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IgehIrdeTés

Mindenki Temploma

L
ukács evangélista leírta rész-
letesebben János születését. 
János papi családban szüle-

tett. Zakariásnak hívták az apját, az 
anyját pedig Erzsébetnek, akik fiatal 
éveiktől kezdve szerették volna, ha 
gyermekük születne, vágyuk azon-
ban csak előrehaladott korukban va-
lósult meg.  

Angyal jelezte a gyermek szüle-
tését, amit Zakariás kételkedéssel 
fogadott, ezért bűnhődnie kellett, 
néma lett egy időre. Ez az állapot 
csak akkor változott meg, amikor az 
ígéret valóra vált. 

Máriát is felkereste Gábriel an-
gyal, s azt a hírt közölte vele, hogy 
gyermeke fog születni. Nem értette 
ezt az üzenetet, ezért kérdezőskö-
dött, szeretett volna többet tudni, de 
nem kételkedett úgy, mint Zakariás 
pap.

János születését várták
János születésével kapcsolatban 
megértjük azt, hogy Isten tervei fo-
kozatosan valósulnak meg. Sokszor 

várni kell az Úr áldásaira.  A várako-
zás a hit próbájával jár. Zakariás pap 
a hit próbájában kudarcot vallott.

Ne félj, és ne aggódj, ha várakoz-
nod kell Isten válaszára! Hitednek 
és várakozásodnak nagy jutalma 
lesz. 

A bibliai emberek életében is ezt 
tapasztaljuk, hogy hosszú várako-
zás után kapták meg azt, amit sze-
rettek volna. A feleséget, a gyereket, 
és az áldásokat.

Zakariás és Erzsébet vágya akkor 
teljesült, amikor már lemondtak ar-
ról, hogy gyermekük születik. 

Nem is értjük, hogy miért halogat-
ta Isten Zakariás kérésének teljesíté-
sét? Ennek alapos oka volt. Jánosnak 
a Messiási kor kezdetén kellett meg-
születnie, mint a Messiás útkészítő-
jének.

Tanulj meg várni Isten ígéreteire! 
Ne előzd meg Istent a cselekvésé-
ben! 

Egyetlen példát hozok fel erre: Jó-
zsef történetét. József nagy ígéretet 
kapott, hogy Istennek különös célja 

lesz vele. Sem az apja, sem a testvé-
rei nem értették meg őt ebben, sőt 
nehezteltek rá. Évtizedek múltán, 
sok szenvedés és kilátástalanság 
után emelte ki Isten őt, a rabszolga-
fiút, és tette Egyiptom főemberévé, 
népek és a családja megmentőjévé 
az éhínség idején. Várnia kellett, 
míg az ígéret valóra vált.

Amikor megkérdezem a fiatalo-
kat, hogy mit szeretnének, akkor a 
következőket sorolták fel: legyen rö-
vid, záros határidőn belül autójuk, 
házuk, feleségük, gyerekeik. Várni 
nem tudnak. Hiába türelmetlenke-
dünk, azzal nem valósulnak meg 
álmaink. Sokszor várni kell. Az idő 
pedig Isten kezében van.

Egyszer egy hívő ember azt mond-
ta, hogy ő olyan nagy erőt szeretne 
kapni, mint Péter apostol.  Jó dolgot 
szeretett volna, de még várnia kel-
lett, hogy először kipróbált hívővé 
váljon. Mert a jó alap hiányában nem 
juthatott semmire. Jézus 30 éves ko-
rában kezdte el messiási szolgálatát. 
Ő is várt, de 3 év alatt többet mun-
kálkodott, mint az elmúlt századok 
összes prófétái.

Istennek veled is van terve, várd 
ki, majd szólít és célba juttat téged!

Bereczki Sándor

János a neve
„Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült.
Meghallották a szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy ir-
galmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele.
A nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja 
nevéről Zakariásnak akarták nevezni.
Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta: «Nem, hanem János 
legyen a neve.»
Mire ezt mondták neki: «De hiszen senki sincs a te rokonságod-
ban, akit így hívnának.»
Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja neveztetni.
Ő táblát kért, és ezt írta rá: «János a neve.» Erre mindenki el-
csodálkozott.
És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyel-
ve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent.” (Lukács 1,57-64)
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Mi tudunk-e örülni Jézusnak, a 
Megmentőnek? A családban, a mun-
kahelyen, a gyülekezetben, ahol ta-
lálkozunk, tudunk-e egymásnak 
örülni? Ha szeretetben élünk, nem 
rontjuk el mások örömét.

A körülmetélés és a névadás
A 8. napon körülmetélték az újszü-
lötteket a törvény szerint, így Jánost 
és Jézust is. A körülmetélés szövet-
ségi jel, az Isten népéhez tartozás 
jele.

A hagyomány szerint a körülme-
téléskor adtak nevet a gyermeknek. 
Az első szülött az apja nevét kapta. 
Ezért az újszülöttnek is a Zakariás 
nevét akarták adni. Az apja pap, hát 
legyen a fia is pap, és szolgáljon a 
jeruzsálemi templomban. Ettől nem 
szoktak eltérni, mert különben meg-
törték volna a hagyományt. 

A rokonok, a szomszédok már 
Zakariásnak kezdték szólítani, de 
ekkor közbeszólt Erzsébet, az anya: 
János a neve!

Hogyhogy János? A családban 
nincs senki, akit így hívtak volna – 
mondták megdöbbenve a rokonok. 
Ekkor megkérdezték az apát, hiszen 
neki előjoga volt a névadásban. Za-
kariás ekkor még néma volt, ezért 
kért egy táblát, melyre ezt írta: János 
a neve!

Mindenki elcsodálkozott ezen. Gon-
dolták, milyen egység van a férj és a 
feleség között! Ennél azonban többről 
volt szó: Az Úr határozta meg, hogy 
ennek a rendkívüli gyermeknek János 
legyen a neve. 

Ekkor Zakariás pap ajka, mely eddig 
néma volt, megnyílt. Feltört lelkéből a 
hála. Áldotta Istent a nagy ajándékért. 
Hite megerősödött. Meggyőződött ar-
ról, hogy ami embereknél lehetetlen, 
Istentől lehetséges.

Isten igényt tartott a gyermekre
Ő határozta meg a gyermek nevét, ez-
zel igényt is tartott a gyermekre.

Kié tehát János? A szülőké vagy 
Istené?  Mit tesz Zakariás és Erzsé-
bet?  Birtokolni akarják a fiukat, vagy 
hagyják, hogy élete Isten terve szerint 
alakuljon? Megértették azonban, hogy 
ők, mint szülők felelősek érte, de Isten 
rendelkezik vele. 

János Istentől kapott küldetését való-
sítja meg, és nem szülei álmát, terveit 
és elképzeléseit.

János különbözött Zakariástól. Nazír 
volt, bort, alkoholt nem fogyasztott, 
szőlőt sem evett. Erdei mézen és sás-
kán élt. Zakariás ellenben nem ilyen 
kötöttségek között élt. 

János magányos volt, visszavonult a 
világtól. Zakariás pedig a nép között 
élt, és szolgált.

