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Nem értem én
Nem értem én, mert érthetetlen,
miért a csillagfény felettem,
miért az angyal hangja bennem:
„Született néktek Betlehemben
MEGTARTÓ, KI A JÉZUS
KRISZTUS.”
Az angyalének visszavisz most
kétezer évre, hol a jászol,
ahol az első szent karácsony,
ahol az ég-küldötte GYERMEK
fénykörében egymásra lelnek
pásztorok és kincses királyok,
s átöleli benne az ISTEN
az égi s a földi világot.
Én is szerelme foglya lettem.
Nem értem, mert érthetetlen.
Füle Lajos

Karácsonyi ablak
Hitem égre nyitott ablakán át
a betlehemi csillagra nézek,
fejem fölött ragyog tündöklően,
s a fülemben zeng az angyal-ének!
A szívem szegényes széna-jászlán
Üdvözítő született ma nékem!
Ezt a csodát minden karácsonykor
a lelkem legmélyén végig-élem!
Lukátsi Vilma

Isteni időzítés
Sokféle módon ír a Biblia karácsonyról. Az első három evangélium az
események bemutatására koncentrál, míg János apostol lényegében
egy mondatban foglalja össze karácsony lényegét: „Az Ige testté lett”
(Ján1,14). Pál apostol a galatákhoz írt levélben a törvény és a kegyelem kérdésének összefüggésébe helyezi Krisztus megváltói munkáját,
ezen belül pedig a mottóként választott igeversben utal Jézus földre
jöttére. Olyan ez, mint amikor egy drón által készített felvételt látunk a
magasból. Ekkor nem a részletek lényegesek, hanem a távlatok, az áttekinthetőség. És a levél egészében leírt üdvtörténeti gondolatmenet
részeként ez az igevers Isten eleve elhatározott döntését, miszerint
Megváltót küld a földre, belehelyezi a földi időszámításba és megállapítja, hogy az idő teljességében jött földre Krisztus.
Mit is jelent ez? A bibliamagyarázók szerint például azt, hogy a
történelem azon időszakában, amikor a Megváltó földre jött, a Római
Birodalomban – amely az akkor ismert világ nagy részét uralta – kialakult egy egységes nyelv (a görög), amely nagyban segítette az
evangélium megértését a birodalom szinte minden pontján. Kialakult
egy olyan úthálózat, amelynek nyomai ma is sok helyen megvannak
(hazánkban is), és ez ugyancsak lehetővé tette, hogy a bizonyságtevők
a korábbi időszakokhoz képest sokkal könnyebben eljuthassanak a birodalom minden részébe hirdetni az evangéliumot. Lehetne még sorolni ezeket a hétköznapinak tűnő, ámde mégis fontos dolgokat.
De az is elmondható, hogy olyan világba érkezett Jézus, ahol abszurd mértéket öltött a bálványkultusz (szinte mindennek volt istene –
még az ismeretlen istennek is, ahogy Pál athéni beszédében utal erre,
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nehogy valaki kimaradjon), amely minden korábbinál jobban megváltásra várt, amely sóvárogva várta az Isten fiainak megjelenését (Rm,
8,19). Sőt! Isten 400 éven keresztül saját népének sem küldött kijelentést! Micsoda szellemi sötétség ez!
Ha különösnek, rejtelmesnek
Sem tudásom, sem szándékom nincs megkérdőjelezni ezt a magyalátszanak Isten útjai,
rázatot, bár úgy tűnik, hogy az előbbi szempontok a mai korban még
inkább igazak lehetnének. Hiszen van egységes nyelv (az angol), van
ha gondok ösvényébe vesznek
„út”hálózat (földön, vízen, levegőben – igény és pénztárca alapján) és,
szívem legdrágább vágyai,
hogy vallási káoszban élünk, sem kell sokat bizonygatni. Meg aztán
ha borúsan búcsúzni készül
van internet, van televízió, minden eseményről egyenes közvetítéssel.
a nap, mely csak gyötrelmet ád… Elképzelni is lehetetlen, hogy milyen lenne ma egy tudósítás Jézus születéséről; valami olyasmi, mint amikor Szenteste mutatják a felvételeegyben békülhetek meg végül:
ket a betlehemi Születés Templomából a zarándokok tömegével – csak
hogy Isten sosem ejt hibát.
mindez sokszorta nagyobb felhajtással történne.
Isten azonban nem a mi korunkat gondolta a megfelelő időnek (az
Ha tervei igen magasak,
Egyszerű Fordításban találjuk így), hanem azt a kétezer évvel ezelőtti
s irgalma kútja mély nekem…
csodás Karácsony-éjszakai pillanatot. Mert bár ma valóban gyorsabban
ha a támaszok mind inognak,
eljutnának a hírek a világ minden pontjára, és bár jó, hogy az evangélium
szolgálatába állíthatók az informatikai eszközök és infrastruktúra (milyen
ha nincs erő, nincs türelem,
jó is volt a COVID alatti bezártság időszakában az online istentisztelet
s tekintetem sehol célt nem lát
lehetősége!), az evangélium-hirdetés módszerének lényege ma is a régi:
vaksötét, könnyes éjen át…
az evangélium a mi bizonyságtételünk nyomán hitből hitbe jelentetik ki
egy szikrácska hit vallja mégis,
(Rm 1,17) nem pedig az újságírók tudósításain keresztül.
Viszont van ebben az idők teljessége kijelentésben egy Karácsonyon
hogy Isten sosem ejt hibát.
túlmutató örök igazság is, mégpedig, hogy Isten időzítése nemcsak Karácsony vonatkozásában volt megfelelő, hanem a mi életünkben is az.
És ha szívem megoldhatatlan
Mindig.
Pedig ezt már a bibliai időkben is sokszor megkérdőjelezték.
kérdéseknek betege lett,
Egyik legjobb példája ennek Lázár feltámasztásának története. Jézus hírt
mert elkezd kételkedni abban,
kap Lázárról, hogy beteg. Erre mit tesz? Maradt még két napig azon a
hogy Isten útja szeretet…
helyen, ahol volt. Pontosan addig, amíg jött a hír: Lázár meghalt. Utána
indult el – látszólag késve. Amikor megérkezik, Mária – mintegy korminden elfáradt sóvárgásom
holva Jézust a késésért - szóvá is teszi: „Uram, ha itt lettél volna, nem
békén kezébe tehetem,
halt volna meg a testvérem… „(Luk 11). De az a gondolat, hogy Isten
s elsuttoghatom könnyek közt is:
mintha késne, újra és újra megfogalmazódik. Ezt teszik szóvá a mártírok
Ő nem ejt hibát sohasem.
lelkei az oltár alatt: „Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még?!”
(Jel 6,10). Habakuk prófétát pedig maga Isten bátorítja: „Ha késik is, bízAzért csend szívem! Engedd múlni zál benne!” (Hab 2,4). De mintha késne a vőlegény is (Mt 25,5), pedig
dehogy: „Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek
a földi múló életet!
tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elves-Majd a fényben látni, ámulni
szenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.”(2 Pét 3,9).
kezdesz: Mindig jól vezetett!
Az életünkben az öröm mindig jókor jön, a nehézség, a próba pedig
Ha a legdrágábbat kívánja,
mindig rosszkor. Karácsony hadd emlékeztessen arra bennünket, hogy
Isten időzítése mindig megfelelő! Saját életünket képtelenek vagyunk
a legsötétebb éjen át
drón-magasságból
nézni, de Isten jól látja múltunkat, jelenünket és a
menekülj a bizonyosságba,
jövőnket is. Bízzunk benne, hogy Ő mindig jól dönt sorsunkról. Gyöhogy Isten sosem ejt hibát!
nyörűen fogalmazza meg mindezt a jól ismert versben a költő: „Ő mindig jól vezetett”(ld. a keretes részben). Higgyünk ebben, bízzunk benne
Ismeretlen szerző után németből és adjon örömet az ebben való megnyugvás ezen a Karácsonyon!

Nem ejt hibát!

fordította Túrmezei Erzsébet

Ádány Mihály
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ISMERJÜK EGYMÁST?
Szerényen meghúzódik az imaházi padsorokban, de többször hallottuk már hangját, amikor bizonyságot
tett a gyülekezet előtt. Az egyik legszolgálatkészebb írója a Mannának is, talán mégsem tudunk sokat róla. Ezt a hiányt pótolhatjuk most a Janival – Gőczi Jánossal – készült interjúval.
dolgozom karbantartóként, és mellette a Baptista Teológiai Akadémiának vagyok a hallgatója.
– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttél, milyen élmények értek ott?
Vegyes élményeim vannak ezzel kapcsolatban. Isten
felhasználta a református gyülekezetet abban, hogy elérjen engem. Nagyon szerettem a gyermekalkalmakat,
később pedig az ifi vált nagyon fontos részévé az életemnek. Az istentiszteleti alkalmakat pedig volt, amikor
szerettem, de olyan időszak is volt, amikor egyáltalán
nem. Volt egy hosszú nehéz időszaka is a gyülekezetnek a kamaszkorom idején. Hála az Úrnak, ő gondoskodott arról, hogy az ekkor felmerülő problémák valamilyen módon rendeződjenek.
– Hogyan történt megtérésed, milyen út vezetett a
Megváltóval való találkozásodhoz? Hol és ki által történt a bemerítésed?
Amint már említettem jártam a gyülekezet gyerekalkalmaira, ahol mindig örömmel hallgattam a bibliai történeteket. Ezek miatt Isten létezése mindig természetes
volt a számomra, de azt, hogy megváltásra van szükségem az egyik napközis táborban értettem meg. Ott
megértettem, hogy bűnös vagyok Isten pedig igazságos,
ami miatt én az ő ítéletét érdemlem. Azt is megértettem,
hogy Isten szeret engem a bűneim ellenére is, ezért ő
nem arra vágyik, hogy megbüntethessen, hanem hogy
megmenthessen, és ez Jézusban oldható meg. Azt értettem meg, hogy ő a halálával kifizette a bűneim árát és
ha megbánom és megvallom azokat, Isten megbocsát,
és nekem is részem lesz a feltámadásban, mint ahogyan
Jézus is feltámadt. Mivel én nagyon féltem a kárhozattól, ezt még aznap meg is tettem, és még utána is rengetegszer… Elhittem, hogy Jézus áldozatáért Isten megbocsátja minden bűnömet, amit a bűnvallásom előtt elkövettem, de ezt nem tudtam elhinni azokról a bűnökről, amit a bűnvallásom után követtem el. Mégpedig
azért, mert azt hittem, hogy ha tényleg megtértem onnantól kezdve már nem lesznek bűnök az életemben, de
én még mindig megtaláltam azokat magamban. Ez pedig egy ördögi körforgásba vitt bele. Folyton megpróbáltam „jól” megtérni, de továbbra is megmaradt bennem a kárhozattól való rettegés. Kínszenvedésnek éreztem minden próbálkozásomat a keresztény élettel kapcsolatban.
Évekkel később elértem egy nagyon mély pontot
lelkileg, ahol azt gondoltam, hogy Isten engem most
már végleg eldobott magától, annyira reménytelen eset
vagyok. Az életem minden területét reménytelennek láttam. És ekkor nyúlt bele az Úr igazán az életembe.
Megértette velem, hogy amíg jó élettel akarom kiérdemelni az ő bocsánatát addig tényleg teljesen reményte-

