömét.
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Tisztelt Szerkesztőség!
32 éves kétgyermekes családanya vagyok. Gyermekkori neveltetésembe nem tartozott bele
a kereszténység ismerete, Jézus
szeretete. Egy nagyon kedves barátnőm lassan egy éve megmutatta az élet HIT-tel teli oldalát,
elsegített a Jó Istenhez, aki azóta
szerves részévé vált az életemnek.
Hálát adok neki minden napért,
a férjemért, a gyermekeimért és
a megannyi áldásért, amit azóta
már látok magam körül.
Ahol tudom (igaz, sokszor még
meglehetősen félszegen), de hirdetem az evangéliumot. Hálás
vagyok annak a rengeteg élő hitű barátomnak, akiket az elmúlt
egy év során megismertem, akik
megmutatták, hogy milyen sok
módja van a kereszténység közös
megélésének. Sokféle keresztény
kiadványt, könyvet olvasok, amit
munka és két kisgyermek mellett
olykor külön kihívásnak élek meg.
Sok olyan kiadvány van, amit másoknak is ajánlok, kölcsön adok.
Ezúton szeretném Önöktől megrendelni az Antenna című kiadványukat Dédi mamánk számára.
Több régi részt elolvasott már, és
örülnék, ha rendszeresen hozzájutna. Nagyon szerető, kedves, derék asszony, de a korából adódóan
már csak igen-igen ritkán mozdul
ki. A Bibliát rendszeresen olvassa,
sokat imádkozik, és vasárnaponkét
mindig misét hallgat a TV-ben,
rádióban. Beszélgettem már vele
sokat, és tudom, hogy fontosak
számára azok az emberek, akik
megtértek, és élő hitükkel példát
mutatnak számára.
Hiszem, hogy mindannyiunknak
szükségünk van a testvéri kapcsolatokra, még ha az ilyen hírleveleken keresztül valósul is meg.
Köszönettel:
O-né L. Zsófia

Átfromált életek
Gyerekkoromtól abban a szerencsés
helyzetben lehetek testvéreimmel
együtt, hogy hallhattuk Isten igéjét.
Mégis volt egy vargabetű az életemben. Megnősültem, egy hónapra rá
behívtak katonának. Ott aztán rászoktam az italra. Addig nem is volt
baj, amíg csak nevettem az italtól, de
aztán agresszívvá váltam, annyira,
hogy feleségem azt mondta, hogy te
nem ember vagy, hanem egy gyilkos.
Három hónapig külön éltünk, s akkor
kerültem vissza édesapámhoz, édesanyám ekkor már nem élt. Csodáltam
erejét, kitartását. Egyedül volt, gyá-

szolt, hazajött a 12 órás műszakból,
vette a Bibliáját, énekeskönyvét, s
ment a testvérekhez házi órát tartani. Nem értettem, honnan van benne ennyi erő. Sokszor hívott, hogy
menjek vele gitározni, de nem akartam „házalni”.
Egyszer aztán elmentem vele, gitár
nélkül, s ott rám nehezedett addigi életem, ott ébredtem fel. Tulajdonképpen
engem Isten közelébe apám szorgalma, kitartása vitt. Apám azt mondta,
hogy „fiam, nagyon örülök, hogy megtértél, de most már várd meg, hogy a
feleséged is megtérjen, mert nem jó
felemás igában élni, s én megfogadtam a tanácsát. Három és fél hónap
telt el, ez egy fiatal házas ember életében nagy idő, de hála az Úrnak a nejem is megtért. Nem mondom, hogy
nincs „csörrenés”, de van bocsánatkérés, és van bocsánat.
Zajlott az élet, énekkart alapítottam

az akkori lelkész kérésére, gitároztam. Meg voltam elégedve az élettel.
Egy házi bibliaórán egy hang mintha
megszólalt volna, hogy egyszer majd
te fogsz prédikálni apád nyomdokában. Nagyon megijedtem, nem is
mertem senkinek se mondani, szinte
szégyelltem, hogy hogy lehetek en�nyire beképzelt, mert Alsózsolcán a
cigányok között apám volt „a hívő”.
Egyszer a nejem jött haza egy konferenciáról, s mondta, hogy az egyházban azt szeretnék, ha továbbtanulnék,
s talán még egy lelkész is lehetne a cigányok között. Mondtam, hogy nem,
én nem vagyok se jó képességű, se
alkalmas erre a feladatra. A lelkészünk kérdezte, hogy imádkoztam-e
már ezért a dologért? Mondtam,
hogy nem. Értelmetlennek tartottam, annyira meg voltam győződve
alkalmatlanságomról. Aznap este
leborultunk, és kértük Istent, hogy
adjon határozott igent, vagy nemet.
Másnap a bibliaolvasó útikalauzban
az az ige volt, hogy „Nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja,
hanem az, akit az Úr ajánl.”( 2.Kor
10,18.) Ezzel az igével válaszolt az Úr,
hogy nem te ajánlod magad, hanem
én ajánlalak téged. De továbbra is féltem, és szinte magától nyílt ki újra a
Bibliám Józsué könyvénél: „Ne félj
és ne rettegj, mert veled leszek mindenhol, ahol csak jársz.” (Józsué 1,9)
33 évesen így iratkoztam be először
gimnáziumba, majd felvételt nyertem
a baptista teológiára. Isten kegyelméből sikeresen elvégeztem, ötösre,
s amikor kijöttem az államvizsgáról,
csak sírtam, hogy Isten ezek alatt a
hosszú évek alatt velem volt, megtartotta ígéretét, nem hagyott megszégyenülni. S ekkor eszembe jutott az a
régi bibliaóra, amikor mintha hangot
hallottam volna… Soha nem gondoltam volna, hogy apám nyomdokaiba
lépek. Nem helyébe, nyomdokaiba.
E.-N. László, Alsózsolca

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adományaikkal is támogatják munkánkat. Ez teszi lehetővé, hogy ez a lap is ingyenesen kerülhessen mindazok kezébe, akik olvassák. Hálásak vagyunk Istennek minden egyes támogatóért, hiszen ezáltal
részeseivé válnak missziói tevékenységünknek!
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Odafordult szív vagy átok?
Amikor megszületik egy gyermek, azonnal találgatják, Már két engem követő nemzedék életét is szemlélhetem.
kire hasonlít. Amikor meghal valaki, a kimúlás körülmé- Ha saját rossz tulajdonságaimat veszem észre utódaim
nyeit emlegetik. Az újszülöttben az ősök vonásait kere- életében, könnyen elítélném őket. Az Ótestamentum utolsik, az elmúló végét szemlélve, hitének példamutatását. só versei intenek a jogosság megvizsgálása tekintetében:
Kegyelemnek tartom, hogy elődeim életében Isten keze „Elküldöm néktek Illyést ...és az atyák szívét a fiakhoz
munkáját vehettem észre. Anyám kilenc évesen légúti fordítja, a fiak szívét az atyákhoz, hogy... meg ne vergyulladások következtében, a hosszan tartó magas láz jem e földet átokkal.” Nehéz beismerni, de az a valóság,
miatt szívbeteg lett. Akkor a visszacsatolás ideje volt, hogy a bűn és önzés miatt elfordult a generációk szíve
Pestre is elvitték kezelésre, de nem sok reményt adtak egymástól még akkor is, ha minden úgy néz ki, hogy egyneki, mondván, ha életben marad is nem dolgozhat, nem másért élnek. Isten Lelke könnyen leleplez bennünket és
lehet gyermeke. Ebben a helyzetben hallotta meg Isten megmutatja szívünk valódi állapotát. „Fiacskáim oltalszavát „Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyó- mazzátok meg magatokat a bálványoktól”, figyelmeztet
gyítja minden betegségedet”. Élete előttem olyan volt, minket János első levelének végén. A bálványok mellett
mint Mózes csipkebokra, égett, de nem égett el, hanem a szív odafordulását akadályozhatják a nemzedékeken
világított. A polgári iskolába apámmal
át vonszolt okkult kötelékek és haragtaregyütt Marcelházára járhattak, ahol a
tások is. Két oldalról közeledik hozzánk
háború kitöréséig hívő kántortanító seIsten igazsága:
gítette lelki fejlődésüket. Jegyben járA szív vallomása 1. Megbünteti a vétket 3-4 nemzedékig.
tak, amikor anyámat a lakosságcserével
Ez a látás területe, ugyanis ennyi nemze,,Csak a szájam pocsék,
Csávolyra, apámat pedig deportálással
dék egyszerre van jelen a földi létben. Ha
de a szívem arany...”
Csehországba vitték a szüleikkel. Nagy
Jézus világosságában szemlélődünk, ak– Szívből ered a szó.
nehézségek árán végül is összekerültek,
kor javunkat szolgálják a nehéz dolgok is,
Te mondottad, Uram.
és mint az Úr gyermekei éltek. Apám himegtérésre és felelősségtudatra nevelnek.
Csak a szemem irigy?
tét Ábraháméhoz hasonlíthatnám, a leg2. Irgalmassággal 1000 ízig, ha Istent szeCsak kezem hirtelen?
nehezebb körülményekben sem rendült
retjük és parancsolatait megtartjuk. Ha
Mélyebben
van
a
baj.
meg Istenbe vetett bizalma, a kommusorra vesszük, Ádám óta csak irgalomból
Új
szívet
adj
nekem.
nista rendszer zsarolásai és más nehézélünk, mindannyiunknak halálos a vétNem
vallásos
álarc,
ségek között is hitvalló keresztyén volt.
ke. A létünk bizonyítja Isten irgalmát. Ez
jól megjátszott szerep,
Apai nagyapám élete is beszédes volt száis alázatra és hálára nevel, mert az irgaNem az segít rajtam, –
momra, főleg azért, mert együtt laktunk
Adj Uram, új szívet!
lom feltételei csak Jézus Krisztusban telvelük és sokat mesélt. TBC-ben halt meg
Vedd el a kőszívet,
jesedtek be.
első felesége, elmondása szerint ekkor
szeretni képtelen.
Ennek ellenére vannak emberek, akik Isten
kiáltott Istenhez, és második feleségéSzeretettől izzó,
közeledését nem érzékelik és hőstettként
től – aki hadiözvegy volt egy kislánnyal
új szívet adj nekem!
adják át utódaiknak a bűnös életmódot.
– két fia született. Fokozatosan, sok baj
Teljesüljön rajtam
Vannak, akik szemet hunynak a gyermek
között vonta Isten magához, egyre közeújjáteremtésed,
bűnei felett, de az utódokhoz odafordult
lebb. Életében szerzett viszonylag nagy
Uralkodjék bennem
szív saját és mások bűnei miatt bánkódvagyonát sorban elkobozták, ötvenöt évea Te békességed.
va, a tanulságok levonásával inti az újabb
sen deportálás, utána szövetkezetesítés,
Hol isteni szíved
nemzedékeket. Egyszerre képviseljük így
szőlők – pince likvidálása következett.
meg is szakadt értem:
Isten irgalmát és igazságát. Kegyelemből
Közvetlen ezután, nagymama hirtelen
szent kereszted alatt
így emlékezhetek elődeimre, és gyermekehalála sokkolta. – Itt megjegyzek egy
adj új szívet nekem.
imnek is azt igyekszem közvetíteni, hogy
megrázó valóságot. Mikor nagyanyám
Új szívvel, élettel
Jézus vére akkor nem folyt hiába, ha bűmegtudta, hogy negyedik testvérem fog
boldogan szolgállak,
neinkkel hozzá menekülünk.
születni, olyan kijelentést tett, hogy ezt
így lehetek sója,
A világban most a törvény hátrál a bűn
nem szeretné megérni. Két hónappal húfénye a világnak.
elől, ezért mind a kettő gyorsan szaporogom születése előtt hasnyálmirigy gyulÚj szívvel a kereszt
dik. Isten országában fordított a helyzet.
ladásban váratlanul meghalt. – Ezután
dicséretét zengem,
A tíz parancsolatból kettő lett, sőt a megteljes életemmel,
nagyapám, nevelt lányának huszonhat
dicsőülés hegyén csak egyre redukálódott:
a földön – s a mennyben.
éves fiát is tragikusan elvesztette. Őt,
„Ez az én szerelmes Fiam, Őt hallgassáSiklós József
noha vérbeli köze nem volt hozzá, an�tok.” Igazán csak így tudunk utódainknak
nyira szerette, hogy azt mondta, miért
hasznára, Istennek pedig dicsőségére élni.
nem én haltam meg helyette. Szép emléŐ az az Illyés, akiről Malakiás jövendöl,
kem, ahogyan esténként ült az asztalnál
és hangosan olvasta a Bibliát és énekelte a zsoltárokat. aki szívünket oda fordíthatja az előttünk és az utánunk
Halála előtt egy órával édesanyám kérdezte tőle, mit ké- jövő nemzedékhez egyaránt, – hogy ne legyen átokkal
szítsen reggelire, ő azt felelte, nekem már nem kell sem- vert a földünk.
É. Dezső
mi és csendesen elköltözött.
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Irgalmasság ezerízig
Nagyszüleim 1920-ban költöztek Kölked pusztára. Ekkor
két hívő család lakott a faluban. Ők is kezdtek járni az
alkalmakra, majd elfogadták az Úr Jézust személyes
megváltójuknak. Az akkori lelkipásztor a kis Dunába
merítette be őket. Innen kezdték mind a 13 gyermeküket
hitben nevelni. Édesapám 1916-ban született és 1944ben elvitték a frontra, kikerült a Szovjetúnióba. Ekkor
még nem volt az Úr gyermeke, de amit addig hallott a
szüleitől, azok a fronton eszébe jutottak. Különösen a 91.
Zsoltár 7. versét tapasztalta meg: „Ha ezren esnek el melletted és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el.” A
Jó Istennek terve volt vele, mert 1 évvel később hazatért,
de már mint aki megtapasztalta Isten szeretetét, és át is
adta a szívét Istennek. 1945 októberében bemerítkezett.
Istentől kért segítőtársat, akit édesanyám személyében
meg is kapott. Isten 5 gyermekkel ajándékozta meg őket.
Mivel csak körzetben éltünk, így ritkán jutott el hozzánk
lelkipásztor, így édesapám, mint felavatott presbiter tartotta otthonunkban az igehirdetését és emellett velünk
gyermekekkel is ő foglalkozott. Isten nagyon megáldotta
őket, mert mind az öten az Úr gyermekei vagyunk családjainkkal együtt. Annak ellenére, hogy elég későn házasodtak össze, a Jó Atya megadta, hogy megérjék az
50. házassági évfordulójukat.
Pont akkorra született az első
dédunokájuk Az utolsó percig
hűségesen jártak gyülekezetbe. Mindketten 84 évet kaptak
Teremtőjüktől, 3 év volt közöttük. Ők betartották a 78. zsoltár
3-4. versét: „Amiket hallottunk
és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk
el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: Az Úr dicső
tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt.”
Én második gyermekként éltem
a családban, láttam szüleim
életét, hogy nem csak beszélnek az igéről, hanem meg is
élik azt. 1964 nyarán a tahi táborban értettem meg, hogy
nem elég, ha szüleim hívők, hanem magamnak is le kell
tennem bűneimet és elfogadni Jézus Krisztust. Ekkor
döntöttem, hogy Őt követem életem végéig. 1968 október 27. én merítkeztem be a hullámsírba bátyámmal
és nagyobb húgommal együtt. A Jó Isten meghallgatta kérésem és kirendelt nekem egy hívő fiatalembert.
Szinte semmink sem volt, de Jó Atyánk gondoskodott
rólunk. Volt munkánk, otthont is kirendelt számunkra,
majd megáldott bennünket két drága gyermekkel, egy
fiúval és egy lánnyal. Ők a mi gyöngyszemeink, akiket
próbáltunk hitben és az Úr félelmében   nevelni. Kicsi
koruk óta imádkoztam értük, hogy ők is Isten gyermekei
lehessenek és majd a Jó Isten nekik is rendeljen hozzájuk illő társat. Addig is, míg neveltük őket, mindig érez-