Együtt örültek
„Meghallották a szomszédai és rokonai, 
hogy milyen nagy irgalmat tanúsított irán-
ta az Úr, és együtt örültek vele.”

A rokonok, szomszédok együtt örül-
tek Erzsébettel és Zakariással János 
születésének. Örültek, hogy ember 
született a földre. 

A mai világban nem igen törődnek 
az emberek mások örömével. Pláne, 
ha egy panellakás vékony falán áthal-
latszik a szomszédból a gyermeksírás, 
az emberek idegesek leszek. A mai 
világban a rokonok is elidegenedtek 
egymástól. Mindenki csak a maga si-
kereinek örül.

Jézus születésének pedig csak ide-
genek örültek Máriával és Józseffel 
együtt. A Biblia nem említi, hogy a ro-
konok is ott lettek volna a barlangistál-
lóban, és örvendeztek volna Jézus szü-
letésének. Az idegenek, a keleti bölcsek 
és a pásztorok örültek az új szülöttnek, 
aki a sziklába vájt jászolban szalmán 
feküdt. 

Jézus születésének hírére az ellenség 
a kardját fente. Heródes király bosz-
szankodott, és ártani akart a családnak, 
meg akarta öletni az újszülöttet, akit Is-
ten Megváltónak küldött a földre.
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Dr. Bárdos Dorottya

Az igazán „jó” 
ajándék

 N
agyon szeretek örömöt sze-
rezni a másik embernek. 
Igazán kedvemet lelem ab-

ban, ha valakinek azt tudom adni, 
amire valóban szüksége van. Termé-
szetesen itt fizikai dolgokra is gon-
dolok, de mostanában az Úr a lelki 
dolgokra terelte a figyelmemet. Há-
lás vagyok az Úrnak, mert igazán a 
tenyerén hordoz. 

A gyermekorvosunk, a védőnőnk, 
és minden egyes óvó nénink egy 
igazi kis kincs, nagy értékeket kap-
tak az Úrtól, és ezeket a gyermeke-
inkkel is megosztják. Sokat imád-
kozom azért, hogy megismerjék az 
Úr Jézust, mint Megváltót, és hogy 
felismerjem a lehetőségeket, amikor 
beszélhetek nekik az Úrról. 

Karácsony közeledtével szeret-
nénk megköszönni a szeretetüket, 
kifejezni, hogy értékeljük a fárad-
ságos munkájukat. Az Úr komolyan 
rám nehezítette, lelki értékeket ad-
jak nekik. Hálás vagyok az Úrnak, 
Ő az, Aki igazán ismeri a másik 
ember szükségleteit is, és Ő szíve-
sen vezet ebben, ha Tőle kérek bölcs 
tanácsot. Nagyon fontosnak tartom 
az élő igét, mert Isten szava elhat a 

kemény szív mélyére is! A vissza-
jelzések alapján minden ajándék 
közül, amiket eddig adtunk, az ige 
volt az, ami mindenkiben megma-
radt. Nem szeretném elszalasztani 
a lehetőséget, hogy legalább így 
tudjak a hitetleneknek az Úrról be-
szélni.

Az ajándéknak mindenki örül, 
hátha még valóban azt kapják az 
emberek, amire ténylegesen szük-
ségük van! Ne felejtkezzünk el 
azokról sem, akik a lelki növekedé-
sünkön munkálkodnak! Az ajándék 
sokszor a szeretet és a hála kifeje-
zési eszköze, hogy értékeljük a sze-
retetüket, a beszélgetéseiket, az ér-
tünk való imádságaikat, a harcokat, 
amikor elcsatangolnánk, „görbévé 
téve az egyenest”. Nekik is szüksé-
gük van lelki megerősítésre! 

Gondoljunk a családunkban is 
azokra, akik igazán szeretnek min-
ket, imádkozzunk, hogy a lelki 
szükségeiket is megláthassuk! Hát-
ha az Úr minket akar felhasználni 
abban, hogy betöltsük valaki lelki 
vagy fizikai szükségét! 

Ne feledkezzünk el magáról az 
Úr Jézusról se, akinek biztosan az 
okoz örömöt, ha minél több időt töl-
tünk Vele! Kérjük az Urat, hogy ad-
jon bölcs tanácsot, hogyan tudunk 
olyan ajándékot adni annak, akit 
szeretünk, ami igazán a fizikai és 
lelki szükségeit is betölti!

János a Messiás hírnöke és útké-
szítője volt. Hatalommal, mennyei 
erővel szolgált.

János az Úré volt.
Te kinek a tulajdona vagy? Csak 

embereké? A világé? A magad ura 
vagy? Egy banda birtokolja életedet? 
Vagy pedig Isten tulajdona, megvál-
tott gyermeke vagy?

Isten kegyelmes
János a neve! Ami azt jelenti, hogy 
„Isten kegyelmes”. Ez a név, míg Já-
nos élt, azt hirdette, hogy Isten ke-
gyelmes. Még a börtönben is, ahova 
igazságtalanul vetették, még a lefe-
jezés órájában is. Ha szétdarabolták 
volna is, minden darabja azt hirdette 
volna, hogy Isten kegyelmes. Ke-
gyelmes, mert elküldte a Megváltót, 
Jézust értünk, javunkra, aki nem el-
lenünk van.

János nevének üzenet-értéke van. 
Születése a Messiásra mutat, Jézus-
ra, aki eljött.

Isten kegyelmes. Napóleon egyik 
katonája olyan bűnt követett el, me-
lyért halára ítélték. Az anya kétség-
beesett sírással Napóleon elé járult 
fia életéért. Napóleon azt válaszolta, 
hogy a törvény igazsága azt írja elő, 
hogy ebben az esetben a fiút ki kell 
végezni. Az anya így könyörgött: jo-
gos az igazságos ítélet, de én most 
kegyelmet kérek.

Kedves lélek, járulj te is az Úr elé, 
az igazság szerint te is halálra, kár-
hozatra méltó bűnös vagy! Egyedül 
a kegyelem menthet meg!

Eljött Jézus, meghalt a Golgotán, 
de feltámadott, hogy üdvözítsen. 
Mi most még a kegyelmi időben 
élünk. A Szabadító neve Immánuel: 
Isten velünk és nem ellenünk van. 
Higgy, és tarts bűnbánatot, és te is 
kegyelemben részesülsz, üdvösséget 
kapsz!
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 Így kerültünk be a Gödöllői Re-
formátus Árvaházba, egy kúriajel-
legű épületbe, ahol huszonöt árva 
gyermek lakott. Csak mi ketten, a 
nővérem és én nem voltunk árvák. 
Minket meglátogattak a szüleink, 
de őket senki sem. Ma is csodálattal 
gondolok vissza a diakonisszákra, 
akik önzetlenül, annyi sok szere-
tettel gondoskodtak az árvákról, 
és nevelték őket. Öten teljesítettek 
szolgálatot éjjel-nappal. Együtt éltek 
velünk. Válogatás nélkül minden 
munkát elvégeztek. Mostak, főztek, 
takarítottak, varrtak, vasaltak, ta-
nultak a gyerekekkel. Minden nap 
áhítatot tartottak, aranymondást és 
esti imádságot tanítottak nekünk. A 
bennük lévő szeretet és béke ránk 
áradt, és boldoggá tett minket. Úgy 
éltünk huszonöten a diakonissza 
nénikkel, mint egy nagy család. Az 
a nevelés, az a sok érték, élő hit, em-
ber- és Istenszeretet, amit kaptunk 
tőlük, az egész életünket meghatá-
rozta.

