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„Én világosságul jöttem a
világba, hogy aki hisz énbennem,
ne maradjon a sötétségben.”
János 12,46
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Különös dolog egy ilyen időben újságot szerkeszteni...
Amikor úgy döntöttünk, hogy ebben az évben háromszor jelentetjük meg az Antenna magazint, és
mindháromszor 40 oldal körüli
terjedelemben, elsősorban a jóval
tartalmasabb magazin szempontja
vezetett minket. Aztán a pandémia
velünk maradása bizonyította, hogy
mind az előkészítő munka, mind
a postázás ugyanezt teszi szükségessé, de egy idő után gazdasági
megfontolások is ugyanebbe az
irányba mutattak. Köszönjük, hogy
sokan imádkoztak értünk és az,
hogy ez a magazin elkészülhetett,
hallgatóink, olvasóink adománya,
imádsága mellett adakozásaiknak
is köszönhető.
Kicsit úgy vagyunk, mint Izsák lehetett, akinek a környezetében élők
betemették a kútjait, de amikor legényei ásni kezdtek, mindig vízre
bukkantak, sőt élő vízre... Isten
néha nem szavakban adja tudtul,
hogy velünk van, de kézzel fogható a gondoskodása.
Ebben az évben három olyan testvérünktől kellett elbúcsúznunk, akik
pillérei voltak a szolgálatunknak.
Az alapító Soproni János, az alapításnál is jelen levő, de hangjával
és kitartó imádságával szolgáló Dr.
Szilvási Teréz és a a Biblia üzenete program hűséges tolmácsolója
Dr. Gerzsenyi László is a mennyei
hazába költözött. Lelkes önkéntes
cikkíróink közül is többen távoztak, de talán legismertebb közülük Nagy Rezső neve. Testvéreink,
munkatársaink hiánya természetesen fájdalmas veszteség, de annak az örömét, hogy bizonyosak
lehetünk abban, hogy az Úr Jézus
gyermekeiként haza értek, semmi
nem feledtetheti.
Búcsú is van tehát bőven, és ez
magazinunk összetételét is meghatározza, de természetesen a „Ne
merüljön feledésbe“ pályázatra írt
anyagok és az előttünk lévő ünnepek is bőséges helyet kapnak.
Imádkozó szeretetükbe ajánlva magunkat, missziónkat, áldott olvasást kíván a lap felelős szerkesztője.
Kulcsár Tibor
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„Az Urat keressétek, akkor élni fogtok…” (Ámós 5,6)
Kati, a középkorú elvált asszony a
Körúton élt, és a vendéglátóiparban
edzett idegzetével el sem tudta képzelni, hogy valaha is eszébe jusson,
hogy öngyilkosságot kíséreljen meg.
De olyan súlyos depresszió lett
úrrá rajta kátyúba jutott
élete egy pontján, hogy
ez a gondolat nem
hagyta nyugodni.
Barátnője egyre
inkább aggódott
miatta, és meg
is mondta neki: Kati, be kell menned a pszichiátriára.
El is intézte számára, hogy fogadják a kórházban.
A tervezett időpont előtt két nappal
Kati lement a Hunyadi téri piacra. Az
újságárushoz érve, kért egy rádióújságot. Adott neki egyet, mire Kati ráförmedt: - Nem ezt kérem. – Mire az
eladó szelíden elétette az összes rádióújságot, amit csak adhatott. Kati
váratlanul elsírta magát: - Ne haragudjon, nem szoktam én ilyen durva
lenni, de most minden összejött, és
kiöntötte búját-baját az ismerős eladónak. Szombat lévén, ő megkérdezte: Van holnapra programja? – Program?
– legyintett - ugyan, már régi nincsenek programjaim. – Akkor legyen itt
3/4 9-kor a piac előtt, jövök, és magammal viszem.
Így örtént, hogy Kati és a bibliaórás
Marika – mert ő volt az újságárus –
vasárnap reggel megjelentek a Skót
Misszióban tartott istentiszteleten.
Majd sietve átmentek a fasori templomba, a 10 órai istentiszteletre. Kati
– aki azelőtt csak az éjféli mise alkalmából látott belülről templomot – követte Marikát, de hogy mennyit értett
az igehirdetésekből, azt csak Isten tud-

ja. De ezzel még nem engedte útjára
újdonsült barátnője, hanem bevitte a
gyülekezeti terembe, ahol igehirdetési
kazettákat lehetett kölcsönözni. Kért
két sorozatot Cseri Kálmán lelkipásztor evangélizációiból. – Ezeket hallgassa, meglátja, hogy hasznát veszi
– ezzel bocsátotta útjára Marika.
Kati, kezében a kazettákkal elindult hazafelé.
Azon gondolkodott,
hogy mit kezdjen
ezekkel, van neki kazettája elég,
tele könnyűzenével, de már azokat
sem hallgatta régen.
Hazaérve, eszébe jutott, hogyha visszajön a
kórházból, és újra találkozik az újságárusnővel, s ő megkérdezi tőle, mi van a kazettákkal,
nem mondhatja, hogy bele sem hallgattam. Betette az első kazettát, hogy
mégis belehallgasson, mi is van rajta.
Egész éjszaka hallgatta, egyiket a
másik után, potyogtak a könnyei
és gyógyult a szíve-lelke… Reggel
a barátnője ott találta a padlón ülve, körülötte a kazetták. - Készülj,
mert elkésünk – mondta a barátnő.
– Én nem megyek sehova. – Hogyhogy nem jössz? Protekcióval szereztem a helyedet, szükséged van rá.
– Nekem már nincs szükségem arra,
mert megtaláltam az Orvosomat. –
Tényleg, megtalálta. Bekapcsolódott
a gyülekezeti életünkbe, hamarosan
fizetett diakónusunk lett, aki nagy
odaadással és szorgalmas munkával
látogatta az öregeket, rászorulókat
és mindnyájuknak beszélt az áldott
Orvosról, Jézusról. Ma is hitben él,
nem mondja, hogy senkinek nem kell
a pszichiátria, de számára elég volt a
gyógyító ige.
Végh Tamás

„Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem
tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és
gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret
az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön:
nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit
akarok, eléri célját, amiért küldtem.“ (Ézs 55,10–11)
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„A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó
időkben némelyek
elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és
ördögi tanításokra hallgatnak...”
(I. Tim 4,1)
Egyre többször találkozom azzal,
hogy alapvető bibliai igazságokat kérdőjeleznek meg olyan emberek, akik
elméletileg élő hitű, bibliaolvasó, gyakorló keresztyének, csak azért, mert
valaki „nagy” ember mást mondott.
Olyan „tanításokat” és írásokat osztanak meg bizonyos keresztyének,
amik nagyon-nagyon messze állnak
a tiszta Igétől. Mégis úgy csinálnak
ezek a hívőnek látszó emberek, mint,
ha valami nagyon komoly igei kincsre bukkantak volna. Biztos vagyok
benne, hogy sok ilyen esetet tudnánk
mindnyájan felsorolni. Elég, ha egy
valamennyire híres ember mond, ír
valamit és az már többnek is számít,
mint a Biblia, legalábbis sokan úgy
tekintenek rá.
Valahogy mindig furcsán érzem magam, ha igei témában folyamatosan
valamelyik nagynevű teológus vagy
igehirdető neve kerül elő, még akkor
is, ha teljesen biblikus és tiszta, amiket mondtak, írtak. De az mégsem
maga az Ige! Lehet hivatkozni arra,
hogy ki, mit értett meg a Bibliából,
de az nem írja felül azt, hogy Isten
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Szentlelke mit akar nekünk üzenni Tegyük fel magunknak a kérdést: ha
az Ő Igéje által.
ennyire gondolkodás és lelki vizsgáMégis, mintha lejjebb adtuk volna lódás nélkül elfogadunk bármit, amit
az Igét magyarázó források tartalmi egy elég felkapott ember mond, akés lelki vizsgálatát. Vannak egyszerű kor hogyan akarunk megállni a nagy
tudatlanságból adódó félremagyará- hitetővel szemben? Hogyan akarunk
zások, amiket gondolkodás nélkül el- kitartani, minden körülmény köfogad sok keresztyén csak azért, mert zött? „Mert sok hitető jött el a viaki mondja annak sok feliratkozója és lágba, akik nem vallják, hogy Jézus
lájkja van. De az még szomorúbb, amiKrisztus testben jött el: ez a hitető és
kor egy-egy tévtanítás egészen szélsőséges módon nyilvánul meg, mégis az antikrisztus.” (2. Jn 1,7)
vannak keresztyének, akiknél nem „Kedvencem”, amikor azzal akarnak
szólal meg az a bizonyos belső vész- lezárni igeértelmezési kérdéseket, hogy
csengő. Például, amikor egy politikus, „Ó, ezek értelmezésbeli apróságok,
aki magát hívő, gyakorló keresztyén- nem üdvösség kérdés!” Miért is van
üdvösségünk? Mert Jézus Krisztus testnek vallja, olyat monben jött el. A hitető
dott, ami 100%-ban
célja a karácson�ellene megy Isten
Igéjének és ráadásul
nyal kapcsolatIsten ereje
még azt is állítotban is az, hogy
Az erőtlen ereje nő,
ta, hogy ezt a Biblia
szóljon minden
ha hinni kezd, félnie nem kell.
alapján mondja („a
másról, akármi
A hit a legnagyobb erő;
homoszexualitás a
másról, csak ne
Biblia szerint nem
Isten ereje – az emberben.
arról, hogy Jézus
bűn”). Meglepődve
Füle Lajos
testté lett. Tegyük
tapasztaltam, hogy
mérlegre, hogy
sok keresztyén ezt
az ünnep kapcsán
minden fenntartás
nélkül elfogadta. A világ (illetve an- mit osztunk meg, akár szóban, akár
nak fejedelme) nagyon erőteljesen az online térben, mert lehet, hogy a
igyekszik elferdíteni és/vagy eltüntetni környezetünk utolsó józan őrállói vaIsten igéjét. Például nemrégiben egy gyunk. S mint ilyenek, felelősséggel
angliai bíróság kimondta, hogy mun- tartozunk, amiről számot kell majd
kahelyi erkölcsi kérdésekben nem le- adnunk. A fent idézett igevers folyhet a Bibliában leírtakat alapul venni. tatása, a 9. vers nagyon kemény és
Érdekes, a Koránról és a Talmudról egyértelmű. Érdekes, hogy ritkán
nem hoztak ilyen döntést...
szoktam hallani mostanában: „Aki
nem marad meg Krisztus tanításában, hanem azon túllép, annak nincs
Istene; aki megmarad a tanításban,
A remete egyszer az erdőben meglátott egy héját, aki éppen húst vitt a
azé az Atya és a Fiú.” (2. Jn 1,9) A
fészkébe, amit aztán kis darabokra szakított és nemcsak a saját fiókáit
kezdő lépés, hogy „ó, ez lényegtelen
etette meg, hanem egy sérült varjúfiókát is.
apróság”, a következő az, hogy „nincs
A remete csodálkozott, hogy a héja megetet egy ilyen kis varjút és azt gonIstene”. És a Sátán elégedetten dördolta: Isten küldött nekem egy jelet. Ő még a kis sérült varjúfiókát sem
zsölheti a kezét, hogy sikerült elérni,
hagyja el. Ő még a héjának is megtanította, hogy etetnie kell egy másik
amit akart.
árván maradt sérült madarat. Isten minden teremtményének megadja
Kedves Olvasó! Kívánom, hogy maazt, amire szüksége van. Nem akarok magam miatt aggódni többé! Isten
radjunk meg Krisztus tanításában.
megmutatta nekem, mit kell tennem. Nem gondoskodom többet élelemről, Isten majd gondoskodik rólam is. Így is tett. Leült az erdőben, nem
Másra nem éri meg hallgatni, csak
mozdult el a helyéről, csak imádkozott. Három nap és három éjjel nem
veszíthetünk vele, akárki, akármit is
evett, nem ivott, csak imádkozott. Három nap után annyira legyengült,
mond. Mert nincs nagyobb név Jézus
hogy a kezét sem tudta felemelni. A nagy gyengeség miatt elaludt. Álmában
Krisztusnál, akinek szava örök és
megjelent egy angyal.
változhatatlan: „Én vagyok az út, az
Az angyal összevonta szemöldökét és azt mondta:
igazság és az élet; senki sem mehet
- A jel valóban neked szólt. De azért, hogy megtanuld utánozni a héját!
az Atyához, csak énáltalam.” (Jn 14,6)
(forrás: http://tanulsagos.lapunk.hu)
Nemeshegyi Zoltán
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A gyöngék imája
Jó Uram, aki egyként letekintesz
bogárra, hegyre, völgyre,
virágra, főre, szétmáló göröngyre, –
Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz
csak nagyon–nagyon gyönge.
Mert pókháló és köd a szív,
selyemszőttes az álom,
pehelykönnyű és szinte–szinte semmi
s én erőtlen kezem
még azt sem tudja Hozzádig emelni.
De azért vágyaim ne dobáld a sárba,
ami az Óceánnak
legdrágább, legkönnyesebb gyöngye!
Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz
csak gyönge, nagyon gyönge.
Dsida Jenő

Betűk

Sokféle betű van – van kisebb és nagyobb,
Rövidebb és hosszabb; van, mely dísztől
ragyog;
Van egész egyszerű, álló, vagy dőlt alak;
Van aztán olyan is, mely vékony, más vastag.
Ki–ki maga helyén, a maga sorjába‘
Alkotják e könyvet szép harmóniába.
Hogy elmélkedém e sok betű felett,
Egy példázat jelzé, illeté lelkemet.
Hogy az Isten népe is egy élő Biblia,
Minden egyes hívő egy–egy betű abba‘.
Ez eleven könyvnek te is betűje vagy;
Minőséged szerint lehetsz kicsiny, vagy nagy.
A jó égi Mester jelölt néked helyet.
Ne tekints más felé, üdvöd csak itt leled.
Úgy lehet, csak egy kis közönséges ‘i‘ vagy,
Ámde hivatásod igen fontos és nagy,
Ha előtted „h” áll és „v” követ téged:
‘Hív‘–nek olvastatol, jelentve hűséget.
Ámde ha kicsúszol társaid köréből,
Szereped kiesik jelentőségéből…
Avagy talán „g” vagy, e szóban, hogy
„igaz”,
De nem tűröd meg a „i”–t, ne előzzön
meg az,
Ellenben, látod, „gaz” szó jön ki vele…
Ne légy türelmetlen, vesd el önhittséged;
Ne tartsd magad nagyra, a kis pontot
se nézd le;
Inkább szállj magadba, és helyeddel érd be.
Mert a kis pont is van ám olyan fontos,
Mint a felkiáltójel, az „hárihorgos”!
Ő jelöli azt meg, hol a mondat vége,
Aztán sok betűnek szintén ő az éke.
Azért én azt mondom, legyen köztünk béke,
Becsüljük meg egymást, éljünk egyetértve,
Hogy ki minket olvas, újuljon szívébe‘,
Elhagyva a gonoszt, Jézushoz megtérjen…
Ez a hivatásunk, ezért adjunk kezet.
Kívánom, hogy az Úr áldjon meg titeket!

„…őrállóul adtalak én téged… hogy
ha szót hallasz a számból, intsd meg
őket az én nevemben…!” (Ez 3,17-19)
Múlt héten megálltam egy beteg ágyánál, és elkezdtünk beszélgetni. Idős
asszony volt, és egyszer csak megszólalt: „Ma kivégeznek engem, már
felsorakoztak a katonák.” Nagy szánalom fogott el, és vigasztalni kezdtem,
majd imádkoztunk. Elmondtam ezt az
esetet az egyik testvéremnek, mire ő
megkérdezte: és megkérdezted-e, hogy
melyik bűnéért végzik ki? Eszembe
sem jutott – mondtam. Eddig csak
az asszonyért imádkoztam, de most
elkezdtem magamért is.
Uram! Te őrállóul rendeltél engem,
ehelyett én a Te nevedben betakargattam és altattam. A bűn gyötrése
alól felszabadultam ugyan, mert az
Úr Jézus Krisztus megígérte, hogy
minden bevallott bűnt megbocsát és
a háta mögé veti, de itt maradt a tanulság. Ne a magam eszére támaszkodjam, hanem hű sáfárként bontsam
ki a – valószínűleg – már régen cipelt
bűnt, segítsek megvallásában, hogy
ez az asszony és a többi rám bízott is
az Úr Jézus Krisztus által elnyerje a
valódi szabadságot. Eszembe jutott
egy misszionáriusi történet, amikor
az idős bennszülöttet megkérdezték,

hogy hisz-e Krisztusban, mire ő –
Lázár történetére utalva – mondta:
engem is bepólyált a bűn, és kértem
Jézus Krisztust, hogy bontson ki, és
ő megtette. Írni nem tudott, de ez a
bizonyság hűen tanúsította az Úrral
való kapcsolatát. Eszembe jutott még
az a sok igehirdetés is, ami a hamis
sáfárokról, igehirdetőkről hangzik
műsoraitokban. Hála Istennek! Ezért
örülök annak, hogy leleplezve ezt a
komoly bűnt, szégyenkezve bevallhatom azért, hogy igével szolgáló társaim elkerüljék a hasonló bukásokat.
Az Úr Jézus Krisztus bocsánatát,
szabadítását élvezve törekszem arra,
hogy ne altató szolgálatot végezzek az
Ő Nagy Szent Nevében, hanem sokakat elsegíthessek a bűn meglátására,
bűnbánatra, hogy ezt a szabadítást
a betegágyon is sok ember átélje és
boldogan vallja, hogy Jézus Krisztus
az én Megváltóm, Úr az Atyaisten dicsőségére. Kértem az Urat, ha már
alkalmatlannak ítél az Ő szolgálatára – mert az vagyok –, akkor emeljen ki belőle.
Várva az Ő válaszát hálával köszönöm
a bocsánatát. Azért írtam le mindezt,
hogy okulva bűnömön, mások el ne
kövessenek hasonlót.
Szeretettel:
K. Imréné

Hmmm...
Egy idős néger rabszolgaként dolgozott valakinél, aki semmit nem törődött a keresztyénséggel. Kedvenc szórakozása az volt, hogy élcelődött a színes bőrű rabszolgával. Megkérdezte: „Sambo, nem félsz attól,
hogy az ördög elvisz?” „Nem félek” - válaszolta a néger. „Sambo, gyakran támad téged az ördög?” - kérdezte ismét. „Gyakran” - válaszolta
a néger, miközben mosolygott és ragyogtak fehér fogai. „Mit csinálsz
ilyenkor?” „Föltekintek a mennybe és ezt mondom: „Mester, vigyázz a
tulajdonodra!”

* * *

Egyszer egy ateista azt mondta egy hívőnek, hogy teljesen lehetetlen
hinni bármely olyan könyvnek, amelynek a szerzője ismeretlen.
A hívő azt kérdezte tőle, hogy tudjuk-e, ki állította össze a szorzótáblát? ,,Nem” – válaszolta a másik.
,,Akkor ön nyilván nem is fogadja el?” – kérdezte a hívő.
A szkeptikus azt mondta erre: ,,Dehogynem, hiszek neki, hiszen jól
működik.”
,,Épp így a Biblia is” – felelte a hívő.
A legjobb befektetés, amin csak nyerhetsz, a bibliaolvasás!
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Nem tudom Olva
sóim hogy vannak
vele, de én már többször kaptam magam
azon, hogy a sokszor
olvasott, jól ismert
történeteket meghallva, szinte kikapcsol az agyam, s már
előre tudom, hogy mi is lesz az üzenet,
mert hát erről ezt szokták mondani.
Itt van például a samáriai asszony története, akinek öt férje volt, s az akivel
most él, már nem is a férje. Hát igen.
Nem egy követésre méltó életpálya.
Isten se így tervezte, hiszen a házasságot egy életre szóló kapcsolatnak
alkotta, ahol mindkét fél hűségesen
ragaszkodik a párjához.
Mi vezetett akkor ide? Nem tudjuk.
Lehet, hogy az első férj volt a hibás,
aki csak alkalmi kalandnak akarta ezt a nőt, s aztán már elbocsátott
asszonyként nem volt éppen könnyű
helyzetben. Sokan ugyanis, sajnos
nem sokra becsülték abban az időben a nőket, s voltak olyanok, akik
egy éjszaka erejéig vettek el egy as�szonyt, s aztán reggel elbocsátották.
Szörnyű meggyalázása ez a házasság
Isten által teremtett szentségének, de
úgy tűnik a bűnre hajlamos emberi
természetünk mindenre képes annak
érdekében, hogy Istent is kifizessük,
legalábbis látszólag, s közben azt tegyük, amire önző, bűnös szívünk késztet. Természetesen a Mindenhatót nem
lehet ilyen olcsó trükkökkel becsapni,
Ő a szíveket vizsgálja, s nincs semmi,
ami rejtve volna előtte, ez csak amolyan önámítás, annak is a meglehetősen átlátszó fajtája.
Persze az is lehet, hogy az asszonyt
se kellett félteni, s ő volt az, aki miatt megromlott a házassága. Nem
tudjuk. Nem árulja el a Biblia, mert
nem is ez a lényeg, hiszen Isten szemében nincs kicsit elveszett ember,
és nagyon elveszett sincs. Csak elveszett van, akiért Jézus idejött erre a
Földre és feláldozta az életét.
Mint az elején írtam, én most egy kicsit
más oldalról szeretnék a történethez

közelíteni, mert a megromlott házasságon, s Isten megmentő szeretetén
túl, olyan dolgok is benne vannak ebben a bibliai szakaszban, ami mindnyájunkat közelről érint, éljünk bár
a legszentebb házasságban vagy akár
egyedül, de Istennek tetsző módon. Ez
a valami pedig az előítéletek kérdése.
Mert ugye, a legtöbbünknek megvan
a véleménye arról, aki úgy cserélgeti
a párját, legyen az férfi vagy nő, mint
más a cipőjét, vagy a koszos pulóverét. Nem is követendő ez az életvitel,
Isten se ért vele egyet, de a történetből
az is világosan látszik, hogy nem úgy
áll ehhez az asszonyhoz Urunk, mint
egy lepráshoz vagy mint egy koszos
kutyához. Embernek tekinti, szóba
áll vele, nem kezdi el se kioktatni, se
ledorongolni, hiszen ismeri a szíve titkos fájdalmait is, s megpróbál segíteni
neki, mégpedig úgy, hogy az asszonyban felébredjen először a kíváncsiság,
s aztán a vágy valami után, amit talán
még meg se tud fogalmazni, hogy mi
is az, csak talán sejti, hogy itt valami
rendkívüli dologgal vagy
rendkívüli személ�lyel került kapcsolatba.
Jobban átgondolva a
történetet,
rá kellett döbbennem, hogy
többféle előítéletet találhatunk ebben a
jól ismert leckében, hiszen nemcsak
az „ilyenféle nőkkel” szemben vannak sokakban vaskos vélemények
(mint ahogy ez annak idején is meglehetett, ezért kellett az asszonynak
délben menni a kútra), hanem a nemek közti előítéletek kérdése is létező valóság volt akkor is, és ma is
az. A férfiaknak sokszor megvolt, és
megvan a véleménye a nőkről, s ez a
legtöbbször nem éppen pozitív, persze tisztelet a kivételnek, mert ilyen
is van, hála Istennek, és viszont. Kár,
hogy így van, hiszen Isten nem vetélytársaknak teremtett minket, hanem segítőtársaknak, akik valóban

sok mindent másképp látnak, és sok
mindenben különböznek is, de éppen
ez által tudják kiegészíteni egymást.
Erre kellene koncentrálnunk, s akkor rájönnénk, hogy mennyi áldást
rejtett el Isten a különbözőségekben,
nem pedig átkot, mint ahogy sokszor
gondoljuk.
Aztán a különféle etnikumok is előszeretettel tudják a másikról, hogy mi
a baj velük. A zsidók például nem beszéltek a samáriaiakkal, s viszont, a
samáriaiak is ellenszenvvel viseltettek
a zsidókkal szemben, s ez a gyűlölködés szépen öröklődött apáról-fiúra.
Nincs ez másként ma sem. Egyik nép
ellenszenvvel viseltetik a másikkal
szemben, s ennek hangot is ad, legyen
bár nyelvi, vagy bőrszínbeli különbség, s talán már meg se lehet mondani, hogy ez az ősi gyűlölködés honnan
indult, csak éppen van, s mindenki
tudja, hogy jogos és valós, és persze
a másik a hibás, nem pedig én.
Ezekre a szinte feloldhatatlan előítéletekre és ellenséges életérzésekre is
igaz, hogy azért jött az Emberfia,
hogy a Sátán munkáját lerontsa. És lerombolja
az ember és ember közötti elválasztófalakat, épp
úgy, mint ahogy
azt 2000 évvel ezelőtt is megtette, ott
Sikárban, a Jákób kútjánál. S ahogy ma is képes megtenni, ha engedjük, hogy szóba álljon
velünk, s rámutasson életünk megoldhatatlannak tűnő kérdéseire, és megelégíthesse emésztő szomjúságunkat
azzal az élő vízzel, melyet egyedül ő
képes adni nekünk. De Ő ma is adja,
ha kérjük. „Mert nem olyan főpapunk
van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett
mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk
tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és
kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” (Zsid 4,15-16)
Kulcsár Anikó
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Munkatársaink, önkénteseink egészségéért sokan imádkoznak. Hónapok
óta azt mondhattuk, hogy Isten különös módon megőrízte eddig a MERA
önkénteseit, munkatársait a járványtól. Sajnos, most arról kell beszámolnunk, hogy a koronavírus járvány a
MERA munkatársait sem kerülte el.
Több munkatársunk családjában is
megjelent.
Fájdalmas veszteségként éljük meg,
hogy Dr. Szilvási Teréz testvérnőnk
– Dr. Harmatta János felesége – többé már nem végezheti áldozatos háttérmunkáját, hiszen ez év tavaszán a
mennyei hazába költözött.
Férjével együtt az alapítástól kezdődően részesei voltak a MERA munkájának. Hosszú éveken keresztül
nyitotta meg otthonát a munkatársi
megbeszélésekre, mindig kész volt
segíteni, és sok éven át adta hangját
a műsorokhoz. Ő olvasta fel – többek
között – az Amerikában élt Mátrainé
Fülöp Irma írásait is. Nyugdíjazásáig
főorvosként dolgozott, de ez nem gátolta abban, hogy ahol segítségre volt
szükség, ott készségesen és odaadóan
felvállalja a segítő szerepét. Miután
egészsége gyengült, akkor is állandó
imatámogatóként volt jelen a MERA,
de még számos más missziós szervezet munkájában.
Szerénysége és áldozatkészsége mindannyiunk előtt példa. Emlékét nemcsak
őrizzük, de példáját követni törekszünk. Ezúton is kívánjuk Isten vigasztalását kuratóriumunk alelnökének,
Dr Harmatta János testvérünknek,
akivel több, mint 53 éven keresztül
éltek házasságban, áldást jelentve sok
missziónak és közösségnek.
Testvérnőnk emlékére hadd idézzük
fel azoknak a soroknak egy részletét, melyet Dr Vejkey Imre képviselő, a parlamenti imacsoport vezetője
küldött a temetésre. Különös módon
nem mondhatta el, hiszen éppen abban az időben ő maga és családja is
átesett a covid fertőzésen.
Szeretett gyászoló Testvéreim!
Nehéz ilyenkor mit mondani! Nehéz,
mert nekünk, mély fájdalom az ő hiánya és tehetetlennek érezzük magun-

2021 / 3

kat, mert nem tudunk változtatni azon
a tényen, hogy már nincs közöttünk!
Fájdalmunkra csak az ima és az idő
ad gyógyírt, továbbá az, hogy tudjuk, hogy ha nincs itt, akkor máshol
van, ott, ahol már az örök világosság
fényeskedik neki!
Szeretteim körében Teréz testvérünk

rá omlik a hétköznapok áldozatosan
szürke munkájában, hogy egyedül
az maradjon belőlünk fenn, ami már
nem por többé, hanem világosság.”
„A hétköznap olyan elemi iskolája
Istennek, melyben a legmagasabb
tudást tanítják. Mikor hát látszólag
legjelentéktelenebb munkánknak engedelmeskedünk, jó tudnunk, hogy
annak – sőt éppen annak – maga
Isten a gazdája. A „nagy feladatoknak” sokszor mi magunk vagyunk
a megrendelői. De a kicsiny, szürke, terhes gondok, minden bizonnyal
Istentől valók. Teljesítésük hasonló az
imádsághoz, s minden körülmények
közt Isten szolgálatát jelenti. S az érte járó fizetség is éppoly észrevétlen
és csendes, mint magának Istennek
a jelenléte. Éppoly észrevétlen, de
éppoly bizonyos is.”

volt az első, aki covidban elszólíttatott!
Megrendülve állok! Látom, ahogyan a
vírus tombol! Teréz testvérünk halála arra indított, hogy Nagypéntektől
minden péntek reggel, a covid elmúlása érdekében, imára hívtam fel
honfitársainkat és az egész világot!
Csodálatos, hogy Teca még halálával is, az egész emberiségért való
imára isnpirált!
Teca istenarcú keresztény emberként
egy keresztény Európába született.
Bár Európa, ezalatt a 79 év alatt elveszítette kereszténységét, de Teca,
Ő nem, Ő mindvégig csak erősödött
benne!
Soha nem tagadta meg keresztény
gyökereit és hitét! Ő a kommunizmusban is Istennel és hittel valósította meg törekvéseit! Nem a külső
világában kereste az üdvösséget,
mert tudta, hogy az Isten szeretet és
az embertársaink iránti szeretet, az
ember éltető eleme!
Ő tudta, hogy az önfeláldozó szeretet, nélkülözhetetlenebb az önmegvalósításnál és a jólétnél!
Ő tudta, hogy az Úr nem hőstetteket vár tőlünk, hanem szeretet és
szolgálatot!
Pilinszky János sorai jutnak eszembe:
„Porból vagyunk és porrá leszünk.
De mindaz, ami por belőlünk, por-

Szeretett gyászoló Testvéreim! Ez
Teca öröksége! Ezzel az örökséggel
hagyott itt bennünket, hogy mi is
öltsük magunkra az alázatosságot,
mert „Isten a kevélyekkel szembe
száll, az alázatosaknak viszont kegyelmet ad!“
Teca ennek a kegyelemnek az erejével azt a jó harcot megharcolta,
melyre születésekor küldetést kapott!
Megőrizte hitét és a jó lelkiismeretét!
Dr Vejkey Imre

TÚL E VILÁGON
Túl e világon, egy áldott reggel,
Ha Üdvözítőnk majd megjelen’,
A földi küzdés örömre válik
Túl e világon, túl mindenen.
Túl e világon ragyog az égbolt,
Nincs viharfelhő, nincs félelem.
Vígság az élet és ott az élet,
Túl e világon, ó, végtelen.
Túl e világon majd viszontlátom
Sok–sok szerettem s érezhetem,
Örök hazámba’ ím igazába’
Búcsú és válás már nem leszen.
Virgil P. Brock
ford.: Somogyi Géza
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Egyik unokám születésnapjára egy kis
fénykép albumot
állítottam össze.
Keresgélés közben
egy régi-régi fotó
is a kezembe került, amely családi
emlékek, boldog és
szomorú események sorát idézte fel
bennem. A képen Édesanyám látható az öccsével, mellette barnára sült,
kisportolt fiatalember, az Édesapám.
Azon a nyáron ismerkedtek meg.
Anyai nagyszüleim a trianoni békediktátum után hagyták el a Székelyföldet,
de 1938-ig minden nyarat otthon,
Marosludason töltöttek. 39-ben már
nem kaptak útlevelet, ezért nyaraltak a Balatonnál. A 17 éves bájos ifjú
hölgy csak az öccse kíséretében sétálhatott, s egyik alkalommal a parton,
vágyakozva nézegették a vitorlásokat, melyek egymás után indultak ki
a kikötőből. A kölcsönzős Nyers bácsi
– nem véletlenül a fiatalok kedvence –
észrevéve a sóvárogva álldogáló testvéreket, felajánlotta, hogy szól egyik
fiatal barátjának, aki szenvedélyes
vitorlázóként saját hajójával szeli a
Balaton vizét. - Szívesen elviszi magukat egy útra – jött vissza huncut
mosollyal, nyomában egy szőke fiatalemberrel. - Nyugodtan elmehetnek
vele – mondta a tétovázó fiataloknak
– kezeskedem érte. Hát így indult el,
majd teljesedett ki szüleim szerelme.
Az én első találkozásom ezzel a balatoni üdülőhellyel, későbbi otthonommal, nem éppen mindennapi.
Amikor a család elhatározta, hogy
itt épít nyaralót, Édesanyám éppen
áldott állapotban volt velem. 1944 tavaszától ő ellenőrizte az építési munkálatokat, s csak a szülés idejére tért
vissza Budapestre. Elkészült a ház,
én megszülettem, de a háború miatt az új nyaralót a család helyett az
orosz katonák „avatták fel”. Lovakat
tartottak a szobában, a kályhában
könyvekkel tüzeltek.
Amikor Édesapám hazakerült a hadifogságból, a budapesti családi üzem

újjáépítése várt rá. Ő ugyan jogi egyetemet végzett, de édesapja és testvére korai halála miatt át kellett vennie
a gyár vezetését. Mire újra beindult
a termelés, beütött a krach: 1949.
Karácsonyán államosították az üzemet és a mellette álló családi házat.
Az alkalmazottak ragaszkodását bizonyítja, hogy előre figyelmeztették
Édesapámat a várható eseményekre, és valósággal könyörögtek neki:
helyezze biztonságba a családját (a
húgom féléves volt). Hosszas rábeszélés után és Édesanyám könyörgésére
végül levitt minket a nyaralóba, de
nem hitte el, hogy ez megtörténhet,
ezért rögtön vissza is fordult. A gyár
közelében hűséges emberei várták,
ennek köszönhette, hogy nem vitték
el a Hortobágyra, hanem még utánunk jöhetett. Persze a nyaralót is
államosították, de lakóként ott maradhattunk.
1950-ben ott kezdtem iskolába járni.
Külön padba ültettek, amire ráragasztották: „Le a kapitalistákkal!”Az
egészből semmit sem értettem, csak az
fájt, hogy a falubeli gyerekeknek megtiltották, hogy barátkozzanak velem.
Az első években Édesanyám az erdőre járt facsemetét ültetni, nyáron
a nyaralóknak főzött.
Édesapám
favágó volt,
illetve zsákolt a cséplőgép mellett.
Emlékszem,
mennyi mindennel próbálkozott:
egy időben
méhészkedett, vándorolt a kaptárakkal, s egyegy hűséges barát jóvoltából alkalmi
munkákhoz is jutott. Később, a nyári
idényben különböző üdülőkben dolgozhattak sok hasonló deklasszált
elem társaságában.
Az iskolában, a kezdeti megaláztatások után akadtak együtt érző osztálytársak, akikből később barátok lettek.
Hálásan emlékszem egy csodálatos

tanár házaspárra, akiknek sokat köszönhetek. Mária néni megtanított a
versek, az irodalom szeretetére, jóvoltából még szavaló versenyekre is
eljuthattam. A férje pedig nem csak
remek történelem tanár volt, hanem
mindig kiállt a tanítványai mellett.
Neki köszönhetem, hogy felvettek a
siófoki gimnáziumba. Nem véletlen,
hogy később én is magyar-történelem
szakos tanári diplomát szereztem.
Még sokáig inkább az igazságtalanságok, s a szüleink küzdelmes élete
határozta meg a mindennapjainkat.
Persze ez így még sem egészen igaz.
Mennyire örültünk a húgommal, ha
engedélyt kaptunk a korcsolyázásra
(gyerekkorunkban befagyott a víz a
Balaton partján), s a közös felkurblizható korcsolya egyik lábról a másikra vándorolt. Akkor még nem volt
így kiépítve a part, a gyerekek kedves
búvóhelye a nádas volt, „külön-bejáratú” köveinkkel. Micsoda élményt
jelentett bámulni a túlsó part színe
változásainak pompáját. Szerettem
a „kápolna” csöndjét is, csak úgy leülni a kertjében és elpanaszolni a Jó
Istennek a gyermeki fájdalmakat.
Persze sok megköszönni valóm is volt:
mennyi bajtól óvott meg a „gyermekek nagy Barátja”.
Egyik emlékezetes
esetem, amikor egy
idős nénihez kellett
csomagot elvinni,
de hiába kiabáltam,
nem jött kinyitni a
kaput. Mit tehettem?
Át akartam mászni
a kapun, de ahogy a
lábamat a belső kilincsre tettem, az kiesett alólam, s az egyik csuklómmal
fennakadtam a kerítés lándzsáján.
Nem tudom, hogyan sikerült kiszabadítani a kezem? Szerencsémre a
közelben volt az orvosi rendelő, így
kapcsokkal és tetanusszal megúsztam a kalandot.
S mennyit kacagtunk, amikor az iskolásokat kivezényelték gyapotot szedni!
Hatalmas gumicsizmákban próbáltunk
megbirkózni a zsombékos területtel,
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amelyen néhol olyan magasan állt a
víz, hogy a csizmánkba is befolyt. Mi,
gyerekek, hála Istennek, nem fogtuk
fel a rendszer abszurditását, örültünk
a jó kis náthának, amivel pár napig
otthon maradhattunk.
Korán munkába kellett állnunk. A közelben lévő cukrászdában fagylaltot
árultunk, amit nagyon élveztünk, hiszen a téli bezártság után a cukrászda
vidám hangulata olyan volt, mint egy
izgalmas színi előadás. Alig vártuk,
hogy a téli álmát alvó üdülő telep ismét benépesedjen. Megjelenjenek
az ismerős családok, jó volt újra találkozni a barátokkal. No és a finom
islerek! Naponta egyet megehettünk,
de az 1 Ft 50 fillért még mi is megengedhettük magunknak.
A gimnázium második osztályát már
Budapesten folytattam. A szüleim és
a húgom továbbra is ott maradtak,
amíg aztán a házat, amelyben persze csak lakók voltunk, a kisajátított
révcsárda ellenében, annak tulajdonosa kapta meg.

