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�Kovács Kálmán – Beköszöntő

Kicsit  hosszabb  szünet  után  karácsonyi
számmal  jelenünk  meg.  Megnézzük,  mit
ünneplünk karácsonykor mi hívők és mit a világ.
Pál  András  és  Vinczéné  Marika  elmeséli,  mit
jelent nekik a karácsony. Babarczi Edit Dorothea
Unbehen:  “Álomférjet  akartam kifogni,  de  csak
átlagosat  sikerült!” című  írásából  közöl
részleteket.  Az  újság  további  részében  Barna
Jánosnak, gyülekezetünk előtt  elmondott  rímes
verseiből választottunk ki néhányat, a gyerekek
részére  egy  mesét  mondunk  el,  valamint  egy
keresztrejtvényt készítettünk.

Kovács Kálmán – Karácsony – hívő
szemmel

Ebben a cikkben be szeretném mutatni, hogy mit
jelent  a karácsony Isten  népe,  a  keresztények
számára,  továbbá  megkérdőjelezzük azt  az
álláspontot,   amelyik  tiltja  a karácsony
megünneplését,  és  megnézzük,  mit  ünnepel
ezen a napon a világ. 
Honnan származik a karácsony szó?
A karácsony a magyar nyelvben a szláv kracsun
– téli napforduló szóból származik. 
A karácsony ünnepének kialakulása
Karácsonyt december 25-én ünnepeljük, ezen a
napon  emlékezünk  meg  arról,  hogy  Jézus
Krisztus emberi testben eljött közénk.  Jézus
Krisztus  születésnapjának  ünnepével  nem
találkozunk  a  Bibliában,  nem  is  tudjuk,  hogy
mikor  történt  pontosan.  Jézus  keresztre
feszítése és feltámadása húsvétkor történt, míg
a  Szent  Szellem  pünkösdkor  töltetett  ki  a
jeruzsálemi gyülekezetre. Ezeket az időpontokat
Isten Igéjéből egyértelműen azonosítani tudjuk,
ezért  ezeknek az ünnepeknek a megtartásával

nincs is semmilyen probléma. Az ősegyház már
a 2. században a húsvéton kívül keresett  más
időpontokat  Jézus  életéből,  amelyeket
megünnepelhetne.  Az első ilyen  időpont  Jézus
bemerítkezésének  időpontja  lett,  vízkereszt
ünnepe  január  6-án.  Az ősegyház úgy találta,
hogy  Jézus  életében  húsvét  után  ez  a
legjelentősebb időpont, mert ekkor kezdte Jézus
nyilvános működését és ekkor tett róla az Atya
nyilvános bizonyságot. 

Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett,
azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a
menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb
formájában aláereszkedik, és őreá száll.

És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én
szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”

Mt. 3,16-17
Vízkereszt  ünnepét  már  a  2.  században
ünnepelte  a  keresztény  egyház.  A  keleti
egyházban  nem  sokkal  később  vízkereszt
ünnepén  már  Jézus  születését  is
megünnepelték.  A nyugati  egyházban  azonban
szükségesnek  látták  Jézus  alámerítkezésének
ünnepét,  születésének  ünnepétől
különválasztani. Ennek oka pedig az volt, hogy a
IV. század elejére két tanítás kezdte megosztani
a kereszténységet. Az arianusok tagadták, hogy
Jézusban  Isten  emberré  lett,  az  adopcionisták
pedig  úgy  gondolták,  hogy  Jézus  csak
alámerítkezésekor  lett  Isten  fia.  Nyugaton  úgy
kívántak  fellépni  mindkét  tanítás  ellen,  hogy
Jézus  megszületését  elkezdték  karácsony
napján megünnepelni. 325-ben ünnepelték meg
először  Jézus  születését  latin  területen,
Konstantinápolyban és Antiókhiában 380 körül.
Karácsonyt ma a katolikusok és a protestánsok
december  25-én,  az  ortodoxok  január  6-án
ünneplik.
Jézus  születésének  az  ünneplésének  a
bevezetése  nem ment  teljes  egyetértésben  az
egyházban.  Kezdetben  több  jeles  hittudós,  pl.
Origenész és Alexandriai Kelemen is tiltakozott
Jézus születésnapjának a megünneplése ellen,
mondván,  hogy  a  Bibliában  csak  pogány
uralkodók  tartottak  születésnapot.  Jézus
születésnapjának  a  megünneplése  azonban  a
IV.  század  végére  teljesen  elfogadott  lett  az
egyházon belül. 
Miért éppen december 25 Jézus születésnapja?
A  Római  Birodalomban  ezen  a  napon
ünnepelték  a  legyőzhetetlen  napisten  ünnepét,
aki a téli napforduló idején legyőzi a sötétséget.
A pogány szentélyekben istenként dicsőítették a
napot  és  a  naphimnuszt  énekelték  neki: „Te
szép vagy és nagyságos; sugaraid elömlenek az
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országokon,  amelyeket  te  alkottál.” Rómában
kocsiversenyeket  tartottak  a  napnak,  éjszaka
pedig  álarcos  vigasságokkal,  lármás  áldozati
lakomával  hódoltak  neki.  Az  egyház  Jézus
Krisztus  születésének  december  25.-i
ünneplésével  szerette  volna  kiszorítani  a
napisten  imádatát.  Azt  akarta  elérni,  hogy
ezen a napon az Igazság napját, a testté lett
Isten,  Jézus  Krisztus  megjelenését
ünnepeljék  az  emberek. A  december  25.-i
ünnep Nagy Konstantin császár (306-336) alatt
terjedt el, aki napisten hívőből vált kereszténnyé.
Szabad-e  karácsonyt  ünnepelni  a
keresztényeknek?
Karácsony  ünnepének  első  kritikái  a
felvilágosodás  idején  (XVIII.  század)  jelentek
meg  a  protenstáns  teológiában.  Azt  hirdették,
hogy  a  karácsony  tulajdonképpen  egy  pogány
ünnep átvétele a kereszténység körébe. Ehhez
tartják magukat napjainkban is Jehova tanúi és
néhány  keresztény  csoport.  Úgy  gondolom,
hogy  karácsonykor  nem  a  napistent,  nem  a
fenyőfát  ünnepeljük, hanem a testté lett  Istent,
Jézus  Krisztust.  Kell,  hogy  legyenek
ünnepnapok,  amikor  megemlékezünk  a
Megváltónk  életének  eseményeiről  és
megünnepeljük  azokat.  Abban  a  pillanatban,
amikor  már  nem  a  testté  lett  Megváltót
ünnepeljük,  hanem  emberi  szokásoknak
engedelmeskedünk,  a  kisjézust  ünnepeljük,  az
ajándékozást ünnepeljük, az általános szeretetet
ünnepeljük,  akkor  az  ünnepünk  pogány
tartalommal fog telítődni és pont a lényeg marad
ki  belőle.  Arra  kell  figyelnünk,  hogy  az
ünnepnek Jézus  Krisztusról  kell  szólnia,  az
összes  többi  esemény  csak  kelléke  a
központi mondanivalónak.
Ellenvetések  a  karácsony  megünneplésével
kapcsolatban
1. Csak  a  Bibliában megparancsolt  ünnepeket
szabad megünnepelni
A  Biblia  nem  mond  ki  ilyen  alapelvet,  de
magának bárki állíthat ilyen szabályt, de ha ezt
másoktól is elvárja, akkor törvényeskedni fog. Az
Újszövetség  tanítása  szerint  nincs  annak
jelentősége, ha valaki valamelyik napot bizonyos
szempontból különbnek tartja a másiknál. 

