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A Kárpátokban történt. Ahol a hegyek összeölelkeznek a fel-
hőkkel, ahol két kis erecskéből – egy fehér és egy feketéből – 
két kis folyó lejjebb egybeömlik, nagyobbá alakul. Ez a hirtelen 
változó folyó, a Tisza. Körülötte Istentől megajándékozva ren-
geteg kinccsel, gyönyörű zöld erdőkkel pompázik a természet. 
Sokféle népek telepedtek le ezen a zord telű, de nyáron meleg, 
és gyönyörű zöld fenyőktől és vegyes fáktól csodálatos vidéken. 
Békében és egymást segítve éltek itt az emberek. 
Helén egy szanatóriumban dolgozott. A végtelennek tűnő decem-
beri hidegben hazafelé gyalogolva volt ideje azon gondolkozni, 
hogy az ő ősei is bevándorlók voltak, németek (svábok). Nagyapja 
erdész volt. Gyermekeivel most is az erdőben laktak a nagyap-
jától örökölt erdészlakban.
Esteledett, erősödött a fagy, az eget nagy, sötét felhők takarták, 
1944-et írtak. Karácsony napja volt. Helén a nyolcéves kislányával 
és tíz éves fiával együtt várta haza a férjét, akit a háború messzi 
vidékre ragadott magával. Hazaérve jól befűtött, s amikor már 
jó meleg volt, nekiállt a főzésnek. Közben bekapcsolta a rádiót, 
amiből szent karácsonyi ének szólt: „Csendes éj, szentséges éj, 
Mindenek nyugta mély”.
Helén elgondolkozott; csak most, itt nem csendes. Messziről 
bombák robbanása hallatszott, a fejük felett repültek bombázó 
gépek. Folytak a harcok sok életet elpusztítva. Végig a Tisza par-
ti országúton frontra menve dübörögtek a harci tankok. Azon 
az úton, ahol a Vereckei-hágón sok évszázaddal azelőtt vonult 
át lóháton népével Árpád vezér a honfoglaláskor. 
Az asszony, Helén főzés közben elmerült gondolataiba, ami-
kor az ajtóban kopogás hallatszott. Ajtót nyitott. Az ajtóban 
két orosz katona állt, az egyik karján sebesült, kérve engedélyt, 
bejöhetnének-e. Erőszakkal is be tudtak volna jönni, hiszen fel 
voltak fegyverezve. Eltévedtek az erdőben, egész nap barangol-
tak keresve az övéiket, bujkálva a németek elől.
Helén nehezen értette az orosz nyelvet, ő németül beszélt, de 
az egyik katona értett németül. Helénnek hirtelen eszébe jutott, 
hogyan is segített az irgalmas samaritánus a rablók által össze-
vert emberen, és szívében visszhangoztak Jézus Krisztus szavai: 
„Menj, és cselekedj úg y, mint Ő” (Lk10,32). Közben gondolkozott: 
befogadni háború esetén az ellenséget, ez hazaárulás. De nem 
volt választása. Intett, bejöhetnek. A sebesültet a szobában az 
ágyra fektették. Gyenge volt, sok vért veszített. Helén kötszert 
hozott, hogy a barátja bekötözhesse a sebesült átlőtt karját. 
Most még több emberről kellett gondoskodnia, még többnek 
kellett főznie. A kukoricakásával töltött káposzta már főtt. 
Előszedte a bárány húst, amit ajándékba kapott, karácsonyra 
tartogatta, hátha hazajön a férje. Nemsokára sült hús és burgo-
nya illatozott a konyhában. 
Megtálalták az asztalt, amikor ismét kopogás hallatszott az aj-
tó felől. Helén ajtót nyitott, az ajtóban két német katona állt. 
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánva kérték, bejöhetnek-e 
megpihenni.  Helén nagyon megijedt, gondolatban fohászkod-
va kérte Isten segítségét. Aztán összeszedte minden nyugalmát, 
mondván: bejöhetnek és vacsorázhatnak is velük. „De kérem”, 
– fordult hozzájuk hirtelen – „mivel ma Jézus Krisztus szüle-
tésnapját ünnepeljük, a mi házunkban lövöldözni nem fogunk. 

Kérem, tegyétek a fegyvereket a fáskamra mellé! Azért kérem, 
mert amilyen fiatalok vagytok, lehetnétek az én fiaim is, akár 
csak azok, akik már bent vannak a szobában. Ők is eltévedtek 
az erdőben, s az egyiknek súlyos lövés érte a karját, sok vért 
veszített. A barátja ápolja őt. Lehet, hogy ti nem fogjátok őket 
barátoknak tartani. Kérem, fáradjatok be és Jézus Krisztus ne-
vében, kérem, tiszteljétek a kérésemet, mára elfelejtünk gyilkol-
ni! Nincs értelme!”
„Kik vannak bent, oroszok?” – kérdezte az egyik katona. Ám 
akkor a szobából kihallatszott a sebesült jajgatása. A német kato-
na odasietett a sebesülthöz. Megnézve sebesült kezét, azt mond-
ta: „szerencséje van, hogy nem a szívébe talált a golyó, mivel 
közel van szívéhez a lövés a karján.” Lassan enyhülni kezdett 
a feszült légkör.
Helén még két tányért tett az asztalra, kérte, fáradjanak az asztal-
hoz. Mindnyájan az asztalhoz ültek. A német katona egy fekete 
rozskenyeret tett az asztalra. Az asszony mindenből bőven tett 
az asztalra abból, amit elkészített, s a kenyeret is mindenkinek 
egyenlően elosztotta.  Ezután arra kérte a katonákat, álljanak 
fel imádkozni. És így imádkozott: „Drága Jó Atyánk, köszönjük 
Neked a nagy szereteted, hogy nagy ajándékot kaptunk Tőled, 
egyetlen egy Fiadat, aki örök életet adott nekünk. Ma, Jézus 
születésnapi ünnepén ezeket a fiatalokat adtad nekem vendégül, 
kérlek Téged, drága Urunk, légy vendégünk, adj békét, szere-
tetet a szívünkbe, akik itt ülünk a Te asztalodnál. Köszönjük a 
megterített asztalt, amit Tőled kaptunk. Ámen.” 
Helén könnyes arccal imádkozott, de a katonáknak is könny volt 
a szemükben. Ki voltak merülve, állandóan szenvedték a hide-
get, az éhséget, a fáradságot, ki-ki távol az otthonától.
Reggelre kiderült az ég, a napsütötte zöld fenyőkön ragyogott a 
hó. Gyönyörű és élvezetes látvány lett volna békeidőben. 
A katonák menni készültek. A sebesült is jobban volt. Az étel-
ből reggelire is jutott, forró teával. 
A katonák békével, kézfogással búcsúztak el egymástól, meg-
köszönve Helénnek a vendégszeretetet. Helén búcsúzáskor azt 
mondta: „Vigyázzatok magatokra, gyerekek, kérem az Urat, 
hogy egészségesen haza kerüljetek. Az Úr áldjon meg titeket 
az úton.” 
A németek utat mutattak az oroszoknak, merre menjenek az 
övéikhez. És ők is elmentek más úton, akárcsak a bölcsek a bet-
lehemi gyermek jászlától.
Helén kezébe vette a Bibliát, és felolvasta gyerekeinek Jézus 
Krisztus születését, a jászolban fekvő gyermekről, és a bölcsekről, 
akik messziről jöttek, s leborulva imádták Őt, letéve ajándékai-
kat, aranyat, tömjént és mirhát. Ezután: más úton tértek vissza 
hazájukba. (Mt 2.) Ezután a két gyerek és Helén imádkoztak: 
„Köszönöm, drága Jó Atyám, amikor nyomorúságomban hoz-
zád fohászkodtam, veszélyes helyzetemben meghallgattál, békés 
karácsonyi estével és éjszakával megajándékoztál. Áldott legyen 
a szent neved örökké! Ámen” (Hívj segítségül engem a nyomorúság 
idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Zsolt 50,15).

Ú. Margit

Karácsony éjszakája
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Karácsonyt ünne-
pel az egész világ. 
Sokan meglepődnek, 
amikor megkérdezem, 
hogy mit is jelent ez 
a bolgár jövevénysza-
vunk. Még inkább ne-
hézkes a válasz, hogy 
személyesen mit is ün-

neplünk karácsonykor, vagy mi is az az ad-
vent. Legtöbben azt válaszolják, hogy egy 
keresztyén ünnep. A keresztyének találták 
ki, vagy a család ünnepe, szeretet ünnepe. 
Valójában a hagyományok ünnepévé vált, 
az ajándékozás és ajándék várás ünnepe, 
csináljuk az ünnepet.
Már belefáradtam abba, hogy sokan sokszor 
annyira hangsúlyozzák a test cselekedete-
it. Azt mondják, ha bizonyos szabályokat 
követünk, akkor „megfelelő keresztyének” 
leszünk. Kíváncsi vagyok, amikor ezek az 
emberek elérnek bizonyos mennyei szin-
tet, – amit egyikünk sem képes elérni – és 
megkérdezzük „Megelégedett, teljesen be-
töltött keresztyén vagy?” Milyen választ 
várhatunk tőlük?
Azt válaszolom, hogy nem, nem vagyok 
megelégedett. Hanem tovább törekszem 
fölfelé, Istennek a Krisztus Jézusban való 
magasztos elhívása jutalmára. Még nem ér-
tem el a beteljesedést. Lehet, hogy furcsán 
érzed magad: Te nem élhetsz keresztyén 
életet! Biztos, hogy most ezt kérdezed: 
Valóban így gondolod ezt? Igen, így 
gondolom. Kérlek, mutass nekem egyet-
len Bibliaverset a Szentírásból, ahol Isten 
ezt mondja, hogy éljünk keresztyén életet. 
Sohasem teszi ezt.
Nekem régi természetem van, és ez az 
ótermészet velem marad, amíg e földön 
élek. Sokszor ez az ótermészet bemutatko-
zik bennem. Harcom van vele. Indulatos 
vagyok, elő-előtör, és ezt úgy szégyellem. 
Olyanokat mondok még a csodálatos fele-
ségemnek is, ami megszégyenít, és meg-
bocsátásért esedezem. Oda kell mennem 
hozzá, megsimogatom és biztosítom ar-
ról, hogy szeretem, átölelem, és ő meg-
bocsát. Azonban továbbra is megmarad 
az ótermészetem – és gondolom a tiéd is. 

A hitre jutottak Adventje
Egyikünk sem változtathatja meg régi ter-
mészetét azáltal, hogy bizonyos szabály-
rendszert igyekszik követni. Nem tudjuk 
megváltoztatni óemberünket. Régi ter-
mészetünk van.
Ezen a világon csak a Szent Szellem hatalma 
által élhetünk keresztyén életet, és azáltal, 
hogy Isten megőriz minket az Ő hatalma 
által mindvégig, addig a napig, amikor át-
visz minket a mennyországba, amit majd 
látni fogunk.
Minden a Jézus Krisztussal való szemé-
lyes kapcsolatunktól függ.(I Péter 1,5; 
Filippi 1,6)
Az első advent történelmi valóság. 
Akárhogy is értelmezi az ember ezt a 
történelmi nagy eseményt, de mégis az 
időszámításunk is onnan indul. Az sem 
érdekes, hogy az időszámításunkba emberi 
hiba csúszott be. Nem az az érdekes, hogy 
a Gergely pápa tévedett, amikor összeállí-
totta a naptárt. Az a döntő, hogy valóság 
Jézus Krisztus megszületése. Megérkezése 
az első advent. Megtörtént, és elvégezte 
szolgálatát, megfogták és meggyilkolták, 
felment az Ő Atyjához akinek dicsőséges 
jobbjára ült. Azóta is folytatja és végzi az 
Ő szolgálatát értem és értünk.
Az a személyes advent, amikor Jézus 
Krisztus a te életedhez érkezhet meg, 
számodra születhet meg, és téged a ma-
ga számára az Igéjével újjászül, átformál. 
Meggyőződésem, nem véletlen, maga 
Isten takarta el a napját annak, hogy a 
mi Urunk Jézus Krisztus mikor született 
meg. Egy bizonyos, hogy nem karácsony-
kor. Biztos, hogy ez a nap tévedésen alapul, 
mert amikor az ősi germánság elfogadta a 
keresztyénséget, akkor a legnagyobb ger-
mán ünnepre a fenyőfa ünnepre tették ezt 
az időpontot. Ez is figyelmeztetés, mert 
Isten nem azt kívánja kihangsúlyozni a 
mi életünkben, hogy értelmileg fogadjuk 
el, hogy Ő testileg ekkor és ekkor, és itt 
és itt született. Azt akarja világossá tenni, 
döntő a te életedben, mikor születhetett 
meg, és a te számodra mikor lett valóság 
Jézus Krisztus. Mindnyájunkat ugyanaz-
zal a csodálatos szeretettel váltott meg az 

atyáinktól örökölt hiábavaló életünktől. 
Életét, önmagát áldozatul adta. Aki nem 
tudja elmondani ezt a személyes bizony-
ságtételt a Megváltójáról, annak hazug-
ság minden ünneplés. Hadd kérdezzem: 
Ünnep lesz vajon számodra? Vagy teljesen 
közömbös, idegen, vagy esetleg ellenséges 
az Ő születésnapja. Ha számodra közöm-
bös Jézus Krisztus, akkor miért akarod 
ünnepelni? Az ünneplésben valahogyan 
oda menekülünk, oda készülünk ahhoz, 
akit ünnepelünk. Az ajándék akkor aján-
dék, ha szeretet hatja át. Tudom azt, hogy 
az illetőnek mire van szüksége, mivel tu-
dok örömet szerezni neki. Ha ünnepelni 
akarsz karácsonyt (adventet), akkor elő-
ször is azt kellene csendességben megtusa-
kodnod, hogy a te életedtől Jézus Krisztus 
ugyan mit vár? Mivel tudsz örömet sze-
rezni Neki? Hadd mondjam előre: csak a 
szívedet várja.
Fárasztó az Úr számára az időnk, a pénzünk, 
az áldozataink, ha szívünket, önmagunkat 
nem tudjuk odaajándékozni Néki.
Hazugság minden más, amit ehelyett adunk 
Istennek. Amikor az életedhez is elérkezik 
az idők teljessége és megkeseredett a szí-
ved, életed, nyomorúságaid és bűneid mi-
att. Oda jutsz, hogy: Uram, most már légy 
segítségül az én hitetlenségemnek, és ak-
kor Jézus Krisztus megérkezik. Váratlanul, 
csendben, szívednek őszinte döntésében, 
belép az életedbe.
Ez az igazi, második advent, amikor bir-
tokba veszi az életedet.
A harmadik adventnek, eljövetelnek, 
a Krisztus Jézus visszajövetelét tekin-
tem, amikor az eklézsiáért, az eklézsiá-
hoz jön. Az övéiért, az úgynevezett Test 
Gyülekezetért jön.
Amikor a népek teljessége bemegy, és Isten 
programjaként Krisztus testének építése 
befejeződik, akkor nem egy esztendőt, egy 
napot, de még egy órát sem fog késni az 
Úr. Ő sokkal inkább vágyakozik utánunk, 
mint ahogy mi vágyakozunk Ő utána. Ő 
vágyik az egész testtel, miként a test a fővel 
vágyik egyesülni. Hiába próbálnánk sza-
vakkal érzékeltetni ezt a világmindenség-
re kiható, az élő és már meghalt világokat 