– Kérlek, beszélj arról, hogy mikor, hol és milyen családba születtél, kik a szüleid, testvéreid,
hogyan és hol teltek gyermekéveid?
1992. december 12-én születtem
Kárpátalján, Munkácson. A szüleim egy Munkácshoz közeli faluban, Izsnyétén éltek, így én is
ott nőttem fel. Testvéreim nincsenek. Miután megszülettem, édesapám az ukrajnai
nehéz megélhetési körülmények miatt folyamatosan
Magyarországon dolgozott kőművesként, így nagyrészt
távol volt tőlünk, ezért nagyon keveset láthattam őt.
Édesanyám háztartásbeli volt. Ő és a nagyszüleim is
mezőgazdasági munkákat végeztek és haszonállatokat
tartottak. Gyerekként szerettem, amikor valami komolyabb kerti munka volt, mert ilyenkor a rokonok is ös-szejártak segíteni, ami jó élmény volt a számomra.
Mint ahogyan a kárpátaljai magyarság jelentős része,
úgy a mi családunk is református volt. Újszülöttként részesültem keresztségben, részt vettem a hitoktatásban,
táborokban. Iskolába nem szerettem járni, de a hittanórákat, vasárnapi iskolákat és napközis táborokat mindig nagyon szerettem. Nagyon csendes gyerek voltam,
aki a szünetekben is jól elvolt magának.
– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen munkahelyen dolgoztál/dolgozol?
Az általános iskolát a falunkban, Izsnyétén végeztem,
majd egy munkácsi szakközépiskolában tanultam tovább, gépi forgácsoló és CNC gépkezelő szakon. Mivel
ebben az iparágban termelő gyárak általában nagyon lesüllyedt állapotban voltak, nagyon nehéz volt elhelyezkedni a szakmában. Ezért az iskola befejezése után egy
olyan gyárban sikerült elhelyezkednem, aminek semmi
köze nem volt a szakmámhoz. Itt három évet töltöttem
többnyire három műszakos munkarendben dolgozva,
ami nagyon megterhelő volt.
Ezután jöttem Magyarországra, ahol egy éven belül
két munkahelyem is volt egymást követően. Az első helyen főleg kábelek behúzásával és azok védőcsöveinek
elhelyezésével foglalkoztunk közlekedési csomópontok
és vasútállomások területén. A második pedig egy építőipari cég volt, ahol többnyire kőművesek mellett voltam segédmunkás. Miközben itt dolgoztam találtam egy
harmadik munkahelyet, ahol geotermikus hőszivattyús
rendszerekkel foglalkoztak. Az ennél a cégnél töltött
idő alatt elvégeztem egy OKJ-s épületgépész technikusi
képzést is. Ettől a cégtől mentem el az Élet Szava Bibliaiskolába. Jelenleg pedig az Élet Szava Alapítványnál
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dandó dolog az, amit érte teszek. Ha pedig ez életem
legfontosabb vezérfonala, akkor a leginkább ebbe érdemes belefektetni minden téren. Egyértelműen tapasztaltam az ő vezetését a Bibliaiskola előtt, és az ott töltött
idő alatt is végig láttam ennek az értékét.
– Kérlek, beszélj életed kiemelkedő próbáiról, arról,
hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított Isten
eddigi hívő életedben? Hogyan formálta jellemedet?
Az egyik legjellemformálóbb próba egyértelműen az az
időszak volt, amiről már az imént írtam, amikor megkaphattam Isten ajándékát, a kegyelmet. Az a mélység,
amit ott átéltem folyamatosan emlékeztet arra, hogy az
életem teljes mértékben csak neki köszönhetem. Ha Ő
ott nem nyúl utánam, mostanra elég nagy eséllyel már
mulandó földi életem sem lenne, nemhogy örök életem.
Azt is egyértelművé teszi a számomra, hogy Ő nem
csak az oka az életemnek, hanem az értelme, a célja is.
Isten gondviselése, amit egész eddigi életem során
megtapasztalhattam szintén egy nagy bizonyságtétel róla a számomra. Gondoskodott arról, hogy amikor felmondtam a Munkácson lévő munkahelyemen, két hét
múlva már Budapesten kezdhettem dolgozni úgy, hogy
a felmondáskor még semmi konkrét lehetőségem nem
volt. Gondoskodott rólam Budapesten is minden téren.
Gondoskodott előmenetelről, nagyon jó hívő barátokról
és gondoskodott arról is, hogy gyülekezetre találjak.
A Bibliaiskola ideje alatt is nagyon különleges módon tapasztalhattam meg ezt. Megtapasztaltam, hogy
milyen ismét otthagyni azt, ami eddig kialakult. Milyen
anyagilag és minden téren ráhagyatkozni azért, hogy
megtegyek valamit, amire Ő hívott. A gondoskodásának olyan oldalát is megláthattam ezáltal, amit enélkül
talán nem ismerhettem volna meg. A belé vetett bizalom szempontjából ezek nagyon fontos emlékoszlopok
a számomra. És persze egyéb dolgok is vannak, amik
nagy kihívás elé állítanak és formál általuk az Úr.
– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az?
Nagyon nehéz egyet kiválasztani, de az egyik ige, amit
nagyon szeretek a 2Kor 12,9: „De ő ezt mondta nekem:
Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem”. Azért jelent sokat ez az ige a számomra, mert nagyon jól jellemzi az életemet. Önmagamban csak gyengeséget tapasztalok, de mégis megtapasztalhatom időnként, ahogyan az Ő ereje célhoz ér általam. Másrészt
pedig emlékeztet is arra, hogy nekem nem is kell erőre
és az ezáltal elérhető dicsőségre vágynom, mert Krisztus erejének és dicsőségének a fénye a világi megítélés
szerint lenézett embereken csillog a legélénkebben. Az
én feladatom az, hogy ezt a fényt tükrözzem vissza.
– Milyen terveid vannak?
A terveim között szerepel a teológiai tanulmányaimnak a
folytatása és ennek szolgálatban való felhasználása. Vannak Isten előtt lévő kérdéseim is, amik eléggé meghatározóak az életem további alakulásának szempontjából.

len helyzetben vagyok. Az egyedüli, amiben bízhatok,
az Jézus áldozata. Az üdvösséget csakis kegyelemből
kaphatom meg, csakis Jézus érdeméért és nem a Jézus +
a saját érdememért. Ekkor hullt le rólam a pokoltól való
félelemnek a lánca. Ekkor kezdtem azért igyekezni az
engedelmes életre, mert már tudtam, hogy Isten gyermeke vagyok, amiért végtelen hálával tartozom. Egyedül Jézus áldozata volt elég, hogy kifizesse a bűneimnek a hatalmas árát, de az teljesen elég.
Isten kegyelméből Budapesten való tartózkodásom
alatt találhattam a Budai Baptista Gyülekezetre, ahol a
bemerítésem is megtörtént, 2018. november 11-én, a jelenlegi lelkipásztorunk, Kotán Béla által.
– Milyen szolgálatokba kapcsolódtál be, miután a gyülekezet tagja lettél? Hogyan látod, Isten milyen tálentumokkal ruházott fel? Hogy érzed, be tudtál kapcsolódni a gyülekezeti életbe?
A gyülekezetben töltött első éveimben leginkább az
imaház körüli fizikai munkák végzésébe kapcsolódtam
be valamilyen szinten. Onnantól viszont, hogy bibliaiskolába mentem csak nagyon ritkán tudtam megfordulni
a gyülekezet köreiben. Nagyon hálás vagyok azért,
hogy a karanténos idő alatt akadt lehetőségem egy-két
online ifi megtartására és az online karanténos áhítatsorozat írásában is lehetett egy kis részem. A mostanihoz
hasonlóan már itt, a Mannában is volt alkalmam megosztani bizonyságtételeimet.
Külső visszajelzéseket is figyelembe véve azt látom,
hogy az Úr megajándékozott a meghallgatás tálentumával. Többször tapasztaltam már azt, hogy olyan emberek osztottak meg velem érzékeny dolgokat, akiket alig
ismertem, vagy épp egyáltalán nem lelkizős embernek
ismertem. Az egyik kedvenc szolgálati területem is az,
amikor személyes beszélgetésekben az illető élethelyzetét, küzdelmeit megismerve oszthatom meg valakivel
Jézus Krisztus örömhírét, vagy bátoríthatom őt, ha már
hívő emberről van szó.
Másrészt szeretem tanulmányozni az igét, törekedni
annak helyes megértésére és azon gondolkodni, hogyan
tudnék egy-egy adott igeszakaszt mások számára is érthetővé tenni. Azt vettem észre magamon, hogy amikor
olyan beszélgetésekbe kerülök, ahol fontosnak látom az
ige megosztását ott olyan izgatottságot érzek magamban ez iránt, amit sehol máshol. Én nem tudtam volna
korábban elképzelni magamról azt, hogy jó lehetek az
emberek előtt való beszédben, de a bibliaiskola által
olyan lehetőségeim is adódtak, amik folytán több embertől is azt a visszajelzést kaptam, hogy az ige hirdetésére is van ajándékom.
– Hogyan vezetett Isten a tóalmási Bibliaiskolába?
Volt egy időszak, amikor azon gondolkoztam, hogy
munka mellett tanuljak még valamit vagy inkább komolyan álljak bele valamilyen szolgálatba. Ő pedig azt mutatta, hogy csináljam ezt a kettőt egyben: tanuljam szolgálni őt. Miközben kértem a vezetését Ő nyomatékosította bennem, hogy az egyetlen igazán értékes és mara4
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nek a befogadása által én is Isten gyermekévé születhettem újjá.
– Köszönöm kedves válaszaidat, ezzel az igével kívánom Isten áldását további életedre, döntéseidre:
„Ilyen szövetségem van velük – mondja az ÚR: Lelkem,
mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké
– mondja az ÚR.” (Ézs 59,21)

– Karácsonyhoz érve kérdezem: hogyan ünnepelted
régebben és mostanában? Van-e olyan karácsony, ami
valamiért különleges volt a számodra?
– A karácsonyról nekem nem a legjobbak az emlékeim.
Ami viszont fontos, hogy tudhatom, hogy még ha az
ünneplés körülményei nem is olyanok, amikre a legjobb
visszaemlékezni, az, amire visszaemlékezek többet ér
minden körülménynél, élménynél. Emlékezhetek a legfontosabb születésnapra, az Ige megtestesülésére, aki-

Ádány Judit

BÚCSÚZUNK
hat évet dolgozott egy speciális nevelőotthonban, ahol
neurotikus gyermekek éltek. Majd harmincnégy évig az
ORFI Rehabilitációs Osztályán dolgozott. Boldog volt,
hogy azt csinálhatta, amire mindig is vágyott, s amit
nagyon szeretett.
1948-ban, tizenkét éves korában merítkezett be
édesapja által a Sebes-Körösben. Az ige, amit kapott –
„Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr mindenben…” (Józs 1,9) –, élete vezérfonala lett. Budapesten
több gyülekezetnek is tagja volt, végül itt nálunk horgonyzott le idős korára, gyerekkori jóbarátaival, az Ökrös házaspárral.
1963-ban ismerkedett meg leendő feleségével, Várda Ilonával egy emlékezetes vonatozáson, aki római katolikus volt. Ez lelki nehézséget okozott neki, de lelkipásztor édesapja azt mondta, ha úgy érzi, hogy őt rendelte neki a jó Atya, akkor nincs min gondolkodni. Így
1964 októberében házasodtak össze a Wesselényi utcai
gyülekezetben. Egy lányuk született, Zsuzsa, akitől két
unokája született, akiket kezdettől fogva ők neveltek.
Felesége halála után még inkább ragaszkodott a gyülekezethez, és Dóri unokája aranyozta be öreg napjait.
Nemrégiben gyógyult ki egy agyvérzés következményeiből, hálatelt szívvel beszélt erről a gyülekezetben, hogy a kórházban is végig érezte Istenünk irgalmát. November közepén esett el otthonában, újra kórházba került, és a jó Atya úgy látta jónak, hogy onnan –
december 8-án – már a mennyei honba térjen haza.
Anyósom mesélte, hogy a kórházi tartózkodása alatt beszélt vele telefonon, amikor is meggyőződhetett arról,
hogy a jókedve még akkor sem hagyta el Gábor bácsit.
Anyósom köhintett néhányat, mire ő azt mondta neki,
hogy reméli, van rajta maszk, mert a végén még megfertőzi őt a telefonon keresztül.
Hányszor hallottam tőle, hogy Kezedet csókolom,
drága Juditkám… És tudom, hogy nemcsak én. Hányszor felhívott, hogy boldog névnapot kívánjon. Igazi,
régimódi úriember volt, de nemcsak az, hanem melegszívű, barátságos, kedves testvér. Ahogy valaki megjegyezte: „Most megint eggyel kevesebben vannak a gyülekezetben, akik szeretnek minket…”
Így őrizzük emlékét, amiből fakadjon áldás!

dr. Kovács Gábor
(1936 – 2021)
Gábor bácsi 1936. május 29-én született Biharugrán, lelkipásztor családba, ahol hét testvérével nőtt fel szeretetben, hívő szülei – Kovács Imre és Csillag Erzsébet – példamutató életét látva. Mind a családról, mind a kis gyülekezetről, ahol felnőtt csupa jó emléket őrzött magában.
Általános iskolába szülőfalujába járt, de származása
(baptista lelkészgyerek) miatt nem vették fel középiskolába, két évig a helyi Földmíves Szövetkezet vegyesboltjában volt eladótanuló. Pedig kisgyermek kora óta
orvosnak készült. A falujukba költöző új református
lelkész segítségével került be végül a Debreceni Református Kollégium és Gimnáziumba, ahol áldott éveket
élt meg, sokat segítették, megbecsülték, szerették. Hétközben az iskolai áhítatokon vett részt, hétvégén pedig
a baptista gyülekezetbe járt.
Érettségi után az orvosi egyetemre jelentkezett, de
nem vették fel, ezért Budapestre költözött, és mentőápolóként a mentőszolgálatnál helyezkedett el 1956
őszén. Egész életére nézve meghatározó élményekben
volt része, erről többször is bizonyságot tett a gyülekezetben. A forradalom alatt sokszor érezte Isten megmentő, megtartó kegyelmét. Végül tizenkét évet töltött
el a mentőknél, ebből tíz évet rohamkocsin.
1963-ban egy napilapból értesült arról, hogy
pszichológus képzés indul az ELTE-n esti tagozaton. A
felvételin ismét megtapasztalta Isten vezetését, és ősszel
elkezdhette tanulmányait, ez volt a tizedik egyetemi jelentkezése, ami végül eredményes volt. A diploma után

Ádány Judit
(a Gábor bácsival készült 2010-es Manna interjú alapján)

5

M A N N A

2021. karácsony

ÜNNEPI BIZONYSÁGTÉTEL

Karácsonyaink
vő embernek lehet ünnep előtt bevásárolni, nagyon örül,
ha a karácsonyi süteményből neki is jut. Vagy annak is,
ha elmegyünk vele sétálni, ha még tud sétálni. Szerintem a legfontosabb a telefonhívás, de nem kötelességből, hanem szeretetből. Türelemmel meghallgatjuk, ha
tízedszer mondja el ugyanazt, és elmondjuk neki, hogy
milyen fontos számunkra, hogy beszélhetünk vele és
szükségünk van a tanácsaira és imádkozunk érte. Ezekkel a beszélgetésekkel valósul meg az az Ige, hogy, aki
mást felüdít maga is felüdül.