* * *

Karácsonyhoz közeledve, jó érzéssel
gondolok a régi, gyerekkori ünnepekre. Nem a szegénység, a szomorúság
jut eszembe, hanem a bensőséges
szeretet, s az abból fakadó találékonyság, az öröm szerzés vágya… Ma
sem értem, hogy tudtak olyan emlékezetes Karácsony-estéket teremteni
a Szüleink. Együtt énekeltünk, saját
készítésű ajándékokat adtunk egymásnak, aztán Édesapám felhúzta
a kurblis lemezjátszót, amelyen sercegve forogtak a bakelit lemezek, de
mi áhítattal hallgattuk a szép karácsonyi énekeket.
Zika Klára

Lelkünk kertjében vannak páfrányok és vannak virágok. A virágok
legjobban napsütésben nőnek, a
páfrányok pedig az árnyékban. Ott
van a türelem páfránya és a szelídség páfránya. És Ő bennünket az
árnyékba visz - megpróbáltatások
és szomorúságok, betegségek és
szenvedések árnyékába. De áldott
árnyék ez, mert ez a Mindenható
árnyéka... (Zsolt 91,1).
Az Úr nem azért vigasztal meg,
hogy megvigasztaltakká, hanem
hogy vigasztalókká legyünk (2.Kor
1,4).
Vida Sándor gyűjtése

Teljesen fiatalon kerültem egy bányászkerületbe. Borzalmas helyzet
volt ott, egyszerűen borzalmas. Az
emberek mind ateisták voltak. Lassan
azonban összegyűlt a férfiaknak egy
kis köre, akik hitre jutottak. Csupa fiatal férfi 20 és 30 között. Isten gyűjtötte őket a kereszt zászlaja alá, úgy
jutottak hitre. S egy napon így szóltak
a férfiak: „Te, Busch – valamennyien
tegeztük egymást –, itt meg itt lakik
valaki, aki szerencsétlenül járt a tárnában. Egy kő a hátgerincére esett,
és deréktól lefelé megbénult.” Ehhez
gyakran egy kis ütés is elég. „Antalnak
hívják, s a fiú nagyon kétségbeesett.
Bénán engedték ki a kórházból. Menj
már el hozzá!”
Elindultam tehát, hogy Antalt meglátogassam. Azóta a mennyben van,
úgyhogy bátran beszélhetek róla.
Ahogy belépek a szobába, ott elszabadul a pokol. A beteg tolószékben
ül, körülötte a cimborái kártyával a
kezükben, és káromkodás, ordítozás,
pálinka! Amint észrevesznek, egy pillanatra csend lesz. Majd rákezdte a
szerencsétlenül járt, nagy, erős ember, még most is magam előtt látom.
„Te, pap! Mit akarsz te itt? Hol volt az

Elnézést, hogy csak most
írok, de a kezem még most
se a régi. Átestem a betegségen, de
hála legyen az áldott Orvosnak,
megmenekültem. Megkaptam az
Antennákat és a Hírlevelet is. Az
Antennákat a lányom és egy nőtestvér elosztották. Én még imádkozni se tudtam, csak egy ének jutott
folyton az eszembe. Nem ajánlatos
a megtérést halogatni, mert nem
tudjuk mit hoz a következő óra. „Ma
még lehet, ma még szabad, borulj
le a kereszt alatt!”
„Azért nem csüggedünk: sőt, ha a
mi külső emberünk megromol is,
a belső mindazáltal napról-napra
újul.” (2Kor 4,16) Nagyot tanított
velem az én Uram, mikor egy kicsit
jobban lettem és ki tudtam menni
a kertbe: a virágok olyan pompával
dicsőítették Istent, mint még soha.

Istened, amikor a kő a hátamra esett?
Ha van Isten, hogy engedhetett meg
ilyet? Miért nyomorított meg így?”
Olyan lesújtó volt, hogy egy szót sem
tudtam szólni. Elmentem csöndesen.
Néha világosan megmutatkozik, hogy
a pokol már itt kezdődik a Földön. A
pokol az Isten nélküli világ, tele kétségbeeséssel. Néhány bányász azonban
– igazi keresztyének voltak – törődni kezdtek vele. Megmutatták neki az
utat Krisztushoz. Nagy változás ment
végbe az életében.
Később egyszer ismét meglátogattam.
Nekem felejthetetlen ez a találkozás.
Antal kinn ült tolószékében a napsütéses utcán. Háza mellett, ahol lakott,
volt egy kis lépcső, arra letelepedve,
megkérdeztem őt: „Antal, hogy vagy?”
„Ó, felelte, csodálatosan! Tudod, mióta
Jézus a családunkba költözött, minden nap...minden nap – keresgélte a
szavakat –...minden nap olyan, mint
egy nappal karácsony előtt!…

Wilhelm Busch

Variációk egy témára –
Evangéliumi Kiadó

Dacoltak a zord idővel és nem lógatták a fejüket, mint én. Az első
utam a templomig keserves volt,
de hazafelé szárnyakat kaptam. Én
hűtlen voltam, de az Úr hű maradt
hozzám, és az Antenna egy példánya ott volt a templomban. Nagyon
szépen köszönöm a testvérek jóságát, hűségét. Ne fáradjanak bele ebbe a nemes munkába és továbbra is
hirdessék az élő Igét.
„…Ha imádkoznak és keresik az
én orcámat, és megtérnek gonosz
útjaikról, én is meghallgatom a
mennyből, megbocsátom vétküket és meggyógyítom országukat.”
(2Krón 7,14)
Isten gazdag áldását kívánom az
életükre, munkájukra. Áldást, békességet!
P. Ferencné, Kárpátalja
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Hallgatom a híreket: mentési, kimenekítési akció egy távoli országból.
Háborús helyzet, élet-halál küzdelem, rettegés, menekülés. Elképzelem
a helyzetet: miken mennek keresztül
az emberek?
És ha én is a kimentendők között
lennék? Forróság, éhség, szomjúság,
várakozás. Előttem százak, utánam
százak, rengeteg az ember, körülöttünk fegyveresek. Az országunk romokban. Az otthonunk
sincs többé. Ígéret, hogy
külföldre szállítanak,
ahol végre békében élhetünk. Fogynak a mentési
napok. Igyekezzünk már!
Szállnak a gépek. Mikor
érünk már oda? Végre,
rövidebb a sor. Ebbe a
gépbe biztos bejutok. Jaj!
Micsoda? Felszállt az utolsó repülőgép? Itt hagytak minket? Itt hagytak
engem? Lezárult a menekülés lehetősége? Mi lesz velünk? Mi lesz velem?
Milyen rettenet vár rám? Bántani
fognak! Meg fogok halni! Jaj, jaj, jaj!

Elképzelem, picit próbálom átélni az
otthagyottak rettenetes helyzetét.
Napokig csak vonszolom magamat
a hír hallattán, jajgat a lelkem, sajnálom a sok-sok embert, éjjel-nappal imádkozom értük. Aztán más
felé fordulnak a gondolataim: Isten
nagy kegyelme, hogy Jézus Krisztus
eljött értem és kimenekített az ördög fogságából. Megmentett lehetek.
Ujjonghatok, hogy élek, szabad lehetek, örök életet kaptam. No, de mi van
a sok-sok emberrel,
akik az örök halál
állapotában vannak,
rohanva a Szabadító
nélkül a kárhozat
felé? Otthagyatnak
örökre? Így fognak
meghalni? Fáj értük
a szívem? Az ő rettenetes helyzetüket
is átélem? Rohanok az Úr elé a megmentésüket kérve? És ha Ő küld valakihez, rohanok-e, hisz rövid az idő…
Kiáltok-e a rokonaimért, az ismerőseimért, a szomszédokért? Akiket elém

„Hízelegnek majd ellenségeid...” (5Móz 33,29).
Ősellenségünk, az ördög hazug volt kezdettől fogva, és hazugságai
olyan meggyőzően hízelgőek, hogy mi hajlamosak vagyunk arra, hogy
higgyünk neki, mint annak idején Éva.
Az ördög azt mondja, hogy elveszítjük a kegyelmet, gyalázatot hozunk
elhivatásunkra és el fogunk veszni, mint hitehagyottak. Mi azonban bízunk Jézus Krisztusban, megmaradunk az Ő útján és tanúsítjuk, hogy
Ő senkit el nem veszít azok közül, akiket az Atya neki adott. Az ördög
olyanokat is mond, hogy el fog fogyni a kenyerünk, éhenhalunk gyermekeinkkel együtt, de mi tudjuk, hogy aki a hollókat táplálja, rólunk
sem fog megfeledkezni, sőt, asztalt terít nekünk ellenségeink szeme
láttára (Zsolt 23,5).
Az ördög azt susogja a fülünkbe, hogy az elkövetkezendő veszedelmekből nem fog megszabadítani minket az Úr, és azzal fenyeget, hogy
a sok próba alatt egyszer még összeroskadunk. Micsoda hazugság!
Az Úr soha nem fog elhagyni bennünket, sem el nem távozik tőlünk.
„Szabadítson meg most, ha akar!” - kiáltja gonosz ellenségünk, amikor
bajba kerülünk, de az Úr elhallgattatja azzal, hogy segítségünkre siet.
Az ördög különösen nagy gyönyörűségét leli abban, hogy a halállal rémítgessen minket. „Hogyan kelsz majd át a halál tornyosuló hullámain?” - kérdi. De ebben is hazugnak fog bizonyulni, mert a halál nem fog
ártani nekünk, zsoltárokat énekelve fogunk átkelni hullámain.
C.H. Spurgeon

hoz az Úr. Betegekért, ellenségekért,
bántó emberekért is. Vagy miattam
lesznek otthagyottak? Miattam maradnak a kárhozatban? Ó, de nagy a
felelősségem!
Fájó szívvel gondolok olyan hívő szülőkre, akik lazán beszélnek a gyerekeikről, evilági szinten kísérik figyelemmel
az életüket, de lelki dolgokról és a
megtérésük szükségéről nem mernek beszélgetni velük. Az tabu. Nem
érzékelem, hogy gyötrődnének az
örök sorsuk miatt. Isten rám terhelt
néhány ilyen felnőtt gyereket, s igyekszem szívvel, rimánkodva az Úr előtt
hordozni őket a szülők helyett. És a
szülőket is, hogy Isten adjon nekik
látó szemeket, érző szíveket meglátni, átérezni a gyermekeik életveszélyes állapotát.
Otthagyottak. „Egyik felvitetik, másik
ott hagyatik”. (Lk 17,36) Uram, irgalmazz
a távoli országok otthagyatottjainak, és
hazánkban is Te könyörülj a veszedelemben levő embereken, hogy minél
többen Hozzád térjenek!
P. Istvánné, Lovasberény

MINT A MADÁR
SZÁRNYA
„Krisztus keresztje olyan teher,
mint a madárnak a szárnya
– az emeli a magasba”
Clairvauxi Bernát
Teher a szárnyad , suhanó madár?
Repülsz! Kék egek végtelenje vár.
Repülsz–fényében
aranynapsugárnak.
Por rabja volnál, ha nem lenne
szárnyad.
Teher a kereszt, a Krisztus keresztje?
lehet, gyenge vállad már felsebezte.
De olyan teher mint a madár
szárnya.
Nélküle magasság hiába várna.
Nélküle a célt soha el nem éred.
A kereszt emel egyre feljebb téged.
Repülsz–fényében
aranynapsugárnak.
Por rabja volnál, ha nem lenne
szárnyad
Túrmezei Erzsébet
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Amikor harcba kezdtünk a pandémia ellen, az
orvosok, virulógusok az ellenszert, a védőoltást
kutatták, a társadalmi vezetők a gazdasági élet
megmentésén és a vírus helyzet mielőbbi megoldásán, az egészségügyi ellátás biztosításán fáradoztak, de a gyülekezetek, a missziók számára a
bezártság, az elszigetelődés nagyon sok gondot
okozott és merőben új helyzeteket teremtett.
Sok helyen panaszkodnak tetemes leépülésről
és létszámbeli veszteségekről. Missziók és gyülekezetek vezetőit kérdeztük a túlélési stratégiákról annak az igének a fényében: „Az én igaz
emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi
nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.”
(Zsid 10,38-39)
A teljes interjúk a lelkiposta műsorában lesznek
hallhatóak, illetve honlapunkon a Kincsesláda
rovatban közöljük őket. Magazinunkban több
helyen felbukkan azonban ugyanaz a cím - másmás nyilatkozókkal.
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marad az interneten. Hát ezt kényszerből csináltuk, csak
nagyon sokan megnézték. Először úgy volt, hogy csak aznap lehet látni, vagy csak élőben, de aztán miután olyan
2-300 megnézése van egy ilyen istentiszteleti videónak,
ami hozzánk képest az sok, ugye, ezért fönn hagyjuk,
úgyhogy az a kis zárt gyülekezet, ami régen volt bent a
hátsó ház mögött, most teljesen transzparens, úgyhogy
aki akar, rá keres és látja az életünket.
Nálunk sok a zenész. Már 7. vagy 8. éve lesz, hogy elkezdték a gyülekezetet hívni városi rendezvényekre, pl.
angyalfia vásárra, és számítanak rá, hogy a mi gyülekezetünk egy erőteljes produkcióval tud kiállni karácsonykor. Erre most decemberben is készülünk.
Most írtam körlevelet, hogy ajánlott a maszk, de nem
tesszük kötelezővé, mert nem mindenki szereti, viszont
mindenki oltatja magát, legalábbis én úgy tudom, hogy
ebből már nincsen probléma. Miután közvetítünk, ezért
otthonról is lehet nézni az alkalmainkat. A gyülekezetben rengeteg gyerek van és nyüzsög a gyülekezet, tehát
én nem tartok attól, hogy baj lenne, de a gyülekezet az Úr
kezébe van, tehát én inkább csak azt mondom, hogy tolom a szekeret és tolom a nyitott ajtó felé a gyülekezetet,
hogy menjünk, menjünk, mert óriási lehetőségek vannak...

Bolyki András - Biatorbágy
András: 2019-ben még a covid előtt október végén adtuk át az új gyülekezeti házat, tehát nekünk egy teljes
belelkesülés volt az utolsó hónapok, és aztán a március Farkas Csaba - Nagykároly
15-e után következő vasárnapot már gyülekezet nélkül Csaba: Három hónapig volt – az elején, tavaly –, amikor
töltöttük úgy, hogy az istentiszteletet egy mobiltelefon- zárva voltak a gyülekezetek, nem lehetett találkozni, de
nal közvetítettük a facebookon. Van egy zárt facebook mivel mi kevesen vagyunk, így meg tudtuk oldani, hogy
csoportunk. És a következő héttől kezdve - gyakorlati- nagyon rövid ideig volt – kb. jó másfél hónapig –, hogy
lag egész nyáron - előre elkészített istentiszteletet, videós nálunk nem volt gyülekezet. De akkor rövid szolgálatokat
istentiszteleteket gyártottunk. Majd, amikor visszamen- készítettünk, és felvettük telefonra, és felhívtuk sorban a
tünk, addigra kiépült egy videóközvetítő rendszer és a testvéreket, és úgy adtuk tovább, mert nem volt nekünk
gyülekezet nagyon lelkesen visszajött. Aztán megint volt és nincs is ilyen Zoom-os akármink, de így megoldottuk.
egy zárás, amikor megint nem voltunk és a gyülekezet Közben – mivel otthon gyermekekkel is egybe voltunk
zárva, akik már nem olyan kimegint visszajött.
csik – sok új éneket tanultunk.
Más gyülekezetekhez képest nálunk sokkal
Azokat is leénekeltük telefonra,
Ingyen
kegyelme
nagyobb az aktivitás, még annál is ami előtés utána átjátszottuk felhangote volt. Persze van, aki nem tud eljönni este,
Ingyen kegyelme őrködik felettem,
sítva a testvéreknek. A koronameg mindenki visszasírja az online imaóráazért ingyen, mert megfizethetetlen,
vírus miatt mi nem veszítettünk
kat, mert akkor, főleg az idősek, begubóztak
hisz érte semmit nem tettem s tehetnék, senkit, de sajnos megapadtunk,
a kis szobájukba, benyomták a gombot és
de hálás lennem mindenkor lehet még. mert egyik testvérünk elment
másfél-két óráig is elücsörögtek a képernyő
az Úrhoz, a másik agyvérzést
előtt közösségben. Most este már nem jönkapott,
a harmadiknak combnek el, főleg nem más városokból. Biáról és sok
csonttörése
volt
és
sorolhatnám.
Feleannyin vagyunk,
helyről járnak, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy
a Biai gyülekezet jól vészelte át és állandó reménységgel mint voltunk tavaly ilyenkor.
vagyunk. Most pl. három korosztályos női óra van, amit Mi ennek nem örülünk, de reménykedünk abban, hogy
én nagyon nagy csodának élek meg. Csak úgy spontán ameddig meg kell lenni, meg kell maradjunk itt, ezen
a Földön, addig csak el fog jutni egyesekhez Istennek
létrejött.
a szava akár rajtunk keresztül is, és ez jó. Igyekszünk,
Anikó: Volt-e olyan újítás, kényszerhelyzet, amit úgy imádkozunk, és abban vagyunk megnyugodva, hogy soítéltetek meg, hogy bár a szituáció kényszerítette ki, ha nem volt könnyebb élete a hívő embernek, mint most.
de érdemes lenne megtartani úgymond békeidőben is? Mindig, akik Isten szolgálatába álltak, nehéz munkájuk
András: Megtartjuk ezt a youtube közvetítést, ami fenn- volt, ugyanúgy nekünk is. Ezt kell elfogadjuk...
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2021. nyár derekán jártunk. Az
Olimpiáról szóló élő közvetítéssel
múlattam az időt. Lázba tud hozni
a nemes küzdelem. Helyesbítenem
kell, csak tudott, mert mára egyre
kevesebb az ilyen esemény. Amióta a
volt NDK úszónőinek hormonkészítményekkel történt doppingolása közismertté vált – emlékezetem szerint
ez a 20. század nyolcvanas évei körül
lehetett –, azóta kétségekkel fogadok
minden kimagasló teljesítményt. Ha
jól emlékszem, nem a doppingteszten
buktak le ezek a lányok, hanem évek
múlva, a félreérthetetlen külső jegyekben megnyilvánuló elférfiasodásuk
volt az árulkodó. A hírek szerint egyikük, amikor rádöbbent, hogy milyen
nagy árat kellett fizetniük a csalással
megszerzett győzelemért – mert a férfihormonok káros hatása visszafordíthatatlan –, véget vetett életének.
Ezen a nyáron, egy gátfutó hölgynek
köszönhetően, mégis más véleményre
jutottam. Van nemes küzdelem! Igaz,
hogy erről nem a győztes, hanem az
utolsó helyezett gátfutó leány győzött
meg az olimpiai élő közvetítés alatt.
A rajtpisztoly eldördült. Kilenc izombomba rakéta robbant ki, szinte egyszerre. Az első akadályon mindannyian
sikeresen túljutottak. Máris jött sorba a többi. Valaki leverte a következő akadályt. Egy pillanatra úgy tűnt,
hogy el fog esni, ráadásul odakapott
a lábához, de azután úrrá lett kibillent egyensúlyérzéke felett, és futott
tovább. Ez az egy-két pillanat már
elég volt ahhoz, hogy az élen futóktól lemaradjon. A küzdelem folytatódott. Elöl a győztes széttárt karokkal
jelezte, hogy ő már célba is ért. Aztán
jöttek a többiek is. Végül beért az utolsó versenyző is. Csupán másodpercek voltak a különbségek közöttük.
Mindnyájan kimagasló teljesítményt
nyújtottak. Számomra azonban az
igazi győztes mégsem az volt, akinek
az aranyérem jutott, hanem az, aki
utolsónak ért a célba. Azt is megmagyarázom, hogy miért.
A befutó után a legtöbben térdre rogyva, földre fekve folytatták a küzdelmet, most már „csak” az oxigénért.
A győztes az ünneplők mámorából
nyert erőt. Nemzete lobogóját magasra tartva fogadta az ünneplést. A
második helyezett edzője vállán sírta ki csalódottságát, egy másik leány

– az, aki leverte a lécet – fájdalomtól eltorzult arccal, összegömbölyödve szorította kezét a lábára. Csak az
utolsónak befutott társa térdelt mellette. Megpróbált segíteni. Éppen ő.
Pedig neki is nagyon fájhatott. Igaz
ugyan, hogy nem a lába, hanem az,
hogy utolsó lett, de itt most egyértelmű volt, hogy neki nem ez volt a fontos, hanem az, aki segítségre szorult.
Sürgetőn integetett a partvonal felé,
hogy végre vegyék észre a bajbajutottat. Amikor megérkeztek a hordágyas
segítők, ő még akkor is versenytársa
mellett maradt. Fogta a kezét és mint
egy hozzátartozó nem tágított mellőle.
A magam részéről én az ő nyakába is
érmet akasztottam volna beszédes tettéért, no meg azért, hogy önkéntelenül,
de az is lehet, hogy tudatosan megélte
s ezáltal eszembe juttatta Jézus figyelmeztető szavait: „Ha valaki első akar
lenni, legyen mindenek között utolsó
és mindeneknek szolgája.” (Mk 9,35).
Természetesen nem arra gondoltam, hogy szándékosan lett utolsó, hanem
a második tagmondatban foglaltaknak
tett eleget. Egyéni
kudarcát félre tudta
tenni, és attól kezdve
csak a sérült sporttársa volt számára fontos.
A közvetítés után elővettem
Bibliámat, és figyelmesen elolvastam
Márk evangéliumából a 9. és a 10. fejezetet. Elgondolkodtató, hogy Jézus
két, egymás utáni eseményt követően
figyelmezteti övéit a „rangkórság” és
az elsőbbség hajszolásának hiábavalóságára. Első alkalommal odahaza
Kapernaumban, másodszor útban
Jeruzsálem felé. Ráadásul ugyanazzal az igével ismétli meg Jézus ezt a
fontos útravalót.
Emlékezzünk csak vissza, hogy a
múltban mikor mondtunk egymás
után többször valami fontos intést
kiskorú gyermekünknek vagy unoká
inknak!? Akkor, ha észrevettük, hogy
nem figyel. Mert valami más, sokkal
fontosabb volt számára mint az, amit
mi mondtunk. Pontosan ilyen helyzetnek lehettünk tanúi itt is. Jánosnak és
Jakabnak nem volt elég, hogy az elsők között csatlakozhattak Jézushoz.
Ahelyett, hogy a hátborzongató elhangzottak miatti döbbenet (Jézus

harmadszor jelentette be a reá váró
szenvedéseket) beléjük fojtotta volna
a szót, a Zebedeus fiúk nem restellnek
előállni balga, elsőbbségüket biztosító
kérésükkel. „Add meg nekünk, tedd
meg nekünk…” Az a gyerekes viselkedés is megdöbbentő, hogy még a
kérés elhangzása előtt ígéretet várnak, hogy Jézus teljesítse nekik azt,
amit kérni fognak. Ez a kérés végérvényesen leleplezte a szívük sötétségét. Hangot adtak annak, hogy ha
már elkerülhetetlen mindaz, amiről
Jézus beszélt (szenvedése és halála), akkor legalább jobb és baloldali
helyüket hadd biztosíthassák Jézus
eljövendő dicsőségében. Nem csoda,
hogy a tíz tanítvány haragját magukra vonták a viselkedésükkel.
A történet csúcspontja számomra ma
a 42. vers. Jézus „magához hívja őket”.
Érthetetlen, meg nem érdemelt szeretetről tanúskodik ez a három szó.
Magához hívja őket. Diszkréten, tapintatosan, szeretettel kimenti a
haragosok közül e kettőt, hogy
újra elmondhassa nekik azt,
hogy közöttük ne az első
helyre való vágyakozás legyen fontos, hanem éppen
az ellenkezője: „aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen.”
Úgy is értelmezhetjük Jézus
„legyen” szavát, hogy ezt parancsba adta. A parancshoz pedig magyarázatot fűz. „Mert az embernek Fia
sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja
az ő életét váltságul sokakért.” (Mk
10,45) Jézus az ő tanítványait nem
az egymással szembeni vetélkedőre
hívta el, hanem kőkemény életmentő emberhalász szolgálatra. Ő ehhez
példát is mutatott nekik. Saját élete
hiteles példáját.
Kedves Testvéreim! Jézus ma minket
is magához hívott. Micsoda kegyelem,
hogy még van szava hozzánk. Nem
fáradt bele abba, hogy munkába vegyen minket. Figyelmeztetni akar,
hogy kimentsen a bűn rabságából. Azt
akarja, hogy az Ő nyomdokát követve tudjunk szolgálni másoknak. Nem
legelöl, hanem leghátul. Úgy, ahogyan
Ő tette. Nem hatalmaskodva feltűnni,
hanem a szolgálat végeztével feltűnés
nélkül eltűnni.
Szalóczyné Móray Inke
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A Birodalmam

Lélek, én lelkem, hogyha ismernélek!
Ha bejárhatnám a határidat!
– Neki indulok s olyan szövevényes...
a folyamain nincsenek hidak. –
Ha ismernélek, s tudnám, mihez
kezdjek!
Mélységeidből titkok integetnek.
Lélek, én lelkem, mért vagy
nyughatatlan?
Megfélemlítőn zúgsz, morajlasz
folyvást.
S én idegenül önbirodalmamban,
remegve tartom kezemben a kormányt.
Koldus királyod, mit tegyek veled?
Merre keressek segítő kezet?
Lélek, én lelkem, hol van az a Mester,
Ki téged ismer, minden titkodat?
Aki zúgó folyamaidon által
hidat fénylő szivárványból vonat...
Ó, jöjjön, akár zúgó harsonával,
akár simogatóan, csendesen:
én koronámat lábához teszem.
Túrmezei Erzsébet

Az időpont: hétköznap este ½
7 óra. A helyszín egy iskola
portája.
A teremkulcsért érkező nagylány
kedvesen megjegyzi, hogy milyen
aranyos a portás bácsi unokája,
s milyen szép dolog ahogy így
„együtt dolgoznak”. A portás
bácsi felnéz, fanyar mosollyal a
szemében, s csak annyit mond:
„A kisfiú nem az unokám, hanem
az egyik elsős gyerek, csak hát
elváltak a szülei, aztán senkinek
nem kellett, s most a nagynénje
neveli, de ő csak nyolc órára
tud jönni a gyerekért, s addig ő
vigyáz rá.”
Hát, igen. De, legalább nem az
utcán csavarog…
Ez is valami, ha nem is sok...
De, hogy lehet ennyire egyedül
maradni egy ekkora városban!?
S vajon hány magára
maradottnak akad egy ilyen
„portásbácsija“?

Az Evangéliumi Kiadót, aki kiadja a
Vetés és aratás folyóiratot elég jelentősen érintette a vírushelyzet az árbevétel szempontjából. Volt egy időszak,
amikor nagyon-nagyon lecsökkentek
az értékesítések, az emberek szinte
nem vásároltak semmit WC-papíron
kívül. Abban az időszakban könyveket sem vásároltak.
A „Vetés és aratás“-t adományokból
adjuk ki, és az adományok valamen�nyire csökkentek, de hála Istennek,
nem jelentős mértékben.
Amikor megjelent a vírushelyzet,
megpróbáltunk gyorsan reagálni.
Egyébként a Vetés és aratás nem egy
gyorsan reagáló folyóirat, hanem olyan
jellegű cikkek vannak benne, amik
általában 20 év múlva is aktuálisak,

de úgy láttuk, hogy erre reagálni kell,
próbáltuk is. Mindjárt kicseréltünk
cikkeket, és így kapcsolódtunk a helyzethez. Egyrészt ebben a formában kellett alkalmazkodni. Másrészt, amikor
mi csomagoljuk a „Vetés és aratás“-t,
akkor összegyűlünk kb. 50-70-en is,
és egyetlen térben dolgozunk egy nap.
Ezt nem tudtuk megcsinálni. Először
fejtörést okozott, hogy akkor mit tegyünk? Esetleg el fog tartani hetekig,
mire ez megoldódik? Hála Istennek,
az Élő Reménység Alapítvány ebbe
besegített nekünk, és 1-2 hét alatt elkészült az egész. Ha jól emlékszem,
ezt kétszer is megtették az év során,
amiért nagyon hálásak vagyunk.
Lemperger Róbert Vetés és Aratás

Jézus a tenyerembe véste az ő hatalmát.
A bemerítkezésem után nem sokkal,
egy tavaszi napon a feleségemmel a
kertet gondoztuk. Én a sövényt metszettem egy egyszerű metszőollóval,
bal kezemmel összefogtam a sövényágakat, a jobbal meg kezeltem a kéziszerszámot. Egyszer csak rossz fogást
vettem, és a gallyacskákkal együtt
a bal tenyerembe is beleharapott a
penge. Tanyán nőttem fel, nem vagyok pánikolós – balta, vasvilla, kés,
fűrész, lórúgás –, szóval edzett vagyok ilyen téren. Rápillantok, kb. 3
öltés lesz a balesetin. Kiáltok a páromnak, hogy baj van, jöjjön, nézze
már meg. Jön, és meglepetésemre így
szól: Imádkozzunk Jézushoz most!
Friss keresztény voltam tele hittel,
meg sem lepődtem: összeszorította
a sebet, és imádkoztunk a gyógyulásáért. A seb azonnal összeforrt!
Vagy hat-hét évvel később, mikor
a kiégett és gyümölcstelen gyülekezetem kiégett és gyümölcstelen
részeként már sem hittel, sem reménnyel, sem szeretettel nem rendelkeztem, a gyárban az általam
kezelt gépben megszorult egy szerszám. Kiszedésekor megvágta az ujjamat, nem részletezem, egy öltés volt
a balesetin. Azóta, ha elfelejteném,
milyen Jézussal és milyen nélküle,
csak belepillantok a bal tenyeremben a két forradásra.

Vissza lehet-e térni a kezdetekhez,
a csodák korszakához? Igen!
A járvány miatt sokat voltam itthon,
gyönyörű a kert, sok elmaradt munkát befejeztem. Az egyik volt a kisvasút építése, ami ívhegesztéssel is
jár. Idén elsőnek hegesztettem, teljesen elszoktam tőle (a gyárban fával
dolgozom). Beletenyereltem a friss
hegesztésbe, nincs szerencséje a bal
kezemnek. Iszonyatos fájdalom, érdekes módon az jutott eszembe, milyen lehetett, mikor a középkorban
– ókorban megbillogozták az embereket, vagy az inkvizíció… Leülök
a csaphoz a sámlira, engedem rá a
hideg vizet, szólok a feleségemnek,
nézze már meg. Vörös alapon fehér
hólyagok, másodfokú égés, majd
le fog esni a bőr, és nyílt seb lesz,
konstatálja a látottakat. Nagyszerű
– hogy fogok így dolgozni?
Ekkor eszembe jut az én Megváltóm.
Akihez folyton kiálltok egy 81 éves
gutaütött emberért – és itt már folynak a könnyeim írás közben – meg
egy 11 éves csontvelő daganatos
kisfiúért (mindketten jobban vannak!!!). És konkrétan feltettem a
kérdést Jézusnak: Uram, az ilyen
nagy csodák mellé beférne még ez
a kis égési seb? Egy óra múlva már
lapátoltam. Csak azt sajnáltam, hogy
nem fotóztam le a tenyerem az ima
előtt és után.
F. Ferenc, Gyuláról
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Az ember életében
minden évben van
egy nap, amikor a
születésére emlékezhet. Van, aki örömmel teszi ezt, de van,
aki fájdalommal éli
meg bizonyos okokból. Mégis, a tény az,
hogy van egy ilyen nap, akár tudomást
veszünk róla, akár nem. Jókívánságokat
mondunk egymásnak, SMS-eket küldünk, vagy a ma oly divatos és gyors
közlési formák egyikét választjuk
valamelyik közösségi oldalon, és reméljük, hogy ezek valóra is válnak az
életünkben.
Idén a születésnapomat megelőző napon úgy döntöttem, hogy kiiktatom
az egyik közösségi média felületen
azt a lehetőséget, hogy a szolgáltató
mások tudomására hozza egy emlékeztetővel, hogy születésnapom van.
Kíváncsi voltam, hogy hányan gondolnak rám akkor is, ha nincs előttük
az emlékeztető üzenet. Teszteltem a
„barátaimat/ismerőseimet”, hogy
lássam kik is azok, akiknek őszintén
az eszébe jutok. Békességgel tettem
meg ezt a lépést, mert kicsit üresnek
tűntek már az évek alatt százával kapott „Boldog szülinapot!” üzenetek és
gyors messenger-jókívánságok.
Érdekes megtapasztalásokkal gazdagodtam aznap. Volt, aki már előző
este rám írt egy személyes üzenetben, mindenkit megelőzve. A következő nap e-mailen köszöntött meg a
barátnőm. Egész délelőtt két üzenet
érkezett a FB oldalon az évek során
amúgy is folyamatosan (ki)válogatott
személyeket számláló baráti körömből.
Mindeközben a valós térben sem úgy
indult ez a „Boldog” nap, ahogy azt
szerettem volna. Félreértések, problémák és könnyek között a térdeimen
kezdődött. Mély megtapasztalás volt
számomra, hogy az Úr mindent lát,
Ő időben cselekszik, és előttünk jár,
bármilyen hibát is ejtettünk, azt kész
korrigálni, ha bűnbánó szívvel elé járulunk. Hálát adtam ezekért, és elsősorban azért, hogy megszülettem.
Aztán jött egy telefonhívás, a szüleimtől. Édesapám, aki alig tud betegsége miatt beszélni, felköszöntött,

így tovább csorogtak – akkor már –
a hálakönnyeim, és megköszöntem
Istennek a szüleimet, hogy még vannak, szeretnek és emlékeznek.
A nap végére további megpróbáltatások, kihívások értek, de ennek ellenére összeszedtem a kertünkben még
nyíló virágokat, melyeket egy vázába
tettem az asztalra, és még egy tortát is sütöttem, mert úgy döntöttem,
hogy nem engedem meg a Sátánnak,
hogy elrontsa a napomat azzal, hogy
a siránkozás völgyébe taszít. Hálás
voltam azért a 7 barátomért, akik
őszinte, szívből szóló üzeneteikkel
leptek meg a fent említett közösségi
felületen, vagy épp azért a kettőért,