Ez az egyik napot különbnek tartja a másik
napnál, az pedig egyformának tart minden
napot: mindegyik legyen bizonyos a maga

meggyõzõdésében.
Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért

különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik,
hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem

eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az
Istennek.

Mert közülünk senki sem él önmagának, és
senki sem hal meg önmagának;

mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk,
az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár

meghalunk, az Úréi vagyunk.
Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre,

hogy mind a holtakon, mind az élõkön
uralkodjék.

Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is,
miért veted meg testvéredet? Hiszen

mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélõszéke elé.
Mert meg van írva: „Élek én, így szól az Úr,

bizony elõttem fog meghajolni minden térd, és
minden nyelv magasztalni fogja Istent.”

Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról
számot adni az Istennek.

Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett,
hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy

testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy
elbotlást.

Tudom, és meg vagyok gyõzõdve az Úr Jézus
által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában,

hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart,
annak tisztátalan az.

Róm. 14,5-14
Ezért  egyfelől  nem  szabad  senkinek  sem
megparancsolni,  hogy  bármelyik  napot
megünnepelje,  másfelől  nem  szabad  másokat
elítélni  azért,  ha  megünnepelnek  egy  napot.
Nem  bűn  Krisztus  születését  nem
megünnepelni,  de bűn elítélni  mást azért,  mert
ezt megteszi. 

2. A Biblia tiltja fa felállítását és
karácsonyfát állítani pogány szokás

Nézzük  meg,  mit  tilt  a  Biblia  a  fával
kapcsolatban. 

Ne ültess semmiféle szent fát Istenednek, az
ÚRnak az oltára mellé, amelyet építesz!

Ne állíts szent oszlopot se, mert azt gyûlöli
Istened, az ÚR!
5Móz. 16,21-22

Ez az igevers Isten népének megtiltotta, hogy a
kánaánita  termékenységünnepek  az  izraelita
istentisztelettel  keveredjenek.  A kánaáni  népek
zöld  lombú,  búja  fák  alatt  csaptak  rituális
orgiákat.
A fiak fát szedegetnek, az apák tüzet gyújtanak,

az asszonyok pedig tésztát gyúrnak, hogy
áldozati süteményeket készítsenek az ég

királynõjének, és italáldozatot mutassanak be
más isteneknek, és ezzel bosszantsanak.

Jer. 7,18
A Jeremiás  7:18-ban  a  fa  szedegetése  az  ég
királynőjének  pogány  ünnepének  a  része  volt,
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amit  az  ünnepség  keretén  belül  eltüzeltek.  Mi
karácsonykor nem az ég királynőjét ünnepeljük.