Gyerekkorunkban a világ fenyőfaünnepet tartott. Mi a családunkban
és a gyülekezetben Jézust ünnepeltük, Aki értünk megszületett. Jézust
dicsőítette az énekkar, a gyülekezet
közös énekei, a pengetős zenekar és
a gyermekek éneke. A gyerekek
barna papírzacskóban kapták az
ajándékot: almát, diót, szaloncukrot, csatokat, fésűt. Nagyon örültünk neki. Sok év múlva jó volt látnunk, hogy kislányunk, Klári is szaladt felénk szorongatva a kapott csomagját és örömmel kiáltotta, hogy kaptam, kaptam. Ebben az időszakban négy
nemzedék ünnepelt együtt szeretetben.
Ma már unokáink is felnőttek, a közös karácsonyon
jó együtt olvasni Jézus születésének történetét. János, a
vőnk javaslatára egyenként, mindenki elmondja, hogy
az elmúlt évben miért volt a leghálásabb Istennek. Számomra ezek a pillanatok a legkedvesebbek.
De számomra van a karácsonynak nehéz oldala is.
December 24-én este szinte fizikailag érzem a városunkban élő nem hívő emberek fájdalmát. A gazdag elégedetlen azzal, amit kapott. A szegény irigyli azokat,
akiknek jobban megy a sora. A magányos ekkor még
magányosabb, ha nem Jézussal ünnepel. A családi
együttlétek is sokszor feszültséggel teljesek a szeretet
ünnepén. Hogyan lehet segíteni ezekben a helyzetekben. Nem ajándékkal, mert azzal esetleg megalázom az
ajándékozottat, és gondot jelent neki, hogy viszonozza.
A vendéglátás is problémás: ha csak kötelességből hívjuk a magányos embert, rögtön érzi, hogy felesleges,
vagy büszke, hogy ő jól van egyedül. A szükségben lé-

A mellékelt képen a tavalyi nagy családos karácsonyunk
látható, amit a járványhelyzet miatt a Gellért-hegyen tartottunk meg, csodálatos, napsütéses időben, nagy szeretetben,
ajándékkal, teával, egy kis harapnivalóval.
Áldott, szeretetben gazdag karácsonyi ünnepet kívánok mindenkinek!
Novák Péterné Irén

Karácsonyi emlékek
tünk. Szüleink már kisgyermekkorunkban megértették
velünk, hogy az ajándékok nem lényeges dolgok, AKIT
ünneplünk, Ő a lényeg! Mi ezt el is fogadtuk, nem követelőztünk.
Elmúltak a gyermekkori karácsonyok, és megkezdődtek a „másfajta” karácsonyok, a családban, a rokonok között, a baráti társaságban. Mindig kerestem azt a
régi, meghitt karácsonyi alkalmat, de nem jött el.
Most, hogy nagy a csend, egyre jobban azt tapasztalom, hogy elérkezett számomra a VALÓDI és IGAZI
KARÁCSONY, amikor csak ketten vagyunk, JÉZUS és
én. Tele van a szívem hálával, hogy a „Tökéletes
JÓSÁG jött el hozzánk, közénk, az IGE, az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. „Ha valaki vallja,
hogy Jézus Isten Fia, abban megmarad Isten, ő pedig
Istenben.” (1Jn 4,15)

Hosszú életem során a karácsonyt többféle módon éltem meg. Nagycsaládban, öten voltunk gyerekek. Abban az időben sokan nélkülöztek, mi is. Annak ellenére,
hogy nem volt pompa, számomra mégis felejthetetlen
és a legszebb gyerekkori ünnep volt a karácsony. Az
ünnepet megelőző napokban óriási várakozás volt bennünk. Egymás iránt nagyobb békességet tanúsítottunk,
mindenki igyekezett egy kis kedvességgel készülni, és a
lakás is megtelt a finom sütemények illatával. Különös
hangulat lett úrrá rajtunk.
Drága szüleink valahogy megoldották, hogy reggelre
ott állt a szép, nagy, feldíszített fenyőfa a szoba közepén. Mindenki nagyon örült! Gyorsan megkerestük a
kis apró ajándékokat, közben égtek a gyertyák, a csillagszórók. A lázas tevékenység után édesapám elolvasta
a Lukács ev. 2. részét, az Úr Jézus születéséről szóló
igét. Imáinkban hálát adtunk a legnagyobb
AJÁNDÉKÉRT, JÉZUSÉRT, sok szép éneket énekel-

Kálmánné Erzsike
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Csak azt nem értem, Mama,…
dig. Nemcsak a fűtés miatt volt ott meleg, hanem Isten
szeretetétől. Este, ha mentünk haza (persze gyalog),
nagy hó volt és hideg, s olyan mélységes csend, amiről
itt a fővárosban csak álmodik az ember.
Amikor megtértem, érettségi után, advent volt, ezért
is szeretem nagyon ezt az időszakot. A készülődést, a
várakozást, abban a tudatban, hogy eljön újra és újra
szívembe az égi gyermek, s visszajön, ahogy megígérte,
amikor itt lesz az ideje, az Úr Király.
Ahogy az évek múltak, az én kis Jézusom felnőtt
bennem is: tanított és tanít a testté lett Ige, dicsősége,
kegyelme és igazsága hálára és alázatra int. Gyermeki
szívvel és hittel készülök a karácsonyra és úgy várom.
Szerény, jelképes ajándékozást kedvelek a családban, és
nincs semmi bajom a fenyőfa állítással sem, csak ne a
túlzásokról szóljon a karácsony, hanem az Ünnepeltről,
Isten Fiáról, az Úr Jézusról.
Tudod, Sebikém, a jó Isten parancsol a láthatatlan
angyaloknak, és ők engedelmesen megteszik, amit az
Úr mond nekik. De vannak földi angyalok is személyigazolvánnyal (Döbrentei Ildikó és Levente Péter gondolata), nekik is az Atya mondja meg, hogy mi jót tegyenek. Ugye érted?
„Hisz Ő a szent Király.
Szárazföldön és vízen
Sürgeti szolgái ezreit,
S az is cselédje, ki csak vár s mereng.”
John Milton angol költő A vak szonettje c. versében
írta ezeket (Tóth Árpád fordítása). Szárazföldön, vízen,
mennyben és világűrben Ő az Úr. Hogy teszi teendőit?
Nem látjuk, és nem értjük indítékát, eszközeit, de azt
tudjuk, hogy Ő a Szeretet. És sokszor már csak a megoldásból, az eredményből és az ajándékból tudjuk, hogy
itt járt. Ő, a nagy Ajándékozó, s Fia, Jézus Krisztus, aki
azt mondta Tamásnak és nekünk is: „Boldogok és áldottak, akik bár nem látnak engem, mégis hisznek bennem.” (Jn 20, 29/b).

… az angyalka hogyan hozta be a lakásba Adélka ajándékát, a babaházat? – mondta két-három éves korában középső unokám, miközben elgondolkodott karácsony után az első
hétköznapon. Nem tudom már, milyen felnőtt okosságot mondtam. Te
emlékszel, Sebikém?
Én sem értek mindent, hiába múlnak az évek felettem – egyiket sem bánom. Itt van a már említett karácsony, amikor az Úr Jézus születésére emlékezünk.
Hogy lehet az, hogy a Mennyei Atya elengedte, sőt, elküldte egyetlen Fiát a Földre?
James B. Irwin amerikai űrhajós, aki 1986-ban járt
hazánkban, és több gyülekezetben tanúbizonyságot tett
Istenbe vetett hitéről, és a holdutazás során átélt Istenélményéről, azt mondta: „Sokkal fontosabb az ember
Holdra lépésénél az a tény, hogy Isten szent Fia, Jézus
Krisztus által a lábát erre a Földre tette.”
Valóban, ez nemcsak fontosabb, hanem a legfontosabb. Ő a Megváltó, Ő hozott megoldást az emberiség
bajára, megváltást a bűn rabszolgaságából, megbocsátást,
hitet, reményt, békességet és üdvösséget. Mindezt tudom
és hittel elfogadom, hálásan megköszönöm, de miért? –
kérdezem mégis. Milyen jó, ha valaki, mint az űrhajós
testvérünk a tudomány elé és fölé helyezi Istent!
Gyerekkorom karácsonyaira visszatekintve szegényesek, de boldogok voltak. Nem volt csillogás és
pompa, csak a legszükségesebbek: ajándékul új ruha,
cipő, szerény fekete fenyő, rajta alma, dió, kevés szaloncukor, és anyukám sütötte kismadarak. Volt finom
ennivaló, szeretet, békesség, otthon. Együtt volt a család, szüleim és a négy gyermek.
Megszületett a kis Jézus Betlehemben, egy istállóban, aki Isten Fia, ennyit tudtam. Anyai nagyszüleim
ennek emlékére karácsonykor szalmával terítették be a
lakókonyhát, amit mi, gyerekek nagyon élveztünk. Szüleim vegyesházasságban éltek, mi, gyermekek ritkán
mentünk apukámmal imaházba, de karácsonykor min-

Icu mama

Emlékezetes karácsonyok
játsszunk. Ők ezalatt tettek-vettek a lakásban, hogy a
gyermekeknek minél nagyobb örömet szerezzenek.
Siettünk a környék legmeredekebb domboldalára, az
érdligeti Kutyavárhoz. Sokan voltunk, „százszor” is lecsúsztunk, majd visszabaktattunk. Óránk nem volt, de a
nap lement már. Éreztük, haza kell mennünk. Már nagyon közel jártunk a tornyos villához, ahol a családunk
élt. Az út szélén levő kiásott, s nyitva hagyott vízvezeték árok engem nagyon csalogatott. Gondoltam egy jót!
A nagy faszánkót keresztbe fektettem, s négykézláb
másztam át, mint egy patak feletti hídon. De jaj! Egy
kisfiú meghúzta a szánkó kötelét! A hidam leszakadt.

Gyerekkoromban
gyönyörű
ünnepeink voltak. Minden megvolt,
ami a négy, később az öt
gyermeknek kellett. Egyszerű és
finom ételek, sütemény, szaloncukor
és
karácsonyi
narancs.
A
templomban szép karácsonyfa állt,
Jézus születését áhítattal hallgattuk,
a végén ajándék szaloncukrot kaptunk.
Történetem idején szép havas december volt, príma
szánkózós idő, és – szenteste napja. Tíz éves voltam akkor. Szüleink kiengedtek minket a szabadba, hogy egy jót
7
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fejlődését. Akit csak lehetett, hazaengedtek ünnepelni.
Többünkkel azonban nem ez történt, sőt még másik terembe is áthelyeztek minket. Jenő a három gyermekünkkel minden látogatáskor bejött hozzám. Így tettek
szenteste előtti napon is.
Másnap, 24-én ünneplés helyett nagyon magányosan, szomorúan gondoltam a családomra s elképzeltem
mi történik otthon. Nagypapával együtt ünnepeltek. Ők
azonban nem felejtettek el engem. Titokban valami
nagy-nagy meglepetés készült. Az asztal alatt elrejtve
egy kazettás magnó lapult.
Jenő és Csabi kezelte felváltva, hogy senki ne vegye észre. Másnap látogatásidőben jöttek örömmel
hozzám. Hozták nekem a
maguk készítette kis ajándékokat, és a finom ünnepi
ételeket. Jenőtől kaptam
egy különleges kicsi csomagot is, ami nem volt nagyobb egy magnókazettánál! Igen! Az volt, amelyik
az asztal alatti magnóban
tette a dolgát! Walkmanem
volt már, csak bele kellett tennem. Miután kicsicseregték magukat a gyerekek, Jenővel együtt hazamentek.
Roppant kíváncsian kezdtem hallgatni az ajándékot.
Hol sírtam, hol nevettem, mert a karácsony este minden
szavát, énekét hallhattam, átélhettem. Mai napig őrzöm
ezt a kincset! Az Úr megadta, megengedte, hogy néhány hónap múlva már Zsombival, otthon lehessek velük.

Én elhasaltam rajta, csúszni kezdtem, s a szánkó ülésléce beakadt a számba! Nagy baj történt! A mély árokban
csak álltam és sírtam, kimászni nem tudtam. Egyre pirosabb lett alattam s körülöttem a hó. Arra jött nemsokára két ismerős nagyfiú. Ők húztak ki az árokból, hazakísértek s nem is gondolták milyen nagy a sérülésem.
Ekkor már besötétedett.
Édesanyám, mikor meglátott majd' elájult. A szájam
bal oldalán két nagy, párhuzamos beszakadás történt.
Rögtön hófehér törölközőt kötött az arcom köré, s irány
Budapest, a Baleseti Sebészet Kórház. Akkoriban a
közlekedés nem állt le délután 4 órakor. Sokat kellett
utaznunk, legalább egy
órát. A műtétet végig kukucskáltam, bár le voltam
takarva. Láttam, hogyan
öltögetik össze a számat az
orvosok. Ez már nem fájt,
hiszen kaptam fájdalomcsillapító injekciókat. Este
nagyon későn értünk haza.
Testvéreim édesapámmal
imádkozva,
izgalommal
megvártak minket. A családi ünnep ezután kezdődött el.
Énekelni nem tudtam velük. Mire felnősz, nem is fog
látszani! - vigasztaltak szüleim. Ha az Úr nem vigyázott
volna rám, sokkal nagyobb baj is lehetett volna!
Huszonkét évvel később...
A másik történet idején már háromgyermekes anyuka voltam, harminckét éves. Zsombinkkal voltam várandós. Egészségi állapotom miatt hét hónapot kórházban feküdtem. Félidős voltam, mikor eljött a karácsony.
A kórteremben nyolcad magammal vártuk kisbabánk

Gulyás Jenőné Estilla

Titokzatos karácsony
testvérem nem vette észre? Jaj, ugye nem tudja, mi történik? Én már szinte biztosan tudni vélem az otthoni,
csodát hozó történéseket a zárt ajtó mögött, de ő még
nem. Talán még nem sejt semmit…
Izgatottság és remény jár át: különleges este vár
ránk. A csilingeléskor a sötétben felsejlő karácsonyfa, a
még bontatlanul várakozó ajándékok dombocskája, a
család éneke és együttléte ismerős sorrendben vezet el
bennünket, gyerekeket az Üzenethez: megszületett az,
Aki a legfontosabb. Aki nem maradt Kisjézuska, hanem
végigvitte azt, amiért ide született.
A Vele való találkozás nem a titkos vágyak és remények beteljesületlen csalódása lesz, hanem a mindennél
csodálatosabb, meghitt és bensőséges Teljesség átélése…