„Akarom”
Akarom: fontos ne legyek magamnak.
A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik–e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.
Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.
Reményik Sándor

aki telefonon hívott. Egy pedig este
látogatott meg az otthona és az albérlete között félúton.
Idén a szülinapi teszt-rostán bizony
sok „barát/ismerős” átesett… időről

időre jó átgondolnunk azt, hogy kik
is számítanak igazán, kiknek is számítunk mi igazán.
Így Karácsony felé közeledve egy másik gondolat is eszembe jutott. Jézus
Krisztus születése napja. Most nem
megyek bele abba, hogy nem is biztos,
hogy december 24-én született, ami
ugye vitatott kérdés, hanem hogy mi
gondolunk-e Rá? Felhívjuk-e a mennyei
vonalon, ami az imádság? Számít-e nekünk az Ő jelenléte? Meglátogatjuk-e,
szolgáljuk-e Őt „ajándékainkkal”,
melyeket tulajdonképpen Tőle kaptunk? Lehet, hogy az ismerősei közé
számláltatunk, de valóban barátjának
mondhat-e Ő minket? Vagy átesünk
mi is azon a szitán, rostán, amiről a
Biblia is beszél? „Simon, Simon, íme,
a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a
hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait.” (Lk 22,31-32) Egyik
kérdés jött a másik után bennem, a
saját érzelmileg „félresikerült” születésnapom kapcsán. Jézus vár ránk,
várja, hogy bekopogjunk hozzá, mert
ő előbb kopogott be hozzánk, hiszen
mielőtt megformáltattunk már ismert
minket. Bármilyen helyzetben is vagyunk, ő megért minket.
Várja, hogy odakuporodjunk lábai elé,
mert ő előbb lett kicsinnyé a betlehemi jászolban, hogy majd Vigasztalónk,
Bátorítónk, és ami a legfontosabb,
Megváltónk legyen.
Várja a dicséretet és a magasztalást
azoktól, akik barátainak mondják/
gondolják magukat.
Vajon, hogy érzi magát az egyre csillogóbb, felszínesebb és zajos karácsonyaink láttán, amikor elsiklik az
ünnepelt személyének valódi fénye?
Sokan sok helyütt megírták már gondolataikat az utóbbi évtizedek karácsonyairól, így nem is folytatom. Egyetlen
egy kérdéssel zárom csak: Barátod-e
Jézus Krisztus, ismered-e Őt személyesen, és tartod-e vele a kapcsolatot
naponként?
Krisztus központú Karácsonyt Kívánok
magunknak!
Cerina-Elek Éva
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KÉT HAZÁM VAN
Két hazám van,
első és második hazám.
Mindkettőt szeretem.
A másodikat akkor igazán,
ha az elsőből él az életem.
A második a föld
és az első az ég.
A második a közel,
az első: nem tudom,
közel vagy messze még.
A második hazám
virágot ad nekem,
kenyeret ad nekem,
kaszanyéllel s építőkövekkel
miatta kérgezem a tenyerem.
Belémélyesztem az ekém vasát,
s terem.
De ha az első nem ragyogna rám,
nem volna más a második hazám,
csak sírverem.
Mert azt mondanám, hogy nem
érdemes.
Rigó fütyülne, a pacsirta szárnya
dalterhesen nagyon magasan szállna,
a szép tavasz–világ
zengne, fakadna, bomlana.
Lüktetne fában, kőben és szívekben
az élet dallama,
mégis azt mondanám: nem érdemes.
Ugyan miér’,
Ha minden véget ér?
A lomb lehull, tavaszra jő a tél,
még a bimbóból is halál beszél.
De én nem mondom, hogy nem érdemes,
és töröm az ugart,
és mindegy nekem, akármeddig tart.
A téli fák csontujjaira is
békésen rámosolygok: majd kihajt.
A sír az egyik part,
és túl a másik part.
Itt véget ér,
itt akármeddig tart,
ott végtelen.
Ez a hit jár velem.
Az Isten jár velem.
Húsvéti Isten és húsvéti hit.
Ugart török, vetek és aratok,
s fejem télben, tavaszban csüggedetlen
felemelem.
Túrmezei Erzsébet
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A búcsúzás ritkán tartozik a könnyű
feladatok közé, ha valaki olyantól
kell búcsút vennünk, aki közel volt a
szívünkhöz. 2021 augusztus 26-án
egy ilyen búcsúra került sor, mert
Dr. Gerzsenyi László testvérünk, aki
1994 óta volt a MERA csapatának
önkéntes munkatársa hosszú és türelemmel viselt szenvedés
után a mennyei hazába
költözött.
Munkásságát nehéz össze
foglalni néhány mondatban,
hiszen lelkipásztorként,
teológiai tanárként, egy
nemzetközi teológiai intézet igazgatójaként, tolmácsként, irodalmárként,
történészként ismerték,
de emellett számos könyv
szerzője, több száz könyv
és több mint 800 ének szövegének fordítója. Olyan
valaki volt, akire azt szokták mondani: fáradhatatlanul végzi a munkáját.
Mi mégis a MERA-ban végzett munkájáért szeretnénk hálát adni. Hangját
minden hallgatónk ismeri, hiszen Ő
volt Dr. J. Vernon McGee Biblia üzenete programjának hűséges fordítója
és továbbadója. Bizonyára a legtöbben el sem tudják képzelni, hogy egy
nemzetközi iskola igazgatója minden
nap leüljön a számítógép elé, s aztán
úgy fordítson egy könyv sorozatot,
hogy miközben hangosan olvassa angolul, a papírra – az olvasás tempójában – már a magyar szöveg kerül.
S közben nem feledkezik meg arról,
hogy a példákat magyarosítsa, az
amerikai jellegzetességeket magyar
fül számára is érthetővé tegye. S ha
ezzel elkészült, akkor pedig minden
anyagot saját otthonában felvesz,
mégpedig lehetőleg olyan módon,
hogy azzal ne kelljen sokat bíbelődni, hiszen hétfőtől péntekig minden

nap el kell, hogy hangozzon az adás,
kötött időben, pontosan.
Gerzsenyi testvér ezt nem csak kipróbálta, hanem feleségével, Udvarnoki
Máriával együtt ezt véghez is vitte.
Ehhez át kellett alakítani a házirendet, nem lehetett szünetet tartani,
közel hat éven keresztül szem előtt
kellett tartani a műsor elkészültét. Ez akkor is szinte elképzelhetetlen terhet
jelent, ha közben valaki
semmi mást nem vállal.
Csakhogy Laci bácsi közben tanított, előadásokat
tartott, lelkipásztorként
szolgált és tolmácsolt, kutatott és könyveket írt.
Hirtelen jött felkérésekre
is ritkán mondott nemet.
Dolgozott otthon és külföldön, tanítás mellett és
sokszor nemzetközi kurzusok közben is. És énekszöveget írt
metróban, autóban, villamoson és
gyaloglás közben.
Vidám természetére mi sem jobb
bizonyíték, mint hogy számtalan illusztrációt és vidám esetet gyűjtött
össze, melyekkel nem csupán saját
igehirdetéseit fűszerezte, de igehirdető társainak is nagy segítségére volt.
Segítő készségéről személyes tapasztalatai is sokunknak vannak. Kész
volt meghallgatni a nehéz helyzetben
lévőket, s ha csak tehette, igyekezett
tanácsot adni, imádkozni és segíteni. És a legtöbben csak mosolyogni
látták…
Szerette az Urat – ez volt legfőbb motivációja. Most hazaért. Búcsúzunk,
de abban a tudatban, hogy miközben
kedves hangja a műsorokon keresztül még sokáig kísér minket, példája mindannyiunkat kötelez megállni
a hitben és hűségesnek lenni az Úr
Jézus Krisztushoz.

Sose siránkozz valamin addig, míg Istent nem kérted, hogy magyarázza meg... S megérted, hogy nem lehetünk igazán boldogok szomorúság
nélkül és belátod, hogy milyen természetellenes az, ha Isten gyermeke
boldogtalan.
Jobban higgy Isten szavában és erejében, mint hiszel érzéseidnek és
tapasztalataidnak. Krisztus a kőszikla és sohasem a kőszikla apad
vagy dagad, hanem a tenger.
Vida Sándor
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Amint az Igén elmélkedve, a Máté
11,28 alapján boldogan pihengettem Isten szeretetében, teljes lényemet betöltötte— s egyben nyugalmat
adott— az a tudat, hogy Hozzá mindig
teljes bizalommal mehetünk, amikor
fáradtak vagyunk, meg terheket kell
cipelnünk, mert Ő nyugalmat ad nekünk. Aztán tovább olvasom az Igét
a 29. versnél, amitől megborzongok.
Vegyétek föl magatokra az én igámat.
(Mt 11,29a)
Az értelmem haja az égnek áll. Itt
a magam megalázásáról, meg igáról olvasok. Ez nem kívánatos az
Ó-embernek. Hiszen az iga a teherhordás, a fáradság szimbóluma. Nem
kár ezt az előbbi kedves idilli hangulatot elrontani? Ki a csuda kíván igát
hordani? Könnyedén lépkedni az élet
virágos útján, fürödni Isten szeretetében, élvezni gondoskodását, azt
igen! De igát hordani?
Az „iga” szó hallatán az ember
rögtön a teherhordásra gondol. Eszünkbe jut az „igás ló”,
’akinek’ a nyakába akasztott— ovális alakú —iga teszi lehetővé, hogy húzza a
terhet. Szinte magam előtt
látom, amint megfeszülnek
az izmai. Csurog róla a veríték. Majd’ beleszakad az
erőlködésbe.
Hallottam erről jó néhány
szép prédikációt is: „Az iga
arra való, hogy könnyebbé tegye a teher hordását”, de igazából
nem nagyon lelkesített. Jónak látszik,
mert hát terhei, ugye mindenkinek
vannak? Ez együtt jár az élettel. Az
Úr Jézus meg jön, és ezeket a terheket
elviselhetővé teszi. Vele együtt, az Ő
segítségével aztán majd csak elhordozzuk valahogy.

Elfogadtam, de hogy ezt az igát még
gyönyörűségesnek is lássam? Ez már
nekem egy kicsit nehéz. Szívvel el
tudom fogadni, de ha gondolkozom
is rajta, akkor pedig még leírni sem
könnyű egy lapra!
Az „iga” ismertebb formája az a szerkezet, amely által két tehén egyszerre
tudja a kocsit húzni. Ebben a jelképben már egy szép utalás van arra,
hogy az együttesen, ill. a közösen
végzett szolgálat, vagy munka szebb,
könnyebb, és hatékonyabb, mintha
egyedül végeznénk.
Ez az ige azonban akkor vált igazi drágakinccsé számomra, amikor
megismertem egy idős bácsi „józan
paraszti gondolkodását”.
Mondjuk, van egy idősebb, tapasztalt
tehene, ’aki’ már sokszor volt igába
fogva. A fiatal tehénkét úgy szoktatják ehhez az új feladathoz, hogy az idős tehén
mellé fogják be. Egy,
közös igába. Így tőle eltanulja az engedelmességet, a
helyzet elfogadását, és általában
a kívánt, és célravezető viselkedésformát. A
fiatal tehenet nem
kell „betörni”, mint
a fiatal hátaslovakat
szokták, mert eltanulja az anyukájától,
vagy a nagynénikéjétől.
A mama mellett szívesen elballag a fiatal tehénke, hiszen mellette
mindig is jól érezte magát. Meg a teher
nagyobb részét úgy is a mama cipeli!
Benne talán nem is tudatosul, hogy a
feje igában van, mert az az érzés tölti
el, hogy „vele együtt lehetek”. Azzal,

„Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt
a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a
halál, ember által van a halottak feltámadása is.
Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban
is mindnyájan életre kelnek.”
(1 Kor 15,19-22)

akit jól ismerek, és szeretek, s ez nekem jó! Hogy is mondta az Úr Jézus?
„Vegyétek föl magatokra az én igámat. És tanuljátok meg tőlem, hogy
én szelíd, és alázatos szívű vagyok, és
nyugalmat találtok a ti lelketeknek.
Mert az én igám gyönyörűséges, és
az én terhem könnyű.” (Mt 11,29-30)
Így már egészen más jelentést nyer bennem az „igáról” kialakult kép. Hiszen
ez már azt jelenti, hogy Jézussal megyek együtt. Hogy lehet az, hogy ez
nekem eddig nem volt világos?
Vele egy igába fogva könnyebb megtanulni az engedelmességet, a helyzet
elfogadását, bármilyen kellemetlennek tűnik is.
Nézzük csak meg pontosabban a 29.
verset: Vegyétek föl magatokra. Nem
is „ránk erőszakolja!” Szabad akaratomra van bízva. Felvehetem magamra, de nem kötelező. Rajtam múlik,
hogy kihasználom-e ezt a különleges
tanulási lehetőséget. Jézussal (egy
iga-szerkezettel) összekapcsolva —
egybe szerkesztve— tanulhatom járni az élet útját.
Milyen nyomatéka volt annak, amikor az énekesnő elmondta egy rádióriportban, hogy „Bajor Gizinél
tanultam énekelni”! Vagy a fiatal hegedűművész, aki —csak úgy mellékesen—megemlíti, hogy Kocsis Zoltán
zenekarában voltam második hegedűs. Együtt dolgoztam a neves kerámiaművésszel a nyári táborban, vagy
a Nobel díjas kutató laboratóriumában voltam asszisztens.
Együtt dolgozhattam Vele. Ott lehettem
a közelében. Tőle leshettem el a sikeres munka fortélyait. Micsoda kiváltság! Együtt vagyok a Nagy Tudóssal,
Főnökkel, a Mindentudóval! Csak mi
ketten! Mi ketten össze vagyunk kapcsolva. Nincs senki más, csak Ő, meg
én. Így el tudom tanulni minden mozdulatát. Így már —az igán keresztül—
érzem, hogy mikor akar jobbra menni,
és mikor balra. Már szavak nélkül is
tudom, hogy a lépést szaporázni kell,
vagy éppen lassítani. Az indulatait, a
gondolatait is értem. Így már nem teher a „szolgálat”! Nem gond a Filippi
2,3 sem: „egymást különbnek tart-
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sátok magatoknál”, hiszen az igától
nem is tudom följebb emelni a fejem
a többieknél. (Bár időnként még megpróbálom, de nem sikerül.) Ez az iga
tényleg gyönyörűséges, ez valóban
nagy öröm. Ez kiváltság.
Pál apostol azt a célt tűzi elénk, hogy
Krisztus ábrázolódjék ki bennünk. (Gal
4,19.) Ezt csak így tudom elképzelni.
Ebben a közös igában. Így „egy keretbe foglalva” hamarabb észreveszem,
hogy milyen nagy különbség van az
Ő nézése, és az én morcos, sértődött,
vagy éppen haragos tekintetem között.
Amikor rángatnám a nyakamat kifelé
ebből az igából, s oldalvást meglátom
az Ő szeretetteljes, békés tekintetét.
Amikor az ellenkező irányba próbálok nézni, s egyszerre az áremelkedéseket, meg a gazdasági recessziót
látom, akkor én is süllyedni kezdek,
mint Péter, - pedig már pár lépést ő
is tudott járni a tengeren - s gyorsan visszaveszem tekintetemet az Úr
Jézusra (meg az iga kezdi egyre jobban húzni a nyakamat,) és visszaáll az
egyensúly. Hamarosan rájövök, hogy
amíg az Úr Jézussal „közös igában”
van a nyakam, addig ezek a dolgok
csak úgy hatnak rám, mint valami
kívülálló dolog, aminek nincs is hatalma rajtam. Hiszen az én „igatársam” felette áll minden gazdasági,
társadalmi erőnek.
A Zsolt. 2.-ben azt olvasom, hogy
hiába kerekednek fel a föld királyai
az Úr ellen – és az Ő népe ellen – az
egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Az 52. Zsoltár pedig arról
beszél, hogy amit Isten tesz a világban – bár az olyan hatalmas, hogy
félelmetes, – az igazak látják, és nevetnek rajta.
Az iga által én azzal vagyok egy „szerkezeti egységben”, aki mindenek felett
való, aki felette áll minden társadalmi, és gazdasági erőnek. Teljes biztonságban vagyok.
Nagy Rezső
A cikk szerzője többet már nem küldhet nekünk írásokat, hiszen néhány
héttel az Antenna megjelenése előtt
földi pályafutását befejezte. Isten
íránti hálával emlékszünk arra a
sok és mély írásra, amit kaptunk tőle. A MERA szolgálatát évtizedeken
keresztül hordozta imádságban. Az
örökkévalóságban találkozunk!
(a szerk.)
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Hasonlatos a mennyeknek országa
azokhoz a férfiakhoz, akik elmentek, hogy futballozzanak. És ímé az
edzőnek megadatott vala az ékes beszédnek adománya. Jól ismerte vala
a játék minden szabályát és fondorlatát. Megadatott néki, hogy tarthasson
csodálatos és tartalmas edzéseket.
Amikor az atyafiak mind egybegyűltek vala, felfedé előttük
a játék minden csínját-bínját. Annak utána mondá
nékik: – Siessetek, menjetek a pályára és játszatok!
Ha jól játszotok, miénk
lészen a győzelem!
A sípszó felhangzása utána az
ellen felvonula velük szemben. Ezt
látván a csapat visszavonula és magára hagyá edzőjét. – Mester – mondá
egyikük, – nagy tisztelettel valánk
tetteid felé, de most inkább visszavonulnánk és elfoglalnánk szokásos
helyünket a lelátón. Menj hát előre
helyettünk és mi szurkolunk néked. –
Úgy ám – mondá másikuk, – Te valál
mesterünk; nincs senki, aki náladnál
jobban ismerné a játékot. Ki állhat
ellen néked? Mi tudatlanok valánk
a futball tudományában. Erőteljes
kiáltásokkal támogatunk majd, és
a félidők végén figyelünk szavadra.
– Atyámfiai, férfiak – könyörgött az
edző, – Nem ismeritek-é a szabályok
könyvét? Nem tudjátok-é, hogy a játékot a játékosok játsszák, nem az
edző? Ők mondák: – Nem-é atyáink
nemzedékének adták vala azon szabályok könyvét? – majd mondák:
– Siess, vonulj fel ellenük, a Nagy
Eredményjelző véled lészen!

Bátorságot vevén előre méne az edző,
de mit tehetett vala egyedül oly sok
ellenében? És ímé, nem állhatta az
ellen támadását, akik lábbal tiporták vala őt.
Az első félidő végén lebotorkálván a
pályáról szólíta vala embereit, de aluva
találá őket, mert megnehezedtek vala
az ő szemeik a sok nézéstől, sok
energiát kiadtak vala a szurkolásban és rettenetesen
elfáradtak vala a pályán
játszók szidalmazásában.
A második félidőben ismét kiméne hogy játsszék,
ám a játékot már elvesztették vala. Az ellenség elvonult
vala, nem tudván, hogy ő ott vala.
Az edző keservesen zokogott, és kön�nyek között jöve csapatához. – Ne
bánkódj a meccs miatt, – mondák néki – annak nem vala értéke az edzés
mindennél nagyobb dicsőségével
szemben. – Ne legyünk kapcsolatban
az ellenséggel! – mondá egyikük. – Te
találkozál vala a gonosszal és ímé mily
foltos lészen a te ruhád. És ímé, mily
szeplőtelen és gyűretlen a miénk! –
És legyünk mindig közel egymáshoz
– kiáltá a harmadik – különben e világ
gonoszsága eljön reánk. Bizony mondom, így kell tennünk, gyakorolván
magunkat az edzésben, a szabályok
könyvének tiszteletében és dicséretében, és az átlagos élet élvezetében,
ahol a boldogság találtatik.
Ennek utána visszavonulának köreikbe, és így valának mind a mai napig.
(David Augsberger írásának átdolgozása, Witness is
Withness, 89-91. old.)

„Ángyika, kérdezhetek tőled valamit?”-kérdezte izgatottan Zolika.
„Már hogyne kérdezhetnél édesem!”
„Akkor mondd meg, hogy te tényleg a szebbik nemGyerekszáj hez tartozol?”
* * *
A négy éves Éva egy reggel ezzel kezdte: „Jó reggelt,
Gréti néni! Az én nevem Tündi!” és szilárdan ki is tartott e mellett. Amikor
Klára, a nővére hazajött az iskolából és meghallotta kis húga legújabb ötletét, így felelt neki. „Nem tudom, ez lehetséges-e? A vasárnapi iskolában
azt tanultuk, hogy a nevünk fel van írva a mennyben.”
Mire Éva: „Gondolod, hogy Istennek nincs radírja?”
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Ha ma föltámadna Arany János, kétségbeesne, hogy mi van a mi szép
magyar nyelvünkkel. Talán nem is az
zavarná, hogy tele vagyunk mozaikszavakkal meg anglicizmusokkal. De
a hanglejtésünkből kiderülne-e számára, hogy kérdő, állító vagy tagadó
a mondatunk? És hogy egyáltalán
van-e valami értelme? Vagy az már
rég kilúgozódott? Aztán vajon Kornya
Mihály (lásd: Kirner A. Bertalan:
Kornya Mihály krónikája; Bp. 1990.)
mit kezdene a mi megszokott szófordulatainkkal? A „pozitív visszajelzésekkel”, az „ülések határozataival”, a
különböző „tréningeinkkel”? És mit
értene meg a töltelékszavainkból:
hogy egy evangélizáció „sikeres volt”,
„megérte a befektetést”, és hogy „hányan klikkeltek” rá, meg „utógondozás”? stb. Keresné benne az igazság
magvát. De az már rég kilúgozódott?
Ezek nem a gondolataink hiányáról
árulkodnak? Beszélünk, de nem mon-

Ha szabad, az első mondatot nem
is a gyülekezetről, hanem a családi körülménnyel kapcsolatban
mondanám. A családunk számára
az első zárlat egy kifejezetten áldásos időszak volt. Én és szerintem a
szeretteim is úgy éltük meg ezt az
időszakot, hogy egy rohanó, lüktető, hajszolt tempóból valami csoda
folytán – ami nem jó csoda volt, de
számunkra igen – volt lehetőségünk
megállni, és egyik napról a másikra
megnyugodhattunk. Ez a része egy
óriási élmény volt, és ezt a család
haszonként tudta megélni.
A gyülekezetben összetettebb volt
a helyzet: meg kellett tanulnunk
az online helyzeteket bevetni és
használni. Sok ügyetlenkedés után
a mi gyülekezetünk úgy döntött,
hogy a vasárnapi istentiszteleteinket
nem tesszük széles körben láthatóvá Youtube-on vagy Facebook-on,
hanem csak bizonyos, erre a célra összeállított anyagokat, a heti
rendszeres gyülekezeti alkalmainkat pedig a gyülekezet tagjainak,
vonzáskörzetének, akik szerették
volna, velünk kapcsolatban voltak,
számukra tettük hozzáférhetővé egy
listán keresztül. Voltak, akik lemorzsolódtak, akik azóta sem nagyon

dunk semmit. Miért? Mi hiányzik a
szavunkból? A bibliai tudásunk? A
hitünk? Vagy mi magunk? A lelkünk?
Vagy maga a Lélek? Hiszen olykor csak
a beszédkényszer szintjén mozgunk.
Különösen, ha összejön egy jó társaság, ahol csak annyi történik, hogy
beszélnek mindenféléről, minden tét
nélkül, csak úgy...
Sok olyan mondatot hallunk – és mi
magunk is mondunk –, amiről azt
véljük, hogy tudjuk mit mondunk, a valóság pedig az, hogy
nem is olyan biztos. De annyiszor használjuk, hogy fel se
tűnik. Fogalmunk sincs arról,
amiről beszélünk. Az eszünk
esetleg máshol jár. Viszont a sok
használat következtében elkoptatjuk a legszentebb igazságainkat is. A
minap meglátogatott egy régi barátom, és keserűen panaszolta, hogy az
istentiszteleten annyi modern szakkifejezést hall, amit ráadásul nem is

jöttek vissza. Ez veszteség.
Nyereség viszont, hogy nagyon komoly visszajelzéseink vannak, hogy
olyan emberek hallgatták az igehirdetéseinket, alkalmainkat, akik
egyébként nem jöttek volna el a
gyülekezetbe. Sokan szégyenérzet
vagy fizikai akadályok miatt: akár
úgy, hogy az ország más részén élnek, vagy más családtagok. Például
nagyon sokan vannak, akik a gyülekezetünk tagjainak családtagjai,
tudnak rólunk, megfordultak gyerekként a gyülekezetben, de elvitte
őket az élet másfelé, és akik a levelezőcsoportunkba bekéredzkedtek, megkapták a linket. Volt, akik
ennek okán kéredzkedtek be, hogy
tudják, hogy megosztjuk az üzeneteinket, és így sokan családtagok is
csatlakoztak; a közvetlen családban
is van olyan, aki fizikailag akadályozott volt, hogy gyülekezetbe jöjjön,
de minden vasárnap hallgatta az
igehirdetést, és amikor utána egy
nagyon komoly testi betegség jött –
éppen idén nyáron –, akkor hiszem,
hogy azáltal fel-, megerősödve tudta
átvészelni, nem is akárhogy, a testi nyomorúságot meg a szenvedést.
Madarász Tamás, Miskolc

ért meg. Szeretné megtudni, hogy mit
mond a Biblia életről-halálról, és hazamegy üresen. Pedig én csupán arra
vágyok – mondta –, hogy hitem megerősödjön attól, amit a Biblia tanít,
mert készülődök már hazafelé. Mért
nem magyarázza a lelkipásztorom a
Bibliát a Bibliából, úgy mint a régiek?
Hogy mi egyszerűek is megértsük.
Azt már én teszem hozzá – lehet,
hogy már nem is tudatos –,
de a német liberálisok meggyengítették a Bibliába vetett
bizalmat, az angolszászok
meg a módszereikről szóló ezernyi szakkönyvükkel eljelentéktelenítették a
Szentírást. Beillesztették azok
közé egynek. Pedig hát „cserélt-e
valaha a pogány isteneket? – kérdezi
Jeremiás – pedig azok nem is istenek. De népem fölcserélte dicsőségét
haszontalansággal. Egek, ámuljatok
ezen, borzadjatok, szörnyülködjetek
nagyon! - így szól az Úr. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem: engem,
a folyóvíz forrását elhagytak, hogy
víztartókat vájjanak, repedezett falú víztartókat, amelyek nem tartják
a vizet.” (Jer 2,11-13). Érdemes lenne
elolvasni Joseph Razzinger bíborosnak, azaz XVI. Benedek pápának az
erről szóló írásait. Idézi a liberális
tudósok érvelési stílusát: „az nem lehetett úgy, ahogy...” „elképzelhetetlen
ebben a korban...” stb. Aztán megkérdezi, hogy ezt ezek az urak ugyan
honnan tudják olyan biztosan? (XVI.
Benedek: A Názáreti Jézus I. - II. –
III. – magyarul Szent István Társulat
Bp., 2011-13.)
Mivel boldog-boldogtalan használja
még a bibliaverseket is (lelketlenül),
a fülünk még ezt is megszokja. Amit
mondunk, azt köztudottnak gondoljuk,
és ezt természetesnek is vesszük. Nem
törjük rajta a fejünket, hisz tele van
közhelyekkel a mindennapi életünk
is. A híradók, a politika, a reklámok,
az időjárás-jelentés és „természetesen” a közösségi életünk is. És milyen felelősséggel és mire használjuk
a szószéket? Hova tűnik az ember?
Túl elfoglaltak vagy kényelmesek
vagyunk ahhoz, hogy mindennek
utánajárjunk vagy legalább utánagondoljunk. Politikai blöffök, divatos
hóbortok..., kifárasztanak. Nagy kísértés az, hogy egymásra is, mint egy
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valamiféle tömbökhöz tartozó „gépelemekre” gondoljunk. Sematikus módon osztályozunk. Eltűnnek azok az
egyének, akiket pedig Krisztus egyenként váltott meg és egyéniségként ismer, pásztorol és szeret.
Azt mondtam: „egyén”, de ez is túl általános. Mi nem fogalmak vagyunk,
hanem érző és értő emberek. Te vagy
az, és én vagyok az. Te, te vagy, aki
észreveszed a hajnali csendben felkelő nap első sugarait. Benne Krisztus
fényét is meglátod. Ez pedig kinyitja
szívedet is. A pillangó szárnyán meg
a csodát látod. A madárka dalában
a szépet hallod. Egy fenyőbokorban
észreveszed a teremtett világ összes
üdeségét. Egy könnycseppben a másik bánatát. Esetleg egy koldusban
magát Jézust. Neked szíved is van.
Halk és szelíd susogásban szól hozzád az Isten. Vagy talán még csak egy
Isten-alakú vákummal a szívedben
Őt keresed. És én pedig, én vagyok
a múltammal, a jelenemmel és a jövőmmel, aki veled beszélek. Én vagyok az a hibáimmal, a bűneimmel
és erényeimmel, a bánataimmal, a
reménységeimmel és a félelmeimmel,
a hitemmel és a szeretetemmel vagy
mindezeknek a hiányával. Hallgatlak
téged, és válaszolok neked, te pedig
nekem. Időnként fura érzéseid és
gondolataid támadnak, amit magad
se értesz. Nekem is. Kontaktusban
vagyunk. Benne vagyok az eszemmel
meg a szívemmel, az okosságommal,
sőt a bölcstelenségemmel is. Vajon érzed azt, ha bántasz? Elzárkózzak előled? Viszonozhatnám, de tüstént meg
is bocsáthatom. Sőt rádöbbenhetünk
mindketten, hogy szárnyakat vagdoshatunk, de adhatunk is egymásnak.
Tudom, hogy ritkán jutunk el az ilyen
mély kitárulkozásig. Nincs is mindig
szükségünk rá. Mert ha a Lélek védelmező burka nincs fölöttünk, akkor
csúnya pletykák kerekedhetnek belőle. Ha pedig ott van, akkor életre szóló barátságok születnek. Pedig Jakab
apostol is beszél efféléről. „Valljátok
meg azért egymásnak bűneiteket, és
imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz
ember buzgó könyörgésének.” (Jak
5:16). De megbocsátásról csak akkor
lehet szó, ha az ember tudatában van
a saját bűnösségének is. Mert az őszinte kitárulkozás által sebezhetővé válunk. De az ilyen találkozásokban a
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másikban rejlő gazdagságot is felfedezhetjük. Állítólag ezek által válunk
azokká, akik vagyunk: emberekké.
Tudom, hogy mint egyénre hat ránk
a közösségünk, de mi is a közösségünkre. Ha ebben nem korlátoznak
az előítéleteink. A farizeusok mennyei
jelt követeltek, és ott állt előttük az
Emberfia. „Erre megkérdezték: „És te
milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel?”
(Jn 6,30). Csak tiszta szívvel kellett
volna ránézniük! Csodákért imádkozunk mi is – ha nincsenek, csinálunk
–, mert úgy érezzük, hogy igazolni
kell magunkat. És közben előttünk
is ott áll az Úr a Bibliánkban, csak ki
kellene nyitnunk. Ha ránézünk a másik hívőre, nem döbbenünk rá, hogy
hiszen ő a Krisztusban testvérünk?
Nem vagyunk mi is vakok? És ha éppen azért, mert nem vagyunk vakok,
észrevesszük a hibáit is, mit kezdünk
vele? Emlékezünk-e még arra, hogy
az Úr Jézus a bűnösökből formálta ki
a szenteket? Tudunk-e ebben segíteni egymásnak? Tudunk-e áldozatot

Ernő: Mindenképpen nagyon erőteljesen érintett bennünket az, hogy
a tavalyi évben kb. egy fél évig zárni
kellett, tehát nem tudtunk rendezvényeket tartani. Ez alatt maradt
természetesen idő olyan feladatokat ellátni, amire előtte nem került
sor, például könyvtárat rendezni.
Amit tovább tudtunk folytatni az a
jótékonykodási akció a helybéliek
felé, ruha osztás és hasonló dolgok,
ugyanakkor ez anyagilag nekünk
nem jelentett bevételt, és nagyon
nagy megterhelést jelentett. Az idei
évben is egészen májusig zárva voltunk, úgyhogy anyagi oldalról mindenképp nehéz helyzet volt, egy nagy
kihívás, másfelől pedig rájöttünk arra, hogy sok mindent lehet csinálni
másképp is mint ahogy eddig tettük.
A lelkigondozás is része a munkánknak, amit személyesen is csinálok,
és amiről kiderült, hogy működik
online-n is. Tehát próbálom heti
8-10 órában limitálni, na de ennél
sokkal több az igény, és főleg ebben
az időben. Az egészre még rátesz egy
lapáttal, a bezártság, vagy legalábbis amikor még az volt, de kiderült,
hogy ha képernyőn látjuk egymást,
akkor ez nagyon jól tud működni.
Hálásak vagyunk azért, hogy most

vállalni érte? A bukottat meghívni
az asztalunkhoz, hogy a teríték legfontosabb fogása a bizalmunk és a
szeretetünk legyen. Mert nem elég
a szó. Kell a tett, meg az áldozat. „Ti
adjatok nekik enni!” – mondja Jézus
(Lk 9,13).
Ma olyan napokat élünk, amikor minden változik, méghozzá félelmetes
gyorsasággal. Nem csupán a politika
és a gazdaság súlypontjának átrendeződése történik, hanem ideológiákban,
erkölcsökben, az emberek fejében, sőt
a lelkében is. Valamilyen reménytelen folyamat megy végbe a világban.
Tudjuk, hogy a végidőkben elhatalmasodik az istentelenség, ennek következtében a gonoszság. A végidőkben
az igaz is alig tartatik meg („És ha
az igaz is alig menekül meg, akkor
hova lesz az istentelen és a bűnös?”
1Pét 4,18). Vajon mit készít nekünk
eközben a Mindenható Úr, akár napi
feladatként? Mert a végső szó mégiscsak az Övé lesz! De addig?!...
Hegyi András

a nyár eleje óta tudunk megint rendezvényeket tartani, ez jót tesz és
reméljük, hogy így is marad.
Katrin: Nagyon nehéz volt, amikor
online-ba kellett váltani és már nem
láttuk egymást élőben, de akkor kitaláltunk valamit és ez nagyon jól
működött. Délelőtt mindig online-n
volt az istentisztelet, délután pedig
mindig máshol hirdettünk valahol
a környéken, lent a Dunán vagy az
erdőben, mindig egy más helyszínt.
Megbeszéltük és odavittünk kávét,
süteményt, ott találkoztunk és délután éltük meg a közösséget - és
voltunk néha többen is, vagy jöttek
barátok, szomszédok, akik nem is
jöttek volna gyülekezetbe és most
például az egyikük családja a hét
végi gyülekezeti kirándulásunkra is
eljött. Néha nagyon hideg volt, és fázott is a lábunk, de a szívünk meleg
volt, és nagyon élveztük, ezért akkor
is mentünk. Azt tapasztaltuk, hogy
több közösségünk volt, mint máskor,
ahol mindenki hazarohant az ebéd
miatt az istentisztelet után és nem
akartak beszélgetni. Ezt nagyon élveztük és próbáljuk ezt most is fenntartani, ahol ma újra találkozhatunk.
Nagy Ernő és Katrin, Dömös
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Egy forró nyári napon, négy gyermekemmel, autóval az
egyik kivezető úton
közlekedtem váro
sunkban, amikor figyelmes lettem egy
nőre, aki az út szélén feküdt. Ebben
a pillanatban állt meg mellette egy
másik autó, amelyből egy fiatal lány
szállt ki.
Egy pillanatig sem volt kérdés, hogy
megállok én is segíteni. Nem azért,
mert keresztyén vagyok, hanem azért,
mert törvény által elvárt állampolgári
kötelességem! Ehhez képest, körülbelül 25 arra haladó gépjárműből ketten álltunk meg.
Nem tudtam, hogy mi történt a földön fekvő hölggyel, és hogy milyen
állapotban van. Egyedül voltam a
13, 11, 8 és 6 éves gyermekeimmel.
Megfordult a fejemben, hogy a gyermekeim védelme érdekében nem állok
meg. De rögtön belém hasított, hogy
először is egy emberéletről van szó.
Másodszor, a most adott reakcióm, a
gyermekeim egész életét meghatározhatják. Tehát elsősorban azért álltam
meg, mert keresztyén emberként és
törvénytisztelő állampolgárként kötelességem, másodsorban pedig azért,
hogy ezzel is tanítsam gyermekeimet,
és jó példával járjak elől.
Gyermekeimet az autóban hagyva,
odamentem a földön fekvő hölgyhöz
és a fiatal lányhoz, aki megállt segíteni. Nagyon elgondolkodtató, hogy a
sok arra haladó autós közül egy fiatal, kifejezetten csinos és jól öltözött
lány állt meg először. Egyedül volt,
és ráadásul munkaügyben sietett egy
helyre. Nem is volt a környékre valósi. Elmondta nekem, hogy fogalma
sincs, hogy mit csináljon. De megállt azonnal segíteni, nem törődve
semmi mással! Úgy gondolom, hogy
ez egy olyan cselekedet és gondolkodásmód, amit ha többen követnének,
akkor nagyon-nagyon más (szinte
utópikus) világban élhetnénk. És ez
Isten elgondolása szerint nem csak
egy fantáziavilág, hanem erre hívta

el a keresztyéneket, hogy ilyen módon szolgáljunk embertársaink felé.
Megnyugtattam a fiatal lányt, hogy
minden rendben, nyugodtan menjen
tovább. Láttam közben a földön fekvő, majd felülő hölgyön, hogy nincs
komoly (külső) sérülése, és lehet vele
beszélni is valamennyire.
Az egyértelművé vált, hogy valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt
van. Annyit értettem a beszédéből,
hogy megverték és kidobták egy autóból. A ruházatából arra következtettem, hogy prostituált. Felhívtam a
112-t és elmondtam, hogy mi történt.
Miközben telefonáltam, megállt egy
másik autó is. Mint hamarosan kiderült, egy szolgálaton kívüli mentőtiszt
volt a sofőrje.
Röviden váltottunk pár szót, majd azt
mondta a mentőtiszt: „Tudod hány
ilyet szedünk össze egy nap alatt
Budapesten?”
Közben intettem a nagyobbik lányomnak,
hogy hozzon
vizet az autóból a hölgynek
(kánikula volt,
és kora délutánra járt az
idő). (Korábbi
Antennában írtam, hogy valaki vizet kért tőlem, és nem tudtam adni,
azóta mindig van egy üveg víz az autómban ilyen célokra.)
Meglepően gyorsan, a hívás indításától 5 percen belül kiérkezett két rendőrautó is. Felvették az adataimat, és
utamra bocsátottak. Addigra a sérült
hölgy már több mindent tudott mondani, ráadásul a rendőrök előtt sem
volt ismeretlen. Tényleg prostituált
volt. Nem értettem tisztán, de valószínűleg az történt, hogy valamilyen
szerrel „munkára” alkalmatlanná
tette magát a hölgy, ezért a családja
(!!!) megverte és kidobta az autóból.
Amíg mindez zajlott, nagyon sok gondolat átsiklott a fejemben. Néztem ezt
a velem körülbelül egykorú, szerencsétlen nőt. Semmit nem tudok róla,
csak annyit, hogy egy emberi lény.