Áldott Karácsonyt kívánunk minden kedves Hallgatónknak!
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Írási nehézségem félretéve tollat fogtam, 
hogy leírjam korábbi karácsonyi és adventi 
emlékeimet, emlékezést, hadd őrizze meg 
pár gondolat az elhívást. 
Sok éve történt, ifjú koromban. Isten sze-
retete megragadott 1958-ban, egy cseté-
nyi  evangélizációs héten. A szeretet a 
hitben gyökerezik. Elhívás után külde-
tést kaptam, Dunaalmásra a Református 
Egészségügyi Gyermekotthonba. 1963 
advent elő vasárnapján kezdtem a szol-
gálatot a testi-szellemi sérült gyermekek 
között. Egy évig készített az Úr sok lelki 
vívódással és imaharccal a nehéz munká-
ra. Imádkozó testvérek voltak mögöttem, 
sok igeolvasás és -hallgatás segített a dön-
tésben. A Lélek világossá tette számom-
ra a Jakab 2,26. verset, mert ahogy a test 
halott a Lélek nélkül, ugyanúgy halott a 
hit is cselekedetek nélkül. Szükség volt az 
Úrra mutató szolgálatra, de a munkánk 
terhétő Ő hordozta. 33 karácsonyt tölt-
hettem a fogyatékos gyermekek között, 
sok emlék van mögöttem. Csak a lényeg-
re törőt akarom említeni. A 120 gyerek 
között a nehéz levegőt meg kellett szok-
ni, 10-20-30-as létszámú csoportok voltak, 
korszerűtlen épületekben. 1985-ben épült 
tágasabb, új intézet.
1963-ban, advent első vasárnapján szép 
napsütéses idő volt, délelőtti istentisztele-
ten vehettem részt. Délután ismerkedtem 
60 gyerekkel, ebből csak 10-12-en tudtak 
beszélni. Lelkesen tanulták a karácsonyi ver-
seket, énekeket. Súlyos, epilepsziás gyereket 
akkor láttam először. Az éjszakai ügyelet 
kemény próbát jelentett, az intézet vezetői-
vel hosszú órákig őriztünk egy 16 éves fiút 
a sok-sok roham után. Kibírt többszörös 

tüdőgyulladást, az első karácsony éjszaká-
zás szorongást jelentett számára 60 gyerek 
között. Nagy erőt kaptam, amikor lelke-
sedést, szeretetet tapasztaltam a nyüzsgő 
kisebb-nagyobb fiúk között. Jézus születé-
sének történetét, a Lukács 2,1-20 verseket 
kívülről elmondták, az énekeket naponta 
gyakorolták. Volt a faluban egy idős, egye-
dül élő néni, aki segíteni szokott a konyhán, 
őt mentünk köszönteni  karácsony esté-
jén. A gyerekek szívvel-lélekkel mondták 
a verseket, énekelték az énekeket. Sokan 
igényelték a kapcsolattartást, különösen, 
akiknek nem volt családjuk. 

Tapasztaltam a szolgálat alatt, hogy lehet 
arról bizonyságot tenni, hogy Jézus Krisztus 
szereti a kicsinyeket, a legelesettebbeket is, 
ők is lehetnek boldogok, vidámak. Az isten 
igéje örökérvényű tanítás. Hálámat azzal 
fejezhetem ki, ha én is szerethetek másokat, 
akik rászorulnak. Segített az, hogy nem 
hiábavaló a munkánk az Úrban. Jézus pél-
dát adott: amint én cselekedtem, ti is úgy 
cselekedjetek. Emlékezz vissza az egész 
útra, amelyen vezetett az Úr!

M. Jolán, Csetény

érintő nagy eseményt – amikor Krisztus 
Jézus az ő testével egyesülni fog. Erre nézve 
ezt olvassuk: „mint józanok tökéletesen remény-
kedjetek abba a keg yelembe, amit Jézus Krisztus 
hoz néktek amikor meg jelenik.” Vajon tökéle-
tesen tudom-e várni? Tökéletesen tudsz-e 
reménykedni?
Egyáltalán Isten Szent Szelleme kirajzolhat-
ta-e előtted a körvonalait ennek a dicsősé-
ges találkozásnak. Nem azt mondom, hogy 
ne legyenek a hit vonalán érzelmi átélése-
id, de kívánom mindannyiunknak, hogy 
„az értelem meggyőződésének gazdagsá-
gáig segítsen el bennünket az Úr” kivétel 
nélkül. Amikor ez a csodálatos kijelentés  
Istennek adott szava lesz számodra, ha Ő 
beteljesített mindent, amit Ő vállalt, ak-
kor miért nem merünk építeni, számítani 
mindarra, amit ígért, és ami a közel jövő-
nek beteljesedési programja?
Titokzatos találkozás lesz ez a levegőég-
ben, ahová az első feltámadás dicsőségén 
keresztül a halálból az Úr kiszólítja mind-
azokat, akik Őbenne aludtak el. Ez az óra 
kilopja ebből az élő világból mindazokat, 
akiket Jézus Krisztusnak ez a testi közelí-
tése életben talál. Itt nem a világ számára 
jön el az advent (megérkezés). Itt még to-
vább fog „sóhajtozni, nyögni ez a világ és várva 
várja Isten fiainak meg jelenését.”
A mindent betöltő győzelem ott lesz szá-
munkra: „amit emberi szó nem tud elmonda-
ni, amit az emberi szív nem tud kitalálni, amit 
Isten készített az Őt szeretőknek.”
A negyedik advent akkor lesz amikor 
Jézus nem az övéiért jön, hanem az övéivel 
jön. Amikor a világ számára jön – „ami-
kor eljön az Úr és minden szentje Ővele” 
– ahogy a próféciák mondják. „Amikor az 
ember Fiának jele feltűnik az ég felhőiben”, és az 
antikrisztusnak az uralma egy másodperc 
alatt összeroppan. Az övéivel jön, hogy 
kezébe vegye ezen a földön is az Ő ural-
mát, és megteremtse itt azt a csodálatos 
birodalmat, amiről az úri imádság is szól. 
Történelmünk ebbe az irányba mozdul, 
akármilyen erő próbálja is elgáncsolni, 
nevetségessé tenni Istennek ezt a cso-
dálatos elgondolását. Minden perccel, 
minden nappal közelebb jön Istennek ez 
a győzelme. Isten leleplezte ezt a titkát. 
Kezedbe veheted a Szentírást és olvasha-
tod. Elmondhatjuk százaknak, ezreknek, 
de csak az fogja megérteni, aki hordozza, 
aki részese ennek.
Azt kívánom, hogy ilyen értelemben le-
gyen ünneplésünk!

Bödös József

Abbis sah perzsa uralkodóról szól a kö-
vetkező történet. 
A sah nagyon szerette népét. Hogy még 
jobban megismerje és megértse őket, kü-
lönféle álruhákban vegyült el alattvalói 
között. Egy napon szegény emberként 
elment a nyilvános uszodába, és egy szűk 
cellában leült a kazánfűtő mellett, aki a 
melegről gondoskodott. Amikor eljött 
az ebédidő, a király megosztotta egy-
szerű ételét, és úgy beszélt magányos 
alattvalójával, mint a barátjával. Aztán 
ismét meglátogatta, és az ember nagyon 
megszerette a királyt. 
Egy napon a sah megmondta neki, hogy 
ő az uralkodó, és arra gondolt, hogy a 
kazánfűtő majd valamilyen ajándékot kér 
tőle. De a fűtő szeretettel és csodálattal 

nézett uralkodójára, és végül így szólt: 
„Elhagytad palotádat és dicsőségedet, 
hogy velem együtt légy ezen a sötét hely-
en, és egyszerű ételemet fogyaszd, és 
törődtél azzal, hogy boldog vagyok-e 
vagy szomorú. Másoknak gazdag aján-
dékokat osztogatsz, de nekem önmag-
adat adtad, és ez csak akkor marad meg 
nekem, ha sohasem vonod vissza tőlem 
barátságod ajándékát.” 
Ez a gyönyörű történet emlékeztet Krisz-
tusra, akinek születését karácsonykor 
ünnepeljük. Elhagyta a dicső menny-
országot, hogy eggyé váljék velünk. 
Szeretetének és barátságának ajándé-
kát sohasem vonja vissza tőlünk. Velünk 
marad mindörökké.
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Karácsony...
Volt már fenyő ün-
nep, ahol az a lényeg, 
hogy „kisült-e már a 
kalács”, és „van-e 
kolbász a padláson”, 
mert ha ezek nincse-
nek, akkor nem is iga-
zi a karácsony. Aztán 
a SZERETET ünne-

pe is, így csupa nagybetűvel, amikor is 
semmi nem számít, csak az, hogy szeres-
sük egymást gyerekek, hisz minden per-
cért kár. Sokaknak egy szép családi ünnep 
a karácsony, semmi több, amikor az egész 
család összejön, – évente talán egyszer – s 
elmondjuk, – eljátsszuk?! –, hogy meny-
nyire szeretjük egymást. Aztán olyanok is 
akadnak szép számmal, akiknek az év egy 
különleges gasztronómiai időszaka a kar-
ácsony, nagy evésekkel, ivásokkal, hogy az-
tán a következő 11 hónapra is meglegyen 
a program: leadni a felszedett felesleges 
kilókat. Kár, hogy úgy van, mert a mérték-
telen lakmározások nem emelik az ünnep 
fényét. Sőt! Se a rövidtávú, se a hosszú tá-
vú következménye nem éppen kívánatos, 
ráadásul kérdésessé teszi azt az egyébként 
triviális igazságot, hogy nem a hasunkkal, 
hanem a fejünkkel gondolkodunk. A ke-
reskedelemben „a most kell mindent elad-
ni” időszaka a karácsony, amikor attól is 
meg lehet szabadulni, amit egyébként épp 
eszű emberre nem lehetne rásózni az év 
higgadtabb időszakaiban, de ilyenkor... S 
persze ebből adódóan az extra forgalom, 
és az extra profit időszaka is a karácsonyt 
megelőző néhány hét. 
Mostanság egy új szlogen ütötte fel a fe-
jét – legalább is Németországban tanu-
ló lányom állítása szerint – a karácsony 
kapcsán, mégpedig ez: „A karácsony idő 
magadra.” Már nem szeretet ünnep, már 
nem családi-, baráti összejöveteli alkalom, 
hanem egyszerűen „idő magadra”. Nem 
kell dolgozni menni, ha akarod, nem kell 
semmit se csinálni, se főzni, se sütni, se 
takarítani, legfőképpen nem kell mások-
ra figyelni, csak egyszerűen magadra kon-
centrálni. Csak azt nem értem, mi ebben a 
különleges, hiszen máskor is ez a legtöbb 
ember programja: nekem mi jó, nekem mi 
kellemes, nekem mi okoz örömet, engem 
mi elégít ki? S a többiekkel mi van?! Kit 
érdekel? Az a lényeg, hogy velem mi van, 
ők oldják meg a saját problémájukat. 

Karácsony...
Mivé tettük?! S mi lenne?! Fenyő ünnep?! 
Nem gondolnám, hiszen gyönyörködhe-
tünk Isten teremtett világában, s egy formás 
fenyő önmagában is szép, üdítő látvány, 
különösen a dermesztő téli hidegben, a le-
kopaszodott fák között, de a teremtményt 
imádni a teremtő helyett, komoly céltévesz-
tés, s így bűn, hiszen a bűn valójában nem 
más, mint céltévesztés. 
A szeretet ünnepe?! Igen, hiszen Isten any-
nyira szeretett minket, hogy Egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz Benne, el ne vesszen 
hanem örök élete legyen. S ezt már akkor 
megtette, amikor még bűneinkben voltunk, 
tehát mi csak azért szeretünk, mert Ő előbb 
szeretett minket. De a szeretetet istenként 
imádni a szeretet igazi forrása helyett, aki 
maga Isten, végzetes tévedés. 
Ajándékozási csúcsidőszak?! Ha a szeretet 
kifejezését szolgálja az ajándék, a józanság 
keretein belül, akkor gyakoroljuk, egyébként 
pedig nem javaslom, mint ahogy a nagy 
lakmározásokat se. Kár a pazarlásért.