Esteledik, már szürkület van. Különleges sétára készülünk kisöcsémmel:
gyertyával fogjuk bejárni az egész
környéket, már vihetünk magunkkal
igazi lángot! Fel a hegyre, kanyarogva a csendes utcácskákon, kis mécsesünk fényére vigyázva, énekelve.
Sok karácsonyi dalt ismerünk, és
nem szégyelljük halkan dúdolni sem,
hiába vagyunk városban: Szenteste bárki hallja, úgysem
fogja zavarni. Az utcán senkivel nem találkozunk, csak
az ablakokat lessük: látunk-e már valahol karácsonyi
fényt? A frissítő sétától a hideg levegőn kipirul az arcunk, és visszatérve a redőny rései közt, szokatlan fényeket látunk kiszűrődni, árnyékok mozognak, karok
emelkednek valami magas körül a sarokban. Mi, a „kicsik” kint, ők, a „nagyok” bent… Izgulok: vajon kis-
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Járjunk világosságban!
egy könyvet Wrede Matildról, aki egy előkelő finn családból származott, akit az Úr börtönökbe küldött húsz
évesen, a foglyok angyalának nevezték. Egy alkalommal egy veszélyes rablógyilkoshoz ment be, akin nehéz
láncok voltak. Nem fogadta szívesen a lányt. Azt mondta, hogy arról beszéljen, ahol kinyitja a Bibliát, „és azt
mondta Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság”. Matild elmondta, hogy Isten nem csak a külső,
hanem a belső földünket is teremtette, amiben mélységek, szakadékok és sötétség van. De a sötétség felett Isten Lelke lebeg. Mindketten érezték, hogy valóban ott
lebeg, és a fogoly leesett a földre, és ott életének soksok fájdalmát, bűnét kizokogta. Amikor felkelt, azt
mondta: felszabadultam! A benne lévő sötétség találkozott a csodálatos világossággal.
Még hátra van egy be nem teljesedett ígéret, az Úr Jézus visszajövetele. Biztosak vagyunk abban, hogy meg
fog történni, mert az Úr Jézus világosan beszélt arról, hogy
mik lesznek a jelek. Jézus a legnagyobb próféta. Az evangéliumokban olvashatunk ezekről,
világosságul szolgálnak, világítanak egy sötét helyen. A hajnalcsillag fénye legyen a szívünkben. Ahol nem várják
örömmel, felkészült szívvel az
Úr érkezését, ott a szentség
nincs megfelelő szinten. A prófétai szó nem mese. Aki nem
hallgat a prófétai beszédre, ki
lesz irtva. A legnagyobb tekintély Isten szava. „Igen biztos
nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.” 2Pt 1,19)
Nem tár fel mindent teljesen az Ige. Az Úrnak vannak titkai, az nem a mi dolgunk. Azokkal kell foglalkoznunk, amiket kinyilatkoztatott, kijelentett számunkra, azokat viszont tudnunk kell. Vigyázásra int az Ige,
hogy ne legyünk megtéveszthetők, ezért könyörögnünk
kell! „Pál apostol leveleiben is vannak nehezen érthető
dolgok, amiket tudatlan, állhatatlan emberek elcsűrnekcsavarnak, mint egyéb írásokat is, a maguk vesztére. Ti
azért szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az
istentelenek tévelygéseitől elragadtatva a saját erősségetekből ki ne essetek, Hanem növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, a megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében.” (2Pt 3,16-18)
Legyünk engedelmesek és állhatatosak! Nagyon
nagy baj lenne, ha csak évente egyszer, ilyenkor decemberben jutna eszünkbe, hogy mit kaptunk Jézus
Krisztusban, a mi Atyánktól. Ez az ünnep ne egy szezonális, pár napra szóló emlékezés legyen, mert akkor elveszítjük életünk értelmét, örömét. Az Úr töltse be a mi
szívünket teljességével, valóságával!

Sokféle gondolat, érzelem érint
minket ilyenkor, kezdve a leghétköznapibb dolgoktól, a legszentebb
dolgokig. Sok pénzt költünk ajándékokra, sütni-, főznivalókra, nemcsak
a szűk családi körnek, hanem a tágabb rokonsághoz tartozók is meglátogatják egymást, és természetesen
megetetjük a vendégeinket. Ez nagyon sok időt vesz
igénybe, és sokszor elvonja figyelmünket a legfontosabbról.
A bűneset után az ember bezárta az ajtót Isten előtt
hazugságokkal, kifogásokkal, az Úr hiába zörgetett.
Nem szeretnénk, ha titkok derülnének ki rólunk. A bűneset után kezdődött a képmutatás. Azután Isten bezárta
az Éden ajtaját, így megszűnt az ember közössége a Teremtővel. Lehet így élni? Kinyílik még egyszer az ajtó?
Igen! Jézus Krisztus által. A kárpit kettéhasadt, be lehet
menni az ajtón, Jézus Krisztus
testének kárpitján mehetünk az
Atyához. A bemutatott áldozat
által a mi Atyánk megbékélt velünk, emberekkel. Ennek a beteljesedéséig az ószövetségi próféták leírták az Örökkévaló üzeneteit, ígéreteit. A Bibliát olvasva
látjuk, hogy a mi Atyánk hogyan
készített tervet a mi érdekünkben, hogy halott állapotunkból
hogyan juthatunk életre, üdvösségre. Elmondják a próféták, hogyan készít utat az érkező Messiásnak. Gondoltunk arra, hogy mit jelentett a
Mennyben, amikor az Atya készült leküldeni a Fiát ide
a földre. Lehet készíteni a jászlat, a rosszakaratú embereket, a korbácsot, a keresztet.
Mit jelentett ez a pokolban? A pokol féltette uralmát,
mozgósított, és félve mondták, hogy jön Jézus. Az ördög mindent kitalált, hogy az ember figyelmét elvonja a
lényegről. Amikor látjuk a nagy karácsonyi készülődést, eszünkbe juthat, hogy nagyon jól sikerült a pokol
mozgósítása.
„A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt
egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek.” (Ézs
40,3) Valóban nagy sötétség uralkodott az emberek között, de már láthattak egy kis világosságot egy keskeny
résen keresztül. Az Atya nem küldhette akárhova a Fiát.
Egy népet elő kellett készíteni, akik nem bálványimádók, akik Istenhez tartoznak, akik a sötétség erőivel
nem tartanak kapcsolatot, mert Izráelre felügyelt az Úr,
népévé választotta őket.
„Minden völgy fölemelkedjen, minden hegy és halom
alá szálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé.” (Ézs
40,4). Azért fontos az út egyengetése, hogy akik a sötétség és a halálnak árnyékában ülnek, azok számára is
megjelenjen a világosság. Sok évvel ezelőtt olvastam
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Karácsony rejtett csodái
,,Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és
láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1,14)
Számomra a karácsony az ígéretek, a próféciák beteljesülésének ünnepe. Amit Isten megígért prófétái
által, mind hazugságokká váltak volna, ha mindezek nem válnak valóra. Isten prófétái által
mindent hajszálpontosan meghatározott, behatárolt, e
világ mégsem ismerte fel Benne a Megváltót, az Üdvözítőt, még az övéi közül sem mindenki látta meg Benne
a megígért Messiást (Jn 1,9-11).
Mostanában figyelni szoktam. Nem szeretnék én is
ugyanebbe a hibába esni, hogy nem ismerem fel Őt. De
hogyan is lehet Őt felismerni? Tanuljunk a pásztoroktól,
a bölcsektől, Simeontól, Annától, a samáriai asszonytól,
és még sok más embertől, akik viszont meglátták benne
Krisztust, az Üdvözítőt! Mert Isten valamilyen formában
kijelentette magát nekik. A pásztoroknak angyalok által,
a bölcseknek a csillag, egy jel által, majd álom által,
amikor Isten figyelmeztette őket, hogy ne térjenek vissza
Heródeshez. Simeon és Anna a Szent Szellem által kapott erről kijelentést, a samáriai asszony a Jézussal folytatott beszélgetés által ismerte fel benne a Krisztust. Mi
is hasonló módon ismerhetjük fel Őt, és így, ezekre figyelve követhetjük tanácsait, imádhatjuk szentségét,
vagy éppen megalázhatjuk magunkat jelenlétében.
Saját életemben sok ideig a karácsony nem Krisztus
imádatáról szólt, hanem egyfajta önimádatról –,,egyéligyál én lelkem” –, legyen jó sok ennivaló, finom, és lehetőleg sok fajta sütemény, és nem számított semmi, legkevésbé a békesség. Isten sokszor figyelmeztetett is,
hogy nem kedveli az ilyenfajta ünneplést. Volt, amikor
Igéjén keresztül, sokszor kellemetlen történések által, de
voltak komoly traumák is, amik éppen karácsony előtt
történtek velünk. Ezek közül kettőt el is mondanék.
1995 karácsonya előtt, pontosan egy adventi vasárnapon történt. Míg az Imaházban voltunk, kirabolták a házunkat. Mindent elvittek, amit csak össze tudtak szedniszőnyeget, csillárokat és sok személyes dolgomat is,
amik eléggé a szívemhez nőttek, nagyon vigyáztam rájuk!- és ezt tudtam legnehezebben feldolgozni. Isten akkor megkérdezte tőlem: ,,jobban szeretsz-e engem ezeknél?” Nehéz volt akkor kimondanom, hogy: ,,igen,
Uram, Te mindent tudsz, Te tudod, hogy én szeretlek
Téged”, de megtettem, és áldás származott belőle. Néhány hét múlva ugyanis Isten elkezdte valóra váltani egy
néhány évvel azelőtt álom által küldött ígéretét, amit akkor, amikor kaptam, nem vettem komolyan, jót nevettem
rajta, de a szívembe mélyre elrejtettem. Azt álmodtam,
hogy Budapesten, a rakparton vezettem az autót. Ennek
viszont több szépséghibája is volt: kb. 560 km-re éltem
Budapesttől, jogosítványom sem volt, és autónk sem, de
még a távolabbi vágyaim között sem szerepeltek mind-

ezek a dolgok. De Isten nem hazudott, sőt, abban a nehéz
időszakban kezdte el megvalósítani tervét. Munkahelyemen a főnököm arra kért, hogy jöjjek ki három hónapra
Budapestre megtanulni egy új technológiát, mivel a budapesti cég Nagybányán szeretne egy hasonló profilú céget alapítani. Édesanyám, aki Kolozsvárra sem akart a
középiskola elvégzése után elengedni, szó nélkül elengedett Budapestre, igaz, hogy akkor úgy tudta, hogy csak 3
hónapra. De Isten már akkor tudta, hogy ezzel egy új fejezete kezdődik el az életemnek. Semmit sem én alakítottam, minden mögött az Ő keze volt nyomon követhető. A
lényeg: Nagybányán nem lett cég alapítva, viszont két
hónap múlva munkavállalási engedélyt kaptam, és itt
dolgozhattam tovább Budapesten. Ha valakit érdekel az,
hogy Isten hogyan szövögette tovább a fonalat, annak
szívesen elmondom, de itt most megállnék, mivel túl
hosszú a történet, és még szeretnék időt és helyet hagyni
a második történetnek is.
Nem tudom, sajnos, hogy melyik évben, de azt igen,
hogy karácsony előtt történt. Vegyes tüzelésű kazán van
a pincénkben, ami egyben garázs is. Imre tüzet rakott,
gondolta, hogy míg lent dolgozik, addig begyújt, hogy
fogyjon a szemét. Aztán hátra ment a sufniba, ott dolgozott tovább. Nem sok idő múlva azonban észrevette,
hogy tűz van a pincében. Én éppen a konyhában a vasárnapi ebédet készítettem, amikor hirtelen sötét lett a
konyhában. Ilyenkor ellenőrizni szoktam fent is, lent is,
hogy mi okozza az áramszünetet. A lépcsőn lefele menet már érzékeltem, hogy nagy baj van. Imre pánikba
esett, be akart menni az égő pincébe, eloltani a tüzet. Én
rohantam fel, értesíteni sógornőméket, aztán a tűzoltókat. Eszem vesztetten rohantam vissza Imréhez, Aki
éppen a tele tankolt autót próbálta kivezetni a garázsból.
Mivel nem kapott levegőt, visszajött, aztán én is megpróbáltam, de hiába. Végül Imre bekötötte orrát-száját,
és úgy vezette ki az autót a garázsból. Hogy miért írtam
le mindezt ilyen részletesen? Mivel Imre életét is, és két
család életét is Isten mentette meg a még nagyobb tragédiától. Mert ha az autó berobban, Imre is és minden
odavész. Ezek után valahogy már nem érdekelt semmi
anyagi kár. Nagyon nagy volt az veszteség, de nagy hála volt a szívemben, hogy senkinek – legfőbbképpen
Imrének, aki a legnagyobb veszélyben volt –, nem esett
baja. Isten mindent pótolt utána, hála eszközeinek!
Bármennyire fáj, ki kell mondanom: Isten ezek által
a nehéz élethelyzetek által figyelmeztetni akart, de a
csoda az egészben az, hogy mindig éreztem körülölelő
szeretetét és kegyelmét.
Amikor a Karácsony előtti nagy „lázas készülődést”
látom a világban, mindig eszembe jut: vajon ez lenne-e
ennek az ünnepnek a lényege? És mindig arra jutok,
hogy nem! A Mennyei Atya pont azért választotta az
egyszerűséget, amikor Fiát ebbe a világba belehelyezte,
hogy mi is a szívünk egyszerűségében, de annál nagyobb lelkesedéssel hirdessük a világnak: Jézus, a
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Menny királya elhagyta azt a dicsőséget, amivel Atyjánál bírt, megjelent a Földön, pici, törékeny gyermekként, végigment különböző próbákon, kísértéseken,
hogy példát mutasson számunkra emberségből, és végül
úgy halt meg, mint egy gonosztevő, pedig semmi bűnt
nem tett – mindezt azért, mert nagyon szeretett!
Jézus a dicsőséget mindig Atyjának adta, pont ebben
a kiüresedésben rejlett nagysága, ezért tudott olyan
„fényerővel” világítani, hogy nemcsak Mennyei Atyja
tudott benne gyönyörködni, hanem nagyon sok ember
észrevette, hogy Jézusból olyan világosság árad, ami
nem fér össze a saját sötétségükkel. Jézusból olyan erő
is áradt, hogy az emberek nem csak testi bajaikból, hanem lelki bajaikból is meggyógyultak, újjászülettek, új
emberré lettek.