Eljött a karácsony. Az árvaházban 
minden gyerek izgatottan várta, de 
nem lehetett tudni, hogy lesz-e kará-
csonyi ünneplés. A háború után nem 
volt szaloncukor, sem déli gyümölcs. 

A háború borzalmai miatt jó 
néhány gyermek megsérült. 
Sokan elveszítették szülei-

ket. Nem gondoskodott róluk senki. 
Ezek a gyerekek sokat szenvedtek 
az éhezéstől, dideregtek a hidegben, 
otthonnak nem nevezhető helyeken 
húzták meg magukat. Majd idegenek 
fogták meg a kezüket, és próbáltak 
számukra valamilyen megoldást ta-
lálni. A hányatott sorsuknak azután 
az árvaházi elhelyezés vetett véget.

 Az én családom is megsínylette 
a háború nélkülözéseit, borzalmait, 
édesanyám is súlyos beteg lett. Az 
orvos azt mondta neki, ha nem megy 
kórházba, és nem kezelik, bizony 
árván maradnak a gyermekei, mert 
idő előtt meghalhat. Anyámat éjsza-
kánként fulladásos rohamok vették 
elő, nem kapott levegőt, nagyon rosz-
szul érezte magát, és kétségbeesetten 
imádkozott. „Uram, mi lesz a két kis-
lányommal, segíts!” Hajnalra jobban 
lett, és belső bizonyosságot nyert 
arról, hogy a kereszt segíteni fog. 
Bár ő nem volt hívő ember, de ettől 
az éjszakától kezdve biztosan tudta, 
hogy az Úr segíteni fog. Reggel egy 
barátnője azt mondta neki, tudok egy 
helyet, ahol a legjobb nevelést és gon-
doskodást kaphatják a gyermekeid, 
oda kell vinned őket, én majd intéz-
kedem.

Bereczkiné Loránt Ágnes

Árvák karácsonya 1955
Az Úr azonban mindenről gondos-
kodott. és gyönyörűvé tette a kará-
csonyunkat. A nénik maguk főzték 
a szaloncukornak valót, és azt színes 
papírba csomagolták, hogy díszítse 
a karácsonyfát és minden gyermek-
nek jusson elég. Titokban készítettek 
ajándékokat, és névre szólóan becso-
magolták. Mindenkinek varrtak új 
ruhát az ünnepre. Fáradhatatlanok 
voltak. Csöngettyű hangja jelezte, 
hogy megérkezett az angyal, eljött a 
karácsonyeste. Zengtek a karácsonyi 
énekek, égtek a gyertyák, a fa alatt 
csomagok, az asztalon finom süte-
mények, és minden, ami egy gyer-
meknek fontos. A diakonissza né-
nik szeretete és Krisztusnak átadott 
szívük valóságosan közénk hozták 
Jézust és a mennyei Atya szeretetét. 
Mikor felolvasták Jézus születésének 
történetétét a Bibliából, mindnyájan 
úgy éreztük, mintha Jézus közöttünk 
született volna meg. Úgy éltük meg, 
hogy Ő ott van velünk. A szeretet 
boldoggá tette az árvákat. Egész éle-
temben ez az árvaházi karácsony volt 
a legemlékezetesebb. Ennél szebbet, 
ennél szeretetteljesebbet, békésebbet 
nem tudok elképzelni, mint amit én 
akkor, 1955 karácsonyán megéltem 
gyermekként. A szükség, a magány, 
az elhagyatottság helyett Krisztus 
gondoskodó, áldó szeretetét kaptuk 
ettől az őt fáradhatatlan, csupa szív 
diakonissza testvértől. Ez a karácsony 
Jézusra, a Megváltóra irányította fi-
gyelmemet. „Tiszta és szeplő nélkül való 
istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: 
meglátogatni az árvákat és özvegyeket az 
ő nyomorúságukban.” (Jakab 1,27)

Az 1955-ben megélt karácsony arra 
kötelez engem, hogy én is úgy él-
jek, mint a diakonisszáink, belőlem 
is Krisztus békessége és a szerete-
te áradjon mindenkire, akik között 
élek.
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Joe Fitzgerald

A fény
(Reader’s Digest)

P
ennsylvania csendes külvá-
rosában az utcát karácsonyi 
fények világították meg. A 

Markovitz család az itt élő kevés zsi-
dó családok egyike. Otthonuk abla-
kában égő menóra arra emlékezte-
tett mindenkit, hogy ez a hanuka, 
azaz a „fény-ünnep” ideje is.

Az egyik napon hajnali öt órakor 
Judy Markovitz üvegcsörömpölésre 
ébredt.  Leszaladtunk a férjemmel 
az emeletről, és láttuk, hogy vala-
ki betörte az ablakot, és a menóra a 
földön hevert… 

Markovitzék számára ez a táma-
dás felelevenítette családjuk szo-
morú történetét. 

– A szüleim mindketten megjár-
ták Auschwithot, akárcsak a fér-
jem édesanyja – magyarázza Judy, 
aki Ukrajnából érkezett Amerikába 
1974-ben. 

–  Édesanyám egész családja 
odaveszett. Vannak dolgok, 
amelyekről nem beszélünk, és 
tudom, hogy az ő korában az 
ember szereti biztonságban 
érezni magát, így nem-
igen hoztam szóba az 
esetet. A gyerekeimet is 
megpróbáltam távol 
tartani az ügytől. 

Aznap jobbára 
otthon maradtunk, 
mivel ablakot kellett 
cserélni. Több szomszédunk is 
felkeresett minket, hogy kifejezze 
együttérzését. Egyikük így tolmá-
csolta a szomszédok véleményét:

– Tudom, hogy a menóra egy 
olyan csodát jelképez, amelyet Is-

ten vitt véghez, mielőtt még a mi 
hitünk, a kereszténység elterjedt. 
Tudom, hogy élt egy király, aki 
megtiltotta a zsidóknak a vallásuk 

gyakorlását. Amikor a zsidók 
visszafoglalták Jeruzsále-
met, és látták, hogy a Temp-
lom meg lett szentségtelenít-

ve, újból fel akarták azt 
szentelni, ám csak egy 

éjszakára elegen-
dő olajat találtak. 
Mégis elhatározták, 

hogy felhasználják, 
és az olaj nyolc éjszakán 

keresztül égett. 
– Ezt a csodát ugyanaz az Isten 

vitte végbe, akit mi keresztények is 
tisztelünk, és nem értem, hogyan 
használhatja fel valaki Isten szere-
tetének a jelképét a gyűlölet kifeje-
zésére.

Miután a mesterek megjavítot-
ták az ablakot, Markovitzék el-
mentek meglátogatni Judy fivérét, 
és még csak nem is sejtették, hogy 
szomszédaik azon fáradoznak, 
hogy valamit helyrehozzanak. 