tük Isten nagyon gazdag áldását annak ellenére, hogy
voltak kemény próbák. Például 31 évesen daganatot állapítottak meg nálam, volt műtét és sugárkezelés stb. De
ezek mind a hitünket erősítették. A férjemmel és gyermekeimmel való kapcsolatomat is jobbá és erősebbé tették. Mikor tizenévesek lettek gyermekeink, mindketten
döntöttek az Úr Jézus mellett és együtt merítkeztek be.
Nagy volt az örömünk, én rokkant nyugdíjas voltam, így
itthon mindig rendben voltak a dolgok. De sokat voltam
térdeimen az Úr előtt. Férjem és gyermekeim nyugodtan mehettek munkába, iskolába. Fiunkat akkor vitték el
katonának, amikor kezdődött Jugoszláviában a háború.
Ő határőr volt és Siklóson képezték ki, de Barcson szolgált. Sokan kérdezték hogy nem féltem-e? Dehogynem,
de tudtam, hogy naponta Isten kezében teszem, Ő meg
tudja őrizni. Majd a lányunk ment Budapestre a teológiára
tanulni, itt jöttek a kérdések: nem féltem, mert tudtam,
hogy Isten kezébe teszem naponta és akkor Ő megőrzi.
Gyermekink életében is eljött a párválasztás ideje, ők is,
mi is Istenre bíztuk magunkat. Ki is rendelte mindkettőnek a tőle jövő hívő segítőtársat. Először lányunk ment
férjhez 1998-ban, majd a fiunk nősült 2000-ben. Aztán
jöttek az unokák. Lányoméknál 5 gyermek van, fiaméknál 3. Így nőtt az én feladatom is, már nemcsak
gyermekeinkért (akik közben négyen lettek), hanem unokáinkért is imádkoztam és teszem amíg
csak élek. Lányoméknál a három nagyobb már
az Úr gyermeke és remélem mind az lesz, mindegyikért könyörgöm, hogy hívő társat kapjanak.
Csodálatosan rendelte ki Jó Atyánk otthonaikat,
és sorolhatnám a sok megtapasztalást. A fiunk elöljáró, felesége bibliakör vezető, a lányunk is bibliakör vezető. Férjem és én nyugdíjasok vagyunk, de
még igyekszünk szolgálni az Úrnak, és amit ránk
bízott, örömmel és alázattal elvégezni. Októberben
48 éves házasok lettünk, de mind jobban szeretjük egymást és mindez azért van, mert a mi házasságunkban az Úr volt a harmadik személy. A Jó
Isten mindig tanít bennünket, ha kell próbákon át.
Unokáink a hatodik generáció, és reméljük, kérjük,
Istent segítse őket, hogy mindeddig amit megtapasztaltak Isten szeretetéből, tovább tudják adni.
Se nagyszüleim, se szüleim, se mi és gyermekeink sem
vagyunk gazdagok, de mégis nagyon gazdagnak érzem
magam, mert Isten kegyelme a miénk lehet, és ennél nagyobb gazdagság nem kell.
Van a mi utcánkban egy házaspár két gyermekkel, akiknek szüleik meghaltak, nem volt papa és mama. A férjemmel megbeszéltük, hogy leszünk nekik pótmama és
papa, nagy örömmel fogadták és azóta 6 gyermekünk
van és 10 unokánk. Több a feladat az imádkozás terén
is, de mégis mi vagyunk a legboldogabb nagyszülők.
Így is szeretnénk az Ő szeretetét, amit Isten értünk tett,
továbbadni.   
K. Györgyné, Pécs
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„Mi ez? Mi történt? Meghaltam?
Istenem, segíts! ”
A kilencvenezres
tomboló tömeg
hirtelen elhalkult. Pusmogtak
az emberek, hogy
pontosan mi történt, de szinte síri
csönd lett úrrá a stadionban. Ricardo
Lockette kinyitotta a szemét, de nem
látott semmit, nem hallott semmit és
nem érzett semmit. „Meghaltam? Mi
történt? Mi ez a jéghideg sötétség?
Istenem! Nem akarok meghalni!”
Ricardo Lockette elkapóként játszott
egy profi amerikai football csapatban,
amikor az egyik meccsen egy fejét ért
ütés után élettelenül terült el a pályán.
Ricardo így emlékezett vissza az esetre:
„Megrémültem. Nem hallottam a tömeget. Nem hallottam a csapattársaimat. Akkor már tudtam, hogy nagy
baj van. Megpróbáltam felállni, de nem
tudtam. Nem tudtam mozgatni a karomat, a fejemet, nem tudtam beszélni. Gondolkodtam: ’Megsüketültem?
Lebénultam? Mi történik? Meg fogok
halni? Valaki segítsen, kérem!’ Azt szokták mondani, hogy a halál közelében
egy gyönyörű fehér fény felé száll a lélek. Hát, én ilyennel nem találkoztam.
Csak csontig hatoló, jéghideg, koromfekete sötétséggel, a totális ürességgel.
Nem tudtam, hogy létezik ilyen. Amikor
megszületik az első gyermeked és először a szemébe nézel, olyan szeretetet
és melegséget érzel, mint még soha azelőtt. Nos, ez teljesen az ellenkezője.
Azt mondtam magamnak: ’Uram,
kérlek segíts! Tudom, hogy okkal vagyok itt. Ha felsegítesz erről a helyről,
akkor életeket fogok megváltoztatni.’
Ez volt a második alkalom, hogy ezt
mondtam. Az első még a főiskolán történt. Szóba elegyedtem egy lánnyal,
amikor a barátja odalépett és egy revolvert nyomott az arcomba. Láttam
a lövedékeket a dobtárban. Abban
a pillanatban azt mondtam: ’Uram,
kérlek segíts! Ígérem, hogy életemmel
életeket fogok megváltoztatni.’ A srác
eltette a pisztolyt és én továbbálltam.
Abban a stadionban, újra Istent kértem, hogy mentsen meg.
Hihetetlen, hogy mennyire tisztán
látod egy ilyen szituációban, hogy
mi számít igazán. A semmiből jöt-

tem, egy fillérem sem volt. Minden
álmom egy fekete Lamborghini és
egy hét szobás ház volt. (A profi amerikai focisták, posztjuktól függően
egy-egy meccsért több százezer, vagy
akár 1-2 millió dollárt is kapnak). De
most, még mozogni sem tudtam. Az
egyetlen dolog, ami számított, hogy
újra lássam a családomat és a kezemben tartsam gyermekeimet.
Mikor rájöttem, hogy élek, csak nem
bírok mozogni, hirtelen eszembe jutott
valami, ami teljesen összetörte a szívem.
A lányom ott volt a stadionban. A tízedik születésnapja volt. Mindenképpen
el akart jönni a meccsre. Most pedig figyelheti, ahogyan az apukája élettelenül
fekszik a pályán.Uram, segítened kell!”
Ricardo nem volt egyedül az imájával. Megrendítő volt látni az élő közvetítésben, ahogyan a csapattársai, az
ellenfél játékosai és a nézők is térdre
borulva imádkoznak az élettelenül heverő játékos életéért. Ricardo nyaka
gyakorlatilag eltört. A későbbi vizsgálatok során kiderült, hogy ha megpróbált volna megmozdulni, vagy valaki
nyakmerevítő nélkül megmozdította
volna, azonnal meghal.
De Isten adott még egy újabb lehetőséget. Terve volt Ricardoval. Kórházba
került, ahol a megfelelő kezeléseknek
és Isten kegyelmének köszönhetően
teljesen felépült. Mindössze a nyakát
tudja csak szűkebb tartományban
mozgatni, mint egészségesen, de ez
a mindennapi életet nem befolyásolja. Ricardo már a rehabilitáció közben eldöntötte, hogy véget vet sport
pályafutásának, és valami olyan tevékenységet fog végezni, amivel megtarthatja Istennek tett ígéretét.
Nyitott szemmel kezdett járni a világban, így egy alkalommal lehetősége
nyílt egy őszinte, mély beszélgetésre
egy hajléktalannal. Rá kellett jönnie, hogy önmagában az, hogy emberszámba vesz valakit, akitől már
mindenki elfordult, milyen nagy dolog a mai világban. De ez a beszélgetés Ricardo számára is meghatározó
volt: „Ahogyan ott ültünk a padon, és
hallgattam annak a hajléktalannak
az élettörténetét, hirtelen minden a
helyére került. Vissza kell fizetnem
az Úrnak, hogy felsegített engem.
Meg akarom osztani az igazi örömhírt azokkal, akiknek a legnagyobb
szüksége van rá. Segíteni akarok az

embereknek, igazi segítséget adni!”
Ricardo jelenleg hajléktalanok re-szocializációjában segít, ahol elmondhatja hiteles bizonyságtételét arról, hogy
mennyire nincs semmilyen jelentősége sem a pénznek, sem a hírnévnek az
Istennek tetsző életben és szolgálatban.
„Fel kell tennünk magunknak a kérdést,
hogy miért vagyunk ezen a Földön?
Úgy érzem, én végre tudom a választ.”
Nemeshegyi Zoltán közlése

Átfromált életek
Volt egy család, ahová járt János
bácsi istentiszteletet tartani. Öt
éves koromtól ott szerettem lenni a gyerek foglalkozásokon, mert
szépen el tudták mondani az Úr
Jézusról szóló történeteket. Én
annyira megszerettem ezt az életet, hogy nem is kívánkoztam a világba, nem mentem se discoba, se
sehová, hanem ott szerettem lenni minden héten az imaházban.
Azóta az Úrral járok, tapasztalom
a segítségét. Nagyon sok év eltelt,
több, mint 40 év.
Amikor a kisfiam megszületett,
szívzörejjel született, de mondták,
hogy ne sírjak, nem lesz semmi baj.
Jártunk a kórházba vizsgálatokra,
s mondták, hogy meggyógyult. Hét
hónapos volt, amikor építkeztünk,
s édesanyáméknál nem volt fürdőszoba, de az épülő házban igen.
Felmentem mosni, a gyerekre édesanyám meg a nővérem vigyázott,
beteg volt. Ahogy mostam, egyszer
csak, mintha megszólalt volna egy
hang: „vigyázz, mert a fiad rosszul
van”. Rohantam, s láttam, hogy már
el van lilulva. Kikaptam a kocsiból,
adtam neki mesterséges légzést,
pedig igazán nem tudtam, hogy
mit kell csinálni. Két hétig voltunk
kórházban, de helyrejött, s azóta
nem jött rá a lázgörcs, mert az volt.
Minden nap hálát adok az Úrnak,
hogy élhetünk, hogy békesség van,
még fel tudom emelni a két kezem,
s el tudom látni a családot.
T. Barnabásné, Alsózsolca
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Tapasztalom az Ő jóságát
Vannak kedves régi történetek,
amiket szívesen mesélünk el gyermekeinknek, sőt unokáinknak is,
mivel jól esik visszaemlékezni rájuk
és több évtized után is felelevenedik bennünk, átmelegíti a szívünket és nagy hálára indít Istenünk
iránt, Aki mindig ott állt a dolgok mögött. Az én két történetem
nem mese, igazi valóság, amit már
többször elmondtam és egész életemre meghatározó volt. A második világháború idején,1945-ben
történt: Édesapámat elvitték fogságba Romániába, ketten maradtunk Édesanyámmal. Egyik este
újabb bombatámadás kezdődött,
nekem pedig hirtelen 39 fok fölé
szökött a lázam. A lakásból nem
léphettünk ki, a lázcsillapító nem
használt, egyre rosszabbul lettem.
Ekkor Édesanyám letérdelt az ágyam
mellé, két kezébe fogta a kezeimet
és hosszú ideig sírva imádkozott
értem. Aztán felállt, megmérte a
lázam, ami akkorra teljesen normális értéket mutatott. Sokkal
jobban éreztem magam és csodálkozva kérdeztem: most mi történt? Az Úr Jézus meggyógyított,
– hangzott a válasz. Ezután boldogan adtunk hálát a gyógyulásért
és ekkor az én gyermekszívembe
elültette Édesanyám a hit magját, ami azóta már megnőhetett,
és arra kérem Istent, hogy naponként növelje és erősítse, hogy én is
tovább adhassam gyermekeimnek
és unokáimnak.
M. Dánielné