Karácsony...
Közeledik. Az idén is lesz. S nekünk milyen 
lesz?! Csillogó, világító vagy kissé kopot-
tas?! És most nem a külsőségekre gondolok 
elsősorban. Azok ugyanis elmúlnak. De a 
lényeg az megmarad. A tartalom, persze ha 
van tartalom. S hogyan lehet ehhez hoz-
zájutni? Úgy, ha megkérjük a Mindenség 
Urát, hogy önző, csak magunkra gondo-
ló szívünket Ő töltse meg saját magával, s 
azzal az indulattal, ami Krisztus Jézusban 
is megvolt, mert ő Isten formájában lé-
vén nem tekintette zsákmánynak, hogy 
egyenlő Istennel, hanem megüresítette 
önmagát, szolgai formát vett fel, embe-
rekhez hasonlóvá lett, és magatartásában 
is embernek bizonyult; megalázta magát, 
és engedelmeskedett mindhalálig, még-
pedig a kereszthalálig. Ezért fel is ma-
gasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a 
nevet adományozta neki, amely minden 
névnél nagyobb, hogy Jézus nevére min-
den térd meghajoljon, mennyeieké, földie-
ké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, 
hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten di-
csőségére. (Fil 2,5-11)

Kulcsár Anikó

Idő magadra
Még az 1943-as év végén édesapám a 
fronton volt, és édesanyám öt apró gye-
rekkel azért imádkozott hogy hozza haza 
édesapánkat. Közeledik a karácsony, és 
mi nagyon árvák leszünk nélküle. Nagy 
volt akkor a szegénység, édesanyánk kér-
te a jó Istent, hogy ne felejtkezzen el 
rólunk, mert egyedül semmi ajándékot 
nem tud készíteni nekünk. Esténként 
énekeltünk, tanultuk a karácsonyi éne-
keket. Többre is emlékszem, de az egyik 
ének ma is kedves a szívemnek:

Fel nag y örömre, ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi lény,
Isteni kisded szűznek ölén.
Eg yszerű pásztor térdeden állj,
Mert ez az égi s földi Király!

Ahogyan gondok között teltek a napok, 
közeledett a karácsony, és az egyik reg-
gel kopogtat a postás, és hoz egy levelet, 
amelyben az egész családot meghívják 
egy karácsonyi ünnepségre. Én akkor 
tíz éves voltam, a legkisebb öcsém há-
rom éves volt. Az ünnepségre a fron-
ton lévő apukák családtagjait hívták 
meg. Nagy volt az örömünk. Amikor 
megérkeztünk, egy óriási fenyőfa kö-
rül angyalokkal fogadtak bennünket. 
Körbe álltuk a fenyőfát, sok volt a gye-
rek, fogtuk egymás kezét, és boldogan 
énekeltünk:

Dicsőség mennyben az Istennek!
Dicsőség, mennyben az istennek!
Az ang yali seregek, vígan íg y énekelnek
Dicsőség, dicsőség Istennek!

Édesanyám sírt örömében, sok ajándékot 
kaptunk, alig tudtuk hazavinni. Otthon 
imádkoztunk, megköszöntük szeretett 
Istenünknek, hogy nem felejtkezett el 
rólunk sem, hogy Neki gondja van a 
kicsinyekre és a nagyokra. Egy szere-
tetben eltöltött szent karácsonnyal aján-
dékozott meg az Úr bennünket. Legyen 
áldott örökké szent neve!

T. Valéria, Szlovákia, Kassa

Nem feledkezett 
meg rólunk...
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Azt olvasom a Bibliámból, hogy mikor Jézus találkozik a gaz-
dag ifjúval, miután elbeszélgetnek egymással, Jézus azt mondja 
a fiatal embernek: ahhoz, hogy kincsed legyen a mennyben "Van 
még egy fogyadkozásod" (Mk 10,21) És Jézus tudtára adta, hogy 
mit kell cselekednie. A vagyonától kell megszabadulnia. De nem 
azt cselekedte, amire kérte Őt az Úr Jézus.
Dr Somogyi Béla "Tolsztoj álma" c. versében írja: "Mert volt 
néki egy fogyatkozása". A gróf író egy életen át szeretni akart, 
de nem tudott. Ez volt a fogyatkozása.
Ahogy tanulmányozom Isten Igéjét, nekem is kijelentette: van 
még egy fogyatkozásom. Ez pedig a telekhez való ragaszkodás 
mellett a "pohár".
Én is úgy voltam, mint a Prédikátor könyv írója: "Azt gondol-
tam magamban: megpróbálom, milyen az öröm, és élvezem a 
jót!”, majd én is azt gondoltam ki, hogy borral vidítom magam, 
de csak úgy, hogy eszemet a bölcsesség vezesse, szívből örültem 
mindannak, amit fáradsággal szereztem, hiszen ez volt a hasz-
nom minden fáradozásoból.
Én is azt cselekedtem kicsiben, mint a Prédikátor könyv írója. 
Építettem házat, majd 400 négyszögöl "hétvégi telken" szőlőt 
telepítettem. Víztárolót építettem, 80 db gyümölcsfát ültettem, 
szép szőlőlugast alakítottam ki.
És sajnos mindezt hétvégén, főleg vasárnapokon, mert akkor 
volt szabad időm. Pedig, mint Isten elhívott gyermekének va-
sárnap az Ő házában, az Isten Házában lett volna a helyem. És 
közel 25 évnek kellett eltelnie, hogy belássam : tévedtem, min-
den hiábavalóság !
A tévúton járásra Isten betegségekkel, gépkocsi balesetekkel fi-

gyelmeztetett, próbákat adott. De nem figyeltem rá, csak akkor, 
amikor a "kezemmel fáradozással alkottam", és a 25 évi gyűj-
tögetésemet órák alatt mások elvitték. Én is "megygyűlöltem 
mindazt, amit fáradsággal szereztem" (Préd 10,18).
Eszembe jutottak Jób szavai "Ha a jót elfogattuk Istentől, a 
rosszat is el kell fogadnunk" ( Jób 2,10).
A telek művelése sok-sok gondal járt. Hogy jobban bírjam a 
nehéz fizikai munkát, bizony külső segítséhez is nyúltam, nem 
csak termeltem a szőlőt, hanem annak levével is éltem. A fizikai 
erőt, sajnos sok esetben tőle vártam. Belátom, tévedtem, "Ez 
mind hiábavalóság" volt számomra is .
Kértem az Urat "Taníts meg útadra, vezess a helyes ösvényen". 
Isten meghallgatta imámat, kérésemet, mert az én szándékom, 
erőm kevés volt.
Elhatároztam, és Isten erőt adott arra, hogy "FEGYVER-
SZÜNETET KÖSSEK KARÁCSONYRA" , de a karácsony 
utáni napokra is, a telek után a pohárra is.
Számomra ez igazi gyógyulást, igazi szabadulást, igazi kará-
csonyt jelent. Ez mind Isten nagy kegyelme által lehetséges 
számomra.
Elmondhatom én is Dáviddal "Hálát adok az Úrnak teljes szí-
vemből, elbeszélem minden tettét" (Zsolt 9,2).
Biztatom, bátorítom a kedves Antenna olvasókat, hogy ha van 
még "fogyatkozásuk", – legyen az bármilyen – bizalommal for-
duljanak a mi Megváltó Urunkhoz, Ő az, aki meg tud szabadítani 
a fennálló fogyatkozásunktól, mert csak így lehet áldott, boldog 
karácsonyunk, így lehet kincsünk, örök életünk a mennyben.

P. P.

Fegyverszünet Karácsonyra

Urunk, Istenünk csodálatosan megte-
remtette ezt a világot. Benne az embert 
saját képmására. Ez így is volt nagyon 
sokáig. Azonban mióta Ádám kikerült 
a Paradicsomból, Isten közelségéből, az 
ember nagyon megváltozott. Az Istenhez 
való hasonlatosságot elvesztette. Azért 
mégis milyen irgalmas az Úr. Elküldte 
szent Fiát, hogy megszülessen közénk a 
földre, ebbe a világba. 
Lelki szemeimmel látom a három bölcset, 
ahogy ballagnak az úton, és nézik a csil-
lagokat. Egy nagy csillag irányába men-
nek, mely vezeti őket. Mondogatják, hogy 
arra kell mennünk, mert hallották, hogy 
megváltó született ma nékünk Betlehem 
városába. Ők, a három királyok akarták 
először látni a megváltót. Meg is találták, 
egy vendéglőnek mondható helyen, egy 
istállóban, mert a fogadóban nem volt 
hely számukra. Ott volt a világ megvál-
tója, szalmán feküdt, kis jászolban, az 
állatok között. 

Kislánykoromban, ha én ezt olvastam 
vagy hallottam, sírtam és szomorkodtam. 
Most már tudom és értem, hogy ennek 
így kellett történnie. Azonban most mi 
van? Most ugyanúgy nem kell a világnak 
Jézus Krisztus. Nem akarják befogadni 
a szívükbe. Pontosan úgy, mint akkor a 
fogadóba, mert nincs számára hely!
Hálával dicsőítem az Istent Jézus Krisztus 
által, hogy azért sokak szívében van már 
hely Őneki. Így az enyémben is már ré-
gen. Öröm, békesség, szeretet van ben-
nem is Őáltala, mások felé is! 
Már kislánykorom óta naplót írok. Olyan 
jó elővenni, és a régi időkre gondolni. 
Mikor vártuk Őt, a karácsonyt. Énekeltük 
a „Mennyből az angyalt”, meg hogy 
„Dicsőség mennyben az Istennek, békes-
ség a földön az embereknek.” Még ma is, 
ha elvisz a családom, és együtt vagyunk, 
énekeljük a régi szép énekeket. Öröm, 
békesség van a szívünkben. 
Olyan sokat beszélnek mindig a szere-

tetről. A karácsonyról azt mondják, hogy 
jön a szeretet ünnepe. Igen, az. De ne 
csak egy napig, hanem egész életünkre 
szóló legyen. Ha ezt így tudjuk fogadni, 
akkor leszünk igazán együtt szeretetben. 
Különösen, ha meglátjuk a mások hiányait, 
azokat is elfogadjuk, akik nem szeretnek 
minket. Ajándékok? Jézus Krisztus a leg-
nagyobb ajándék számunkra. Aki most 
is él és értünk él. „Minden Őáltala lett, és 
nála nélkül semmi sem lett . Őbenne van az élet 
és az élet vala az emberek világossága: és a vi-
lágosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem 
fogadta be azt. Valakik pedig befogadták, hat-
almat ada azoknak hog y Isten Fiaivá leg yenek, 
azoknak akik hisznek az ő nevében. Akik nem 
vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfi-
únak indulatából, hanem Istentől születtek.” 
Jn 1:3,4,5,12,13.
Akit várunk, mert megígérte hogy visz-
szajön. Dicsőség néki!

H. Imréné, Kiskunhalas
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Kemény decemberi 
délelőtt volt. A vá-
ros már karácsonyi 
fényekben tündök-
lött, a kirakatokban 
ott hívogatott a sok 
ajándék, az emberek 
meglepetés-csoma-
gokkal felszerelve 
siettek szeretteik-

hez, arcukon mosoly, sokan boldog be-
szélgetésben merültek el. 
Ő céltalanul lődörgött. Advent negyedik 
vasárnapja volt, de ő senkitől se várhatott 
ajándékot, őt senki se várta haza, legke-
vésbé éppen a karácsony örömére számít-
hatott... Valahol mélyen ez egy kicsit még 
fájt neki, de nem akarta tudomásul venni! 
Arra ment, amerre a lába vitte... teljesen 
mindegy volt... Most éppen az imaház előtt 
haladt el. Nem is tudta, hogy az mi. 
Egy éneket hallott: „Isten szeret minden 
gyermeket...”
Jó nektek! – gondolta keserűen, és eszébe 
jutott részeges apja. „Nevén ismer minden-
kit és hív magához, ő a mi atyánk...”
Egy pillanatra megállt. Micsoda? Isten is-
mer mindenkit és hív? Mi ez? ...és szívé-
ben sosem ismert vágyakozás ébredt, hogy 
valaki őt is szeresse, nevén szólítsa, magá-
hoz hívja és végre valakit ő is szerethes-
sen. Csak állt ott, mintha lábai gyökeret 
eresztettek volna. Nem tudott tovább-
menni. Egyre jobban figyelt. Megfásult 
közömbösségét most mintha valami ol-
dani kezdte volna.
Egy furcsa érzés húzta befelé, mégis félt. 
Mit keres ő itt? De nem tudott továbbmen-
ni! Fogva tartotta egy vágy, egy lehetőség, 
de nem tudta, hogy mi ez...
Nagyon, nagyon lassan beoldalgott. Egy 
korabeli fiút látott. Erőt vett magán:
– Péter vagyok! – mondta.
A másik végtelen undorral nézett végig 
rajta. 
– Mit keres ez itt ebben a szegecses dzse-
kiben, láncokkal a derekán, karikákkal a 
fülében és az orrában is... fúj!  
Büszkén fordult el tőle. Felvetette a fejét 
és arrébb állt.
De Péter – maga se értette, hogy miért 
– megint odalépett hozzá:
– Péter vagyok. És te?
– Szabolcs... – nyögte ki kényszeredetten. 