Aznap este, mikor Markovitzék 
hazafelé tartottak és befordultak 
az utcájukba, szívmelengető lát-
vány tárult a szemük elé: mind-
egyik ház ablakában ott égett a 
menóra. Judy lánya, Vicky – aki je-
lenleg 18 éves – úgy gondol vissza 
azokra a fényes ablakokra, mint az 
együttérzés és a közösségvállalás 
megnyilvánulására. 

– Olyan volt, mintha azt mondták 
volna: „Ha betöritek az ő ablaku-
kat, akkor a mieinket is be kell tör-
nötök.” A fény így terjedt tovább, 
és a sok-sok ablakból világítva azt 
üzente, hogy a Szeretet Istene Él!
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Simeon és Anna, a pásztorok), és az 
angyali üzenet szerint az Üdvözítő Úr 
Krisztus születése minden nép öröme 
lesz. Végül János apostol azt emeli ki, 
hogy Jézus Krisztusban a testté lett 
ige, az igazi világosság érkezett a vi-
lágba, akinek valamennyi szemtanú 
szemlélhette a dicsőségét. Bár azok, 
akik közé jött, nem fogadták be Őt, de 
mindazoknak, akik befogadták, akik 
hisznek a nevében, hatalmat adott, 
hogy Isten gyermekeivé legyenek.

A karácsony ünnepe számomra is 
mély tartalmat hordoz, melyet nehe-
zen tudok megfogalmazni, viszont 
sokat épülök belőle, ha megteszem. 
Nagyon szeretem a karácsonyt, 
melyre a mai napig örömmel és vá-
rakozással készülök. A karácsony 
igazi örömünnep a számomra, ami-
kor többet lehetek együtt a csalá-
dommal, a testvéreimmel és a bará-
taimmal. Igazi örömünnep azért is, 
mert az életemben megtapasztaltam, 
hogy amiről ilyenkor éneklünk és 
beszélünk, az igaz! Én is megismer-
hettem Jézus Krisztust, aki egyben 
hatalmas király, és olyan egyszerű 
barát, aki a faragatlan pásztorokhoz 
hasonlóan közel enged magához 
engem is. Megismerhettem Jézus 
Krisztust úgy is, mint a személyes 
üdvözítőmet, aki az én örömöm és 
békességem forrása. Ő az, aki vilá-
gosságot ad a számomra, és aki meg-
tartó kegyelmével lehetővé teszi, 
hogy Isten gyermekeként élhessek. 
Nagyon hálás vagyok azért, mert 
azt a Krisztust, aki sokak számára 
csak mesés régi történetekben él, én 
megismerhettem. Szeretném az idei 
karácsony során még mélyebben 
megismerni Őt, és többet megérteni 
az eljövetelének csodájából!

Végül még engedd meg, hogy a 
számodra is föltegyem a kérdést: és a 
karácsony a Te számodra mit jelent?

s okan megfogalmazták már, 
hogy a karácsony mit is jelent a 
számukra. A világ egyik leghí-

resebb kortárs amerikai „a capella” 
együttese, a Pentatonix két éve külön 
dalt is írt erről „Ez a karácsony nekem” 
címen. Ebben a dalban kifejtik, hogy 
számukra a karácsonyfa alatti ajándé-
kok hangulata, az égő mécsesek fénye 
és melege, a játszadozó gyerekek bol-
dogsága, és a szánon érkező Télapó jö-
vetelére való várakozás jelenti a kará-
csonyt. Vajon ez a világhírű együttes 
az ünnep lényegét látta meg?

Érdekesnek tartom, hogy nem csak 
a ma embere viszonyulhat különbö-
zőképpen a karácsonyhoz, hanem a 
Biblia alapján felfedezhetjük, hogy 
másként látták Jézus Krisztus szüle-
tését már maguk az evangélisták is. 
Máté evangélista annak a Messiásnak 
a megszületését írta le, akinek az el-
jövetelére Izrael népe olyan régóta 
várt, és akinek a születésével csodála-
tos módon teljesedtek be a próféciák. 
Máté meglátta, hogy Jézus Krisztus 
hatalmas király volt, aki előtt távolról 
jött bölcsek hajoltak meg, és akinek a 
születését égi jelek kísérték. Lukácsot, 
az orvost nagyon érdekelte Jézus Is-
tentől való fogantatásának csodája, a 
születés naturálisan egyszerű körül-
ményei, a társadalom alsó rétegébe 
tartozó pásztorok érkezése és az an-
gyalok megjelenése. Lukács apostol le-
írásából megláthatjuk, hogy Krisztus 

születése sokaknak örömet 
hozott (Mária, József, Er-

zsébet, Zakariás, 

Dr. Forgó András

A karácsony 
a Te számodra 
mit jelent?

A zon a helyen vagy, ahova 
az Úr rendelt? Azon a he-
lyen (munkahelyen, iskolá-

ban stb.) vagy, ahol az Úr a legjobban 
tud(na) használni? Ezekről a kérdé-
sekről szól ez a cikk.

Adventi időszakban gyakran vé-
giggondoljuk az érintett, bibliai sze-
replők – Mária, József – életét és dön-
téseit. Jól tudjuk, hogy Mária milyen 
kockázatot vállalt. Kedves férfiak, 
mit szólnátok, ha mennyasszonyo-
tok, feleségetek azt mondaná, nem 
csaltalak meg, csak a Szentlélektől 
lettem állapotos? De a bibliaolvasó 
emberek arra is emlékeznek, ho-
gyan beszélt az Úr Józseffel, miként 
erősítette meg Mária szavait, és adott 
konkrét útmutatást Józsefnek. Ők 
engedelmeskedtek az Úrnak – nem 
mérlegelve annak következményeit 

Dr. Piricz Noémi

Hol vagy most?
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–, így az Úr fel tudta őket használni. 
Látjuk, hogyan lett az Úr terve nyil-
vánvaló az életükben.

És mi a helyzet az én életemmel, 
az én engedelmességemmel? Ha 
hosszantartóan kényelmetlen, kel-
lemetlen munkahelyi körülmények 
között találom magam, akkor on-
nan elmenekülök? Mennyire tud 
erőt adni az Úr biztatása, vagy az 
arra való emlékezés, hogy az Úr he-
lyezett oda? Sikerélmények helyett 
irigységet, kicsinyességet, eseten-
ként rosszindulatot tapasztalok? 
Ha az Úr helyezett oda, és nem ad 
ezzel ellentétes vezetést, akkor ma-
radnom kell! Mégpedig azért, mert 
ezzel tudom a legjobban szolgálni. 
Lehet, hogy bennem akar dolgokat 
elvégezni, lehet, hogy körülöttem 
akar munkálkodni, például kollé-
gáimban. Lehet, hogy mindkettőt 
szeretné az Úr, de én nem akarom 
ezt engedni? Azért, mert durcás, 
meg kissé fáradt vagyok, más ko-
moly lelki kárt szenvedjen? Én is 
imádkozom azért, hogy meglássam, 
miért vagyok egy-egy adott helyen, 
de nem mindig érthetjük meg az Úr 
akaratát. „Mert nem az én gondolata-
im a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok 
az én utaim, így szól az Úr! Mert amint 
magasabbak az egek a földnél, akképpen 
magasabbak az én utaim utaitoknál, és 
gondolataim gondolataitoknál!” (Ézsai-
ás 55,8-9)

