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A TATABÁNYA–BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA
Számon vagy tartva!

Az Újszövetség első könyve Máté evangéliuma. Máté vámszedő volt, de
Jézus tanítványa lett. Később aztán megírta az Ő szeretett Uráról szóló
örömüzenetet. Úgy is mondhatnánk, Jézus Krisztus földi életének
történetét. Számunkra érdekesen, de ugyanakkor szinte érthetetlenül
kezdődik ez a történet: egy családfával. A zsidó embereknél a családfák,
az úgynevezett nemzetség táblázatok, nagyon fontosak voltak. Létkérdés
volt számukra, hogy vissza tudták-e vezetni származásukat egészen az
ősatyákig, Ábrahámig, Izsákig, Jákóbig. Csak ennek tudatában élhették
meg igazán kiválasztottságukat, hogy ők valakik, és mások is egyben,
mint a többi népek. Ez adott nekik tartást, biztonságot. Így már érthető,
hogy Máté az ő általa írt evangéliumot nemzetségtáblázattal kezdi, amelyben visszavezeti Jézus
Krisztus családfáját egészen Ábrahámig, hogy bebizonyítsa, az Isten Fia egészen belegyökerezett az
emberi nemzetbe. Manapság sok család kutatja a gyökereit, és divatos dolog családfákat készíttetni.
Miért fontos ez sokaknak? Azért, mert az ember tudni akarja, honnan jött, kik voltak az ősei, mi a
múltja. A múlt nélküli, a gyökértelen ember nem tud jelent építeni, sem jövőt teremteni. De nem
mindenki tudja felkutatni évszázadokra visszamenően, hogy hol éltek ősei, kik voltak, mivel
foglalkoztak. Talán közülünk sokan csak hetven, nyolcvan, vagy legfeljebb száz évre tudunk
visszatekinteni. Hát akkor mi is ilyen gyökértelenek vagyunk? NEM! Mert bár lehet, hogy nem tudjuk
azt dédszüleink kik voltak és hogyan éltek, de Bennünket maga az Isten Fia jegyez fel az Ő
családfájába, mégpedig hit által. Jézus családfájában van ugyanis néhány ember, aki nem volt zsidó,
sőt idegen, sőt, lenézett, bűnös ember volt. Ráháb utcanő volt, és mégis ott van Jézus családfájában.
Ruth idegen volt, és mégis bekerült ebbe. Miért? Mert hittek. Mert elfogadták azt, hogy velük
Istennek terve és célja van, és amikor kellett jól döntöttek. Karácsonyt úgy is szoktuk nevezni, hogy a
befogadás ünnepe, mert az, Akit egykor nem fogadtak be a szállásra, be akar fogadni az Ő nagy
családjába, mert neki fontosak vagyunk. Jézus téged is meg engem is nyílván akar tartani, hogy
tudjuk, kihez tartozunk, hogy lássuk: már nem vagyunk gyökértelenek. Hinni kell és dönteni kell
Jézus mellett, hogy végérvényesen és kitörölhetetlenül bejegyezhessen minket az Élet Könyvébe. Ne
felejtsük: gyökértelenekből Isten országának polgárai lehetünk hit által! Karácsony ezt hozta el
hozzánk.
A befogadottság örömében megélt ünnepeket kívánok!
Szilágyi Sándor lelkipásztor
Köszönöm, hogy az életemben a legnagyobb bizonyosság az, hogy Te készen látsz mindent. Nálad
nincs olyan mondat, hogy "majd meglátjuk". Kész terveden mit sem változtatnak világpolitikai
fejlemények, nem függsz globális természeti változásoktól, nem érintenek kellemetlenül negatív
gazdasági fordulatok. Mindent elmondtál már, mindent készen látsz. Engem is annak láttál, amikor
még azt sem tudtam, hogy mit kezdjek az életemmel. Te láttad bennem azt, akivé válhatok, ezért nem
hagytál olyannak, amilyen voltam. Azóta bármit hozzon is az élet, nem félek, mert tudom, nálad készen
van a megoldás, a válasz mindenre, ami engem érint. Sokan a jövőt szeretnék látni, hogy
felkészülhessenek rá, de én már csak Téged szeretnélek nézni. Mert akkor kész leszek, bármi jön.
Ámen (Reformátusok lapja 2013. október 21.)

2. oldal

Túrmezei Erzsébet: KARÁCSONY ESTE
Karácsony este Hangulatok szállnak
Fehér hópelyhek fehér angyalszárnyak
Szelíd melegséggel van szívünk tele.
Aztán megyünk tovább, sötét lesz újra,
csillag nem ég, utunk hóval befújja
bús életünknek dermesztő tele.

Karácsony este Csoda! Vég és Kezdet,
Világosság és Élet született meg,
hol a halál volt csak, naptalan sötét;
Élet, aki az életét letette,
s szent szeretettel magára felvette
a megváltásnak emberköntösét.

Karácsony este… Ó, csak gyermekemlék!
Szívünk kérdezve vár: Emlékszel még?
És éled, újul sok csodás mese.
Aztán megyünk tovább. Reánk tipornak
szürkén a gondok, hogy mit hoz a holnap.
És nem kísér már az emléke se.

Karácsony este! Csoda! Új teremtés!
A kegyelem, az élet megjelent és
kincseivel lelkem, feléd siet.
Egyedül, árván tovább mért haladnál?
Van megtartód, akit ha megragadtál,
kegyelem, élet, minden a tied!

         
Nyár elején férjemmel egy házassággondozói
csendes héten Szépalmán voltunk.
Különös hangulata van ennek a helynek. A
Bakonyban egy hegy tetején áll a szálloda. Távol
mindentől, még térerő sincs.
Kényelmesek a szobák, jók az ételek és ha jó az
idő, nagyokat lehet sétálni.
18 házaspár jött el, Tatabányáról 4, a többiek az
ország minden pontjáról. Voltak Erdélyből és
Kárpátaljáról is.
A csendes hét vezetője Pálhegyi Feri bácsi volt.
A hét témái
pedig az Efezusi levél köré
csoportosultak. Mindennap voltak áhítatok, előadások, csoportos beszélgetések és bizonyságtételek
.Ezek mellett kaptunk egy kis füzetet, amelyet a házaspárok délutáni csendességükben önállóan
dolgoztak fel. Egy igét kívülről is meg kellett tanulni, mert Feri bácsi ezt szigorúan kikérdezte.
Számomra ezen a héten az Ef: 5-14. vált fontossá.
„Ébredj fel , aki alszol, támadj fel a halálból és felragyog neked a Krisztus!”
Támadj fel a halálból!- szólít fel a szentíró. Miért? Hát nem élek? Gondolhatom magamban, hogy
dehogynem. Mozgok, eszem, iszom, alszom- tehát élek. Biológiai módon legalábbis igen. Isten
gondolkodása szerint azonban halott vagyok. És az is maradok egészen odáig, amíg Ő lelke által újjá
nem szül .Vagyis emberi szemmel nézve kétféle életet látunk, testi illetve lelki életet. Isten azonban a
mi testi életünket a halál állapotának tekinti, hiszen Jézus maga mondja követőjének, hogy „temessék
el a halottak halottaikat.”
És mégis a halálból való feltámadás történhet testi és lelki módon is.
Isten megcselekszi az Ő népe életében, hogy halottakat támaszt fel testben .Elizeus próféta
feltámasztja a sunémi asszony fiát. Jézus kihívja a sírból Lázárt és életre kelti Jairus lányát. Ezek a
csodák nem gyakoriak, de megtörténnek, mert az Úr ezek által is erősíteni akarja az Ő népét. Jelek
ezek arra, hogy Ő velünk van, nem hagy bennünket magunkra, szeret, látja szükségeinket,
nyomorúságainkat.
A lelki feltámadás az újjászületés által történik meg.
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Ez a folyamat is csoda, mert nem ember viszi végbe, hanem Isten akaratából történik. Lehet ez az ige
olvasása, igehirdetés hatására, de a megtérés mindenképpen az Isten szavának munkája az ember
lelkében.
Ami közös a testi és a lelki feltámadásban az az, hogy mindkettő Isten szavára következik be. De míg
a testi feltámadás látványos, mondhatjuk kézzelfogható, addig a lelki feltámadás a szívben megy
végbe és a cselekedetek és a megváltozott élet, gondolkodás tesz róla bizonyságot.
Mondhatjuk, hogy feltámadnia annak kell, aki valamilyen formában halott. Az ige azonban arra is
bíztat itt, hogy „ébredj fel, aki alszol!”.Ez a mondat is felszólító. Hogyan ébredhet fel az ember?
Egyáltalán tudatában van-e annak, hogy alszik? Nyilván, ha a testi alvásra gondolunk külső hatás
nélkül nem ébreszthetjük fel magunkat és nem is vagyunk tudatában annak, hogy alszunk. Így én azt
gondolom, hogy a lelki alvás sincs másképpen. Csak Isten lelke tud bennünket felébreszteni és nem
vesszük észre az alvást, legfeljebb annak egyes jeleit.
Elaludhatnak-e a hívők? Szerintem igen. Több helyen is olvashatunk erről a Bibliában. Például Jónás
mélyen alszik Tarsisba menet a hajón. Rossz irányba megy, nem vállalja fel sem cselekedetét, sem
urát mások előtt. Vagy alszanak a tanítványok a Gecsemáné kertben, amikor Jézus mellett kellene
virrasztaniuk és imádkozni, hogy legyen elég erejük elviselni a rájuk váró szenvedéseket.
Tudjuk,hogy mi az eredménye mulasztásuknak: bezárkózás, félelem, tagadás. És elalszik a tíz szűz is,
pedig ötükkel úgy tűnik minden rendben van, lámpásukban van olaj, felkészülten várják a vőlegényt,
okosnak mondjuk őket .Mégsem bírják ébren várni urukat .Számomra azért bíztató ebben a
történetben az, hogy ha valaki lelki módon készen van a vőlegény fogadására, azaz új élete van, lehet,
hogy elalszik élete során egyszer vagy akár többször is , mégis bemehet a menyegzőre, hiszen Ura
ismeri és várja őt.
És hát ott vannak az ébredési mozgalmak, amelyekről úgy szoktak beszélni, hogy az mindig a hívők
ébredésével kezdődik. Egy- két lelkes testvér vagy egy kisebb csoport imádkozni kezd ébredésért és
ennek nyomán előbb a hívők ébrednek fel, aztán nagyobb számú ember tér meg. Nyilván ezeknek a
hátterében is Isten lelkének a Szent Léleknek a munkája áll.
És mi történik akkor, ha feltámadunk a halálból vagy felébredünk? Felismerjük a magunk állapotát,
meglátjuk bűneinket, felismerjük tehetetlenségünket .Kérhetjük Jézust, hogy bocsássa meg nekünk
ezeket, hiszen mi is sokszor rossz irányba haladunk, félünk, bezárkózunk, tagadunk .Akkor Ő elénk
jön, megbocsát, helyre igazít .Szeretetéből következik a kegyelme. mert az Isten szeretet. Én sajnos
hajlamos vagyok arra, hogy az Úrtól nem kegyelmet, hanem büntetetést várok. Ráadásul időnként
fájdalommal tölt el az a gondolat, hogy talán már nem szeret. Pedig gonosz létemre én sem szűnök
meg szeretni gyermekeimet, és én is az Úr gyermeke vagyok! Ő meg nem ember, hogy már ne
szeressen. Jó újra és újra megerősödni az Isten kegyelmében és szeretetében, mert ilyenkor ragyoghat
fel nekünk a Krisztus. Szépalmán Isten igéje által megerősödtem lélekben. (Nagy Andrea)

Debreceni Pál: Szenteste
Dicsérjük a Kisdedet,
Ki a mennyből érkezett!
Isten küldte mihozzánk;
Fellobban a hálaláng
mindegyikünk szívében,
hogy örökkön ott égjen.
Ha lelkünk Rá érzékeny,
átvisz minden nagy vészen.
Adjuk Neki magunkat,
mennyországba eljuttat!
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A K
Kiiáállttóó SSzzóó idei karácsonyi számában egy kis összeállítást adunk közre, Betlehemrekől készült festményeket
mutatunk be, lássuk, hogy a művészek milyennek látták Urunk földre jövetelét. Nézzék a testvérek áhítattal ezeket
a csodálatos alkotásokat és olvassák a verseket!