– Mi folyik itt?
– Hogyhogy mi folyik itt? Ez itt, ha 
nem tudnád istentisztelet.
– Mi az?
Szabolcs arcát elöntötte a düh. Mi az? Ez 
nem lát a szemétől? Micsoda egy alak, va-
lami förtelem! – és úgy fordult el tőle, mint 
aki büdös, mocskos és értéktelen. 
– Még ide is benyomulna a világ! – doho-

gott magában kelletlenül – ebbe a szent 
házba! Micsoda időket élünk! 
Aztán elmúlt fél év. Péter boldogan lubic-
kolt Isten kegyelmében. Megváltozott. Új 
élete semmiben sem idézte a régit. Boldog 
volt, elfogadott és igen hálás Istennek. 
Többször kiállt tanúságot tenni, hogy az 
Úr miből szeretgette őt ki azon a szent 
adventi délelőttön.
Szabolcs megrökönyödve hallgatta:
– Micsoda? Én hat hetes korom óta já-
rok gyülekezetbe és megülök nyugton. 
Tudom mi az illem, nekem már az őseim 
is hívők voltak! Ez meg itt nem szégyell 
mindent kifecsegni magáról. Még hogy 
visszavitte amiket lopott,  bocsánatot kért 
a szüleitől, véget vetett az erkölcstelen éle-
tének... én a föld alá süllyednék, ha ilyen 
múltam lenne!
Kis idő után Péter mellett egy csodaszép 
fiatal lány jelent meg a gyülekezetben. 
Régi barátnője megtért volt kedvese sza-
vaira. Most azt tervezték, hogy összehá-
zasodnak. Péter boldogan újságolta, hogy 
Isten indítására tisztán élnek a menyegző-
ig. Szabolcs meghallotta.
– Micsoda csaja volt ennek! Micsoda élet! 
Ez aztán tudta, hogy mitől döglik a légy... 
diszkó, zene, éjszakák, pia, döngicsélő nők, 
oda ment ahová akart... ez aztán a valami! 
Most meg itt szenteskedik. Undorító!
Péter és Andi nagyon boldog volt. Kaptak 
is szolgálatot, ők fogadták a betérő fia-
talokat.
– Azért ez már durva! – háborgott Szabolcs. 
Én itt vagyok már 20 éve és semmi meg-
bízás, ez meg most jön ide és máris... – hi-
ába, nincs igazság a földön!
Mikor Szabolcs látta, hogy mindenki bol-
dogan örül Péteréknek, ő is odament és 
gratulált nekik. Mosolygott és áldások sorát 
kívánta. De mikor a barátjával beszélgetett, 
kibuggyant belőle az igazi érzés.
- Tudod, ez még a Bibliaórán is szörnyű! 
Mindenre rákérdez, hogy mi a mélyebb 
tartalom, hogy ezt Isten hogy gondolja, 
hogy ez mit jelent a mai életben... látszik, 

hogy milyen primitív! Kérdezhetne engem 
is, kijártam a vasárnapi iskolát, én mindent 
tudok, az összes aranymondást... de ez, 
inkább Marika nénihez fordul, ahhoz a 
szent fazékhoz! Micsoda idők! Remélem, 
hamar visszajön Jézus és vége lesz az ilye-
nek basáskodásának.
Egy napon Péter és Szabolcs együtt men-
tek a villamoshoz. 
– Gyere el az eljegyzési ebédünkre! – 
kérte őt Péter kedvesen – nagy ünnepsé-
get rendezünk. Megköszönjük Istennek, 
hogy szeret minket, a nevünkön szólított, 
meghalt értünk a kereszten, így  tiszták 
és szentek lehetünk. Jó volna, ha te is ve-
lünk örülnél. 
Szabolcs szeme elkerekedett... mi? ...hogy 
ezek szentek!? Hát micsoda fertőben éltek! 
Ezekkel én biztos, hogy nem keveredek! 
És ott lesznek a régi haverjai közül is, akik 
érdeklődnek Isten iránt? – és még én segít-
sek beszélgetni velük? Na ne! Megfordulna 
gyülekezetvezető nagyapám a sírjában, ha 
ilyenekkel paroláznék! Ezt aztán soha! 
– Mikor is lesz? – kérdezte Szabolcs.
– Jövő vasárnap, remélem szabaddá tu-
dod tenni magad. 
– Sajnos pont akkor nem érek rá...
– ...mit képzel ez magáról! A gyülekezet-
nek is több esze lehetne, hogy meglássa, 
micsoda firmák ezek... azért ez már döb-
benet! Aztán kurtán-furán elköszönt, és 
tovább ment, folytatni „szent” életét. 
...és a következő adventen Péter mellett 
már ott ültek régi, mocskos élete cimbo-
rái is... tisztán és fénylően, mint ama kará-
csonyi hajnalcsillag az égen.

Salyámosy Éva
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Feketén készülődött a karácsony. Reggel 
óta szünet nélkül csorgott az eső, s a kis-
város csatakos utcáin hideg köd tapadt a 
házfalakhoz. Az emberek föltűrt gallérral, 
morcosan siettek, s ázott, ócska ruháik-
ban még soványabbaknak és éhesebbek-
nek látszottak, mint máskor.
A rendőrség épületében rosszkedvű homály 
uralkodott. A főnök indulatosan csapkodta 
az ajtókat egész nap, s az írnok behúzott 
nyakkal hajolt az asztala fölé, csak lopva 
mert néha a faliórára pislogni. Iszonyú 
lassan mászott az idő.
Öt perccel négy előtt a főnök kilépett a bel-
ső irodából. Kabát volt rajta és kalap. 
– Kimegyek levegőzni, Krájnik – mordult 
rá az írnokra. – ha ötig nem jövök vissza, 
hazamehet. Jelentés?
A sovány írnok buzgó igyekezettel szö-
kött fel székéről.
– Semmi fontos főnök úr. Az öreg Garami 
két hete nem jelentkezett...
A hatalmas rendőrfőnök hangja úgy csat-
tant a nyaka közé, mint a mennydörgés.
– És ezt csak most jelenti? Behozatni a 
vén bitangot! Büntetőcellába vele! Tán 
azt hiszi a vén semmirevaló, hogy amiért 
törvényszéki bíró volt annak idején, most 
nem kell engedelmeskedjék a törvénynek? 
Majd megtanítjuk! Ahelyett, hogy hálás 
lenne, amiért kiengedték a munkatábor-
ból, s megúszta annyival, hogy hetenként 
egyszer jelentkeznie kell! Most már az is 
sok neki! Mihelyt bejön a járőr, küldje ki 
utána! Érti?
– Igenis – hebegte az írnok, s a főnök ha-
ragtól fújtatva kidübörgött az irodából. Az 
ajtót döngve csapta be maga után.
Kint esett az eső. A hatalmas úr föltűrte 
kabátján a gallért, s lassú léptekkel megin-
dult az utcán. A ködszagú, nyirkos levegő 
jólesett, s ahogy zsebre dugott kezekkel, 
maga elé bámulva haladt, megpróbált nem 
gondolni semmire. Arra sem, hogy kará-
csony van. A múltra sem. Semmire. De 
a léptei súlyosak voltak, s vállait valami 
nyomta láthatatlanul.
Ázott kis olcsó ruhában sovány leányka 
haladt előtte az utcán, vállán karácsony-
fát cipelt. Alig lehetett több tíz esztendős-
nél. Nagy volt számára a fenyő, s nehéz, 
alig vonszolta magát alatta. Harisnyátlan, 
vörösre fázott lábán, nagy elnyűtt mun-
kásbakancsot viselt. Időnként megállt, le-
tette a fát, és kékre fagyott kezeit szájához 
emelte. A rendőrfőnök lassan utolérte, és 
megállt mellette.
– Kinek viszed azt a fát? – kérdezte ha-
ragosan.

A leányka ijedt szemekkel nézett föl reá. 
Szemei kékek voltak és nagyok.
– Haza, nagyapóhoz rebegte félénken. –  
Nagyapó beteg. A temető szélén vágtam. 
Nem szabad?
– Miért ne lenne szabad... – morogta a fő-
nök bosszúsan.
Valami furcsa, megmagyarázhatatlan ér-

zés fogta el, ahogy azokba a kék szemek-
be nézett.
– Hol laktok?
– A Rigó utcában.
A hatalmas ember körülnézett. Üres volt 
az utca, és félig már sötét. Hirtelen leha-
jolt és megmarkolta a fát.
– Majd én viszem – dünnyögte valami 
furcsa szégyenkezéssel a hangjában – ne-
héz neked.
A kislány ámulva nézett föl reá, a szeme 
ragyogott.
– Milyen jó ember maga!
– Gyere! – morogta a főnök, és megin-
dult a Rigó utca felé, vállán a fenyővel. 
Szó nem esett közöttük egész úton. Egy 
ház előtt a leányka megállt.
– Itt lakunk – mondta – hátul...
A főnök is megállt, és a fenyőt letette maga 
mellé a falnak támasztva. Szótlanul nézték 
egymást egy pillanatig.
– Köszönöm, hogy olyan jó volt... – kezdte 
a leányka bizonytalanul, de a rendőrfőnök 
legyintett. Szinte gorombán mondta:
– Ne köszönj semmit. Csak emlékeztettél 
valakire, ennyi az egész. Nekem is volt egy-
szer egy kislányom, olyan, mint te...
A goromba hang furcsán ellágyult, s a le-
ányka csodálkozva nézett föl a nagy erős 
emberre.
– Hol van most?
– Meghalt.
Csönd volt a szó után, mély és sötét csönd. 
csak az esőt lehetett hallani, ahogy alácsor-
gott a háztetőről.
– Akkor az égben van – szólalt meg a kis-
lány tárgyilagosan.

– Ott van az én apukám is, meg anyukám 
is. Biztosan együtt vannak ott most, és 
az ő kislányuk a maga kislánya ott fönt... 
Nem jön be? – kérdezte hirtelen. – nagy-
apó örvendene, s én is... Segíthetne ne-
kem földíszíteni a karácsonyfát... Aztán 
énekelnénk egy kicsit, ahogy karácsony-
kor szokás...
A nagydarab ember lehajtotta a fejét, és egy 
pillanatra félrefordult. Mintha egy könny-
cseppet törölt volna ki a szeméből. Aztán 
lehajolt a fenyőfáért.
– Gyerünk hát! – mondta, és a hangja 
furcsa volt, mély és halk, és egészen más, 
mint azelőtt...
A leányka kinyitotta a kaput, és előrement. 
Megkerülték a házat.
– Még azt sem tudom, hogy mi a neved 
– szólalt meg a rendőrfőnök, mikor a hát-
só ajtóhoz értek.
– Angyalka – felelte a kislány, és kezét rá-
tette a kopott kilincsre. – Így szólítanak az 
emberek. Egyébként Rozi a nevem, csú-
nya név, ugye? Legyünk csöndesen, hátha 
nagyapó alszik...
Óvatosan kinyitotta az ajtót és belesett. – 
Jöjjön! – suttogta halkan. Aztán elakadt a 
szava és egy pillanatig döbbenve nézett.
– Valami baj van? Beteg talán? A rendőr-
főnök halálos sápadt volt, és reszketett. S 
a szemei... a szemei olyanok voltak, mint 
aki kísértetet lát.
– Beteg? – ismételte meg a leányka ijed-
ten a kérdést. A rendőrfőnök megrázta a 
fejét, és szótlanul belépett a nyitott ajtón, 
vállán a karácsonyfával. A szegényesen 
berendezett szűk kis szobában egy árva 
villanykörte égett, fénye hideg volt és ki-
etlen. A szoba sarkában ócska vaságyon, 
fehér hajú, sovány öregember aludt a fal-
nak fordulva. A főnök odatámasztotta a 
fenyőfát a fal mellé.
– Nincs tűzrevalótok, – kérdezte dörmögve, 
és állával a sarokban álló pléhkályha felé 
bökött. A leányka betette az ajtót.
– Van egy kevés, de takarékoskodni kell 
vele – súgta. A szekrény alól előhúzott 
egy fából készült karácsonyfatalpat, és az 
asztalra tette.
– Ide tesszük a karácsonyfát, jó?
A főnök föltette a fenyőfát a talpra. A le-
ányka kinyitotta a szekrényt, és elővett 
egy papírdobozt.
– Amíg nagyapó alszik, földíszítjük a fát 
– súgta, és odatette a dobozt az asztalra. 
Használt karácsonyfadísz volt benne. A 
szekrényajtó nyikorgására az öregember 
ott az ágyon megmozdult, köhögni kez-
dett, majd nehézkesen átfordult a másik 