Engem sokszor megerősített az Úr, 
amikor azt éreztem, elfogy az erőm, 
és ezért hálás vagyok Neki. Azt kívá-
nom, hogy ezen az ünnepen ne csak 
a bejglire, meg a többi finomságra 
koncentráljunk, hanem megújulhas-
sunk a szentségben, az odaszánás-
ban és az engedelmességben. „Mert 
békességes tűrésre van szükségetek, hogy 
az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek 
az ígéretet.” (Zsidóknak írt levél 10,36)

Pálóczi-Ütő Judit 

Karácsonyra 
készülődés

K arácsony ünnepe közeleg. 
Ilyenkor a boltok zsúfolásig 
megtelnek a vásárlókkal. A 

bevásárlóközpontok csillogó dekorá-
ciója is már jó néhány héttel az ünnep 
beköszönte előtt a karácsony hangu-
latát próbálja idézni, a televízióban, 
illetve az interneten pedig minden 
reklám a vásárlásra való felhívásról 
szól.  Az emberek pedig kötelesség-
tudóan, eleget téve a médiában meg-
fogalmazott elvárásoknak, fejvesztve 
rohannak üzletről üzletre, hogy sze-
retteik, barátaik számára beszerezzék 
a lehető legdivatosabb, legfényűzőbb 
ajándékot. Úgy vélik, elvégre a kará-
csony a szeretet ünnepe, és ennek az 
egyetlen és legkifejezőbb eszköze az, 
hogy a másikat valamilyen vagyoni 
dologgal lepik meg. 

Hívőként – újjászületett emberként 
– én a karácsony ünnepére már nem 
így tekintek. A szeretet jelentése a ka-
rácsony kapcsán nekem jóval többről 
szól. Arról, hogy Jézus Krisztus mint 
Isten Fia kétezer éve megjelent a Föl-
dön, és elhozta számunkra, emberek 
részére a megváltást. Megmutatta az 
Ő végtelen szeretetét, szelídségét és 
békességét, példát adva életével és 
tanításával, mely útmutatóul szolgál 
a hétköznapjaink során. Kegyelem-

ből az Ő vére által újjászülethetünk, 
és benne – Őt követve – megtalálhat-
juk életünk értelmét.  Jézus Krisztus 
szavai ma is életteli erővel bírnak, és 
a benne való hit az egész életünket 
átformáló hatással bír. 

A szeretet tehát nekem abban rej-
lik, hogy Jézus Krisztus a világra jött, 
és elhozta minden ember számára 
a megváltás kegyelmét, amelyért a 
legnagyobb hálával tartozunk Isten-
nek, hogy Ő a miértünk való végte-
len szeretetét ilyen módon mutatta 
ki. A karácsonyi készülődések során, 
az advent időszakában nekünk, ke-
resztényeknek erről az örömről nem 
szabad megfeledkeznünk. A zajos 
hétköznapok forgatagában is az Úr 
csodálatos várására kell készíteni 
a szívünket, és a világi teendőkből 
kiszakadva elcsendesedni, elköte-
lezetten időt szánva készülni az Úr 
eljövetelének megélésére. Így lesz a 
mi karácsony előtti időszakunk más, 
mint a meg nem tért embertársain-
ké, és telnek meg hétköznapjainak is 
valódi tartalommal.

Ezekkel a sorokkal szeretnék ál-
dott, Jézus Krisztus jelenlétében el-
töltött ünnepeket kívánni minden 
testvéremnek sok szeretettel az aláb-
bi ige kíséretében: ,,Íme, a szűz fogan 
méhében, és fiút szül, akinek a neve Im-
mánuel, amely azt jelenti: Velünk az Is-
ten.” (Máté 1,23)
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Pálóczi-Ütő Judit 

Megtérésem 
története

A z Úr kegyelméből immá-
ron több mint egy éve átad-
tam az életemet Krisztus-

nak, amiért nagyon hálás a szívem. 
Azonban ennek a döntésemnek a 
meghozatala egy hosszabb folyamat 
különleges következménye volt.

Istennel kapcsolatos dolgok először 
már körülbelül hétéves koromban 
kezdtek el foglalkoztatni, ez időben 
ugyanis iskola után lehetőség volt 
egy kedves nővér által vezetett kis-
csoportos hittanórán részt vennem. 
Mind a mai napig élesen él bennem 
az emlék, amikor gyermeki lelke-
sedéssel érdeklődtem a szüleimtől, 
hogy beleegyeznek-e, hogy ezekre 
a délutáni hittanórákra eljárjak né-
hány osztálytársammal. Szerencsé-
re a szüleim igent mondtak, így az 
órán sok történetet, példabeszédet 
hallhattam Jézusról és az Ő hatal-
mas csodatetteiről, melyek nagyon 
megragadtak engem.

A családtagjaimmal többször is 
volt alkalmam templomba menni, 
imádkozni, így kézenfekvőnek tűnt, 
hogy általános iskolai tanulmánya-
imat egy egyházi fenntartású isko-
lában folytassam. Ezen évek során 
sokat hallottam az Úrról, de sajnos 
a vallásos ismeretek megszerzésén 
túl tovább nem jutottam. És ami ma 
a legfájóbbnak tűnik, hogy nem volt 
élő, személyes kapcsolatom az Úr Jé-
zus Krisztussal. Sokat hallottam Jé-
zusról, de a lényeg sajnos nem jutott 
el a szívemig. Éreztem, a vallásos 
ismereteken túl valami többről van 
szó, de jó pár évig ennél sajnos nem 
jutottam tovább.

Teltek az évek, majd a férjem 
egyik kollégájától hallottunk elő-
ször a Mindenki Templomáról. Ba-
rátunk kedves invitálására eljöttünk 
az egyik szombati evangelizációra, 
amelyen nagyon jól éreztük magun-
kat. Majd ezen első alkalmat újabb 
szombati alkalmak követtek. Észre-
vettük, hogy a szürke hétköznapok 
után ezekből az istentiszteletekből 
erőt meríthetünk, lelkileg feltöltőd-
hetünk, és már egyre inkább vár-
tuk a szombatokat, hogy jöhessünk 
a templomba. Ezen alkalmak során 
nagyon megfogott engem az, hogy a 
gyülekezet tagjai ahelyett, hogy el-
sietnének, a templomban maradnak 
beszélgetni egymással, és egy össze-
tartó közösségként nyitottak egymás 
örömére, bánatára.

Az egyik szombati alkalommal 
nagyon megragadott az, amikor Ági 
néni arról beszélt, hogy egy nehéz, 
emberileg kilátástalan, nyomorúsá-
gos helyzetben az ember nincs egye-
dül, van kihez fordulnia, van kiút a 
nehézségekből. A válasz pedig na-
gyon egyszerű: maga az Úr Jézus, 
aki erőt ad, és átsegít a nehéz élet-
helyzeteken.