Gyerekszáj
A tízéves kisfiútól megkérdezte
anyukája, hogy mit tanult a va-

Nem hiszem hogy van olyan ember aki ne érezte volna meg nem is
egyszer Isten közelségét. Életemben
nagyon sokszor éreztem hogy Isten
gondoskodása kézzel fogható módon nyilvánvalóvá lett életemben.
Sokat kellett férjemről gondoskodnom a kórházi ágynál, magatehetetlen volt és még nem is volt magánál.
Isten küldte angyalait a kedves nővéreken, a takarító személyzeteken
keresztül akik enyhíteni próbáltak
súlyos terhemen. Pajkos unokákat
bíztak rám. Mint nagymama féltettem őket a bajtól, de mindig kértem
Istenemet, hogy Ő őrizze meg őket.
A három fiúért minden nap imádkozok, mert mi igazán nem tudunk rájuk
vigyázni. Csodálatos módon megsegített Isten, mert kisebb baleseteken
kívül semmi bajuk nem történt. Egy
vasárnap délután hazajöttem a templomból. Megkértek, hogy vigyázzak
már a fiúkra. A miénk a két kisebb
7-8 évesek, és még vendégségbe jött
az édesanyjával egy 6 éves kisfiú. A
nagyobbak elkezdték a kicsit ijesztgetni. Zsoltika, félsz a mumusoktól?
Most jönnek a mumusok! A kisfiú reszketett, mondta nekem hogy ő nagyon
fél. Na nem baj, mondtam, gyere az én
szobámba, ezek a rosszaságok maradjanak itt, azzal fogtuk a játékokat, és
mentünk le. Igen ám, de nem tudtuk
levinni egyszerre a játékokat, mondom hogy maradj majd én lehozom
ami még ott maradt. Míg én betettem
a legókat a dobozba, a két rosszcsont
leszaladt, és ott a másik szobába ijesztgették megint a mumussal Zsoltikát.
sárnapi iskolában. A kisfiú izgalmas mesébe kezdett.
A tanító néni arról beszélt, hogy
Isten elküldte Mózest az ellenséges vonalak mögé, hogy szabadítsa ki az izraelitákat Egyiptomból.
Amikor a Vörös-tengerhez értek,
Mózes hívta a mérnököket, akik
pontonhidat építettek, Amikor
mindenki átkelt, visszanéztek, s
látták, hogy közelednek az egyip-

Erre ő úgy megijedt, hogy mind a két
öklével belebokszolt az üvegajtóba,
én már csak egy lépésre voltam tőle.
Az üveg millió szilánkra szanaszét
repült, de a kisfiún még egy parányi
karcolás sem látszott. A szülők egy
félreeső szobában beszélgettek, nem
is tudtak semmiről. Csendben szépen
összetakarítottam. Persze a nagyobbak is megijedtek és nem ijesztgettek
többet a mumussal. Én mikor megláttam hogy Zsoltikán még vér sincs,
mondom neki hogy neked van védő
angyalod, téged szeret az Úr Jézus.
Próbáltam eltitkolni az esetet mivel
szóltak is, hogy vigyázzak rájuk, de
mikor kikisértük őket, azt mondja
Zsoltika, hogy „édesanya, te tudtad
hogy nekem van védőangyalom?” Így
aztán el kellett mondanom az esetet.
Annyi ilyen csoda történt velem, hogy
én is elmondhatom hogy gondviselő
Jó Atyám nem engedte meg, ha meg
is próbált, hogy különösebb baj érjen,
csak amennyit el tudtam hordozni.
Nap mint nap tapasztalom az Ő jóságát, hűségét irántam, s mivel árvák,
özvegyek támogatója, én mindkét
csoportban képviseltetem magam,
és tudom, ha benne bízok, meg nem
szégyenülök.
„Gondviselő jó Atyám vagy, óh én édes
Istenem. Látom én hogy minden elhagy. E világon csak te nem. Hozzád
vágyom, benned élek, üdvöt mástól
nem remélek.”
E. Erzsébet, Városfenes, Erdély
tomi tankok. Mózes rádión hívta
a főhadiszállást, hogy küldjenek
bombázókat és robbantsák fel a
hidat, és így megszabadította az
izraelitákat.
Te, Pisti! Tényleg így mondta el a
tanító néni?! – kérdezte döbbenten
az anyukája.
Nem pontosan – felelte a gyermek, –
de ha úgy mondtam volna el, ahogy
ő, akkor úgyse hittél volna nekem!
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Szemem világa...
Már hosszú ideje csinálom a 16-ról 16 mm-re dolgozó mi a szemembe, akkor felvilágosítottak, hogy szó sincs
optikai film-kopírozó gépemet. Nagyon meg vagyok ve- róla, mert kiszúrtam a szememet. Ha a mostani 7 mmle elégedve, lassan kész is lesz. A fényerő szabályzója is nél egy kicsivel nagyobb lett volna a vágás, akkor talán
készen van, de még nincs dobozba zárva, csak a vezeték még ki is folyt volna! Húúú! Mondhatom, megnyugtatvégén lóg a nyomtatott áramkör, rajta a szükséges sza- tak… Szörnyű volt a teljes sötétségben lenni – már nem
bályzó elemek. Egyszerűen nem lehet tovább várni, ki is emlékszem rá – talán két napig.
kell próbálni. Ma január 16, vasárnap van. Befűztem egy Ez a sötétség számomra valamiféle különös lelki élményt
rövid darabot a „Recsep basa” színes pozitív filmből, és indított el. Rám szakadt az utóbbi évtizedekben tanúsífekete-fehér filmre készítettem próbamásolatokat 6, 8, tott megkeseredett magatartásom. Világossá vált előttem,
10 és 12 voltos állásban, mindegyik esetben valamennyi hogy nem másokban, nem az eseményekben, magatartárekesz nyílással. A kiértékelés azt bizonyította, hogy a sokban kell keresnem az ürügyet arra, hogy begubózzam.
kopírozó gépem sikerült! Ezek szerint holnap már csak Életem problémája a hűtlenség, az elhidegülés Istentől, a
egy kis befejező munka van hátra, majd ha délután ha- Mennyei Atyától és Jézus Krisztustól. Patakokban indult
meg a könnyem, annyira megrázott a felismerés, hogy a
zajövök a cégtől.
Hétfő délután: Elkészült a doboz a fényerő szabályzó ré- saját szemem kiszúrásán keresztül ragadott meg az Úr,
szére. Lefestettem, csinos lett, az egész berendezés nagyon és azt mondta:
figyelemre méltó. Még csak egy kis szögletvas elemet kell – Így aztán ne tovább! – meg is döbbentem, meg is állleszabnom, hogy a doboz rögzítése megoldható legyen. tam, le is borultam elé. Az orvos megdorgált, hogy nem
Ez is elkészült. Most körbe köszörülöm, hogy ne legyen szabad sírnom, mert a könnyek tönkreteszik a szem-seéle. Előkészítem a kis köszörűvel felszerelt 12 voltos gyors bemet. Adtak is valami nyugtatót, ami csak annyiban
fordulatú motoromat. Puff ! ! ! A négy centi átmérőjű kö- csökkentette a lelki fájdalmamat, amennyire elkábított.
szörűkő felrobbant, egy darabja nekicsapódott a szem- Amikor levették a kötést – először az ép jobb szememüvegem lencséjének. Az üveg belevágódott a szemembe. ről –, már könnyebb volt. Persze szó sem lehetett arról,
Rettenetesen fáj, ki sem tudom nyitni. Kiabálok felesé- hogy felkeljek.
gemnek, aki rémülten jön. Kérem, hogy öblítse ki a sze- 17-én kerültem be a klinikára, és 31-én engedtek haza.
memet, de amikor belenézett, azt mondta, hogy ezt nem Az volt a nagy gond, hogy állandóan gyulladt, vörös volt
a szemem. Azt mondták, hogy a könnyeklehet házilag rendbehozni,
től, de én tudtam, hogy ez nem lehetett igaz.
menjünk be a szemkliniEkkor még az igazi ok nem jutott eszembe,
kára.
HÁLÁVAL ÁLDOZOM
csak kínlódtam. Otthon aztán egészen viláMár este fél nyolc van, jagossá vált számomra, hogy ezen a keserves
nuár 17-én. Besétálunk a
Hálával áldozom, mert szemem lát,
balesetemen keresztül Isten megítélte az
klinikára. Deák doktorFölmérni nem tudom e nagy áldást;
életformámat, viselkedésemet, magatartásonő az ügyeletes. Meg akar
Köszönöm, Istenem,
mat, állapotomat is. Keservesen rám szakadt
vizsgálni, de nem vagyok
Látásom, ép szemem,
a tékozló fiú fájdalma, amikor eltávolodott
képes kinyitni a szememet.
S mind azt, mit énnekem kegyelmed ád.
az atyai háztól, eltékozolt mindent, és még
Valamit cseppent bele, és
tápláléka sem volt. A tékozló fiú én voltam.
egy kis várakozás után már
Míg hálám száll feléd e nagy kegyért,
Újra rám tört elveszettségem nyomasztó ternem fáj, csak könnyezik ceBûnterhes lélekkel megyek eléd,
he, fájdalma. Bűneim úgy rám nehezedtek,
fetül. Egyre jobb kedvem
Mert bennem bûn terem,
hogy alig bírtam elviselni. Térdre rogytam
lesz. Később kiderült, hogy
Kísért a két szemem;
a kis szobámban, a fekhelyem mellé és sírkokaint cseppentett bele.
Ó, kérlek szüntelen tiszta szemért.
tam, zokogtam keservesen. Ez a szenvedés
Megvizsgálja, és a legnatalán két vagy három napig tartott. Dóri
gyobb megdöbbenésemre
Megszentelt életet hadd kérjek én,
nagyon megértő volt velem. Ekkor egyszerazt mondja, hogy ezt bizony
Segíts, hogy bûn fölött gyõzhessek én;
re valami megvilágosodott előttem: tisztán
meg kell operálni. Ott is fogNézzen rád két szemem,
éreztem, hogy az Úr megkegyelmezett netak, de várnom kellett dr.
Vezesd az életem,
kem, hogy megbocsátotta bűneimet, és el is
Polgárra, aki majd megműti
Igéddel szüntelen Te légy a fény!
törölte azokat. Különös békesség töltött el.
a szememet. Dóri ez alatt
Boldog voltam. Elmúlt a teher, a lelki fájdaMike Károly
hazament pizsamáért és
lom. Olthatatlan vágyat éreztem arra, hogy
egyéb szükséges holmiért.
elővegyem Bibliámat, és belemerüljek anA műtőben nagyon féltem.
nak olvasásába. Minden sora újként hatott,
Amíg egy csomó mindenfépedig
annak
idején
milyen sokat forgattam, sőt prédikálle injekciót be nem adtak, addig nem voltam valami hőtam
is
ezekről
a
szavakról.
Most soha nem látott soroksi hangulatban. Amikor aztán rákerült a sor arra, hogy
ként
hatottak
rám.
Az
olvasott
szavak Isten beszédévé
tűvel, cérnával matatott az orvos a szemgolyómon, még
a maradék kis bátorságom is messze szállt. Ráadásul a formálódtak, gyógyírként hatottak rám. Felejthetetlen
végén mindkét szememet lekötötték, és úgy vittek vissza napok voltak ezek. Egyre tisztábban láttam, hogy fel kell
a kórterembe, mint egy vakot. Amikor kérdeztem, hogy számolnom az egész amatőr filmes múltamat. Abba kell
folytatás a 30. oldalon
minderre miért van szükség, hiszen csak belement vala-
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folytatás a 29. oldalról
hagynom a rengeteg piszmogást a filmtechnikai dolgaimmal. El kell tőlük szakadnom, meg kell válnom tőlük,
hiszen olyanná vált mindez számomra, mint az ópium
kábulata. Ebbe menekültem a lelki fájdalmaim elől. Most
azonban ezeknek vége, el kell szakadnom tőlük. Biztos
voltam benne, hogy az eddig filmtechnikára fordított
időt ezentúl a Szentírás olvasására, az Úr Jézussal való
közvetlen kapcsolat ápolására kell fordítanom. Nagyon
sok rendezni valóm volt Dórival, akinek annyi fájdalmat
okoztam. Bocsánatot kellett kérnem gyermekeimtől is,
akiket keserűen leélt életem alatt nem segítettem el arra,
hogy hitre jussanak. Ez mérhetetlenül fájt, de nem volt
más választásom, ezt alázattal el kellett hordoznom eltékozolt éveim következményeként. Bea lányom sokszor
feljött és kedves megértéssel törődött velem. A szememen
a seb már teljesen begyógyult, miközben rendszeresen
jártam a rendelőintézetbe a szemészetre, viszont a szemgolyóm olyan piros volt, mint a cseresznye.
Ötvenhárom éves lettem. Az idő telt, de a szemem nem
javult. A gyulladás változatlanul fennállt, sőt talán még
pirosabb volt az egész bal szemem. Április első napjaiban
a soron következő orvosi ellenőrző vizsgálat alkalmával
az ellenőrző szemész főorvosnő fel volt háborodva, hogy
még mindig beteg vagyok. Azt mondta a kezelő orvosnak,
hogy elvesz tőle, és mától az ő betege vagyok. Nekem pedig
azt mondta, hogy nem cseppenthetek a szemembe mást,
csak azt a cseppet, amit ő ír részemre. Kiváltottam, és
az első csepp úgy égetett, mintha forró lett volna. Mégis
tartottam magam ahhoz, amit a főorvos asszony mondott: az előírt számban csepegtettem belőle a szemembe. Másnap reggelre szörnyű állapotban voltam, ezért
bementem újra a főorvosnőhöz. Amikor meglátott, rám
ripakodott, hogy megmondta, hogy csak a hét végén jöjjek
hozzá. Azt mondtam neki, hogy azért mégis meg kellene
nézni egy orvosnak, mert rosszabb lett attól, amit felírt
számomra. Erre megnézte, nem szólt semmit, csak írt egy
beutalót a klinikára, ahova átküldött vizsgálatra. Ott egy
rokonszenves orvos fogadott. Megnézte a szememet, és
arra kért, hogy mondjak el neki mindent. Azt mondtam
neki, hogy itt az ambuláns rendelő nyilvánossága előtt
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nem szeretnék beszélni. Megértően átvezetett egy külön
helyiségbe, ahol aztán elmondtam neki a feltevésemet:
az a véleményem, hogy a kis gyerekkorom óta fennálló higany érzékenységemmel függ össze az el nem múló
gyulladás. Ő első hallásra azt mondta, hogy az kizárt,
nem lehet a szemcseppben higany. Ekkor elmondtam
neki, azt az esetemet, amit néhány esztendővel ezelőtt
itt a szemklinikán éltem át. Az történt, hogy ebben az
időben merfennel fertőtlenítették a fecskendőket. Ettől
komoly allergiás reakciók jelentek meg rajtam. Most is
az a véleményem, hogy merfen kerülhetett a szemcseppekbe. Az orvos hitetlenkedett, de kért, hogy maradjak a
szobában, amíg ő utána jár a dolognak. Egy kis idő után
visszajött, és mosolyogva azt mondta, hogy úgy látszik
nekem volt igazam. Ámde ennek igazolására most arra
kér, hogy felejtsek el mindenféle gyógyszert, szemcseppet.
Majd ő ad nekem három ampullát. Naponta nyissak fel
egyet, azt csepegtessem a szemembe. Megígértem neki,
hogy úgy cselekszem. Kért, hogy három nap múlva menjek vissza. Otthon aztán kinyitottam az első ampullát, és
csepegtettem a szemembe. Jól esett. Hűsített, pedig csak
egyszerű fiziológiás konyhasóoldat volt. Egyre jobb lett
a szemem. Harmadnap, amikor bementem a klinikára,
már teljesen fehér volt a szemgolyóm. Amikor meglátta
az orvosom, felkiáltott, hogy „lám nem árt, ha az orvos
hagyja meggyógyulni a betegét!” Egyébként nagyon bos�szús volt magára, hogy nem fényképezte le a szememet
három nappal ezelőtt… Végeredményben az volt a helyzet, hogy a gyógyszertárban merfennel konzerválták a
szemcseppeket. Egy liter oldathoz tettek néhány csepp
merfent oldatot. Erre a hihetetlenül nagy hígításra is érzékeny gyulladással reagált a szemem. Így aztán április
7-től végre gyógyultan visszamehettem dolgozni.
Nagyon, de nagyon kemény lecke volt ez számomra, de boldog voltam, mert hűtlenségemből így emelt ki az én Uram.
„Szám dicséreteddel van tele,
Dicsőítelek mindennap.
Öregkoromban se vess el engem,
Ha elfogy az erőm, ne hagyj el.
(Zsolt. 71, 8-9)
V. Jenő, Szeged