Lehet, hogy akkor a közvetlen életveszélytől megmenekült, de az élete
ugyanúgy veszélyben van, mind fizikailag, mind lelkileg. Van-e bármi
értelme a létezésének? Nincs az emberek hasznára, nincs Isten dicsőségére. Haszontalan. Sokan úgy is
tekintenek rá, mint az út menti szemétre, amit kidobnak az autóból és az
út menti gazban tölti létének hátralevő idejét. A két kiérkező rendőrautó
üzemanyaga többet ér, mint ennek a
nőnek teljes léte...
Én vagy a gyermekeim is lehetnék
ott a porban, az út szélén? Milyen
borzasztó lehet, amikor valaki ilyen
helyre és körülmények közé születik.
Milyen jövőre lehet reménye? Ott álltam és néhány méterre a gyermekeim.
Ott van ez az összetört nő. Koszban,
vérben, félig magánkívül. Az emberek többsége szó nélkül elmegy mellette. Egy „királylány” áll
csak meg segíteni és én.
Néhány méter, de áthidalhatatlan távolságok
a világok között.
Értjük, hogy milyen mértékű volt Jézus Krisztus
áldozata? A Mindenség
Királya egy istállóban
vált emberré, és gyalázatos, kegyetlen módon
halt meg minden emberért. Jézusnak
az a megvert és kidobott prostituált ugyanannyit ér, mint én! Durva?
Igen, de ez az igazság. Bűnben születtem, és ha rajtam múlik, abban is
halok meg. Bármilyen körülmények
között is élünk, szükségünk van Isten
kegyelmére, amit nem tudunk megvenni, kiérdemelni. Ha bírjuk ezt a
kegyelmet, akkor legyünk érte nagyon hálásak. Ha megadatik, hogy
családi, gyülekezeti körben, biztonságos, meleg hajlékban tölthetjük a
karácsonyt, akkor jusson eszünkbe,
hogy mennyit is érünk valójában
Jézus Krisztus áldozatával és anélkül. Ha pedig lehetőségünk van, akkor segítsünk ott, ahol tudunk. Nem
tudunk akkora áldozatot hozni érte,
mint Megváltónk miértünk.
Nemeshegyi Zoltán
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„Mert tudom, hogy az én Megváltóm él és utoljára az
én porom felett megáll.” (Jób 19,25)
Soproni János tudta, hogy az ő Megváltója él, közösségben, napi kapcsolatban volt vele. Vajon valamennyien,
akik itt vagyunk, el tudjuk-e mondani: Tudom, hogy az
én Megváltóm él? Van-e erre személyes tapasztalatunk?
Jób nehéz helyzetben volt, amikor ezt mondta, de ez a bizonyosság fontos volt a számára.
János nemcsak tudatában volt ennek,
hanem az Úr elhívása alapján egész
életét ennek a tudatnak az alapján élte,
hogy az ő Megváltója él, és ezért ő is a
megváltottak életét éli, az Úr szolgálatába állította.
János testvérünk szülei hívő emberek
voltak. János testvéreivel együtt egyetemista korában elhagyta a hitet és sok
éven át nem is gyakorolta. Édesanyjuk
kitartó imádságának is lehetett szerepe
abban, hogy később mind a három testvér visszatért az Úrhoz.
Még Marikával való házassága előtt ismertem meg Jánost és együtt dolgoztunk
hosszú éveken át a Trans World Radio
magyarországi adásainak elkészítésében. Ez éppen 45 évvel ezelőtt történt.
Zeneszerző és dalszerző is volt egy személyben, hihetetlen finomsággal tudta
megfogalmazni azokat az üzeneteket,
amelyeket az Úrtól kapott.
A zeneszerzést fő szolgálatának is mondhatnám, évtizedeken keresztül gyakorolta, ennek lett egyik termése
Dömösön a Biblia Centrumban éppen 25 éven át a vezetésével létrejött zenei tábor, amely mind a mai napig
nagyon kedvelt rendezvény. Egy másik termése ennek
a zenei munkának pedig a tavaly ősszel az Evangéliumi
Kiadó kiadásában megjelent énekeinek gyűjteményes
kötete, éppen 150 énekkel.
Az egri Keresztyén Testvérgyülekezet szolgálatában is
fémjelző szerepet töltött be, mintegy 30 éven át, olyan
példát nyújtva, amely sok testvért bátorított a hitében,
segítette az erőtlenségében. Lelkigondozói alkat volt, lehetett hozzá jönni, aki megtette, az nem távozott el hordozás és segítés nélkül. Vidám természetével igyekezett
kisimítani a konfliktusokat, bizalommal volt az Úr és a
Sokszor úgy érzem összeroskadok
Többé nem lesznek jó és szép napok.
Nem süt rám a napsugár, nem lesz
többé tél se nyár
Lelkem terhével egyedül vagyok
Éjszakák törnek rám,
És én úgy érzem megfolyt a magány.
Félelem, fájdalom
Kínozza lelkem, hogy el sem mondhatom.

testvérek felé. Az egyenetlenségek, feszültségek nagyon
bántották.
30 éve 5 házaspár havi rendszerességgel összeültünk
imádkozni a politikusokért és ápoltuk az egymással való közösséget. Ennek a kis csoportnak állandó tagja volt
János testvér és felesége, Marika.
25 éve alapította meg a Hárfa kiadó szolgálatát, amelynek alapításában feleségem, Teca is részt vett. Ez tette
lehetővé az elkészült zenei anyagok megjelentetését CD-n vagy kazettán. Nagyon
sok kérést teljesített, nagyon sok anyagot személyesen postázott hazai vagy
külföldi kérésre, megrendelésre.
Külföldi gyülekezetet is rendszeresen
látogattak a feleségével. János testvér
mindig örömmel és szívesen ment, és
erősítette a testvéreket szolgálataival.
20 éve bekapcsolódott a börtön mis�szió szolgálatába. Feleségével együtt
rendszeresen jártak be az egri börtönbe, hetente, nem hagyva magukra az ott
lévőket, lelki gondjaikban, bajaikban.
Szolgálatát a börtön vezetése kitüntetéssel ismerte el.
Mintegy 20 éven át volt a Vetés és
Aratás folyóirat szerkesztője, feleségével, Marikával együtt. Ez állandó, folyamatos munkát jelentett a házaspárnak,
amit Lemperger Róbert és Masszárovics
Zoltán testvérek segítségével fáradhatatlanul végeztek.
Egerben generációk voltak tanítványai hosszú pedagógus
pályafutása, majd zenetanári tevékenysége során
Felesége, Marika, szolgálatának tekintette, hogy János
biztos háttere és segítsége legyen, sok szolgálatot pedig
együtt végeztek.
János súlyos betegségét nemcsak türelemmel, hanem
reménységgel is viselte. Mindent igyekezett megtenni,
amire testi ereje lehetőséget adott.
A Zsidókhoz írott levél 13. fejezetének 7. verse így szól:
„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét
hirdették nektek: Figyeljetek életük végére és kövessétek hitüket”. János testvérünk komoly szellemi örökséget hagyott hátra, a mi feladatunk az, hogy kövessük a
hitét: „Tudom, hogy az én Megváltóm él.”
Harmatta János

Megpróbáltam, hogy nagy dolgot teszek:
Minden emberhez nagyon jó leszek,
És ha megbántanak nem lesz szívemben
harag,
Ez sem oldotta meg a terhemet.
Mit tegyek ezután?
Mikor tűnik fel újra a szivárvány?
Lesz–e még megoldás,
Vagy csak a négy fal vesz körül, semmi
más?

Van egy út, amit Isten készített,
Csak ott lelsz nyugtot és békességet.
Ez az út a kereszt, ahol Isten szent Fia,
Minden emberért életét adta.
Még ma jöjj, ahogy vagy,
Hisz Jézus Krisztus téged is elfogad.
Félelem, fájdalom
Eltűnnek végleg, s te élhetsz szabadon.
Soproni János
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Ez az interjú emlékezés arra a Soproni Jánosra,
akit néhány héttel ezelőtt életének 90. évében
magához hívott a Mindenható. Soproni János
alapítónk volt; olyan szolgája Istennek, aki az
Evangéliumi Rádió mellett számos más missziós
területen is foglalatoskodott. Jó pár évvel ezelőtt
készült a következő beszélgetés, de mivel életének
egy jelentős szakaszát felöleli mindaz, amit akkor
elmondott, azt hiszem, ma is nagyon aktuális.
S.J: Én egy hívő családban nőttem, és nagyon drága
szüleim voltak, hívő emberek, a családban így nevelkedtünk, gyülekezetbe jártunk, jómagam is, és én komolyan
vettem a gyülekezeti életet, és az életemet is. Úgy gondolom, ha visszagondolok most gyermekkoromra, hogy ott
volt bennem az Úr Jézus iránti szeretet és a szolgálatra
való vágyakozás. Hadd tegyem hozzá, hogy családilag
is zenei beállítottságúak voltunk, mert édesapám mielőtt megtért, nagy zenész volt. Debrecenben végeztem a
Kossuth Lajos Tudományegyetem kémia-fizika szakán,
de ettől függetlenül a zene mindig meghatározó volt az
életemben. Ez nagyon jó is volt, meg ez volt a buktatóm
is. Mert mikor elvégeztem az egyetemet, és elkerültem
egy munkahelyre Mezőkövesdre, ott rögtön meghívtak egy ifjúsági zenekarba
– én nem tudom, hogyan tudódott
ki az, hogy én zenével foglalkozok,
értek hozzá, főképp a gitár volt az,
ami a kezemhez jobban odaillett –,
és rögtön zenekarvezetőnek neveztek ki. Ez a zenei élet engem annyira
vonzott, hogy sajnos kezdett elvinni
engem a hit útjáról. Nem azt mondom,
hogy megtértem vagy nem tértem meg, ezt
az Úr tudja legjobban, hogy gyerekkoromban, fiatal koromban nagyon is szerettem gyülekezetbe járni,
bár ott is voltak problémák aztán; ezek meghatározók
voltak, amit az ördög, a Sátán ki is használt. Az történt,
hogy elvitt engem a zene: egyik zenekartól a másikba
kerültem, nagyon jól felfejlesztettem a zenekarokat, állandóan minket hívtak játszani, természetesen nem hívő énekeket, hanem slágereket. Tulajdonképpen maga a
zene volt az, ami nagyon lebilincselt és az alkotás, és az,
hogy amit én megalkottam, azt játszották. Az, hogy az
emberek táncoltak, nem nagyon érdekelt.
Igen ám, de ez meghatározó volt az én szellemi életemben.
Kb. 20 évig úgy éltem, hogy nappal tanítottam, délelőtt
a középiskolában, délután elkezdtem tanítani a zeneiskolában gitárt, és szombat-vasárnap vagy nyaranként
pedig napról napra játszottam a világi zenét a világnak.
De mindig ott volt valahogy a szívem mélyén: „János,
nem jó helyen vagy. Innen vissza kell térni.” Ez mindig
ott égett bennem. Egyszer megpróbáltam prédikálni a
fiúknak a zenekarban, és azt mondtam, hogy fiúk, nagyon bánt, ha káromkodtok. Nekem ilyen soha nem jött
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ki a számon abban a 20 esztendőben sem. Mindig tudtam, hogy énnekem valahogy vissza kell térni az Úrhoz.
A lényeg az, hogy eljött az idő, amikor az Úr aztán szólt
egy betegségen keresztül 1975. szeptember 12-én. Akkor
éreztem, hogy nekem le kell tennem, amit csinálok, a
világi zenét is. És megvallottam az Úrnak azt, hogy én
nagyon rosszul tettem, de szeretnék újra Ővele közösségben lenni. És tudtam, hogy minden le lett rendezve.
Hogy ez így történt, ennek egy bizonyítéka az volt, hogy
előtte, ha nekem szombaton nem kellett zenélni menni,
én rosszul voltam. Ha már a második szombaton nem
kellett, akkor felajánlottam, hogy ingyen elmegyek, csak
zenélhessek. És ezután a szeptember 12. után egyszerűen
nem érdekelt, szabadulni akartam. Volt egy szerződésem
egy étteremben a fiúkkal. A fiúk miatt, mert ez nekik is
pénzt jelentett, ezt még - mivel vállaltam - meg kellett
tennem. Január 17-én lejárt a szerződésem. És én azon
a január 17-én játszottam utoljára slágereket életemben.
Az igaz, hogy az a 20 esztendő, amit a könnyűzenével foglalkoztam, meghatározója lett bizonyos fokig az én zenei
munkámnak a későbbiek folyamán is. Csakhogy én ezt
a tálentumot
ezután rögtön az Úr szolgálatába
tettem, kerültem a helyeket,
ahol világi slágereket zenéltek.
Akkor elkezdtem írni énekeket, és az első énekem, amit
azután írtam, hogy az Úrhoz visszatértem – örömöm volt és – az volt a címe
„Tudom, van Krisztus Jézusom”.
Anikó: Hogyan folytatódott tovább ezután az elég sarkalatos döntés után az életed?
S.J.: Egyedül éltem akkor, és kértem az Urat,
hogy jó lenne egy segítőtárs nekem. Csodálatos segítőtársat kaptam. De ez egy külön történet. Én most
a szolgálatra tenném inkább a hangsúlyt.
Megkértek az Ó utcai testvérek, hogy jöjjek el Budapestre,
mert a Kerepesi úton volt egy találkozó, és hogy ott megbeszélnének valamit. Van egy úgynevezett Trans World
Radio, és ahhoz kellenének énekek. Én a rádióról tudtam,
mert édesapám ezt hallgatta. Oda elmentem, voltunk többen, kb. 15-20-an. Elmondták, hogy szeretnék, ha lenne
egy kis zenei csoport, és tulajdonképpen azzal is megbíztak
engem, hogy próbáljuk ezt mi – Bolyki Eszterrel együtt
– összehozni, és írjunk énekeket, mert hisz az van megírva, hogy „Énekeljünk új éneket az Úrnak!” (Zsolt 33,3)
Elkezdtük ezt a munkát Biatorbágyon. Nem volt olyan
egyszerű, mert ezt titkolni kellett. Közben én találkoztam az egerszóláti baptista gyülekezettel, meghívtak oda,
és ott volt egy zenekar, aminek a vezetését bízták rám.
Ebből probléma adódott, mert kitudódott, hogy mi zenélünk, meg az is, hogy felvételeket csinálunk, s ebből
kifolyólag bizony annyira meghurcoltak engem is, talán
másokat is, hogy ki akartak az iskolából rúgatni. Behívtak
(folytatás a 22. oldalon)
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a rendőrkapitányságra, és nagyon keményen próbáltak
engem arra rávenni, hogy mondjam el, hogy kerülnek ki
ezek a szalagok, a felvételek külföldre. Én elmondtam,
hogy nem tudom. És tényleg nem tudtam. Egyszer megkérdeztem a testvéremet, aki a felvételt csinálta, hogy
„Mondd már meg nekem, hogy hogy kerülnek ki a szalagok?” Azt mondta nekem nagyon bölcsen: „Nem mondom
meg, jobb neked, ha nem tudod.” És amikor kérdeztek a
rendőrségen őszinte szívvel mondhattam, minden hazugság nélkül, hogy nem tudom. De az iskolában mondta az
igazgató, hogy ott is voltak, kérdezték milyen ember vagyok, és hogy ki kellene engem az iskolából tenni, mert
problémás lehetek, de ezt az Úr mind lerendezte, és nem
lett semmi következménye.
Anikó: Hogyan zajlottak ezek a felvételek?
S.J.: Megbeszéltük, hogy mikor találkozunk. Amikor
Biatorbágyon voltunk, én odautaztam, vittem a kottákat.
Nagyon jó volt, mert Eszternek is voltak énekei. Aztán
összeálltunk, próbáltunk, és ez egy nagyon kemény munka volt, mert zenélni is, énekelni is kellett. Volt, hogy
már majdnem a végén voltunk, de becsúszott egy hiba,
és akkor kezdhettük újra. Volt, hogy tízszer elkezdtünk
egy éneket. Az akkori felvételi rendszerünk, berendezéseink még gyengébbek voltak. De jó volt, örültünk. Egy
nap ráment, aztán hazajöttünk.
Anikó: Csak a határainkon belül folytak ezek a munkák, vagy szorosabban is kapcsolódtatok a Trans World
Radio-hoz?
S.J.: Igen. Wetzlar-ba is elkerültünk a feleségemmel;
Baranyi József hívott meg, és ott is csináltunk felvételeket. Ott készültek el az ún. népdal-zsoltár felvételek. Aztán
volt egy olyan gondolat, hogy kellene építeni egy stúdiót.
A stúdióépítés megoldása úgy történt, hogy 1986-ban az
egyik testvérünk, akik Szólátról beköltöztek Egerbe, felajánlotta, hogy a pincében elkészíthetjük a stúdiót. Ennek
a megépítéséhez nagyon sok segítséget nyújtott egy testAz Evangéliumi Iratmisszión és a Vetés és aratáson
keresztül találkoztunk legelőször egy konferencián,
Jókán. Ez több mint 20 éve volt. Onnantól minden
évben találkoztunk itt Magyarországon vagy volt
Erdélyben. Akkor még nem volt autónk, és az egyik
alkalommal János bácsiék elhoztak minket ide Egerbe.
Olyan csodálatosan alakult a fogadtatás. Mindig volt
közös témánk, hiszen van egy közös Urunk, egy közös
Megváltónk, hitünk, reménységünk és minden egyebünk, úgyhogy mindig volt beszédtémánk. 2005-ben
voltak ők is először minálunk, onnan pedig évenként
többször is. Sok évet együtt szilvesztereztünk. Tehát
így alakult ki egy olyan személyes kapcsolat, aminek a
központja mégis a lelki dolgok és nem a világi dolgok
voltak. Emiatt lettek ők lelki szüleink. Ez alatt a 20
év alatt nagyon sok mindent tanulhattam tőle. Főleg
lelki oldalon. A szüleimtől ezt a lehetőséget nem kaphattam meg, soha nem láttam őket Bibliát olvasni, de
mikor vendégségben voltunk János bácsinál, vagy ők
voltak minálunk Marika nénivel, akkor reggelenként
mindig úgy kezdtük a napot, hogy együtt olvastunk
az igéből és ez mindig nagyon jó volt...
Farkas Csaba, Nagykároly
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vérünk, Helmut Menzel. Ő mérte ki, hogy hogyan épüljön meg a stúdió, és egy nagyon szuper jó stúdió volt, sőt,
az is megtörtént, hogy elmentünk Bécsbe, meghívtak a
Bécsi Evangéliumi Rádióállomáshoz, és ott is megnéztük a dolgokat, és azt is alapul vettük a stúdió építéséhez.
Később már a felvételeket itt készítettük, és vittük véghez. Első perctől kezdve az volt, hogy ami felvételt csinálunk, azt mind kiküldjük Wetzlar-ba, illetve a Trans
World Radio-hoz. Majd amikor később Magyarországon
létrejött a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány, akkor
azt mondtuk, hogy amit készítünk, azt felajánljuk, és elküldjük, átadjuk a MERA-nak.
Amikor arról volt szó, hogy ez a rádió megalakulhat, akkor megkértek, hogy vállalnék-e alapítótagként részvételt. Én ezt vállaltam, úgyhogy a MERA-nak alapítótagja
is vagyok, és nagyon örülök, hogy ez a rádió működik.
Anikó: Hogyan születtek az énekek? Hogy fogalmazódott meg benned egy-egy ének?
S.J.: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nekem az a meggyőződésem, hogy Isten mindenkinek, aki az övé lesz,
ad valamilyen tálentumot vagy karizmát. Én úgy érzem,
hogy a zenei tálentumot kaptam az Úrtól, mert egyetemista koromban is volt úgy, hogy írtam egy szöveget, és
egy dallam jött a gondolataimba.
Például volt, hogy leültem otthon a kis elektromos zongorához, és elgondoltam azt, hogy valahol egy nagyon szép
szigeten vagyok – mert a fantázia kell a zeneíráshoz –, és
akkor felkel a Nap, és a felkelő nappal együtt egy új nap
kezdődik, és milyen szép abban a gyönyörű környezetben egy napfelkelte. Ez az alapgondolat bennem volt, s a
dallamot elkezdtem a szobában. És egyszer csak, mikor
nagyjából a végére értem, beszalad a feleségem a másik
szobából, hogy „Írtam ehhez a dallamhoz egy szöveget.”
Egy zsoltár alapján írt egy szöveget, két verse van, az első
verset én írtam Isten kegyelméből, a második verset ő.
De hadd mondjak valamit. Egyszer olvastam, hogy valakitől megkérdezte a barátja: „te írod ezeket az énekeket? Nagyon szépek.” Azt mondja: nem, ezt ketten írjuk.
– Hogyhogy ketten? – Az Úr és én. És ez annyira megfogott engem, hogy azóta én is ezt mondom, hogy ketten, vagy esetleg a feleségemmel együtt hárman. Írom
az éneket: az Úr és én, és ebben kérem is, hogy vezessen.
Az elején, amikor még nem volt meg a stúdió, hanem csak
úgy felvételeket hol itt, hol ott készítettünk, akkor még
csak kazettákat készítettünk, és ezeket másolták mások,
és mentek. Egyszer kaptam egy levelet, egy hölgy írta –
soha nem láttam –, megköszönte az Úrnak és nekünk
ezeket az énekeket meg a kazettát, mert kezébe jutott egy
kazetta, és éppen öngyilkos akart lenni. Azon gondolkodott, hogy nincs értelme az életének és végez magával, és
a szomszédasszonya átment hozzá, és odatette ezt a kazettát az asztalra, és gondolta magában „meghallgatom
még”. S olyan nagyon szép volt, ahogy megírta azt, hogy
feltettem és az egyik ének megfogta őt nagyon – most
nem tudom megmondani, hogy pontosan melyik volt –,
és lemondott az öngyilkosságról, s megismerte az Urat,
és átadta az életét. Ez mind olyan volt, nem dicsekvés,
hanem öröm és hála, hogy akkor nem hiábavaló a mi
munkánk az Úrban, és ez a fontos...
(A teljes interjú meghallgatható a MERA
honlapján:www.mera.hu)
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2021 nagypéntekén - ez ebben az évben április 2-re esett megvalósult és csodálatos változás állt be, mert az ered- hirdettem meg az imát a covid elmúlásáért azzal, hogy ményei hirtelen, másnapra - és ezt a felesége mondta, s
mi hiszünk az ima erejében, és kértem, hogy minden az orvosi leletek alapján teljességgel bizonyítható -, 30%.
pénteken imádkozzunk el legalább egy Mi Atyánk-ot kal javultak. Az orvosok úgy gondolták, hogy ez még nem
reggel 7 órakor, illetve azok, akik nem hisznek az Úrban, jelent semmit, így is vége van, de három nap után már
azok legalább annyit mondjanak, hogy
a rehabilitáción beszéltem vele. Tehát
„Uram, segíts!“
igenis, hogy vannak csodák.
Milyen érdekes! Úgy volt, hogy húsvét
A parlamenti imacsoportból, ahoAdventi kiáltás
után fogom kapni az első oltást, de
va sok képviselőtársam jár, az egyik
Még el sem sárgultak a levelek,
nagypénteken, pont akkor, amikor
képviselőtársam, aki egyébként orzöld lombokra hullott le a hó,
meghirdettem ezt az imát a covid elvos azt mondta, hogy mivel Bányai
ősz nélkül jön a tél?
múlásáért, akkor estem covidba. Kb.
Gábor képviselőtársunk esetében is
Riadt kérdés,
öt napig szenvedtem, de hála legyen
csodálatos gyógyulás zajlott le, át
és a válasz elgondolkoztató,
az égnek, én személy szerint megúszkell gondolni az életét, hogy mikor,
mert nem meteorológus adja:
tam minden probléma nélkül.
milyen csoda mellett ment el, mert
magunknak kell töprengenünk rajta’.
Az imát nagyon fontosnak tartom,
igenis, hogy vannak csodák a mai
...ha nincs advent, lesz–e majd karácsony?
és őszintén mondom, hogy hiszek
életünkben is, csak egyszerűen nem
Váratlanul várjuk az Urat?
az ima erejében. Nyílván vannak elakarjuk figyelembe venni, vagy csak
A zöld lombú, behavazott erdő
lenséges erők is, amik nem akarják
úgy elmegyünk mellettük. Tehát ez
nem lelkünk állapotára mutat?
azt, hogy az imáink meghallgatásra
egy nagyon-nagyon fontos üzenet,
– Hogy várjuk Urunk visszajöttét?
találjanak, és próbálnak bennünket
hogy vegyük észre azokat a csodá– Nemcsak fenyőfás ünnep közeleg!
elbizonytalanítani, de nem szabad,
kat, amik napjainkban vannak. Igenis
– Sűrűsödnek a bibliás jelek:
hogy ez eltántorítson bennünket a
munkálkodik az Úr, itt munkálkodik,
– „...földrengés, járványok,
célunktól.
éhínségek...” (Lk. 21,11)
ha mi az Ő dicsőségére cselekszünk
Én egészen július 2.-ig mondtam eze„...és hallotok háborús
és nem a sajátunkéra.
híreket...” (Mt. 24, 7)
ket az imákat péntek reggelenként,
A másik eset Bányai Gábor képviseLappangó tűz, hol itt, hol ott
mert akkor úgy tűnt, hogy a harmalőtársunk vonatkozásában volt, aki
lángol!
dik hullám nagyjából teljesen lecsencsaknem 100 napot töltött lélegezte„...a vajúdás kínjai ezek...”
gett. Most, hogy a negyedik hullám
tő gépen, ebbe már beleértem azt a
(Mt. 24,8)
újra elindult, ismét elkezdtem pénvastüdőt is, amire rátették. Ott is azt
„...és megsokasodik a
tek reggelenként imádkozni.
mondták már Gáborra, hogy nincs
gonoszság...” (Mt. 24,12)
Két képviselőtársam nagyon erősen
remény. Akkor háromszor 0-24 órát
Mindenfelé maffiák dolgoznak,
beleesett ebbe a vírusba. Az egyik
imádkoztunk érte folyamatosan, és
és nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap!
Aradszky András képviselőtársam
Gábor felépült. Őneki volt egy találvolt, a másik pedig Bányai Gábor.
kozása az Úrral is.
Nem ringathatjuk bele magunkat
Aradszky András képviselőtársam
Október 7-8-9-én volt az 5. Magyar
könnyen múló ünnep–hangulatba!
annyira bajban volt, hogy az orvosok
Nemzeti Imareggeli, ami valójáEmeljük föl szemünket az Égre,
már lényegében lemondtak róla. Azt
ban nemzetközi. 21 országból 160
és akinek van füle, meghallja:
tanácsolták, hogy írjuk a nekrológot,
kongresszusi ember, képviselő, vé– Ébredjetek!
mert nem éli meg a hétvégét. S akkor
Ne szenderegjetek!
leményformáló jött el, és három
én azt kértem, hogy ne nekrológot
– Az ÚR visszajötte közeleg!
napig közösen imádkoztunk akkor.
írjunk, hanem imádkozni kell érte.
Két fontos eseményére Gábort is
Lukátsi Vilma
Ekkor szerveztem az első ilyen 0-24
elhívtam, aki tanúságot tett az ima
órás parlamenti imaláncot, aminek az
erejéről, tanúságot tett arról is, hogy
volt a lényege, hogy fölhívtam képvisemiképpen találkozott az Úrral.
lőtársaimat, hogy 0-24 órában, tehát minden órában ki
hajlandó imádkozni Andrásért? Ötvennégyen jelentkez- Áldott ünnepet kívánok a MERA rádió hallgatóinak! Egy
tek. Tehát volt olyan óra, amikor többen is imádkoztunk, Bonhoeffer idézettel búcsúzom: „Egy társadalom erkölvolt olyan óra is, különösen a hajnali órák, amikor nem, csi állapotát végső soron az mutatja meg, hogy milyen
de én megfogadtam az Úrnak, hogy akkor, amikor ilyen világot hagy utódaira“.
óra van, amire nem jelentkeznek, akkor én pótolni fogom
Dr. Vejkey Imre
a személyes imádságommal. Tehát a 0-24 órás imalánc
parlamenti imacsoport

„...nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róma 9,16)
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Megfigyeltem az évek alatt, hogy a
karácsony közeledtével, a november
elseje körüli egyházi ünnepek elmúltával nő az érdeklődésünk a vallási
jellegű dolgok iránt. A reformáció ünnepe, a halottak napja körüli temetőjárások, a sírok díszítése, a virágok és
gyertyák özöne is már annak a fokmérője, hogy a lelkünk beáll a misztikum irányába, és várunk valamire.
Ilyenkor több a templomi-gyülekezeti esemény, gyakoribbak a lelkészi
hívogatások, körlevelek készülnek.
Megszólít bennünket Isten szolgája
ilyen, vagy olyan módon, akár személyesen is. Nem könnyű a dolguk a
pásztoroknak, a lelkészeknek, mert a
nyájat a széles mezőkről, erdőszélekről, vagy akár veszélyes kies meredélyekről kell visszacsalogatni, beljebb
hozni Isten közelébe.
Volt egyszer egy pásztor, aki lement
a szakadékba, mert meghallotta a
mélyben segítség után nyöszörgő kiéhezett, bogáncsos, vérző – de amúgy
engedetlen – bárányka sírását. Lement
utána, vállaira vette és úgy hozta fel
a szakadékból, és mentette meg a
pusztulástól. Ez a Pásztor csodálatos, rendíthetetlen és nagyerejű. És,
bár hihetetlen, de minden nap meg

23. Zsoltár
Dávid zsoltára

Az Úr az én Pásztorom, nem szűkölködöm.
Füves legelőkön nyugtat engem, és
csendes vizekhez terelget engem.
Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az Ő
nevéért.
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy; a Te
vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.
Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem
olajjal; csordultig van a poharam.
Bizonyára jóságod és kegyelmed
követnek engem életem minden
napján, s az Úr házában lakozom
hosszú ideig.

akarja ismételni ezt – vagy bármely
hasonló, veszélyes minősítésű mentő akcióját. Vajon miért? Nincs ebben
valami számítás, valami erő fitogtatás? Kinek akar tetszeni, hol akarja
„eladni” a különleges képességeit? Egy
újfajta látványos tv-showban? Akkor
aztán a világ szenzációk leg-leg-legje
lehetne, és minden műsort lekörözne az által, hogy pihenő nap nélkül, sorozatban
teszi ezt meg. A világ
legfontosabb stábjai
követnék minden lépését, és várnák az
újabb és újabb eseményt!
A mai ember így
gondolkodik, így
fogadja a szeretet ilyen mérvű
megmutatkozását
– kételkedve, hitetlenkedve, a maga
gyarló kicsinyes módján. Ebből legfeljebb, ha
a szenzáció-éhség mozdíthatja ki. Sokáig – 42 évig
– én sem gondolkodtam másként. Nem tudtam, hogy létezik a
Nagyerejű. Úgy láttam, nincs ilyen
ember, és Isten sem létezik. Jól el
voltam ezzel a meggyőződésemmel,
probléma semmi. „Ha adódnak bajok,
majd megoldódnak” - így vélekedtem.
Ez volt a szemléletem, és működött,
éltem gondtalan. Bár bajok mindig
keletkeztek, de mindig lett megoldás
is. Vagy feljebb kapcsoltam a sebesség-fokozatot, vagy segítettek rokonok, barátok. Végső esetben pedig
volt menekülési útvonal, protekció,
ismeretség, összeköttetés – tehát
sínen voltunk én is, meg az életem
vonata is.
Milyen csalóka a hit nélküli élet!
Beleivódik az ember lelkébe, elméjébe a gyakorlati gondolkodás. Mindig
mindenre a cselekedeteinkkel, az
okosságunkkal, a „humán erőfor-

rás” igénybevételével reagálunk. Csak
semmi spirituális, semmi lelki vagy
isteni gondolat ne érintsen, - nos, ez
a teljes nihil. Erre egyébként vallás is
épül, vagy legalább is filozófia.
Jobban járunk, ha a mesék világába
átkanyarodunk. Nekem egyik nagy
élményemet a gyermekkori mesékből a Fanyűvő, Vasgyúró és
Hegyhengergető meséje adta,
abból értettem meg, hogy
az erő milyen sokoldalú, milyen lenyűgöző
és milyen átható tud
lenni. Főleg a gyengezsenge gyermekkorban. Átérzem most
is, ahogy írom, hogy
áthatja a zsigereimet
a csodálat, ahogy
ezek a képzeletbeli óriások kicsavarnak százéves fákat,
megroppantanak
vasgolyókat, vagy elgördítenek hegyeket a
helyükről. Ó, de jó lenne
barátunknak, védelmezőnknek tudni őket?
Ezt a gyermeki lelkületet kell megmenteni, átmenteni, és felhasználni,
amikor a megkeményedett anyagiasságunk, praktikumunk leuralja az énünket, a gondolkodásunkat. És várni a
Nagyerejűt, a Pásztort, hogy vállaira
vegyen. És ha megteszi, ne kapálózzunk, engedjük, hogy letegyen a „füves
legelőre,” ami a mi otthonunk, a mi
saját közegünk itt a földi létünkben.
És hagyjuk, hogy tovább vezessen az
Ő nyájának egy tagjaként, akár még
barikák, akár jerkék vagy kosok –
netán már vezérürük is vagyunk, de
nélküle semmik se lehetünk.
Úr Jézus Krisztus, aki Jó Pásztorunk
vagy, a Nagyerejű vagy, Isten engedelmes Fia vagy, köszönjük, hogy
eljöttél, és ünnepelhetünk ebben az
időszakban.
H. István Attila

„Őrizkedjünk attól, hogy a vezetést saját kezünkbe vegyük. Ha Istenre
várakozunk, az akadályok, amelyeket Isten nem távolít el az útból,
védőeszközök az Úr kezében, amelyek megőriznek bennünket attól,
hogy helytelen útra lépjünk és kimunkálják bennünk azt a lelkületet,
amely szükséges az Úrtól készített legjobb megoldás átvételéhez.”
Vida Sándor
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Ézsaiás próféta könyvében olvashat- (Ézs 9,1) Milyen vigasztaló, reményt
juk: „Nem lesz mindig sötét ott, a hol keltő gondolat ez!
most szorongatás van.” (Ézs 9,1)
Ez a félelmet gerjesztő sötétség még
Milyen vigasztaló, reményt keltő ígé- a hívő embereknél is előfordulhat!
ret ez! A sötétség gondolata többféle Egy ének sorait dúdolom: „Hogyha
módon jelenhet meg előttünk.
kezét elengedjük, éj sötétje vesz kö– Sötétség a tél közeledte miatt. Ahogy rül, bizonytalan minden léptünk, szíhaladunk az év vége felé, egyre roha- vünk többé nem örül.” Jézus mondja:
mosabban láthatjuk a napok korai „Maradjatok meg az ÉN szeretebefejeződését. Óránkat a téli időszá- temben!” (Jn 15,9) Ez kulcsfontosmításra visszaállítva még korábban ságú üzenet.
észleljük a sötétséget. Talán némelyek- A bekezdésben említett Bibliavers
nek ez nem riasztó, de sokan vagyunk, így hangzik a folytatásával együtt:
akik a világosságot jobban szeretjük. „De nem lesz mindig sötét ott, ahol
– Sötétség a Covid miatt. A média most szorongatás van; … A nép, a
minden eszköze ontja a Covid híre- mely sötétségben jár vala, lát nagy
ket. Emberek beszélgetéseiben (ha világosságot; akik lakoznak a halál
egyáltalán még mernek egymással árnyékának földében, fény ragyog fel
találkozni) mindig előkerül a Covid fölöttök!” (Ézs 9,1-2, Új Károli ford.)
fenyegetettség témája, vagy esetleg Hamarosan karácsony ünnepe lesz,
annak tagadása.
amikor a fény ragyog. Ne restülj meg
– Nemcsak a Covid, hanem éhínségek, annak várásában! De nem a karácsony
háborúk, terrorizmus, menekültára- a fontos, hanem az, hogy az Úr Jézus
dat mindenütt, politikai-gazdasági első eljövetelére emlékeztet bennünnehézségek-elégedetlenségek, mun- ket. A Bibliában olvashatjuk, hogy a
kanélküliség, munkaerőhiány, elván- mezőn nyájaik mellett lévő pásztorodorlás, valamint a
kat körülragyogta
természeti katasztaz Úr dicsősége, és
rófák, földrengések,
az angyal ezt a jó
EGY GYERMEKBEN
földcsuszamlások,
hírt (evangéliumot)
ÜZENT
árvizek, klímaválmondta nekik:
Egy Gyermekben üzent hajdan a
tozáshoz kapcso„született néktek
Szeretet.
lódó események,
a Megtartó, aki
Lehet minden gyerek azóta üzenet,
hírek mind-mind
az ÚR Krisztus!”
hogy a MINDENHATÓ
szívszorongató sö(Lk 2,11)
üdvösséget adó
tétség érzetét kelEz az Úr másodkegyelme még miénk, hogy nyitva
tik sokakban. Nem
szor is jön. Most
még az ég.
látjuk a következő
így várhatjuk Őt:
lépéseket. Ijesztő
„Krisztus is egyFüle Lajos
kilátás vagy inkább
szer áldoztatott
kilátástalanság. A
fel, hogy sokak bűBibliában olvashatunk az akkor még nét eltörölje, másodszor pedig bűn
távoli jövőről. Jézus beszélt „a földön hordozása nélkül jelenik meg azoka népek kétségbeesett rettegéséről” és nak, akik várják őt üdvösségükre.”
arról, hogy „az emberek megdermed- (Zsid 9,28)
nek a rémülettől, és annak várásától, Legyen sötétség- és félelemmentes
ami a világmindenséggel történik” (Lk karácsonyod az Úr Jézussal, akár
21,25-26) Azonban a bevezető bibliai már e pillanattól kezdve is! Ez csak
ígéret ezt mondja: „Nem lesz mindig rajtad áll! Ő mindent megtett ezért!
sötét ott, ahol most szorongatás van.”
Csikós Mihály