Az elhangzottak nagyon elgon-
dolkodtattak engem, úgy éreztem 
azok személyesen nekem szólnak. 
Akkoriban én is egy nehéz hely-
zetet éltem át a munkahelyemmel 
kapcsolatosan. Ez volt az első mun-
kahelyem, így pálya-kezdőként bele 
kellett tanulnom a feladatok megfe-
lelő elvégzésébe, minden feladat új 
volt. Nagy volt bennem a megfelelni 
akarás, a bizonyítási vágy a felette-
seim felé, azt szerettem volna, hogy 
maximálisan meg legyenek eléged-
ve a munkámmal. Ez a gondolat nap 
mint nap nagy lelki terhet jelentett 
a számomra. Nagy volt bennem a 
félelem emiatt, folyton aggodalmas-
kodtam a munkahelyi feladatok mi-
att, mely egészen odáig fajult, hogy 
ahogyan felébredtem, már a munka-
helyi teendőkkel kapcsolatos félelem 
lett úrrá rajtam, és ez folytatódott a 
munkaidő befejeztét követően is. 
Legbelül tele voltam feszültséggel, 
szorongtam, és nem tudtam ezektől 
a negatív gondolatoktól szabadulni.

Ebben a nehéz helyzetben elkezd-
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tem közeledni az Úr felé. Elkezdett 
foglalkoztatni az Úr igéje, megnyug-
vást adott egy-egy nehezebb nap 
után. Ha félelem töltött el, kértem 
az Urat, hogy vegye azt el, és adjon 
békességet és bizodalmat Őbenne. 
És segített, meghallgatott az Úr! Át-
éltem az Ő csodáját, ahogy az igé-
ben is áll: „Kérjetek, és adatik nektek, 
keressetek, és találtok, zörgessetek, és 
megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind 
kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek 
megnyittatik.” (Máté 7,7-8)

Majd egyre többször éreztem az 
Úr hívását a szombatonként elhang-
zott tanítások alatt, olyan volt, mint-
ha az Úr személyesen szólt volna 
hozzám az egyes történeteken ke-
resztül. Fájt, hogy nem adom át az 
életemet Krisztusnak, és hogy ilyen 
sokáig habozok az Úrnak adni az 
életemet, miközben az Úr az életét 
adta értem, bűnösért, és már akkor 
szeretett, amikor én még nem is is-
mertem Őt!

Majd jó néhány hónap elteltével, 
egy nyári gyülekezeti kirándulás 
alkalmával engedtem az Úr hívá-
sának, és befogadtam az Úr Jézus 
Krisztust a szívembe. Békesség töl-
tött be és mérhetetlen nagy öröm, 
hogy az Urat elfogadhattam szemé-
lyes Megváltómnak. 

Jó érzés tudni és érezni itt legbe-
lül a szívemben, hogy az Úr mindig 
velem van, és nem hagy magamra. 
Ő az én kősziklám, akire bátran 
építhetek. Mentsváram és táma-
szom a bajban, Ő átsegít minden 
nehézségen – ahogyan a félelmem 
leküzdésében is –, és erőt ad minden 
helyzetben. Benne mindig bízhatok, 
számára semmi sem lehetetlen.

Nagyon hálás a szívem, hogy meg-
ismerhettem az Ő útját, és hogy az Ő 
megváltott gyermeke lehetek, Ő az 
igazi kincs a szívemben immár!

Hajdu Katalin

Mit ünneplünk karácsonykor?

M
iközben készülődök a 
karácsonyra, felvetődött 
bennem a kérdés, hogy 

a szívem mélyére is eljutott-e, hogy 
mit ünneplünk karácsonykor?

A karácsony nem az én szerete-
tem, az én ajándékom, vagy a csalá-
di együttlét meghitt ünnepe. 

Bizony nem az emberi szeretetet, 
hanem az isteni szeretetet ünnepel-
jük. Isten kimondhatatlan, mérhe-
tetlen, meg nem érdemelt szeretete 
kell, hogy még inkább fölragyogjon 
számomra is így, Advent idején. 

Jézus Krisztus lemondott az Ő 
dicsőségéről, megalázta magát – ér-
tem. Nekem is le kell mondanom a 
saját dicsőségvágyamról. Jézus úgy 
szeretett, hogy ez az életébe került. 
Az irántam való szeretetbe bele kel-
lett halnia. Nekem is meg kell hal-
nom a hiúság, önsajnálat, zúgoló-

dás, sértődékenység számára… És 
folytathatnám a sort.

Isten ajándéka Jézus, olyan aján-
dék, mely gazdaggá tehetne engem, 
sokszor mégsem kell, maradok hát 
továbbra is szegény. 

Árad belőlem a panasz, sorolom 
vég nélkül, hogy mi minden hiány-
zik az életemből. Pedig Jézusban ezt 
is, azt is, amazt is elnyerhetném. 

Jézus Krisztus a mennyet hozta a 
Földre. Én viszem-e a mennyorszá-
got a családtagjaimhoz, a barátaim-
hoz, a munkahelyemre, vagy akár 
olyan helyre is, amely már maga a 
pokol: börtönbe, kórházba, árva-
házba?

Végül engedem-e, hogy Ő, az Úr 
azzal ajándékozzon meg, amivel Ő 
akar? Ha bűnbánatot akar adni, ha 
szenvedést, próbát, különböző ne-
hézségeket, átveszem-e az ajándék-
csomagot? Hiszem-e, hogy akkor 
is szeret? Várom-e, hogy örömre 
fordítja a bánatomat, türelemre a 
türelmetlenségemet, békére a bé-
kétlenségemet? Engedem-e, hogy 
úgy alakítson, ahogy akar, ott nyúl-
jon hozzám, ott avatkozzon az éle-
tembe, ahol akar? Engedem-e azt is, 
hogy minden áldás, amit az Úrtól 
kaptam, továbbjusson másokhoz? 
Elhiszem-e, hogy így leszek igazán 
gazdag a hitben és az igazi szeretet-
ben?

Szeretném, ha nem csupán kará-
csony táján lennének bennem ezek a 
kérdések, hanem egész évben. Min-
denekelőtt azt kérem az Úr Jézustól, 
hogy úgy éljek, olyanok lehessenek 
a cselekedeteim, amelyekkel vála-
szolni tudok a Szentlélek által feltett 
kérdésekre. 
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N e féljetek, mert ímé hirdetek 
néktek nagy örömet, mely az 
egész népnek öröme lészen: 

Mert született néktek ma a Megtartó, 
ki az Úr Krisztus a Dávid városában.” 
(Lukács 2,10-11)

Megtartó. A karácsonynak ez 
az üzenete, hogy mit jelent nekem 
személyesen Krisztus mint meg-
tartó, 8 évvel ezelőtt vált számom-
ra megfogható valósággá. Akkor, 
azon a karácsonyon tudtam, hogy 
az utolsó alkalom lesz, hogy mi, 
mint vérszerinti család együtt 
ünnepelünk. Férjem hosszú évek 
bizonytalansága után eldöntöt-
te, hogy végleg elhagyja az övé-
it, bennünket. Ma is emlékszem, 
hogy milyen erővel vigasztalt meg 
akkor a karácsony üzenete: nem 
kell félnem, mert nincs okom a fé-
lelemre: az Úr megtart, Ő a Meg-
tartó!