Angyalka
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oldalára. Szemei lassan megnyíltak, és 
keresve tapogatták végig a szobát. Aztán 
megakadtak a rendőrfőnökön és nem moz-
dultak többet.
– Nagyapó – újságolta a kislány lelken-
dezve – ez a jó bácsi segített nekem ha-
zahozni a fát! Nagyon jó bácsi, nagyapó, 
neki is van egy leánykája fönt az égben, 
ahol anyuék vannak, és én behívtam, hogy 
legyen velünk karácsony estéjén... Ugye jól 
tettem nagyapó?
– Jól tetted, Angyalka – felelte az öreg-
ember halkan, anélkül, hogy levette vol-
na szemét a rendőrfőnök arcáról. – Tessék 
leülni, rendőrfőnök úr...
Köhögés rázta meg, görcsös, csúnya kö-
högés. A rendőrfőnök néhány pillanatig 
döbbenve nézte hamuszürke arccal. Aztán 
lassan odament az ágyhoz.
– Nem tudtuk, hogy beteg, Garami úr –
mondta halkan. – Hívatott orvost?
A volt törvényszéki bíró megrázta a fejét 
a gyűrött párnákon.
– Kár nekem az orvos – hörögte – tudom 
én azt. Az idő eltelt fölöttem. Mindannyiunk 
fölött eltelik egyszer. Ebben az egyben 
nincs különbség közöttünk...
A köhögés miatt alig lehetett megérteni 
a szavait. A rendőrfőnök lassan leült az 
ágy melletti székre és arcát a tenyereibe 
hajtotta. Csönd volt, csak a beteg ziháló 
hörgése hallatszott, s az ezüstpapír-lán-
cocskák halk nesze, ahogy a kislány ott az 
asztal mellett egymás után aggatta őket a 
karácsonyfára.
– Három gyertyavégem is van még! – szó-
lalt meg boldog, csilingelő hangon, mi-
kor  befejezte a díszítést. – Csak átszaladok 
Sánta nénihez gyufáért, s aztán boldog 
karácsony lesz, és énekelünk!
Alig csukódott be az ajtó, a beteg megszó-
lalt megint. Rekedten, akadozva:
– Meghalni... nem rossz... az olyannak, 
mint én vagyok... csak... azt tudnám... 
Angyalkával mi lesz? Mi lehet belőle a 
maguk világában... rendőrfőnök úr? ... 
Az Angyalkákból?...
A rendőrfőnök néhány percig hallgatott. 
Amikor megszólalt, a hangja komoly volt 
és szelíd:
– Nekem is volt egy leánykám – mond-
ta. Angyalkának hívtuk őt is. Ekkora volt 
éppen, amikor... amikor meghalt. A há-
ború vitte el...
– Sok mindent elvitt a háború – felelte 
a beteg.
– A családomat – mondta a főnök, és a 
hangja keserű volt.
– Az enyémet is... csak ő maradt. Angyalka. 
Kinek maradt? – tette hozzá a kérdést zi-
hálva. – Nekem, aki elmegyek?...
Aztán csönd volt a két magányos ember 
körül a szobában. Az emlékek árnyéka rá-
nehezedett a csöndre, sötét, fekete, vérbe 
fagyott árnyékok, s az asztal közepén álló 

árva kis karácsonyfán didergett az ócska 
ezüstdísz. Könnyű, futó léptek hallatszot-
tak kint, s a rendőrfőnök hirtelen fölkap-
ta a fejét.
– Miatta ne aggódjon, Garami úr – mondta 
sebesen, s a hangja rekedt volt és fojtott. 
– Angyalka az én leányom lesz, örökbe 
fogadom...
Az ajtó megnyílt.
– Itt a gyufa! – csilingelte örömtől lelke-
sen a kislány. – Most meggyújtom a gyer-
tyákat, nézzék!
A csöndben hallani lehetett a gyufa ser-
cegését. Az öregember feje lassan meg-
mozdult, s egy kép felé fordult a falon. 
Katonatisztet ábrázolt a kép. 
– Ez volt az apja – motyogta halkan.
– A rendőrfőnök ránézett a képre, aztán 
lehajtotta a fejét.
– Magának ellensége volt... – suttogta a 
beteg lázas szája.
A három kis gyertyacsonk apró, sárga láng-
gal égett a karácsonyfán. Félénk, szomorú 
kis lángok voltak, de égtek mégis.
– Most énekeljünk! – szólalt meg a kislány 
a karácsonyfa mellett.
A rendőrfőnök fölállt.
– Kezdd el, Angyalka! – mondta szelí-
den.
Mikor a rendőrjárőr durván berúgta a 
Garami-lakás ajtaját, döbbenve torpant 
meg a küszöbön. A hatalmas és félelme-
tes rendőrfőnök ott állt összetett kezekkel 
egy olcsó kis karácsonyfa előtt, mellet-
te egy vézna, csillogó szemű leányka, és 
együtt énekelték a karácsonyi dalt. Az 
ének elakadt, a leányka szeme nagyra 
nyílt, ijedtre, az egyenruhák gombjai hi-
degen csillogtak.
– Tegyétek be az ajtót! – mordult rá a 
rendőrfőnök az őrjáratra. – Nem látjá-
tok, hogy karácsony van? – Aztán intett. 
– Énekeljetek!
Ezüstös tiszta csengéssel emelkedett föl 
Angyalka hangja a fűtetlen, szegényes szo-
bából, föl, föl a magasságos ég felé, s né-
hány pillanatig egyedül szálldosott, mint 
egy árva, Istenhez menekülő galamb. De 
aztán lassan, tompán, mintha mély és sö-
tét pincéből jött volna, követni kezdte 
énekét a férfiak dörmögő hangja is, s a 
dal hömpölygött, áradt, nőtt, emelkedett, 
míg végül is egyetlen hatalmas zsoltárrá 
forrva betöltötte a szobát s az egész sötét, 
hideg világot.
S a három kis pislákoló gyertyavég fé-
nye szelíden csillant meg a marcona fér-
fiak megkönnyesedő szemeiben. A beteg 
vénember ott hátul az ágyban lehunyta 
a szemeit.
– Valami mégis megmaradt – suttogta 
halkan –, az emberi szív.
Köszönöm, Isten...

Wass Albert 

Ádvent ez is 
Ádvent ez is: ismeretlenekért 
imádkozom.
Emberekért, kik velem egy kupéban
utaznak fázva,
kamaszokért, kik kurjongatva jönnek
szembe az úton,
a rendőrért, ki világító bottal
fáradtan hadonászik.
Bimbózó és hervadó nőkért,
magzatokért, félig levőkért,
voltakért és eljövendőkért.
Erősekért, erőtlenekért,
esendőkért, elesettekért,
nagyok alázatáért,
kicsik reménységéért,
betegek gyógyszeréért,
éhezők kenyeréért,
népek békességéért,
világunk öröméért,
mindenki egy s igaz 
karácsonyáért.
ÁMEN. 

Füle Lajos

Az előző pályázatunkra érkezett írások 
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Domahidi Győző, Románia
Magyarósi Attiláné
Mészáros Jolán
Prácser Károlyné
Révész Andrásné
Sólák Irma, Románia
Takács Lenke 
Tolner Gyula
Újhelyi Margit

 



2010 / 6 10 112010 / 6

Gyermekkoromból gyönyörű emlékeim 
vannak. Az én szüleim egyszerű em-
berek voltak, de a karácsony ünnepére 
olyan nagyszerűen tudtak felkészíteni 
bennünket, a három gyermeküket. Az 
én anyám a lakást öltöztette fel ün-
neplőbe, de a mi gyermeki szívün-
ket is. Az ujjainkon számoltuk, hogy 
hányat alszunk még karácsonyig. Egy 
kis faluban laktunk, ahol nem volt vil-
lany világítás, és olyan sötétek voltak 
az utcák. De a csillagok fényesebben 
ragyogtak, mint bárhol. Amikor kar-
ácsony szent estéjén megszólalt ablak-
unk alatt az ének: „Mennyből az ang yal 
lejött hozzátok”, azt hittük hogy valóban 
az angyalok énekelnek. 
Amikor felnőttünk, a gyülekezetből ösz-
szefogtunk a fiatalokkal, ketten, hár-
man, és hegedű kíséretében bejártuk 
a falut és énekeltünk, hogy: 

„Öröm, öröm ó drága kedves hír, 
melyet hirdetnek ang yalok. 
Nag y keg yről és szeretetről beszél, 
öröm, melynél nem lehet nag yobb. 
Ím lejött a Messiás, és hozott szabadulást. 
Most megnyílt a menny nekünk. 
Oh, öröm, az Úr velünk.” 

Azt is énekeltük hogy: 

„Szerettem volna látni Betlehemnek csillagát. 
Hozni Uram elé aranyat, tömjént és mirhát. 
Szerettem volna ott lenni bölcsek seregében. 
Ó, mondtad-e már, Jézusom, 
Lakj a szívemben. 
Drága kő, az ilyen szent áldozat. 
Mint Betlehem csillaga rag yoghat...
Ó, mondtad-e már, Jézusom, 
Lakj a szívemben”

Igen gyönyörű volt, szép volt, dicsér-
tük az Istent. Jó rá visszagondolni és 
lélekben átélni azt az örömöt. 
Most, amikor a 86. karácsonyt várom, 
isten iránti hála tölti be a szívemet a 
legnagyobb ajándékért, az Úr Jézus 
Krisztusért  az én személyes meg-
váltómért. Csendben énekelgetem, 
hogy: Mi várjuk az Úr Jézust, várjuk az 
Úr Jézust, várjuk az Úr Jézust mert eljön. 
Jövel Uram Jézus!

 T. Zsigmondné, Érd

Előszó a tíz parancsolathoz

John D. Rockefeller, erős és szikár volt 
kicsiny korában. Hamar eldöntötte, hogy 
pénzt keres, és a végletekig hajszolta ma-
gát. 33 éves korában megszerezte az el-
ső egy millió dollárt. 43 éves korában 
már a világ legnagyobb vállalatát tar-
totta a kezében. 53 éves korában a leg-
gazdagabb ember volt a földön, mint a 
világ egyetlen milliárdosa. Közben ki-
fejlődött testében egy betegség, melynek 
következtében kihullt a haja, elvesztette 
a szemöldökét és a szempilláit, és ösz-
szeaszalódott, mint egy múmia. Heti jö-
vedelme egy millió dollárra rúgott, de 
csak tejet és perecet fogyasztott. Annyira 
gyűlölték Pennsylvaniában, hogy éjjel-
nappal testőröket tartott maga körül. 
Nem tudott aludni, már régóta nem 
mosolygott és semmit sem élvezett az 
életben. Az orvosok azt jósolták, hogy 

nem él tovább egy évnél. Egy újságíró 
már előre megírta a róla szóló halotti je-
lentést – hogy kéznél legyen, ha hirtelen 
szükség lenne rá. Rockefeller az egyik 
álmatlan éjszakán gondolkodni kez-
dett. Hirtelen rádöbbent, hogy egyet-
len centet sem vihet át a másik világba. 
A pénz nem minden. Másnap reggel 
új emberként kelt föl. Hatalmas vagyo-
nával kezdte segíteni a gyülekezeteket; 
segítséget adott a szegényeknek és nyo-
morultaknak. Létrehozta a Rockefeller 
Alapítványt, melynek pénzalapja orvos-
tudományi kutatásokat tett lehetővé és 
a penicillin és más csodálatos gyógy-
szerek fölfedezéséhez vezetett. John D. 
Rockefeller kezdett jól aludni, enni és 
élvezte az életet. Az orvosok régebben 
azt jósolták, hogy nem éli túl 54. élet-
évét. 98 évig élt.

„Mester, mindezeket meg-
tartottam ifjúságomtól fog-
va” (Márk 10,17)

Nem tudom, há-
nyan vagyunk, akik 
ki tudnánk jelenteni 
a Bibliában szereplő 
gazdag ifjúval egy-
ütt Isten színe előtt, 

őszintén, ezeket a szavakat. Mivel Pál 
Apostol azt írja a Rómabelieknek, hogy 
„egy igaz ember sincs”, szerintem egyikőnk 
sem.  Mégis nekirugaszkodunk a 2011-es 
évben, hogy az Ifjúsági műsorban (Hetes 
Kód) végigjárjuk a bővített 10 parancso-
latot, hogy lássuk, mire is épít Jézus, ami-
kor nekünk arról az útról tanít, amelyen 
ma járnunk kell.
Miért írtam, hogy „bővített” 10 parancso-
lat? Mert sokan leegyszerűsítik, lerövidí-
tik, pedig olvashatunk még egyik-másik 
parancsolat mellett vagy után Isteni gon-
dolatokat, melyekről szeretnénk együtt 
gondolkozni és melyeket szeretnénk a 
szívekbe vésni.
Vajon könnyebb-e törvény szerint élni, mint 
kegyelem alatt? Vannak-e más Isteneink 
a XXI. században vagy ezek csak amo-
lyan mellékistenek, melyek nem zavarják 
a mindennapjainkat, sőt...? Meg lehet-e 
mintázni a láthatatlan Istent? Hiába vesz-
szük-e Isten nevét akkor, amikor ezt kiált-
juk: „Jesszusom!” vagy „Úr Isten!” ? Mit 
gondol Isten arról, hogy meg kell szen-
telnünk az ünnepnapot? Megtűrjük-e 

életünkben a kegyes hazugságokat, vagy 
csak a bíróságon kell igazat mondani? A 
paráználkodás csak a házasság előtti életre 
vagy utána is vonatkozik? Igazat mondott-e 
Jézus, amikor azt állította, hogy az ember 
a gondolataiban is ölhet, vagy túlzott? A 
mai társadalmi rendszerben és vagyoni 
helyzetekben hogy tudjuk megfékezni vá-
gyainkat, hogy ne kívánjuk a másét?
Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket járunk 
körül. Nemcsak igemagyarázat formájában, 
hanem kerekasztalnál beszélgetve fiata-
lokkal, akik küzdenek a múlt kőbe vésett 
soraival, de vágynak Jézus lábnyomában 
járni azzal, hogy igyekeznek tisztán élni, 
a kegyelem idején mégis a törvény alap-
ján, de nem törvényeskedve.
Szeretnénk, ha ez a sorozat – melyet vár-
hatóan februártól sugárzunk – gondo-
latébresztő lenne, hiszen órákig lehetne 
egy-egy parancsolatot körbejárni. S talán 
ezen műsorok után egy bibliaóra, ifjúsá-
gi óra, vagy egy testvéri beszélgetésben 
az elénk tartott tükörben meglátnánk az 
igazságot. Mert Isten igéje fényesebben 
mutat rá életünk részleteire, hibáira, rej-
tett zugaira, mint bármi más. Bátorítom 
olvasóinkat, hallgatóinkat, hogy addig is 
olvasgassák és elmélkedjenek a 10 parancso-
laton (II. Mózes 20,1-17) szíveikben előre 
készülve arra, mit is akar üzenni majd az 
Úr az Ifjúsági műsoron keresztül.