„Várakozni sokféleképpen lehet: üresen, csüggedten, de reménnyel
telve, Isten ígéreteinek beteljesülésére számítva is.”
Henri J. M. Nouwen
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Nem múlnak el
soha!
A pályázatra kívánok egy régi történetet elmondani, ami úgy él az
emlékezetemben, mintha ma történt volna.
1953 nyarán a táborban, a sátor
előtt kis tábortüzet gyújtottam
az addig összegyűjtött levelekből, katona társaim jelenlétében.
A tűz elemésztette a leveleket, a
hamut lapátra sepertem. A hamu
alatt egy levélszelet nem égett el.
- Mi van rajta, mi van rajta? - kérdezgették katonatársaim.
Ez volt olvasható: „Az ég és a föld
elmúlnak, de az én beszédeim el
nem múlnak soha.” (Mt 24,35) –
az Úr Jézus szavai voltak ezek. A
katonatársaim csodálkozva néztek
egymásra, rám. „Misa ez csoda!”
Igen ez csoda, feleltem, ezzel az Úr
Jézus 2000 év távlatából is szólt
hozzátok, hozzám. Sokáig beszédtéma volt ez. Az Úr Jézus Krisztus
beszéde, szava örök érvényű, megmásíthatatlan. Ígéretei, szövetsége
végérvényes. Boldog az az ember,
aki erre a kősziklára épített. Jönnek
a szelek, viharok, a kőszikla áll.
Elmondtam ezeket a gyülekezetben. Egy fiatal fiú nagy figyelemmel hallgatta. 30 év múlva
találkoztam vele.
- Misa bácsi, sosem felejtem el
azt a drága igét, amit el tetszett
mondani. Isten igéje nem tér vis�sza üresen.
Kedves testvérek, idősek és fiatalok! Forgassátok szívetekben az
Úr Jézus szavait, igéjét! Boldogan
mondhatom, az én fejem felett is
zúgtak a szelek, viharok, de csak
a hajam lett fehér, az Úr Jézus
igéje megőrzött, mécsesem égve
maradt. Dicsőség érte az Úrnak, Ő
tartott meg a hosszú éveim alatt.
Szeretettel:
S. Mihály, Vésztő
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Startpisztolytól
célszalagig
India egyik településének nagy
iskolája minden évben rendez
sportünnepélyt. A legkedveltebb
versenyszámok közé tartozik az
egy-mérföldes futóverseny. Ezen
életkortól függetlenül bármelyik
tanuló részt vehet.
A rajtpisztoly eldördülése után
máris mozgásba lendültek a versenyzők. Hamarosan lemaradtak
a kevésbé jó futók. Egyesek fel is
adták a versenyt. A leghátul futók
között volt egy kisfiú is, aki egyre inkább leszakadt a mezőnytől.
Sokan úgy vélték, hogy igyekezetének már semmi értelme. Hiszen
legcsekélyebb kilátása sem volt
arra, hogy győzelmet vagy akár
csak jó helyezést is elérjen. De a
fiúcska nem zavartatta magát. Ő
a futást elkezdte és persze be is
akarta fejezni. Egyre több néző
figyelt fel a gyerekre. Láthatták,
hogy a kisfiú nem akarja feladni
a küzdelmet. Biztatták is őt bekiabálásokkal. Néhányan azonban gúnyolták és azt kiáltották,
hogy adja fel. A fiút azonban ez
nem befolyásolta. A célra tekintett és nekifeszülve futott, egyre
futott tovább... Most már teljesen
nyilvánvaló volt, hogy ő lesz a legeslegutolsó, mégsem adta fel! A
versenybíróknak, akik már azonosították az első három helyezettet,
meg kellett várniuk, amíg a kicsi is
átfut a célon. Lelkes éljenzés tört
ki, mert a versenyt a fiú nemcsak
elkezdte, de végig is futotta. Addig
nem nyugodott a közönség, amíg
ő is kapott különdíjat.
A cél felé futni és célba érni! - igen,
éppen erről van szó. Életünk hasonlít egy futáshoz, ami a többség
számára inkább hosszútávfutás.
Nekünk, keresztyéneknek fontos, hogyha elindultunk Krisztus
követésére, akkor nekifeszülve,
reménységgel fussuk végig a pályát. Egészen a célig! Azért pedig,
hogy a célt ne tévesszük szem elől,
,,nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére...’’ (Zsid
12,2). A célba érő megkapja az
Élet Koronáját!
(Fordította: Göllner Pál
Forrás: Missziói Magazin 99/6)
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Krisztus ígéretei fénnyel ragyogják
be életünket. A világmindenség felett álló, tárgyi és szellemi valóságot
megteremtő Uralkodó irgalomra indult emberi teremtményei iránt, és
soha nem látott jó dolgok elkövetkeztét ígérte meg: élet víz, örök élet,
Isten látása színről színre, Krisztus
trónjára ülés és uralkodás vele együtt
olyan környezetben, ahol beteljesülnek az ígéretek: „Hallottam, hogy egy
hatalmas hang szól a trón felől: Íme,
Isten sátora az emberekkel van, és ő
velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről,
és halál sem lesz többé, sem gyász,
sem jajkiáltás, sem fájdalom nem
lesz többé…” (Jel 21,3-4) Más helyen
szól arról is, hogy velünk, tanítványaival lesz minden napon: „én veletek vagyok minden napon a világ
végezetéig” (Mt 28,20), pártfogót ad
mellénk küzdelmeinkben, tanít, szavaira emlékeztet, vezet, elvezet minden igazságra (Jn 14).
Hallva ezt az üzenetet, lelkünkben
mély vágyódással tekintünk e hatalmas ígéretek felé, és szeretnénk azok
bekövetkeztét már itt és most megélni. Az isteni jó dolgok ígéretének
azonban csak egy része vonatkozik
a jelenkorra. Nagyobb része Isten
Felkentjének visszatértekor teljesedik
ki valós mértékében. Addig minden-

napi életformaként marad számunkra
– a világ szorongatásai közt – a vágyódás és a készülődés, bár láthatatlan, mégis valós krisztusi jelenlétben
és értünk folyamatosan történő közbenjárás mellett.
Isten a végső cél elérésére vezeti népét: ígérettel és ígéretekkel. Egy végső,
mindent meghatározó ígérettel kijelöli a fő irányt, aztán a mindennapi
küzdelmek között hangsúlyossá tett
ígéretekkel életszakaszokat irányít:
az adott ígéretek vonzásában meghatározza hívei számára a következő
lépéseket. Majd újabb ígéretekre teszi
a hangsúlyt, és ezzel egy újabb útszakaszt tár fel a zarándok népe számára. És ez így folytatódik, míg a végső
célhoz érkezünk. A vezetés képlete
tehát: ígéret, vonzás, ígéret-beteljesedés, majd a megtapasztalások egy
magasabb szintjén ugyanez ismétlődik küzdelmes életünk során, míg elérjük a végső beteljesedést.
Az ígéretek vonzásában élünk. A kinyilatkoztató Isten szava megragadja a földi világ térségében levő, érzéki
dolgok vonzásában élő hívő embert,
és arra ösztönzi, hogy napi dolgai
közt teljes valójában legyen tekintettel a megmutatott mennyei akarat és
isteni rend szempontjaira. Ez az igei
ösztönzés kiterjed a gondolkodás, az
érzelemvilág, valamint a cselekedetek
átalakítására és az Istennel való kap-

Tizennégy évvel ezelőtt történt. Sopron környékén lakó édesanyámat
látogatva minden alkalommal bementünk Pápán lakó egyedülálló, idős
nőtestvérünkhöz, anyósom egykori osztálytársnőjéhez, aki szerény gépírónői fizetésből éldegélt. Minden alkalommal vittünk neki ajándékcsomagot gyümölcseinkből, boltban vásárolt napi fogyasztású élelmiszerekből.
Ez esetben nejem a Julius Meinl üzletben vásárolt számára egy közel
háromezer forint értékű ajándékcsomagot. A blokkot szokás szerint a
tárcájába tette. A látogatás megtörtént. Egy hét elteltével a nejem újra
a fenti üzletbe tért be vásárolni. Meglepetésére a pénztárnál egy tábla
fogadta, miszerint egy régebbi vásárlás felmutatott blokkja ellenében az
összeget a vevő újra levásárolhatja. Így akartak vevőiknek kedveskedni.
A pápai ajándékcsomag blokkja a kedvezményes időpontra szólt, így azt
az összeget nejem újra levásárolhatta.
Így kapjuk gyakran vissza Urunktól azt, amit az Ő szegényeinek ajándékozunk, ahogy az velünk is többször előfordult már. Legyen Néki ezért
is hála és dicsőség!
P. Ferenc, Érd
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csolat új és folyton újuló formájára.
Amikor a kinyilatkoztatás megérinti elménket, az Ige hatalmából eredő
átformálás kezdődik el a gondolkodásunkban, és új szempontok jelennek
meg céljaink megfogalmazásakor.
Átalakul az életvitelünk, újraformálódik az értékrendünk, de hatással van
a kapcsolatainkra és minden cselekedetünkre is. Ezzel együtt azonban
azt is felismerjük – minél közelebb
vagyunk hozzá,
annál tisztábban
–, hogy milyen
hatalmas Isten,
és milyen parányok vagyunk,
mennyire elmaradunk attól a
mennyei igénytől, melyet szava
értelmezésével
megismertünk. Így aztán csekélység- és elégtelenségérzet, bűntudat és
Isten utáni vágy keveredik bennünk.
A reménység uralma újraformálja életünket
Az Ige hitet szül, a hit reménységet
ébreszt bennünk, a reménység pedig
az Úrral való találkozásra készít fel.
Hitünk küzdelmeiről mindannyian
tudunk beszélni. A jelenvaló világban
élünk, együtt a vonzások, csábítások
és vágykeltő hatások óriási tömegével. És ezekre a világi érintésekre nem
kis részben fogékonyak is vagyunk.
Ugyanakkor megragadott bennünket
az Úr Jézus tanítása és ígérete. Ami
pedig arra ösztönöz, hogy szakítva a
jelenkor ajánlataival és kínálatával, a
szent, tiszta, igazságos és szeretetteljes világra, az Isten országára készüljünk. E küzdelemben meggyengít és
sebezhetővé tesz a pillanatnyi érdekek fontolgatása, viszont célhoz vezet
a hosszútávú érdek szerinti életmód,
Krisztus ígérete iránti elköteleződés,
az istenfélelem tettei és nem utolsó
sorban a testvéri közösség gyakorlása Krisztus gyülekezetében.

Gyerekszáj

Kinek van igaza?
A gondolkodó ember számára ez
egy feszítő kérdés. Beteljesedik-e a
Krisztus-hívők várakozása, vagy semmivé lesz reménységük? Ha beteljesedik, azzal igen nagyot nyernek, de
ha nem, akkor tulajdonképpen megfosztották magukat a jelenkor kínálta
dolgok élvezésétől. E kérdésnek van
azonban egy másik vetülete is, amire
talán kevesebbet gondolnak: ha igaz a
Bibliának a Krisztus visszajöveteléről
szóló ígérete – és mi bizonyossággal
állítjuk, hogy igaz –,
akkor igaz az is, hogy
híveit magához emeli
a mennyei magasságba, de akiket nem vesz
majd magához, azokra
Isten ítéletének valami
rettenetes várása következik el.
Hitben boldogan válaszoljuk meg e kérdést: hiszünk Krisztus ígéretében,
és készülünk az Úr Jézussal való találkozásra. Ezért átalakítjuk az életvitelünket, gondolkodásunkat, teljes
evilági magatartásunkat, és itt és most
krisztusi szempontok szerint – azaz
a láthatatlan mennyei világ szempontjai szerint – élünk a jelenvaló
világban, mert számunkra ezt jelenti
Jézus Krisztus szeretése, és ez a belé vetett hitnek a megélése. Hiszünk,
és hirdetjük minden embernek, hogy
jöjjenek velünk, nézzünk együtt arra, aki megbékéltette Istent velünk,
és minket a vele történő megbékülésre hív. „Isten ugyanis Krisztusban
megbékéltette a világot önmagával,
úgyhogy nem tulajdonította nekik
vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva
követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!” (2Kor 5,19-20)
Készüljünk együtt – Istennel megbékélve – Felkentjének, a megdicsőült
Krisztusnak a visszajövetelére! „Az
igazak várakozása örömre fordul,
de a bűnösök reménysége semmivé
lesz.” (Péld 10,28)
Lukács Tamás

Mark Twain, a híres amerikai író és családja európai körúton vett részt, és diadalútján szinte minden ország uralkodója meghívta őket vacsorára.
Amikor az egyik nagy uralkodó udvarában voltak,
kislányuk megjegyezte: „Apa, te hamarosan mindenkit ismerni fogsz - Istenen kívül.”

Az idők jelei
„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, Még zöldel a nyárfa
az ablak előtt, De látod amottan a téli világot? Már hó takará
el a bérci tetőt.”’ – kezdi Petőfi a
Szeptember végén című versét,
s valóban ilyenkor még a nyári
pompából is ízelítőt kapunk a természetben járva, sőt az udvarunk
még november végén is virágtól
díszlet, nem kis örömömre, de
egy-egy hűvösebb reggel már fázósan húzzuk össze magunkon a
kabátot, s mindez arra figyelmeztet minket, hogy hamarosan itt a
tél, s jó lesz készülni.
Így van ez az idők jeleivel is, amiről a Biblia beszél, hiszen mi még,
országunkban örömmel élvezhetjük a kellemes békeidőt, amelyben
szabadon beszélhetünk Urunkról,
és szabadon gyakorolhatjuk a hitünket, de már vannak olyan részei
a világnak, ahol fagyossá vált az
élet, hiszen olyan társadalmi változások álltak be, ahol bátorság
kell ahhoz, hogy Jézust valaki felvállalja, s kitartson a hite mellett.
Az idők jeleire azonban nekünk
itt, Európában is figyelnünk kellene, hiszen bolond az az ember,
aki abban ringatja magát, hogy
bár vannak jelei a tél közeledtének, de reménykedjünk abban,
hogy az idén valahogy mégiscsak
megússzuk a mínuszokat. Csak
elmarad már egyszer, s nem kell
se fűteni, se téli kabátba bújni!
Tudjuk, hogy ez ostobaság, s ha a
természet jeleit komolyan vesszük,
és készülünk a kemény napokra,
akkor miért siklunk el Jézus vis�szajövetelének jelei fölött! Ezeket
is komolyan kellene vennünk, nehogy úgy járjunk, mint a balga szüzek, akik bár várták a vőlegényt,
de végül mégiscsak lemaradtak a
menyegzői vacsoráról, mert nem
volt elég olaj a lámpásukban.
Isten őrízzen mindnyájunkat ettől!
KuA
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Az Egri Keresztyén Testvérgyülekezetben élő
és szolgáló Maszárovics Dániellel beszélgettem,
aki a Semmelwies Egyetemen orvostanhallgató.
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házi gyakorlat van. Számukra ez nehezebb volt, és voltak
gyakorlatok, amiket pótolniuk is kellett, de egy pár hónap után, mikor kiderült, mi is ez a Covid, mennyire
kell tőle tartanunk, és hogy érinti ez a fiatalokat, akkor
az egyetem igyekezett, hogy minél több lehetőséget biztosítson, hogy bemenjenek az egyetemisták, és tanuljanak. Természetesen az is egy akadályozó tényező volt,
hogy olyan osztályok, kórházak teltek be és költöztek el,
ahol az adott csoportnak gyakorlata lett volna, úgyhogy
ez külön nehezítette, hogy ők ott tudjanak lenni. Biztos,
hogy nem volt és talán még most sem könnyű mindenben ez a fajta orvosképzés, amiben mi vagyunk, ezekkel
a megszorításokkal, de kitartásra ösztönöz, és a lényeg
nem változik.

Anikó: Egy speciális időszakban vagy orvostanhallgató, mert Covid helyzet van. Ez nem békeidő, mint
amilyen régebben volt. Miben különbözik most egy orvostanhallgató helyzete, meg mondjuk, amit elképzeltél
öt évvel ezelőtt, vagy amilyen előtte volt?
Dániel: Három, mostanában is foglalkoztató dolog jut
ennek kapcsán eszembe, ami az elmúlt másfél évben ért
engem. Az egyik, hogy furcsa volt online tanulni sok mindent, és így nehéz volt megtartani a lelkesedést, a motivációt. Ez biztos nehezítette számos tanuló számára ezt
az időszakot, mert más kihívások voltak.
A második dolog, hogy talán most többen fordulnak az Anikó: Sokan - orvosoktól is halljuk - látva a szenvedéseket, az élet mulandóságát, amiről beszéltél, nemhogy
emberhez segítségkéréssel, tanácsIsten felé fordulnak, hanem inkább el.
adással, vagy akár ellenvetésekkel az
Összeegyeztethető ez a kettő? Mármint
oltás, Covid kapcsán – mit szabad,
ISTEN LELKE
a racionális orvosi hozzállás és a hit,
mit nem szabad hívő emberként is
mert azt mondják, hogy ez két dolog.
tennünk. Mit higgyünk, mit hogyan
Hová Isten Lelke hatolt:
Alvó ébred, éled a holt.
csináljunk. Ilyen szempontból száDániel: Én azt látom, hogy a tudoEloszlik az éj homálya,
momra egy óriási élmény, ugyanakkor
mány egy csodálatos eszköz, amit az
A bűneit tisztán látja.
nem könnyíti meg a helyzetet, hiszen
ember kapott Istentől (ezt is hozzá kell
Ki megdöbben, szíve sajog,
találkozok azzal, hogy hívő emberek
tenni), hiszen megkaptuk azt a képesOda megy, hol bűnök, bajok
mondják azt nekem, hogy nem jó az
séget, hogy megismerjük azt a világot,
Terhe lehull, semmivé lesz:
oltás, vagy éppen tanácsot kérnek ez
amiben élünk. Ez óriási ajándék, pláne
Az Úr Jézus keresztjéhez.
ügyben. Érdekes ez abból a szemszögazzal együtt, hogy ezt tudjuk használHol működik Isten Lelke,
ből, hogy én bár még csak tanulom
ni arra, hogy embereknek segítsünk,
Erőt nyer a félénk, gyenge.
ezeket, de más rálátásom van a témáemberéleteket mentsünk meg. Azt is
A tudatlan bölcsességet,
ra, mint az átlagembernek.
Vigaszt, kit a bánat éget.
hozzá kell tenni, hogy nagyon sokszor
A harmadik, számomra meghatároMegújul a szív, a lélek,
az ember ezt nem jól használja, sőt
zó élmény az maga az önkénteskedés:
Szeretet, hit, remény éled,
rosszra használja. Ez természetesen
hívnak minket most is, meg voltam
A szó, a tett mind azt mondja:
nem jó. Viszont, úgy gondolom, hogy
– Ez is Jézus megváltottja!
már többször is szűrni, mintát venni
a tudomány egy fontos eszköz, és egy
Isten Lelke oda tér be,
a (potenciális) betegektől, és annak
bizonyságtétel is egyben a keresztény
Ahol hívják várva, kérve.
volt egy hangulata. Az idősebbek azt
orvosok számára. Azt látom már most
Ajándékot oda vihet,
mondták, hogy olyan ez, mint a kais, és tapasztalom, hogy egy keresztény
Ahol talál nyitott szívet.
tonaság régen, amikor összeverődik
orvos máshogy áll az emberélethez, az
Ott nyugszik meg, csak ott marad,
az ember idegenekkel, de mégis van
emberekhez, a betegeihez, a munkaHol meghódol az akarat,
egy cél, munka, ami épít bennünket,
társaihoz, és ez nem abba az irányba
Intelmének híven enged, –
és számos barátot szereztem közben,
Csak oda visz győzedelmet!
mozdul el, hogy mivel nem értenek
akikkel nem találkoztam volna egyébNovák László
meg, vagy mivel úgyis Isten kezében
ként, ha nincs ez a Covid helyzet.
van az ember, akkor nekem nem kell
Anikó: Orvosi egyetemet hogy lehet online végezni? ezt komolyan venni. Inkább azt látom, hogy a keresztény
orvosok inkább komolyabban veszik, és szeretettel tudGondolok például a gyakorlatra...
Dániel: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ami az egyetemet nak fordulni a betegekhez és a munkatársakhoz, hiszen
is foglalkoztatta elég intenzíven. Amikor elkezdődött a Istentől kapják az erőt, és tudják, merre tartanak; van
Covid, engem akkor ért a koronavírus-járvány első hul- egy biztos céljuk és reménységük. Úgy gondolom, hogy
láma és az online oktatás elindulása, amikor másodikos ez egy hatalmas plusz, vagy mondhatnám elengedhetetvoltam. Másodévben még kevés gyakorlat van számunk- len dolog, ami ebben a szakmában segít, hogy az ember
ra; lemaradtunk ugyan fontos meg érdekes dolgokról ne veszítsen fókuszt, ne égjen ki.
– például állatkísérletekről, amiket érdekes lett volna
Anikó: Sok erőt mindenhez: a tanuláshoz, a szolgálatidőben megcsinálni –, de azért ezek nem pótolhatatlahoz is, és Isten áldjon!
nok. Felsőévesek számára – 4-6. évben – már csak kór-
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Mi Éltetőnk
Kedves Testvéreim! Ma a városban
járva láttam, hogy az üzletek, áruházak polcai roskadoznak a karácsonyi
ajándékoktól. Ha a kereskedelem már
idejekorán karácsonyi hangulatban
ég, akkor itt az ideje, hogy mi is elkezdjük az ünnepre való ráhangolódást, de „kicsit” másként.
Pár gondolatébresztő szóval szeretnék én is hozzájárulni a készülődéshez, a Biblia egyik ószövetségi
igéjével: „Mert egy gyermek születik nékünk, Fiú adatik nekünk. Az
uralom az Ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,
erős Isten, örökkévaló Atya, békesség Fejedelme!” (Ézs 9,5)
Ez a megígért gyermek 2000 évvel
ezelőtt született meg Betlehemben.
Isten adta az Ő egyszülött Fiát, hogy
megváltson mindannyiunkat a bűneinkből, hogy cél-tévesztett életünket ismét – a teremtés eredeti rendje
szerint – Isten kezébe tegyük. Ez a
Fiú 33 évesen a Golgota keresztjén
el is végezte megváltásunkat. Három
nap múlva felment az Atya jobbjára,
és nekünk elküldte az Ő Szentlelkét.
Aki akarja, aki elhiszi, komolyan veszi, az befogadhatja Jézus Krisztust,
mint Urát a szívébe, és akkor lesz igazi, örökké tartó karácsonya.
Az a Csodálatos Tanácsos, Akit az Atya
megígért, most nekünk, a tanácsta-

lan, kétségbeesett, bizonytalanságban élő embereknek bölcs tanácsokat
ad, ha kérjük és hittel elfogadjuk.
Nekünk, akik gyengék és esendőek vagyunk, mindenre lesz erőnk a
Krisztusban, aki erős Istenként jelenti ki magát nekünk. „Mindenre van
erőm a Krisztusban, aki megerősít
engem”. (Fil 4,13) Nekünk, akik halandóak vagyunk ebben a porból készült
testünkben, a lelkünk boldog együttlétét ígéri magával az Örökkévaló Atya,
és a testünk feltámadását is. „...mivel
hatalmat adtál neki minden halandó
felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon.” (Jn 17,2)
És végül, de nem utolsó sorban a
Békesség Fejedelmeként a zaklatott,
nyugtalan lényünknek békességet ígér,
már itt a földön is. Önök, akik most
az ünnep lázas előkészületeiben égnek, álljanak meg egy időre, és nézzenek fel arra, akinek karácsonykor
a születésére emlékezünk. Hívják be
Őt otthonaikba és szívükbe, és akkor
elmúlik a láz, és egy új, maradandó
élet veszi kezdetét az örök életben
is. Megszűnik a magány, mert Jézus
Krisztus igazi örök társunk lesz.
Kívánom, hogy mindannyiunknak
ilyen áldott, örökös karácsonya legyen. Áldott készülődést kívánok a
Mera munkatársainak is:
Egy hűséges hallgatójuk

Az egyik imaházban két szószék volt és a prédikátor mindkettőt használta. Az egyik szószéken felolvasta a bibliai részt, majd amíg az énekkar énekelt
átment a terem másik oldalán álló szószékre és onGyerekszáj nan prédikált. Két kislány rendszeresen beszélgetett
arról, hogy vajon miért kell két szószéket használni. Az egyik hírtelen a fejéhez kapott és azt mondta:
„Én már tudom! Nyílván azért van szükség két szószékre, mert amit
prédikálnak, az elég messze van attól, amit a Bibliából felolvasnak”!
* * *
D. L. Moody, a nagy evangélista beszélt arról az emberről, akit megkérdezett tízéves fia: „Apu, miért nem jössz velünk sohasem a gyülekezetbe?”
Az apa ezt válaszolta: „Nekem már nem kell járni gyülekezetbe, fiam. A
hitem már teljesen meggyökerezett.”
Később ugyanazon a napon a férfi kivezette lovait az istállóból, befogta
őket a szekérbe, és fiával együtt kihajtott a halárba. Útközben az egyik
sáros területen pocsolyában rekedtek lovastul, szekerestül, mire a fiú
megjegyezte: „Apu, a lovak nem mennek sehova. Azt hiszem, teljesen
meggyökereztek.’’

Mi éltetőnk – Szentlélek Isten!
Erősségünk – és tetteinkben
Útmutató bölcs támaszunk
Jöjj!... Szent nevednek áldozunk.
Hitvány ember – földi féreg.
Ha kell – egymást eladva él meg.
Egy jobb gúnyáért – több
kenyérért –
viskójára új födélért,
vagy bármiért – mi földi lét –
gyáván eladja Istenét ...
Hogy testét élteti a lélek –
hogy lélek nélkül – nincsen élet –
Hogy az erő és a kitartás –
És tudása – Isten áldás –
Hogy tehetsége, tudni vágya,
Az Úr lelkének szárnyalása, –
Eszébe sem jut ... amint az állat,
Mit gazdája igába járat –
Semmit se lát, semmit se ért,
Izzad, lohol az abrakért.
Oh szállj le ránk Szentlélek Isten,
Vess lángot alvó szíveinkben,
Mely világít, tettre éget,
Oh szánd meg – ezt a tévedt népet!
Mert csüggedőnek nincs reménye –
Oh szállj le ránk Szentlélek fénye!
Hogy bízzanak – a jobbra várók,
Ébredjenek – az alvajárók –
Hogy szemünk lásson! ... agyunk
értsen! ...
És gyávaságunk – ne kísértsen! ...
Oh szállj le ránk – Szentlélek Isten!
Ki erősség vagy és tudás,
Igazság, Hit és Jótanács.
Ki lángolsz – fáklyaként az éjben
S megértés vagy a kétkedésben...
Aki testünkbe lelket öntél,
És malasztoddal megszenteltél
És lélek által mindnyájunkat
Teországodba vendégeltél –
Oh jöjj! ... hogy ez a Lélek éljen!
Hogy mindent átragyogva égjen!
Hogy lángra gyújtsa a világot...
S minden agynak – minden szívnek –
Igaz úton járó hívnek –
Ronthatatlan – halhatatlan –
Megnyissa – a Mennyországot! ...
Sík Sándor

30

Ünnepi készülődés kezdődik mostanság falun és városon. Várakozásban
élünk. Csak az a kérdés, milyen ez
a várakozás? Faluhelyen azt várják,
hogy elkészül-e a hízó, le lehet-e vágni karácsonyra, tömik a libát, kacsát,
hogy legyen az ünnepre egy-egy jó falat. Városon játékot készítenek, babákat öltöztetnek, kötik a sálat, sapkát,
sütik a mézest, csomagolják a cukrot.
Aztán takarítunk, mosunk, vasalunk,
s ahogy telnek az adventi hetek, egyre jobban a karácsony körül forog az
életünk.
Külsőleg!
— Mi volna, asszonyok, ha mi, akik
egymással szót érthetünk, neki kezdenénk most adventben egy új, egészen
másmilyen készülődésnek? Megújult
szívű asszonyok háza táján meg kellene
próbálni egy másforma ünnep-várást.
Meg kellene próbálni most, amikor
Isten csodálatos kegyelméből van idő
és lehetőség egy alapos lelki nagytakarítást tartani és a szívünk zegzugába húzódó sérelmeket, haragot
kiseperni és szemétre lökni.
Jó volna tüzet rakni és kiolvasztani a
szívünk keménységét. Beledobhatnánk
ebbe a tűzbe az emésztő bosszúvágyat, a hiúságnak lim-lom tanúit.
Felmoshatnánk a nyomát sok szennyes
gondolatnak, hogy aztán a megtisztult
meleg környezetben megfonhassuk
hálánk és szeretetünk jó illatú adventi
koszorúját. Odaállhassunk a bűnbánat vizében megfürödve a jászol elé,
melyben megszületett számunkra a
kegyelem.
Milyen csodálatos fényesség áradna
ebben az országban abból, ha mi, ez a
sok ezer hívő asszonyszív karácsonyfa
gyertyák helyett magát gyújtaná meg
hálából Jézus születésének ünnepén.
Sok ezer gyertyaláng, sok ezer női élet,
ha világítva, örömöt hirdetve égne el
a betlehemi gyermek tiszteletében. Ha
apró-cseprő ajándékocskák helyett
magunkat ajándékoznánk szét vidám
szeretettel ennek a világnak, hálából
azért, mert Ő, a mi békességünk, nekünk adta magát. Milyen csodálatos
ünnep lenne ez, ha a megújult szívű
asszonyok úgy készülnének erre a karácsonyra, hogy bocsánatot kérnének
mindazoktól, akikre haragusznak s
akik megbántották őket.
Karácsonyt mi úgy hívjuk: a béke ün-
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nepe. Isten ezen a napon békét kötött
az emberrel. Mi tudjuk. Mondjuk hát
meg, mutassuk meg ennek a békétlen világnak, hogy hol van a békesség
forrása, hogy hogyan lehet embernek
emberrel megbékülni.
Krisztust követő keresztyén asszonyok,
itt a nagy készülődés, itt a nagy várakozás ideje. Induljunk el! Karácsonyig
megjárhatjuk a nagy utat, átléphetjük
az ellenségünk küszöbét.
Sohasem tapasztalt boldogság, soha
nem remélt békesség vár bennünket
azon a küszöbön túl.
Így karácsony körül a házunk tája bizony kicsit kibillen a békéjéből a béke ünnepének tiszteletére. Rosszul
készülünk az ünnepre, és rosszul
ünnepelünk. Jézus Krisztus áldott
születésének napját annyi hecc, veszekedés, vetélkedés, olyan
őrjítő hajsza
előzi meg, hogy
ünnep szombatjához érve
holtfáradtan
eszünkbe sem
jut a Karácsony
valódi értelme
és jelentősége.
Vásárolunk
nyakra-főre,
adósságra, felesleges haszontalanságokat. Sütünk, főzünk
szükségtelenül, úgyannyira, hogy egy
gondolatunk, egy percünk nem marad annak a végtelen örömnek a befogadására, amit a Karácsony hirdet.
Milyen jó volna megállni egy percre
és meggondolni, hogy kalács, bor, pecsenye, sütemény, csillagszer, csecsebecse, öröm-e úgy igazán valakinek
ebben az ideges, fáradt, gondterhes

légkörben, amiben vergődünk. Jó
lenne megállni és lerázni magunkról egy üres szokás igáját. Bevallani,
hogy nem erre vágyunk, hogy hiába
az ajándékok, hiányzik, rettenetesen
hiányzik valami. Sivár, üres emiatt
az otthon, hiába ékesítjük bármivel.
Sivár, üres a szívünk, hiába ámítjuk
bármivel.
Békére és szeretetre vágyunk és nincs
sem bennünk, sem körülöttünk, sem
béke, sem szeretet.
De hogy is lenne, amikor önző szívünkben, ebben a zsúfolt fogadóban
nincs hely a Gyermek számára.
Nincs helye Jézusnak. Tele van ez a szív
haszontalanságokkal, jövő-menőkkel,
vásáros néppel, vásáros lim-lommal.
Tele van felfuvalkodott, elterpeszkedett önmagunkkal. Ezért nem ünnep
az ünnepünk,
ezért nem öröm
az örömünk.
Zsugori, önző,
magát
ünneplő embernek nincsen
Karácsonya.
Aki kapni akar,
hálát uzsorázni, annak elkerülhetetlen
a csalódása. Aki
azért vesz a férjének cigarettát, hogy az neki kölnit vegyen, aki
azért díszíti a karácsonyfát, hogy a
gyermekei imádják érte, annak üres
marad a szíve és szomorú az ünnepe.
Vagy fordítsuk meg. Ha szomorú az
ünneped és üres a szíved testvérem,
az azért van, mert magadat akarod
ünnepelni, nem azt, akinek születésnapja van.
Zs. Tüdős Klára