Bizony, a népek bálványai hiábavalók. Hiszen
egy fát vágnak ki az erdõben, a mesterember

keze készíti el baltával.
Ezüsttel és arannyal díszítik, szögekkel és

kalapáccsal rögzítik, hogy ne inogjon.
Jer. 10,3-4

A Jeremiás 10,3-4 a fabálvány készítését tiltja,
amit a pogányok fából faragtak ki, feldíszítették
és ezt ünnepelték Istenként.
A  fent  felsorolt  igék  közül  egyik  sem  tiltja  a
keresztény  karácsonyhoz  tartozó  fenyőfa
felállítását és diszítését. Ez a karácsonyi szokás
a 17. században alakult ki. 
Mit ünnepel a világ karácsonykor?
A világ karácsonykor a szeretetet ünnepli. De mit
is  ért  a  világ ezen a szereteten? Istent,  Jézus
Krisztust? A válasz nem. 1Ján 4:3-8-ból tudjuk,
hogy  Isten  a  szeretet.  A  világ  Istent  ünnepli
karácsonykor?  Nem,  mert  Istent,  a  Szeretetet,
Jézus  Krisztuson  keresztül  lehet  megismerni,
Jézus Krisztus az Út, Igazság és az Élet.

És valamely lélek nem vallja Jézust testben
megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentõl: és
az az antikrisztus lelke, a melyrõl hallottátok,

hogy eljõ; és most e világban van már.
Ti az Istentõl vagytok fiacskáim, és legyõztétek

azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van,
mint az, a ki e világban van.

Azok a világból valók; azért a világ szerint
beszélnek, és a világ hallgat rájok.

Mi az Istentõl vagyunk: a ki ismeri az Istent,
hallgat reánk,  a ki nincsen az Istentõl, nem

hallgat reánk. Errõl ismerjük meg az igazságnak
lelkét és a tévelygésnek lelkét.

Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet
az Istentõl van; és mindaz, a ki szeret, az

Istentõl született, és ismeri az Istent.
A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent;

mert az Isten  szeretet
1 Ján. 4,3-8

A világ karácsonykor nem a Szeretetet, Istent, a
testté  lett  Igét  ünnepli,  hanem  az  emberi,
humánus szeretetet, aminek semmi köze Jézus
Krisztushoz, aki Isten ajándéka számunkra.
Mi jellemző a világi karácsonyra?
1.A karácsony  nagy  üzlet  a  kereskedő  cégek
számára
A  médiák  manipulálnak  bennünket  és  nem
létező  vágyakat  keltenek  bennünk.  Azt
szuggerálják belénk, hogy akkor tudjuk kifejezni
a szeretetünket, ha jelentős értékű ajándékokat
veszünk azoknak az embereknek, akik hozzánk
tartoznak. Nem baj,  ha nincs pénzünk, kapunk
kölcsönt,  csak  vásároljunk.  A  kereskedelmi
cégeknek  ez  az  időszak  az  egyik  legnagyobb
bevételi  forrásuk  az  évben.  Mindent

megtesznek,  hogy  el  tudjanak  adni.  Családi
kasszák omlanak össze karácsonykor, ha a világ
elvárásainak meg akarnak felelni. Fontos, hogy
karácsonykor  sugározzuk  és  elmondjuk  Isten
szeretet  az emberek  felé,  de  drága ajándékok
helyett,  sokkal  inkább  időt  szánjunk  arra,  akit
szeretünk.
Végezetül  nézzük  meg,  mit  ír  a  Biblia  Jézus
születéséről?
1. Angyalok tudósították Máriát

Lk. 1,28-33
Az angyal belépve hozzá így szólt: „Üdvözlégy,

kegyelembe fogadott, az Úr veled van!”
Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és
fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés.

Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert
kegyelmet találtál az Istennél!

Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit
nevezz Jézusnak.

Nagy lesz õ, és a Magasságos Fiának mondják
majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a
trónját, õ pedig uralkodik a Jákób házán örökké,

és uralkodásának nem lesz vége.”
2. Szűztől született, Isten Fia

Lk. 1,35
Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll

reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be
téged, ezért a születendõt is Szentnek nevezik

majd, Isten Fiának.
3. A pogány tudósok ünnepelték a Jézus
születését

Mt. 2,1-2
Amikor Jézus megszületett a júdeai

Betlehemben Heródes király idejében, íme,
bölcsek érkeztek napkeletrõl Jeruzsálembe,

és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki
most született? Mert láttuk az õ csillagát, amikor

feltûnt, és eljöttünk, hogy imádjuk õt.”
Mt. 2,9-11

Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és
íme, a csillag, amelyet láttak feltûnésekor,

elõttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor
megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt.
Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az

örömük.
Bementek a házba, meglátták a gyermeket
anyjával, Máriával, és leborulva imádták õt.
Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat

adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.

4. Angyali seregek, pásztorok ünnepelték Jézus
születését

Lk. 2,8-20
Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad
ég alatt, és õrködtek éjszaka a nyájuk mellett.

És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta
õket az Úr dicsõsége, és nagy félelem vett erõt

rajtuk.
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Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek,
mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely

az egész nép öröme lesz:
Üdvözítõ született ma nektek, aki az Úr Krisztus,

a Dávid városában. [Ézs 9,5]
A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy

kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a
jászolban.”