Óh, karácsony
Óh, karácsony, kövér lakomák,
önámítások, szemfényvesztések
és hamis látszatok fényes ünnepe!
Mi egymásnak visszük az aranyat,
tömjént és mirhát, mert fáradtságosnak
tartjuk már az utat Betlehemig,
s a mennyei Gyermek lélekből lélekbe
sugárzó fénye helyett, csak aranyunk
tompa világa derengeti szomorú arcunk.
A minden földi jóval megrakott fák
alatt szegény, didergő lelkű emberek
ülnek. S a csillagszórós szobákban
nevetés közben is fáj a szív.
Óh, karácsony, csak egy picike
örömmagot vess a szívünkbe:
Megtartó született nekünk!
Füle Lajos

Böjte Csaba: Adventi üzenet
Körülöttem forrong minden! Vitázó politikusok, választásra készülnek, jót akarnak, dicsérik magukat
és szidják egymást. Kapzsi bankárok által felhergelt, fölösleges üveggyöngyök után futkosó, kapkodó
emberek kiabálnak, vagy értetlenül, tanácstalanul néznek maguk elé. És itt vannak a naponta
megfagyó hajléktalanok, a harcot a hitelek súlya alatt feladó vállalkozók, a munkanélküliek, az olcsó
termékeket reklámozó médiák, és sorolhatnám tovább, de minek, hisz mindezt hihetetlen nagy
példányszámban megteszi a sajtó, sok-sok csatornán önti a televízió, a megannyi honlap. Ülök és
látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen, méltósággal, hozzám, hozzánk, mint hajdan
Jeruzsálem falai felé. Megáll, és hosszan néz. Testemben hatalmas félelem remeg. Csak le ne borulj
sírva előttünk Istenünk!
Mindenkinek igaza van! Nem mehet ez így tovább! Tudom az eszemmel, hogy túl sok már a
hazugság, a léha képmutatás. Magam is érzem, hogy jó lenne betörni néhány ablakot, szétverni az
álnokok között. Türelmetlenek vagyunk. Egy értelmetlen, nagyon hosszúra nyúlt diktatúrából jövünk.
Naivan, tisztán indultunk 89-ben, egymás kezét fogtuk, és a sárba borulva több nyelven is együtt
imádkoztunk, boldogan kacagtunk. Akkor értettük, most miért nem értjük egymás nyelvét, vágyát,
álmait? Forrong a világ! Tudom, hogy mindenki jót akar. Jót magának, minél több jót! Mint a
gyermekek veszekszünk ócska babarongyokon, és észre sem vesszük, lassan szabadul el körülöttünk a
pokol. Nem igaz, hogy ez a világ csak sírásból és vérből tisztulhat meg, léphet tovább! Hogy lehetünk
ilyen vakok?
Uram, te hányszor próbáltál összegyűjteni bennünket, mint kotló a csibéit? Jó szóval biztatsz, adtad a
szeretet parancsát, és megmosod könnyeiddel lábainkat. Mindent jóságosan nekünk adtál, élhetnénk
csendesen paradicsomi békességben. Jól feltarisznyáztál, mindenünk megvan.
A föld csodás termékenysége szaporít nap mint nap kenyeret nekünk, és van annyi agyag, kő, hogy
építhetünk mindenkinek házat, tanyát, otthont ezen a földön. Van annyi vasérc, réz, mangán, hogy
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egy-egy autó is jutna a családjainknak. Jut könyv, jó film, tiszta bor és csók, szerelem mindenkinek.
Nem sajnálod tőlünk a boldogságot. És juthat gyermekáldás vagy vér a vérünkből, vagy mint
Józsefnek a te szent akaratodból. Testvérem lásd, van kit szerethetsz, kit otthonodba fogadhatsz, kivel
törődhetsz, kibe beléálmodhatod álmodat. És ültethetsz virágot, platánt, diót, és megéred, hisz jó
orvosaid vigyáznak rád, hogy fád nagyra nőjön és árnyékával enyhet adjon családodnak. Tudósaink,
mérnökeink mennyi kérdésre kerestek, találtak választ az évezredek alatt? Lassan, de biztosan hajtsuk
uralmunk alá a Földet, ahogyan te kérted Istenünk a teremtés hajnalán még a bűnbeesés előtt.
Élhetnénk békés testvéri szeretetben, tudhatnánk, hogy a részigazságoknál fontosabb az élet.
A gonosz kacag. Ugyanazzal a süket dumával jön, ígér minden kőből kenyeret, fogyassz, habzsolj! Ha
kell, ha nem, legyen! És ha leborulsz előtte mindent csak neked ígér, az egész bevásárlóközpontot,
repülőt, jachtot - de minek? És felvisz csodás templomok ormára, sztár leszel, dobd le magad, fürödj a
csodáló emberek tekintetében, hatalmad lesz felettük. Uralkodj, miért vállalnád a szeretet szolgálatát?
Fogyasztás, birtoklás, hatalom. Habzsolva kacagsz, és szétmarcangolod világunkat. Azt hiszed, hogy
győztél, pedig rabszolga vagy. Rosszabb, testvéred farkasa, szép tiszta világunk elpusztítója.
Itt állsz Uram a XXI. századi Jeruzsálem falai előtt, előttünk. Szemedben könnycsepp, és nekem
nincsenek érveim. Mégis arra kérlek, hogy ne bűneinket nézd, hanem újabb adventünkben jósággal
jöjj közénk. Ajándékozz meg érdemtelen gyermekeidet egy újabb eséllyel, egy szép Karácsonnyal.
Istentől áldott adventi megtérést, szent időt kívánok szeretettel,
Csaba testvér