Jézus születésére emlékezve, hadd gondolkodjunk el
azon, hogy volt-e már ilyen Krisztus-i születésben részünk, mert akkor lesz áldott, békés a Karácsonyunk, ha
Jézus egyszerű szolga-királyi lelkülete lakik bennünk.
Végül szeretném bátorítani Testvéreimet és saját magamat is néhány igével: ,,Kelj fel, tündökölj, mert eljött
világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még
sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de
fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad.
Világosságodhoz népek jönnek és királyok a rád ragyogó fényhez. Emeld föl tekintetedet és nézz körül! Mindnyájan összegyűltek, és hozzád jönnek, fiaid messziről
jönnek, leányaidat ölben hozzák. Ha majd látod, örömre derülsz, repesve tágul a szíved.” (Ézs 60,1-5a)
Uri Melinda

„…született egy ember…”
Őszintén szólva: a karácsony
ünnepléséhez való viszonyom eléggé
ellentmondásos – talán mindig is az
volt. Távol állnak tőlem nemcsak
azok a klisék, amelyek a karácsony
körüli
elvilágiasodott
és
kommercializálódott, erőltetett és
oly sokszor önző, képmutató
felhajtásban nyilvánulnak meg, hanem azok is, amelyek
az alapvetően jó szándékú, de mégis szinte kötelező
„vallásos” sablonok.
Nem tudjuk, hogy Jézus mikor is született valójában.
Azt viszont tudjuk, hogy egészen biztosan nem 2021 évvel ezelőtt, és nem december 25-én. Hitem szerint tudnánk a pontos dátumot, ha Isten akarata az lett volna,
hogy Igéjén keresztül kinyilatkoztassa számunkra ezt.
Sem az ószövetségi próféciák, sem az evangéliumok,
sem az apostolok, sem maga a Megváltó Krisztus nem
tesz még csak utalást sem születésének erre az aspektusára. Amire mi, emberek hagyatkozunk, azok a saját hagyományainkból, kultúránkból, történelmünkből eredő
vágyaink, igényeink, lehetőségeink. Mindennek ellenére
a karácsony legfontosabb üzenete számomra az, hogy Isten felfoghatatlanul, határtalanul szerette a bűnös embert,
amikor egyszülött Fiát elküldte a világba, hogy aki hisz
Őbenne, üdvösséget és örök életet nyerjen a megérdemelt örök halál és kárhozat helyett. A karácsony számomra nem egy dátum, hanem maga az Isteni Szeretet.
Nyilván nincs abban semmi negatívum, ha az ember
az évnek ebben a szakában a Valóságos Fény ünneplése
mellett feldíszíti az otthonát, igyekszik meglepni másokat ajándékokkal, és maga is örül, ha mások megajándékozzák.
Sokféle karácsonyt megéltem már. Gyerekkoromban
Kerekegyházán, a nagyszüleimnél, mindig mennyezetig
érő pompázatos erdei fenyő állt, tele értékes, gyönyörű,
generációkon át őrzött díszekkel; a fa alatt sok-sok
meglepetéssel. Sokszor hallottam Máté és Lukács evan-

géliuma alapján a születéstörténetet, a legismertebb karácsonyi énekeket. Sok finomságot ettünk. Éjféli misére
is elmehettem néha. Ezeknek a karácsonyoknak olyan
mesébe illő hangulata volt, hogy nem is szerettem soha
felnőttként sem „kritizálni”, mert tudom, hogy szüleim
és nagyszüleim a legjobb szándékból, elsősorban az én
kedvemért tették mindezt: számukra az én gyermeki
örömöm volt a karácsonyi ajándék.
Amikor nekem lettek gyermekeim, valamilyen szinten és valamilyen mértékben folytatódott ez a hagyomány. Különbség volt, hogy együtt díszítettük a fát, sőt,
a díszeket is mi készítettük, együtt sütöttünk, főztünk.
Aranyfestékkel diót festettünk, befőttesüvegre mintákat
rajzoltunk, hogy a benne égő mécsesek még egyedibb
fényt árasszanak… Ezeknek a karácsonyoknak is megvolt a maguk felejthetetlen illata, íze, dallama… Az is
igaz, hogy ezek az öröm-pillanatok hamar el is illantak,
én pedig csalódott voltam, hogy egy Stille Nacht-nál
többre „nem futotta” , hogy már mindenki mással van
elfoglalva, hogy már megint József Attila Karácsony
című versének sorai járnak csak a fejemben: „… a lombok meghaltak, de született egy ember,/meleg magvető
hitünkről komolyan gondolkodnak a földek….” Nehezemre esett megélni sokszor mások, a családtagjaim, a
barátaim, a szeretteim reakcióit, pedig mindösszesen arról volt szó, hogy ők másképp élték meg, másképp élték
át az ünnepet, mint én. Nem jobban, nem rosszabbul –
egyszerűen csak másképpen. Talán mindannyian így
vagyunk ezzel…?
A karácsonyom minden évben más… Még nem tudom, hogy ebben az évben különleges lesz-e, más lesze..., lesz-e egyáltalán ünnep a szó nem szakrális, hanem
evilági, emberi értelemében? Lesz-e bármi, ami nem
előre tervezett, de mégis sokat jelent? Egy gesztus, egy
mosoly, egy „élmény-pillanat”….?
A tavalyi karácsonyra alig emlékszem. A Covid
mindannyiunkat eltalált a családból, és én éppen karácsony napjaiban voltam a legrosszabb állapotban. 202011
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ban számomra azért nem volt karácsony, mert ami történt azokban a napokban, abból csak halvány emlékfoszlányok maradtak meg: a lázálmok keveredtek a valósággal; és igen, valami rémlik halványan, homályosan, összefüggéstelenül… de ez nekem így minden volt,
csak nem ünnep.

Hiszem, hogy a Megváltó velem volt, ahogy most is
velem van; azzal együtt és annak ellenére, hogy nem
tudok úgy készülni az ünnepre idén sem, ahogyan azt
szeretném...
Olajos Gabriella

IMAHÁZUNK TÁJÁN

Gyermekalkalom az imaházban
December 5-én a Palánta misszió egyik bábcsoportja a
„Karácsonyi jeges kaland” című bábdarabbal szolgált
gyülekezetünkben. A történet arról szólt, hogy Zsófi,
nagymamája tiltása ellenére elment a tóra korcsolyázni,
ahol a jég beszakadt alatta. Szüksége volt az apukájára,
hogy kimentse, mert önmagát nem tudta volna megmenteni. Ennek kapcsán elevenedik meg a karácsonyi történet
és mondja el az apuka, hogy karácsonykor a Megmentő
születését ünnepeljük. Jézus ma is tud segíteni, ha belátjuk, hogy szükségünk van Rá.
A járványhelyzet miatt még gyülekezetünk gyerekei
sem tudtak teljes létszámban részt venni. A kerületi újságban szerettük volna megjelentetni ezt az alkalmat, de
lekéstünk róla. Mégis a kitett plakátot meglátva egy olyan
anyuka is eljött a gyerekével, aki még nem járt közöttünk.
Az előadás után a kézműveskedésen sok szép alkotás született. Jó volt, hogy a gyülekezetből sokan készek voltak
szolgálni ezen az alkalmon. Remélem, hogy a húsvéti alkalmat időben sikerül meghirdetni, és többen eljönnek, és
ismét szolgálhatunk együtt.
Uri Erika

Csak azért is karácsony…
élelmiszert, tisztálkodó szert, tanszert tartalmaztak, s
ezen túl a gyermekek névre szóló, koruknak megfelelő
csomagot kaptak, benne játék, édesség, meleg zokni.

Kétezer éve nem mindennapi körülmények között (ellenére) teljesedtek be a messiási próféciák, és született
meg Betlehemben Jézus Krisztus, a világ Megváltója.
Az elmúlt két esztendőben a koronavírus-járvány megmegújuló hullámai igyekeztek megakadályozni a gyülekezet, és azon belül a Gyermekklub megszokott működését – és ez fokozottan vonatkozott a tavalyi és az
idei karácsonyi ünnepély megtartására. Egy évvel ezelőtt a második hullám, idén pedig a negyedik hullám,
sőt az Omikron-variáns gyors terjedése miatt nem tarthattunk jelenléti ünnepélyt. Azonban mindenképpen törekedtünk arra, hogy a rászoruló családok valamit megérezzenek Isten szeretetéből a nekik juttatott ajándékokon keresztül. Ezért a gyülekezet számára meghirdetve
családi csomagokat állítottunk össze, amelyek tartós

A gondosan összeállított csomagok átadására 2021.
december 19-én, advent negyedik vasárnapja délutánján került sor. A tizenhét család (negyvenkét gyermek)
képviselőinek Nagy Jánosné Zsuzsa adta át a gyülekezet karácsonyi ajándékát az imaház ajtajában. Köszönet
illeti mindazokat, akik áldozatukkal hozzájárultak az
akció sikeres lebonyolításához. Az a reménységünk,
hogy Isten kegyelméből jövő tavasszal már szabadon
találkozhatunk, és átadhatjuk Isten országa evangéliumát a gyermekeknek és az őket elkísérő szüleiknek!
Kolozs Nagy János
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RENDHAGYÓ BIZONYSÁGTÉTEL
Mottó: „Ki kétkedőn boncolja Őt, annak választ nem ád, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát.”

Kedves Kriszta!
Remélem, hogy tízedik levelem is jó egészségben talál
mind Téged, mind a családodat. Szeretnék Neked áldott
karácsonyt kívánni, és néhány gondolatot megosztani
ezzel kapcsolatban. De hogy eddigi sorozatunkhoz se
maradjak hűtlen, becsempészem ide is a Teremtéstörténet egy kis részletét.
Gyülekezeti újságunkban olyan írásokat is olvashatsz, amiket régi, gyerekkori vagy különleges karácsonyokról írtak kedves testvéreim. Miközben ezeket olvasgattam, én is elgondolkodtam, hogy milyen karácsonyok maradtak meg leginkább az emlékeimben. Érdekes (vagy nem?) módon – egyet leszámítva–, a gyerekkori karácsonyok nekem is jó emlékek. Szenteste reggelén általában arra ébredtem úgy hat-hét óra körül, hogy
döng az emelet. Nagymamámnak – aki felettünk lakott
a családi házunkban – egy márványtáblás asztala volt a
konyhában, azon készültek (kissé hangosan) a karácsonyi sütemények: sajtos rúd, zserbó, linzerkarika, fatörzs. Ezek nélkül (ahogy abban az időben Corvin nélkül, manapság meg Kevin nélkül) nem volt karácsony,
ahogy Mama vette meg mindig a fenyőfára való szaloncukrot, habcsókdíszeket és csokifigurákat is. Mindig
volt ajándék, bár igazából csak egyre emlékszem, 1981ben az aktuális ABBA lemezt kaptam meg. És én is
mindig adtam ajándékot mindenkinek, általában a névnapomra kapott pénzből vásároltam be, a közért előtt
lévő bódéban, vagy a már megboldogult Budai Lottó
áruházban. Nagymamáim gyakorlatilag minden évben
egy-egy desszertes üvegtányért kaptak, az évek során
szépen összejött egy garnitúra .
Nagyot változott az ünnep lényege és menetrendje
is, miután megtértem. 1991-től minden karácsonyt az
imaházban töltöttem. Az 1991-es karácsony volt talán
az első különleges, hiszen akkor a családom felborulása
miatt már egyedül voltam, előtte másfél hónappal tértem meg, és nem is tölthettem volna máshol a Szentestét, mint Zsuzsáéknál, akik végigvezettek azon a csodálatos úton. Az a törülköző, amit akkor kaptam ajándékba tőlük, még ma is megvan, majdnem kitartott harminc
évig, eltettem emlékbe .
Miután saját családom lett és jöttek a gyerekek, a karácsonyok is megváltoztak. Különleges volt 1992-ben,
amikor én állíthattam össze Anci néni bibliakörének karácsonyi jelenetét, majd 1997-ben, amikor Szilvi lányunk először „szerepelt” a bibliakörös karácsonyon az
imaházban.
Az imaházi alkalmakat nagyon szerettem. Szép,
megható és nagyon élvezetes volt mindig hallgatni az
énekkari énekeket, mert olyankor még inkább lélekemelő volt az orgonakísérettel felcsendülő dalok ünnepélyessége, Isten nagyságához illő monumentalitása.