És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent
meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt

mondták:
„Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön

békesség, és az emberekhez jóakarat.” [ Lk
19,38]

Miután elmentek tõlük az angyalok a mennybe,
a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el
egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is

történt mindaz, amirõl üzent nekünk az Úr.”
Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát,
Józsefet, és a jászolban fekvõ kisgyermeket.
Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet,

amelyet errõl a kisgyermekrõl kaptak,
és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon,

amit a pásztorok mondtak nekik.
Mária pedig mindezeket a dolgokat megõrizte,

és forgatta a szívében.
A pásztorok pedig visszatértek, dicsõítve és

magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan
úgy hallottak és láttak, ahogyan õ megüzente

nekik.
Befejezés
Azzal  fejezem  be,  hogy  karácsonykor  úgy
ünnepeljük  Jézus  Krisztus  születését,
ahogyan  a  mennyország  ünnepelt  kétezer
évvel  ezelőtt. Angyali  jelenésekkel,
szózatokkal,  himnuszokkal  köszöntötték  az
üdvtörténet  új  korszakának  az  eljöttét,  a
Megváltó születését.

Pál András – Mit jelent nekem a
karácsony?

Karácsony van. A szeretet ünnepe. Urunk:Jézus
Krisztus  születésének  időpontja.  Csodálatos
dolog megemlékezni arról a tényről, hogy 2006
évvel ezelőtt megszületett a megváltónk,aki által
átmentünk a halálból az Életbe. Azt hiszem hogy
meg is kell ezt tennünk, mert amit Ő véghezvitt

az  utánozhatatlan,  megismételhetetlen,  és
egyedülálló művelet volt.  Milyen nagy dolog az
hogy nem is kell ezt megismételnie senkinek, és
az is  hogy mekkora kegyelemben részesültünk
(részesülünk).  Néha  elgondolkozok  rajta,  és
felfognom is nehéz mit is  tett valójában értünk.
Itt  járt  közöttünk  emberi  alakban,  ha  kellett
szolgai  formát  vett  fel,  ha  kellett  megmutatta
isteni  dicsőségét,  megalázta magát,  gyógyított,
tanított és bemutatta hogy Ő maga az élet, és a
szeretet. Majd meghalt, az egész világ(!!!) bűnét
vállára  vette,  de  harmadnapon  feltámadott.
Győzelmet  vett  a  kereszten,  és  ezáltal  mi  is
győztes  életet  élhetünk  Őbenne.  Jézus
kitartott  a  végsőkig,  állhatatos  volt,  és  példát
mutatott nekünk. Tökéletes volt. A világ mégsem
fogadta  be.  Ha  szétnézünk,  láthatjuk  hogy
(majdnem)  az  egész  világon  ünneplik  a  
Karácsonyt. Igaz hogy idővel "kicsit" eltorzult az
egész,és az emberek szinte a lényeget hagyják
figyelmen  kívül.  Bejöttek  különböző  
szokások, az ajándékvásárlási láz, karácsonyfa,
stb...,  és  az  emberek  szívükben  nem  Jézust
ünneplik, de ennek ellenére örülök hogy ilyenkor
megpihennek  egy  kicsit,  örülök  hogy  forog  a
Krisztus  neve,  örülök  hogy  az  emberek
megpróbálják ilyenkor egy kicsit jobban szeretni
a másikat, és jobban oda figyelnek rá. Bárcsak
így lenne ez a mindennapokban is. Adja az Úr
hogy  minél  több  ember  a  szívében
megemlékezzen  erről  őszintén,  hogy  egyszer
eljött  közénk,  és  véghezvitt  MINDENT  amire
szükségünk van:-)

MVinczéné Marika –Karácsony ünnep-e
nekem, neked ?

Kisgyermek  koromra  visszaemlékezve  a
karácsony egy kivágott fenyőfát jelentett, amit a
szüleim  behoztak  a  szobába,  feldíszítettek  és
valami  titkos  csomagocskákat  raktak  a  fa  alá,
amelyet olyan izgalommal bontottam ki, mintha
azon múlt volna az életem. Másnap elmentünk a
templomba, ahol úgy láttam, hogy mindenki örül
és  mindenki  szeretni  akarja  a  másikat.
Karácsony  után,  iskolába  menet,  a  többi
osztálytársam  eldicsekedett,  hogy  milyen
ajándékokat  kaptak.  Ahogy  növekedtem  egyre
gyanúsabbak lettek a csomagok a fa alatt, mert
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mindig  kiderült,  hogy  a  többi  osztálytársam
nagyobb  értékű  ajándékot  kapott,  mint  én.
Kezdtek  a  karácsonyok  egyre  borúsabbá válni
számomra.  Végül  felnőtt  lettem,  anélkül,  hogy
tudtam  volna,  mit  is  jelent  a  karácsony.  Sok
buktatón  átestem  az  életemben,  amikor  46
évesen  Isten  megkönyörült  rajtam,  megérintett
és  beszélt  hozzám  egy  gyülekezetben,  ahol
éppen  istentiszteletet  tartottak  karácsony
napján. Ez a gyülekezet nem olyan volt, mint a
hideg  templomok,  itt  az  emberekről  látszott,
hogy  valóban  szeretik  egymást  és  hogy
valaminek  nagyon  örülnek.  Megnyitottam  a
szívem  és  elkezdtem  arra  figyelni,  amit
beszélnek. Ez volt Jézus érintése és Ő segített
nekem, hogy le tudjam küzdeni félelmeimet. Be
tudtam  Őt  fogadni  a  szívembe  és  valami
különleges  dolog  történt  velem.  Tudtam,  hogy
ajándékot  kaptam,  hatalmas  és  értékes
ajándékot,  ami  a  legértékesebb,  amitől  senki
sem  kaphat  értékesebbet.  Örök  életet  kaptam
tőle, és tudtam és azóta is tudom, hogy ez az
ajándék nem fakul el, nem megy ki a divatból,
minden szükséget betölt, mert teljes és örök és
pénzen nem vehető meg. 
Azóta számomra minden nap egy karácsony és
így  nem  félek  a  karácsonyi  kiadásoktól,  mert
tudom,  hogy  a  lényeges  értékes  ajándék  az,
amit  szeretetből  kaptunk  Istentől  Jézus
Krisztusban.  Nem  pénzbe  kerül,  hanem
szeretetbe,  amit  adhatunk mindenkinek, hiszen
mi is ingyen kaptunk.
A szeretet ellensége a gyűlölet.  Erről tanított  a
legutóbb a lelkipásztorunk.  Gondolkozz el rajta,
melyiket akarod gyakorolni. Bízom benne, hogy
a szeretetet választod, mert ez az igaz út.