Elek Éva és Bödös Eszter

Gyönyörű 
emlékeim
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Szerettem gyerekkoromban a karácsonyt, 
mindig egy nagyon meghitt ünnep volt, va-
lóban az Úr Jézus Krisztus születés napját 
ünnepelte az egész család ezen az ünnepen. 
Aztán időközben személyes megváltóm is 
lett az Úr Jézus, 14-15 évesen döntöttem 
mellette, és ebben az életkorban még na-
gyon örültem a karácsonynak. 
Aztán fordult az életem egy nagyot. 25 
éves koromban egy hivő házasságból ki-
lépve teljesen hátat fordítottam Istennek, 
úgy éreztem, nem olyan lett az életem, 
mint amit én elképzeltem, és nem tudtam 
elképzelni másként, csak ha ezután saját 
elképzeléseimet valósítom meg. 
Kereskedelmi hálózatban dolgoztam le 
az egész életemet – most már 42 éve –, 
és azt kell látnom, hogy Krisztus nél-
kül a karácsony szinte már reménytelen. 
Borzalmas végignézni az utolsó hetek to-
longását. Amikor azt hallom az emberektől: 
„mindegy mit veszel, csak tegyél valamit 
a kosárba, mert már elegem van az egész-
ből”, akkor egyszerűen elgondolkoztat az, 
mi maradt az embereknek a karácsonyból 
Krisztus nélkül. Borzalmas. Látom, ami-
kor bevágják a kocsikba az „ajándékokat”, 
azzal a kifejezéssel az arcukon: „elég a be-
vásárlásból, hagyjuk!” Csak ezt látom le-
jönni az embereken – tisztelet a kivételnek 
–, a zömének ezt jelenti az ajándékozás, 
a karácsony, alig várja, hogy vége legyen, 
túl legyen rajta. 
És valahol annyira elsötétítette a szíve-
met ez, hogy sokáig, majdnem 20 éven 
keresztül nem láttam igazán a karácsony 
értékét. Ráadásul az édesapám is kará-
csonykor született, Szenteste, és amikor 
hirtelen meghalt, akkor Istennek háttal 
töltöttem az életemet, ezért aztán még 
jobban haragudtam a karácsonyra, mert 
olyan sötétség volt a szívemben. Még in-
kább felelrősödött a szívemben az a kér-
dés: miért kellet az édesapámnak olyan 
idő előtt elmennie. 
Aztán hosszú idő után egy jónak hitt, ma-
gam elkészített, magam kiharcolta második 
házasság pillanatok alatt porrá tört. Jött 
helyettem egy másik a férjem életébe, és 
nem kellettem. És akkor kellet meglátnom 
– de ez nagyon hosszú harc volt, majd-
nem két évig dúlt bennem –, hogy Isten 
nem hagyott el. Mert amikor a legnagyobb 
mélységben voltam, és a leglehetetlenebb 
állapotban, ahonnan ember már nem tér 

vissza, Isten onnan visszahozott engem. 
Megmentett és egy teljesen vadidegen men-
tős fiatalember jött oda az ágyamhoz egy 
kórházban. Két nappal azután, hogy esz-
méletre tértem és megkérdezte: tudom-e, 
mit keresek itt?! Nem látom, hogy én nem 
ide való vagyok? És azóta tudom, hogy ezt 
az embert Isten használta fel arra, hogy 
megszólítson, hogy üzenjen, hogy Ő most 
is ugyanaz, aki volt. És akkor fordultam 
újra vissza Isten felé, és kértem magát az 
Urat, az Úr Jézus Krisztust, hogy segítsen, 
emeljen ki elveszett állapotomból. 
Aztán egy hosszú harc következett. Nem 
értettem, hogy ha visszafordultam Hozzá, 
miért nem menti meg a házasságomat. De 
azt kellett megértenem, hogy önmaga utá-
nam hajolt, és engem személyesen akar 
megmenteni. Amikor erre rádöbbentem, 
akkor tudtam ott hagyni mindent a világ-
ban és teljes fordulatot venni, és odatenni 
a kezemet Krisztus kezébe, hogy csele-
kedjen velem úgy, ahogy jónak látja. El 
akartam fogadni azt az utat, amit Ő szán 
nekem, és azóta gyakorlom is ezt, most 
már tizenkettedik éve. 
S csodálatos módon, amikor helyére ke-
rült Krisztus az életemben, helyére került 
édesapám halála, és helyére került a kará-
csony is, ami azóta valódi örömünnep 
lehet a számomra, hiszen tudom és meg-
érthettem azt, hogy az Úr Jézus Krisztus 
mindent odahagyott a mennyben, és el-
jött földre ezen a napom, hogy nekem és 
mindazoknak, akik hiszünk Benne, életet 
szerezzen. Életet, megváltást, bűnbocsá-
natot hozott még nekem is, és utat ké-
szített, amelyen járhatunk! Nem vagyok 
egyedül, mert Ő fogja a kezemet és Ő ve-
zet. Ahányszor megbotlom, vagy elhomá-
lyosodik a tekintetem, Ő ma is ott van, és 
újra és újra erőt ad, megerősít, megvilágo-
sít, és tovább vezet.    
Ezért sokszorosan igyekszem ünnepelni 
a karácsonyt a szívemben mindannak el-
lenére, hogy a kereskedelem még most is 
megpróbálja elsötétíteni, elcsépelni... De 
most már átragyog mindenek felett az Ő 
szeretete.
Kívánom, hogy sokan megtapasztalják ezt 
az örömet, mert azt az ürességet, ami eb-
ben a világban van, nem tudja más betöl-
teni, csak maga Krisztus szeretete.

G.-né Katalin

Minden a helyére került...

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer négy 
gyertya. Olyan nagy volt a csend körü-
löttük, hogy tisztán lehetett érteni amit 
egymással beszélgettek.
Azt mondta az első: Én vagyok a Béke! 
De az emberek nem tudnak életben tar-
tani, el fogok aludni. Néhány pillanat 
múlva már csak egy vékonyan füstölgő 
kanóc emlékeztetett az egykor fényesen 
tündöklő lángra.
A második azt mondta: Én vagyok a 
Hit! Sajnos az emberek fölöslegesnek 
tartanak. Nincs értelme tovább égnem. 
A következő pillanatban egy enyhe fu-
vallat kioltotta a lángot.
Szomorúan így szólt a harmadik gyertya: 
Én a Szeretet vagyok! Nincs már erőm 
tovább égni. Az emberek nem törőd-
nek velem, semmibe veszik hogy mi-
lyen nagy szükségük van rám. Ezzel 
ki is aludt.
Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor 
meglátta a három kialudt gyertyát, fel-
kiáltott: De hát mi történt? Hiszen 
nektek égnetek kellene mindörökké! 
Elkeseredésében hirtelen sírva fa-
kadt. 
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya: 
Ne félj. Amíg nekem van lángom, újra 
meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát.  
Én vagyok a Remény!
A gyermek szeme felragyogott. 
Megragadta a még égő gyertyát, és a 
lángjával újra életre keltette a többit. 

Add Urunk, hogy soha ki nem aludjon 
szívünkben a remény! Hadd legyünk 
eszköz a kezedben, ami segít megőrizni 
gyermekeink lelkében a HIT  REMÉNY 
és SZERETET lángját!

M. Magdolna, Románia 
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Elsősorban köszönetet mondok minden Antenna újságért és 
a hozzám érkezett sok bizonyságtételért. Nyelvvel és szájjal ki 
sem tudom fejezni magam, hogy köszönetemet tudjam kül-
deni Isten felé és ti felétek, drága testvéreim. Olyan érzés ez, 
mint a jó vérkeringés a testnek. Ami már nekem nincs meg. 
De a lélek kész az öröm befogadására. Friss erőt kap, ha hallja 
mennyi bizonyságtevő ember él a világban és közöttünk. Hála 
legyen az Úrnak, hogy felkészíti a bizonyságtevő lelkeket, kik 
teljes szívvel fáradoznak azért, hogy minden ember számára az 
Istenhez vezető út elérhető út legyen. Már ez maga csoda bű-
nös, szennyes világunkban. Minket beteg, megfáradt lelkeket 
is arra buzdít, hogy bizonyságtevő lelkekké váljunk, és vessük 
a szent magot, amit az Úr kegyelméből kaptunk, hogy legyen 
ébredés közöttünk.
76 éve élhetem át a karácsony szent örömét, hogy az írott ige test-
té lett, és az orgona kíséretével az angyalok énekét: Dicsőség a 
mennyben az Istennek. Békesség a földön az embernek. Csodálatos 
mennyei öröm töltötte be beteg szívemet, mikor felcsendült az 
ének. Sok ember hangja tette széppé és áldottá Krisztus Urunk 
születésének ünnepét, a karácsonyt. Gyermekkorom emlékei 
jutottak eszembe, mikor még lelkes gyülekezet töltötte meg va-

sárnaponként a templomot, kicsik, nagyok, idősek együtt éne-
keltek szívvel-lélekkel. Két ének jött elém, amit az iskolában is 
énekeltünk: „Az Úrnak irgalmát örökké éneklem”, és „Egyedüli 
reményem Isten csak Te vagy”.
Akiben Isten igéje gyökeret vert, és a bűn terhe nem akadályoz-
za útját, már csak bizonyságtevésre tudja nyitni ajkait. A fájó 
pont ott marad szívében, mikor látja a nagy készülődést már 
hetekkel előtte. Már két-három nap után kialszik a karácsonyi 
fény, az öröm ürömmé változik sok ember szívében. Mert sok 
ember szívében csak a csomagok kibontása, az ünnepi vacso-
ra és ebéd a gyertyák fénye mellett jelenti a karácsony lényegét. 
Csak Isten gyermekei értékelik és élik át annak örömét, fájdal-
mát, amit Jézus tett értünk a Golgota keresztjén. De húsvétkor 
a feltámadás reménységével ajándékozott meg bennünket, és 
azt újjászületésünk útján el is rendezte. 
30 éve meghalt a férjem, de sohasem voltam magányos. Az 
Úr a tenyerén tartott pislogó mécsesemet még nem oltotta ki. 
Boldog vagyok, hogy betegségemet, öregségemet az Úr kegyel-
mében élhetem. 

T. Józsefné, Szlovákia

Karácsonyi levél

Szünet?!
A „szünet” szórészen akadt meg a figyel-
mem és a következő csengett a szívemben: 
„Nincs fegyverszünet!” Se a sötét szel-
lemvilágban, sem Isten világában! Hosszú 
éveim alatt még egyszer sem tapasztal-
tam, hogy a világ fejedelme most fegy-
verszünetet tart. 
Az ünnepi hangulat szülhet ilyen elhatá-
rozást: Na, karácsonyra jobb fiú vagy jobb 
kislány leszek! De sem haragosok között, 
sem a házastársak közötti nézeteltérésre 
nem a fegyverszünet a jó megoldás. Mert 
magában a szóban benne van az ideig-
lenesség. Aztán bármikor folytatódhat. 
Az Úr Jézustól kapott szeretetből faka-
dó megbocsátani tudás tehet alkalmassá 
annak a követelménynek a gyakorlásá-
ra, ami így olvasható a Bibliában: „Légy 
jóakarója a te ellenségednek, mert ezzel 
eleven szenet gyűjtesz a fejére”. Magam 
is gyakorolhattam ezt, és sokszorta jobb, 
mint egy rövidéletű fegyverszünet. Már 
említettem, hogy a két szellemvilág kö-
zött nincs fegyverszünet!
Az Úr Jézus is az Ő szelleme által er-
re nézve íratta meg a következőt: „Mert 
nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, 
hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok 

ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonos-
zság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. 
Annakokáért veg yétek fel az Istennek minden 
feg yverét, hog y ellenállhassatok ama gonosz na-
pon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. 
Álljatok hát elő...”Ef 6,12-13.
A leírt sorok között egy szó sincs fegy-
verszünetről. Sőt inkább ennek fokozását 
látjuk, főleg karácsonnyal kapcsolatban. 
Példának vehetjük hogy az Úr Jézus egy 
követőjének sem mondta: Lesz ám majd 
közben úgymond csendes nap is. Miért 
nem bátorított ilyesmikkel? Mert tudta, 
hogy a Sátán részéről  nem lesz fegyver-
szünet. Hát mi ezt egyoldalúan mégis meg-
tesszük, akkor ismerős a következménye! 
Egyébként is nem a fegyverszünet, ha-
nem a megbocsátás a lényeges!
Visszatérve az ünneppel kapcsolatban. 
Már ott tartunk, hogy az ünnepi lázban 
elfáradva így sóhajt fel egy háziasszony: de 
jó, hogy elmúltak az ünnepek. Ez nemcsak 
az ő véleményük. De a gyermekekre is hi-
vatkozhat valaki. Hát igen, a gyermekek, 
ők legalább örülnek. Aztán összeszedik 
minden fantáziájukat arról, hogy mit is 
kérjenek karácsonyra. A gyermekszobák 
általában tele vannak játékokkal, de azért  

még kitalálnak valamit. Aztán ha a szülők 
nem tartják azt fontosnak, vagy nincs rá 
fedezetük, akkor oda a lelkesedés, meg az 
öröm is mindkét oldalon. De mondhatja 
valaki: Az Úr Jézus iránti tiszteletről van 
szó. Ez szépen hangzik. De akkor a szí-
nesre festett istálló képe helyett tegyük 
magunk elé azt a jelenetet, amiről a kö-
vetkezőt olvashatjuk: „Meg fordulék azért, 
hog y lássam a szót, amely velem beszéle, meg-
fordulván pedig láték hét arany g yertyatartót 
és a hét g yertyatartó között hasonlót az ember 
Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél 
aranyövvel körülövezve... a szemei olyanok mint 
a tűzláng... szava pedig olyan mint sok vizek 
zúgása... az ő orcája mint a nap amikor fénylik 
az ő erejében….Mikor pedig láttam Őt, leesém 
az Ő lábaihoz, mint eg y holt.”
Legyen előttünk ez a jelenet, mert mi is 
fogunk találkozni ezzel, amikor az Úr 
Jézus megjelenik a maga dicsőségében. 
„És megfogjuk Őt látni amint van.”

