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A Pécs-Somogyi
Baptista Gyülekezet lapja

Ünnep - várás
Élet-tevékenységeim között különleges műfaj: várni az
ünnepekre. Nem is gondolnánk, mennyire befolyásolhatja
az ünnep igazi jelentését és
élményét az a tény, hogy
mennyi időt fordítottunk /időt
és elmélyülést/ az esemény
előkészítésére. Talán nem
annyira az esemény, mint inkább önmagunk felkészítésére.
A ráhangolódás előzetes
időszakában érdemes az alábbi /vagy hasonló/ kérdéseket
átgondolni, komoly és őszinte
válaszokat fogalmazni:

Nagy ünnepek közelednek! Karácsony, családias
„szenteste”, közösségi istentiszteletek. Utána még néhány
nap, és befejezzük az esztendőt, kezdjük az újat. Már az
előkészület is, a négy adventi
vasárnap is valóságos ünnepsorozat.
Gyülekezeteinkben kialakult az a gyakorlat, hogy egyegy adventi vasárnapot a helyi
gyülekezet egy-egy csoportja /
alakulata/ szervez. – Például:
gyermekek, ifjúság, nőtestvérek, férfiak adventje. Vagy tematikai sorrend: Messiás-várás
az Ótestamentumban, - Jézus
születése az Újszövetség szerint, - Jézus Krisztus visszajövetelének várása, - az égi hazába történő bemenetelünk élő
reménysége a szívünkben…
És így tovább, színesen, hitébresztő módon.

változtatok, újulok, szelektálok. hanem alázatos botladozókra,
Hangolódom a szférák zenéjé- akik mindennap készek megragadni a feléjük nyújtott atyai
re.
kezet, tudván bizonyosan,
Az idős korú embernek az
hogy örök szeretettel szeret
ünnepi étel-ital már nem szereégi Urunk, megbocsát, magápel a fő témái között. Csak
hoz ölel, felemel, mert üdvözíminél egyszerűbben! – szoktuk
teni akar.
mondogatni a feleségemmel.
Nem mintha sóvárognék utána, hogy „kenyéren és vízen!”,
Várom a karácsonyt. Ez
hiszen a diétás étrendbe már
azt szokta jelenteni, hogy kéalig-alig fér bele a „magyar
szítem szívem jászlát Jézusom
kenyér”.
számára. Mondom, kérem:

De „egyébként” is jó
lenne diétázni. Kevesebbet
tévézni, számítógépezni, és
többet imádkozni. Kevesebb
Mit, vagy kit ünnepelek? –
bibelődés saját bajaimmal,
„Letudom”, vagy átélem? –
problémáimmal, és több viSzeretettel várt esemény, vagy
gasztaló látogatás megfáradt
kínos, elkerülhetetlen tevélelki testvérek otthonában. Az
kenység /netán unalom/? –
„evezz a mélyre!” igei felhívás
Kötelesség, vagy fölemelő
értelmében több csendes bibliélmény? – Ha elmaradna, száázást tervezek adventre. Úgy
mon kérhető mulasztás, vagy
tűnik, nem lesz ünnepi igehirha jól sikerült, pótolhatatlan
detésem, prédikáló szolgálalelki-szellemi feltöltődés? – Ha
tom. Ebből is adódhat a befelé
Nekem az advent a lelki
adok, gazdag ajándék, vagy
fordulás, a magamat táplálás
„tisztálkodás”, a szellemi és
„csak” az elmélyült szeretet
értelmi rend-csinálás hónapja. szent „élvezete”
„apró” figyelmessége?
Áttekintem
értékrendemet,
Nekem az advent: ború és
derű. Borongok, mert döbbenve szemlélem, még nem volt
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szüless meg bennem újra,
édes Megváltóm! Nem baldachinos, bársony borította fekvőhelyet kínálok. Kopott, öreg
jászol vagyok csupán, de az
éltetne megint, ha bennem és
általam /is/ élhetnél, mások
örömére, sokaknak üdvére.
Pásztornak
hívnak
„híveim”, pedig nem vagyok én
egyéb, mint megfáradt, kivénhedt bárányod, gubancos bundájú, csetlő-botló juhod. Örök
aklodba vágyom, hogy színrőlszínre láthassalak, s te engem
átszegezett kezeddel örökre
lágyan simogathass.
Gerzsenyi Sándor
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REMÉNYSÉG
II./ ÁHÁB ÉS NÁBÓT TÖRTÉNETE (6-8.r.)