                       
Fadd-Domboriban az idei családos hétvégénken hangzott el Bátky Ida alábbi áhítata. Isten áldja meg Testvérünket
csodálatos, megszívlelendő gondolataiért!
Mennyei Édesatyánk, szerető Istenünk! Mélyen meghajlok színed előtt, és őszinte alázattal kérem,
hogy öntsd ki kegyelmedet, öntsd ki erőd. Légy most itt közöttünk. Köszönjük a golgotai keresztet, a
bűnbocsánatot, az örök életet, az üdvösséget. Köszönjük, hogy most is szólni akarsz hozzánk - Uram te
látod az én gyarlóságom és gyengeségem, de mégis kérem, légy itt közöttünk és szenteld meg
együttlétünket. Ámen
Kedves Testvérek!
Bibliaolvasó kalauzunk szerint ószövetségi napi igeként Dániel könyvét olvassuk. Nagyon szeretem
én is, mert sok történetét gyermekkorom óta a szívembe zártam, képei elevenen élnek bennem. Ezért
is hoztam erre az alkalomra Dániel könyve 2. részének verseit, azt a történetet, amiben Dániel
megfejti Nabukodonozor álmát – nem a jelentését csupán, hanem azt is, hogy mit álmodott a király.
Sándor Endre Imádkozzatok és buzgón kérjetek című könyvéből sokat kaptam ezzel a történettel
kapcsolatban, ezt is szeretném megosztani Veletek. Hallgassuk meg ezt az igét Dániel könyve 2. rész
12-19-ig terjedő verseiből.
"Ezért a király igen nagy haragra gerjedt, és elrendelte, hogy végezzék ki a babiloni bölcseket mind.
Amikor kiadták a parancsot, hogy öljék meg a bölcseket, keresték Dánielt és társait, hogy őket is
megöljék.
Ekkor Dániel okos és értelmes szavakkal fordult Arjókhoz, a király testőrparancsnokához, aki már
elindult, hogy megölesse a babiloni bölcseket. Így szólt Arjókhoz, a király megbízottjához: Miért
adott ki ilyen kegyetlen parancsot a király? Akkor Arjók tudtára adta a dolgot Dánielnek. Dániel pedig
bement a királyhoz, és azt kérte tőle, hogy adjon neki időt, ő majd megadja a magyarázatot a
királynak.
Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot társainak, Hananjának, Misáélnak és Azarjának,
majd irgalomért könyörögtek a menny Istenéhez, hogy e titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai a
babiloni bölcsekkel együtt.
Ekkor a titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban, Dániel pedig áldotta érte a menny
Istenét."
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Sokszor előfordul mindnyájunkkal, hogy erőnk felett való munkánk van, erőnk feletti teher szakad
ránk. Úgy érezzük, összecsapnak a hullámok a fejeink felett, nem látunk kiutat.
A történetben Nabukodonozor király álmot látott. Összehívta a bölcseket, de nemcsak az álom
magyarázatát kérte tőlük. hanem magát az álmot is ki kellett volna találniuk.
A király kérését képtelenség teljesíteni, ezt meg is mondják a bölcsek, ezért halállal fenyegeti őket.
Nagy tragédiája ez a világtörténelemnek, hogy újra és újra előáll egy zsarnok, akinek kezébe kerül
fegyver és hatalom, gondol egyet és kiirtja a társadalom egy-egy rétegét. Igaz, hogy később a
történelem szégyenfoltjává válik, bűne miatt az egész nép vezekel a világ előtt, azok is szenvednek a
megbélyegzéstől és a vádaktól, akiknek közvetlenül semmi részük nem volt a bűnben. De akinek
hatalom van a kezében az mindezzel nem törtődik, élni akar a hatalmával és azt tesz amit csak akar.
Nabukodonozor király képtelen dolgot kért, és minden tudóst meg akart öletni, mert nem tudták
teljesíteni a kérését. Dániel társaival és a bölcsekkel együtt életveszélybe kerül. Azt gondolhatjuk,
ilyennek azért mi nem vagyunk kitéve. – Biztosak lehetünk ebben?!
Kedves Testvéreim! Az ijesztgetés vagy riogatás legcsekélyebb szándéka nélkül szeretném
elmondani, hogy életveszélyben vagyunk! Társainkkal, testvéreinkkel, a világ bölcseivel és tudósaival
együtt! – gondoljunk csak a közelgő szeptember 11-i évfordulóra – veszélyben, életveszélyben az
egyes ember, közösségek, népek, a keresztyénség, a világ.
Mit tesz, mit tehet az Istenben hívő ember?
Dániel bement a királyhoz és időt kért tőle. Elmondta, hogy kérése meghaladja az emberi
képességeket, de ő mégis teljesíteni fogja, mert Isten segítségével ez is lehetséges. Dániel megőrzi
nyugalmát, belső békességét. ("Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben" Zsolt62)
Dániel hiszi, nem azért engedte Isten Babilonba harcolni, hogy ott érje a szeszélyes halál.
Az Ő szíve megértette, hogy életével célja van Istennek. Ez a bizalom megtartja őt békességben,
bölcsességben. Ő megértette, tudja, hogy neki nem a király diktál. Dániel nyugalma kiárad Arjókra a
testőrparancsnokra is. Dániel nem ijed meg, megbízik Istenében. Nincs nagyobb erő mint az Isten
iránti bizalom. Akik bíznak az Úrban, olyanok mint a Sion hegye – megállnak, nem ingadoznak –
mondja a zsoltáros is.
Dániel hívő ember, Ő már tudja, hogy Istennel
függőségi viszonyban van, Istentől függ az élete,
tőle kapott mindent, és Isten törődik vele, tud rajta
segíteni.
Dániel a hitben élő ember megmutatja, hogy élete
egy láthatatlan erőben, Isten erejében gyökerezik.
Mindaz, amit a körülöttünk lévő emberek látnak
csak, az élet nyilvános része, mint a fa lombja, de
aki valóban Istenben gyökerezik, az isteni erőt
sugározva tud kilépni a nyilvános életbe is. Dániel
a "nyilvánosság" számára láthatatlan életet is él:
imádkozik.
Számára nemcsak az az élet, ami látható, hanem
az a titokzatos Istennel való beszéd is, az
imádkozás, ahogy Jézus nekünk is ajánlja "Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba
és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban, Atyád pedig, aki látja amit titokban teszel, megfizet
neked (Mt 6,6)
Az imádságban erősödik meg az Istennel való kapcsolat. Itt történnek az igazán fontos dolgok, itt lehet
győzelmet aratni, itt harcolja meg a hit harcát Dániel is.
Ami később a nyilvánosság előtt győzelemnek tűnik, az térden állva, összekulcsolt kézzel, Istennel
való beszélgetésben születik meg. A belső szoba, a templom, a csendes hely, ahol senki nem zavar,
ahol imádkozhatunk, ott kell legyen mindannyiunk életében, mert Isten Lelke titokzatos erőként
működik, és az emberi lélek is átéli ezt az erőt az imádságban. Dánielnek Isten imádságban jelenti ki
mit álmodott a király.
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De tudjuk, hogy Dániel nemcsak akkor imádkozott, amikor veszélyben volt az életük. "Emeleti
szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott és
magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta." (Dán 6,11)
- Mi vajon könyörgünk mindennap?
- Könyörgünk a Mindenható Istenhez?
- Kérünk erőt nemcsak magunknak, hanem a környezetünk számára is?
A keresztyén ember igazi felismerése az, hogy ne csak a nehéz időkben imádkozzon szívvel, lélekkel.
Dániel társaival együtt imádkozott. Isten irgalmasságát kérik.
Az imádság Isten gyermekeinek páratlan ajándéka.
Az imában hatalom rejlik. Az imádságnak az Istenben való bizalom és hit ad hatalmat, ez
megsokszorozódik azáltal, ha együtt veszünk részt az imádkozásban.
Dániel és társai imádsága ösztönözzön bennünket arra, hogy a katasztrófák, az életveszélyek, a
zsarnokság, a kilátástalanság idején ne nyugodjunk bele a sorsunkba, hanem együtt emeljük fel
szavunkat az Élő Istenhez. A közös imádság megsokszorozza erejét Dánielnek, az Istennel való élő,
állandó kapcsolata, a Belé vetett bizalom bátorságot, tettrekészséget is ad. Nemcsak a
testőrparancsnokkal beszél, bemegy a királyhoz is: imádsággal és cselekedettel is megmentője
nemcsak társainak, hanem a környezetének, a bölcseknek is.
Azt hiszem fontos és hangsúlyos az is, hogy nyugodtan időt kér, aztán hazamegy a társaihoz, a hívő
közösségébe és együtt imádkoznak.
Mi mit tennénk egy életveszélyes helyzetben? Megtudnánk-e őrizni a nyugalmunkat? Tudnánk-e,
hogy a közösségünkben lehet és kell irgalomért könyörögni a menny Istenéhez?
Így olvassuk: "Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot társainak, Hananjának, Misáélnak és
Azarjának, majd irgalomért könyörögtek a menny Istenéhez, hogy a titok miatt ne vesszenek el Dániel
és társai a babiloni bölcsekkel együtt. Ekkor a titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban.
Dániel pedig áldotta érte a menny Istenét.
Isten neve legyen áldott
örökkön örökké,
övé a bölcsesség és a hatalom.
Ő szabja meg a különböző
időket és alkalmakat.
Királyokat taszít el,
és királyokat támaszt.
Ő ad bölcsességet a bölcseknek
és tudományt a nagy tudósoknak.
Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat;

tudja, mi van a sötétségben,
és nála lakik a világosság.
Magasztallak és dicsőítlek én
téged, atyáim Istene,
mert bölcsességet és erőt
adtál nekem,
és most tudtul adtad,
amit kértünk tőled,
tudtul adtad nekünk a király dolgát.
(Dán 20-23)

Anélkül, hogy ennek a csodálatos imádságnak minden sorát, szavát elemeznénk, néhány dolgot mégis
szeretnék a testvérek szívére helyezni.
Dániel áldja Istent, felismeri és elismeri, hogy Övé a bölcsesség, Övé a hatalom. Semmit nem
tulajdonít a megfejtett álommal és jelentésével kapcsolatban magának.
Mi is elismerjük sokszor Isten hatalmát és segítségét, de még ezért is szívesen megveregetjük saját
vállunkat.
Nem így Dániel! – Ő Isten nevét áldja örökkön örökké! (Nemcsak közvetlenül a bajból való
szabadulás után) Boldogan vallja, hogy Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a tudósoknak"...
A tudomány eredményeit sokan nagyra tartják és elismerik – olyanok is, akik nem fogadják el –
ellentétben sok tudóssal –, hogy Isten az, aki feltárja a mélyen elrejtett titokat.
A világ sötétségben tapogatódzik és botorkál, a sötétség erői garázdálkodnak, de mi felismerhetjük,
megláthatjuk mi van a sötétségben és hogy Istennél lakik a világosság.
Mindannyian láthattuk és láthatjuk a világ életében és megtapasztalhattuk magunk is, hogy királyokat,
hatalmasságokat, hatalmi rendszereket taszít le Isten, örökkévalónak hitt trónjaikról.
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Ő szabja meg az időket és alkalmakat, a fogságok és elhurcoltatások idejét is, kezében van a
szabadulás is –, mert egyszer véget ér a fogság és eljön a szabadulás, a könyörgés pedig nem
hiábavaló; az egyes ember és a közösségek könyörgése – meghallja az Úr! és ad bölcsességet
mindenkinek, aki tőle kéri az erőt is, és válaszol és tudtul adja, amit kérünk Tőle – mindeközben az
igaznak buzgó könyörgése feltartóztathatja a pusztítást, mi pedig magasztalhatjuk és dicsőíthetjük
Dániellel együtt a menny Istenét! Ámen

                
Nekem nagy ünnep a karácsony...
Nekem nagy ünnep a karácsony,
a megváltás nagy művét látom.
Lelki szemmel nézem a gyermeket,
Kit fent imádtak angyalseregek.
Ki egyedül volt méltó földön, s mennyen,
hogy Istentől egy könyvet átvegyen,
és feltörje a titkos pecséteket,
melyre más még rá sem nézhetett.

Karácsony, a megváltás kezdete,
a szegénység, a nyomor érzete
veszi körül. Jászol, menekülés,
a hontalanság, a meg nem értés.
Ő lehozta a mennyet magával,
Őt várta a gyűlölet hadával.
Mi hozhatta le és mi késztette?
Nagy sírással siratták a mennybe...

Titkok könyve, titkok pecsétje.
A vének leborultak Előtte,
imádták és új éneket mondtak.
Hitszemmel látom az angyalokat,
ahogy kisérik a megnyílt égig.
Milyen súlyos fájdalom futott végig.
Elhagyta a mennyek örök honát
és felvette a földnek nyomorát.

Az ember bűne, elveszett sorsa,
hogy útját mennybe irányítsa.
Nem állhatott fel, mert el volt veszve jött, hogy keresse. Jött, hogy megmentse!
A pecsét feltört, csodás nagy titkok.
Részesei lesztek, ha hittel bírtok!
Krisztus földre jött, az út nyitva áll.
Aki az Őve, az hazatalál.