Átfromált életek
Feleségem korábban, négy-öt évvel előttem lett hívő, én
meg kocsmáztam, részeges voltam. Volt olyan húsvét,
hogy a feleségem az imaházból nézte, hogy én az utcán
verekedtem. Mikor már nagyon részeg voltam, mindig
azt mondtam, hogy fiam, most az egyszer bocsáss meg,
én is meg fogok térni. De, aztán amikor imaházba kellett volna menni, inkább mentem kártyázni, pókerezni,
kocsmáztam, kugliztam, minden rosszat elkövettem.
Egyszer a feleségem jött haza az imaházból egy kenyérrel, én meg olyan rosszat csináltam, hogy Isten áldását
átrúgtam a kerítésen, s azt mondtam, vidd vissza a hívőknek, egyék meg ők. Aztán kiálltam az utcára, és azt
mondtam, hogy a pokolban én leszek a hívőknek a fűtője, de nem úgy lett.

Egyszer Magyarországon árultam, s Kisvárdára jöttek
a testvérek evangélizációt tartani, s én is elmentem.
Sok roma volt ott. Elmondták az evangéliumot, s akkor magamba szálltam: Istenem, te szerettél engem,
ideadtad a fiadat, s én nem tudlak tisztelni téged. Azon
a napon elfogadtam az evangéliumot, eldobtam italt,
dohányt, kártyát.
Megbántam azokat az éveket, hogy nem előbb fogadtam
el az Úr Jézust, mert a jó Istennél csodálatos. Krisztus
az, aki megtartja a családot. Ilyen boldog nem voltam
sohasem. Mikor el fog jönni az Úr Jézus a cigányok is
ugyanabba a mennyországba fognak menni, mint a
magyarok.
O. Kálmán, Ákos
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Elmélet és gyakorlat
Nagyon szeretem az Antenna újságot,
örömet jelent mikor megérkezik, szívesen olvasom a testvérek írásait, bizonyságtételeit. Már régen szerettem
volna írni, de az írógépem elromlott.
Internetünk nincs.
1969-ben érettségiztem. Az egyik
tablón Reviczky Gyula Diákélet c.
verséből volt az idézet:
Ah, vége, vége! Vagy ki tudja?
Diák marad az ember, amíg él.
Leckéjét a sírig tanulja,
Nehezebbet, folyvást a réginél.
Isten iskolájában is hasonló a helyzet.
Az Úr Jézus a mesterem, megbocsátotta bűneimet, tanítványa lettem,
és több éves diákélet bizonyítja hívő
életem folyamán, hogy gyenge tanuló vagyok. Vannak nehéz tantárgyak!
Eddigi életemben sok-sok ismétlés,
pótvizsga lehetőség adatott, de így ősz
fejjel sem tudom, csak az elméletet ismerem, a gyakorlat sokkal nehezebb.
Sok verset, igeverset ismerek és itt le
is írom, mert szeretem a verseket.
Füle Lajos: Iskolában
Tanár az Úr, tankönyv
a Bibliánk.
Jól tesszük, hogyha készülünk nagyon.
Nem jártuk még ki ezt
az iskolát,
Mégis minden nap vizsgaalkalom.
Az engedelmesség, alázat, türelem,
szelídség, szeretet nevű tantárgyakat

elméletben ismerem, de a gyakorlati
vizsgákon több ismétlés, bukás volt.
Csak az Ő örökkévaló kegyelme segít
továbblépni. De hála van a szívemben, hogy van lehetőség újra kezdeni
Vele. Az új ember életét minden nap
újra kezdem, a Szentlélek a segítő
ebben. „Jól lehet Ő a Fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet.”- mondja a Zsidókhoz írt levél.
Ha az én Mesteremnek is tanulnia
kellett az engedelmességet, ahogy az
ige írja, akkor én próbálok Tőle erőt
meríteni: Az Úr Jézus azt mondta:
„Tanuljátok meg tőlem hogy szelíd
és alázatos vagyok és nyugalmat találtok szívetekben.”
Visszatekintve sok békétlenség, nyugtalanság, irigység, önzés, mértéktelenség és ehhez hasonló dolgok oka,
hogy a szelídség és alázat tantárgy
gyakorlati alkalmazása alig felelt
meg. Tudnék konkrét eseteket is írni, de az hosszú lenne és a kézírásom
már nem megfelelő. De még adott
időt az Úr, nem mondott le rólam és így
bizakodom, hogy
ott leszek Nála a
nagy névsorolvasáskor és vígan
kiáltom: JELEN.
Szeretem Őt és tudom, hogy akik Őt
szeretik, azoknak minden
javukra van. Övé az életem. Áldott
legyen az Ő neve.
K. Imréné, Debrecen

Két év múlva történt. Nagyon szerettem volna, ha nekem is születik kistestvérem, hiszen majdnem
minden osztálytársamnak volt már.
Megkérdeztem szüleimet, hogy nekem miért nincs kistestvérem? Ők
azt válaszolták, hogy a jó Isten tud
mindent a legjobban, ezt is Ő tudja.
Ezek után minden este imádkoztam kistestvérért. Édesanyám ott
állt fölöttem és könnyes szemmel
hallgatta az imádságaimat. Hosszú
idő eltelte után egyik nap magához
hívott és sejtelmesen elmondta az
örömhírt: kistestvéred fog születni!
Kimondhatatlan volt az örömöm: a
jó Isten meghallgatta az imáimat!
Nagyon-nagyon örültem és amikor
eljött a nagy nap: megszületett a
kisöcsém! Vasárnap az imaházban
mindenkinek boldogan dicsekedtem, hogy a jó Isten meghallgatta
az én imáimat és adott nekem kistestvért /ráadásul két év múlva egy
kis hugicát is kaptam/ .
Megerősödött a hitem! Áldom érte
Istent és mindenkit bíztatok, hogy
amit gyermeki hittel kérünk, az Úr
nem hagyja felelet nélkül! Legyen
áldott az Ő szent és nagy Neve!
Az Úr meghall imát
Jóvolta ez, nem érdem
Meghallgat engem is,
Ha hittel kéri szívem
Kegyesen elfogad,
Vissza nem utasít
Elmondhatom Neki
Szívem panaszait!
M. Dánielné

Emberek a jászol körül - Karácsonyi evangelizáció a Merában
12.18.
12.19.

12.20.

12.21.

Dátum

Zakariás

kedd

hétfő

Csikós Mihály

Kulcsár Tibor, Kulcsár Anikó

Heródes

Kulcsár Tibor

Pásztorok

Dr Szigeti Jenő

Anna, Simeon

Kapitány Zsolt

Mária

Bölcsek

szombat

12.25.

vasárnap

12.27.

kedd

12.26.

József

péntek

12.24.

hétfő

Szerkesztő

Kulcsár Tibor, Angi József

Erzsébet

csütörtök

Igehirdető

Széll Bulcsú

szerda

12.22.
12.23.

Téma

vasárnap

A „menny”

a „másik Heródes”

Szabó Róbert

Elek Éva, Bödös Eszter

Ittzés István

Zika Klára, Nemeshegyi Zoltán

Cséki Győző

Zika Klára, Nemeshegyi Zoltán

Kulcsár Tibor

Kovács Hajdú Albert

Zika Klára, Nemeshegyi Zoltán
Kulcsár Tibor, Kulcsár Anikó
Kulcsár Tibor, Kulcsár Anikó
Elek Éva, Bödös Eszter