Ifjú szülőkkel találkoztunk nemsokkal Karácsony után. Két gyermeküket elhalmozták ajándékokkal, de mire mi odaértünk egy kicsit minden
átértékelődött.
Te képzeld - így az apa, - elköltöttünk egy vagon pénzt a játékokra és
tudjátok mivel játszanak? A fakockákkal, ami a műhelyből került ki,
mint hulladék és a kisebbik a csomagolópapírokat ragadta magához,
s azóta is mondogatja nagy csörgések között: „Ez sép, ez sép, ez sép“ mert még pösze is!
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„Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez.” (Ézs 60,3)
Az unokáimmal gyakran figyeltük
ámulva a csillagos eget, kerestük a különböző csillagképeket... Karácsony
előtt elmentünk a Planetáriumba, hogy
megnézzük a „Betlehemi csillagot” és
meghallgassuk az előadást. Különösen
az egyik fiú unokámra volt nagy hatással az, ahogy a
planetárium felidézte időgépével az ókori égboltot, az
égitestek akkori állását és bemutatta a ma ismert tudományos elméletek bizonyítékait.
Ugye ez a csillag vezette a „három királyokat” Betlehembe?
– nézett rám lelkesen kisunokám, és már skandálta is
József Attila versét: „Adjon Isten, Jézusunk, Jézusunk! /
Három király mi vagyunk / lángos csillag állt felettünk,/
gyalog jöttünk, mert siettünk,/ kis juhocska – mondta –
biztos / itt lakik a Jézus Krisztus...”
A Napkeleti bölcsekről Máté evangéliumában olvasunk,
a 2. fejezetben: „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 mi láttuk
az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk Őt’.” (Mt 2,1-2) Erről a fényről Ézsaiás 60:3-ban is
olvashatunk: „Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez.”
Származásukra nézve a kutatók azt feltételezik, hogy
perzsa papok, vagy babilóniai csillagászok lehettek
Mezopotámiából, Babilóniából. Nem voltak zsidók,
többféle etnikumot képviseltek. Hittek a bekövetkező égi jelenségben, és biztosak voltak abban is, hogy
megszületett a világ megváltója! Egyébként hogyan is
szánták volna rá magukat az ezer-ezerötszáz kilométeres útra, az akkori közlekedési eszközökkel, vagyis
tevéken. Komolyan fel is készültek a nagy útra, hiszen
– szintén Máté evangéliumából tudjuk, hogy – aranyat, tömjént és mirhát vásároltak ajándékba. A csillagot
követve – amely az isteni vezetés eszköze („Csillag jön fel Jákóbból, királyi
pálca támad Izraelből” 4Móz 24,17) –
először Jeruzsálembe mentek, joggal
feltételezve, hogy a fővárosban örömünnepet ül a nép – hiszen náluk születhetett meg a várva várt Messiás –,
itt minden információt megkaphatnak!
Heródes fejedelem úgy tett, mintha ez
valóban így lenne, készségesen küldte
tovább őket Betlehembe, de megígértette velük, hogy hazafelé megállnak az udvarában, és
részletesen beszámolnak mindenről. Azért kikérdezte
őket a csillag feltűnésének pontos idejéről, hogy a saját
bölcseit is megkérdezhesse a próféciákról.
A betlehemi csillag „amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a
felett a hely felett, ahol a gyermek volt. Amikor meglát-

ták a csillagot, igen nagy volt az örömük” (Mt 2,9-10 )
Így jutottak célba a napkeleti bölcsek, akik Jézus jászol
bölcsője előtt azonnal leborultak és imádták Őt! Milyen
bizonyosság lehetett bennük, hogy még az istálló látványa, a megalázó körülmények sem tántorították el őket.
Kinyitották kincsesládájukat, és a méltán meglepődött
Máriának és Józsefnek átadták az aranyat, tömjént, mirhát, amellyel az újszülöttnek, mint királynak hódoltak.
Az ajándékok Krisztus méltóságaira utaltak: az arany a
királyság, a tömjén az istenség, a mirha pedig emberi mivoltára mutatott. Amikor ígéretükhöz híven Heródeshez
akartak indulni, álomban figyelmeztetést kaptak, hogy
más úton térjenek vissza hazájukba. Nem tudjuk, hányan voltak, de a három ajándékból kiindulva az terjedt
el, hogy hárman és a 6. században már nevet is adtak
nekik, így lettek Gáspár, Menyhért és Boldizsár.
Józsefet pedig még aznap éjjel álomban figyelmeztette az
angyal, hogy azonnal meneküljenek Egyiptomba, mert
halálos veszedelem fenyegeti őket. József ismét szamárra tette még gyenge feleségét a kisdeddel és elindultak
Egyiptomba, ott tartózkodtak egészen Heródes haláláig.
Az Úr Jézus születése körüli események és a szereplők
fontos üzeneteket hordoznak: a Mennyei Atya saját történelmet írt, amikor hatalmas fényességgel, angyalok
karával jelentette meg a társadalom perifériáján élő,
megvetett pásztoroknak Fia születését, mozgósította a
napkeleti bölcseket, akik királyoknak kijáró gazdag ajándékokkal hódoltak a legszegényebb körülmények között
megszületett Isten Fiának.
Habár az idézett történet szereplői a társadalom két végletéből, a pásztorokból és a bölcsekből álltak, sőt az elsők
zsidók voltak, a második csoport pogány és többféle népből származott, mindnyájukra érvényes, hogy a nehézségek láttán nem torpantak meg, végigjárták a hosszú,
fáradságos utat, kitartottak egészen a célig. Jézus megszületésének híre így juthatott el messzi országokba is. Ő
az egész világ Megváltójaként jött a földre, személyválogatás nélkül. Nekünk is végig kell
járni az utat „egészen Betlehemig”,
amíg személyes kapcsolatba nem
kerülünk az Úr Jézussal, hogy a
mi szívünkbe is lakozást vehessen!
Karácsonykor földi születésnapjáról emlékezünk meg, de mi már
a nagy hatalommal visszatérő Úr
Jézusra várunk, Aki előtt mindenki leborul majd, ki örömmel, hálaadással, mert a juhok közé kerül
az Úr jobbjára, az örök életre, ki
pedig a baljára a kecskék közé, az
örök kárhozatra. „Amikor pedig az
Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok
mind, akkor odaül dicsősége trónjára. És összegyűjtenek
eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól,
ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A
juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől
állítja.” (Mt 25,31-33)
Zika Klára
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Mikor tavaly valaki elvitt szülőfalum
temetőjébe, nagy meglepetés ért. Egy
sírra lettem figyelmes. Bennünket, 43
gyereket – 4 osztály együtt –
egy szigorú tanító tanított 5-8. osztályig. Én
hatodikos voltam,
az egyik fiú nyolcadikos, Mónos
Emilnek hívták.
Az ő nevét is ott
láttam ezen a síron. De mellette
két igét is. „Én vagyok a feltámadás
és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.”
(Jn 11,25) A másik: „Én vagyok az
út, az igazság és az élet, senki sem
mehet az Atyához, hanem ha én általam.” (Jn 14,6) Ott megköszöntem
Istennek, hogy ezt megláthattam. Emil
az ébredés idejében megtérhetett.
Tiszteletes urunk is akkor tért meg.
Tudtuk, hogy Emilt is szokta vinni valahova magával. És hittanórai beszélgetésekből sokat megtudtunk. Mikor
már Pestre jártunk többen, egyszer
megkérdeztem Emilt, „te most hogy
vagy az Úr Jézussal”? Ekkor már ő
orvosnak készült, professzor lett belőle. Nevetett, őt már más érdekli, legyintett. Nagyon sajnáltam. Én először
cseléd, később szövő lettem, de azokban a szigorú időkben a Kálvin téri
gyülekezetben élet volt, s oda jártam.
Sokat köszönhetek az akkori elöljáróinknak. Felkészítettek az előttem
álló időkre, azok az evangélizációk
és az alkalmak, amik ott csendben
folytak. Emilt láttam otthon néha a
templomban, de nem tudtam beszélni
vele. Csak egy-egy dolgot hallottam
felőle. Tiszteletes asszony mondta
utoljára, ha itthon van, mostanában
jön a templomba, és adakozik. Ez a
sír és az igék sok mindent juttattak
eszembe és örömöt adtak, hogy Emil
is az Úr Jézushoz ment. Legyen érte
áldott Isten, hogy megkereste!
Egyik orvosunkhoz kellett egyszer
mennem. Vele sokat szoktunk beszélgetni. Ekkor azt kérdezte: maga elhiszi, hogy volt holokauszt? Én nagyot
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néztem. Ha nálam fiatalabb is, nem látja többet a hazáját. Három hónapig
élt át annyi mindent, ezt hogy nem hi- voltunk a frontvonalban, őt sajnáltam.
szi el? Emlékszem rá, hét évesen, mi- Még egy érdekes eseményt leírok a sok
kor tőlünk vitték el a zsidókat. közül. Nyolcadikos koromban volt valami
Kint álltak az emberek súlyos betegség, ami halálos is lehetett.
a házak előtt, köztük Se orvos, se kórház, és egyik padtársam
én is, és sírtak! Ők is elkapta, akivel hét éven át egymás melvoltak a boltos, lett ültünk. Engem igen foglalkoztatott,
hentes, hitelbe is hogy mi lesz vele, ha meghal. Írtam neki
adtak, nem volt levelet. Látogatni nem lehetett, s a testvelük semmi baj. vére hazavitte. Ilyet írtam benne: az Úr
A felnőttek tud- Jézushoz imádkozzál, benne higgyél,
ták, hogy rossz kö- hogy el ne kárhozzál! Másnap jött az
vetkezik rájuk. Én édesanyja, és a tanítóval beszélt, gona rádióban hallottam doltam a levél miatt jött, de tanító úr
Hitlert beszélni! Kb. 30 nekem nem szólt semmit. Nemsokára
év múlva, munkám közben jött a plébános, beszéltek. Ekkor szólt a
egyszer csak hallottam újból a hang- tanító, menjek az asztalhoz. Kérdezte,
ját, s én összerezzentem. Sokszor jut írtál Ilonnak levelet? Igen. Máskor
eszembe az Ige: „Aki az Ő népét bánt- nem írsz? Nem.Mehettem a helyemre.
ja, az Ő szeme fényét bántja.” (Zak Szemében bátorítást láttam. Ő evangé2,12) Isten választott népe ők ma is. likus volt. A lány meggyógyult. A plébáNekem sok zsidó ismerősöm volt, nos Lovasberénybe került, s én is sok
köztük sok hívő ember. Én vad olaj- év múlva, de nem volt egymással dolfa voltam, a kegyelem dupla kegye- gunk. Az apácákkal tiszteltük egymást
lem! Háború után
és szoktunk beszélegy fiú jött e csagetni. Már közülük
SZALMASZÁLLAL NEM
ládból vissza, s a
senki sem él.
LEHET EVEZNI
boltot működtette
E sok év alatt sok
kicsi ideig. Ekkor
minden történt
Szalmaszállal nem lehet evezni –
lett a pengő helyett
velem, de mindig
Csüggedni egy percig sem lehet!
forint. Édesapám
megtapasztaltam,
Földi útjaink elébe Isten
hozta a fizetését,
az Úr Jézus áll az
csak azért emel meredek hegyet,
hogy edződjön a testünk.
egy aktatáska teesemények mögött
Csak az a csúcs lát távolokba,
le volt milliókkal.
és már gyermekMelyért mászás közben elestünk.
Édesanyámmal
korban beültette
Akit félénk célok gyávasága vezet,
vittük a boltosnak.
szívembe a másoNádszálként roppan össze,
Kiborították, s azt
kért való felelősséHa vitorlájába vihar hajt szelet,
a választ kaptuk:
get, s így jártam
És sohasem éri el a túlsó partot
sajnos ezért a sok
végig utamat. S
Mert téveteg kezében evező helyett
pénzért én nem tumég egyik nap is
Szalmaszálat tartott.
dok adni semmit,
megkérdezhettem
Gyulai Pap Sándor
de azért adok 2 dkg
egy hatodikos roélesztőt. Mehetett
kont beszélgetés
a sok pénz a szeközben: „te hiszel
métbe. Mi pedig továbbra is éheztünk! az Úr Jézusban?” Ő igennel felelt, és
Egyszer egy nagyon öreg, magas orosz örülök neki. Legyen az Úr Jézusé a dikatonát hagytak nálunk, hogy vigyáz csőség a megtett útért, átélt csodáiért!
egy tankra. Jöttek a bombázások, a Köszönöm, hogy többször is írhattam
bácsi kiállt a küszöbre, én sem sza- az újságban, remélem most is haszladtam a pincébe. Nézte a repülőket, nukra válik. Tisztelettel köszöntjük
és sírt. Azt mondta: Bozsemoly-Bozse a testvéreket a lányommal együtt.
moly, kérdeztem a felnőttektől, mit mon- Isten legyen velük! Szeretettel:
dott? Istenem-Istenem! Gondoltam, ő se
Pápainé
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„Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért
JÖTT EL a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én
vagyok.” (1Tim 1,15)
Karácsony örömhíre, hogy Jézus, az
Isten Fia eljött a földre, hogy megváltson bennünket bűneinkből. Hogy
áldott földi életet élhessünk Vele, és
örök életet nyerjünk. Az újság olvasói ezt már mind el tudják mondani.
Most a nagy hír üzenetéből két szót
szeretnék kiemelni, amelyeket a címben is nagy betűvel írtam: IDE jött!
– ÉRTEM jött!
Tudjuk, hogy Jézus születésekor egy
fogadó istállója jutott szülőszobának, kiszorított helyzetben kezdte, és
a kereszten végezte földi halálakor.
Mindkettő drámai helyzet. Jellemzi
„IDE” jöttének kereteit. Ha mélyebben
belegondolunk, nemcsak a „keretek”
rendkívül kemények, hanem AHOVA
érkezett, az embervilág élete mindenestől olyan mélységet jelentett, ami
egész útján megszokhatatlan volt. Mi
már lassan megszokjuk… Emlékszem,

gyermekkorom feldolgozhatatlan döbbenete volt, hogy gyermekek százezrei, milliói éhen halnak a világon. A
háborúk borzalmait olvasva hihetetlen volt számomra, hogy élni vágyó
fiatalemberek tömegeit kiszolgáltatott
körülmények között húszas éveik kezdetén halálba küldték. Miért? Senki
nem állította meg az értelmetlen mészárlást? Folytathatjuk a
sort, amikor azokat
a helyzeteket soroljuk, amelyek
„feldolgozhatatlanok” itt a
földön. Nem
tudom, hogyan
élem meg – Isten
mentsen meg tőle –,
ha kisfiú unokámat az
óvodában szoknyába öltöztetik
és babát adnak a kezébe, hogy „érzékenyítsék” a nemiségét. Emberiség elleni
bűntett! Nézem a migránsmilliókat,
akiken meggazdagodnak embercsoportok, és elgondolom, mi történne,

Ahogy eljött ez a bizonyos covid idő és mindent lezártak, hát itt maradtunk, hogy ki se lehetett menni, csak szigorúan a vásárlásért. A testvérek itt a környékünkön nagyon kedvesek voltak, beszóltak telefonon,
megoldották amit kellett, tehát egy jó ideig vagy hetekig én szinte nem
jártam ki, csak az udvarra. És akkor jött az a gondolatom, hogy azért
a testvérekkel csak kell tartani a kapcsolatot. Kimondottan ezért imádkoztam minden este, reggel, éjszaka is ezen gondolkodtam, hogy kit is
kell holnap felhívnom. Vezettem egy névsort, egy füzetet és minden nap
három-négy testvérnőt igyekeztem felhívni, vagy barátkozót, vagy ismerőst, akit a jó Isten eszembe juttatott. Hívtam egyedülállókat, időseket és úgy tapasztaltam, hogy szinte mindig örvendtek a hívásnak. Ez
időbe is tellett, meg lelkileg is rá kellett egy kicsit készülni, igét kérni
az Úrtól, hogy kit mivel tudok bátorítani.
Gyakran igyekeztem ezt a „telefonos látogatást“ vagy beszélgetést egyegy rövid imádsággal befejezni. Vagy éppen imakérést kérni, megosztani
és akkor azért imádkozni. Ezt gyakoroltam az itteni gyülekezeti tagokkal is, de más helységekből, távolabbi gyülekezetből is föl-fölhívtam,
akit a jó Isten eszembe juttatott. És úgy tapasztaltam, hogy jó volt ez
nekem is, nem szigetelődtem úgy el annak ellenére, hogy itthon kellett
maradnunk. És ugye az igehirdetéseket interneten keresztül kellett
hallgatnunk, a gyülekezeti kapcsolat szintén így működött. Majd a lelkipásztor testvér is próbált ilyen módon összehozni bennünket, hogy
hogy vagy testvér? Egy-egy ilyen kérdés a délutáni szolgálat alatt elhangzott és akkor telefonon be lehetett kapcsolódni és más is hallotta...
Vékás Erzsébet, Szatmárnémeti

ha tömegesen nálunk telepítenék le
őket. Amikor egy afrikai országról
azt olvastam, hogy asszonyokat, nőket „tenyésztenek” fogságban, hogy a
gyermekeiket jó pénzért pedofil piacokon adják el, tehetetlenségemben
felkiáltottam: „Istenem, én nem akarok tovább ezen a földön élni!” – Pedig
én még csak a felszínét látom annak,
ami ezen a világon végbement
és végbemegy… Az Isten
Fia a mennyből IDE
jött! Az Apostoli
Hitvallás egy
szóban összefoglalja teljes életét:
SZENVEDETT!
– Ezt a mennyből
érkezve nem lehetett kibírni! Ő mégis
vállalta!
ÉRTEM jött! Kijavítanád – és igazad van –, ÉRTÜNK jött! Mégis jó az
egyes szám első személy. Induljunk
el a legtávolabbi körből. Kiáltanak az
embervilág bűnei, gonoszságai. Aztán,
ha közelebb jössz, látod a körülötted
élők sok kegyetlenségét, önzését, gonoszságát. Ha a melletted élőkre nézel, egész közelről, egyet sem találsz,
akinek ne látnád – sok érték mellett
is – a javíthatatlanul romlott természetét. Egy sincs kivétel. De érkezz
meg – velem együtt – oda: ÉRTEM
jött! Amikor látod a magad romlottságát, kiúttalanságát, hogy része
vagy egészen te is ennek a pusztító
és pusztulásba rohanó embervilágnak, rendítsen meg: nincs segítség!
Igaz – gondolod –, hogy te csak egy
méterrel vagy a víz alatt, sokan mások kilóméteres mélységben. Igazad
van, csak abban tévedsz, hogy nem
látod, téged is átjár egész lényedben
ez az elveszettség.
Nem látta ezt a fenti ige vallomástevője sem sokáig. Olvasd csak el újra!
Most már látja, és évezredek emberisége számára meg is fogalmazza.
De jó, ha ezen a karácsonyon azzal,
amennyit látsz, nagy hálával kimondod: IDE jött! ÉRTEM jött!
Végh Tamás, ny. lelkipásztor

34

Géza magánkívül van az örömtől,
mikor megkapja a távirányítású autót. Csak nagyon vonakodva merte
kibökni karácsony előtt, mit kíván:
„...tudom, hogy nagyon drága...”, és
senki nem táplálja a reménységét.
Mikor aztán megtalálja a ragyogó karácsonyfa alatt, magához öleli, örömében indiántáncot jár, és működteti a
masinát - jobbra-balra, előre-hátra,
egyenesen, körbe-körbe.
Hirtelen észbe kap, kezet nyújt, és
hozzám simul: „Köszönöm szépen!”
Feri előtt szertartásosan meg is hajol:
„Köszönöm! Nagyon-nagyon örülök!”
És a szeme egyre ragyog. Péter fiunk
együtt ragyog vele. Őt beavattuk a
titokba, és hogy iskolatársa kívánságát teljesíthessük, magától lemondott
a villanyvasútról, amire már régóta
kacsingatott a játékbolt kirakatában.
Géza csak futólag nézi át a többi ajándékot: ruhaneműt, édességet. Majdnem
ügyet sem vet kis húgára, akit máskor
atyailag babusgat. Enikő is egészen
belemélyed a játékba az új babával,
és csak egy pillanatig érdeklődik a
technika iránt, pedig a bátyja mesteri dolgokat produkál a kis járművel.
Újra meg újra oldalba bök bennünket, hogy nézzünk már oda. Nem is
takarékoskodunk a csodálattal, és
vele együtt örülünk. Talán Péter a
legjobban.
Géza izmos fickó. A haja szalmaszőke
és kicsit boglyas, fél fejjel kisebb, mint
Péterünk, akivel október óta együtt jár
a harmadik osztályba. De Géza sokszor érettebbnek tűnik, mint társai.
Ki tudja, milyen és mennyi teher rakódott rá kilenc év alatt! Nem beszél
róla, mi pedig nem kérdezzük. Csak
annyit tudunk, hogy a szülők elváltak, és apja több mint egy éve egyedül neveli a gyermekeket. Látható
szeretettel gondoskodik róluk, mert
példakép akar lenni a fia számára.
De két hónapja fertőző sárgasággal
kórházban fekszik, ezért a testvéreket átmenetileg a városi gyermekotthonban helyezték el.
Mikor Péter meghallotta, hogy a legtöbb gyermeket kiviszik a keresztszülők karácsonyra az otthonból, és talán
csak Géza marad vissza egyedül, megkért bennünket, hogy meghívhassa.
Enikő létezéséről csak akkor szereztünk tudomást, mikor bátyja kijelentette, hogy egyedül nem akar jönni.
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Így aztán mindkettőt meghívtuk az megsimogatja a csomagját.
ünnepekre. - A kis karácsonyi csengőt Így felpakolva indulunk a templommár kora délután kénytelenek voltunk ba. A dobozt elővigyázatosan össze
megszólaltatni, mert a nyugtalanság, kötözzük, „hogy semmi ki ne essen
feszültség egyre nőtt. Előtte eléne- belőle”, a valóságban azért, hogy megkeltük a régi kedves énekeket, amik előzzük az esetleges kísértést, mely
közül a vendég gyerekek csak keveset talán éppen a „Csendes éj” alatt iráismertek, és elolvastuk a karácsonyi nyítaná az autót az oltár vagy a szomtörténetet.
széd pad felé.
„Szép mese volt - állapította meg Enikő végül átengedi nekem a csomagGéza. - Van több is abban a vastag ját, de Géza nem mond le a magáéról,
könyvben?”
szorosan hóna alatt tartja.
„A Bibliában nincsenek mesék” - ok- A templomban figyelmesen körültatta Péter.
néz, látszik, hogy számára minden új.
„A... miben?”
Mellettem ül, és szakadatlanul kér„Hát itt a Bibliában!”
dez. Először hangosan, majd mikor
„Furcsa cím. De a történet tetszett figyelmeztetem, suttogva. Megkérdezi,
nekem a királyokról,
miért lóg az a
meg a többi.”
nagy erkély a
Jézus így szólt:
„A karácsonyesti istenfalon, mikor
tiszteleten még egyszer
annak a ház
„Engedjétek hozzám jönni
hallani fogod” - mondkülső oldalán
a kisgyermekeket, és ne
ta Feri, a férjem.
lenne a helye?
akadályozzátok őket, mert
A fiú értelmetlenül néA karzatot érilyeneké az Isten országa.
zett rá. Istentisztelet
ti. Megkérdi,
Lukács 18,16.
- ez megint valami idemiért van an�gen szó. De magyarányi kályhacső
zatra pillanatnyilag nem jutott idő. sűrűn egymás mellett, és mit jelent
Enikő örömében és izgalmában egyre alul az a lyuk, hogy ott folyik-e ki a
a csengőt rángatta. A gyerekek egyelő- víz? Közben az orgonasípokra mutat.
re észre sem vették a karácsonyfadí- Tudni akarja, hogy kit gyászolnak a
szeket, ügyet sem vetettek a jászolra, gyerekek abban a fekete gallérban, és
s a körülötte álló nagy, faragott figu- az almaszedőnek, amit a bácsi körülrákra. Először semmi másnak nincs visz, miért olyan rövid a nyele? Nem
jelentősége az egész világon, csak az győzök magyarázni és felvilágosítást
ajándéknak.
adni a gyermekkórusról, a kurátorról,
Elérkezik az indulás ideje, de alig a kollektás zacskóról, és félek mintudjuk elválasztani őket a játékoktól. den további kérdéstől, hogy végül
„Muszáj oda elmenni?” - kérdi Géza. haragra ingereljük szomszédainkat
„Istentisztelet nélkül nincs karácsony” a sugdolódzással, mert Péter is élén
- feleli Péter.
ken részt vesz az információszolgál„Hogyhogy? Nálunk is volt karácsony, tatásban. Mellettem Feri foglalkozik
de sosem mentünk templomba.”
Enikővel, hogy csendben maradjon.
„Bizonyára tetszeni fog neked” - bá- De míg szemrehányó pillantással nem
torítom.
találkozom, szívesen válaszolgatok.
„Lehet. Vihetem az autómat is?”
Végül Gézának feltűnik a feszület.
„Ott nem lehet játszani!” - próbálja „Az meg ott kicsoda? Az az ember,
Feri menteni a helyzetet.
aki lóg a kereszten?”
„Jó, akkor becsomagolom a dobozá- „Az Jézus.”
ba, és úgy...”
Vállat von. „Ki az?”
Persze, hogy Enikő is vinni akarja a „Te még sosem hallottál Jézusról?”
babáját. Aggódva pillantok Péterre, Fejét rázza, majd kis gondolkodás
de ő már pompás épületet rakott az után válaszol: „Nem.”
építőszekrény köveiből, ezt bizonyára Ebben a pillanatban felbúg az orgona.
nem akarja elszállítani. Sőt, Gézát is „Most csendben kell lennünk - súgom
próbálja meggyőzni, hogy míg távol le- a fiú fülébe -, de otthon majd mindent
szünk, senki nem fog nyúlni az autójá- elmesélek.”
hoz. De Gézát nem lehet eltántorítani: Soha nem gondoltam volna, hogy va„Csak éppen hogy nálam legyen...!” És laha egy karácsonyi ünnepen Krisztus
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születésének a történetét, az okot,
amiért az Atya egyszülött Fiát hozzánk, emberekhez küldte, a legapróbb
részletekig így el kell mondanunk.
Beleszőttük azt is, hogy a kölcsönös
megajándékozás szokásának eredete
Isten nagy ajándékában van.
Nem volt egyszerű megtalálnunk a
szavakat, hogy az eseményeket, fogalmakat gyermeki értelem számára felfoghatóvá tegyünk. Enikő végül
megérti, hogy a jászolban fekvő gyermek születésnapját ünnepeljük. Mivel
a babájának is ma van a születésnapja,
kikunyerál egy jászolt, amit Feri és a
fiúk négy lécből és egy dobozból egykettőre összeütnek. Géza - amennyire
kérdéseiből látjuk - mélyebben felfogja a hallottakat, talán többet megért,
mint amennyi korának megfelel. Mikor
végül jó éjszakát kívánunk neki, még
egyszer biztosítani akarja magát: „Ha
tehát valaki abból, amije van, a legjobbat egy másiknak odaajándékozza, ez azt jelenti, hogy ,szeretlek’?”
„Igen, Gézukám!”
„És aki kapja az ajándékot, az tudja ezt?”
„Egész biztosan.”
„De hát én sem tudtam... Jézusról,
meg mindenről, amit ma este elmondtak nekem.”
„De most már tudod, s talán egyszer
továbbmondod valakinek, aki még sosem hallotta.”
A gyermekszobában már rég eloltottuk a lámpát, mikor
még egyszer odahív
az ágyához. Az autót karjában tartja - most egészen
gyermek, a koraérett vonás hiányzik a szája körül.
Mindezt az előszobából beszűrődő fény mellett állapítom meg, és örülök neki.
„Hívtál?” Megsimogatom a haját.
„Valami eszembe jutott. Gabinak most
egyáltalán nem volt látogatója. Apa
sem tudott elmenni...”
„De azt sem mondod, ki az a Gabi?”
„Ő az öcsém - nem is tudom milyen
otthonban, hogy is nevezik, mindenesetre ez az otthon V.-ben van.”
Megrémülök, de nagyon vigyázok,
hogy a fiú észre ne vegye. „V.-ben a
szellemi fogyatékos gyermekek otthona van” - mondom lehetőleg közöm
bös hangon.
„Igen, így hívják az intézetet. És V.
messze van innen?”

„Nem, Géza.”
„És lehet oda vonattal utazni?”
„Nem kapnál jó összeköttetést, mert
bár elég közel van, de kétszer át kell
szállni. De ne aggódj, majd kitalálunk
valamit, hogy meglátogathasd Gabit,
ha akarod.”
Ismét szívből jövő „köszönöm” a válasz, és még egyszer melegen megszorítja a kezem.
Másnap telefonálunk V.-be, és megtudjuk, hogy Géza édesapja már értesítette az intézetet, hogy nem mehet.
Feri bejelentkezik délutáni látogatásra
Gézával. A családi tanács döntött így,
mert nem találtuk helyesnek, hogy
mind az öten ,berontsunk’ Gabihoz.
Engedem, hogy a gyermekek saját
édességükből becsomagolják, amit
Gabinak szántak, és mellé teszek egy
használt mesekönyvet.
Gézát még a tegnap hallottak foglalkoztatják, és kijelenti, hogy most Gabi
is érezni fogja a szeretetet.
A távirányítású autó természetesen
vele megy az útra, dobozban, a hóna
alatt, mint tegnap a templomba. Feri
úgy véli, hogy Géza most is éppen csak
magánál akarja tudni kincsét, és V.ben azt tanácsolja, hogy hagyja kint
az autó csomagtartójában.
„Nem, nem, meg akarom mutatni
Gabinak” - mondja határozottan.
A beteg fiúcska csak igenigen korlátozott
képességű. Feri
meghagyja Gabit
abban a meggyőződésében, hogy
kis öccse azonnal felismerte
őt. Mindenesetre
Gabi örömöt mutat, hogy valaki
meglátogatta és
foglalkozik vele.
Egyedül vannak a szobában, a többi
gyermeket ebből a csoportból a szülők hazavitték. Ilona nővér itt-ott bekukkant. Megdicséri Gabit, mennyi
mindent tud már egyedül, és büszkén elmondja, hogy a Télapó zsákjából kapott cipőcskét és az új sapkát
önállóan fel tudja venni. Hármasban
sétálnak egyet a behavazott parkban.
Géza pedig alig várja, hogy a „távirányításút” kicsomagolhassa. Óvatosan
lehelyezi a padlóra, és működteti: előre - hátra - jobbra - balra.
Öccse tapsolni kezd a lelkesedéstől,
és ujjongva felsikít. „Gabi is! - kiáltja. - Gabi is!”
Géza megretten, erre nyilván nem

gondolt. Egy darabig vonakodik, aztán megfogja Gabi kezét, hogy együtt
irányítsák az autót. De Gabi most kunyerálni kezd: „Egyedül!”
Feri szinte hallja Géza szívverését,
aki végül átadja öccsének az irányító
gombot, amit előtte körjáratra állított.
Bizonyos mértékig megnyugszik, hogy
a tágas terem közepén semmi veszély
nem leselkedik a kincsére.
Mikor Ilona nővér ismét bejön, Gabi
ujjongó kiáltással fogadja: „Autó!”
Teljes csendben áll, és körözteti az
autót az irányító zsinórt kezében szorongatva.
„Ó, milyen ügyesen csinálod!” - dicséri a nővér. Aztán Gézához fordul:
„Nem is képzeled, hogy mit jelent számára az ilyen siker! Egyedül irányított egy autót! Ez ösztönözni fogja,
hogy mást is megpróbáljon, és többet tanuljon.”
Gabi úgy áll, mint akit elvarázsoltak. Keze fáradhatatlanul nyomogatja a gombot, aztán hirtelen kijelenti:
„Enyém autó!”
„Ugyan?” - felel Ilona nővér óvatosan.
„Tudod, itthagyni nem lehet.” Géza
hangja komolykodó, felnőttes formát
ölt. „Most már játszottál vele Gabi, és
ha megint eljövök, megígérem, hogy
újra játszhatsz vele. Ugye, Fenyvesi
úr, egy ajándékot nem lehet egyszerűen továbbadni?”
„Az autó a tied, senki nem szólhat bele, mit teszel a saját tulajdonoddal.”
„De Gabi nem is ért hozzá igazán,
mindig csak egy irányba... ha a többi
gyerek visszajön, biztosan tönkretennék... Gabi, adok neked valami mást.
Valamit otthonról, jó? De ez igazán az
enyém... ez az én legdrágább kincsem.”
Feri látja, hogy Géza megretten saját szavaitól. Sejti, mi megy végbe a
fiúban. Ott áll sápadtan, ajkát összehúzza, szeme a még mindig körben
futó autóra mered.
„Indulnunk kell Géza” - figyelmezteti
Feri, hogy kisegítse a nehéz helyzetből.
Mikor szeme a fiú kérdő tekintetével
találkozik, bátorítóan bólint. Erre
Géza odamegy az öccséhez, leállítja
az autó kapcsolóját, felemeli a drága
játékszert, gyengéden megsimogatja
a csillogó karosszériát, és Gabi karjába helyezi.
„Tessék, tied lehet - mondja szilárd
hangon. - Tudod, azért, mert szeretlek.”
Ingerose Paust
(A fiú érkezik c. gyűjteményből - Magyarországi
Evangéliumi
Testvérközösség)
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Köszönjük mindazoknak, akik a „Ne
merüljön feledésbe“ pályázatunkra
eljuttatták íerásaikat! Az Antenna
mellett sok írással műsorainkban
találkozhatnak. Az alábbi szerzőket jutalmaztuk:
Kontra Imréné, Tata
Révész Andrásné, Kisvárda
Szutor Imréné, Bakonszeg
Juhász Vilmos, Bekecs
Pálfi Ferenc, Érd
Pápai Istvánné, Lovasberény
Pinte Ferencné, Nagydobrony
Simcsik Mihály, Vésztő
Tarcsa Csaba
Lőrinc Erzsébet
Icha Györgyné
Felek Ferenc, Gyula
Természetesen továbbra is várjuk
tanúságtételeiket!

Nekem a MERA adások - az útmutatón és
néhány napi áhítatokon túl a legfőbb lelki forrásaim. Csak rádióm
van, na meg sok drága kazettám,
amelyeken Rejtő Mária néni, Cseri
Kálmán és sok más testvér szolgálatait hallgathatom.
Az Antenna nagyon gazdag, sokrétű és a hívő ember életének szinte
minden problémájára van biblikus megoldása, illetve útmutatása
az igazi megoldásra. Az Úr áldása
van minden cikken, versen, bizonyságtételen… Igen nagy áldás a lelki
közösség: heti bibliaóra és imaközösség. (Evangélikus vagyok.)
Tudom, hogy Isten igéjének egyetemes üzenete minden korosztálynak
szól. Mivel magam is megöregedtem, testileg is lelkileg is közelebb
kerültem az idősebb korosztályhoz, ezért fokozott felelősséget érzek iránta.
Szeretettel hordozom a MERA szolgálatát az Úr előtt, és hálát adva kérem, hogy tartsa meg Istenünk ezt
az áldott forrást az egész Kárpátmedence számára.
F.Géza, Szombathely
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Hogyan éltem meg a covid szorítását?
Családilag úgy éltük meg hogy az Úr kegyelméből - megőrzött bennünket.
Én mondjuk kórházba kerültem, de
kihozott a kórházból, a betegségből.
Lélekben viszont megőrzött. Utólag
visszanézve úgy néz ki, hogy valószínűleg mind a hárman benne voltunk, csak édesanyám és testvérem
nem kerültek kórházba. Ők itthon
voltak, itthon húzták el a betegséget.
Mindenképpen azt éreztük, hogy hogy
az Úrra vagyunk utalva, azt éreztük,
hogy a testvéri közösséget megpróbálja ez a helyzet és gyülekezetileg
is különösen nehéz időszakokon is
mentünk át, ugyanis a tavalyi év végén egy hét alatt három testvérünk
költözött el coviddal.
Amikor a tavalyi tanév elkezdődött,
azaz 2020 szeptember 15-én, még nem
gondoltam, hogy úgy fog folytatódni,
ahogyan az hamarosan bekövetkezett.
Október elsején már nem voltam tanítani az iskolában, megfázásos tünetekkel maradtam otthon, és ez csak
súlyosbodott, a láz fölment, úgyhogy
október 11-én kórházba kerültem magas lázzal és gyenge szaturációval.
Nem tudtam mi következik. És bevallom, amíg vártam arra, hogy leteszteljenek és meglássam, hogy hogyan
tovább, volt bennem békétlenség. És
családilag se volt mindegy nekünk,
hogy hogyan tovább. Aztán egy-két
napi várakozás, meg tesztelés után
kiderült, hogy covid pozitívként egy
covid kórházba visznek. Ekkor történt bennem a lelki fordulat, amikor
kiderült végre, hogy pozitív vagyok.
Ismét az Úr elé hoztam az életemet
ott a kórházi ágyon és kaptam azt az
igét, amikor az Úr Jézus lecsendesíti
a vihart és azt mondja, hogy „hallgass, némulj el“. Nem tudtam, hogy
a viharból hogy fogok kijönni. Nem
tudtam, hogy az Úr visszaadja-e az
életemet, meggyógyít-e, vagy esetleg
hazavisz magához és ezt felelősségteljesen szeretném mondani, nem a
szavakkal játszva, viszont azt tudtam,
hogy velem lesz. Tudtam azt, hogy
a viharban is Úr és mindenképpen
mélyebbre vitt a vele való kapcsolatban. Másképp kezdtem látni az
életet, annak az értékét és a vele já-

rás értékét, különösen azután, hogy
láttam, hogy három testvérem, akik
semmivel sem rosszabbak, mint én
és akiknél én semmivel sem vagyok
jobb elment a földi létből. Az Úr valamiért úgy döntött, hogy hazaszólítja őket. És ekkor tudatosult bennem,
hogy nem is olyan természetes, hogy
te még mindig itt vagy.
Úgy gondolom, hogy a covid okozta
karantén és lezárások miatt, annál
fogva is, hogy tavaly pár hónapig nem
mehettünk fizikailag a gyülekezetbe,
on-line térbe kerültek át az istentiszteletek, kiéheztünk a testvéri közösségre és amikor a kórházból kikerültem,
mármint haza kerültem, azután is volt
tavaly novemberben egy rövid időszak,
amikor még nem tarthattunk fizikai
jelenléttel összejöveteleket gyülekezetünkben. A megbetegedések miatt
mindenképpen értékeltük és értékelem
a testvéri közösséget, és nem volt számomra kérdés az, hogy kell-e menni,
vagy nem kell menni? Azt mondtam
magamban, hogy ameddig elmegyek
munkahelyre, elmegyek a városba,
elmegyek dolgunkat intézni, addig
a gyülekezetbe is elmegyünk, mert
szükségünk van a közösségre.
És ennélfogva nem volt nálam kérdés az sem, hogy a munkahelyre is
vissza kell kapcsolódnunk. Amikor
munkaegészségügyis ellenőrzésem
volt a betegségem után nem sokkal,
a munkaegészségügyis orvos felajánlotta, hogy törvényesen kezdeményezheti az eljárást, hogy on-line tanítsak,
függetlenül attól, hogy az iskolában
jelenléti oktatás folyik-e vagy nem, lévén, hogy vannak egészségügyi előzményeim, melyek jogosulttá tennének
erre. Azt mondtam viszont, hogy
nem szeretnék én kivételt, ahogyan
a többi tanárok tanítanak, ahogyan
az életmenetel megy, megyek én is.
És ebben egy ige vezetett, ahol azt
mondja Ézsaiásnál az Úr, hogy „aki
hisz, az nem fut“ (És 28:16), vagyis
nem vagyok felelőtlen, nem szeretnék felelőtlen lenni, de nem szeretnék megfutamodni sem a felelősség
és az Úrtól nekem és nekünk adott
elhívatás elől...
Vékás Benjámin,
Szatmárnémeti
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A történet több, mint hetven évvel ezelőtti. Iskolakezdésem emlékére karácsonykor először mehettem a családdal
én is az Operaházba. Mindannyian
ünneplőbe öltöztünk. Az új lakkcipő
törte a lábamat, de a világ minden
kincséért se rontottam volna el az
ünnepi hangulatot panaszkodással.
A várva várt élmény, a „csodapalota”
eleganciája láttán, a fájdalmakról elfelejtkezve, sikkesen tipegtem az első
sorban levő ülőhelyeink felé. Tradíció
volt a családunkban,
hogy az első alkalomhoz ez az ülőhely
járt. A zenészárok
tele volt pingvin
ruhás muzsikussal.
Számomra kicsit zavaró volt a hangerő
és a sok disszonáns
hang, amiről először
azt gondoltam: nem
tanulták meg eléggé a szerepüket.
Édesanya megmagyarázta, hogy a
zenészek nem össze-vissza játszanak,
hanem hangolnak. Amint megszólalt
a gong, csend lett, utána pedig a zenekar olyan mennyei harmóniával
tette jóvá az előzőket, hogy átfutott
rajtam: a pálcás bácsi már egy kicsit
korábban is előjöhetett volna.
Felgördült a függöny, és olyan csodálatos látvány tárult elénk, aminek
örömére teljes erőből lerúgtam fájós
lábamról a kőkemény lakkcipőket,
hogy semmi se gátoljon az élvezetek halmozásában. A szünetben aztán nagy derültséget okozott, hogy a
család minden tagja térden csúszva
próbálta megkeresni az ünneplő cipőmet. Végül a jegyszedő könyörült
meg rajtunk, amikor odalépett édesanya elé, és sokat sejtetőn azt kérdezte tőle: „Nem ezt tetszenek keresni?”
– azzal felmutatta a jobb cipőcskét,
mert a másikat Levente bátyám addigra már megtalálta. Istennek hála,
a galibát okozó cipőt hamar kinőttem,
de a komolyzene iránti hódolatom,
rácsodálkozásom mindmáig kitart.
Ennél is meghatározóbb, katartikus
hatást gyakorolt rám évekkel később
az a karácsonyeste, amikor először
hallottam a Szentírásból a karácsony
igazi történetét. Akkor Lukács evan-

géliumából különösen ez maradt meg
az emlékezetemben: „Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt,
és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett.”
(Lk 2:8) Isten igéje úgy hatott rám,
mint amikor első operaházi élményem
során felemelkedett a vasfüggöny a
szemem előtt. Elém tárult a kép, mint
amilyen ott, az izraeli hideg, sötét éjszakában lehetett. Ez segített rádöbbenni, micsoda képtelenség az, amit
az emberek erről
az ünnepről vizionálnak. Hamis,
hiteltelen köntösbe öltöztetik a laikusok számára
az eredeti eseményeket. Sokan
panaszkodnak,
hogy pénz, sok
pénz kell a karácsonyhoz. A féktelen evés-ivás,
csiribiri csillogás, színes szaloncukrok, erő feletti költekezés, ki ad többet ajándékozás beidegződött rossz
szokásai, mind elterelik a figyelmet
az igazi történetről. Micsoda paradoxon. Mert ezeknek semmi köze az
igazi karácsonyhoz. Mégis foggal-körömmel ragaszkodunk hozzá. Nagy
bátorság lenne belekiáltani a világba,
hogy emberek, nem ez a karácsony!?
Mivé próbáljátok torzítani ezt a szent
ünnepet?
Azon a hideg éjszakán, a társadalom
perifériájára szorult pásztorok, nyájukat védelmezve, a szabad ég alatt töltötték az éjszakát. Szinte látom subáik
körül a szorosan odasimuló nyájat,
hogy bundájuk melege minden nyájhoz tartozót felmelegíthessen. Komoly
lelki üzenetet hordoz ez a kép. Csak
a pásztor közelében, csak egymáshoz
simulva, egymáshoz igazodva éli túl
a nyáj a hideg éjszakát. Ez napjainkra is örök mementó! A valóságban is
fagyos a légkör a szeretetlenség légkörében. Hidegháborúban él ember
az emberrel, földrész a földrésszel.
Vérfagyasztóan hideg légkör uralkodik a keresztények és a másként
gondolkodók között. Elhidegültek
a családtagok egymástól, nem szólva a nyáj szélén fagyoskodó leszakadozókról, gyengékről, elesettekről.