Gyerekeimmel azóta hosszú és 
sokszor nehéz, mélységekkel, tá-
tongó szakadékokkal teli utat jár-

tunk be. Időnként úgy tűnt, hogy 
mindannyian leesünk a mélybe. 
Sokszor fogytán volt az erő, a re-
ménység, és nem láttam a jövőt. 
Mégis mindig, a legmélyebb és 
legsötétebb úton is tudtam, hogy 
van Megtartónk, akinek gondja 
van ránk. Akinek elég erős a karja, 
hogy lenyúljon a magasból, kihúz-
zon és felemeljen, mert az Ő nevét 
hívjuk segítségül, mert Hozzá tar-
tozunk. 

Tavaly karácsonykor arról ír-
tam, hogy nagyobbik fiamat az Úr 
meggyógyította, helyreállította és 
dolgozik. Most az Úr iránti nagy 
hálával a kisebbik fiammal kapcso-
latban osztom meg az örömömet az 
Ő dicsőségére. A korábban említett 
családi krízis miatt a tanulással 
kapcsolatban neki is gondjai adód-
tak: koncentrációs és figyelemzava-
ros lett, többször ismételt osztályt, 
nem tudott haladni, pedig koráb-
ban kiváló tanuló volt. Iskolát is 
váltottunk, hogy jobban boldogul-
hasson. A legfontosabb azonban, 
ami történt vele az, hogy az Úr mint 
Megtartó lenyúlt érte a mélybe, fel-
emelte, és kősziklára állította. Meg-
újította: elhagyta a régi útjait, bűneit 
és barátait, elkezdett a gyülekezet-

be járni, szolgálni és 
tanulni. Júniusban 
az évzáróról sok ki-
tüntetéssel és aján-
dékkal tért haza, a 
bizonyítványa pe-
dig gyönyörű lett: 
tanulmányi ösztön-
díjat kapott, és 2 tan-
tárgyból előrehozott 
érettségit tett, mind-
kettőt jelesre. Most, 
az utolsó tanévben 
mindenből gyakor-
latilag csak ötös 

osztályzata van, és készül a tovább-
tanulásra. Korábban számomra ez 
elképzelhetetlennek tűnt. 

Nemrégen egy balesetünk volt a 
nagyobbik fiammal együtt: a bal-
ra kanyarodásnál belénk jött egy, 
a sort előző kocsi. Az árokba ke-
rültünk, az autóm összetörött, de 
mindannyian sértetlenül szálltunk 
ki. Az ütközés a vezető felőli ajtó-
nál érte a gépkocsit, tehát a gyere-
kemet akár halálos ütés is érhette 
volna a volánnál. Az Úr megtartott 
minket, mert Ő a Megtartó. 

Csodálatos, hogy az Úr ígéretei, 
gondja, szeretete, törődése kiterjed 
nemcsak rám, hanem az enyéimre 
is. Mindenkire, aki ismeri, szereti 
és elfogadja a karácsonykor föld-
re szállt Szabadítót és Megtartót, 
mindenkire, akinek szüksége van 
a kegyelemből való megtartásra, 
aki belátja, hogy saját erejéből nem 
képes magát megtartani. 

„Mert kegyelemből tartattatok meg, 
hit által; és ez nem tőletek van: Isten 
ajándéka ez.” (Efézus 2,)

Mayerné Lénárd Aranka

Megtartó 
születe
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Dr. Turcsán Erik

Lehet-e az ember hálás egy 
szomorú karácsonyért?

Luther Márton

Isten Fia
„És mindeneket vetett az Ő 
lábai alá, és Őt tette minde-
neknek fölötte az anyaszent-
egyháznak fejévé…” 
(Efézus 1,22)

A z a mi fő dicsekvésünk, 
tisztességünk és kincsünk, 
hogy miénk a Krisztus, aki 

Isten Fia, testünkből való, s mégis 
bűn nélkül született, aki ül az Atya 
Isten jobbján, s Ura minden teremt-
ménynek égen, földön és pokolban. 
Aki azonban Őt Urának akarja, hadi 
lábra kerül az ördöggel.

Mit bánja Isten az egész világot, 
ha csak tízen szívlelik is ezt meg?! Ő 
Krisztust tette királlyá, ahogy a má-
sodik zsoltár is mondja. Nem akarja 
valaki elismerni? Nos, az Isten úgy 
megerősítette királyi székét, hogy 
arról senki le nem taszíthatja. Elle-
ne merészel lázadni a világ? Isten 
halomra dönti. Mert egykor harsány 
szóval, súlyos paranccsal szólt le az 
égből: „Őt hallgassátok.” 

M ég most, sok év múlva is 
elevenen él bennem az a 
bizonyos szomorú kará-

csony. Minden körülmény kedvezett 
ugyan egy jó hangulatú, szeretettel-
jes, szép ünnepnek, én mégis vigasz-
talhatatlan voltam. Pedig nem volt 
okom panaszra, családomban ezen 
a karácsonyon is ugyanaz a szeretet 
volt jelen, mint addig. A körülménye-
im miatt sem volt hiányom: éppen 
felvettek az egyetemre, minden úgy 
alakult, ahogy szerettem volna, és 
ahogy sokakban abban az életkorban, 
fel sem merült bennem, hogy bármi 
baj érhetne. Mégis a lelkem mélyéig 
szomorú voltam. Mindennél erőseb-
ben éreztem, hogy valami hiányzik 
az életemből. 

Szüleim az ünnepen nagy megle-
petést szereztek az egyik ajándékkal, 
egy lemezzel, nagy popzenei kedven-
cem számait már régóta szerettem 
volna megszerezni. Ahogy hallgat-
tam, az egyik dal különösen közel állt 
hozzám, pontosan kifejezte a belső vi-
lágomat. A refrén emelkedő, örömteli, 
reményteljes hangulatú volt, de aztán 
újra és újra jöttek a nyomasztó, bal-
jóslatú strófák. Én is reménykedtem, 
hogy eltűnik a nyomasztó hangula-
tom, hogy megtalálom azt a fontos 
valamit, ami hiányzik az életemből. 

Két hónap múlva kaptam egy leve-
let egy barátomtól, aki röviden meg-
írta, hogy megtért, hívő lett. Ahogy 
a következő időben én is egyre töb-
bet foglalkoztam a hit kérdésével, 
lassan ráébredtem, hogy ha valóban 
lehetséges ilyen megtapasztalás, ha 
Istennel lehetséges közvetlen kap-
csolatba kerülni, akkor ez az, ami-
re nekem szükségem van. Miután 
legyőztem néhány akadályt (önér-
zetességemet, büszkeségemet, és 
főként hitetlenségemet), én is meg-
térhettem. 

Most már könnyű világosan lát-
nom, ami annak a szomorú kará-
csonynak az idején homályos volt. 
Nekem arra volt szükségem, hogy 
végre hazaérjek Istenhez. Sok min-
dent nem tudok még Istenről, de 
Jézus Krisztus mindennapi élő való-
ság lett a számomra. 

Megint itt van a karácsony, és én 
megint áldott ünnepeket kívánok a 
körülöttem élőknek. 