Áradtak a dallamok, és az énekszövegek életre keltek a
szívünkben. Olyanok voltak, mint egy jó igehirdetés:
kezdet, felívelés és beteljesedés. Megállt a lélegzet, és
szinte egyszerre sóhajtott fel a gyülekezet az ének utáni
csöndben. Méltóság – ez jellemezte azokat a karácsonyokat, amiken a kórus énekelt. Hálás vagyok, hogy Istennek ezt az ajándékát – a ma már komolyzenének
mondottat – szépnek hallom, és a szöveget a magaménak érzem. Kár, hogy Te nem hallhattad élőben az imaházunk kórusát. Most, hogy már évek óta nincs ez a
szép (de nem mindenek feletti) éneklési, énekhallgatási
lehetőség nálunk, amit hosszú évekig természetesnek és
odatartozónak vettünk, most döbbenünk rá a fájó hiányára. Hiába tudjuk visszanézni a régebbi alkalmakat,
ez is élőben az igazi! (Hú, bocsáss meg, kicsit elragadtattam magam.)
Külön színfolt volt a gyerekkarácsony, amit vagy
megkönnyeztünk, vagy megnevettünk mi, szülők, és a
testvérek is, gyönyörködtünk abban, ahogy a gyerekszájak által dicsőíttetik meg Isten. Nagggyon aranyosak
voltak. Bár voltak olyan karácsonyok is, amikor a gyerekek lebetegedtek, mégsem ezek voltak a különösebb
alkalmak. És képzeld Kriszta, itt eredetileg leírtam Neked a két legszomorúbb, legkönnyesebb, legelkeserítőbb karácsonyunkat, amikor úgy éreztük, hogy a hullaházban jobb hangulat lehet, amikor a boncmester énekel, mint nálunk. De mielőtt folytattam volna, ezt olvastam a Tábitha ház (gyermekhospiceház) facebook oldalán (dec. 15.):
„Karácsony közeledtével Zsuzsa önkéntes koordinátor kolléganőnk kedves történetét szeretnénk veletek megosztani: Advent volt. Annak minden szépségével és tennivalójával együtt. Hektikus év vége,
de igyekeztünk a Tábithában is meghitt karácsonyi
hangulatot teremteni. A Házban pár nappal korábban
feldíszítjük a karácsonyfát. Abban az évben segítségünk is volt: Bori, a kamaszlány. A kórházi gyógyító
kezelések hatástalanok voltak daganatos betegségével szemben. Erőtlen kezeivel, mégis derűs hangulatban akasztgatta a gömböket a fenyő ágaira. Köntösben, papucsban, csoszogva. Egy-egy dísz erejéig
többen becsatlakoztunk mellé. Mint egy nagy család:
papa, mama, gyerekek. …Ja, nem: Benyó doki, a
nővérek, az önkéntesünk és én. Közös kép is készült: a fenyő mellett állunk. Karácsony a hospice
házban.
Borinak ötlete támadt. Ajándékot venne a családnak, apának, tesónak és csoporttársainak, akikkel állami gondoskodásban, egy lakásotthonban élt, amikor épp nem a kórházban, vagy nálunk töltötte napjait. A COVID miatt lehetetlen volt vele kerekesszékben körbejárni a karácsonyi, zsúfolt üzleteket.
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Itt állok jászolod felett
Itt állok jászolod felett,
Ó, Jézusom, Királyom.
Elhoztam minden kincsemet
Ajándékul, Megváltóm.
Vedd elmém, lelkem és szívem,
Hadd adjam néked mindenem,
Hogy kedves légyek néked!
Nem éltem még e föld színén:
Te értem megszülettél;
Még rólad mit sem tudtam én,
Tulajdonoddá tettél;
Még meg sem formált szent kezed:
Már elválasztál engemet,
Hogy társam légy e földön.
Mély síri éjben vártam én:
Fölkelt a nap rám véled.
Terólad ömlik rám a fény,
A béke, boldog élet,
A lélek ékességei;
Belőlük hitnek mennyei
Szép tisztasága árad.
Csak nézlek boldog szívvel én,
S nem győzlek nézni téged.
Szám és erőm mind oly szegény,
Hogy elmondhassa néked:
Bár felfoghatna tégedet
Az emberszív és ismeret,
Hogy megfejthesse titkod!
Megváltóm, egy kérésemet
Nem vetheted meg nékem:
Hogy szívem mélyén tégedet
Hordozzalak hűségben;
Hogy bölcsőd, szállásod legyek,
Jöjj, Jézus, tölts el engemet
Magaddal, nagy örömmel!
Baptista gyülekezeti énekeskönyv 74. ének szövege

2021. karácsony
Rövid ötletelés után arra jutottunk, hogy önkénteseink segítségével fogjuk beszerezni a reklámújságból és netről kinézett meglepetéseket. Egy üzletláncra szűkítettük a kört és feldobtam az ötletet az
önkénteseink körében: ki szeretne karácsonyi angyalkázni? Pár óra
alatt egy titkos hálózat szerveződött, akik a következő napokban,
mint a Mikulás manói vették nyakukba az ünnepi dugótól zsúfolt várost, hogy beszerezzék mindazt, amit Bori ajándékozni szeretett
volna szeretteinek. Folyamatos egyeztetés folyt köztünk telefonon:
ebben az üzletben nincs ilyen színű, abban az üzletben nincs olyan
méretű a reklámújságból kiválasztott szépségekből… Videóchatben
tudósítottuk Borit az aktuális üzlet kínálatáról: mi a polcok között
járva, ő pedig a Tábitha Házban.
Annyira élt azokban a napokban. Az ünnepi készülődés felvillanyozta. Minden nap érkezett egy önkéntes a kiszemelt meglepetéssel és olyan jó volt a csomagolással is elbíbelődniük. Ehhez, és az
ajándékkártyák verseinek megírásához is akadt segítség. És IDŐ…
Idő, ami izgalommal és élményekkel telt. Azt hiszem, akkor érkeztünk meg mindannyian advent várakozással teli hangulatába. Nem
mi tettük Bori karácsonyát fájdalmai között is boldoggá, hanem az a
pillanat, amikor átadhatta az ajándékait szeretteinek. Viszont abban
az évben az ajándékozás örömét nem élhette volna meg nélkülünk.
Van az a gyermekvers, amelyiknek kérdésére, hogy „tovább is van,
mondjam még?” együtt kiabálhatnátok, hogy „mondjaaad!”…
Bárcsak mondhatnám. De nem mondhatom. Ez volt Bori utolsó
karácsonya. Ha visszagondolok azokra a napokra, mégis az ünnepi
tervezgetés, készülődés, szervezkedés izgalma idéződik fel bennem. Karácsony a hospice házban.”
Miután ezt elolvastam, rögtön tudtam, hogy ki fogom törölni a szomorú karácsonyokról szóló mondatokat, mert bár tényleg fájón emlékezetesek, a súlyuk biztosan nem akkora, mint a fenti kamaszlány életéé.
Nem ismertem Borit, mégis fáj a sorsa, a betegsége, a halála. Miért?
Általános közhely, hogy a halál egy természetes dolog. Hát ez óriási tévedés, és tudom is, hogy miért alakult ez ki: könnyítésnek, tagadásnak, a
megmagyarázhatatlan megmagyarázásának. Tévedés, mert a halál nem
természetes. Eredetileg Isten öröklétre teremtette az embert, és ez benne
van a génjeinkben, hozzuk magunkkal Ádámtól és Évától. Ezért van halálfélelmünk. Ha nem jött volna közbe a bűneset, akkor nem lenne halál.
„Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert
abból vétettél! Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba! … Azután ezt mondta az ÚRisten: Íme, az ember olyan lett, mint miközülünk
egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ki ne nyújthassa kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen, és örökké éljen,
kiűzte az ÚRisten az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből
vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította kelet felől az Éden
kertjéhez a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék azt az utat,
amely az élet fájához vezet.” (1Mózes 3,19;22-24)
Öröklétre lettünk teremtve, de bűnben élve nem maradhatott az ember az Édenkertben, mert a bűn elválaszt Istentől, a kettő nem kompatibilis. Ez volt az ember tragédiája, és az is maradt volna, ha már itt meg
nem ígérte volna Isten, hogy Neki van erre megoldása: „Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja
között: ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod.” (1Mózes 3,15)
– mondta Isten a kígyónak, vagyis a sátánnak. Az ilyen kijelentéseket
hívjuk Krisztus-előképnek. Isten már előre elkészítette a megváltást, és
Jézus az ember megváltásával érvénytelenítette a sátán és a halál hatalmát: „Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög
munkáit lerombolja.” (1János 3,8)
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Azért félünk a haláltól, mert tudjuk, hogy az végleg lezár valamit:
azt a lehetőséget, hogy a további, örök életünket hol fogjuk tölteni. És
azért fáj gyötrőn a szeretteink halála, mert a végleges elválást éljük meg
akkor, az elvesztést, a hiányt, ahogyan az első emberpár elvesztette a
közvetlen bizalmi kapcsolatot Istennel a bűneset miatt. Lyukas lett a
szívük. És azóta minden embernek az. A fájdalom mindig valami olyanra figyelmeztet, ami nem természetes, ami elromlott, ami nem ép, ami
nem teljes. Az élet megszakadása nem természetes, ezért fáj. DE! An-nyira szeretem Istenben, hogy Nála mindig van egy DE készenlétben.
Szóval DE!
Nem, sajnos nem kerülhetjük el a halált, DE a földi életünkben dönthetünk, hogy azt Kivel éljük le, és ezzel le tesszük a voksunkat amellett,
hogy hol és Kivel fogjuk a halál utáni létünket tölteni. Mert öröklétre teremtettünk! Azért dönthetünk, mert Isten megismerhető, a megváltás útja megismerhető, a bűnbocsánat megismerhető, az üdvösség pedig örök.
„És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy
sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.” (Zsidókhoz írt levél 9,27-28)
Bár emberi ésszel, szívvel igen nehéz felfogni, de így van: Isten maga a szeretet, de maga a tökéletes tisztaság is. Tehát aki nem tisztítja
meg magát, – nem fogadja el Jézust megváltójának –, az nem lehet Vele
az öröklétben. A pokol is örök. És nem sokat tudunk arról, hogy ott mi
lesz, de egyet biztosan, hogy nem lesz ott Isten. És ahol nincs ott Ő, az
az összes rossz, ami el tudunk képzelni, de leginkább a teljes reménytelenség. DE! Isten megtörte a reménytelenséget! „Csak” nekünk kell jól
választanunk.
„Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e
halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg
vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. Halál! hol a te fullánkod?
Pokol! hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje
pedig a törvény. De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi
Urunk Jézus Krisztus által.” (1Korinthus 15,54-57)
„Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” (2Timóteus 1,10)
Lehet, hogy nem mindig érzem, de tudom, hogy a karácsony igazából a világosság, a reménység, a végső cél megismerésnek kezdete. Isten elsütötte a startpisztolyt, és kihúzta a célszalagot is, bár még nem
látjuk azt. Karácsonykor azt ünneplem, hogy Aki a megmentőm, kicsiny, kiszolgáltatott gyermekként született meg, egy majdnem lányanya gyermekeként („Mi nem paráznaságból születtünk…” János ev.
8,41 – mondták a zsidók Jézusnak, oly „kedvesen”…), egy végigszamaragolt út után egy istállóban, utána menekülve az uralkodó elől, aki meg
akarta öletni őt.
Majd felnőni, ahogy az emberek felnőnek, és harminc évesen elkezdeni a küldetést, egy másmilyen, földi Messiást váró nép között, akik
vagy félreértik Őt, vagy próbára teszik, vagy üldözik, végül kiszolgáltatják a megszálló rómaiaknak, hogy kínhalált haljon egy kereszten – az
összes teremtett ember összes bűne miatt, bűntelenül. DE! Halálával és
feltámadásával elnyeletett a halál, és az örök élet nyitva áll minden nép
számára. És mindez az első karácsonyon kezdődött, egy pici újszülött
világra jöttével.
Ő a legjobb a világon! Mert kitartott, mert tudta, hogy mi a tét. Példát mutatva nekünk is, hogy tartsunk ki, hiszen tudjuk, mi a tét.
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Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel
Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel,
Csak téged áhít Izráel,
És hozzád sóhajt untalan,
Mert Isten híján hontalan.
Meglásd, meglásd, ó, Izráel,
Hogy eljövend Immánuel!
Ó, jöjj el, Jesse vesszeje,
És állj a rossznak ellene!
A mélyből, mely már eltemet,
S a tűzből mentsd ki népedet!
Meglásd, meglásd, ó, Izráel,
Hogy eljövend Immánuel!
Ó, jöjj, ó, jöjj el, Napkelet!
Ím, árva néped költöget:
Törd át a sűrű éj ködét,
És oszlasd gyászát szerteszét!
Meglásd, meglásd, ó, Izráel,
Hogy eljövend Immánuel!
Ó, jöjj, királyi Sarjadék!
Az üdvöt néped várja rég.
A menny honába tárj utat,
Ne légyen része kárhozat!
Meglásd, meglásd, ó, Izráel,
Hogy eljövend Immánuel!
Ó,jöjj, ó, jöjj el, nagy Király,
Ki Sína-hegyről szólottál,
Hogy törvényt lássál népeden!
Jöjj fenségednek teljiben!
Meglásd, meglásd, ó, Izráel,
Hogy eljövend Immánuel!
Baptista gyülekezeti énekeskönyv 60. ének szövege
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Azt szoktuk mondani, hogy Boldog karácsonyt kívánunk! Mit jelent nekem a boldog? Persze azt is, hogy
egészségben, békességben, meleg szobában, nem nélkülözve, a szeretteimmel teljen az ünnep. De legfőképpen
azt, hogy örüljek, mert ha kitartok, akkor örökre boldog
lehetek! „De aki mindvégig kitart, az üdvözül.” (Máté
ev. 14,23) Számomra ezért a legszebbek a karácsonyi
énekek! 
Így kívánok Neked boldog karácsonyt, hogy ismerd
meg Őt, és hogy mindvégig kitarts mellette! Ezt még
megerősítem két nagyon kedves karácsonyi énekem
szövegével is, és a végén csak leírok egy emlékezetes
karácsonyt is, ami lehetett volna nagyon szomorú is…
Hat évvel ezelőtt Misi, a férjem a konyhában tevékenykedett, nálunk ő a konyhatündér. Az ünnep előtt
brassói aprópecsenyét főzött kuktában, közben porciózta a többi húst, a halat zacskókba, amiket a mélyhűtőbe
akart eltenni. A kuktánkat még nászajándékba kaptuk,
huszonhárom éves volt, és már az előző héten is elég
lassan engedte ki a gőzt, de nem gondoltuk volna, hogy
valami nagy baj van a szeleppel. Hát volt. Valószínűleg
elzsírosodott és eldugult, így csak főtt magában teljes
gázlángon, és mivel a szelep nem engedett, egyszer
csak megadta magát. Misi kb. fél méterre volt tőle,
amikor felrobbant. Én a nappaliban voltam, Bazsó fiunk
fent a szobájában, egy hatalmas csattanást hallottunk, és
elsötétült az egész ház. Kukta pajtásban akkora volt a
nyomás, hogy beszakadt a teteje, de az egész kukta kilőtt felfelé, tönkrevágta a szagelszívót – emiatt leverte a
biztosítékot, ezért lett sötét –, felnyomta a konyhaszekrényt, „visszaesve” beszakította a tűzhelyet, és közben a
brassóit a jó zsíros levével együtt a konyhaszekrény
mögötti keskeny résen, mintegy tölcsérszerűen kilőtte a
konyha falára. És – mivel be volt csukva – a konyhaajtó
vastag üvegét kirobbantotta a nyomás. Úgy nézett ki a
konyha (miután felkapcsoltuk a biztosítékot), mintha
háborús bombatalálat érte volna. Mindez december 19én, szombat este.
Amiért azóta is nagy hálával emlékszünk erre a karácsonyra az ez: 1. Misinek nem lett semmi baja, mert a
kukta függőleges irányba mozgott, és nem vízszintesen,
mert ha az eltalálja, akkor nem tudjuk mi lett volna. 2.
A konyhaajtó üvege kifelé robbant (mondjuk ez sima