Zika Klára, Nemeshegyi Zoltán
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Veszélyes játék a tűzzel
Charles Baudelaire francia írótól származnak az alábbi híres szavak: „Az
ördög legrafináltabb csele az, hogy
arról akarja meggyőzni az embereket, hogy ő nem is létezik.” Pedig ez a
nagy ellenség létezik és élet veszélyes!
A lángvörös hajjal született Csaba halmozottan hátrányos családból származott. Édesanyját korán elvesztette
munkaképességét és édesapja az alkohol rabjává vált. A gyerek nem sok
szeretetet kapott otthon, és ehhez társultak fizikai problémái is. A kisfiú
sok féle betegségben szenvedett már
születésétől: ferde gerinc, rossz csigolyák, izom-gyengeség, fül problémák,
emésztési bajok és kóros soványság.
Annyira, hogy orvosa már többször
lemondott róla, nem gondolta, hogy
a gyenge, vézna gyerek életben marad. Szerencsére a testi betegeskedése
ellenére a feje jól működött, logikus
gondolkodása volt és emellett sakk
versenyeket is nyert. Serdülő korában
a kiegyensúlyozatlan családi körülményei miatt lelkileg sokat küszködött,
az elvetettség érzése, a depresszió
gyakran kísérte. A maguk bajával foglalkozó szülők nem sokat törődtek a
beteges gyerekkel. Nem volt barát és
apa, aki az élet dolgaira megtanította volna. Saját maga alkotta világba
menekült, ahol biztonságot talált. Az
élet értelmét kutatta, emellett vágyott
a szeretetre, az elfogadásra..
Már kis korában észrevette, hogy nincsen őszinteség és kedvesség a világában. Az emberek átverték, hazudtak
neki, ezért szorongás és félelem vett
rajta erőt. Már tíz éves kora körül
kezdte keresni Istent, De a felszínes
istenhit és vallásos beszéd nem mutatta meg az utat a Teremtőhöz. Ezzel
együtt a szellem-világ után is hamar
megnyílt az érdeklődése. Először
a sötétben két fénylő szemet látott
meg, amely félelmetes és csalogató is
volt egyszerre. Ez az élmény nyitotta
meg az utat egy új világ felé, kezdett
nagyon kiváncsi lenni és e témában
könyveket olvasni . Majd néhány évvel később három szinben játszó ködös fényt, aurát vett észre, ami szeme
előtt egyre nagyobbra nőtt és változott. Ezáltal újabb okkult terület felé
indult el a fiú és már 16 évesen tagja
lett egy UFO kutató csoportnak, amely

gömb-villámokkal és energia átadás- is szólt, és ezért elhatározta, hogy misal foglalkozott. Életének központja vel emberek már nem tudnak segíteimmár ez a megfoghatatlan világ lett. ni rajta, így megpróbálkozik Istennel.
Ezoterikus barátai javaslatára kinyi- VESZTENI VALÓJA NEM VOLT, MÁS
totta magát ezeknek az erőknek, és KIÚT MÁR NEM VOLT SZÁMÁRA.
állandóan hívta a varázslatos fényt. Testileg és lelkileg egyaránt roncs volt.
Csaba hamarosan megtapasztalta és Kíváncsiskodott a Sátán dolgai felől,
tudta már, hogy az átélt dolgok nem megszegte Isten parancsát, amely az
mese, nem kitaláció, hanem a valóság. ilyen utakat megtiltja.
Nagy pénzeket költött okkult iroda- Óriási szellemi arc kezdődött meg,
lomból álló könyvtárának kialakítá- ahogy Csaba lépett Isten felé.
sára, emellett egy mágikus ingát is Bedurvultak a démonok, és minden
vett. Orvos professzorok nem tudtak eddiginél gonoszabb módon zaklata bajain segíteni, de már az ilyen ok- ták, utasítgatták a lények, hangok,
kult erők rendelkezésére álltak.
és a fények. De a fiú már nem tágíMinimális javulás tényleg bekövetke- tott. Kezdte a Bibliát olvasni és egy
zett Csaba állapotában, de ezért nagy élő gyülekezetbe járni. Meghallotta
árat kellett fizetni. A földön kívüli erők az Evangéliumot életében először és
egyre jobban uralkodtak már rajta és a felszólítást is arra, hogy ki akarja
parancsolgattak neki. Saját akarata Jézus Krisztust követni. Azonnal felmár szinte megszűnt, neki muszáj nyújtotta a kezét és előre ment, ezzel
volt engedelmeskedni azoknak. Már is kifejezve, hogy az Úrnak adja át az
nemcsak fények jelentek meg előtte, életét. A két fél, a Mindenható Isten és
hanem hanCsaba között szövetgokat is halség köttetett. A fiú is
Milyen csodálatos hatalom az,
lott, sőt már
komolyan vette már
UFO-szerű
a Bibliában leírtaamely
soha
nem
kényszeríti,
de
szellemi lékat, hogy „őrizkedmégis irányítja az akaratunkat!
nyek is iráni kell a gonosztól,
és mindentől, ami
nyítgatták.
Isten nem töri fel a zárat,
Isten előtt “utálaHárom év
hanem mesteri módon kinyitja
volt a sűrűje,
tos”. Minden okkult,
azt. Erre egyedül csak Ő képes.
a szegény fiú
ezoterikus könyvet
nagyon a béelégetett és még kedC.H Spurgeon
nító hatások
ves varázs ingáját
alá került. A
is darabokra vágta.
pszichiáter se
„Ne kerüljön más se
tudott magyarázatot adni és orvosol- olyan démoni megkötözöttségbe, mint
ni a zűrzavaros állapotot. A titokzatos amilyenben én voltam” – mondta.
hangok egyre zaklatták, sürgették: A sátáni zaklatások megszűntek
„Látod, nincs más választásod, tedd és Csabának teljesen új élete lett.
amit mondunk!” Évekig tartott ez a A depresszió, a reménytelenség is
szinte őrületbe kergető állapot, ő már eltűnt, egészségi állapota is jelenaz öngyilkosságra is gondolt. A ked- tősen javult. Azt lehet mondani,
veskedő, csalogató erők már meg- hogy a fiatalembernek 180 fokban
szűntek, helyettük agresszív, hazug, megváltozott az élete. És mi lenne
és félrevezető démoni hatalmak je- a tanácsa azok felé, akik hasonló cilentek meg.
pőben járnak, mint ő volt korábban?
Amikor Csaba kilátástalansága a mély- „SÜRGŐSEN MENEKÜLJENEK A
pontra került, akkor találkozott egy SÁTÁN FOGSÁGÁBÓL, AMIG CSAK
keresztény fiúval. Ő adott neki olyan LEHET! CHARLES BAUDELAIREírásokat, amelyek az övéhez hasonló NAK IGAZA VAN: A GONOSSZAL
esetekről számoltak be. Ott olvasta, VALÓ BARÁTSÁG VESZÉLYES
hogy egy sátáni marokban levő ember JÁTÉK A TŰZZEL! JÉZUS KRISZTUS
elkeseredetten Istenhez kiált, és az ke- SEGÍT AZ ÖRDÖG MARKÁBÓL
gyelmesen meghallgatja imáját. Ez az KISZABADULNI!”
igaz történet fiatal emberünk szívéhez
Közreadta dr.S.-né Sz. Erzsébet
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Átfromált életek
Már majdnem egy hete rettenetesen
fáj az egyik térdem. Házilag orvosolgatom, kevés eredménnyel. Rám telefonált egy lelki testvér, hogy van-e
javulás. Mondom, hogy nem-igen, de
éppen imádkoztam, amikor hívtál.
Nem elsősorban magamért, de majd
sorra veszem. „Kati néniért imádkoztál már, hogy épségben visszaérjen
Kanadába?!” – kérdezi.
80-on túl, a három-laki, az egyszerű, tiszta szívű, mélyhitű Kati néni
Erdélyből települt át gyermekeivel ide,
jó pár éve. A fiai kint élnek Kanadában,
ott kezdtek új életet. Sorra ment utánuk
lassacskán a többi testvér, végül a mi
igen szeretett Kati nénink is. Minden
tavasszal, míg Isten engedi, visszajön
közénk, ott van a bibliaórákon, örül,
énekel, imádkozik velünk. Ősszel vis�szarepül. Valahogy hozzánk nőtt. De
sokan vagyunk egyek Krisztusban, egy
test tagjaiként. Megosztunk bánatot,
örömöt, szeretjük, segítjük egymást.
Krisztus erre tanít.
Ami a generációs hitéletet illeti, a mai
elsivatagosodott világban a fiatalság
hitélete még nagyon bimbózó állapotban van. A nagy többséget nem is
érdekli a hit. Ha választani lehet hit
vagy erkölcstan, inkább a második,
habár a jó erkölcs sem vonzó a fiatal korosztálynak. De jó lenne pedig
hitben gazdag ifjakról beszámolni. A
mai tizenéveseknek sajnos már természetes az erotikával kacérkodni, sőt
próbálkozni is. Na és a trágár szavak
tömkelege. Hogy lehet az, ha a szívünk
tele van Krisztussal, az Ő gyönyörűségeivel, manapság még sincs rá fogadó készség? A világ Ura ennyire erős
lett? A mai kereszténység nagy része
erőtlen, hiteltelen, látszatra hívő? Ha
Krisztus nem lakozik a magát hívőnek valló szívben, – hisz Krisztusról
neveztetünk kereszténynek –, szavai,
tettei nem Krisztus jelleméből merítenek, vajon tudunk-e hatni jótékonyan a fiatalságra? Leszünk-e majd
szívmelengető, Jézusra mutató szép
emlékek? De előbb vonzó, Krisztushoz
gyöngéd szeretettel hívogató, terelgető Isten-hírnökök? Életünkkel kell-e
kérdésekre válaszolni.
Olyan sok és lélek vidító a bennem
kavargó szép élmény nagyiékról. Az
ő kedves, szeretettel teli életük egyszerűsége, szépsége, szelídsége természetes, szinte levegővételszerű hitélete.

Mindig simogatja a szívemet, és úgy
szeretnék halvány hasonmásuk lenni legalább a hit, remény, szeretet továbbadásában, hisz én is rengeteget
tanultam tőlük. Náluk sosem fogyott
el a szeretet.
Lelkészektől hallom, hogy nem kön�nyű a mai fiatalokkal. A hittan órákon
a zaj, érdektelenség, tiszteletlenség
van bőven. Szinte lehetetlen hagyományos tanítással odaterelgetni őket
a Jó pásztor elé. 2016-ot írunk. Más
eszközök, módszerek kellenek, és
sok kitartó ima, hogy megmenthetők legyenek a fiatalok lelkei. Hogy
családon belül milyen a példaértékű hitélet, hitre juttatás, nevelés?
Családja válogatja. Sok helyen csak
emlegetik Isten nevét, és az asztali
imán kívül nem-igen hall mást is a
gyermek. Az internet is inkább árt a
nyiladozó gyermekszívnek, elmének,
holott fel lehetne használni magvetésre, hitmélyítésre, épp úgy, ahogy butító játékokra, mint önzést, szerzést,
negatívumokat növelő vágyakozások
kiszolgálására. De sokkal jobb ennél
az emberi közelség, ha szól a szeretet, hív, ölel, játszva tanít, jó példaként
vonzerőt gyakorol. Hatalmas tehát
a feladatunk, a teljes szívvel élő hívőknek, mert a TÉT is ÓRIÁSI! Nem
lehetünk elpogányosodott, sodomai
bűnökbe süllyedt nemzet!
Drága, nagytürelmű, szerető nagymamák. Hatalmas feladat vár rátok:
Jézust közel vinni egészen kis unokáitok szívéhez. A szülők túlzottan elfoglaltak. Bár az idősödő embernek
is vannak gondjai, bajai, a lélekmentés minden akadályt le kell győzzön,
hogy ne torpanjon meg itt, a második
évezreden kicsit túl a hitélet. Sőt, az a
veszély fenyeget, ahogy a világ egyre
jobban ránk telepszik, hogy nemcsak
megtorpan, de elsatnyul a hit. Ha
nem lesz, aki ezt el akarja fogadni és
továbbadni.
Igaz szívbéli hitterjesztők kerestetnek. Uram, szaporítsd híveidet minden korosztályban, kérlek. És hadd
legyünk Általad, Szentlélek Isten méltó példaképei a mai ifjúságnak, hogy
a generációs hitélet áldott és győzelmeket kivívó lehessen, szeretetben
gazdag és bőségesen termő Isten dicsőségére. Ámen.
Lelki testvéri szeretettel   
P. A. Júlia, Tahitótfalu

Karácsony közeledett, készültem
italért menni, mert mi cigányok
nagyon szeretjük az italt. Nem törődtünk semmivel, csak ital legyen.
Vettem egy láda sört, meg pálinkát,
örültem, hogy töltöm az ünnepet.
Megittam két sört, s mondtam a
feleségemnek, hogy megyek az
öcsémhez. Veszekedett velem, hogy
ne menjek sehová, mert megint
részegen jövök haza. Van három
kis családom, s mikor ittam, azok
szegények nem tudtak megállni a
házban, mert törtem össze mindent: asztalt, széket.
A sógor hívott a gyülekezetbe: a
nagyobbik fiad szerepel. Óh, nem
foglalkozok én a gyülekezettel, feleltem. De, a Jó Isten a gyülekezet fele
irányította a lábam. Harmincnyolc
éves koromig a gyülekezetben nem
voltam. Bejöttem, s volt felhívás
a döntésre. Megálltam, elgondolkodtam magamban: Istenem, engem nem tart vissza csak az ital,
meg a cigaretta. Hazamentem, s
azt mondtam a feleségemnek: én
megtértem. Ő azt mondta: Óh,
hamarosan megint részeg leszel.
Mondtam, nem igaz.
A feleségem kitette a láda sört. Kér
dezte: nem iszol? Mondtam nem,
mostantól én az Úr Jézust akarom
szolgálni.
Hálát adok az Úrnak, hogy megszabadított minden rossztól. Ilyen örömöt nem kaptam harmincnyolc éven
keresztül, mint akkor karácsony este.
D. Károly, Ákos
Egyik kedves testvérnőtől kaptam olvasnivalót a
gyülekezetben, és közötte volt az Antenna újság
is. Nagyon sok bizonyság és építő
jellegű cikk van benne. Nagyon
érdekel, szeretném megrendelni.
A gyerekeim között már vannak
elkötelezett hívők és hiszem, hogy
a többi is az lesz az Úr Jézus kegyelméből. Lesz bőven kinek tovább adni olvasni.
B. Lászlóné, Soltvadkert

34

Az alábbi történetek kivétel nélkül
megtörténtek…
Feleség a férjről
Az én férjem nagyon jó ember,
sohase bántana, csak olyan mint
a kockacukor: édes, de szögletes.
Karácsonyi bevásárlás - a próbafülkénél
Anya a lányához: „Apád képtelen
felvenni egy normális nadrágot!
Mindig azt a ronda farmert hordja!
Először a temetésén lesz normálisan felöltözve.”
(Néhány dolgot nem teljesen értettem, de bevallom nem kérdeztem
meg a kissé feldúlt hölgyet…
Először is: Hogy lett a saját lánya
apja az a szakadt, kiállhatatlan
alak, akiről ilyen felemelően nyilatkozott? Másodszor: Ugyan milyen
feleség lesz ilyen jó példát látva a
kedves lányából?)
Karácsonyi bevásárlás - a pénztárnál
Irdatlan tömeg és hangzavar az
áruházban, mindenki tülekszik, a
pénztáraknál hosszú sorok, közben
bömböl a „háttérzene”. Őszintén
megsajnálom a hullafáradt pénztárosnőt, s együtt érzően mondom:
„Hát, igazán nem irigylem magukat! Ebben a zajban ülni egész nap,
és még pénzzel is bánni! Nem tudom, hogy tudják csinálni…” A válaszra nem számítottam, s őszintén
megdöbbentett: „Inkább ez legyen,
mint csend, mert az elviselhetetlen. Ahogy hazaérek otthon is bekapcsolok mindent. Egyszerűen
megőrülök, ha csend van.” Na, ma
is tanultam valamit.