1Jn. 4,9-11
Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való

szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a
világba, hogy éljünk õáltala.

Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük
Istent, hanem az, hogy õ szeretett minket, és

elküldte a Fiát engesztelõ áldozatul bûneinkért.
Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor
mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.

�Babarczi Edit – Álomférjet akartam
kifogni

  Mindenekelőtt  egy  bizonyságot  szeretnék
röviden megosztani veletek. Már készültem arra,
hogy  az  Oikosz  soron  következő  számában
fogok írni. A téma már régóta bennem volt. Úgy
éreztem most kell megosztani veletek. A vázlat
kész s pár órás munka a számítógépen és egyre
kerekebb lett az írás, de még mindig hiányzott
belőle  néhány  dolog.  Vasárnap  igyekeztem  a
gyerekektől  még  néhány  információt
egybegyűjteni  ami  segítségül  szolgált  ahhoz,
hogy   befejezhessem  a  „cikket”.  Így  ültem  a
géphez, hogy az utolsó finomításokat  elvégzem
és  küldhetem  a  „Szerkesztő  Úrnak”.
Legnagyobb meglepetésemre a gép elnyelte és
úgy megemésztette  üres  gyomrába,  hogy már
sosem  láthattam  viszont  az  ekkor  már  2,5
oldalnyi  írásomat.  Értetlenség  volt  bennem  és
vele  együtt  békesség.  Csak  később  gyúlt
világosság  bennem  arra,  hogy  mi  is  történt
valójában.  Aznap  délelőtt  kértem  Istent,  hogy
erősítsen  meg  abban,  hogy  most  kell-e
megosztani veletek –és ilyen formában- ezeket
a gondolatokat. Egyértelmű jelet kértem és Isten
egyértelmű  választ  adott.  Köszönöm  Istennek,
hogy meghallgatta imámat és válaszolt rá.
  Így  van  most  lehetőség  arra,  hogy  évekkel
ezelőtt a Lydiában –keresztény magazin nőknek-
olvasott cikkből összeszerkesszek számotokra.
  
Álomférjet akartam kifogni de csak átlagosat
sikerült!

Részletek Dorothea Unbehend írásából

  Nem sokkal ezelőtt fölfedeztem a Tv-újságban
az  előrejelzést,  hogy  megismétlik  a  „Sissi-
filmeket.  Szilárdan  eltökéltem,  hogy  a  sorozat
első  filmjét  mindenképpen  megnézem,  mert
eszembe  juttatja  fiatalságomat.  Akkor  láttam
először,  amikor annyi idős voltam, mint most a
lányom,  de  még  mindig  pontosan  emlékszem,
milyen intenzív álmodozásra késztetett.
Tudni akartam, hogy most, sok-sok évvel később
még mindig  akkora  hatással  lesz-e  rám, ezért
vacsora közben bejelentettem:
„Én  most  megnézem  a  Sissi-filmet,  van
valakinek kedve velem tartani?”
  A  férjem  megvetően  forgatta  a  szemeit.
„Köszönöm, nem -  mormogta – nem bírnék  ki
annyi negédességet!” 
  „ Papa, - kiáltotta a lányom fölháborodva, -ez
igazán szép szerelmes film! Én is megnézem! „
  „ Én nem - vélekedett a fiúnk – ez a film nőknek
való. Inkább még focizok egyet.” 
  „ Többet is érsz vele „- hagyta jóvá a férjem –
de idejében gyere vissza. Lapos a bicikli-gumid,
azt még ma meg kell javítani!”
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  „  Ó,  az  a  vacak  –  felelte  a  fiúnk-  teljesen
elfelejtettem. Akkor csak egy órára mehetek ki.”
  „ Férfiak! – gondoltam fölháborodva – semmi
érzékük a romantikához, csak a foci meg a bi-
cikli, az jár a fejükben.”
  Így történt, hogy a lányommal megnéztük ezt a
„  nőknek  való  „  filmet.  Mindkettőnket  magával
ragadott.  Messze  nem  élveztem  annyira,  mint
annak  idején  romantikus  képzelődések  között,
de újra nagy hatással volt rám. Annyi szépség,
gazdagság,  hősiesség  és  érzékenység  egy
rakáson, szinte nehéz megemészteni.
  Ahogy  a  film  véget  ért,  a  lányom  sóhajtva
fölállt,  és  bevonult  a  szobájában.  Valószínűleg
úgy volt, mint én annak idején… végigfeküdt az
ágyán, és egy királyfiról álmodott…
  Közben teljesen megfeledkeztem az enyémről,
most a keresésére indultam. Annyira kívántam,
hogy  átöleljen,  és  közvetlenül  a  bőrömön
érezhessek legalább egy kis romantikát. 