Ez a karácsony titka, története.
Az a kis Gyermek a lelkem élete.
Erő árad belém míg nézem,
értem is lejött és szeret - érzem.
Első, mi fogadta, jászol és szalma,
végső tárgy mit érintett: keresztfa.
És nekem a karácsony mégis drága,
itt kezdődik a megváltás munkája!
Balatonné Koszta Vilma
Ne szégyelld!
„Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő foglyát, hanem szenvedj velem
együtt az evangéliumért, Isten ereje által.” (2Tim 1,8)
A szégyen a hiány következtében lép fel, többnyire mulasztás, valami elmaradt dolog, halasztgatás
miatt lép fel. Hazugság és bűn miatt is érezheti magát úgy az ember. Fizikai hiány miatt is lehet
szégyenérzetünk, például a meztelenség is ilyen. Kisgyermeknél biológiai jelei is vannak a
szégyennek, mint a lehajtott fej, az elpirulás és szemlesütés. Ma a felszínen talán sokkal kevésbé
szemérmesek az emberek, még komolyabb bűnök miatt sem szégyellik magukat (legalábbis
láthatólag). Amikor régen valakire rá akartak pirítani azt mondták: szégyelld magad!, ma már nem
hangzik el ilyen az iskolákban.
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Régen inkább a rosszat, a bűnt, a mulasztást szégyellték, mára talán inkább a jót, az erkölcsileg
fontosat is. A Timóteusnak írt levélben arról van szó, hogy az evangéliumot is lehet szégyellni. Lehet?
Hiszen abban mi a rossz? Mi a szégyellnivaló? Jó hír, jó üzenet, örömhír. Mit lehet ezen szégyellni?
Mégis azt látjuk, hogy lehet. Pál egy személyes vonatkozást is ír Timóteusnak: ne szégyellje őt, aki
börtönben van. A Jézus melletti kiállás gyakran szül ilyen nehézséget. Mások pedig azért mondják,
mert el akarják kerülni a gyengeség látszatát. Aki hívő az gyenge, hiszen nem tud magában megállni.
A hit megvallása is néha nehézséget okoz még akkor is, ha nem származik hátrányom belőle. Egy
alkalommal egy főiskolai bibliakört hirdető plakátunk „túl jól” sikerült, pedig csak annyi volt a rikító
piros plakáton: Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó, s kicsiben a bibliakör időpontja és helyszíne. Az
egyik tanár dühödten tépkedte le a plakátokat és kezében az összegyűrt papírokkal üvöltözve kérdezte
az egyik előadáson, hogy ki tud erről a szektáról? És a bibliakörösök nem merték jelezni: mi vagyunk,
annyira megijedtek a felmérgesedett tanártól. Aztán tisztázódott, hogy csak szerény reformátusok jól
sikerült figyelemhívó plakátjáról van szó. De a megtorlástól való félelem erősebb volt a hitvallás
erejénél. Vajon te nem találkozol ma is hasonló helyzettel? (Bölcsföldi András)

     
A nyári, családos alkalmunkon Fadd-Domboriban a keresztény jellemvonásokról tanultunk, hallgattunk meg
előadásokat és áhitatokat. Beszélgettünk a megigazulásról, mint a kereszt értelméről, az alázatról, mint a kereszt
munkájáról, az állhatatosságról, mint a kereszt diadaláról. Az októberi gyülekezeti hétvégénken Balatonfüreden is
folytattuk az elmélyedést. A lelki ajándékok és a Szentség megismerése mellett, testvéreink szolgáltak az önismeret,
a kísértés - ellenállás, a hit és az irgalmasság keresztény értékekről. A most következő összeállításban az Ő
szolgálatukat olvashatjuk el, az áhitatok elhangzásának sorrendjében.
Cseh Gyöngy: Önismeret /2 Mózes 3:1-15; 4:1-17/
Mózes az Ószövetség egyik legjelentősebb személyisége, Jézus előképe,mint közbenjáró. Élete
háromszor 40 évre osztható, a fenti igeszakasz elhívatásának történetét írja le. Egyiptomban
kiváltságos herceg, ahol megtanították mindenre, amire csak akkor, ott lehetett. / Apcsel 7:22 / Itt
még önjelölt szabadítóként, indulataitól vezérelve cselekszik, gyilkosként menekülnie kell.
Élete második 40 éve Midján földjén zajlott, ahol egy teljesen más életforma, más nép és feladat várt
rá. Családot alapított, pusztai életmódot folytat, apósa juhait legelteti. Ekkor kerül sor a Hóreb
hegyénél Istennel való személyes találkozására. Mózes személyesen eddig nem ismerte Istent, hallott
Róla, mint „ atyái Istenéről”, de családját sem ebben a szellemben neveli.
Isten hívása a „csipkebokor csoda” figyelem felkeltéssel kezdődik. Mózest személyesen, a nevén
szólítja meg az ÚR. A Szent jelenlétében félelem fogja el Mózest, tudja, olyannal áll szemben, akivel
még sohasem találkozott, nincs Hozzá hasonló. Bűnösség, alkalmatlanság, tisztátalanság tudata,
érzése járja át. Megretten a megbízatástól, vonakodik igent mondani. Elviselhetetlenül nehéznek
tűnik, mikor Isten feladatot bíz valakire. / Jeremiás, Ézsaiás / Az egyiptomi bölcsesség, kiválóság itt
már semmit sem ér, porba hullik minden önigazsága. Még jobban megretten, mikor látja, hogy Isten
nem tágít, komolyan gondolja elhívását. Mózes kifogásaiban ott a felismerés, hogy ki is ő, milyen is ő
valójában...Egy ilyen alakkal akar Isten valamit? Félelem, kétségek, kérdések...
Isten jelenlétét, erejét, támogatását és vezetését ígéri Mózesnek. Isten szava, kegyelme az, ami igazi
bűnbánatra indítja, meggyőzi és átformálja őt. Már tudja, ki ő Isten előtt, de még nem tudja, ki ő
Istennel. Az Egyiptomból való szabadulás megtapasztalása, az ÚR jelenléte révén egyre jobban
megismeri Istent és önmagát is. / 2 Mózes 15:2 / Mózes kapcsolata Istennel egyre jobban elmélyül,
amely alapjaiban formálja át, olyannyira, hogy minden embernél alázatosabbnak ismerték már őt
később. / 4Móz. 12,3 /
Az önismeret a világ szerint is fontos. Kurzusok, tréningek, könyvek tömkelege szól erről. Az Isten
nélküli világban azonban az önismeret önmegértés, önmegvalósítás és érvényesülés vonalán mozog.
Szól a személyiség összetevőiről, a viselkedés rugóiról, a társas viselkedésről, az emberi
szerepekről , a gyermekkori élmények hatásáról a viselkedésre. Bármennyire is a lélek mélyébe akar
tekinteni, csak a felszínt érinti, a viselkedés szintjén vizsgálódik és önigazolásra használja a
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felfedezéseit. Nem érinti az ember legbenső részét, a Biblia által megnevezett szívet, amely az ember
központi szerve; az értelmet, érzelmet, akaratot, motivációt egyaránt magába foglaló döntési
központot.
Az ember folyamatosan alá-, vagy túlbecsüli értékeit, hibáit, lehetőségeit, korlátait, önmagát és
másokat. A felszíni változtatással, a viselkedés javítgatásával nem változik az ember szíve,
motivációja, ami mozgatja tetteit, érzéseit, egész életét.
Nem kívülről befelé történik a változás. Nem az teszi az embert tisztátalanná, ami bemegy,
hanem ami kijön a száján, vagyis ami a szívében van. Az embernek új szívre van szüksége. Nem jut el
önmagától helyes, igazi önismeretre. Csak sekélyes, torz, felszínes lesz az. Rossz tükörbe néz az
ember, ha saját magát kellene megítélnie, akkor nem ítélné el önmagát. Csalárdabb a szív mindennél,
kicsoda ismerheti azt? Csak az ismer igazán, Aki alkotott. Valódi arcunkat, szívünket csak Isten
fényében, tükrében láthatjuk meg! Előbb helyes Istenismeret, ebből származik a helyes önismeret,
ebből pedig a helyes cselekvés. Istent megismerni csak Tőle magától, a Szentírásból, Jézus
Krisztusban lehet! Isten tud nekünk új szívet adni, melyben már helyes a motivációnk. Isten kegyelme
szüli az igazi bűnbánatot, amely azt jelenti, hogy meglátom, nem olyan vagyok, amilyennek
gondoltam magamat, nincs bennem semmi jó. Olyan vagyok, amilyennek Isten lát és mond. Minél
közelebb, mélyebben megismerjük Istent, annál jobban meglátjuk bűnös természetünket. Ugyanakkor
Krisztust is egyre jobban megismerjük, azt, hogy mit tett értünk a kereszten, így egyre hálásabbak
leszünk. Fontos megismerni azt is, hogy ki vagyok Krisztusban? Hogy Őérte Isten gyermeke,
örököstársa, mennyei állampolgár lettem. Ez ad igazi önazonosságot. E mellet egyre inkább tisztában
kell lennünk képességeinkkel, személyiségünkkel, ajándékainkkal, hogy ezeket Isten szolgálatába
állítsuk. Pál apostol mindent kárnak és szemétnek ítélt, mert tudásában, pozíciójában, fontosságában,
tehetségében bízott, érdemszerző jó pontnak tulajdonította ezeket. Miután Isten elhívta, megismerte Őt
és helyes önismeretre jutott, már önmagának nem számított semmit érdemet, egyedül Krisztusban
bízva egész életét az Ő szolgálatába állította.
Csak Istennel vagyunk képesek megtenni, amit Ő ránk bízott! Kényszerű függésben kell lennünk
Istennel, ami ellen a mi bűnös természetünk annyira lázad! Ha megtanulunk Isten erejéből, hitből élni,
akkor az elvezet a helyes önismeretre, békességre és alázatra. Amíg a magunk erejében bízunk, addig
csak büszkeség, csüggedés, önámítás lesz osztályrészünk. A hívő élet állandó bűnbánat és
megtérés,melynek során egyre mélyebben megismerhetjük Istent és önmagunkat is.
Szükséges a kísérthető területeink, ránk jellemző bűnök megismerése is, hiszen életünk végéig a
hit nemes harcát kell harcolnunk. Jézus ígérte, hogy a Szentlélek elvezet bennünket az igazságra, így a
helyes önismeretre is. A hívő ember kiváltsága és felelőssége is megismerni Istent és saját magát.
Életünk fő célja: megismerni Istent, ez az örök élet! Ámen.
Perjési Attila: A hitről (1Móz 22,1-19)
Kedves Testvéreim,
ennek a jól ismert igeszakasznak az alapján azt
szeretném, ha elgondolkodnánk a hitről.
Három kérdésre keressük a választ:
 Mi a hit, miért fontos?
 Mi jellemezte Ábrahám hitét?
 Milyen a mi hitünk?
1. Az emberek ma is – mint feltehetően minden
korban – rengetegféle dologban hisznek. Hogy
kiigazodjunk ebben az útvesztőben, a Bibliához,
Isten szavához fordulunk: hol az igazság, mi
nevezhető valójában hitnek? A Biblia ad erre meghatározást, a legismertebb talán a következő:
„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.”
(Zsid 11,1)
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Ez a meghatározás azonban a teljes Szentírás alapján kiegészítésre szorul: csak olyan dologban
érdemes reményteljesen bizakodni, aminek a bekövetkezését Isten megígérte. Ugyanígy igaz az is, ha
valamit nem is látunk, de Urunk azt mondja, hogy az van – például a mennyország – akkor azt
nyugodtan, teljes meggyőződéssel hihetjük és hirdethetjük is.
Ahogy 231. énekünk 1. verse mondja:
„Uram, a te igéd nekem A sötétben szövétnekem;
Mind igazak és ámenek, Amik szádból kijöttenek,
Azért amit nem látok szemmel, Béveszem szavadra hitemmel.”
De egyáltalán miért fontos az Istenbe vetett hit? Erre is a Szentírás adhat választ:
„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő
van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” (Zsid 11,6)
Igen, a hit alapvető fontosságú. Senki nem kedves Isten előtt, aki nem hisz. Minden ember Isten
ismerete nélkül, tőle távol, hitetlenül születik. Így is halnánk meg, ha maga az Úr Jézus Krisztus nem
gondoskodott volna arról, hogy megismerhessük az Atyát, az Ő ránk vonatkozó akaratát. Krisztus
azonban eljött, tanított, gyógyított, jót tett, majd meghalt azért, hogy mi új életet kaphassunk és
Istennek tetsző életet élhessünk:
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)
A Krisztus bűntörlő áldozatába vetett hit tehát az Istennel való zavartalan és örökké tartó közösség
alapja.
Fontos még tudnunk, hogy önmagunktól nem juthatunk hitre, bármennyire is szeretnénk. Isten
Szentlelke nyitja meg a szemünket és fülünket, hogy megérthessük és igaznak tarthassuk mindazt,
amit a Szentírásban olvasunk, illetve amit az igehirdetésben, a Róla szóló bizonyságtételekben
hallunk. Maga a hit is Isten ajándéka:
„Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat.” (Hós 2,22)
A hitről születtek olyan közszájon forgó megfogalmazások is, mint pl.: A hit az a kinyújtott kéz,
mellyel átvehetjük Isten ajándékait. Valóban, csak akkor kaphatunk mennyei ajándékokat, ha érezzük,
mennyire nincstelenek vagyunk Isten nélkül és könyörgünk ezekért. Ha nem érezzük lelki
szegénységünket, miért lenne szükségünk Istenre?
Egy másik megfogalmazás szerint a hit az az érzékszervünk, mellyel felfoghatjuk a mennyet, a
láthatatlant, a transzcendenst. Bizony, így van ez. Ahogy bekötött szemmel hiába szagolgatunk egy
egyébként gyönyörű festményt, nem tudjuk érzékelni, mert az csak szemünkkel lehetséges, úgy földi
életre szóló érzékeinkkel hiába próbálunk információkhoz jutni Istenről, mert az csak hit által
lehetséges.
2. Tekintsünk most Ábrahám hitére. Amiről itt olvasunk, az a megélt hit. Ábrahámnak már sokéves
tapasztalata volt Istennel járva. Megismerhette Isten hatalmát, hűségét, szeretetét. Tudott bízni benne.
Minden földi valószínűség ellenére Isten ígérete alapján gyermeke született 100 éves korában. Ott állt
mellette Izsák, mint bizonyíték minderre.
Most Isten olyat kért, mint soha előtte: Izsák feláldozását. Amellett, hogy rettenetes, nagyon nem
logikus kérés: Isten azt ígérte neki, hogy megszámlálhatatlanul sok utóda lesz. Ennek jeléül adta neki
az Ábrahám (sok nép atyja) nevet. Isten ha kimond valamit, az olyan, mintha már meg is valósult
volna. Ez most mégsem fog? Ábrahám ismerte annyira Istent, hogy tudta, ez lehetetlen:
„Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az,
aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott: „Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak
nevezni”. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is
kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett.” (Zsid 11,17-19)
Nem könnyű azonban így sem feldolgozni egy ilyen helyzetet. Ábrahám is kapott Istentől 3 nap
gondolkodási időt, míg odaért Mórijjá hegyéhez. 3 gyötrődéssel, szenvedéssel teli napot. Ezek
elteltével már hitében megerősödve így tudott szólni szolgáihoz:
„Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk
hozzátok.” (1Móz 22,5b)
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Fiának pedig ezt tudta mondani jó szívvel:
„Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam.” (1Móz 22,8b)
3. Kedves Testvérem! Ne félj, csak higgy! Isten nem mindenkitől kér ilyet. Amit kér tőlünk, arra
pedig igaz, hogy:
„Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket
erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el
bírjátok azt viselni.” (1Kor 10,13)
Ha Isten útján jársz, találkozhatsz próbatételekkel. Gyakran döntened kell, hogy egy-egy helyzetben
milyen megoldást választasz, milyen úton jársz? Vannak olyan utak, amiken járva ugyan senkit nem
botránkoztatsz meg, hiszen „mindenki így csinálja”, ráadásul kényelmes is, te azonban tudod már az
Ige alapján, hogy az Isten szerint nem helyes így cselekedni. Mit teszel? Letérsz Isten útjáról, vagy
vállalod a z azzal járó nehézségeket? Mielőtt döntenél, jó, ha tudod: A próbákra nem Istennek, hanem
nekünk van szükségünk. Isten mindent tud, nekünk azonban tapasztalatokra van szükségünk ezen a
téren is. Meg kell ismernünk, hogy ha ragaszkodunk Istenhez, ha hűségesen kitartunk mellette, mindig
számíthatunk rá. Megtart a legnehezebb helyzetekben is. Ez a hitbeli erősödés, a felnőtté válás útja.
Ábrahám és fia hite megpróbáltatott, de sokat erősödött a történtek után. Nekünk is végig kell járnunk
a hit és engedelmesség próbáit ahhoz, hogy saját meggyőződésből mondhassuk: Isten nem hagyott el
soha, mindvégig velem volt! Ámen.