Vajon miért választja a világ inkább
a „fagyhalált”, minthogy a pásztor
subája köré telepedve élvezné a meleget nyújtó biztonságot?! Aki igazán
választ szeretne kapni erre a kérdésre, az utánajár, mint azok az egyszerű
pásztorok az örömhírnek. Annak életcéljává válik, hogy tiszta vizet öntsön
a pohárba, hogy mindenkinek hírül
vihesse: Jézus Krisztus, Isten szent
Fia érettünk jött erre a világra.
Ma, hajnali csendességemben, hálával
dicsőítettem az Urat a pásztorokért,
akiknek szava nyomán élő víz áradt.
Akiknek subája körül sokan felmelegedhettek, biztonságban, békességben
élhettek s élhetnek még napjainkban
is. Sajnos innen is, onnan is azt halljuk, egyre kevesebben vannak!
A pásztorok egészen Betlehemig mentek, hogy az angyalok által hirdetett
jó hír hitelességéről meggyőződjenek. Ők akkor még nem tudhatták,
hogy a jászolban fekvő gyermek lesz
a juhok nagy pásztora, aki „életét
adja a juhokért” (Jn 10:11), de amit
megtudtak, amiről saját szemükkel
meggyőződtek, azt hírül vitték a világnak. Nekünk már megadatott a tudás, hogy Betlehemtől a Golgotáig és
Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásáig minden – Isten akarata szerint
– érettünk történt. Hát éljünk ezzel a
tudással, mint az Ő engedelmes, hírvivő bojtárjai.
Isten az övéire pásztori teendőket szeretne bízni. Lehet, hogy csak egyetlen elcsatangoló bárányt vagy csak a
zsémbes szomszédot, de az nem újjászületett ember, aki csak maga élvezi a suba melegét. Az erősre többet
bíz, a hűségesre sokakat, de biztos,
hogy minden újjászületett ember kap
pásztori feladatot.
Ezekben a napokban karácsonyra
készülődik a keresztény világ. Mi,
asszonyok ilyenkor arra törekszünk,
hogy a megszokottnál is szebben, gazdagabban terített asztal mellé ültethessük szeretteinket. Ez a készülődés
juttatta eszembe egyetemi diákéveimet, amikor egy-egy gyakorlati hétre
is beosztottak minket, ne csak könyvekből szerezzünk tudást, hanem a
nagybetűs életben is gyakoroljuk a
(folytatás a 38. oldalon)
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(folytatás a 37. oldalról)

tanultakat. Így kerültem egyszer juhpásztor felügyeletével nyáj mellé kis
bojtárnak. Reggeltől behajtásig az
volt a feladatom, hogy legalább 50 méterre a nyáj előtt haladva figyeljem a
legelőt, és integetve jelezzem, ha népiesen „ördögszekérnek” nevezett növénytársulást pillantok meg. Ennek
a növénynek ugyanis olyan szúrós a
levélzete, hogy annak elfogyasztása a
fiatal bárányok életébe kerülhet. Ha
jeleztem, azonnal irányt változtatott
a pásztor. Ebből a régi emlékből lett
világossá előttem, hogy élet-halál kérdése az, hogy milyen táplálék kerül a
bárányok elé. Teljes figyelmet igénylő,
felelősségteljes munka a pásztorkodás.
Ugyanilyen fontos, hogy egészséges
lelki táplálékhoz jussanak a ránk bízottak. Csak az a pásztor képes tiszta legelőre vinni a nyájat, aki ismeri
a „vegetációt”. (Szentírás.) Aki már
messziről felismeri a tisztátalant.
Mert tele vannak „ördögszekérrel”
a legelők!
Mi milyen menü választékkal készülünk az ünnepre? Kerül-e egyáltalán
valami lelki, a fogások elé? Ha még tanácstalanok vagyunk, kétségek gyötörnek, nosza sietséggel „menjünk el
egészen Betlehemig,” hogy lássuk, értsük, amit az Úr megjelentett nekünk.
Hogy azután teljes bizonyossággal adhassuk tovább a jó hírt! Erre a lelki
táplálékra van szüksége a világnak,
benne a ránk bízottaknak.
Csupán néhány nap az ünnep.
Igyekezzünk jól kihasználni, mert
utána vissza kell térni „szolgálati” helyünkre. Talán csak egy betegágy mellé, talán hitetlenek közé, szeretetlen
közegbe, vagy talán a megüresedett
lakásba, a magányba, de oda, ahova
az Úr állított. Kijelölt helyünkön dicsőítve dicsérni az Istent azért, hogy
karácsonykor olyan főpásztort ajándékozott ennek a bűnös világnak, aki
élete árán szerzett örök boldogságot
azoknak, akik hisznek benne s akik
ezt tőle elfogadják.
Isten áldásban gazdag, örömteli ünnepet kívánva arra kérem Urunkat, hogy
ajándékozzon nekünk felelősségteljes
pásztori lelkületet! Az se baj, ha ma
még csak kisbojtárit, mert ősi a tapasztalat: a jó bojtárból lesz a pásztor!
Szalóczyné Móray Inke

„Ismét közeledett a karácsony - mondta el egy bányász -, ezúttal azonban
idegen földön. Úgy gondoltam, hogy
a karácsony estét kicsiny szobámban
egyedül fogom tölteni. Azonban másként történt. Az ünnep előtt csoportunkban megkérdezték, nem akadna-e
önként jelentkező a szentestére, a tárnában éjjel-nappal működő vízszivat�tyú melletti őrszolgálatra. Azonnali
jelentkezésemre utasítást kaptam,
hogy délután egy öreg bányásszal vegyem át az őrszolgálatot.
Vegyes érzelmekkel végeztem el a
szükséges előkészületeket a tárnába való leszálláshoz. Megtöltöttem
lámpásomat karbiddal és vízzel, és
odaballagtam a bejárathoz. Társam
már várt rám. Öreg, ősz hajú ember
volt, rövid rőt szakállal. Arca a nehéz
munkától és az élet csapásaitól ráncos, meggyötört. Csak szemei világítottak fiatalos frissességben. Rövid
„Szerencse fel!” és egy kemény kézszorítás volt a köszöntésünk, különben egyetlen szó sem.
Hallgatva szálltunk a mélybe a harmadik szintig, a szivattyú helyéig. Nem
valami korszerűen berendezett, villanyvilágításos, fehér csempékkel kirakott szivattyúterem volt ez. Csupán
egy bányalámpás árasztott benne gyér
világosságot, amelyben a szivattyúk
óriás szörnyeknek rémlettek. Miután
meggyőződtem a vízállás magasságáról, leváltottuk az előző őrséget és le-

ültünk egy szerszámos ládára, amely
egy durván ácsolt asztal mellett állt.
Egyikünk sem szólt egy szót sem.
Mindketten a saját gondolatainkkal
voltunk elfoglalva. Az öreg, állát tenyerére hajtva, félig aludni látszott.
Én haza, családomra és a csillogó karácsonyfára gondoltam. Hiszen karácsony volt!
Így ültünk talán három órán át. Ekkor
az öreg hirtelen felegyenesedett. Szemei
kutatóan néztek rám. Aztán kigombolta fekete bányászkabátját és egy
bőrbe kötött Bibliát húzott elő. Lassan
fellapozta a karácsonyi történetet és
így szólt hozzám:
- Fiam, imádkozzunk! Aztán lassan
olvasni kezdett. A szavak csaknem
akadozva jöttek a szájából. De hangja
fokról fokra erősödött, míg végre ebben a felkiáltásban végződött: „Mert
született nektek ma a Megtartó!”
Az öreg abbahagyta a felolvasást,
félretette a Bibliát és kérdően nézett
rám. Szemei fénylettek. Csend volt
körülöttünk. Egyikünk sem tudott
szólni. A beszéd elrontotta volna az
áhítatot. Csak a vízszivattyú állandó,
egyenletes zakatolása volt hallható.
Ismét egyedül voltunk mindketten, és
mégis láthatatlan kötelékek fonódtak
körénk. Éreztük ezt, bár nem beszéltünk róla. Karácsony, Isten volt körülöttünk és bennünk.”
id. Sréter Ferenc nyomán

Rohan az idő – mondják, mondjuk szinte hétről hétre. S természetesen
sok igazság van ebben, hiszen már csak néhány hét van ebből az esztendőből. Tapasztalataim szerint ilyenkor jönnek a fogadkozások, hogy
a világért sem lesz az ünnep megint a rohanás áldozatává, s hogy az advent valóban advent lesz, amikor lesz idő a családdal leülni és adventi
énekeket énekelni, együtt gondolkozni az ünnep lényegén. S aztán jön az
újabb és újabb programok dömpingje. Valahogy nem sikerül, amit elterveztünk… Pedig meg kellene állni, mert aztán egyszer csak azt vesszük
észre, késő. Késő, mert a gyermekekkel nem lehet már „úgy” beszélgetni,
hiszen hogy is lehetne, mindegyik a maga útját járja, hiszen felnőttek.
Mi sem vagyunk már olyanok, mint tíz-tizenöt éve, de hogy is lennénk,
hiszen az életkorunk egyre többekben inkább tiszteletet ébreszt.
A „majd” legtöbbször ellopja tőlünk a „most” lehetőségeit. Nagyon sajnálom, hogy a ma embere mindenféle csillogó kacatjával együtt sem képes
ünnepet ülni – merthogy ahhoz valóban le kellene ülni, elgondolkozni
és következtetésekre jutni. S az ünneplés lehetőségét valóban Istentől
kapott időként elfogadni.
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„Íme élt egy ember Jeruzsálemben,
akinek Simeon volt a neve. Igaz és
kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta.
Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől,
hogy nem hal meg addig, amíg meg
nem látja az Úr Krisztusát... Volt ott
egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előrehaladott korú volt, csak hét évig élt
férjével hajadon kora után és már
nyolcvannégy éve özvegyasszony volt.
Nem távozott el a templomból, mert
böjtöléssel és imádkozással szolgált
éjjel és nappal.” (Lk 2,25-26, 36-37)
Az idős Simeonról és Annáról – akik
Jeruzsálemben a templomban éltek –
azt adja tudtul az evangélium, hogy
várták Izráel vigasztalását. Ezt elismerőleg mondja róluk az Írás. Azonban
mi volt azokkal a helyzet, akik nem
várták már Isten kegyelmes közbeavatkozását?
Kr. e. 198-ban eldőlt a küzdelem az
„északi és déli király” között, akikről
Dániel próféta írt. „A déli király erős
lesz, de vezérei közül egyik erősebb lesz
nála, és hatalomra jut; még nagyobb
hatalommal uralkodik, mint ő. Évek
múltával barátságot kötnek: a déli király lánya hozzámegy
az északi királyhoz a jó
viszony érdekében. De
ezzel nem tudja megtartani hatalmát. Nem
marad meg sem a király, sem a gyermeke.
Az asszony pedig áldozatul esik kíséretével és
fiával, meg azzal együtt,
aki támogatta őt abban
az időben. (Dán 11,56). Vagyis az egyiptomi Ptolemeusok és a
szír Szeleukidák egymás ellen is harcoltak a Szentföld birtoklásáért. Ez a
küzdelem az utóbbiak győzelmével ért
véget. A győztes III. Antiochos nem
fukarkodott a nagylelkűséggel, adómentességet kapott a főpapság meg
az írástudók osztálya, a jeruzsálemi
nagytanács nagy pompával járult a
győztes király elé.
Ettől kezdve Jeruzsálemben a már eddig is folyó hellenista átalakulás nagy
lépésekkel haladt előre. Kialakult a

felvilágosult reform zsidóság, amely
elsősorban a papságot liberalizálta. Jázon főpap azt kérte a királytól,
hogy a jeruzsálemiek kapják meg az
antiochiai polgárjogot. A főpap maga
épített Dávid városában egy „gimnáziumot”, vagyis egy sportcsarnokot.
Az aranyifjúság, főleg a papi családok
sarjadéka, hódolt az új divathóbortnak. Széles karimájú görög kalapot
viselve siettek a templom helyett a
sportpályára, ahol ők voltak a hangadók. A fiatal papok elhanyagolták
a templomi szolgálatot annak érdekében, hogy a diszkoszvetést gyakorolják. Mivel a sportrendezvényeken
ruhátlanul illett megjelenni, egy kis
beavatkozással igyekeztek még a (szégyellt) körülmetélés jeleit is eltüntetni.
Az új életstílushoz persze szervesen
hozzátartozott e nagyvilági életmód
számos ártalma, például a korrupció
is meg a pogányos kicsapongás. Az új
divat pénzbe került. A hellenista városok közös jellemzője a kifinomultság és a romlottság volt.
Az effajta „kellemes idő” azonban túl
rövid ideig tartott. A korszak egyik főpapja, Jázon a főpapságot 360 ezüst talentumért szerezte meg,
ezzel testvérét szorította
ki a főpapi hatalomból.
Precedenst teremtett.
Ez a bizonyos Jázon a
bátyja, Meneláosz főpap megbízásából vitte
Antiochiába a királynak
a főpapság odaítéléséért a járandóságot. Az
alkalmat viszont arra használta fel, hogy
Meneláoszra ráígérve
megkaparintsa a főpapi hatalmat. Ekkor IV.
Antiochos Epiphanes volt a király.
Ő, mivel a háborúk akkor is pénzbe kerültek, ezek után szemet vetett Jeruzsálemre, és Kr. e. 170-ben
hadsereggel látogatta meg a várost.
Ki is fosztotta. A már amúgy is meglévő zavargásokat kihasználva betört a templomba is, sőt kigúnyolva
a zsidókat: disznót áldozott a hirtelenében Zeusznak szentelt Jahveoltáron. Kapóra jött, hogy az amúgy
is hellenizálódni vágyó zsidóknak

megtiltotta a törvény megtartását, a
templomi istentiszteletet, a szombat
megtartását és a körülmetélkedést.
Katonái – főleg szombat-napokon –
vérfürdőket rendeztek Jeruzsálemben
és környékén azok között, akik bátorkodtak ellenállni. Az embereket viszont kötelezték a pogány oltárokon
bemutatott áldozatokra.
Jeruzsálemtől nyugatra egy kicsi faluban, Modeinben élt egy papi család.
Őseikről Hasmóneusoknak nevezték
magukat. Az agg pap: Mattatiás megtagadta a pogány áldozat bemutatását.
Ez egy népi felkeléshez, az úgynevezett Makkabeus háborúkhoz vezetett,
amely Kr. e. 165-ben győzelemhez, majd
a templom megtisztításához vezetett.
A zsidók ebben a küzdelemben nem
zsoldosként harcoltak a kor szokása
szerint, hanem felkelő csapatokat alkottak. Azonban a Hasmoneusok nem
voltak karizmatikus vezetők, sem pedig lelki emberek. Egyszerűen magukhoz ragadták a főpapi hatalmat. A szír
királyi házban dúló trónviszályokat
kihasználva odáig erősödtek, hogy a
zsidó vallást fegyverrel is terjeszteni
kezdték. Közülük a legjelentősebb
„uralkodó” Hürkanosz János (Kr. e.
234-204.) diadémot hordott, és királyi címmel dicsekedett. Az idegen
hódítást megszüntették ugyan, de a
zsidók görögösödő elvilágiasodását
ők maguk is folytatták.
Ilyen körülmények között várták némelyek hűségesen „Izráel vigasztalását”, vagyis az összezavart jelenben
Isten rendteremtő közbeavatkozását.
Példájuk minket is arra serkent, hogy
a nehéz és átmeneti időszakokban sem
meddő Istenre várni, és Isten igazsága mellett hűségesen kitartani. Ez
mindig Isten jövőbeni munkájának
alapjává válik. Nem attól függ, hogy
sokan vagy kevesen vannak akik ezt
vállalják, hanem attól, hogy egyáltalán vannak-e. Mert mindig övék a
jövő. Mégpedig az a jövő, amit Isten
készít. Ugyan ki emlékszik az imént
felsorolt uralkodók nevére, és ki tartja őket számon? De Simeon és Anna
neve emlékezetben maradt, sőt bekerült az élet könyvébe is a mennyben.
Hegyi András
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Hálás szívvel köszönöm, hogy én
is olvasója lehetek az Antenna magazinnak. Még csak néhány hete
találtam rá az Antennára, de teljesen lenyűgözött. Valami csodálatos
magazin! Jó érzés tölti el a lelkemet, amikor olvasom. Örömmel
tölt el, hogy vannak még jó emberek a világon.
Ha megengedik néhány szót szólnék
magamról. Én, majd 30 éves koromig nem hittem Istenben. Tagadtam
a létezését és nem törődtem vele.
Az akkori ó-emberem belefáradt
a világi életbe és végezni akart
magával. Lelkileg nagyon mélyre
süllyedtem és öngyilkossági gondolatok foglalkoztattak. Akkoriban
a halál völgyének árnyékában jártam. Majdnem belesétáltam az
ördög csapdájába. Senkihez sem
kiáltottam segítségért, Istenhez
sem. És mégis lehajolt hozzám az
Úr, megkeresett, megragadott és
megmentett! Hála és dicsőség a
Jó Istennek Jézus Krisztus által!
Ezen a bizonyos napon, amikor eljött hozzám az Úr, ez történt: otthon, az egyik szobában a szemem
elé került egy régi Károli Biblia,
levettem a polcról és felütöttem.
Elkezdtem olvasni. Azonnal magával ragadott. Őszinte szívvel vágytam rá. „Ki vagy te, Istenem?” Ezek
a gondolatok jártak a fejemben.
A Példabeszédek könyvével kezdtem az olvasást, aztán a teljes Újszövetséget elolvastam, az
Apostoli levelekkel együtt. Tessenek
elhinni, hogy az Úr kijelentette nekem Önmagát, és azonnal megértettem a példabeszédeit. Tudom, hogy
Jézusban a Mennyei Atya jelentette ki magát a világnak. Én szívből
olvastam a Bibliát, és a lelkemben
értettem meg, a lelkemben kaptam
a kijelentést. Hatalmas boldogságot
éreztem, amikor rájöttem, hogy ki
is Ő valójában. Mondhatnám úgy,
hogy „leesett a tantusz”. Elveszett
voltam, de Ő megkeresett és megmentett.
Köszönöm a Mennyei Atyánknak
az Úr Jézus Krisztusban! Szelíd,
csendes, türelmes ember lettem
,akinek nagy békessége van.
T. Csaba
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Hans Kurze, Johann Sebastian Bach
lipcsei kántorsága idején Lipcsében
volt hegedűs. Elkeseredett ember
volt. Nagyon szerette volna a zenében többre vinni, de ehhez hiányzott
belőle a nagy tehetség. Amikor rájött
erre, az újrakezdéshez már idős volt,
ezért a hegedülésnél kellett maradnia.
Feleslegesnek érezte magát, és emiatt
nem éppen barátságosan viszonyult
másokhoz. Barátságtalan természete
miatt kevés munkája akadt, és emiatti kevés jövedelméből éppen csak
el tudta tartani a családját.
Hans Kurze haragja, irigykedése teljesen a Tamás-templom kántorára,
Johann Sebastian Bachra irányult.
Hogy lángelme, azt Kurze jól tudta.
Olyan zseni, amilyen ő maga is szeretett volna lenni. De mivel a zseni
Bach volt, és nem ő, csak kelletlenül
beszélt Bachról. Ezért 1734 karácsonya előtt Bach ajánlatát - új karácsonyi
zenéjében ő játssza a hegedűszólamot - visszautasította annak ellenére, hogy az érte járó fizetség nagyon
jól jött volna neki.
Karácsony első napján, amikor az új
kantáta az istentiszteleten előadásra
került, Kurze nem tudott otthon maradni. Titokban lopózott a templomba, és hátul, az egyik sarokban ült
le. Ott várta, mi fog történni. Nem
a zenélés kezdődött, hanem a híres

kántor, Johann Sebastian Bach jött
személyesen hozzá a templom félhomályos sarkába: „Könyörögve kérem,
jöjjön fel és játssza a hegedűszólamot! Egyik hegedűsöm betegen fekszik az ágyban, nélküle semmit sem
tehetünk!” - mondta a nagy Bach a
kicsiny Kurzénak. Kurze ellenkezett,
de a körülötte ülők unszolására, bár
vonakodva, mégis engedett.
Amikor a többiekkel, blattról már ő
is játszott, és hallotta, hogy a zene
hogyan teszi élővé a karácsonyi történet szavait, szívébe hatolva ismét átélte a világ Üdvözítőjének születését.
Újra megszületett az ő sötét szívében
is. Ahogyan a tőle kiinduló fény az
emberiséget beragyogja, és szemük
ragyogása másokra átsugárzik, úgy
Kurzera is átterjedt: „Az Újszülöttet
szolgáljuk mindketten, Bach és én. Erre gondolt hegedülés közben. - Ő, a
zeneszerző és én, a hegedűs méltónak
találtattunk arra, hogy a nagy Istent
szolgáljuk. Őt, aki kicsiny emberekhez jött el, és velünk van.”
Kurzéék házában ez lett régóta a
legszebb karácsony. A Bachra irigykedőből Bachért leghűségesebben
kiálló szószóló, és műveinek igen jó
hegedűse lett Hans Kurze.
(Entscheidung, 1998/6;
Ford.: Schöneck G
(Lk 2,14)

Szilézia egy kis helységében karácsonyesti istentiszteletre gyűltek össze az emberek. Két szép karácsonyfa
Gyerekszáj díszlett a templomban és a karzaton zengett az ifjúság éneke. A lelkipásztor „e földön békesség és az
emberekhez jóakarat” alapigével, hallgatóinak különösen szívére kötötte, hogy a karácsonyi áldott ünneplésnek lényeges feltétele a békességes
indulat, és hogy Krisztus nem vonulhat abba a szívbe, ahol gyűlölet és
civódás tanyáznak. Kevéssel ezelőtt figyelmeztette civakodó gyermekeit a megbékélésre. Most, amikor olyan szívből szólt gyülekezetéhez, kisgyermek hangja hallatszott: „Óh, apám, máj meg is békéjtem Frigyessel!
Nem maradhat künn az Úr Jézus!”
Ezek az ártatlan szavak nem maradtak hatás nélkül. Némelyek mosolyogtak, mások könnyeztek s mikor már az istentiszteletet befejező ima
is elhangzott, még mindig fülükben csengett, hogy „Jézus nem maradhat künn” és nagyon komoly figyelmeztetéssel mentek haza.
Otthon a lelkész magához ölelte gyermekét, azzal az érzéssel, hogy ártatlan közbeszólása sokkal jobb prédikáció volt, mint az övé. Később
értesült arról is, hogy sok haragos békült ki azon este, és lettek ismét
barátok, mert „az Úr Jézus nem maradhat künn”.
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A város aludt. Fáradtan, nyugtalanul.
Amióta a császár elrendelte a népszámlálást, bolydult méhkassá vált az
élet. Sok jövevény érkezett messziről,
hozták a híreket, ki ezt mondta, ki azt.
Némelyek valami pásztorokról is beszéltek, akik angyalokat láttak éjjel
a nyájaik mellett; mások valami bölcseket emlegettek, akik egy újszülött fiúgyermek után tudakozódtak.
Napkeletről követték eddig a csillagot,
amely az ő születését jelezte.
Azt a csillagot pedig láthatta bárki
a városból, valóban különös fén�nyel ragyogott, nem is kellett keresni
az égbolton, csak elnézni napszállta után Betlehem felé. Az emberek
várni kezdték, hogy történik valami,
zaklatott lett az álmuk is, mindenre
fölneszeltek.
„Élt egy ember Jeruzsálemben, akinek
Simeon volt a neve. Igaz és istenfélő
volt, és várta Izrael vigasztalását, és
Szentlélek volt rajta.” (Lk 2,25).
. . . sóhajtásától lobbant a mécs lángja.
Rebbenéstelen szemmel a fényt nézte, de sokkal messzebbre látott, öregember számára nagyobb tartomány a
múlt, mint a jelen. Odaérezte magát
ifjúkora zsinagógájába, ahol először
hallotta az igét, ami mostanában éjjelét-nappalát betöltötte:

„Csillag származik Jákobból és királyi
pálca támad Izraelből...” (4Móz 24,17).
- Most teljesednék be a prófécia? Ez
lenne az a csillag, amelyről most beszél mindenki? Betlehem fölött...
Igen, ott kell lennie, ahogyan Mikeás
próféta jövendölte: „De te, Efratának
Betleheme . .. belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása eleitől fogva, öröktől
fogva van . . .” (Mik 5,1). A mécses kialudt. Simeon végigdőlt nyoszolyáján.
- Eljön - motyogta -,
tudom, hogy eljön, és
én meglátom Őt. Nem
halok meg addig. . .
Napról napra csöndesebb lett. Alig evett
valamit. Éjek-hosszat
virrasztott, napközben
elbóbiskolt. Nem feddte már a lármás
unokákat sem.
- Atyánk immár megvénhedett - mondták a fiai, és az asszonyok napközben
is többször benéztek hozzá.
Egy reggel üresen találták a kamráját.
Az agg Simeont a templomban találta a virradat. Valami odaűzte. Állt
a hideg csarnokban, de nem érezte,
hogy fázik.
- Eljön - suttogta, és behunyta sze-

Tessék választani...
Két gyermek veszett össze a nyílt utcán karácsony
után néhány nappal. A nagyobbik nem kímélte a
kisebbiket, alapos veréssel próbálta meggyőzni igaGyerekszáj záról. Valami játék használati jogáért folyt a küzdelem. Idegen létemre megsokalltam és közbeléptem.
- Hogy képzeled ezt? Nem szégyelled bántani a kisebbet?
- Már miért ne bántanám? Hiszen a testvérem!
***
Karácsony este volt. Az utcákon vastag hótakaró, mely itt-ott már fekete
sárral keveredett. Rongyos, elhanyagolt külsejű fiúk törtettek a havon
keresztül. Elöl ment egy mezítlábas, csont és bőr volt szegényke. Egyszer
csak hozzálépett egy nagyobb fiú, és hátára vette. Megfogta a kisfiú jéghideg lábát és megindult terhével.
Meghatott ez a jelenet, odaléptem és elismerő szavakat szóltam a magas
fiúhoz. ,,Igen, uram, négy láb helyett kettő is elég ebben a hideg hóban”
— volt a válasz. Amikor egy idő múlva fölajánlottam, hogy vinném én
is a gyermeket, a becsületes lelkű fiú így szólt: „Nem uram, nem adom
oda, mert én ugyan viszem őt, de ő melegíti a hátamat!”
Adj szeretetet és te fogsz meggazdagodni!

mét, mert „látás” derengett szemhéja
alatt: mintha két ember jött volna igen
messziről, a homályból. Közeledtek.
Mire kinyitotta a szemét, már ott voltak, egészen közel. Egy pár gerlicét
hoztak, hogy bemutassák a legszegényebbek áldozatát az elsőszülött
fiúgyermekért.
Összerezzent. Csodálatos bizonyosságot érzett. Feléjük tárta kezét, és a
szelíd arcú anya - olyan volt, mint egy
szűz - karjába tette a
gyermeket.
A templom falai visszhangozták az öregember hangját. Reszketőn
formálódtak szavai:
- Mostan bocsátod el
Uram, a te szolgádat,
beszéded szerint békességben ... - mély
lélegzetet vett, majd erősebb hangon
folytatta: - mert látták szemeim a te
üdvösségedet, amelyet elkészítettél
minden nép szeme láttára - végül
már ércesen zengő hangja töltötte be
a csarnokot:
- ... világosságul a pogányoknak és a
te népednek, Izraelnek dicsőségére ...
És megáldotta őket.
Csodálkozást látott a szemükben. Azt
gondolta, hazamegy, egyszerre fázni
kezdett. Visszatette a gyermeket anyja karjaiba. Nem is akart többet szólni, imádkozni szeretett volna otthon,
a kamrájában, mégis azt mondta az
asszonynak:
- Íme, ez arra rendeltetett, hogy általa sokan elessenek és felkeljenek
Izraelben, és jel legyen, amelynek
sokan ellene mondanak, még a te lelkedet is ... áthatja az éles kard, hogy
sok szív gondolatai nyilvánvalókká
legyenek . . .
A csillag odakint akkor tűnt bele a felhasadó hajnal nagyobb fényességébe.
Lukátsi Vilma

Énekes, ígés, hangzó adventi
naptár a MERA honalpján!
www.mera.hu
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Akkoriban naponta látogattam beteg édesanyámat a kórházban. Többször összetalálkoztam egy jól öltözött, közismert emberrel. Ő is az édesanyját látogatta munka után,
abban a földi pokolnak nevezett sárga intézményben.
Elegáns fekete autón érkezett. Maga vezette. Ha a lépcsőházban összefutottunk, már ismerősként integetett.
Egy ilyen alkalommal ő befelé, én már kifelé igyekeztem.
Ezennel nem vett észre, annyira el volt foglalva valamivel.
Arra lettem figyelmes, hogy hátra-hátra tekinget, hogy
meggyőződhessen, vajon nem jön-e senki a háta mögött.
Ekkor a kabátja belső, felső zsebéből előkapott egy kis lapos üveget és azon nyomban alaposan meghúzta. Majd
ugyanilyen gyorsasággal vissza is rejtette a helyére a leleplező bizonyítékot. Lassítottam, hogy ne vegye észre,
hogy akaratlanul is tanúja voltam az eseményeknek, de
hiába. Mikor felpillantott, hogy útját folytathassa, találkozott a tekintetünk. Rémülten nézett rám. Meglepődtem,
hogy mégis, ha kissé zavartan is, de mint régi ismerőst köszöntött, sőt, amit eddig sosem tett, megszólított. – Jaj, bocsásson meg, asszonyom, ugye nem látott semmit, hiszen
mi mindketten egy cipőben járunk? Ugye megérti, de én
csak így bírom ki naponta ezt a rám váró szörnyűséget?
– Megértem, megértem! – hadartam zavartan. Nekem se
könnyű, pedig amint látja, én már hazafelé tartok. Én a
táskámban tartogatom a nyugtatómat. Ha nem tartja to-

lakodásnak, és elfogadja, szívesen megkínálom.
Cinkos mosolyra kerekedett az arca, miközben már nyújtotta is a kezét. – Természetesen, örömmel elfogadom,
nosza gyorsan ide vele, most nem jön senki.
Csak nehogy meggondolja magát! – futott át rajtam,
miközben a tőlem telhető gyorsasággal előkaptam a kis
kopott fém dobozomat. Ebben tartottam azokat az igés
lapocskákat, amelyek másoknak s időnként nekem is
erőt adtak, bátorítást jelentettek. Felnyitottam a kopott
kis doboztetőt és odanyújtottam. – Vegyen!
Nem mertem az arcába nézni, így lefelé szegeztem a tekintetem. Akarva akaratlan az első két szó szemet szúrt.
Ez állt rajta: „Erőt ad…” Komótosan nyúlt a felső lap után.
Vigyázott, nehogy az alatta levő hozzá ragadjon. Elolvasta,
és elindult. Szótlanul. Néhány lépés után megállt és vis�szafordult. – Bocsásson meg, még meg se köszöntem. Ma
nehéz napom volt. Ezzel választ nem várva, határozott
léptekkel távozott. – Szóra sem érdemes, intettem utána.
Többé nem találkoztunk. Édesanyámat áthelyezték egy
másik kórházba. De neki, ha akarta, ha nem, találkoznia kellett Ézsaiás prófétán keresztül Isten üzenetével.
„Erőt ad a megfáradottnak!” (Ézs 40,29)
Bárcsak tovább olvasta volna! Bárcsak tovább gondolta volna!
Szalóczyné Móray Inke

Ne ítélj!
A doktor sietve érkezett meg a kórházba. Telefonon hívták be egy sürgős műtét miatt. Gyorsan átöltözött,
bemosakodott és elindult a műtő felé.
A váróteremnél találkozott a műteni
kívánt fiú édesapjával.
- Mi tartott ennyi ideig? Miért nem
jött be időben dolgozni? Nem tudja,
hogy a fiam élet és halál között van?
Nincs Önben egy csepp felelősségérzet sem? - kérdezgette mérgesen
az apuka.
A doktor csak elmosolyodott kedvesen és hozzátette:

Szórd szét!
Szórd szét, amit Isten adott,
a mennyei vetőmagot:
az életet adó igét,
s köszönd meg, hogy mindez a tiéd!
Füle Lajos