  Végül  rátaláltam  a  pincében,  vidáman
fütyörészett egy bicikligumi fölé hajolva. A pólója
olajosan csillogó foltokkal volt átitatódva, a keze
hasonlóképpen,  máskülönben  egy  kicsit
hasonlított a fiatal és csinos Ferenc császárra. 
  Ragyogva rám nézett, az orrom alá tartotta a
bicikligumit,  és  fölkiáltott:  „  Ide  nézz!  Végre
megtaláltam! Látod ezt a parányi kis lyukat? Fél
órámba  került,  míg  megtaláltam!  De  végre
megvan!” 
  Nem  láttam  semmilyen  lyukat,  ráadásul
hallottam, hogy a  fiam robog lefelé a lépcsőn.
„Papa,  bocsánat,  öt  percet  késtem!  –  kiáltotta
kifulladva – Ejha, nézd csak, te megcsináltad a
kerekemet! Nohát, ez irtó jó! Nagyon köszönöm
Papa!”  Förgeteges  örömében  szeretettel
rácsapott  az  apja  évek  során  kisé
kigömbölyödött  hasára,  és  mielőtt  én  még
valamit  is  tenni  tudtam  volna,  a  két  izgatott
szakbarbár  mélyen  elmerült  a  bicikligumik
problematikájába.
  Az én álmom is  kilyukadt,  és  lassan elszállt
belőle  a  levegő.  De  még  mielőtt  gyülekezni
kezdett  volna  bennem  e  bosszúság,  amiért
megint  én  rövidültem  meg,  megláttam  a  fiam
ragyogó  szemét  és  a  férjem  elégedett
pillantását. Hagytam, hogy elszálljon az álmom,
helyette élveztem ezt e békés és szeretetteljes
légkört apa és fia között, és néhány perc múlva
már az olajfoltok sem zavartak
  Hát  így  van  az  ember  az  álmokkal.  Sokan
beszélnek  róla,  egyesek  komolyan  veszik,
mások  legyintenek,  hogy  mesebeszéd,  és

egyesek  megpróbálnak  úgy  élni,  mintha  az
egész életük egy álom lenne.
  Léteznek egyáltalán Álomférjek? Vagy úgy van
ez inkább, hogy ezen a földön minden embernek
vannak  erősségei  és  gyöngeségei?  Néha  azt
gondolom magamban, hogy milyen jó, hogy
nem  egy  álomférjhez  mentem  feleségül-
akkor  nekem  meg  álomfeleségnek  kellene
lennem. Biztosan  nehéz  lenne  egy  tökéletes
férfi oldalán élni, akinek semmi hibája sincsen,-
mennyire nagy és áthidalhatatlan lenne akkor a
különbség  minden  téren  összehasonlítva
magam ővele!
  Mi  nők  sokszor  nagy  hatással  vagyunk  a
férjünkre.  Hogyan  bánunk  ezzel?  Bosszantjuk,
megbántjuk,  megpróbálunk  uralkodni  rajtuk,
vagy  hozzájárulunk,  hogy  a  szerelemnek  ne
csak  az  álmainkban  legyen  esélye,  hanem  a
hétköznapokban is látható legyen? Álmainkban
olyan egyszerű kezelni  a  férjeket,  mert  mindig
úgy viselkednek, ahogy óhajtjuk  és kívánjuk. A
való  életben  a  férfiak  gyakran  eléggé
bonyolultak, nyakasok, és  fárasztóak.  /  Férjem
azonnal megjegyezte: ”De ti nők is!” Igaza van,
Ugyebár?/
  Nem  mindig  könnyű  élni  és  megélni  a
szeretetet egymással. Sokba kerül, jelenti, hogy
adni és elfogadni,  megérteni és  megbocsátani,
becsületesnek lenni és bízni tudni, újra és újra
elébe menni és rendelkezésére állni a másiknak.
De Isten maga is nagy árat fizetett az irántunk,
emberek  iránti  szeretetéért,  Fia  halálával  a
kereszten.
Ez tény,  nem álom. Ez megnyugtat  és kielégít
mert  az  álom  végül  is  olyan,  mint
szappanbuborék,  csodaszép,  könnyű  és  tarka,
de szétpukkan mihelyst a legkisebb ellenállásba
ütközik.

   Nem  tudom,  hogy  miben  és  hogyan  szólt
hozzád  ez a  könnyed  de  igazságokkal  teli  kis
írás.
Tudjuk,  hogy  Isten  mindannyiunk  számára
hozzáillő társat ad. Ezen keresztül lássuk, hogy
a  társunk  aki  mellettünk  van/lesz  az  aki  Isten
szerint  a  legtökéletesebb  a  számunkra.  S
kívánom,  hogy  növekedjen  bennünk  az  a
szeretet amit a  Mennyei Atyánk mond az 1 Kor.
13/ 4-8
    A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem
irigykedik,  a  szeretet  nem  kérkedik,  nem
fuvalkodik  fel.  Nem  viselkedik  bántóan,  nem
keresi  a  maga  hasznát,  nem  gerjed  haragra,
nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak,
de együtt  örül  az igazsággal.  Mindent  elfedez,
mindent  hisz,  mindent  remél,  mindent  eltűr.  A
szeretet soha el nem múlik.
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Barna János – Szikrák

Amikor

Amikor először eljöttem
A gyülekezetbe,
Néztem az embereket.
Nem értettem mi van velük,
Mitől csillog a szemük.