Perjési Judit: A kísértésről (1Móz 39. rész)
Kedves Testvérek,
a tudomány és a kultúra területén rengeteg dolog
van, amit nem ismerünk, amiről fogalmunk sincs,
mégis remekül élünk így is. Nem hiányoznak
ezek az ismeretek a hétköznapi élethez.
De tudni azt, hogy mi a jó, vagy mi a rossz? Mi
vezérlejen
bennünket
döntéseinkben,
cselekedeteinkben? Ezek fontos kérdések
mindenki számára, azonban erre nincs általános
szabály, vagy definíció. Sem parancs, sem szokás
nem vezérel bennünket egyértelműen. Nagy
dilemma ez a világban.
József Attila is így teszi fel a kérdést versében: „Miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis!
Miért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.”
Látjuk, hogyan működik a világ: Istentől elszakadva, tőle függetlenül él az ember. A maga ura akart
lenni, hát ennek issza a levét mind a mai napig. Hiába a „Ne lopj!” parancs, szinte dicsőség az
adócsalás. „Ne ölj!” – mondja Isten, de míg mi jóllakottan heverünk, éhezik a fél világ; életek millióit
pusztítjuk el abortusszal. „Ne paráználkodj!” – modern világunkban nem kötnek házasságot, a szingli
életforma pedig mást nem is tesz lehetővé már, csak ilyen formán élheti ki az ember a vágyait. „Ne
kívánd más vagyonát...”: akár eladósodva, kölcsönök árán is, de mindenki arra törekszik, hogy neki is
meglegyen mindene, amivel mások rendelkeznek.
De nyugodtan tegyük fel ezeket a kérdéseket magunknak is! Nekünk, keresztényeknek milyen
válaszaink vannak erre: hogyan kell élni? Pünkösdkor is ezt a kérdést teszik fel Péternek az első
kereszténnyé vált hívek: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?”.
Ugyanis a mi hitünk nem egy szép elmélet, amiben gyönyörködni kell, hanem maga az élet egész
valójában. Jakab apostol is ezt fogalmazza meg levelében: „...a hit halott cselekedetek nélkül.” (Jak
2,26)
Tehát nagyon fontos, hogy mi határozza meg a cselekedeteinket, milyen célok vezérelnek minket. Mi,
vagy inkább: ki áll a cselekedeteink mögött? Jézus Krisztus maga?