Szívbéli karácsonyi kívánságom a követ-
kező: „A keg yelem leg yen mindazokkal akik 
el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, 
a Jézus Krisztust.”

T. Gyula, Budapest
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Hálás szívvel osztom meg azt a csodála-
tos munkát, melyet az Úr Jézus végzett el 
családom tagjai között, békességet adva! 
Időközönként meglátogattam családom 
távolabbi rokonait, fiatalokat, érdeklődve 
hogylétük, életük dolgai felől. A beszélge-
tések folyamán sokféle dolog jött felszínre, 
örültem, hogy megosztották velem úgy az 
örömüket, mint a terheiket. Tudomásomra 
jutott, hogy két rokon között megszűnt a 
kapcsolat. Meghallgatva az egyik oldalt, 
azok érveléseit, nem gondoltam volna, hogy 
ő ilyen ember, ilyet tesz, mond, hangzott 
el, pedig jó szeretet kapcsolat volt közöt-
tük, míg ez az esemény be nem követke-
zett. Kemény ellenvetés lett úrrá rajtuk, 
na én nem tudok megbocsátani, jól van 
ez így, maradjon magának. 
Bevallom, igen mélyen érintett  ez a meg-
nyilatkozásuk, melyet nem hagyhattam szó 
nélkül. Hiszen az Úr a családban is adott 
feladatot. „Készítsétek meg az Úrnak útját, eg yen-
gessétek az ő ösvényeit.” Lukács 3,4    „Mindez 
pedig Istentől van, aki minket magával megbékél-
tetett a Jézus Krisztus által, és aki  nekünk adta 
a békéltetés szolgálatát.” II.Kor.5:18

Igyekeztem elmondani Isten igazságát, 
hol van a szeretet? Nemcsak azt kell sze-
retni, aki jót tesz, de az ellenséget is. „Én 
pedig azt mondom nektek: szeressétek ellensége-
iteket, áldjátok azokat akik titeket átkoznak.”  
Máté 5,44
Mit mondasz a Miatyánkban? „És bocsásd 
meg a mi vétkeinket miképpen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek.” Máté 6,12
Ez így igaz? Jól meg kell gondolni miként 
teszed dolgaidat. A harag nem építi Isten 
országát. Te mit építesz? „Mert ha megbo-
csátjátok az embereknek az ő vétkeiket, meg-
bocsát nektek is a te mennyei Atyátok.” Máté 
6,14. Van rá lehetőség, hogy hogyan tedd 
ezt. Az Úr mutatja meg. Sok dolgot ad-
tam még át másoknak, amint az Úr tan-
ított. Szeretettel, nem vitatkozva, kiállva 
az igazság mellett. A nagy lehetőséget, az 
ima nagyszerűségét, a közbenjáró imád-
ságot másokért, tudva hogy „Avag y az 
Úrnak lehetetlen é valami…” I. Mózes18,14 
„...és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak 
és kergetnek titeket.” Máté 5,44
Telt az idő, voltak találkozások, melyek 
alkalmával igyekeztem a beszélgetésekbe 

beleszőni az Úr igazságát, ha jöttek a „de, 
és ha” reagálások, melyek között elhang-
zott hogy én nem is haragszom, csak!!! 
Nehéz volt meghajolnom, és nem nézni 
a másik személyét.
Hála és dicsőség az Úr Jézusnak, hogy el-
jött az ideje, mikor Ő szólt egy karácsonyi 
istentiszteleten. Arról szólt az üzenet, hogy 
meg kell bocsátani , és ez mélyen érintette 
az illető szívét, és cselekedett is. Telefonon 
smst küldött, névnapi köszöntést, melyre 
jött a köszönöm válasz. Következő: Boldog 
újévet sms, és ez viszont. Kis idő múlva 
már beszélgető köszöntés, mely alapján  
tudom, hogy ledőlt a fal. Létrejött a bé-
kekötés, melyet az Úr munkált. Hála és 
dicsőség Néki ezért!
Menni kell a megkezdett úton tovább. Ez 
a feladat. Valóban, az Úr csodásan műkö-
dik de útja rejtve van..., de van megoldás, 
ne engedjük, hogy az ellenség töltse be a 
szeretet helyét: „Ha lehetséges, amennyire 
rajtatok áll, minden emberrel békességben 
éljetek.” Róma12,18  

R. Andrásné, Kisvárda

Egy külkereskedelmi irodában dolgoztam, és egy alkalom-
mal jutalomként kaptam egy külföldi utat Moszkvába. Egy 
delegációval mentem. Sok közöm nem volt az ő kereskedelmi 
tárgyalásaikhoz, de ott kellett lennem, és természetesen velük 
tartanom. Még jóval indulás előtt kaptam valahonnan – fog-
almam sincs kitől, honnan – egy nagyon szép bőrkötéses, 
nagybetűs orosz nyelvű Bibliát. Mikor kiderült, hogy utazom 
Moszkvába, megoldódott a problémám, hogy hova viszem, ki-
nek adom. Ismerősöm nem volt az ottani gyülekezetben. Egy 
testvérnőtől – aki már korábban járt Moszkvában a baptista 
gyülekezetben – elkértem a címet, és gondoltam, hogy az Úr 
segítségével lesz majd alkalmam elmenni, és odaadni annak, aki 
éppen ott lesz. Hát egyáltalán nem volt könnyű és egyszerű. 
Az egyik kolléganőm, aki már járt Moszkvában, ígérte, hogy 
eljön velem. Megérkezésünk után 7 óra felé terveztem az indu-
lást. A kolléganőm közölte, nem tud velem jönni, így egyedül 
indultam az ismeretlenbe, nagy izgalommal. Szálláshelyünktől 
nem messze volt egy metró megálló. A lépcsőnél állt egy rendőr, 
őt kérdeztem, mondom a címet, hova akarok menni. Közölte 
velem, hogy szálljak fel erre a metróra, a 4. megállónál száll-
jak le, majd fel a lépcsőn, ott egyenesen, majd balra, később 
jobbra stb. Hát nem túl biztatónak tűnt ez az út. De mennem 
kellett, éreztem a késztetést és a bátorítást. Leszállok a 4. meg-

állónál, fel a lépcsőn, és megálltam: Uram, hogyan tovább? 
Egy asszony – látva tanácstalanságomat – hozzám lép, kérdez, 
mutatom a címet, hova akarok menni. Ő mindjárt mutatja az 
irányt, az első kis utcáig, ott balra, majd jobbra, aztán egye-
nesen, és ez ismétlődött kb. háromszor. Miután már harmad-
szorra kanyargok jobbra, balra, nagy bizonytalanság, félelem 
kezdett úrrá lenni rajtam. Korán indultam, 7-kor, és már 8 is 
elmúlt. 10 óra előtt vissza kell érnem, kezdődik az értekezlet, 
nekem is ott kell lenni, hogy érek vissza. Még meg sem talál-
tam! Annyira úrrá lett rajtam a félelem, sírva könyörögtem, 
Uram segíts! Erre hangot hallok a lelkemben: fordulj vissza a 
főútra. Így tettem, azonnal jön velem szembe egy katonatiszt. 
Kérdeztem, ő mosolyogva mutatott a szemben lévő épületre, 
hogy ott van, amit keresek. Nagy örömmel köszöntem meg az 
Úrnak vezetését, annál is inkább mert láttam hogy a kapunál 
néhányan állnak, nincs bezárva az imaház. Bemutatkoztam, 
örömmel fogadtak, azonnal ismerősök lettünk. Testvérek az 
Úr Jézus Krisztusban. 
Az egyik testvér azonnal szívéhez szorította a Bibliát, hogy ez 
az övé. Nagy öröme volt, vissza is kísértek a metróig és még 
időben fél tíz körül megérkeztem a delegációhoz. Míg élek, erre 
emlékezni fogok, mert jó emlékezni az Úr csodadolgaira.

F.né A. Erzsébet, Bekölce

VAN MEGOLDÁS!

Az Úr megsegített
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Pál apostol mondja. Öltöztethetjük, gon-
dozhatjuk, szépítgethetjük, cicomázhatjuk 
ezt az életet, ha nem megy tönkre, nem lát 
örök életet. De amelyik élet tönkremegy, 
mert megfeledkezett önmagáról, áldo-
zott, éjszakázott másokért, imádkozott 
és böjtölt, szétosztott mindent, az az élet 
ér valamit az örökkévalóságban! Egykor 
Jézus is, valóságosan lemondott az életé-
ről azért, hogy minket megmentsen. Akik 
pedig követik Őt, ők sem sajnálják ezt az 
életüket úgy, mintha ez a nyomorult né-
hány év volna a minden. Lemondani az 
életről ezt jelenti,- Isten kezébe odatenni, 
hogy használja azt, hogy mások számára 
szolgálattá tegye azt. Valamiről lemonda-
ni csak valami másért lehet!
A legnagyobb dolog, amikor valaki Jézusért 
mondd le az életéről, Aki nagypénteken le-
mondott a saját életéről, hogy nekünk vég-
re örök életünk lehessen. Sok ember teszi 
tönkre az életét úgy, hogy abból senkinek 
semmi haszna, sem neki, sem másoknak. 
De aki Jézusért áldozza fel az életét, örök 
életre őrzi meg azt.
A mai napon is libabőrös lesz a hátam, ha 
visszagondolok arra, ami egy órával azután 
történt, hogy én ezeket a szavakat elmond-
tam. Már a templomban, az istentisztelet 
alatt is éreztem a gyomorszájam tájékán 
egy égető érzést. Ezt én gyomorsav túl-
tengésnek tudtam be, amire akkor már 
2-3 hete, gyógyszert is szedtem. De azon 
a vasárnapon ez valahogy felerősödött, 
fájt is, és mivel mindezek miatt egy rossz 
előérzet lett úrrá rajtam, kértem a ke-
rekestelepi szolgatársamat, Szabó Béla 
lelkészkollegámat, hogy vigyen el az ügye-
letre, mondván, hogy „mindjárt kilyukad 
a gyomrom". El is indultunk, sőt útközben 
egy orvos barátomat is felhívtuk, hogy 
hozzá menjünk-e, vagy máshova. Ő az 
l-es Belklinikára irányított. Arra vettük 
az irányt. A többit elmondások alapján tu-
dom csak visszaadni, mert a csónakázó tó 
környékén, leállt a szívem. 
Ekkor jöttek az igazán nagy csodák, ami-
ket elsősorban nem én éltem meg annak, 
hanem mások tartottak csodáknak. 
Az orvos utólagos elmondása alapján azt 
a fajta infarktust kaptam, amibe mindenki 
belehal. Majd hozzátette: Lásd te is! De 
az már nagyon ritka, folytatta, hogy vala-
kivel olyan helyen történik, ahonnan nem 
messze ott található a segítség. Ha mi ak-
kor nem vagyunk úton a klinikára; vagy ha 

a csónakázó tó környékén megállunk, és 
a kollegám pánikba esik, és még ott segít-
ségért kezd kiabálni, ahelyett, amit tett is, 
hogy továbbszáguldott velem a klinikára-
a, ha vasárnap délben az l-es Belklinika 
előtt nem áll ott egy mentős csapat, hoz-
záteszem akkor, amikor még orvos is csak 
kevés van bent a kórházban, akkor „már 
a temetéseden is túl lennénk!" – mond-
ta. De a dolog érdekességét csak tovább 
növeli az, hogy azt a hűtőruhát, ami egy 
egészen új találmány állítólag, amivel 
aztán négy napig hűtöttek, hogy meg-
előzzék a szervi károsodásokat, ponto-
san egy héttel azelőtt kapta a Debreceni 
Klinika. Tudomásom szerint akkor az az 
egy volt egész Magyarországon belőle. 
Nem beszélve arról, hogy szintén orvosi 
szakvélemények szerint, „egy negyedó-
ra újjáélesztés után, nekem nem kellene 
sem itt lenni, sem észnél lenni."  
Az alatt a négy nap alatt, a feleségem és a 
családom a kínok kínját élték át. De min-
den bizonytalanság ellenére, megtartott az 
Úr. Sőt fel is épített. Még a lelkem is bele-
remegett, amikor a visszatérésemkor a gyü-
lekezetünk fennállva köszöntött az Ároni 
áldással. Mára újra alkalmasnak érzem ma-
gam a szolgálatra. Talán még jobban is, 
mint azelőtt. Hiszen Isten megmutatta 
nekem is, rajtam keresztül pedig a csal-
ádom minden tagjának, sok-sok orvos-
nak, és nagyon sok gyülekezeti tagnak, 
ismerősöknek és barátoknak, az emberi 
elme számára felfoghatatlan hatalmát, 
és a legnagyobb szabadítását. Azóta egé-
szen másképpen esik az, amikor megölelem 
a feleségem, vagy ölbe veszem a gyerme-
künket. Másképpen találkozok barátokkal. 
Más az időbeosztása az életemnek, másho-
va teszem a hangsúlyokat. Ezt az utóbbi 
kettőt azért még tökéletesítenem kell. De 
most már, a régi önmagamnál sokkal job-
ban tudom, mit jelent az Ige, amit a 116. 
Zsoltár írója fogalmazott meg „Szeretem 
az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. 
Felém fordította fülét, ezért Őt hívom segítségül, 
amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei, a 
sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúság-
ban és bánatban vag yok. De az Úr nevét hí-
vom segítségül: Ó, Uram, mentsd meg életemet!... 
Megmentettél engem a haláltól, szememet a könny-
hullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe 
előtt járhatok az élők földjén. ...Dicsérjétek az 
Urat!" Zsoltárok 116,1-4,8-9,19b. 