fizika), és nem volt az útjában semmi, mert az is beteríthette volna Misit. 3. Olyan jó volt látni, ahogy Bazsó
azonnal készségesen segített, mert a zsíros levet le kellett mosni a konyhafalról és a plafonról, a konyhaajtó
üvegét összevadászni mindenhonnan, gyakorlatilag
nagytakarítást csináltunk az egész konyhában. 4. A tűzhely és a szagelszívó tönkrement, de még karácsony
előtt meg tudtuk venni az újat, kint volt a biztosító embere, felvette a kárt, és 27-ére be volt szerelve minden a
helyére. 5. 23-án volt a nagycsalád karácsonya, és a sógornőmék mondták, hogy természetesen nekünk nem
kell vinnünk semmit, ők mindent megfőznek. És amikor
20-án a gyülekezetben az imaórán elmondtuk az egészet, az egyik kedves testvérem önkéntelenül is kimondta, hogy akkor most mi mit fogunk enni karácsonykor, miben segíthet? – ez nagyon jól esett, de végül a karácsonyi menüt megoldottuk a mikrohullámú és
a hagyományos sütővel. 6. Már aznap eszünkbe jutott,
hogy előző héten, amikor húslevest főztünk a kuktában,
és feltettük az asztal közepére, amit hatan ültünk körbe,
már akkor nagyon sokáig tartott, hogy kiengedje a gőzt.
Képzeld el, Kriszta, hogy mi lett volna hatunkkal, ha a
kukta, akkor, ott robban fel, vagy engedi ki a forró levest körbe-körbe. Mindannyiunkat leforrázott volna.
Így nagyon hálásak voltunk Istennek irántunk tanúsított kegyelméért, hogy akkor megvédett minket, és
utána megvédelmezte Misit minden sérüléstől. Utána
jókat derültünk, amikor a lefagyasztott dolgokban találtunk egy-két kocka brassóit, ami robbanáskor repült bele a zacskókba, és nem vettük észre . „Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség
napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje!
Íme, most van az üdvösség napja!” (2Korinthus 6,2)
Szeretettel ölellek: Judit
U.I.: A halál bejöttéről a világba, illetve ennek be nem
következtének lehetőségéről mindig eszembe jut ez a
kis vidám jelenet: – Mi lett volna, ha Ádám és Éva nem
engedetlenek az Édenkertben, és nincs halál? – kérdezte egy tizennégy éves fiú majd’ harminc éve egy ifjúsági összejövetelen az imaházunkban. Mire – hűen magához – a mindig rezignált és holt nyugodt huszonhat éves
ezt válaszolta: – Sűrített Paradicsom. 

GYEREKSAROK

Boldog születésnapot!
Szeretettel köszöntjük előre az egyetlen januári születésnapost!
Hunyady Emese (jan. 6.)
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TALLÓZÓ

Isten táplálni akarja az embereket,
nem elpusztítani – ezért született meg Krisztus
Aki már próbált déligyümölcsöt termeszteni, jól tudja,
mit jelent várakozni. És nem csak azért, mert egyes fügefajták héja lila színű, épp, mint az adventi gyertyáké.
Azért is, mert az ember éveket vár, hogy megmutassa
magát a növény – locsolgatjuk és gondozzuk a gránátalmát, fügét. Télen takargatjuk a fagy ellen, aztán lehet,
hogy néhány év gondosságát egyetlen fagyos márciusi
éjjel tönkreteszi. Oda a várakozás – és közben mérhetetlenül irigyeljük a szomszéd tűzfal elé ültetett bokrát,
vagy éppen a pécsieket: náluk bezzeg a társasházak között virít a gránátalma.
Aki viszont vérbeli kertész, nem tud felhagyni a kísérletezéssel. A hidegzuhany után pár hónap, és már
azon gondolkodik magában: van egy védettebb hely,
egy biztosabb takarási mód, és néhány év múlva már
biztosan lehet óriási, lila és húsos fügém!
Miközben hazafelé utaztunk egy hasonlóan vérbeli
kertész lelkipásztor ismerősünkkel, és rendre veséztük
ki a déligyümölcsökkel kapcsolatos csalódottság és várakozás szokásos köreit, eszembe jutott egy roppant érdekes tény: a füge lila belseje
valóban nem is gyümölcshús,
hanem virágzat, úgynevezett
serlegvirág. A serleg belső falán, befelé nőve fejlődött ki a
virágzat, amit mi gyümölcshúsnak vélünk.
Amikor a Messiást várták a
világba, hogy igazságot szolgáltasson a népének és szabadságot hozzon, biztosan sok
mindenre gondoltak az emberek – csak éppen arra nem,
hogy a bűnökből való felszabadulást hozza el a Megváltó. Nem királyi trón tövébe, hanem itatóvályúk mellé
érkezett. És amikor felnőtt, nem királyi trónba ült be –
mint minden valamirevaló trónörökös –, hanem szálkás
gerendára emelkedett.
A királyi trónterem szépségét a virágok szépségéhez
hasonlíthatjuk. A Szentírás azt állítja, hogy a mező virágai sokkal pompásabbak Salamon minden díszénél. A
virágok szépek, gyönyörűek – már-már királyi pompájúak. Mégis, igen kevés ideig gyönyörködhetünk bennük. Nagy fájdalmam, amikor a frissen szedett rózsacsokor ledobja a szirmait a kerti asztalunkra – ez is csak
egy hétig bírta. Ezen kívül hiába vannak szebbnél szebb
virágaink, megenni mégsem szoktuk őket.
Mi lehet hát jobb egy szép virágnál? Hát egy virág,
amit meg lehet enni és még tápláló is! Pont ilyen a füge
is. Tudtuk vajon, hogy egyetlen szem a napi rostszükségletünk ötödét tartalmazza? Vagy azt, hogy magas

cukortartalma miatt igen tápláló, mégis, alig tartalmaz
kalóriát? A természet egyik kisebbfajta csodájáról beszélünk tehát. Vannak díszesebb, szebb virágok is, mint
amilyenek a jelentéktelen fügekezdemények a fán, de
ilyen tápláló, értékes gyümölcse egyetlen rózsatőnek
sincs.
Egy virágtól azt várjuk, hogy szép legyen, szemet
gyönyörködtető. A Messiástól pedig azt várták, hogy
félelmetes király legyen, Salamon minden díszével és
még annál is többel. Amikor Istentől azt várjuk, hogy
földindulás és tűz alakjában csapjon le, szélzúgás után
hallgatózunk, hátha végre megnyilatkozik az Isten, és
ezt az általunk pusztulásra megérett világot jól lehengereli: lenyűgözi az istenteleneket és kielégíti a szenzáció
utáni vágyunkat – akkor Ő szelíd, halk hangon szól az
emberhez. A szelíd, halk hang pont annyira illik Istenhez, ahogyan a tehénistálló egy királyfihoz – emberi
mérték szerint semennyire.
A mi reményünk abban lehet, hogy Isten táplálni
akarja az embereket, nem elpusztítani.
Nem lehengerelni, nem látványos hatalmat gyakorolni,
hanem a mi érdekünkben jött
közénk uralkodni. Persze, ezt a
halk és szelíd hangot – amelynek semmi szüksége saját hatalma bizonygatására – könnyen
nyomja el más hang. Amikor a
világ generálja a szélzúgást,
amikor a saját kiskirályainkat
burkoljuk hiábavaló díszekbe,
akik viszont nem hogy semmit
nem tudnak adni a hatalmukkal,
hanem még el is vesznek az embertől. Isten megtehetné,
hogy földindulásban szóljon, mégis halk szóval teszi –
mi, emberek pedig ordítani akarunk, mikor nincs is
hozzá torkunk. A valódi, az értelmes, az éltető hatalom,
amely nem kérkedik, nem próbálja tettetni magát, Istennél van. Ez a hatalom jött közénk karácsonykor.
Ott van az a halk hang, még ha észrevétlenül is –
ahogyan a fügebokor sem a virágaival tűnik ki a többi
növény közül, belesimulva zöld lombjával a többi közé.
Nem üres szavakkal, elvekkel, félelemmel, hanem valódi lelki táplálékkal akar bennünket táplálni – az élet
kenyerével, aki mannaként szállt le az égből. Krisztus
hatalma olyan édes, mint a füge, és olyan tápláló, mint a
manna. Az, hogy Isten jóvoltából Belőle részesedhetünk – ez a mi reménységünk.
Bárdos-Blatt Szabolcs
Forrás: https://www.parokia.hu/v/edes-mint-a-fuge/
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Brit keresztények készek börtönbe is menni a hitükért
Ha valaki figyelemmel kíséri a brit közéletet, tudja,
hogy a brit kormányzat ún. Egyenlőségügyi Hivatala
(Equalities Office) a nemi orientáció megváltozására
irányuló terápiák betiltására és kriminalizálására készül.
Ez az ideológiai nyomásra történő törvényhozási hullám egyre több nyugati országban temeti maga alá a
szabad terápiaválasztás jogát, figyelmen kívül hagyva a
tudományos kutatások jelentős részét, amelyek az ilyen
irányú terápiák hasznát mutatják ki, szemben a rendkívül vitatott és drámai következményekkel járó „nemváltásra” irányuló terápiákkal, amelyek viszont jelentős
politikai támogatást élveznek. A brit minisztérium napokon belül lezárja a vitát, benyújtja a javaslatát, keresztény szervezetek azonban attól tartanak, hogy a hivatal által javasolt tiltás a hitélet fontos elemeit is törvényen kívül helyezi. Az egyik megszólaló ebben a témában Graham Nicholls, nyílt kiállásáról a The Times
és a The Telegraph is beszámolt.
Graham Nicholls régi barátom, az Affinity (több
mint ezer különböző felekezetű evangéliumi gyülekezetet és szervezetet tömörítő hálózat) igazgatója. Racionálisan gondolkodó, józan ember, nem érzelmi felindulásból szokott cselekedni. Akárhányszor jártam nála Haywards Heath-i otthonában, mindig rácsodálkoztam,
mennyire tárgyilagosan tudott helyzeteket elemezni,
szeretettel, időt és energiát nem kímélve, de mindig
higgadtan megformálni a véleményét és az abból fakadó cselekvési tervet. Graham az Affinity igazgatójaként
írta most alá azt a levelet, amit evangéliumi vezetők Liz

Truss egyenlőségügyi miniszternek küldtek a készülő
törvény ügyében. Ebben a levélben aggodalmukat fejezik ki, hogy bár hangzatos ígéretek vannak arról, hogy
az új törvény nem fogja érinteni a vallási életet, valójában éppen ez fog történni, ha jelen formájában elfogadják. (Persze mindez angol udvariassággal és keresztény
szelídséggel megfogalmazva.)
A Premier is interjút készített Grahammel, aki elmondja: tisztelik a hatalmat, de ha a törvényjavaslat
életbe lép, nem lesz más lehetőségük, mint hogy törvényt szegjenek. A házassággal és a szexuális etikával
kapcsolatos hagyományos keresztény nézetek ugyanis
nem teszik lehetővé, hogy ebben a kérdésben engedelmeskedjenek, és készek akár börtönbe is menni a meggyőződésükért. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez az
Egyesült Királyságban történik, Kr. u. 2021-ben. Ezekben a napokban lojális evangéliumi keresztény gyülekezetek és szervezetek ezrei jelzik a brit kormányzatnak, hogy nincs hova hátrálniuk. Krisztus tanításait nem
adhatják fel, ha a hatalom ezt várja el tőlük, akaratuk ellenére fognak törvényen kívülre kerülni, mert arról szó
sem lehet, hogy a hitüket és a meggyőződésüket elárulják, vagy a szeretetet máshogy gyakorolják, mint ahogy
Krisztustól tanulták.
Hitvalló időket élünk. Imádkozzunk brit keresztény
testvéreinkért (is)!
Szabados Ádám
Forrás: https://divinity.szabadosadam.hu/?p=29951