13. oldal

Tudjuk, hogy ki a mi Istenünk, mit tett Jézus? Mi a kívánság, ami el akar téríteni Isten útjáról?
Egyáltalán észreveszem, hogy valami megkísért, vagy esetleg fel sem tűnik? A világnak nem tűnik
fel, de nekünk fel kell, hogy tűnjön! A kívánság ugyanis jön és ez biztos. A kísértő dolgozik,
méghozzá nagy intenzitással, fáradhatatlanul! Így történt ez Kain és Ábel esetében is. Ezért
figyelmeztette Isten Kaint: „...a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.”
(1Móz 4,7) De Kain nem akart uralkodni rajta, így a kísértő hatalmába kerítette és gyilkossá lett. A
kísértés veszélyére és a mögötte álló kísértőre hívja fel a figyelmünket Péter apostol is: „Legyetek
józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen
el”. (1Pt 5,8)
Látjuk, hogy uralkodnunk kell a kísértéseinken, vágyainkon, mert különben a Sátán uralkodik el
rajtunk. De hogy lehetséges ez? Nézzük meg József esetét, melyről alapigénk szól.
József bár rabszolgaként élt, nyugodt volt. Volt neki békéje, ereje, tette a dolgát, még hozzá jól!
Semmiképpen nem akarta megcsalni az urát anyagilag sem, pláne nem akart a feleségével hálni. Azt
látjuk, hogy ez teljes természetességgel benne volt a gondolataiban és ezért így is cselekedett.
Ráadásul egy megelégedett, boldog ember volt. Pedig ha jól belegondolunk, nem sok oka volt rá, hisz
rabszolga volt, jog és vagyon nélkül. „De az ÚR Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedveltté
tette...”. (1Móz 39,21) József pedig az Úrral volt. Tehát ki határozta meg József cselekedeteit? Ki volt
a gondolatai mozgatórugója? Maga ISTEN! Miért tudott uralkodni a kívánságain? Mert az Úrral volt.
Mai szemmel különösen érdekes az eset, mert Józsefnek nem is volt felesége, akihez hűségesen
ragaszkodhatott volna, tehát „csak” Istenhez lehetett hű. Azonban csak az Istenhez való hűség lehet
hűségünk megrendíthetetlen alapja minden emberi kapcsolatunkban. Ezért van az, hogy az
Ószövetségben a „paráznaság” szó első renden nem a házastársi hűség megtörését jelenti, hanem Isten
és az Ő népének megromlott viszonyával kapcsolatban merül fel.
Látjuk a Bibliából, hogy Izráel népe az egyiptomi szabadulás után, a szövetségkötést követően is
gyakran hűtlen volt Istenéhez, nem Istennel járt.
De József kivétel volt, Isten kiválasztottja, aki mindvégig hű marad Istenhez. Isten pedig közvetlenül
szólt hozzá, álomban jelentett ki neki dolgokat.
(Nem tartozik témánk fő üzenetéhez, de érdemes elgondolkodnunk azon, hogy József honnan hallott
Istenről, egyáltalán honnan volt fogalma a Teremtőről, mikor még nem is volt írott Biblia, nem volt
templom és papok sem voltak? Hát ki mástól, mint az apjától, Jákóbtól, és népétől, akik körében élt.
Nem általános hitigazságokat ismert ő, hanem apjának és rokonságának Istennel megélt és átadott
tapasztalatai alapján alakult istenképe, innen tudhatta, mi Istennek tetsző és mit utál az Úr. Komoly
figyelmeztetés ez a mi számunkra, hogy gyermekeink tanítása és a személyes példamutatás nem
hiábavaló. Ugyanakkor ki gondolta volna Józsefről, erről a hencegő gyerekről, hogy Istennek ilyen
komoly embere lesz? Az ő példája reménységet adhat gyermekeinkre nézve, ha még nem is látjuk
rajtuk, hogy beérne az elvetett mag.)
Tehát most már levonhatjuk a következtetést, hogy József egy módon tudott ellenállni a kísértésnek:
úgy, hogy Istennel volt. Istent követte, tőle kapott útmutatást, támogatást arra, hogy mit cselekedjen.
Nem magától cselekedett, nem magára hagyatkozott és nem is az akkori világra.
Szív – gondolat – cselekedet – cél: hol van mindebben Isten? Ezen gondolkodjunk.
Most nézzük, hogy mi a helyzet velünk, úgy 3800 évvel József után? Eltelt jó néhány év, de vajon a
helyzet változott-e?
Azt mindnyájan érezzük, hogy állandó kísértésnek vagyunk kitéve a szívünk által, mely tele van
kívánsággal. A 2000 éves kérdés sem változott: mit tegyünk? Mit tegyünk, hogy a helyes úton
járjunk?
Jézus maga mondja: „...a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések,
paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások.” (Mt 15,19)
Az alapvető kérdés tehát az, hogy ki uralkodik a szívünk felett? Születésünk szerint mi vagyunk a
szívünk urai és az, aki a rabságában tart bennünket, vagyis a Sátán. Ezért eredménytelen minden
javítgatási kísérlet, újjászületésre, teljes szívcserére van szükségünk ahhoz, hogy megérthessük és
követni tudjuk Isten akaratát. Te Istenhez tartozol? Tudod ki a te Istened? Ha megtörtént a szívcsere
az életedben és átadtad Jézus Krisztusnak, akkor az Atya gyermeke vagy!
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Akkor jó kezekben vagy és van esélyed arra, hogy ellenállj a kívánságnak: „Engedelmeskedjetek azért
az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” (Jak 4,7)
Mi ennek a folyamata?
1. Eljutni Jézushoz, elfogadni Őt Urunknak:
„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és
szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek.” (Jak 4,8)
2. Könyörögni magunkért és másokért, ahogy Pál is tette:
„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda
testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz...” (Róm 12,12a)
3. Isten szerint kezdünk gondolkodni:
„...változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami
jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm 12,2b)
4. Az eredmény:
„Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom; bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem
emlékezem meg.” (Zsid 10,17)
Most már elmondhatjuk, hogy amit tudni szeretnénk, hogy mi a jó és mi a rossz, valóban nem szabály
mutatja meg nekünk, hanem maga Isten, mégpedig annak, aki követi Őt.
5. A feladat a folyamatos követés:
„Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé
lennem.” (Jn 3,30)
Tehát Isten formál, miközben követem.
Megtanulunk újra kommunikálni, más nyelvet
beszélni, más céljaink lesznek, ennek
következtében mások lesznek a cselekedeteink,
és mi is boldogok és nyugodtak leszünk, mint
József.
Természetesen
mindig
lesznek
kísértéseink, de a feladat adott: újra és újra
közeledni Istenhez! Ezt nem lehet elégszer
ismételni, de mint tudjuk, az ismétlés a tudás
anyja!
Korábban azt mondtam Józsefről, hogy ő Isten
választottja volt, olyan ember, akihez az Úr közvetlenül szólt. Az evangélium ma az, hogy Isten új
szövetségében ezt a kiválasztást kiterjesztette rád és rám is, lehetővé téve számunkra az Ő követését.
Feladatunk is hasonló Józseféhez:
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” (Jel 2,10b) Ha ez van a szívünk hústábláira
írva és nem más, akkor célba érünk itt a földön és majd odaát is. Ámen.
Fábián-Lukács Judit: Irgalmasság (Luk 10:25-37)
Az elmúlt héten szombaton, Budapesten jártam Borcsinál, a kisebbik lányomnál, amolyan anyáslányos napot tartottunk, sétáltunk, vásárolgattunk, ebédeltünk, jártuk a várost. Bármerre is
kódorogtunk,- parkokban, aluljárókban, sétáló utcákban, villamoson, metrón - mindenhol
hajléktalanokba ütköztünk. Őszintén megmondom, hogy a végén egyik - másiktól már nagyon
viszolyogtam, háborgott a lelkem, hogy jelenlétükkel "elrontják" a mi csodálatosnak ígérkező
napunkat. Nem igazán adtam hangot ennek az érzésemnek, de hazafelé a vonaton, bizony megülte a
lelkemet az én lelketlenségem. Imádkozni kezdtem, hogy a felismert könyörtelenségemet,
szívtelenségemet gyógyítsa meg az Isten. És az Úr, meghallgatva kérésemet egy történetet küldött
nekem: Lk 10:25-37.
Nem kell nagy képzelőerő, hogy magunk előtt lássuk a helyszínt. Mint mond Jézus? "Egy ember ment
le Jeruzsálemből Jerikóba…” Jeruzsálem és Jerikó között a szintkülönbség ezer méter, és a távolság
harminc kilométer.
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Teljesen kopár, meredek kőhegyek, az út tele kanyarral, a puha kőzetben sok barlang van. Ez az
útvonal volt akkor a rablóknak a paradicsoma. Nem is akármilyen rablók voltak ezek, hanem az
úgynevezett zélóták, egy szélsőséges nacionalista csoport tagjai, akik azt tekintették céljuknak, hogy
minél több rómait eltegyenek láb alól. Olyan szegénylegény félék, olyan betyárok voltak, akiknek
valamiből fenn kellett tartaniuk magukat, és a gazdagabb, kereskedőnek látszó, utasokat gyakran
megtámadták. Néha válogatás nélkül is leütötték a járókelőket és elvettek tőlük mindenüket, amit
lehetett. Azt mondják: egyedül nem is indult el senki erre az útra, összevárták egymást, és kisebb
csapatokba, vagy nagyobb karavánba verődbe mentek az emberek Jeruzsálemből Jerikóba, vagy
Jerikóból felfelé Jeruzsálembe.
A történetben azonban nem emberek csoportjáról van szó, hanem egy-egy emberről. Sietős
emberekről, akiknek nem volt idejük megvárni a karavánt, sürgős dolguk volt. Nézzük csak ki
mindenki járt ezen az úton. Járt egy ember, egy pap, egy lévita és egy samaritánus (vagy másképp egy
samáriai) Jó szedett-vedett társaság.
Az emberről nem tudunk semmit, csak azt, hogy bajba jutott, és most ott fekszik kifosztva, megverve,
félholtan. Egyet tudunk róla, azt, hogy segítségre van szüksége. Azt, hogy arra vár, hogy valaki
odamenjen, megálljon és lehajoljon hozzá. Ahogy sok-sok embertársunk is arra vár, könyörületre,
irgalomra.
De ki az aki le tud hajolni, ki az aki sebeket tud bekötözni, ki az aki irgalmas szemmel észreveszi a
szükséget szenvedő embert? Az, aki már maga is kapott irgalmat. Az aki már megtapasztalta, mit
jelent egyedül ott állni egy nagy baj kellős közepén, amikor egyszer csak mellé lép valaki, megoldja a
problémát, és mosolyogva távozik, annak az embernek könnyebb lesz irgalmasnak lennie. Hát még az,
aki az Isten irgalmasságát tapasztalja meg! Aki átéli, mit jelent egy egész elrontott élet minden bűnére
bocsánatot kapni Istentől, a teljes lelki tehetetlenségből mit jelent kiemelkedni úgy, hogy egy hatalmas
kéz az ember hóna alá nyúl, és közben lelket is önt belé, sőt az Ő Szentlelkét önti belé, és talpra állítja,
célt ad neki, és kíséri. Aztán megtanítja önállóan járni, de előtte megy és vezeti. Az ilyen embernek
sokkal könnyebb lesz irgalmasnak lennie.
Tulajdonképpen nem is az ilyen ember lesz irgalmas, hanem ez az Istentől kapott mérhetetlen
mennyiségű és minőségű irgalom egyszerűen átárad rajta. Megtanul úgy nézni másokra, ahogyan őreá
nézett a mindenható, irgalmas Isten. És telik neki. Bőven lesz irgalom a szívében, és könnyű lesz
továbbadnia.
Irgalmatlannak nevezhetjük a papot és a lévitát, akik meglátták ugyan a földön fekvő embert mégis
elkerülték azt? Jeruzsálemből jöttek ők is, éppen a kéthetes templomi szolgálatot tették le, fáradtak,
haza vágyódnak, sietnek, hogy még az este beállta előtt otthon legyenek. Ők is félnek a rablóktól,
ezért szaporázzák annyira. Vallási előírások is gátolják, hogy odamenjenek a földön fekvő emberhez,
hátha már meghalt, tisztátalan. Elegek ezek a kifogások ahhoz, hogy ne hajoljunk le bajba jutott
társunkhoz? Igen, kimondhatjuk, hogy mind a pap, mind a lévita irgalmatlan volt, hiszen aki bajban
van, aki bajba került, annak segíteni kell. Jó lenne, ha nem azt keresgélnénk mi ment fel a segítés alól.
Nincs időm, erőm. Nekem sem segített senki. Ki tudja mennyibe kerülhet az. Nem az én dolgom,
egyébként sem lehet mindenkin segíteni. A Biblia nem is mondja, hogy nekünk mindenkin segítenünk
kell. Nekünk azokon kell segítenünk, akiket elénk hoz Isten. Ha az úton egy félholtra vert embert,
akkor azon. Nekünk nem az összes sebesült, beteg, magányos nyomorúságát kell megoldani, hanem
arról az egyről kell gondoskodni, akiről nyilvánvaló, hogy a miénk. Lehet, hogy ez vérrokonunk,
lehet, hogy egy fedél alatt élünk vele. Lehet, hogy a hozzánk legközelebb állók közül valaki, akihez
módszeresen irgalmatlanok vagyunk. Lehet, hogy sokakhoz, másokhoz irgalmas valaki, csak éppen
otthon nincs irgalmas, megbocsátó, elfogadó szíve és gyöngéd szeretete.
Kérjük el Istentől: mutassa meg ki a mi sebesültünk, ki a mi ránkszorulónk. Nem tudjuk megoldani
pillanatnyilag a munkanélküliség, a hajléktalanság, a sokféle nyomorúság problémáját, de az nem is a
mi feladatunk. Ne a mentségeket keressük, hanem ha elénk kerül a mi félholtra vert emberünk, akkor
menjünk oda segíteni neki. Ha csak egy valakinek a nyomorúságát enyhíthetjük, akiért Isten valami
módon minket tett felelőssé, akkor az irgalmasság cselekedetét tettük. Vagy, ha nem cselekesszük,
ahogy a Biblia is írja "aki tudna jót cselekedni és nem cselekszi, bűne az annak."
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Kérjük Istent hogy meglássuk, hogy vegyük észre a másik szükségét, még akkor is, ha az nem beszél
róla.
Sokszor a szeméből, az arcáról kell leolvasnunk. Észre kell vennünk, hogy szomorú vagy izgatott.