Főiskolás fiú, a keresztény
családban felnőtt, megtért
szobatársához:
Mondd csak! Adtál te már
hálát azért a számtalan
„elmulasztott” lehetőségért?
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Egy fiatal édesanya ölében tartotta
csaknem négyéves fiát, és elmondta
neki, hogy hamarosan kistestvére
születik. Elmondta a fiúnak, hogy
majd tarthatja a baba tejesüvegét,
vihet neki egy tiszta pelenkát, és tolhatja a kisbaba kocsiját. A fiúcska
leszállt anyukája öléből, és szembe
fordulva vele nagyon komolyan ezt
mondta: „És, te mit fogsz csinálni
azalatt, amíg én végzem mindezt a
munkát?”

becsomagolva, mindenki útra kész. Az
utolsó szülői intelmeket sorolom, majd
így zárom mondandómat: „Aztán meg
ne tudjam, hogy rosszul viselkedtél!”
Rám emeli nagy, barna szemeit. Huncut
mosoly szalad át az arcán, s aztán csak
ennyit mond:
„Nyugi, mami! Nem fogod megtudni!”

***

Az egyik imaházban két szószék
volt, és a prédikátor mindkettőt
használta. Az egyik szószéken felolvasta a bibliai részt, majd amíg
az énekkar énekelt átmenet a terem másik oldalán álló szószékre és onnan prédikált. Két kislány
rendszeresen beszélgetett arról,
hogy vajon miért kell két szószéket
használni. Az egyik hirtelen a fejéhez kapott és azt mondta: „Én már
tudom! Nyilván azért van szükség
két szószékre, mert amit prédikálnak, az elég messze van attól, amit
a Bibliából felolvasnak!”

A vasárnapi iskolában a tanító néni
megkérdezi az osztálytól, hogy mivel tölthette Nóé az időt a bárkában?
A gyerekek el sem tudják képzelni. Mire a tanító néni azt mondta:
„Biztosan sokat horgászott a mély
vízben. Nem gondoljátok?” Az egyik
gyermek gondolkodik egy kicsit,
majd legyintve azt monda: „Á, az
lehetetlen! Csak két gilisztája volt!”

***

Kis gyermekünk nagyszüleihez készülődik. Nagy az izgalom. A táska

***

Nem-mosakodásom tíz fő oka
Mielőtt elmondanád, hogy miért nem jársz gyülekezetbe, olvasd el
nem-mosakodásom tíz fő okát!
1. Gyerekkoromban rám erőltették a mosakodást.
2. Azok, akik mosakszanak mind képmutatók, mert azt hiszik,
hogy ők tisztábbak, mint a többiek.
3. Olyan sokféle szappan van forgalomban, hogy még nem tudtam
eldönteni, melyik is a legjobb számomra.
4. Régebben mosakodtam, de beleuntam és abbahagytam.
5. Csak olyan különleges alkalommal mosakszom, mint Karácsony
és Húsvét.
6. Egyébként egyetlen barátom sem mosakszik...
7. Azt hiszem, ha öregebb és koszosabb leszek, elkezdem a mosdást.
8. Nincs nekem időm a mosakodásra!
9. A fürdőszobánk télen nagyon hideg, nyáron pedig nagyon meleg.
10. Az összes szappangyáros pénzhajhász, csak az üzlet érdekli.
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Bécs, karácsonyi vásár: fény, csillogás,
forralt bor és elképesztő embertömeg.
Egyszer csak egy olyan 6-7 éves kislány tapad rám kétségbeesve, s zokogva mond valami, persze ékes osztrák
nyelven. Nagy nehezen kirajzolódik a
kép: a nagymamával érkezett a fővárosba egy közeli vidéki településről,
de a tömegben valahogy elsodródott.
Nagy nehezen megnyugtatjuk, s ekkor eszébe jut egy telefonszám, melyet hihetetlen gyorsan elhadar. Újra
mondatjuk vele, s a vonal végén az
apuka jelentkezik, aki először persze meglepődik, majd megijed. Vele
is tisztázzuk a helyzetet, s megígérjük, hogyha a nagymama nem kerül
elő, akkor addig vigyázunk a lányára,
míg be nem ér a városba. (Kb. másfél
óra.) Közben a némettel jól boldoguló lányaimat biztatom, hogy tartsák
szóval a pánikroham szélén álló kislányt, nehogy nagyobb baj legyen.
Egyik lányom, a tömeggel dacolva átverekedi magát az információs pultig
is, ahol hatalmas sor kígyózik már,
várva a jegyzőkönyv felvételére, tekintettel arra, hogy a tömeg nemcsak
a bámészkodókat vonzza, hanem a
„gyors pénzkereset” híveit is. A nagymamáról ők se tudnak semmit…

Egyszer csak észreveszünk egy üresen álló emelvényszerűséget. Férjem
felrakja rá a kislányt, hátha onnan a
tömeg feje fölött felfedezi a nagymamát. A kislány megállás nélkül szorítja a kezem, pedig igazán beszélni
se tudok vele, tekintettel meglehetősen szűkös német szókincsemre,
csak simogatom a kezét, arcát, s közben biztatóan mosolygok rá. Egyszer
csak sikítást hallunk, onnan „felülről”: „Oma, oma!” s, már repülne is,
úgy kell elkapnunk. Sírás-rívás, majd
újabb telefonos egyeztetés az apukával, s aztán elbúcsúzunk kis védencünktől.
Közben az idő szépen eltelt, s nekünk
különben is elegünk lett az egészből.
Eredetileg nem is vásározni indultunk. Nagy nehezen kikeveredtünk
a tömegből, azzal a szinte megmagyarázhatatlannak tűnő kérdéssel,
vajon mi lehet az oka annak, hogy
az adventi vásárban tolongó sok ezer
ember közül, pont egy magyar családot szemelt ki magának egy elveszett
osztrák kislány? Aztán az is érthetetlen, hogy 40-50 percen keresztül nem
tágított mellőlünk, a nyelvi nehézségek dacára sem.
Mondanom se kell, hogy az aggódó

édesanya is megszólalt bennem, a „mi
lett volna, ha” kezdetű kérdésekkel,
mert ugye az senki számára nem kérdéses, hogy vannak olyanok, akikben
nem a segítőszándék mozdul meg egy
magányos elveszett gyerekkel találkozva, pláne, ha az kislány…
De, hála Istennek ezek mind-mind
csak a „mi lett volna, ha” kategóriába tartoztak, ugyanis Isten ott is ott
volt, s néha ilyen szó szerint teljesedik az ige, hogy „az Emberfia azért
jött, hogy megkeresse és megtartsa
az elveszettet.”(Lk 19,20).
A „De, miért épp mi?”– kérdés azért
ott maradt bennünk továbbra is, s abban nyugodott meg a lelkünk, hogy a
gyerekek „radarjai” valahogy jobban
működnek, mint a felnőtteké, ők még
érzékenyebbek Isten Szent Lelkének
jelenlétére. S a kislány igazából véve
nem is hozzánk menekült, hanem a
bennünk élő Krisztushoz, hiszen a mi
testünk az Ő Szentlelkének a temploma, ahogy Pál apostol ezt nagyon
szépen megfogalmazta. S akkor és ott,
éppen mi voltunk „Krisztushordozók”,
akiknél oltalmat lehetett találni, s meg
lehetett tapasztalni Isten „ezeríziglen”
tartó irgalmasságát.
K.A.

Nincs erősebb kötelék, mintha két embert az egymás iránti hálás szeretet
köt össze. Mert ekkor nem lehet éket
verni közéjük. Elszakíthatatlanok.
Akkor is összetartoznak, ha egy
óceán választja el őket egymástól.
Vágyódnak egymás után. Keresik
egymást. Keresik egymás kedvét.
Örülnek, ha a másik örül, és aggodalommal tölti el őket a másik szomorúsága. Ilyen a gyermekét szerető
édesanya, és az édesanyját szerető
gyermek. Ilyenek az egymást szerető házaspárok. Mindennek örülnek
amit egymástól kapnak, legyen az
bármilyen csekély. Akár egy jó szó.
Hálásak érte.
De van olyan hála is, amelyben nincs
köszönet. A gyerek már nagyon várta, hogy a nagyapától tabletet kap
karácsonyra. Apától ezt hiába várta
volna, mert már az okos telefonnal is
baj volt. Titokban olyasmit nézegetett
rajta, ami neki nem való. Így aztán

kivonták a forgalomból. Na nem baj,
majd jön a karácsony... és a papa...
Ki is bontotta a nevére szóló csomagot. Már az gyanús volt neki, hogy a
csomag túlságosan nagy volt. Benne
vadonatúj nagykabát, sállal, kesztyűvel, sísapkával. A színek kedvére valók, egymással is összhangban
voltak. Ropogott minden az újdonságtól. Minden az ő mérte. A kinőtt
nagykabát már kopott is, megunt is.
Mindenki várta a köszönő szót. A
csalódás azonban az arcára van írva.
- Meg se köszönöd?
- Hálás köszönet papi! Hálás köszönet mami!...
Ja, mit lehet ilyenkor mondani?
Végeredményben ez is hála. Van
akkora, mint a keresztényeké, amikor mást kapnak Istentől, mint amit
vártak. Próbát diadal helyett, várakozást beteljesedés helyett. Ezt is csak
megköszöni az ember az Istennek, ha
már egyszer így alakult. Esetleg gon-

dol magában valamit, aztán szétnéz,
hátha adódik valami érdekesebb.
Aztán, ha akadt, ő meg abba tényleg
beleakadt, és ha az csapdának bizonyul?... Akkor jönnek a bonyodalmak, egyik a másik után. Szégyen,
amit takargatni kell. Rossz szájíz,
rossz lelkiismeret, rossz sejtelem.
Végre rájön, hogy segítséget is kérhet a mennyből. Isten lehajol hozzá
és kimenti ebből. Akkor aztán megszületik benne a hála. Az igazi.
Innen érthető Péter apostol elválaszthatatlansága Krisztustól, amikor a
tagadás után Jézus magához ölelte a
Genezáret tó partján. Vagy Pálé, aki
üldözőből lett tanítvány. Ők tudták,
hogy ha a kegyelem nem nyúl utánuk, akkor elveszett emberek. De
a kegyelem utánuk nyúlt. Vajon ők
lennének az utolsók, akik ezért lettek hálásak?
Hegyi András
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Generációk… Tanulnak egymástól,
egymásra épülnek, viszik tovább
génjeikben, szokásaikban, kultúrájukban és viszonyaikban az elődök
életét – mégha szívesen úgy tennénk
is, mintha ez nem lenne igaz. Egyszer
másszor nagyon kézzelfoghatóan köszön vissza a múlt. Így volt ez Nagy
Heródes „véletlenül” életben maradt
fiával is (apja halála felülírta a rá és
testvéreire kimondott halálos ítéletet),
aki 33 évvel később ugyanúgy szembekerült a zsidók királyával, mint hatalommániás apja a kisded Jézussal…
A „másik” Heródes
Veszedelmes dolog az igehallgatás.
Hiszen a Zsidókhoz írt levél azt állítja, hogy Isten Igéje élesebb minden
kétélű fegyvernél és elhat a szívnek
és léleknek, az ízeknek és a velőknek
megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. A kard,
a kimondott isteni Szó pedig sebez, a
sebek természete pedig az, hogy fájnak. Mennyire volt ezzel tisztában
Heródes tetrarcha? Bármit is gondolt
erről, az biztos, hogy a kor tekintélyes
igehirdetőjét, a nép közt ismertséget, tiszteletet kivívott Jánost, Márk
evangélista szerint, örömest hallgatta (Mk 6,20).
Ezzel – talán nem merészség ezt állítani – egy többszörösen irigylésre méltó
helyzetben volt. Hiszen a Nagy Heródes
idején megszületett Messiásnak és
előhírnökének, a Jézusnál fél évvel
idősebb Keresztelő Jánosnak is kortársa volt. Nemcsak éppen akkor,
hanem éppen ott élt, ahol Istennek
ezek a megpecsételt életű küldöttei,
az útkészítő, és maga a Messiás, jártak, tanítottak, hirdették Isten országának közelségét, a megtérést.
Annak a népnek lehetett egyik vezetője, amely kiváltságképpen kapta az
élő Isten szövetségének áldásait, ígéreteit, törvényét.
Az igazat megvallva, magam is szívesen hallgattam volna élőben, a személyes találkozás többletét is élvezve,
hogy miként szól az isteni üzenet
Jézus ajkain. Kihúznám magamat,
ha elmondhatnám: én is hallottam a
Jordán partján dörgő Jánost…
Sárospataki diákként találkoztam
azzal a hármas igénnyel, amelyet
egy jó prédikációval szemben lehet
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támasztani. Docere, azaz tanítani, delectare, vagyis gyönyörködtetni, illetve flectere, hajlítani. Heródes
negyedes fejedelem a tanításból bőséggel, minőségi módon részesült.
Bizonyára a gyönyörködtetés is megtörtént, ha nem is Keresztelő János
szándékából. Óhatatlanul mondhatott
olyasmit fogva tartójának, amit az,
bűnös szíve szelektív hallásából adódóan, önigazolásként, uralkodásával
kapcsolatos helyeslésként érthetett
– mi másért hallgatta volna örömmel? Talán eljutott a szívéig olyan új
felismerés is, ami Isten országa felé
lelkileg vonzotta.
De a hajlítás, az Úr akaratához idomulás már nem ment. Eljött az a pont
Heródes igehallgatásában, amikor komoly válaszút elé ért. Szembesült azzal,
hogy Istennek nemcsak úgy általában
sok mindenről van véleménye, tanítása, hanem tud Heródes személyes
bűnéről is. Az Úr mindentudásáról
hallottak felhőjéből mintegy villámcsapásként érte, hogy vadházassága
nem közömbös a Fennvalónak, ítélete
alatt van. Személyessé vált a bűn-kérdés, és vágott, és fájt, sebzett, sértett.
Ebben a sértettségben, sebzettségben
Heródiás szerepe sem elhanyagolható,
de annyira nem erős, hogy alakja mögé elrejthetnénk Heródes személyes
felelősségét, saját szíve döntéseként
meghozott erkölcsi
állásfoglalását. A
válaszút kérdése:
Isten, vagy a nő?
Mennyei kincsek,
vagy a hús gyönyöre? Az Isten békessége, ajándékai,
vagy az illegális
kapcsolat járulékos látszatelőnyei?
Ezen a ponton elakadt Heródes.
És vele együtt sokan elakadnak ma
is, mert mazsoláznak, szemezgetnek, válogatnak az Ige táplálékában.
Kegyelem, Isten szeretete? Jöhet!
Üdvígéret, dicséret, bátorítás, áldás?
Ide vele! Törvény, ítélet? Hagyjuk...
Bűn? Unalmas már hallgatni... Pedig
ítéletet és kegyelmet elválasztani nem
lehet. Evangéliumot és törvényt egymással szemben kijátszani veszedelmes
vakmerőség. Utóbbi a tükör, amibe