De később már megértettem,
Amikor én is megtértem.
Ez az öröm Istentől van
Ő ott lakozik a szívekben!

Sírj, ha sírnod kell!

Sírj, ha sírnod kell!
Ne félj, nem tart ez sokáig,
Felszárítom a könnyeid.

Én vagyok a te Istened,
Hozzám bármikor jöhetsz
Én mindig megsegítelek téged!

A szívedből vesd ki a keserűséget,
Begyógyítom a sebeidet.
Én vagyok a te Istened,
Hozzám bármikor jöhetsz
Én mindig megsegítelek téged!
Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Az ajtó nyitva áll

Az ajtó nyitva áll
Bárki bemehet rajta
Kitárul a Mennyország ajtaja.

Nem kell mást csinálnod,
Csak be kell lépned,
Jézus nagyon várja
Az érkezésed!

Légy bátor ne reszkessen a térded,
Vár rád egy szebb,
Boldogabb élet!

A sír közel volt

A sír közel volt
Ahova az urat temették.
Fehér lepedőbe göngyölítették testét.

Elmentek ők és megnézték.

De már nem találták ott,
Mert feltámadott!
Ők látták és hittek
Azért mondom nektek,
Hogy ti is higgyetek!

A Mester él és itt van köztetek!
Nagyon szeret benneteket!

Mennyei boldogság

Nem találtam a boldogságot hiába kerestem
Hiú ábrándokat kergettem.
A szívembe ürességet éreztem,
Elpocsékoltam az életem.

Bűnökben éltem,
Idegen isteneket szerettem.
A világ dolgainak örültem,
Istent nem ismertem!

Nem vártam én csodát,
Nem hittem, hogy lesz változás.
De aztán jött a megváltás,
Megismertem a Messiást!

Megismertem Őt és megszerettem,
Tudom már, hogy kit kerestem!
Azóta életem csupa fény és ragyogás,
Csak Ő kell nekem és senki más!

Nem tudtam

Nem tudtam, hogy másképp is lehet élni.
Nem tudtam, hogy van teljes boldogság.
Hagytam, hogy a világ sodorjon tovább.

Jártam a magam útját,
Fogva tartott a világ.
Azt hittem, hogy más út nincsen
Nem hittem el, hogy létezik Isten!

Elküldte Isten egyik angyalát,
Megmutassa nekem az irányt.
Mondta, hogy nem jó úton megyek,
Ha ezen az úton járok,
Végleg elveszek!

Azóta már elhiszem azt, hogy létezik Istenem!
Elfoglalta a helyet az én szívemben.
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Aiszoposz - A falusi és a városi egér

Egyszer a falusi egér vacsorára hívta meg
barátját, a városi egeret. 
A  városi  egér  legelegánsabb  ruháját  öltötte
magára,  és  miután  megérkezett,  szétnézett  a
faluban.
-Micsoda  koszfészek!  Sehol  egy  jármű,  sehol
egy kirakat. Mást se látok, mint apró házakat és
kopár földeket – szörnyülködött.
A  falusi  egér  bevezette  barátját  szerény  kis
kunyhójába.
Csemegekukoricával, borsóval, árpával és apró
sajtdarabkákkal  kedveskedett  vendégének,  aki
ezt látva finnyáskodva így méltatlankodott.
-Pfuj! Milyen szegény ház!
-Való  igaz,  a  kínálatom  szerény,  mégis  kérlek
falatozz kedvedre – kínálgatta a városi egeret a
falusi egér.
-Igaz,  igaz,  mondhatom  nagyon  szerény  –
válaszolta  a  városi  vendég.  Szemezgetett  az
árpából,  majd  így  folytatta  –  Csöppet  sem
kedvelem  az  efféle  ételeket.  Csak  tudnám,
hogyan  tudsz  így  élni.  Inkább  gyere,  látogass
meg  engem  városi  otthonomban.  Én  igazi
lakomára hívlak. 
Miután  ezt  mondta,  már  búcsúzkodott  is  és
elsietett.
-Nem kellett volna meghívnom. Eddig boldogan
éltem  és  nem  tudtam,  hogy  életem  milyen
hitvány és szegényes – gondolta a falusi  egér
szomorúan.
Néhány nap  múlva  felkerekedett,  meglátogatta
barátját a városi egeret.
A  falusi  egér  most  járt  életében  először  a
városban.  Ijedten  kapkodta  a  fejét,  ide-oda
ugrált  a  talpak  alatt,  nehogy  a  nagyvárosi
forgalomban valaki eltapossa. Épphogy sikerült
félreugrania, amikor meg szörnyű nagy robajjal
egy jármű kerekei rohantak felé.
-Segítség! Segítség! - sikoltozott a falusi egér és
ijedtében a csatornába ugrott. Egyik félelmetes
esemény  a  másikat  követte.  Már  rég
besötétedett,  amikor végre megérkezett barátja
házához.
-Isten hozott! Lépj be! Épp jókor érkeztél 