Adjon nekünk az Úr olyan irgalmas szemet, amelyik lát, és szívet amelyik összeszorul. Azért
helyezett az Úr egymás mellé bennünket, hogy segítsünk egymásnak, amikor kell, amikor szükségben
van a másik. Jó lenne, ha megtanulnánk: az irgalmasság nem alkalmi jócselekedetekből áll, hanem
életstílus, mint amilyen Jézus élete volt.
Az irgalmasságnál azonban nemcsak a szíve mozdul meg, - szorul össze az embernek.
Még egy valaki tartott hazafelé az úton. Egy samáriai, egy ellenség, akitől nem sok jót lehet elvárni,
aki inkább megrugdosta, leköpködte volna ezt a sebesült zsidó embert. A samaritánus azonban
nemcsak sajnálni kezdte a beteget, hanem megállította az állatát, leszállt róla, kicsomagolta a
fertőtlenítőszert, letérdelt mellé és elsősegélybe részesítette. Utána nemcsak elsősegélybe, hanem
tartósan is kezelte és kezeltette. Tehát nemcsak a szíve mozdult meg, hanem a keze is, és ez az igazi
irgalmasság. Hiszen Jézus ebben a példázatában éppen arra mutat rá, hogy van, lehetséges olyan
irgalom is, amelyik átlép mindenféle korláton, legyőz mindenféle akadályt, amelyik nem ismer
előítéleteket, amelyiknél egyetlen oka van a segítésnek: az, hogy szükség van rá. Mindegy, hogy kinek
van rá szüksége, és még az is mindegy, hogy nekem az mibe kerül, a fontos az, ha nincs itt más, aki
segítsen, én meg látom a bajt, akkor segítek. Ilyen egyszerűen és természetesen.
Ez a samáriai ember nem mérlegelte azt, hogy kicsoda a földön fekvő ember, nem mérlegelte azt,
hogy vajon nem a maga hibájából került ebbe a helyzetbe, nem saját magának okozta a bajt?
És Isten vajon mérlegel, amikor a mi nyomorúságunkról van szó? Hiszen nem mi hagytuk ott Istent?
Nem mi, emberek fordítottunk hátat neki? Nem mi sértettük meg Őt? És mégis Ő jön utánunk, mielőtt
még bocsánatot kérnénk tőle. Ő hajol le „irgalommal szánva minket” Jézus Krisztusban.
Jézust is félholtra verték Pilátus udvarán. Utána még keresztre is feszítették, újabb nagy sebeket
ütöttek rajta azokkal a kovácsoltvas szegekkel, amikkel a keresztre erősítették. Az Ő sebeit senki sem
mosta ki olajjal és borral, senki sem kötözte be. De mégis azt olvastuk: az Ő sebeivel gyógyultunk
meg. (Ézs 53,5).
Az, hogy Ő kész volt az irgalmasságban eddig elmenni, azt a gyümölcsöt teremte, hogy mi benne
hívők megszabadulhatunk a velünk született irgalmatlanságtól, és felszabadulhatunk arra, hogy legyen
szemünk meglátni a nyomorúságot, legyen együttérző szívünk, mozduljon a kezünk, áldozzunk időt,
fizikai erőt, kedves szavakat - ha kell, még pénzt is -, hogy lehessünk gyógyító eszközök Isten
kezében. Hogy valóban isteni természet részeseiként járjunk ebben az irgalmatlan világban.
Hiszen aki újjászületett gyermeke Istennek, az már gyermeke neki, annak van apja, az nem kegyetlen
árva. Annak nagy öröksége van, és öröksége teljes tudatában kész adni, adni, adni - mindig azt, amire
szükség van.
Szeretném kérni, hogy próbáljuk ezt konkrétan
alkalmazni a magunk életében. Kezdjük el ma már itt, de
délutántól otthon is az irgalmasság cselekedeteit.
Gyakoroljuk be, legyen ez belső lelki reflexszé, hogy
azonnal észreveszem, azonnal teszem, amit tehetek, és
utána azonnal eltűnök, ha nincs rám szükség, és nem
várom a tapsot, mert nem azért teszem, hanem azért, mert
én előbb kaptam irgalmasságot. Abból élek, hogy az Isten
irgalmasan hordoz engem annak ellenére, hogy ilyen
vagyok, amilyen. Akkor hogyne tennék én meg mindent
másokért, amit megtehetek, hiszen jutalmam, hogy
tehetem.
Jézus megmondta: "Boldogok az irgalmasok, mert ők
irgalmasságot nyernek." (Mt 5,7). Ámen
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És most kedves Nagyik, Anyukák, Apukák! Adják oda a gyerekeknek a Kiáltó Szó összeállítást, hiszen az Ő
oldalaik jönnek! Olvassák el velük együtt a meséket, színezzék ki a kis képeket és beszélgessenek el a kicsikkel a
várakozás, a születés, a karácsony jelentőségéről, értelméről, misztériumáról!
A karácsonyfa története
Télidőn, midőn lehullott a lomb, befagyott minden tó és folyó, amikor hófelhők fedik el a mennybolt
kékjét és a napkorongot - a lelkünk is megdermed ilyenkor, és a kedvünk is olyan, mint a fogyó hold.
És akkor egyszerre szétnyílik a vastag felhőzet, az égből előtör egy varázsos fénynyaláb, s előbb
Mikulás apó szánkója szántja végig a látóhatárt, majd angyalok csapata száll a földre, vigaszt,
reményt, hitet, ragyogó gyertyafényes karácsonyfát hozva palotába és kunyhóba, csüggedt lelkünket
fénysugárba vonva. A mi otthonunkba minden évben kéktűjű, ezüstös ágú, sudár törzsű fát hoz a
nekünk kijelölt angyal, melyet mindig a beteljesülő vágy örömével fogadtam. Pedig soká nem
ismertem történetét, míg egyszer egy angyalka elmesélte nekem. Én ezt most tovább mesélem,
hallgassátok csak: Valamikor réges-régen kicsiny zöld fenyőfácska álldogált az erdő szélén, azt sem
tudva, honnan jött - egyszer csak kinőtt a földből és itt volt. Előtte pázsitos tisztás terült el, mögötte
sűrű sötét erdő. A közeli jegenyefenyők meg oly magasan hordták orrukat, hogy észre sem vették a kis
jövevényt.
Ha
testvérei
lettek
volna,
sosem vágyódik
más sors után,
de hát teljesen
egyedül állt a
nagyvilágban.
Körülötte fájó
csend, zordon,
sivár, néma téli
táj. "De jó volna
elrepülni
a
madarakkal,
akik
messze
szállnak a tél
beállta előtt, s a
tengerek végtelen hullámain
túl nyármeleget
találnak. Ahol
pálmák és narancsligetek kínálják gyümölcseiket a banánérlelő melegben." "Ne vágyódj el Fenyőke szólította meg a közeli kispatak - én távolról jövök, és messze eljutok. Sokat látok-hallok útközben,
ezért, mint tapasztaltabb társadtól, hallgasd meg tanácsom. Ugyanis a Teremtő minden virágot, fát,
növényt a maga helyére ültetett a gyökerei által, azért, hogy oda kapaszkodjék, ahova tartozik,
ahonnan kinő, mert ott van feladata. Ezért bizakodjál, hogy meg fogod tudni, mi a te dolgod a földön csevegte a patak, s magára húzta meleg, téli jégkabátját, hogy kitelelvén vidáman csörgedezve
köszöntse majd a tavasz érkezését." "És hát mi lenne velünk, ha te is elmennél? - kérdezték a
gombagyerekek, akik a kis fenyőke tövénél bújtak ki a földből - ki terjeszti ránk védő ágait
zimankóban, forró nyárban egyaránt?!" E pillanatban a nap egy sugara áttört a hófelhőkön és így szólt
Fenyőkéhez: "Majd tavasszal nagyra növesztelek, megnyújtalak és ágakkal dúsítlak - csak légy
türelemmel." A fecskék régen elköltöztek, a darvak is elhúztak, nehéz köd borult a tájra. Éjszakára
ugyan kiderült az ég, és csillagok milliárdja ragyogott a fagyos földre, de olyan nagyon messze voltak,
hogy
sugaruk
nem
bocsájtott
enyhítő
meleget
a
didergő
tájra.
"Még te is boldogabb vagy, mint én!" - mondta Fenyőke az itthon maradt ökörszemnek.
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Felrepülhetsz akár az égig, és nem lep el a hó, amitől lassan én már levegőt sem fogok kapni panaszkodott búsan Fenyőke. Óh, nehogy azt hidd, hogy a légben melegebb van! A lábaim már úgy
elfagytak, hogy ha egyenként a szárnyam alá dugom, az sem segít már. Na és az ennivaló, már alig
lelek valamit. Mégis el kellett volna szálljak a költözőkkel melegebb vidékre - sóhajtotta az ökörszem,
s még jobban behúzta csöpp fejét a hullani kezdő hó elől. Na és mi lenne akkor, ha a városba
szállnátok, a sok ház közé, ahol azok az emberi lények laknak. Talán ott nincs ekkora hideg, mint itt
mifelénk, és talán még valami ennivalót is adnának. Úgy hallottam, hogy ők madarakat nem
bántanak?
Lehet hogy ez így van - de már láttam kalickát, amiben kismadár volt. És én nem akarok rab lenni még ha finom falatokkal tartanának is, akkor sem. Szabadnak születtem, úgy akarok élni és meghalni
is. De azért már jártam arra egyszer, amikor ugyanilyen hideg volt, mint most. Akkor azt tapasztaltam,
hogy a házak ablakpárkányaira morzsát szórnak, és ők, az emberek pedig - láttam, mert belestem az
ablakukon - sokan együtt vannak, és roskadásig megtelt asztal van a szobájuk közepén, a
karszékekben pedig színes ajándékcsomagocskák. Egy szép szőke kislány babát kapott éppen, azt
csókolgatta. A testvérkéje meg apró vonatokkal játszott a szőnyegen, ami a szobáik padlózatát borítja
minden házban. A kandallóban vöröslő fahasábok ontották a meleget, s mindenki boldognak látszott.
Tudod mire gondoltam? - vetette közbe az egyre jobban deresedő Fenyőke - arra, hogy milyen jó is
lenne, ha ezen az ünnepen, vagy ahogyan az emberek nevezik: karácsonykor én is az emberek között
lehetnék, engem is szeretnének, mert én lennék az ő ünnepi fájuk, mondjuk a karácsonyfájuk. És rám
aggatnának mindenféle szép dolgot. Almát, diót, gyertyát. És közben énekelnének!
Miért is nem ragyognak az ágaim, talán ha így volna, behívnának az emberek, és körültáncolna a sok
boldog gyerek. Az ajándékokat az én alsó ágaim alá dugnák, amiket azután ott találnának meg a jó
gyerekek - vágyakozott Fenyőke. Közben bealkonyodott. Az ökörszem valahová elrejtőzött, Fenyőke
megint egyedül maradt. Addig-addig, míg álomba sírta magát. Már késő éjszaka lehetett, amikor
felriadt. Fény és hangok szűrődtek az erdő felől és valami különleges csilingelés. Szán siklott elő a
bozót csupasz ágai közül; báránykák
húzták és angyalok kara lebegett körülötte.
A szánkóban egy glóriás, fehér inges
kisfiú ült, és amint Fenyőkéhez ért,
megállította a szánt húzó barikákat. Az
egyik angyal Fenyőke mellé szállt és
megkérdezte: Hát te kis fenyőgyerek, mit
vársz a karácsonytól, mit kérnél a kis
Jézuskától, aki ma született le a földre? Ó,
én nem is tudom - állt el a szívverése is
Fenyőkének.
De
mégis.
Mióta
megszülettem - nem szeretek egyedül
lenni. És olyan jó lenne, ha az ünnepen az
emberekkel együtt lehetnék, nem itt a
hideg, néma árvaságban. Hogyha olyan
ragyogó lennék, hogy felfigyelnek rám és
úgy megszeretnek, hogy a lakásba
bevisznek, feldíszítenek és örülnek nekem
kicsik és nagyok. Ez szívemnek minden
vágya - sóhajtotta Fenyőke. Az angyal
figyelmesen hallgatta a könnyes kérést, és
továbbította a kis Jézuskának, aki
beleegyezően bólintott.
Teljesüljön hát a vágya! Legyen ezüst
minden ága. S legyen a jó emberek Szép
karácsonyfája.
Fenyőke elbűvölten hallgatta e szavakat.
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A szeretet melege áradt szét testében, minden egyes ágában, minden kis tűjében, gyökere mélyéig.
Megremegett örömében. Ó, csak megtörténne és megmaradna a csoda, amit minden porcikájával
kívánt! Mert ha csak csoda tud jót hozni, akkor nagyon is kell a csoda embernek, állatnak, növénynek
egyaránt. Ekkor a messzi csillagok is megpillantották a fényt, mely a föld felől sugárzott, és
kíváncsian lefutottak a tejúton. Mind-mind ott tülekedtek a kis zöld Fenyőke körül, és annak parányi
ágain. Még az esthajnalcsillag is ott tündökölt. Fenyőke kitárta ágait, megnyitotta árva és szeretni
vágyó kis szívét, hogy befogadja a jóságból fakadó, melengető ragyogást. S akkor még egyszer
megszólalt a kisded: Te kis fenyő - most már sohasem leszel egyedül. Megnősz és gyerekeid lesznek,
akik bejutnak az emberek otthonába, és ott állnak majd feldíszítve a jóság születését ünneplő nagy és
kis emberek örömére, akik ezentúl soha nem akarnak fenyőfa nélkül ünnepelni. Úgy legyen, ha lehet!
- rebegte Fenyőke. A szánkó tovasiklott, ismét sötét lett, de az ő szívét a csodálatos látomás ígérete
melengette. Vége lesz pusztító magányának, lesz értelme életének. A tél végül mégiscsak feladta
állásait, magával vitte a maradék darát, jeget, zúzmarát, s nyomban fellélegzett a világ. Előtűnt a zöld
pázsit, s virágozni kezdett a mező. A tavasz legelső hírnöke a bátor, fehér, de kissé rózsaszín fényű
hóvirág, majd a kék ibolya, s utána a többiek is kimerészkedtek a földből, és tarka szőnyeggé
varázsolták a rétet. Ekkorra már nyújtózkodtak a fák, és kibújtak a rügyek a legapróbb bokron is. Az
énekesmadarak is rendre hazataláltak. Nézd csak - kicsi fenyő - csicseregték, hogy megnyúlt a télen és
milyen szép fényes minden ága! Mintha mind megannyi ezüstcsillag tündökölne rajta! Ezüstfenyő lett
belőle. Ezüst a fenyő, ezüstös ezüst a fenyő! - visszhangozta erdő-mező. És tavaszi szél hiába rázta,
nyári zápor hiába paskolta, őszi eső hiába mosta, tündöklő kék-ezüstje, ezüst-kékje a természet
minden hatalmának ellenállt. Sok-sok év telt el azóta. Fenyőke nagyra nőtt. Ágai kiteljesedtek,
körbefogták sudár törzsét, s körülötte sok kis apró fenyőcske bújt ki az ő gyökereiből. És mindegyikük
ezüst ágakkal nyújtózkodott a világ felé. Az ember pedig minden év decemberében bevisz egyet
otthonába, hogy annak ágaira aggatott aranydió, piros alma, fényes szaloncukor, csillogó lametta és
szívet melengető gyertyaláng tükrözze vissza a gyermekek örömét, a felnőttek hitét a világra jött jóság
lényéből áradó, áldást hozó karácsonyesti fényt