belenézve megláthatom, miért is van
szükségem az elsőre. Az ítéletes igék,
a személyesen nekem szóló feddések
arra valók, hogy az általuk ejtett sebet ugyanaz az Isten kötözze be az Ő
evangéliumával. A nem világ szerinti, halált szerző szomorúság, hanem
Isten szerint való, örök üdvösségre vezető megbánhatatlan megtérést szerző bánat működési elvében megvan
a maga fenséges helye az evangélium
vigasztalásának, gyógyírjának. Csak
kelljen mind a kettő.
Heródes bizonyára a bűnnel kapcsolatos igékkel is találkozott, és addig
nem is zavarta, amíg azt gondolhatta: igen, helyes, bárcsak XY is hallaná. Nekünk sem más helyett kell
hallgatni, olvasni a Szót. Nem azon
kell morfondíroznunk, hogy ezt a
szomszédomnak, a főnökömnek, a
férjemnek, feleségemnek kellett volna hallani. El kell jutnunk a nátáni
pontig: „Te vagy az az ember!” Isten
irgalmának egészen odáig kell juttatnia, amíg alázattal valljuk az ének
szavával: „Szelíd szemed, Úr Jézus,/
Elítél bár, lásd, én megint / Csak várom, hogy majd rám tekint / Szelíd
szemed, Úr Jézus.”
Heródes, akinek a törvény általi személyes megítéltetés nem ízlett, a kegyelem édességét sem ízlelhette már.
Aki az igazság hírnökét, a sebző, fájó mondatok hirdetőjét elhallgattatta, az az
Igazságtól már szót sem
hallott. A Pilátustól hozzá küldött fogoly Jézus
egy szóra sem méltatta.
Hadd legyen ez komoly
adventi figyelmeztetés nekünk, akik a
„Készítsétek az Úrnak
útját!” várakozásában
élünk, hogy szívünk-lelkünk legyen kész engedni Istennek abban, hogy Ő BÁRMIT
mondhat nekünk. Szelektív igeolvasásunk, az igazságra való felette nagy
érzékenységünk, sértődékenységünk
ne sodorjon el az életadó találkozás,
a valóságos megtérés áldása elől. Ne
legyen sajátunkká, és maradandó
önsajnálatunk kifejezésévé a kedves
ének részlete: „Uram, közel voltam
hozzád, mégis elszakadtam.”
K. H. Albert
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Egy különös adventi-karácsonyi lecke
Karácsony a születés, a testet öltés
ünnepe is, hiszen Isten egy törékeny,
kiszolgáltatott csecsemőben azon a
bizonyos első karácsonykor emberré lett.
Mindig is úgy gondoltam, hogy minden
gyermek Isten csodája és felbecsülhetetlen értékű ajándéka, de ebben
az évben ez különösen hangsúlyossá
vált a számomra, hiszen most először
fordult elő az életemben, hogy egy
kisbaba születésénél
aktívan közreműködhettem, úgy is, mint
„botcsinálta” szülésznő. Összes „szakmai
előképzettségem”
három gyermek világrahozatalából állt
mindössze, s ez se a
közelmúltban történt, hanem több
mint húsz évvel ezelőtt.
Különös tapasztalat volt a „másik oldalról” nézni az eseményeket, tudva,
hogyha Isten nem őriz minket, és nem
segít, akkor a legkisebb komplikáció
is végzetes lehet! De, Isten az Ő különös kegyelme folytán megőrizte

mind az édesanyát, mind a babát, s
az izgalmak után egy egészséges újszülöttért adhattunk hálát.
Mondanom se kell, hogy azóta sokszor
eszembe jutottak a viharos események,
már csak azért is, mert az édesanya a
szülést követő másnap elgondolkodtató dolgot mondott nekem. „Tudod,
– kezdte –, én ismertem korábban is
azt az igét, hogy „Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör
rájuk hirtelen a végső romlás, mint a
fájdalom a várandós asszonyra; és
nem fognak megmenekülni.” (1 Thess.5,3), de
most már igazán értem
is a jelentését, mert átéltem ezt a váratlan,
hirtelen rajtaütésszerű
állapotot, melyből nem
lehet menekülni.
Hát igen. Isten sohasem riogat minket, de
figyelmeztet, például az
évről-évre visszatérő adventi időszakkal. Az Ő visszajövetele ugyanis épp
oly biztos, mint az, hogy a várandósság előbb-utóbb szüléssel végződik…
Visszatérve különös szülésznői tapasztalatomra, be kellett, hogy ismerjem, hogy ez a kisbaba, ha nem is a

Hálatelt szívvel gondolok szolgálatotokra, örömmel
hallgatom esténként rádió adásotokat. Köszönöm az
Antenna újságot, a pályázati lehetőségeket, amivel oly
sokan élnek bizonyság-tételük által. Régen írtam már
nektek, de most Isten különös csodáját éljük át, hogy
két hónapja épít bennünket a gyülekezeti isten-tiszteleteken. Isten iskolájában való járás pályázatként lehetőséget ad nekem is a bizonyság-tételre.
Lelkésznőnk, Zichy Emőke egy éve szolgál gyülekezetünkben. Egyik alkalommal egy ismeretlen tette fel neki a kérdést, mikor lehet beiratkozni Isten iskolájába.
Emőkét meglepte a kérdés, szólni sem tudott, de az Úr
szívére helyezte, hogy életünk legnehezebb kérdéseire
kapjunk választ - az ige fényében- istentiszteleteinken.
Isten iskolájában tanuljuk: mi a krisztusi engedelmesség, alázat, hosszú tűrés, megbocsátás, elengedés, szeretni azt, aki rosszat tesz velünk, a rosszat jóval győzni
meg. Isten szemével látni, kezével cselekedni, lábával
lépni, fülével hallani. Az igén keresztül Isten szembesít
önmagunkkal, tükröt tesz elénk, amiben meglátjuk rútságunkat nélküle. Isten iskolájában nincs vége a tanulásnak, nincs korhoz kötve, lehet osztályt ismételni. Ha

manapság szokásos módon érkezett,
de Megváltónkhoz viszonyítva luxus
körülmények között történt születése:
meleg szoba várta, tiszta ágynemű,
törülköző, meleg víz, telefonos orvosi segítség, majd csecsemőmentő,
inkubátor, orvosi vizsgálat…
S hogyan jött a Világ Üdvözítője?!
Számkivetetten, a biztonságos otthontól távol, egy koszos istállóban,
állatok között látta meg a napvilágot,
aztán menekülnie kellett az Őt halálra kereső Heródes elől.
Egyetlen édesanya sem álmodik ilyen
körülményekről, se a maga, se gyermeke számára! S Isten ezek közé a mostoha viszonyok közé engedte Egyetlen
Fiát, hogy majd senki se mondhassa
Neki: „Mit tudsz te az életről! Élnél
csak úgy, mint mi, akkor nem beszélnél jóságról, szeretetről, megbocsátásról, önfeláldozásról!”
S mindez azért történt, hogy nekünk
életünk lehessen, mégpedig Őbenne
gazdag és örömteli. Mi ez, ha nem
csoda, sőt kegyelem, mégpedig meg
nem érdemelt kegyelem, de elfogadható és megtapasztalható.
K.A.

elbukunk, Ő fölemel. Mikeás 7,8: „Ne örülj én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert még ha a sötétben ülnék is, az Úr az én világosságom.” Jézus szeretete
átölel, és újra tanít türelemmel, nem erőltetve a jót, de
a szívünkre szeretne beszélni. Nem vádol bukásainkért,
megbocsát. Mindenkit hazavár mint tékozló fiát.
Tizenegy éve hívta haza az Úr férjemet, ha rá gondolok, mindig azt mondom: KÖSZÖNÖM URAM, HOGY
FÉRJEM FÖLDI ÉLETÉBEN TE LÁTOGATTÁL MEG
ENGEM. ÍGY GONDOLOK HÁLÁVAL SZÜLEIMRE IS,
AKIKET SZERETTEM, DE MÁR AZ ÚRNÁL VANNAK.
Az ő imádságaikat köszönöm, hogy hitben járhatok, és
példát ad az Úr, hogy élő szeretteimet, gyermekeiket,
unokáikat én is hordozzam az Úr előtt imában. Kívánom,
hogy így legyen igaz a novemberi pályázat címe: -Irgalmasság ezer ízig -- az ő életükben is.
Kívánom még azt is, hogy akik házasságban élnek,
gyermekeket nevelnek, becsüljék és szeressék egymást,
hogy egykor ők is elmondhassák: Köszönöm, hogy társamban, gyermekeimben engem is meglátogatott az Úr.
Testvéri szeretettel   
H. Cs.-né Ildikó, Keszthely
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ROMA reformáció
Nagy megtiszteltetés ért bennünket azzal, hogy a 13. ákosi roma
nőkonferenciára munkatársainkat hívták előadónak. Ez a meghívás egy több éves kapcsolat és
együttmunkálkodás gyümölcse. A
konferencia több, mint 300 résztvevője 28 gyülekezetből érkezett.
Visszajelzéseik szerint sokan hallgatják rendszeresen műsorunkat.
Örömmel vitték magukkal Antenna
magazinunkat is.

***
Nagy örömünkre szolgál, hogy
miközben önkénteseink egy része
életkora miatt kénytelen átadni a
stafétabotot, mások más szolgálati
területekre indulnak tovább, közben
időről időre új munkatársak kapcsolódnak a szolgálatba. Ki hangjával, ki igei gondolataival szolgál,
mások egyébb munkákból veszik ki
részüket. Külön öröm a számunkra,
hogy olyanok is szolgálati területre találhatnak közöttünk, akik korábban hallgatóként kaptak áldást
műsorainkból.

***
Az elmúlt hónapokban többen találkozhattak egy kis készülékkel,
melyen angol és magyar nyelven található a Biblia szövege, illetve igehirdetések. Az In Touch Ministry-vel
való együttműködés már sok évre
nyúlik vissza, de ebben az esztendőben ez kiegészült a Bartimeus
Egyesülettel való összefogással
is. Vakok és gyengénlátók között
több száz Megavoice típusú készüléken terjed immár az örömüzenet.
Hálásak vagyunk, hogy van olyan
új szolgálattevőnk, aki ennek az
együttmunkálkodásnak a gyümölcseként kapcsolódott a munkába.

***
Köszönjük azoknak, akik adomán�nyal támogatják munkánkat. Külön
kérjük, hogy a következő évi 1%
felajánlásakor se feledkezzenek
meg a Magyar Evangéliumi Rádió
Alapítványról!