- Sajnálom uram. Jöttem, amilyen
hamar csak tudtam. Nem tartózkodtam a kórházban a mai nap. És
most csak annyit tudok mondani,
hogy nyugodjon meg kérem, hadd
tudjam végezni a dolgom.
- Nyugodjak meg? Mit szólna hozzá,
ha a maga gyereke lenne ilyen helyzetben? -kérdezte az apa mérgesen.
A doktor újra csak egy kedves mosolyt engedett el és hozzátette:
- Csak azt tudom önnek mondani,
amit Jób mondott: porból lettünk
és porrá leszünk, áldott legyen az Úr
neve! A doktorok nem tudják meghosszabbítani az emberi életeket.
Most menjen és foglaljon helyet a
váróban, megteszünk minden tőlünk
telhetőt, higgye el.
- Tanácsokat osztogatni akkor, amikor
nem vagyunk érintettek az ügyben,
túlságosan is könnyű! - morogta az
apuka és kiment a terembe.
A műtét eltartott négy és fél óra hos�-

szat. Végül mosolyogva és boldogan
jött ki az orvos a műtőből.
- Köszönöm, Istenem! Sikerült megmentenünk a fiát. Minden rendben
zajlott le - mondta az orvos az apukának, és minden egyéb kontaktus
nélkül elviharzott.
- Minden kérdésére válaszolni fog
a nővérke. Vigyázzon a fiára! - szólt
vissza az ajtóból.
- Miért volt ilyen arrogáns? Miért
nem volt öt perce, hogy megbeszéljük mi történt odabent? Miért en�nyire figyelmetlenek és lelketlenek
az emberek? - morogta az apa.
A nővér közben megérkezett és válaszolt az elhangzottakra:
- A doktor úr fia meghalt egy autóbalesetben. Ma van a temetése. Onnan
jött el, amikor hívtuk telefonon, hogy
a maga fiát sűrgősen meg kell műteni. És most, hogy végzett, siet vissza,
hogy odaérjen amikor eltemetik a fiát. - válaszolta szomorúan a nővér.
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Ötven éves koromig szolgáltam rabszolgaként – vallásosan – mikor kegyelmesen lehajolt hozzám az Isten és
megnyitotta az elmémet (Lk 24,45),
megértette velem, hogy Jézus Krisztus
az én bűneimért is elvégezte a váltságot és megváltó Urammá lett.
A megtérésem napján 1991. 11. 26.-án a
napi ige: „Kelj fel, világosodjál,
mert eljött világosságod
és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert
íme, sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket,
de rajtad feltámad
az Úr és dicsősége
rajtad megláttatik.”
(Ézs 60,1-2) A következő héten Biatorbágyon egy
csendeshéten ugyanezt az Igét vettük, tehát kétszer, azaz nyomatékosan
hívott az Úr szolgálatába. Boldogan,
hálásan mondtam Neki igent. Ezt
megelőzően augusztusban érintetten,
de még csak keresőként eltökéltem,
hogy egész hátralevő életemben Istent
akarom szolgálni, Jézus Krisztust
követve. Így mentem el egy igehirdetés után Illés és Elizeus történetén
felbuzdulva egy Szociális Otthonba
felvételre jelentkezni, bízva az Úr
ígéretében, hogy a kettős mértékű
Szentlelket megnyerve a feladatomat
az Ő akarata szerint fogom végezni
(2Kir 2,9b). Meg is nyertem az igazgató úr ígéretét, hogy 92.01.01.-től
felvesz mentálhigiénes munkakörbe. Ezzel az ígérettel mentem vissza
előző munkahelyem vezetőjéhez kérve, hogy fogadja el felmondásomat
és a hátralévő négy hónapban fizesse a béremet, hogy készülhessek az
új feladatra. Megnyerve jóindulatát
így is történt.
Januárban, a belépésemkor problémák adódtak. Nem volt egészségügyi könyvem, a főnővér nem titkolt
ellenszenvét tapasztaltam, de akkor
már Isten megváltott gyermekeként
az Ő kegyelmét élvezve ezek a nehézségek nem aggasztottak. A farsangi mulatság megszervezése után az
igazgató úr elismerve munkámat az
ideiglenes szerződésemet véglegesre
módosította. Nem ejtett kétségbe az a
tény sem, hogy a fizetésem jelentősen
megcsappant és az sem, hogy egyes
kollégák ellenszenvét éreztem, hiszen

Isten állított ide. Egy év múlva a nehézségek egyre nyilvánvalóbbá lettek, mert a közvetlen munkatársam
a farsang kapcsán javasolta, hogy a
jelmezek személyesítsék meg a horoszkópokat. Kézben a Bibliával – világi munkahely – mondtam nekik: „ne
tegyétek, mert mindazt útálja az Úr,
aki ezt teszi” (5 Móz 18,9-14), de ha
ti csináljátok, én nem! Kérte a
kisfőnököm, hogy legalább
a zsűritagokat kérjem fel.
Ezt megtettem. Ám a buszon hazafelé az Úrral
beszélgetve megértettem,
hogy azért, mert ők nem
hisznek, ne segítsem őket
a pokol felé vezető úton.
Másnap közöltem a főnökömmel, hogy ez nem kedves az Úrnak,
ezért nem teljesíthetem. Mindkét felkért személlyel beszéltem is. Ők vis�szamondták a feladatot, és egyikük
el se ment. Ez a férfi egy hét múlva
meghalt. Hálát adtam az Atyámnak,
hogy engedelmeskedtem akaratának.
Ekkor megindult ellenem a hadjárat.
Az Úr kétszer is biztatott az Ő drága
Szent Igéjével: „és e nép ellen erős
ércbástyává teszlek téged és viaskodnak ellened, de nem győzhetnek meg
téged, mert én veled vagyok, hogy
megvédjelek és megszabadítsalak
téged, azt mondja az Úr.” (Jer 15,20)
Ezt meg is tette az igazgató úr által.
Augusztusban a több tagú vezetőség
elé idéztek, elém tették a munkaköri
leírásomat, és kérdezték vállalom-e?
Mondtam: „ha…“ „Nincs ha“ - mondta
ő. „Igen vagy nem!“ „Nem“ - mondtam.
Akkor egy hónapon belül keressek
más helyet. Két hét után bementem
hozzá: „Igazgató úr! ne küldjön el,
mert ön tudja, hogy nem magamtól
jöttem, hanem az Úr hozott ide, és ha
elküld, az áldást küldi el.“ Az igazgató úr korábban párttitkár volt, de
ott létemkor az előadóterem főfalára
egy nagy keresztet tetetett, a beszélgetés így folytatódott: „Szeretném,
ha minden munkatársam ilyen lenne, de értse meg, hogy naponta jönnek panaszra maga ellen, hogy nem
dolgozik.“ „Igazgató úr! elhozzam a
munkanaplómat?“
Ez a napló másfél év munkáját tartalmazta napi bontásban. Ez is megér
pár szót. Belépéskor a főnővér lecsapott elém egy nagy spirálfüzetet, hogy

vezessem, de mikor megkaptam a
véglegesítésemet nem kellett tovább
vezetnem, de az Úr tovább is íratta.
Ezt a naplót vittem be neki. Egy hét
múlva a főnővértől kaptam vissza, és
hivatalból több szó nem esett az elküldésemről. Nekem ugyan gyakran
mondták, ha őket így utálnák, ők bizony elmennének. „Én nem“ – mondtam –, „mert nem magamtól jöttem,
engem csak elküldeni lehet“.
Még két évig voltam ott főfoglalkozásban és akkor az Úr leszázalékoltatott.
Ez is az Ő csodálatos műve, de ez egy
másik történet. Leszázalékolásom
után önkéntesként jártam vissza elköltözésünkig. Azóta másik városban
teszem ezt.
Szeretettel:
Kontra I-né

Nem vagyunk a
meghátrálás emberei!
Ez a cím - mint ahogy azt bizonyára
észrevették, igen sokszor megjelent
a magazinunkban. Ki telefonon, ki a
mikrofon előtt osztotta meg velünk
gondolatait, s mind arról szólt, hogy
bár a körülmények sokszor okot
adnának a csüggedésre, de Isten
mindig ad valami kimenekedést.
Gyógyulást ha kell, de ötleteket is,
amelyek segítenek egy helyzetet oldani, megtalálni a megoldást olyan
szituációkra, amivel korábban még
nem kellett szembe nézni.
„Nem vagyunk a meghátrálás emberei!“ - valljuk a Zsidókhoz írt
levél írójával együtt. De ez abban
is megnyilvánulhat, hogy tapasztalataink közzé tételével kitartásra ösztönözzük testvéreinket is.
Bizonyára olvasóink között sokan
vannak, akik farkasszemet nézve
nagy nehézséggel, rátaláltak az
Istentől való megoldásra, s a kitartás eredményt hozott.
Hadd bátorítsunk tehát írásra,
hogy mi is továbbadhassuk a jó
tanúságtételeket.
Az új pályázat beküldési határideje:
2021 február 28.
A borítékra kérjük ráírni:
Pályázat.
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A Lukács evangéliuma 2. fejezetében
olvasunk az első karácsonyról, amikor „hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt,
akik Istent dicsérték, és ezt mondták:
„Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” Sokszor elgondoltam,
hogy mindannyiunk közül azoknak
volt a legszebb karácsonyuk, akik akkor Betlehem mezején tartózkodtak.
Azok a külsőségek, melyeket karácsonykor elkészítünk díszekben, fényekben, bármiben, eltörpülnek az
akkori mennyei kórus csodálatos éneke mellett. Egy-egy szép ének hallatán azt mondjuk, hogy a mennyekben
érezzük magunkat. Az első karácsonykor megadatott néhányaknak,
hogy úgy érezzék, a menny jött közel
hozzájuk, hiszen mennyei seregek sokasága jelent meg. Nem a betlehemi
jászolhoz siettek, nem a Gyermeket,
a testté lett Igét akarták látni, hanem
az Istent dicsőíteni! Nekik ez volt a
küldetésük, céljuk, hogy zengjék Isten
dicsőségét: „Dicsőség a magasságos
mennyekben Istennek.” Tanuljuk meg
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az angyaloktól, a mennyei seregek
kórusától, hogy mi is mindig elsők
legyünk ebben, a szívünk teljen meg
Isten dicsőítésével.
A Zsidókhoz írt levélben olvasunk
az angyalokról, de több ige is beszél
nekünk arról, hogy kik az angyalok,
mit csinálnak, mi végre teremtettek. Ézsaiás könyvében az angyalok
a trón körül zengik a Felségesnek,
hogy „szent, szent, szent a Seregek
Ura, teljes mind a föld az Ő dicsőségével.” És azért tudnak többet, mint
mi, mert ők láttak bele legelőször a
megváltás, a megbocsátás és a kegyelem titkaiba.
Isten Igéjéből tudjuk, hogy mi kisebbé tétettünk az angyaloknál, ezért a
kisebbnek jó figyelni a nagyobbra,
mint többet tudókra, és világosabban
látókra: „Elküldve szolgálatra azokért,
akik örökölni fogják az üdvösséget”
– olvassuk róluk a Zsidókhoz írt levélben. Tehát az angyalok az Isten
dicsőítésének szolgálatát végezték
Betlehemben. Ezért jó figyelni arra,
hogy milyen üzenetet hoznak nekünk,

hisz ezt az éneket Isten Szentlelke beemelte a kánonba, az örök Igék sorába, amelyek megmaradnak örökké.
Az angyalok már az előkészítés idején boldogan állnak ennek a titoknak a szolgálatába, kiteljesedésébe,
és munkálkodnak ennek külső körülményein. Amikor Isten parancsára megjelennek és hozzák a jó hírt
Zakariásnak, Józsefnek a bátorítást,
biztatást, Máriának a csodát, hogy
Aki benned van, az a Szentlélektől
van – a megvalósulás pillanatában,
amikor látják a beteljesedést, hogyne zengenének az angyalok, hogyne
dicsőítenék az Istent: „Dicsőség a
magasságos mennyekben Istennek.”
A mi életünkre nézve legyen nagy tanulság, hogy csak az tudja dicsőíteni
Istent igazán, aki szüntelen belelát a
megváltás csodájába! Bár azt mondja
Isten Igéje, hogy a teremtés miatt is
dicsőíthetné Őt az ember, de igazán az
az ember tudja Istent dicsőíteni, aki
belelát az üdvtervbe, azaz, hogy Isten
nem csak azért van, hogy jót adjon
nekünk, hanem ez a hatalmas, világot teremtő Isten Jézus Krisztusban

Hol élek ma?
Két betű csak a különbség;
Titeket, ha kérdeznének – mit felelnétek –
A mának vagy a mában éltek?
A mának élek, ha nem figyelek másra,
Nem érint bánata, szomorúsága;
És ha kérdezhetném sem teszem.
Még rosszat tennék – azt hiszem.
A mában élek, ha napomat imával kezdem
És jöhet bármi veszedelem, gond,
Mégis azt mondom, hogy a mai napon
Rád bízom magam, Krisztusom.
A mának élek, ha nem látom a valóságot,
Szembenézni vele nem akarok, helyette
Vad elméleteket gyártok;
És ha a valóságot felismerhetném is,
Már nem tudom, a mának élek, így vakon.
A mában élek, ha múltam vállalom
És nem mutogatok másra, felelősségem elviszem,
Mert tudom, van megváltó Istenem;
Előtte megállnom, majd egyedül kell nekem.

A mának élek, ha irigyen kívánom a másét,
És tőle elveszem, mert akarom;
Hiszen ideje a mának, lepereg és ha
Semmim nincs, mit szólnak majd az emberek?
Így, mindig összeszorított ököllel megyek.
A mában élek, ha tudom szegény és
Nyomorult vagyok, mindent csak Istenemtől kaphatok;
És ha fáj a hétköznapok terhe, kezemet
Nem szorítom ökölbe, hisz’ annyi mindent
Kivettek már belőle.
A mának élek, ha lenyűgöznek ember–
alkotta gépek, ezeket Isten helyére rakom;
Nem hiszek már magamban, mivel velük
Saját igazam bizonyíthatom, így önmagam
Lassan feladom.
A mában élek, ha nem rohanok, megállok
Egy imára. Legyek fiatal vagy idős tiszta
Szívvel gondolok a mára, mit megkaphattam
Ma is az Istennel való járásra;
És míg mások a mának élnek, hazudnak,
Félnek, hamis képmutatók, köszönöm,
Úr Jézus, de én veled a mában maradok!
Mérei–Kormos Edit
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munkálta a mi üdvösségünket, örök
életünket. Erről szól a Szentírás, erre akar késztetni bennünket, ez kell
felragyogjon neked és nekem. Hát
nem ez volt az angyal éneke, amikor
kijelentette: „született néktek ma
a Megtartó”, a Szabadító, „ki az Úr
Krisztus?!” Eljött, Akit az atyák vártak,
a szent királyok óhajtottak – hangzik
az egyik karácsonyi énekben. Milyen
nagy ajándék, ha beleláthatunk ebbe
a csodába! És úgy is igaz ez, hogy akkor fogjuk dicsőíteni Istent, ha már
világosan látunk az üdvösség, Isten
akaratának tekintetében. Akkor viszont nem tehetjük, hogy ne dicsőítsük
az Urat! „Nem tehetjük, hogy amiket
láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk” – mondták az apostolok. Mi meg
mondjuk ezt ezen a karácsonyon, hogy
nem tehetjük, hogy amiről meg vagyunk győződve, amibe Isten
Szentlelke engedett belelátni,
azért ne dicsőítsük és magasztaljuk mi
is a magasságos mennyekben lakozó Urat.
Erre a dicsőítésre az ének a legalkalmasabb. Nem
véletlen, hogy istentiszteleteinken
énekelünk, és ha az ének szépen zeng,
akkor az Istent dicsőíti. A mennyei karok példájából látszik, hogy nagyon
is alkalmas volt az ének Isten dicsőítésére! Tudjátok-e kedves Olvasók
velem együtt zengeni az Ő dicséretét? Azon az első karácsonyon azoknak énekeltek az angyalok, akik a
munka terhét, az éjszaka fáradtságát
hordozták. Sokaknak ma is megterhelő a karácsony, valamilyen bánatot
hordoznak a szívükben vagy éppen a
járvány, a betegség miatt szomorúak vagy a kiégés terhét hordozzák.
Milyen jó, hogy felszólít az Ige: kezdd
el Istent dicsőíteni! „Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek!” Úgy,
ahogy sárospataki kollégium falán
olvashatjuk a kollégium jelmondatát a Jelenések könyvéből: „Féljétek
az Istent, és Neki adjatok dicsőséget!”
Olyan világban élünk, amikor az ember meglopja Isten dicsőségét, amit
pedig Ő másnak nem ad, át nem enged, de az ember a maga gőgjével,
fennhéjázásával, dicsőség vágyával
megrabolja Isten dicsőségét. Az an-

gyalok semmi mást nem tesznek, csak
ezt a dicsőítést zengik, mert tisztában
vannak az ember nyomorúságával,
bűnének következményeivel – látják, mi az, ami nélkül az ember nem
ember még akkor sem, ha van keze,
szája, értelme, akarata, gondolkozása,
munkája, családja, jó körülményei. Mi
hiányzik neki, mi az az űr, amit nem
tud semmi és senki betölteni? Mi az,
ami miatt az ember ösztönlény, rabszolga? „A bűn szolgája gyáva rab”,
bár ez a rabság összkomfortos. Mai
korunkban különösen igaz ez, hogy
az ember úgy él, mint az a madár,
aki aranykalitkában van, de az mégis
csak ketrec. Lehet, hogy szépen van
felszerelve, de mégis fogoly benne a
madár. Pál apostol olyan szépen beszél
erről a Római levélben, amikor eljut
odáig, hogy „ó, én nyomorult ember!
Kicsoda szabadít
meg?”
Az angyalok tisztában voltak azon az
éjszakán az ember
nyomorúságával,
hitetlenségével, keményszívűségével,
az elutasítással, értetlenséggel, mégis dicsőítik Istent!
De azért is dicsőítik, mert egyedül Ő
volt képes és kész arra, hogy nekünk
reménységet adjon, egyedül Ő tud kihozni halálból az életre, sötétségből
a világosságra. Mert ha rajtunk, embereken is múlt volna valami, ha mi
valamit is tudtunk volna tenni az üdvösségünk tekintetében, akkor nem kellett volna évezredeket várni. A hosszú
idő alatt viszont Isten gondoskodott
arról, hogy a reményt, az evangélium
üzenetét mindig ébren tartsa. Amikor
még nem voltak tűzcsiholó eszközök,
akkor a tüzet mindig parázson kellett
tartani, hogy ki ne aludjon! Isten is
így tartotta parázson az Ószövetség
alatt az evangélium tüzét. Nem csak a
kijelentett Igében, a szertartásokban,
a szent sátor jelképeiben, az áldozatokkal, hanem a prófétál által, akik
meghirdették, hogy „gyermek szüleik nekünk, fiú adatik nekünk”, hogy
Isai törzsökéből vesszőszál hajt ki,
vagy ahogy Mikeásnál olvassuk „Én
az Úrra nézek”! Az évszázadok alatt
olyan szépen jövendölnek, mert Isten
mindig parázson tartja az evangélium üzenetét, igazságát!
Ha rajtunk is múlt volna az üdvösség,

ha mi tehettünk volna valamit, akkor
nem az Istené lenne a dicsőség, akkor az angyalok nem zengték volna,
hogy „dicsőség Istennek!” és azzal,
hogy Istennek adnak minden dicsőséget, tulajdonképpen azt hirdetik,
hogy csak Rajta múlt az új életünk,
hogy újjá szülte Isten az Ő gyermekeit
„élő reménységre Jézus Krisztusnak
a halálból való feltámadása által”.
Erről zengenek az angyalok, mert
megengedte nekik az Úr, hogy belelássanak az üdvtervébe. Ha nem így
lenne, akkor nem az Övé lenne minden dicsőség. Akkor nem mondták
volna a reformátorok,- akik pedig
tanult emberek voltak és eredetiben
olvasták a héber és görög szöveget, és
ismerték jól a Biblia minden igéjét -,
hogy Soli Deo Gloria, egyedül Istené
a dicsőség!
Az, hogy Megtartó született, örök élet
kérdése! Az Ige arról beszél, hogy „aki
hisz a Fiúban, örök élete van”, és ez
a hit nem csak azt jelenti, ami egyik
énekünkben van, hogy „Jövel, fogadd
el Tenmagadnak e szivet és lakozz ebben”. Aki ezt megkapja, az érezheti
úgy, hogy igen, újjá születtem, egy új
távlat kezdődik, mert örök életem van.
Ezért dicsőítik az angyalok Istent, és
ezért tudjuk mi is dicsőíteni és magasztalni Őt, mert könyörült rajtunk.
Ebben láttuk meg, hogy „nem bűneink szerint cselekszik velünk.”
Az angyalok bizonyosak voltak afelől,
hogy Isten szavatartó, amit ígért, azt
megtartja, hiszen beteljesedett, ezért
nem tudnak mást, mint Betlehem mezeje felett ezt zengeni. Nem a jászol
érdekli őket elsősorban, nem oda sietnek, hanem a mezők felett zengik
Isten dicsőségét, és hírül adják ezt a
csodát, hogy hallják az emberek, ott is
bizonyosságra jussanak, és ők maguk
is, miután az angyalok visszamennek,
legyenek örömmondó békekövetek. Ha
Isten visszarendeli az angyalokat, mint
például Jézus feltámadásakor is, akkor
az azt jelenti, hogy embereket állít be
helyettük. Azt mondja a feltámadáskor,
hogy „menjetek el, mondjátok meg az
Ő tanítványainak és Péternek”, hogy
feltámadott és él. Testvéreim, ma is
ilyen idő van, ne angyalokat várjunk,
hanem mi magunk lépjünk az angyalok
helyébe, kezdjük el Istent dicsőíteni,
hogy más is lássa, csodálja és leborulva áldja a mi Urunkat!
Horváth Géza

46

Néhány hete egy megrázó történetet olvastam. Egy háromgyermekes édesanya írta, hogy legkisebb gyermeküknél,
az éppen csak óvodás kislánynál rákot diagnosztizáltak,
s a gondos orvosi kezelés ellenére állapota rohamosan
romlott. Oly annyira, hogy december elejére nyilvánvalóvá vált, hogy a karácsonyt már nem töltheti velük.
S mit tettek? Kikérték a nagyobbakat az iskolából, s de
cember elején állítottak karácsonyfát, s együtt ülték körül, utoljára, a szeretet fáját. Megrázó
volt, írta az édesanya, de örökre
emlékezetes.
Ez a történet is bizonyítja, hogy
nincs garanciánk arra, hogy
az életünk mindig a megszokott kerékvágás szerint halad.
Sőt! Néha talán szükségünk
van arra, ha nem is ilyen tragikus módon, hogy jól berendezett,
és megszervezett mindennapjaink
felbolyduljanak, hogy meglássuk az életben az igazi értékeket. Talán ez a második covid árnyékában töltött karácsony is a segítségünkre lehet ebben.
Egyébként, ha jobban belegondolunk, Mária és József
számára meglehetősen sok nem várt eseménnyel kellett
szembesülni, azon a bizonyos első karácsonyon.
Ezeken gondolkodva egy kérdés dübörög a szívemben,
mégpedig az, hogy jó dolog-e Isten kiválasztottjának lenni? Megfigyelésem szerint mindnyájan szeretnénk ugyanis
különlegesek lenni. Kitűnni a tömegből, s vágyunk arra, hogy valamiben a legjobbak legyünk, vagy legalább
is utánozhatatlanok vagy utolérhetetlenek. Sokan ezért
kezdenek el sportolni, mások a tudományba fektetik minden idejüket, erejüket. Aztán olyanok is szép számmal
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akadnak, akik a szépségükkel szeretnének sikereket elérni, talán nem is gondolva arra, hogy mekkora lehet az
ár. Mások zenei babérokra vágynak, vagy politikusi karrierre, s olyanok is szép számmal akadnak, akik az anyagiak terén szeretnék megmutatni, hogy ők bizony jóval
az átlag szintje fölött rendelkeznek ezekkel a javakkal.
Azt gondolom, hogy Mária és József, de még Zakariás és
Erzsébet is különleges volt és kiválasztott. Olyan feladatot kaptak, különösen a Megváltó szülei, amit se előtte, se azóta senki más, hiszen történetük egyszeri
és megismételhetetlen. Csak ők kapták azt a
megtiszteltetést, hogy Jézus földi szülei legyenek, s ha őszinte vagyok, azon túl, hogy
ámulattal szemlélem engedelmességüket,
és példás életüket, egyáltalán nem irigylem
őket. Mennyi fájdalommal kellett megküzdeniük, bizonytalansággal, meg nem értettséggel, talán még a környezet részéről jövő gúnyos
megjegyzésekkel is számolniuk kellett, de ennek ellenére kitartottak, s végig mentek azon az úton, melyet
Isten rendelt a számukra.
Ezen az úton volt istállóban való szülés, volt menekülés
Egyiptomba, de volt éles tőr is, és a golgotai kereszt borzalma is. De a harcok és fájdalmak között Isten gondviselése is ott volt ennek a családnak az életében. Néha
angyali jelenés és üzenet formájában, máskor a nagynéni
szájából elhangzó próféciai szavak által, megint máskor
egyszerű pásztorok látogatásán keresztül, vagy éppen a
bölcsek kincsei által.
Valahogy ez a kettősség, úgy látom, hogy mindig ott van
mindnyájunk életében, de talán sokkal inkább azok életében, akikre Isten valamilyen speciális feladatot vagy
szolgálatot bíz. Erre tulajdonképpen
ígéretünk is van. „Benned bíznak,
akik ismerik nevedet, nem hagyod
el, Uram, azokat, akik hozzád folyaEljön!
modnak.” (Zsolt 9,11)
„Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttáEhhez persze két dolog elengedhetettok őt felmenni a mennybe” (Csel 1,11).
lenül szükséges. Először is az, hogy
Sokan ünneplik ma az Úr első eljövetelének feltételezett napját: fordítsuk
ismerjük az Urat, vele éljünk, benne
most figyelmünket második eljövetelére. Ez éppen olyan biztos, mint amibízzunk, és másodsorban az, hogy
lyen az első eljövetele volt és hogy először eljött, az nagyban alátámasztIstentől várjuk a segítséget, ahelyett,
ja második eljövetele bizonyosságát. Jézus Krisztus, aki eljött szolgálni
hogy fejvesztve rohannánk mindenmint egyszerű ember, egészen biztosan eljön újra, hogy elvegye szolgáféle egyéb, úgynevezett segítséghez.
latának jutalmát. Ő, aki eljött, hogy szenvedjen, minden bizonnyal eljön
És végül még egy gondolat. Jézusban
újra, hogy uralkodjék.
mindnyájan kiválasztottak és különEz a mi boldog reménységünk, mert egykor majd osztozni fogunk Urunk
legesek vagyunk. Isten gyermekei.
örömében. Most megaláztatás és irigylésre nem méltó élet az osztályré„Szeretteim most Isten gyermekei
szünk, mint az Övé is az volt itt a földön, de ha majd visszajön, nyilvánvaló
vagyunk, de még nem lett nyilvánvalesz dicsősége, és megdicsőít minket is. A meghalt szentek is feltámadnak
ló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy
megjelenésekor. A megrágalmazottak és megvetettek tündökölnek majd
amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonAtyjuk királyi uralmában. Királyok és papok lesznek, és a gyász napjai
lóvá leszünk hozzá, és olyannak fogvéget érnek számukra. Az örökkévalóság mérhetetlen békéje és ragyogájuk őt látni, amilyen valójában. Ezért
sa bőséges jutalom lesz a bizonyságtétel és küzdelem éveiért.
akiben megvan ez a reménység, az
Ó, bárcsak hamarosan jönne az Úr! Mert eljön! Már úton van és gyorsan
megtisztítja magát, mint ahogyan ő
közeledik. Közeledtének jelei töltsék el örömmel a szívünket. Zúgjatok
is tiszta.” (1.Jn 3,2-3)
hát, reménységünk karácsonyi harangjai!
Legyen így!
C.H. Spurgeon
Kulcsár Anikó
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A MERA adásai
középhullámon (1548 kHz)
„Született néktek az ÚR Krisztus.”
(Lukács 1,11)
Éppen akkor Isten az Égben és a földön
Krisztusunk születésének rendjét és
idejét készítgette. A mennyországban
angyali seregek sorakoztak fel, hogy
elinduljanak az örömhírrel, a földön
pedig sokan gondoltak jövetelére, fejedelmek, nép, a papok, gazdagok és
szegények néztek érkezésére gyűlölködőkkel együtt.
Éppen akkor a Jeruzsálemi templomban Zakariás papnak angyal jelentette
ki, hogy ne félj, mert Erzsébet, a te felséged fiút szül, akit nevezz Jánosnak,
mert ő fogja egyengetni Jézus útját.
Zakariás a földig hajolva válaszolta,
hogy áldott légy Uram!
Éppen akkor álmában szólt Isten
Józsefnek, Mária jegyesének arról,
nehogy elbocsássa menyasszonyát,
aki fiút fog szülni. - Éppen akkor
megjelent Máriának azzal a hírrel,
hogy örülj, kegyelembe fogadott, a
Szentlélek száll reád. Mária ezt óhajtotta, hogy legyen neked a te akaratod szerint, mert Istennek minden
lehetséges. Ezután Erzsébet meglátogatására indult.
Éppen akkor adta Augusztus római császár az adózási parancsot, hogy mind
az egész föld összeírattassék. Fölment
pedig József és Mária Betlehembe,
mert mindketten ott születtek. Mária
Betlehemben érezte, hogy eljött a szülés nagy pillanata. A népszámlálás
miatt azonban nem kaptak szállást
a városban és a vendéglőben sem,
mert Isten úgy döntött, hogy istállóban szülessék meg a világ Megváltója.
Halálában is – a Koponyák hegyén –

a bűnösök között szenvedett keresztfára szögezve.
Éppen akkor angyalok szálltak alá
Betlehem mezőire a pásztorokhoz,
és hirdették, hogy megszületett az
Úr. Fölkeltek hát a nyáj őrzői, hogy
lássák a csodát.
Éppen akkor csillagfényben, mes�sze napkeletről bölcsek érkeztek
Betlehembe és aranyat, tömjént és
mirhát hoztak a gyermeknek. – Éppen
akkor József és Mária a templomba
indultak bemutatni az újszülöttet
Istennek.
Éppen akkor az öreg Simeon észrevette őket, karjaiba vette a gyermeket és
így magasztalta az ég és a föld Urát.
Éppen akkor a hatalmát féltő Heródes
megparancsolta katonáinak, hogy
Betlehemben és környékén minden
két éven aluli gyermeket megöljenek. –
József és Mária azonban Egyiptomba menekültek, hogy beteljesüljön a Szentírás.
Éppen 30 év múlva Keresztelő János,
Zakariás fia a Jordán folyó partján
észrevette Jézust és rámutatott: „Íme
az Istennek Báránya, aki elveszi a világ bűneit”. Az égi hang megerősítette
kiáltását: „Ez az én szerelmes Fiam,
Akiben én gyönyörködöm”.
Krisztus születésekor megmozdult a
nagy világ. Az események hajszál pontosan követték egymást. Most, amikor
ezt a történetet olvassuk, Istenünk kegyelme ragyog reánk. Áldjon meg téged azzal a hittel, hogy Jézus az Isten
Fia, az én Szabadítóm, Megváltóm,
Üdvösségem.
Éppen most - szívembe zárom az
evangéliumot.
Bojtor István

A Magyar Evangéliumi Rádió minden
munkatársa nevében Istentől megáldott
Karácsonyt
és boldog új évet kívánunk minden
Olvasónknak!

Hétfő
21.15-21.30 Ifjúsági műsor /
Nehéz esetek a Bibliában
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Kedd
21.15-21.30 Cigányműsor
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Szerda
21.15-21.30 Növekedjetek az
ismeretben!
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Csütörtök
21.15-21.30 Családbarát
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Péntek
21.15-21.30 Kincseink
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Szombat
21.15-21.40 Lelkiposta és
Gyümölcskosár
Vasárnap
21.15-21.40 Léleképítő
Minden műsorunk meghallgatható
a www.mera.hu oldalon, illetve
meghallgatható okostelefonon a
http://tunein.com/radio/MagyarEvangeliumi-Radio-1395-s2243/
címről.

JOBB KÉSŐN, MINT SOHA
Nyugdíjba menetelem előtt értettem
meg a Róma 10,10 üzenetének második felét: „Mert szívvel hiszünk, hogy
megigazuljunk, és szájjal teszünk
vallást, hogy üdvözüljünk.”
A 86 éves Kati néni hűséges vasárnapi istentisztelet látogatónk volt. Ráadásul korához képest fiatalosan gondolkodott, és kedves kapcsolat kötött
össze bennünket. Mivel bibliaórára
soha nem jött, gyülekezeti hétvégére,
csendeshétre sem, foglalkoztatott a
kérdés: - Vajon érti igazán az evangélium lényegét? Van új élete Krisztusban? Megragadta az üdvösségét?
Elhatároztam, hogy meglátogatom, és
megbeszéljük ezeket a lényeges kérdéseket. Örömmel fogadott a közösen
megbeszélt időpontban. Belemelegedtünk a beszélgetésbe, téma témát követett, közös ismerősök is előkerültek
a múltból. Gyorsan elröppent másfél
óra. Bűnbánattal gondoltam: - Uram!
Ezt a látogatást jól elrontottam. Mindenről beszéltünk, csak arról nem,
amiért jöttem. Már én is elfáradtam,
bizonyára Kati néni is. Amúgy is kényes dolog hűséges gyülekezeti tagnak
feltenni a kérdést: - Van-e élő hite?! –
Úgy látszik, el kell jönnöm egy másik
alkalommal is.
Kati néni, látva az indulásra készülődésemet, azt kérte: - Tamáskám, –
ilyen közvetlenül szólított – még egy
kérdésem lenne. Ne menjen el addig,
míg fel nem teszem. – Tessék mondani. – Nem tudom, hogy van-e új életem Jézus Krisztusban? Van-e üdvösségem? Néha csordultig tele a szívem
a bizonyossággal, de máskor olyan
bizonytalan vagyok… (Megrendített,
hogy az Úr ilyen pontosan szájába
adta, amit én is kérdezni akartam. )
Kati néni, látja a bűneit? – Ugyan, Tamáskám – mondta – és kinyitotta a
kopottra olvasott Bibliáját, és mutatta a sok-sok aláhúzott igét: – Természetesen, látom. – Hiszi, hogy Jézus
Kati néniért is meghalt a kereszten?
– Ugyanazt a választ kaptam. – Magam is meglepődtem, hogy kiszaladt a
számon: – Akkor ott a gond, hogy Kati
néni „flörtöl” Jézussal! – Mit csiná-

lok?! – kérdezte megdöbbenve. – Úgy
tesz, mint akik „együtt járnak”, de
nem kötnek életre szóló szövetséget.
A házasságkötéssel kinyilvánítjuk
mindenki felé, önmagunk felé is, hogy
döntést hoztunk. Nem akkor szeretjük
meg a párunkat, amikor megállunk az
úrasztala, vagy az anyakönyvvezető
előtt. Mégis, ha megkérdezi valaki: Házas vagy? – Igen! – Honnan tudod?
– Két hete, négy éve, húsz éve volt az
esküvőm… Megkérdezzük: – Újjászülettél? Van örök életed? – Jönnek a
magyarázkodások: – Már a nagymamám is imádkozott, régóta hiszek stb.
stb. – De ez az „igen” helyett mellébeszélés, bizonytalanság.
Kati néni, kössük meg azt az örök szövetséget, amelyet megszerzett Jézus
a kereszten. Mondja utánam az imát,
de csak azt, amit sajátjának vall: – Úr
Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy hitet
adtál nekem, és most szeretném örökre megkötni a Veled való közösséget.
Bocsásd meg minden bűnömet, vágj
el minden szálat, ami a sátánnal ös�szekötne, és jöjj be az életembe, vedd
át az uralmat, hadd legyek örökre a
Tied! Ámen.
Kati néni arca felderült, én elmentem. Vasárnap az istentisztelet után
a templomajtóban találkoztunk: - Tamáskám! Az Isten áldja meg, hogy eljött hozzám. Azóta olyan békességem
van. – Mindez öt éve történt. Évente
néhányszor igét hirdetek a régi gyülekezetemben. A kijáratnál találkozom
az egyre idősebb Kati nénivel. Rám
kacsint cinkosan: – Minden oké! – Ebből tudom, hogy békessége, bizonyossága van az örök élete felől.
Elgondolkodtam az eset után. Ha nem
megyek el Kati nénihez, neki akkor is
üdvössége lett volna. Hiszen hitt Jézus Krisztusban, mint Megváltójában.
De az évei ebben a bizonytalanságban
teltek volna el, amiről szólt nekem.
Megértettem, hogy most is igazolódott, az igének minden kis részlete
fontos: „Mert szívvel hiszünk, hogy
megigazuljunk, és szájjal teszünk
vallást, hogy üdvözüljünk.”
Végh Tamás