A kis betlehemi csillag
A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn
az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt
csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt
bánata. Hajnalban nem az ő fénye világított a
legerősebben, nem ő volt az Esthajnalcsillag. A
Nagy Medve sem ő volt, de még csak a gyeplő
sem a Göncölszekér rúdjánál.
Amikor látta, hogy a betlehemi istálló feletti
csillag milyen erősen fénylik, ezt gondolta:
- Én is szeretnék egyszer így világítani! Egyszer
ott állni az istálló felett, ahol a gyermek
megszületett! De a Föld nagyon távol volt.
A gyermek a jászolban mégis meghallotta
kívánságát. És a sok-sok más csillag között a kis
csillagot is meglátta.
Ezután a következő történt: a kis fehér pont
lassan kezdett kiválni a Tejútból, és süllyedt
mélyebbre, egyre mélyebbre. Ahogy egyre
ereszkedett, úgy lett mindig nagyobb és nagyobb. Már olyan nagy lett, mint egy kéz, öt sárga
csóvaszerű nyúlvánnyal. Úgy nézett ki, mint egy igazi csillag. És ekkor nagy csöndben leereszkedett
egészen az istállóig. Odacsücsült a jászol szélére, de kissé ijedtnek látszott. Mária, aki éppen aludt,
csodálkozott, hogy egyszerre mégis milyen világos lett.

20. oldal

- Karácsony van - mondta a gyermek a csillagnak -, kívánhatsz valamit. Tudom, hogy van egy nagy
kívánságod.
A kis csillag látta a gyermek arcát, amint éppen rámosolygott.
- Nincs semmi kívánságom - mondta a kis csillag, egyáltalán nem szerénységből. Valóban elfelejtette,
amit korábban oly nagyon kívánt magának. - Egyet szeretnék csak - mondta ki végül. - Hadd maradjak
itt, a közeledben, ahol téged láthatlak. Mindig melletted szeretnék lenni. Maradhatok?
- Igen - válaszolta a gyermek. - De csak úgy maradhatsz velem, ha elmész. El az emberekhez, akik itt
laknak a Földön. S ha elmondod nekik, hogy láttál engem.
- Az emberek nem fogják megérteni az én nyelvemet, s nem fognak hinni nekem - mondta a kis
csillag. - És ... hogyan jutok el hozzájuk? Mind a házukban vannak. Az ajtók zárva, s olyan hideg van.
- Épp azért, mert hideg van, neked kell odamenned és felmelegítened őket. Az ajtók? Én magam
fogom azokat kinyitni. Én is ott leszek azoknál az embereknél, akikhez te elmész.
A kis csillag hallgatott. Még kisebbnek érezte magát, mint korábban.
Amikor a gyermek látta, hogy a csillag szomorú, rámosolygott:
- Ha rászánod magad, ajándékozok neked valamit. Minthogy öt csillag-ágad van, öt dologgal
ajándékozlak meg téged. Ahova elmész, ott mindig világos lesz. Az emberek meg fogják érteni
beszédedet. Meg tudod majd érinteni a szívüket. A szomorúakat fel tudod majd vidítani, s végül a
békétleneket ki tudod engesztelni.
- Megpróbálom! - mondta a kis csillag. Ahogy indulni készült, érezte, hogy a fényből, amely a
gyermeket körülvette, egy kevés ő mellé is szegődött. Egy kevés a melegségből és az örömből s az ő
békéjéből.
A istálló fölötti kis csillag továbbra is apró és fénytelen maradt, láthatatlanul vándorolt a Föld fölött.
Vitt viszont egy titkot magával, amelyről a többi csillag semmit sem sejtett: rá mosolygott a gyermek,
s őt küldte útra. Hitet adott neki, hogy miért, alig tudta felfogni.
Épp hogy elindult, egy kunyhóhoz ért. Egy öregasszonyt talált ott, az asztalra könyökölve. Alig vette
észre, olyan sötét volt a házban.
- Jó estét! - köszönt a kis csillag. - Sötét van itt nálad. Bejöhetek?
- Nálam mindig sötét van - mondta az öregasszony. - Még akkor is, ha fényt gyújtok. Vak vagyok. De
kerülj beljebb, akárki vagy is.
- Köszönöm - mondta a kis csillag, s leült az asztalhoz az asszony mellé. S amint ott ültek, a csillag
elmesélte hosszú útját az égből, s azt, amit Betlehemben átélt. Olyan szépen mesélt, hogy az asszony
azt mondta: - Mintha én is látnám a gyermeket a jászolban. De hát én vak vagyok, s a gyermek is
messze van. Ha nálam maradsz, akkor világosabb lesz. Maradj nálam, akkor nem leszek annyira
egyedül.
- Te már soha többé nem leszel egyedül - mondta a csillag. - A gyermek fénye most már mindig nálad
marad! De milyen különös is ez a fény: csak akkor tudod megtartani, ha tovább ajándékozod.
- Értem - mondta az asszony.
Miután elbúcsúztak, az asszony bezárta kunyhója ajtaját, s elindult a mezőkön keresztül. Úgy ment,
mint bárki, aki lát. Az úton előtte ott volt a fény. Az a fény, amit a világtalanok is látnak.
A kis csillag boldog volt. Még sok ajándékot kellett szétosztania, s a karácsonyestnek sem volt még
vége. De nem ért a dolga végére. Még ma is ott vándorol a Föld fölött. Esténként a csillagos égen meg
tudom neked mutatni, hogy valamikor hol volt. De hogy ma hol van, azt nem tudom. Azt viszont
tudom, hogy azokhoz mind elmegy, akik kívánnak valamit. Az asszony azt kívánta, hogy csak annyira
lásson, hogy útra tudjon kelni. De maga a kis csillag is, ma is még csupán egy kis fehér pont lenne az
égen, ha nem lett volna egy nagy-nagy kívánsága.
Utoljára szólalva meg, a Kiáltó Szó karácsonyi
különszámának végén, hadd kívánjak szerző-, és
szolgatársaim nevében is Áldott, az Úrban
elcsendesedő ünnepeket. Hadd kérjem a Szentlelket,
hogy áldó munkáját végezze el mindannyiunk
szívében, életében! Testvéri szeretettel a szerkesztő:
Fábián-Lukács Judit
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