Közben pedig arra gondolok, a 
legáldottabb karácsony a számom-
ra, amiért nagyon is hálás vagyok, 
az volt, amikor világossá vált szá-
momra az a hiányérzet, amit aztán 
csak maga Isten tudott (és sietett) 
betölteni. 
Áldo  karácsonyt mindenkinek!
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Papp Mónika

Megtérésem

gy erekkorom óta hiszem 
az Istent. Nagyon ko-
rán megtapasztaltam, 

hogy él, létezik, és valami megma-
gyarázhatatlan oknál fogva számta-
lan gödörből rántott ki. Olyan göd-
rökből, melyekből – emberi számítás 
szerint – nem tud az ember magától 
kimászni. Gyakran hangosan, zo-
kogva kértem, ne hagyjon el. Sosem 
hagyott el. Korábbi istenképem nem 
volt meghatározható. Egyfajta fel-
sőbb erőnek gondoltam, aki folya-
matosan jelen van, és figyel. Nem 
büntető, inkább gondoskodó, meg-
mentő, ezért Istentől én sosem fél-
tem. 

Zsidó háttérből jövök, számunkra 
a monoteizmus alapértelmezett. Da-
cára annak, hogy nem kaptam val-
lásos nevelést, és kevés hagyományt 

ismertem, identitásom magját zsidó-
ságom adja. 

Jézus tabutéma volt nálunk. So-
sem beszélgettünk róla, mint oly-
annyi másról sem a szülői házban. 
Felnőttkoromban egyszer majdnem 
megkeresztelkedtem. Mélyen benne 
voltam az alkoholizmusban és egyéb 
devianciákban, amikor valaki 
azt mondta nekem, ez jelen-
ti majd életem megoldását. 
Nem tudtam megten-
ni. Azt éreztem, hogy 
megcsalom a zsidóságot,  
és elállok tőle. 

2010-ben az Emberbarát Alapít-
ványnál szenvedélybeteg segítőként 
kezdtem dolgozni. Senkihez nem 
hasonlítható, rendkívüli emberekkel 
ismerkedtem meg. Olyan zsidókkal, 
akik elfogadták Jézus Krisztust. Pén-
tekenként zsidó imakört tartottak, 
ahova én is beültem. Sosem hallottam 
senkit annyira bensőségesen, mélyen 
imádkozni, beszélgetni Istennel, mint 

ezeket az embereket. Azt éreztem, 
hogy ők 24 órában online kapcsolat-
ban vannak az Istennel. Én is ilyen 
kapcsolatot akartam. Személyeset, és 
nem távolit. 

2016. április 28-án megtértem, és 
elfogadtam Jézus Krisztust. A lelki-

pásztor szavai voltak a fülemben, 
amikor azt mondta: Jézus 

zsidó volt, és Mária is. Ek-
kor tudtam, éreztem a 
legbensőmben, hogy itt 

vagyok otthon. 
Megtérésem óta nem 

lettem egy másik ember. 
Nem lettem szent, sem tökéletes. 
Gyarló ember vagyok, akinek már fáj-
nak a bűnei. 

Mindent megbeszélek az Úrral. Hoz-
zá járok panaszkodni, kérni, bevallani. 
Változni szeretnék. Jobb ember akarok 
lenni ma, mint tegnap voltam. Hiszek 
az emberi változás képességében, de 
csakis Istennel, Jézus Krisztussal, a 
szabadítóval és megmentővel. 
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Matyi Márta

Van-e 
számára hely?

N emrégen testvéreimmel 
együtt szolgáltam a hajlék-
talanok között. Egyikünk 

feltette a kérdést a még meg nem tért 
férfiaknak és nőknek, hogy van-e 
hely a szívükben Krisztusnak? 

Az ember azt hinné, ők igazán 
megértik a párhuzamot, hogy Jézus 
az Isten Fia, Aki a földre jövetele 
előtt a mennyben volt, az Atyánál, 
és rendelkezett minden hatalom-
mal, hátrahagyta a királyságát, és 
egyszerű kisgyermekként született 
a világra, ahol nem volt számára 
hely. Nagyon fájdalmas, mikor egy 
embernek nincs helye, ahol a fe-
jét lehajthatja. Betlehemben, ahová 
József és Mária Augustus császár 
népszámlálási rendelete miatt utaz-
tak el, bizony nem kaptak szállást, 
pedig Mária várandós volt, és már a 
szülésének napjai csaknem beteltek. 
Végül egy istállóban jött a világra Jé-
zus. Később is említi a Biblia, hogy 
„…az ember Fiának nincs hová fejét le-
hajtani!” (Máté 8,20)

Az én szívemben akkor lett hely 
Krisztusnak, amikor megtértem. 
De bizony meg kellett látnom, hogy 
az Úr néha ki-kiszorul az életemből 
rövidebb-hosszabb időre! Általában, 
amikor a karácsonyra készülődök, 
egy perc nyugtom sincs! Hiába vá-

rom, hogy karácsonykor majd meg-
pihenhetek, és jól érezhetem ma-
gam, sajnos nem így van. Isten egy 
„legyen” szavával megteremtette 
a világot, bezzeg én! Rohangálok 
mindenfelé, hogy idejében megve-
gyek mindent, hogy otthon rendben 
legyenek a dolgok, lázasan készülő-
dök az ünnepre, és hogy mindenféle 
finomságokkal legyen tele az asztal, 
a fa alatt mindenkinek legyen vala-
mi ajándék. Ha vendégeket várok, 
rengeteg erőm elmegy a fogadásuk-
ra, kiszolgálásukra, végül pedig a 
vendégek utáni takarításra. Este alig 
várom, hogy ágyba jussak. A nap 
végén, mikor már mindent letud-
tam, azért még gyorsan elmondok 
egy rövid imát. Hová lett a hely a 
szívemben? Hol a szeretet?

Jó lenne már végre ezen változ-
tatni, ezért is teszem fel magam-
nak most a kérdést: hogyan lesz az 
Isten Fia számára hely a szívemben 
az egész ünnepre készülődés alatt? 
Mi lenne, ha ezúttal a sok teendő 
közepette az idegeskedés és hangos-
kodás helyett az Úrnak énekelnék? 
Megpróbálom imában a világ sok 
gondját, baját letenni az Ő kezébe, és 
a sokféle karácsonyi tennivalót úgy 
végezni, hogy ne vonja el semmi a fi-
gyelmemet a lényegről, Krisztusról. 
Felnézni Arra, Aki azért született 
meg, hogy küldetését betöltve meg-
haljon értem! Isten Fiára tekinteni, 
Aki feltámadt, és mennybe ment, és 
bármikor visszajöhet értünk, hogy 
ahol Ő van, mi is ott legyünk. 

Be kell, hogy lássam, bizony addig 
is őrizni kell a helyet a számára, mert 
mindenkor Őt illeti meg a legfőbb 
hely a szívemben, nehogy éppen a 
születését ünnepelve „hajléktalan-
ná” tegyem a Megváltómat! 

Neked van hely a szívedben Jézus 
Krisztus számára?
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Pánczél Ildikó

Ilyen az isteni 
szeretet
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