Örömmel adunk hírt arról, hogy 2017
adventjén – amolyan karácsonyi ajándékként – megjelent a „Roma reformáció” című két CD-t tartalmazó
albumunk. Az egyiken férfiak, a másikon nők beszélnek hitükről, Krisztus
által átformált életükről.
A felvételek az erdélyi ákosi baptista
gyülekezetben, és a magyarországi
alsózsolcai metodista gyülekezetben
készültek. Köszönjük minden megszólalónak a segítőkész hozzáállást, külön köszönet illeti a missziók vezetőit.
Az ákosi roma baptista misszió 1991ben kezdődött Vékás Zoltán szatmárnémeti lelkipásztor szolgálatával.
A következetes, kitartó bibliai tanítás hatására, és Isten újjászülő munkája nyomán az
Istenben hívők élete gyökeresen megváltozott. A gyülekezet 1993-ban alakult,
mára már több mint 230
bemerített tagja van. Az
Úr kegyelméből 2001-ben
imaházat építhettek, amely
2013-ban egy új épületszárnnyal bővült. A gyülekezet mind Ákoson, mind
a környező településeken
missziómunkát folytat, bizonyságot téve Isten újjáteremtő munkájáról.
Alsózsolcán 1952-ben kezdődött a romamisszió a
miskolci metodista lelkész
Szuhánszki János munkálkodásával. Évtizedeken át magánházaknál találkoztak testvéreink, majd egy
parasztházból átalakított imateremben, míg 2014-től egy új templomban
folytatódhat a megkezdett munka.
A gyülekezet taglétszáma több mint
250 fő, 25 éve rendelkezik ének és
zenekarral. A közösség a településen
levő iskolákban, illetve a környékbeli roma településeken aktív misszió
munkát folytat, elsősorban a roma
emberek között.
A CD-k kiadását a TWR angliai szervezete támogatta egy direkt erre a célra

kiírt pályázat keretében. Testvéreink
segítségével most olyan élő és hiteles bizonyságtételeket tudunk kézbe
adni, amelyek romák és nem romák
számára is világosan beszélnek Isten
újjáteremtő munkájáról.
Az „Roma reformáció” című CD a
„Megreformált életek” sorozatunk része. A 25 éves MERA ezzel a sorozattal köszönti az 500 éves reformációt.
Miközben ennek az albumnak a kiadásán dolgoztunk közel száz órányi
felvétel készült, s nem csak ebben a
két gyülekezetben. Számos más település és felekezet roma bizonyságtevői is megszólaltak, melyeket
hétről hétre a MERA cigányműsorában teszünk közzé. Hisszük, hogy

a „Megreformált életek” sorozat folytatására – melyben már nem csupán
roma testvéreink szólalnak majd meg
– hallgatóink és olvasóink adományaival lehetőség nyílik.
A felvételek a Magyar Evangéliumi
Rádió tulajdonát képezik. A CD kereskedelmi forgalomba nem hozható, kizárólag ajándékként adható.
Megrendelhető:
Posta cím: 1428. Bp. PF.4.
E-mail: radio@mera.hu
Telefon: (1)327-0440
Adományok az
OTP Bank 11702036-20573096
bankszámla számra küldhetők!
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A MERA adásai január 1-től
középhullámon (1548 kHz)
Ha valaki figyelmesen végigolvasta lapunkat, észrevehette, hogy az
„Átformált életek” cím újra és újra
felbukkant. Ezúttal olyan bizonyságtételek tömörített változatait közöltük,
melyeket roma lányok-asszonyok, vagy
férfiak mondtak el nekünk élőszóban.
Ám az elmúlt években sok-sok ilyen
történetet írtak/meséltek nekünk
olvasóink/hallgatóink. Mind-mind
Isten nagyságáról és szeretetéről
beszél, és arról, hogy az Ő keze nem
rövidült meg, Ő ma is végzi a maga
újjáteremtő munkáját.
Épp ezért, mi a MERA munkatársai,
a reformáció évében azzal szeretnénk
bekapcsolódni a megemlékezések sorozatába, hogy a rádió és az Antenna
nyilvánossága elé tárjuk azok élettörténetét, akik megosztják velünk
Istenhez találásuk, helyreállásuk, azaz
személyes reformációjuk történetét.
S ha már ilyen szép kerek évforduló

előtt állunk, akkor legyen kerek szám
a bizonyságtételek száma is! Azaz „ha
az Úr akarja és élünk”, szeretnénk 500
életváltozásról hírt adni, ezzel emlékezve és ezzel serkentve mindazokat,
akik esetleg még nem merték rábízni
magukat a „Nagy Mennyei Mesterre”.
Ő ugyanis senkit nem kényszerít, de
mindenkit örömmel fogad.
Új pályázatunk mottója tehát:
„Megreformált életek”.
2017 minden Antennájában, így már
a februári Antenna magazinunkba is
ezek közül az írások közül szeretnénk
beszerkeszteni jó néhányat!
Kérjük tehát, aki csak teheti, minél
gyorsabban ragadjon tollat, vagy üljön gép elé, és írja meg nekünk történetét, hogy együtt magasztalhassuk
Istent, az Ő helyreállító munkájáért.
Beküldési határidő:
2017. január 30.

***

Gyerekszáj
Egy kisfiú mondja esti imáját:
„Édes Istenem, kérlek áld meg a
papát, kérlek áld meg a mamát, és
kérlek áldj meg engem is. És kérlek
nagyon vigyázz magadra, mert ha
neked is bajod esik, akkor aztán
nem tudom mi lesz velünk!”

***
„Ángyika, kérdezhetek tőled valamit?” – kérdezte izgatottan Zolika.
„Már hogyne kérdezhetnél édesem!”
„Akkor mondd meg, hogy te tényleg a szebbik nemhez tartozol?”

A hároméves Kati először volt imaházban. Az istentisztelet végén
letérdeltek, mire a gyermek megkérdezte édesanyját:
– „Anyu, most mit csinálnak?”
– „Letérdelnek, hogy imádkozzanak.”
– De, hát még nincs is rajtunk a
hálóing? Hogyan fogunk így imádkozni?”

***
Néhány kisgyermek egy öregotthonba látogatott, és ott föltettek
egy pár kérdést a bentlakóknak.
Az egyik kisleány ezt kérdezte
egy nénitől: „Hány éves a néni?”
„Kilencvennyolc” – válaszolta a
megkérdezett hölgy. A gyermeket
nagyon meghatotta a válasz és csodálkozással kérdezte tovább: „Az
egyesnél tetszett kezdeni?”

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány minden
munkatársa nevében Áldott Karácsonyt és kegyelemmel teljes új
esztendőt kívánunk minden Olvasónknak és Hallgatónknak!

Hétfő
21.00-21.30 A Biblia üzenete
21.30-21.45 Ifjúsági műsor /
Irodalmi Műsor
Kedd
21.00-21.30 A Biblia üzenete
21.30-21.45 Cigányműsor
Szerda
21.00-21.30 A Biblia üzenete
21.30-21.45 Növekedjetek az
ismeretben!
Csütörtök
21.00-21.30 A Biblia üzenete
21.30-21.45 Családbarát
Péntek
21.00-21.30 A Biblia üzenete
21.30-21.45 Kincseink
Szombat
21.00-21.25 Lelkiposta / Gyümölcskosár
Vasárnap
21.00-21.25 Léleképítő
Minden műsorunk meghallgatható
a www.mera.hu oldalon, illetve
meghallgatható okostelefonon a
http://tunein.com/radio/MagyarEvangeliumi-Radio-1395-s2243/
címről

Szinte felfoghatatlan, hogy a szerető Isten törődik velünk, porszem emberekkel. Mindezt
megérteni nem lehet, csak hittel elfogadni, és
hálás szívvel élni a kegyelemmel, hiszen ha
akarna, egyetlen leheletével elpusztíthatna
minket, de nem teszi. Törődik gondunkkalbajunkkal, érdekli a sorsunk. Miért? Azért,
mert gyermekeiként szeret minket. Nincs
az életnek olyan terhe, nehézsége, mellyel
ne lehetne hozzá fordulni, és Ő soha nem
utasít el minket. A Bibliában ezt olvassuk:
„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”
Sokféleképpen lehet elveszett az ember.
Lehet fizikailag, amikor nem tudja, hogy
hol van, hogyan kellene „hazamennie”.
Persze olyan is van, amikor az „Elveszett”
nem is tud arról, hogy valójában milyen állapotban is van, hiszen vagy nem jött még
rá arra, hogy eltévesztette az irányt, vagy
pedig egyszerűen nincs abban az állapotban, hogy erre rájöhessen. Egyik se igazán
kívánatos állapot, gondoljunk például egy
elcsatangolt kicsi gyermekre, vagy egy elkóborolt idős, beteg emberre…
Aztán lehet lelkileg is elveszett az ember,
amikor úgy érzi, hogy teljesen magára maradt a gondjával-bajával, és nincs senki,
aki megértené, nincs senki, akire támaszkodhatna. Ez se kellemes állapot, s ha nem
jön a segítség, akkor depresszióban, vagy
öngyilkosságban végződhet…
Végül, de nem utolsó sorban, szellemi értelemben is lehet elveszett az ember. Isten
nélkül élve az életet, azaz istentelenül, s bizony sokan ezt se észlelik. Természetesen a
hiányt, az űrt érzik, fáj a „magány”, általában keresik is a megoldást, pótszerek után
futnak, de az igazi bajt nem diagnosztizálják. Sőt a legtöbbször arról se tudnak, hogy
van egy szerető Isten, aki már réges‑régen
törődik velük, keresi, és hazavárja őket,
sőt, több mint 2000 évvel ezelőtt a Fiát is
ideküldte erre a Földre, hogy végre megmutassa nekik a hazafelé vezető utat…
Ebben a „kereső munkában” persze legtöbbször minket embereket használ eszközként. Úgy tapasztalom, hogy mi általában
nagy dolgokat szeretnénk tenni érte, pedig a legtöbbször apróságokat vár tőlünk
Urunk, hiszen nem mi keressük meg az elveszetteket, hanem Ő maga, minket csak
eszközöknek használ ebben a munkában.
Burma első misszionáriusáról, Judson
Adoniramról jegyezték fel a következő történetet. Egyik nap hajójával egy kis falu
közelében kötött ki, és a partra lépett. A
közelben meglátott egy asszonyt. Odament
hozzá, kezet nyújtott neki és megkérdezte:
„Hogy van?” Ebben a pillanatban már vissza
is hívták a hajóra és egy áldáskívánással
elvált az asszonytól. Az asszony még nem
tapasztalt férfi részéről ilyen gyöngédséget.

Bár hercegnő volt, úgy bántak vele, mint
rabszolgával. „Láttam egyet Istennek fiai
közül.”, mondta, és senki rá nem bírta többé, hogy a bálványokat imádja. „Ezek soha
nem akadályozták férjemet abban, hogy
engem verjen, az a férfi azonban nyájasan
szólt hozzám és kezet nyújtott nekem. Az
ő Istene az egyedüli igaz Isten.”
Lehet, hogy tőlünk is csak ennyit vár Isten?!
Valakitől kedvesen megkérdezni: „Hogy
van?”, és bátorítólag rámosolyogni?! Nem
nagy dolog, de lehet, hogy életmentő…
A minap egy nagymamával beszélgettem,
aki egyik kis unokájáról mesélt. A kicsi
lány barátkozó, nyitott személyiség, s akivel csak lehet szóba elegyedik. Vasárnap
reggel imaházba igyekezett a család. Ahogy
közeledtek az imaház kapujához, a leányzó
előreszaladt, s összefutott egy, az utcán sétáló felnőttel. Rögtön megszólította: Ugye
te is az imaházba jössz? A megszólított döbbenten válaszolt. „Nem, én nem megyek
imaházba.” A kis cserfes erre már megállt, és döbbenten kérdezte: „Hogyhogy,
te nem szereted az Úr Jézust?” A kérdőre
vont felnőtt nem igazán tudta, hogy mit is
válaszoljon az őszinte gyermeki kérdésre,
s a beállt csendet a kisleány csengő hangja
törte meg: „Hát, te nem szeretnél a mennyországba jutni? Az pedig baj, mert akkor a
pokolba fogsz jutni!”, s ezzel, mint aki jól
végezte dolgát, beszaladt az imaházba…
A folytatást senki nem tudja, pontosabban
csak Isten tudja, de abban biztos vagyok,
hogy a találkozás nem múlt el nyomtalanul
a mit sem sejtő járókelő életében, ugyanis
a kérdést biztosan elvitte magával: „Hát te
nem szeretnél a mennyországba jutni?”
S abban is biztos vagyok, hogy a legtöbb
ember igennel válaszolna erre a kérdésre, mert azért a mennyország mégiscsak
jobb, mint a pokol, csak éppen valahogy
úgy gondolkodnak, mint ahogy egy másik
kis „cserfi” válaszolt nagyszüleinek, amikor azok finoman figyelmeztetni próbálták helytelen magatartására: „Hát, nem
tudom, hogy anya ehhez a viselkedéshez
mit fog szólni?” Erre ő csak ennyit válaszolt
magabiztosan: „Majdcsak kimagyarázom
magam valahogy…” Hát, lehet, hogy ez a
módszer egyszer-egyszer célravezető, le
galább is egy meglágyítható anyai szívnél,
de Istennél biztosan nem működik, hiszen
Ő azért öltött testet Jézus Krisztusban,
azon a bizonyos első karácsony este, hogy
nekünk, halála és feltámadása által szabad
utunk lehessen hozzá, a menny dicsőségébe. De ez az ajándék csak akkor lehet a
miénk, ha elfogadjuk, s cserébe odaadjuk
neki a szívünket, az életünket, hiszen „az
Emberfia azért jött, hogy megkeresse és
megtartsa az elveszettet.”
Kulcsár Anikó