– köszöntötte a falusi egeret a házigazda.
Az  éhes  egeret  barátja  egy  hatalmas,
gyertyafényben úszó ebédlőbe vezette.
A városi egér egy szempillantás alatt az asztalon
termett.  A  falusi  egér  szájtátva  bámulta  a
finomabbnál-finomabb falatokat.
-Hűha! Micsoda teríték! - Kiáltott fel éhesen. Ám
épp  amikor  már  kóstolgatni  akarta  a  finom
falatokat, megjelent a szobalány és kezében egy
seprűvel feléjük futott. 
-Tolvajok! No, majd én ellátom a bajotokat! 
– kiabálta.
A megrémült  egerek  fejvesztve  futkostak  ide-
oda, hogy elkerüljék a seprűt. Végül sikerült egy
lyukba bemenekülniük.
-Juj,  de  megijedtem!  Kedves  falusi  barátom,
gyere, menjünk egy jobb helyre, ahol nagyobb a
választék és nyugodtabban falatozhatunk 
-csalogatta a falusi egeret a városi egér.
-Köszönöm,  nekem  elég  volt,  inkább
hazamegyek – válaszolta a falusi kisegér. - Nem
teszem kockára az életemet azért, hogy mások
tányérjából  falatozhassak.  Jobban  szeretem  a
falusi életet, még ha nem is olyan előkelő. 
És azzal hazaindult.
 
TANULSÁG: Lehet, mások életvitele vonzóbb,
mint   a tiéd,  de ha boldog  akarsz lenni,  élj
olyan életet, ami neked a leginkább megfelel.

�
Pál Anikó – Keresztrejtvény

Kedves Rejtvényt Kedvelő Testvérem!

Van valaki, aki vágyik arra, hogy jobbját nyújtsa
a bajban, a szükségben Neked. Isten nemcsak
nagyon  szeret,  de  hatalma  is  van  arra,  hogy
kiemeljen. 
A megfejtésből kiderül, mi az a kicsiny rész, amit
kér, hogy mi tegyünk meg ennek érdekében. 
Érdekesség: Palesztínában 360-400 különböző
madárfélség  él,  ezek  közül  26  csakis  ott
található. A Biblia mintegy 50 madárfajtát említ.
Emellett  pedig  számos  más  állat  is  szerepel
benne. Vegyünk számba most néhányat! 
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1. Noé milyen madarat engedett ki először a bárkából? (Mózes 1. könyve 8:6–7.)
2. Ne lázadjunk föl se az Úr, se ember ellen! Amikor a nép a pusztában ezt tette Isten és Mózes

ellen, ilyen állatot küldött az Úr rájuk. (Mózes 4. könyve 21:4–9.)
3. A keleti  városok falain rendszerint  voltak  kis kapuk, amelyeken a főkapu bezárása után a

későn érkező utasokat bebocsátották. Ezeket „tűfok”-nak nevezték. Ahhoz, hogy ez az állat
ezen átjuthasson, le kellett térdelnie, terhét le kellett venni róla, és úgy csúszott át rajta. Melyik
ez az állatnak, amelyiknek mégis könnyebb átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak az Isten
országába bejutni? (Máté evangéliuma 19:24.)

4. Jézus a jó pásztor. „Ő életét adja a ……..-ért.” „Az én ……. hallgatnak a hangomra, és én
ismerem őket, ők pedig követnek engem.” (János evangéliuma 10:11.27.)

5. Sámson Istentől kapott erejével, puszta kezével kettészakította ezt az állatot. (Bírák könyve
14:5–9.)

6. Jézus korában két ilyen állat csak egy fillért ért. Mégsem esik le a földre egy sem közülük az
Atya tudtán kívül. Ránk még inkább figyel Isten. (Máté evangéliuma 10:29–31.)

7. Ilyen állatot áldoztak a zsidók a törvény rendelkezése szerint, amikor az újszülött gyermeket
bemutatták a templomban az Úrnak. (Lukács evangéliuma 2:24.)

8. Jób, aki sokat szenvedett,  dicsőíti  a Teremtőt az állatvilág láttán. Több állatot is megemlít,
közülük az egyikről ezeket mondja: füvet eszik, erős a dereka, a lábszára, nádas és mocsaras
rejtekhelyen hever. (Jób könyve 40:15–24.)

9. Ne avatkozzunk olyan vitába, amihez semmi közünk! Mert aki így tesz, olyan, mint aki ezt az
állatot fülön ragadja. (Példabeszédek könyve 26:17.)

10. Ez az állat  a gazdájával  ellentétben engedelmeskedett  Istennek. Látta az Úr angyalát,  sőt
beszélni is tudott. (Mózes negyedik könyve 22.

11. Egyiptom utcáit,  házait  is  ellepte ez az állat  a  második  csapás során,  mivel  a fáraó nem
engedte el a zsidó népet. (Mózes második könyve 7:26–29.–8:1–11.)

12. Ne legyünk lusták, mert ránk törhet a szegénység! Jó példát vehetünk viszont ettől az állattól.
(Példabeszédek könyve 6:6–11.)

13. A pusztai  vándorláskor  gondoskodott  Isten  a  népről.  A manna  mellett  milyen  állat  húsát
ehették? (Mózes második könyve 16:11–13.)
14. Jézus és Péter templomadót fizetett Kapernaumban. Milyen állat szájából vették ehhez az

ezüstpénzt? (Máté evangéliuma 17:24–27.)
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