Immánuel
„Ezért maga az ÚR ad jelt nektek: Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik őt.” (Ézs 7,14)
Kodály Zoltán Adventi ének című műve egy középkori
himnusz feldolgozása. Ez a himnusz Ézsaiás könyvének
négy Messiás-jövendölését sorolja fel, így ragyogtatja
fel az eljövendő Krisztus nagyságát.
Immánuel ezt jelenti: velünk az Isten. Karácsony,
Jézus testté létele azt bizonyítja,
hogy Isten nem ellensége az embernek, nem is közönyösen nézi,
hogyan „forog keserű levében",
hanem utánanyúl, kiemeli abból
a szakadékból, amelyből önerejéből nem tud kijönni. A testté
lett Krisztusban Isten ezt a mentő szeretetét kínálja nekünk.
A Jessze vesszeje (Ézs 11,1)
kifejezés arra utal, hogy mivel
Jézus Isainak (ennek másik alakja a Jessze), Dávid apjának a leszármazottja, benne teljesednek be mindazok
a próféciák, amelyeket Isten az eljövendő Messiásról
kijelentett.
Ő a „napkelet", a felkelő nap is, aki az Istentől el-

szakadt világ lelki sötétségébe olyan fényt hozott, ami
leleplez, útbaigazít, segít tájékozódni, sőt kivezet a halálból az életbe (Ézs 9,1; Károli: 9,2).
És ő a Dávid kulcsa (Ézs 22,22), aki megnyitotta
minden benne hívő előtt a mennyország kapuját, lehetővé tette a bűnös embernek az élő
Istennel való találkozást, ezért hasadt ketté halálakor a templom
kárpitja. Erre egyedül ő volt képes.
A himnusz utolsó verse pedig
Adonájnak nevezi őt, ami a mindenható és örökkévaló Isten megszólítása, személyes hitvallás:
Uram. Ne csináljunk ebből a hatalmas Úrból „kis Jézuskát", mert
neki adatott minden hatalom mennyen és földön. Ő már
testté lételekor is ilyen hatalmas Isten volt, és így jelenik majd meg második eljövetelekor is nagy hatalommal és dicsőséggel.
Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja, dec. 17.
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Egy savanyú kereszténynél semmi sem taszítóbb
Az ember testi-lelki lényként testi és lelki gazdagságra vágyik. Nincs ebben semmi rossz: hiszünk a teremtés jóságában, keressük a testi javakat és a szellemi kincseket.
Nem gondoljuk egy ősi világpesszimista dualizmus mintájára, hogy a testi világ, a test élvezetei, javai, gazdagsága
az mind csak rossz lenne. De nem gondoljuk egy materialista, hedonista, testközpontú szemlélet mintájára azt sem,
hogy a szellemiség, az igényes esztétika, a lelki élet puszta
illúzió lenne. Az ember két világ polgára, mindkét világ a
jó Istentől ered, szabad akarnunk gazdagodni az istenadta
javakkal mindkét világban.
Nem az a „hű, de nagy keresztény”, aki lenézi a világot, hanem aki úgy szereti, ahogy az Atya.
Alapvetően szabad örülni az istenadata javaknak, élvezni az életet. Egy savanyú kereszténynél semmi sem taszítóbb. S Krisztusban is talán az egyik legvonzóbb tulajdonsága az volt, hogy szeretett élni, a természetet bámulni,
gyerekekkel játszani, az emberekkel együtt enni, egy pohár bort meginni, s ezeken túl szeretett töprengeni, imádkozni, az Írásokat kutatni, szellemi vitát folytatni.
Bármennyire hiszünk a teremtés jóságában, bármen-nyire tartjuk jogosnak a testi és szellemi élet javainak igaz
élvezetét – mégis homokszem került a gépezetbe. Mindkét
síkon nem tudunk egyformán gazdagodni. A mindig szegény és éhes József Attila ezt így vallja meg:
„Sovány vagyok, csak kenyeret
eszem néha, e léha, locska
lelkek közt ingyen keresek
bizonyosabbat, mint a kocka.
Nem dörgölődzik sült lapocka
számhoz s szívemhez kisgyerek –
ügyeskedhet, nem fog a macska
egyszerre kint s bent egeret.”
(Eszmélet, részlet)
A költő valami igazán maradandó, igazán magas szintű
bizonyságot keres. Ezzel ő már túl van a „léha, locska lelkeken”, akik fecsegnek, üresen élvezik az életet, mindent
liberális könnyedséggel vesznek. De túl van azokon a tudósokon is, akik a „kocka” bizonyosságát keresik csak,
akik gazdagok a szaktudományukban, de valahogy a lelki
gazdagságuk mégis hiányos. A világ persze szereti a „léha,
locska lelkek” bulvárhíreit, sőt, az olcsó és giccses spiritualitást, a könnyed és ezoterikus vallásosságot, de a nagyobb bizonyosság már fejfájást okoz neki. S a világ megfizeti a „kocka” kutatását, az empirikusan ellenőrizhető
eredményeket. A költő egyszerre szomorúan, és egyszerre
prófétai elhivatottsággal vallja: nem lehet egyszerre kint s
bent egeret fogni. Neki a nagyobb bizonyosságot ingyen
kell keresnie, azaz szegényen.
Izgalmas módon az életszerető Krisztus is az evilági
szegénységre helyezi a hangsúlyt. Már Betlehemben szegényen születik, egyszerű kétkezi ács volt, majd szegény
tanító, még saját sírboltja sem lesz. Sokat beszél a mammon kísértéséről és az Isten országában való gazdagodás
elsőbbségéről. Ha kell választanom, hogy mitől leszek inkább boldogtalan, Krisztus és József Attila után vallom:
inkább az anyagiakban legyek szegény, mint a lelki kincsekben. A szellemi igénytelenség, a lelki nyomorúság in-

kább tesz boldogtalanná, mint az anyagi gazdagság vagy a
testi jóllét. Be kell látnunk: bármennyire elindulunk mindkét úton a gazdagodás felé, mégsem lehet kint és bent egyszerre gazdagodni. Még ha ennek a fájó miértjét nem is
értjük pontosan (van a sötétségnek is misztériuma), kézzelfogható rossz példákat sajnos látunk. Látunk jó testű
gazdagokat, akik „csődörök és kancák” (Tolsztoj) a maguk
bujaságában.
Látunk arrogáns gazdagokat, akiknek kicsit se fáj a luxus luxusára embertelen összegeket kiadni. Látunk pökhendi gazdagokat, akik lenézik a kultúra, a szellemi igényesség embereit. Persze nemcsak azokat fájó látni, akik
jól menő üzletemberként elmerülnek az élvezetekben, hanem azokat a rendes polgári embereket is, akiknek nem
nagyon hiányzik a magas szintű kultúra, a vers, a vallás, a
rítus, a filozófia. A filozófus Kierkegaard fájdalmasan írja:
számára egyszerűen szívszaggató látni azokat az embereket, akik nem jutnak el az igazi Én szintjére, akik egy „általános” emberi életet élnek, de nem a saját, legigazibb
életüket.
A betlehemi Kisded istállói szegénysége egy programot indít el bennünk. Legyen elég, ami elég. Nyilvánvalóan egyetlen kormány, egyetlen párt sem fogja mondani:
„emberek, akarjatok már szerényebben élni”, hiszen az állami vezetőktől mindig a többet várjuk. De legyen szabad
kimondania a betlehemi Kisdednek, s vele a kereszténységnek: legyen már elég, ami elég. Fontosabb az Isten országában, a szellemi kincsekben való gazdagodás. Ez tesz
inkább boldoggá. Így a Kisded által elindított program
máshová helyezi a hangsúlyt: az ember akarjon csak több
lenni, legyen benne innováció, dinamika, „huzat” – de az
Isten országa kincsei felé. A szegény Kisded megbékít az
evilági szegénységünk felé: megbékít a saját relatív szegénységem felé, meg tudok elégedni azzal, amit az életpályám, a tisztességes bérem ad. Sőt, Klaus Demmer morálteológus szerint arra is képesek vagyunk, hogy egy szinttel
szegényebben éljünk, mint amit az anyagi lehetőségeink
megengednek. Minden keresztényt jellemeznie kell valamilyen fokú önkéntes szegénységnek. Továbbá a Kisded
szegénysége megbékít az olyan vezetők, kormányok felé
is, akik, ha nem is perfektek a pénz igazságos elosztásában, de elősegítik a szellemi gazdagodást. Amikor szavazok, én nemcsak a pénzelosztást, hanem a szellemi kincsek gazdagítását is mérlegre teszem.
De mindezeken túl nem akarom feledni: a betlehemi
Kisded evilágban szegény, de gazdag az Isten szellemi
kincseiben. Bár evilági szegénysége meg tud békíteni evilági szegénységem felé, de szellemi gazdagsága kifejezetten ösztökél, noszogat a szellemi kincsek felé. Krisztus a
szellemi több felé nem hagy békén.
Mikor olvastál egy igazán nehéz lelki könyvet? Milyen
rendszerességgel olvasol verseket, hány verset tudsz fejből? Hol nyitsz ajtót-ablakot a szellemi kincseknek? Kik a
szellemi elited, akiket hallgatsz, keresed az előadásaikat,
prédikációikat? Mit tanulhatnál még?
Papp Miklós
Forrás: https://777blog.hu/2021/12/17/egy-savanyukeresztenynel-semmi-sem-taszitobb-papp-miklos/
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SZÜLETÉSNAPOSOK
Szeretettel köszöntjük előre
januárban
született
testvéreinket!
Kovács Éva (jan. 4.)
Csernus Dorottya (jan. 8.)
Kotán Jonatán (jan. 8.)
Janák Tiborné (jan. 12.)
Magyar Sándorné (jan. 25.)
Ökrös Sándorné (jan. 27.)
Kotán Béla (jan. 28.)

„Boldogok, akiknek útjuk feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak.
Boldogok, akik megőrzik az Ő bizonyságait, és teljes szívből keresik Őt.”
(Zsolt 119,1-2)
Olvastátok az Igét, meghallottátok Isten szavát, és tapasztaltátok az Ő
kedvességét. Múltatok terhét elvette, bűnbocsánatot nyertetek, megszabadított az ellenségtől. Ellát minden lelki áldással. Kiválasztott titeket,
hogy szentek és feddhetetlenek legyetek. Imádkozás és dicséret által az
Úr közelébe kerülünk, és helyreállít minket. Az Úr odafigyel azokra, akik
Őt tisztelik. Az Úr megmutatja az övéinek, hogy különbség van azok között, akik az Urat szolgálják, és akik nem keresik az Úr útját. „Különbség
van az igaz és a hamis között, az Isten szolgája és aközött, aki nem szolgálja Őt.” (Mal 3,18) Az Úr adjon nektek értő szívet és elmét, hogy ne
csak hallgatói legyetek az Igének, hanem cselekvői is, hogy boldogok legyetek!
Lukács Edit

Gyülekezeti alkalmak
Év végi alkalmaink:
Dec. 25. 9,15 imaóra
10 óra Istentisztelet
Dec. 26. 10 óra Istentisztelet
Dec. 31. 18 óra Óévi istentisztelet
Jan. 2. 9,15 imaóra
10 óra Újévi, egyben úrvacsorai istentisztelet
17 óra Istentisztelet

Betegeink
Ádány Mihályné
Pintér Tibor
Simon Lászlóné
Sztasák Mihályné
Tokaji Istvánné
Vétek Ferencné
„Áldjátok az URat mindnyájan ti,
akik az ÚR szolgái vagytok,
akik az ÚR házában álltok éjjelente! Emeljétek föl kezeteket a
szentély felé, és áldjátok az
URat! Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, aki az eget és a földet alkotta!” (134. zsoltár)

Vers

Ő, ki mindenkinél nagyobb

Jön a Megváltó

Ő, Ki mindenkinél nagyobb,
szerény volt és alázatos.
Fényes aranybölcső helyett,
jászolbölcsőbe született,
s övéi közt nem lelhetett,
befogadó szeretetet.
Bár királyok közt legnagyobb,
illette volna fényes trón,
trónja, helyette kereszt volt,
s koronája tövisből font.
Kívánták látni Napkelet,
s távol, Napnyugati bölcsek,
kívánt látványosság helyett,
jászolbölcső és a kereszt,
botrányát tekinthették meg.
Elhaló búzamag volt Ő
áldozata gyümölcsöző
halálából élet fakadt,
mely örök üdvösséget ad.

Jön a Megváltó,
meleggel, fénnyel
tölti be házunk!
Csak jól vigyázzunk,
hogy észrevétlen
el ne haladjon,
s itt ne maradjunk
mi a sötétben!
Szép karácsonyfa
nem elég nékem.
Nem elég semmi.
Jön a Megváltó:
Őt magát vágyom
szívembe venni.
Olyan lesz akkor,
mintha minden nap
karácsony lenne!
Puha jászolként
vár a szívem rád:
Végy, Uram Jézus
lakozást benne!

Schvalm Rózsa

Túrmezei Erzsébet
Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János
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