B. Dénes, lelkipásztor

Megüresítem magam

Ha földereng az égi csillag,
Hirdetni: itt az Újszülött,
a napkeleti királyokkal
majd én is útra készülök.

Az ajándékuk drága mirha,
illatos tömjén, dús arany
és én, a koldus, így megyek csak
szegényen, ajándéktalan.

Nincs kincsem, rangom, csak a 
bűnök
nagy halma rakva lelkemen,
kiszórom ezt is, hogy 
szívemben
minél több tiszta hely legyen,

mert így, tudom, hogy 
Betlehembe
nem megyek ajándéktalan:
az lesz a legszentebb ajándék,
hogy megüresítem magam.

Bódás János

Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgé-
sem szavát 
Református lelkész vagyok, 35 éves. Tíz 
esztendeje szolgálok hivatásommal az 
Úrnak, Akiben mindig is hittem. Aztán 
2010. március 28-án, az idei év virágva-
sárnapján, történt valami, ami még jobban 
az Úrhoz láncolt engem, ami még elköte-
lezettebb szolgává tett.
Az említett napon erről az Igéről szólt az 
igehirdetésem. „Ha a búzaszem nem esik a 
földbe, és nem hal meg, eg ymaga marad. De ha 
meghal, sokszoros termést hoz."
Erről hangzottak el a következők. „Ezt a 
földi életet nem kell sajnálni! Hisz mi van 
benne születésünktől fogva? Önzés, ér-
dek, hazugság, bűn, kár és szemét, ahogy 
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Egészen kis gyermek voltam még, amikor egy rokonunk 
azzal a hírrel érkezett: Monte Carlóból magyar nyelvű evan-
géliumi rádióadást sugároznak. Persze ez nem ilyen egy-
szerű természetességgel hangzott el, hanem szinte súgva, 
merthogy ez az adás – mint akkor minden, amit nem a párt 
ellenőrzött – törvényen kívül volt és hivatalból üldözendő... 
Talán nyolc-kilenc éves lehettem ekkor, s jól emlékszem, 
hogy milyen öröm volt, amikor először találta meg édesa-
pám a keresett hullámhoszt... Míg hallgattuk a hol felerő-
södő, hol szinte teljesen eltűnő hangokat, gyermekfejemben 
különös gondolatok születtek, s egy másik világ hirnöke-
ként hallgattam Hevesi Ödönt, akit azóta már személyesen 
is ismerek, s tudom, hogy nem Hevesi, de még csak nem is 
Ödön. Ám az üzenet azóta is visszacseng a szívemben, az 
Isten csodálatos ajándékáról a pálmafáról, s az ennél sokkal 
csodálatosabb ajándékról, az Úr Jézus Krisztusról...
Aztán katona lettem. S egy átvirrasztott éjszaka közben pa-
rányi kis rádiómon egyszercsak a régi-régi szignálra találtam. 
Fáradt voltam, de lelkileg is nagyon megterhelt, s tudom, 
mit jelentett, amikor a szignál után egy alig érthető, távoli 
énekhang azt kezdte énekelni: Ó, mily hű barátunk Jézus, 
minden bajban megsegít... S én csak álltam ott, térdig érő 
hóban, éles lőszerrel töltött gépfegyverrel a nyakamban, ol-
dalamon gázálarccal, meg még négy lőszerrel töltött tárral 

– szóval állig felfegyverezve – és zúgolódó, kesergő szíve-
met lefegyverezte az Isten szeretete... Akkor nem gondol-
tam, hogy erről egyszer majd másoknak is beszélni fogok 
és egyáltalán beszélhetek, hiszen ez a rádió akkor is a til-
tott hallgatni valók közé tartozott, s nekem ezt csak tudni 
kellett, hiszen rádiótávírásznak képeztek ki...
Vajon hányan vannak, akik hozzám hasonlóan különös 
üzeneteket, különös érintéseket kaptak Istentől ezeken 
a bezárhatatlan, határokon és falakon engedély és külö-
nösebb akadály nélkül áthatoló rádióhullámokon keresz-
tül? Ki tudná azt megmondani és felmérni? Most mégis 
teszünk erre egy kísérletet. Mivel néhány nap múlva már 
2011-t írnak, s ebben az esztendőben éppen 50 esztende-
je lesz, hogy elindult a magyar nyelvű evangéliumi adás, 
kérjük írják meg nekünk, milyen megtapasztalásokat, él-
ményeket hozott a közeli és távoli múltban a rádióban fel-
csendülő örömüzenet. 
A borítékra kérjük írják rá : 

„Határtalan örömüzenet” !
Beküldési határidő: február 10. 
Az első 10 beküldőt könyvjutalomban részesítjük!



Karácsonykor szeretjük megajándékozni egymást, 
és bevallom, én is örülök a meglepetéseknek. Most 
egy különleges karácsonyi ajándékról szeretnék be-
számolni kedves olvasóinknak. 
Szentestére készülődve éppen az ünnepi öltözet ki-
választásánál tartottam, amikor megszólalt a telefon. 
Mivel minden perc számított már, hiszen a kisebb 
unokák türelmetlenül várták a csengő megszólalá-
sát, kicsit félve vettem fel a telefont. 
– Halló, a nevemet nem ismerheti, csak postás vagyok 
– szólt bele a telefonba egy kedves női hang. – Van 
nálam valami, amit feltétlenül át kell adnom!
Mondanom sem kell,  furdalta az oldalamat a ki-
váncsiság, de várnom kellett a másnapi istentiszte-
letig, amikor  megkaptam a csomagot, amelyben 
a jól ismert evangélikus költő, Túrmezei Erzsébet 
verses kötete volt. Az első lapon reszketeg kézírás-
sal a következő dedikáció állt: 
„Mert mi Őrá nézünk, Akié a holnap, 
a mindent újjá tévő győzelem!”
Zika Klárának áldást kérő szeretettel

Túrmezei Erzsébet
A kedves, idős diakonissza testvér 1996. júniusában 
így akart bátorítani engem, de vajon hol kallódott 
ez mostanáig? „Postásom” beszámolójából minden 
világossá vált. 
1996-ban, Túrmezei Erzsébet születésnapján, az 
evangélikus otthonban, ahol élt, szeretet vendég-
séget rendeztek, és bemutatták új verses kötetét. 
Én is meghívást kaptam, és az ünnepségről ripor-
tot készítettem. Olyan sokan álltak sorba dediká-
lásért, hogy az enyém végül elmaradt. Amikor már 
minden lecsendesedett, Erzsébet néninek eszébe 
jutottam, és megkérte egyik ismerősét, adja át ne-
kem a könyvét, ám az illető teljesen megfeledkezett 
megbízatásáról. Teltek az évek… 
Túrmezei Erzsébet a mennyei hazába költözött, és 
az említett asszony  is beteg  lett. Egy hívő test-
vér látogatta, aki lassan rájött, hogy nagyon fél a 
haláltól, nem hisz igazán Jézus Krisztus üdvözítő 
kegyelmében – imádkozni kezdtek közösen, hogy 
felragyogjon számára a kereszt. A néninek a bibliáján 
kívül volt még egy fontos olvasnivalója, Túrmezei 
Erzsébet verseskötete. Hogy mikor vette le a polc-
ról, mikor kezdte olvasni a szívhez szóló verseket 
– ez már az Úr titka marad. Későbbi „postásom” 
csak a könyv állapotából következtetett arra, hogy 
sokat forgathatta. Utolsó találkozásuk alkalmával 
is közösen imádkoztak,  és a néni bocsánatot kért 
az Úrtól, amiért először megfeledkezett az ígére-
téről, utána pedig magának akarta megtartani a 
könyvet. Megkérte lelkigondozóját, hogy kutassa 
fel azt a valakit, akit Túrmezei Erzsébet dedikáci-
ója és könyve megillet.
Így ért célba nyolc évvel később Isten nekem szó-
ló üzenete! Számbavettem, mi is történt velem ez 
idő alatt? Csak a legfontosabbakról adhatok szá-
mot, de ez is igazolja Krisztus Urunk mindenek 
feletti hatalmát!
1996. júniusában még nem tudhattam, hogy nagyon 
szeretett édesanyámtól pár hónap múlva véglegesen 
el kell válnom. A súlyos betegség váratlanul érte, 
még nem készült fel az elmenetelre. Sokat tusako-
dott, de az Úr Jézus meggyőzte Őt. Hiszem, hogy 

hozzá érkezett. Nagy űrt hagyott maga után a csalá-
dunkban, bennem különösen, mert igazi társam volt 
földi vándor utamon. Halálával egy időben kedves 
lelki anyámat is elvette tőlem az Úr, s az árvaság 
érzése, a veszteségek megtépázták lelki békémet, 
és ezzel még nem ért véget a sorozat. Betegségek, 
súlyos műtétek, munkahelyi problémák következtek 
– erről az időszakról elmondhatom, hogy teljesen 
a padlóra kerültem. Az Úr azonban nem engedte 
el a kezemet,  türelmesen gyógyítgatott testileg és 
lelkileg egyaránt. 
Nem sokkal később újabb próba következett, igaz, 
ez inkább az akkor még nem hívő fiamat érintette. 
Édesapja 54 évesen rákos beteg lett. Nagyon rám 
terhelődött az, hogy nem hordoztam őt imádságban, 
pedig tudtam, hogy igen messze van Istentől. Éppen 
egy csendeshétre készültem, ahol imaközösséggel 
kezdtük a napot, ami ebben a helyzetben különösen 
nagy ajándék volt; könyöröghettem azért, hogy az Úr 
Jézus irgalma, mentő szeretete elérje őt, amíg még 
nem késő. Esedezésünk meghallgatásra talált, átél-
hettük a csodát: jobban lett és egy év kegyelmi időt 
kapott. Buzgón folytattam az imádságot érte, de az 
Úr ennél többet kívánt tőlem. Amikor újra kórház-
ba került, egyértelmű indíttatást kaptam arra, hogy 
meglátogassam. A Szentlélek vezetését kézzel fog-
hatóan megtapasztalhattam: mindig megadta az 
alkalomhoz illő szavakat, a bátorságot, s bizonyossá-
gom lett afelől, hogy meg akarja menteni. Második 
feleségével és a lányával normális kapcsolatom volt, 
nem akadályozták a látogatásaimat. Az azonban már 
a csodák közé tartozik, hogy teljesen ateista felesége 
nem tiltotta meg a „szent szövegeket” és a hangos 
imát, sőt az Úr rendelt ki olyan alkalmat is, amikor 
csak kettesben voltunk. Isten még azt is megadta, 
hogy elbúcsúzhassunk egymástól, mert a fiamat is ép-
pen akkor küldte oda, amikor magunkban voltunk. 
Halála előtt még imádkozhattam az ágyánál és ő, 
aki akkor már kómában volt, szinte kiabálva mond-
ta utánam az áment, s lehunyt szemei alól folytak a 
könnyei. Amikor eljöttem tőle, megszólalt bennem 
az ige: „megmenekül, mint egy tűzön át.”
A fiamnak – akit nagyon megviselt az édesapja ha-
lála –, mindenről részletesen beszámoltam. Néhány 
évvel később – amikor már ő is megtért –, elmond-
ta, milyen nagy hatással volt rá mindez.
Azóta tudom,  hogy valóban mindennél fontosabb 
a szeretet, ahogy Pál apostol is megírta a „Szeretet 
Himnusz”-ában. Azt látom, hogy még a hívő embe-
rek közül is egyre többen múló földi dolgok oltárán 
áldozzák fel lelki életüket, egészségüket, családi éle-
tüket, pedig az örök hazába csak a krisztusi szeretet-
ből fakadó cselekedeteinket vihetjük magunkkal.
Kedves Testvéreim! Karácsonyi jókívánságként sze-
retném átadni azt, amit a beszámolóm elején leírt 
üzenetből megtanulhattam: az élet gondjai,  fájdal-
mak, veszteségek, csalódások nem szoríthatják ki 
Jézus Krisztust az első helyről, mert csak Vele és 
Általa találjuk meg lelkünk békéjét. Akkor kerülünk 
igazán a helyünkre, ha teljesen átadjuk az életünket 
az Úrnak, feltétel nélkül bízunk szeretetében és újjá 
teremtő hatalmában!

Zika Klára