6./ Áháb kormányzati stílusa
„Ezek után a következő
dolog történt: A jezréeli
Nábótnak
szőlője
volt
Jezréelben, Samária királyának, Ahábnak a palotája mellett. Egyszer Aháb így szólította meg Nábótot: Add nekem a
szőlődet, hadd legyen az veteményeskertem, mert közel van
a házamhoz! Adok helyette
jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az
árát. Nábót így felelt Ahábnak:
Az Úr őrizzen meg attól, hogy
odaadjam neked atyai örökségemet! Aháb elkeseredve és
haragosan ment haza a válasz
miatt, amelyet a jezréeli Nábót
adott neki, amikor ezt mondta:
Nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára,
arcát befelé fordította, és nem
evett semmit. A felesége,
Jezábel azonban odament
hozzá, és így szólt: Min keseredett el úgy a lelked, hogy
semmit sem eszel? Ő így válaszolt: Beszéltem a jezréeli
Nábóttal, és azt mondtam neki,
hogy adja nekem a szőlőjét
pénzért, vagy ha úgy tetszik
neki, szőlőt adok helyette. De
ő azt mondta: Nem adom neked a szőlőmet. A felesége,
Jezábel ezt mondta neki: Hát
nem te uralkodsz most Izráelben? Kelj föl, egyél, és légy
jókedvű! Majd én megszerzem
neked a jezréeli Nábót szőlőjét. Ekkor leveleket írt Aháb
nevében, lepecsételte annak
gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és
nemeseknek, akik Nábóttal
egy városban laktak. A levelekben ezt írta: Hirdessetek böjtöt,
és ültessétek Nábótot a nép
élére. Vele szembe pedig ültessetek két hitvány embert,
akik így tanúskodjanak ellene:
Átkoztad Istent és a királyt!
Azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon. A város polgárai,
a vének és a nemesek, akik
abban a városban laktak, úgy
is tettek, ahogyan Jezábel
megüzente nekik, és ahogyan
a nekik küldött levelekben írta.
Böjtöt hirdettek, és Nábótot a
nép élére ültették. Odajött a
két hitvány ember is, leültek
vele szemben, és ezek a hitvány emberek így tanúskodtak

Nábót ellen a nép előtt: Átkozta Nábót Istent és a királyt!
Ezért kivitték őt a városból és
agyonkövezték. Azután ezt az
üzenetet küldték Jezábelnek:
Agyonkövezték Nábótot. Amikor Jezábel meghallotta, hogy
agyonkövezték Nábótot, így
szólt Jezábel Ahábhoz: Kelj
föl, vedd birtokba a jezréeli
Nábót szőlőjét, amelyet nem
akart pénzért neked adni, mert
nem él már Nábót, hanem
meghalt. Amikor Aháb meghallotta, hogy Nábót meghalt,
fölkelt Aháb, lement a jezréeli
Nábót szőlőjébe, és birtokba
vette azt.
Ekkor így szólt az Úr igéje
a tisbei Illéshez: Eredj, menj el
Aháb izráeli király elé, aki
Samáriában lakik, de most
éppen a Nábót szőlőjében van,
ahová azért ment, hogy birtokba vegye. Így beszélj hozzá:
Ezt mondja az Úr: Öltél, és
még birtokot is szereztél? Azután így beszélj hozzá: Ezt
mondja az Úr: Ahol a kutyák
felnyalták Nábót vérét, ugyanott nyalják fel a kutyák a te
véredet is!”Aháb így felelt Illésnek: Rám találtál, ellenségem?! Ő ezt mondta: Rád találtam, mivel arra adtad magad, hogy olyat tégy, amit
rossznak lát az Úr. Ezért én
veszedelmet hozok rád, és
kisöpörlek téged. Kiirtom Izráelből Aháb férfi utódait, apraját
-nagyját! Olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak,
Nebát fiának a házát, és mint
Baasának, Ahijjá fiának a házát a bosszantásért, mert felbosszantottál, és vétekbe vitted Izráelt. Jezábelről pedig
így szól az Úr: A kutyák eszik
meg Jezábelt Jezréel falánál!”
1Kir 21,1-23.
a./ Ebben a fejezetben
másik oldaláról ismerjük meg a
hitetlen Aháb királyt, aki nyilvánvalóan nem jutott igaz bűnbánatra. Ezúttal megtudunk
valamit „kormányzati stílusáról”, és ezúttal is újból felmerül
az Ördög „titkos mozgatójaként” Jezábel, Aháb uralmi
mániás felesége. A szöveg
olvasásakor olyan benyomásunk támad, mintha Isten nem
lenne fültanúja annak, ami itt
történik, amíg bizonyos tekintetben az utolsó pillanatban

Illés színre lép, és kihirdeti
Isten ítéletét.
b./ Saját korunk kellős
közepébe érkeztünk, mikor ma
ezzel a történettel foglalkozunk. Lábbal tiporhatják-e a
jogot a hatalmasok? A Biblia
erre igennel válaszol. De nem
tehetik büntetlenül! Aháb, a
hatalmas ember és Nábót, egy
szőlőhegy jogos birtokosa között ellentét támad. Nábót szőlőjéről (földterületéről) van szó.
Jóllehet Ahábnak ugyan volt
elég kertje és telke. Ő azonban
feltétlenül ezt a szőlőt akarta
magának.
c./ A kapzsiság (mohóság,
birtoklási vágy) eluralkodott
rajta. Ezzel kezdődött a bűne.
Aki arra vágyik, ami a másiké
könnyen halálos kelepcébe
kerülhet. Már a bűneset óta
sok kimondhatatlan mohóság
(sóvárgás) van az emberi szívekben.
A
„hedonizmus”
(gyönyörelv,
élvezetek hajszolása) a keresztyén körökbe is bemasírozott. Talán a miénkbe is?
(Lásd: 5Móz 5,21: „Ne
kívánd felebarátod feleségét,
ne kívánd felebarátod házát,
se mezejét, se szolgáját, se
szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé!”
1Móz 3,6-13: „Az asszony
úgy látta, hogy jó volna enni
arról a fáról, mert csábítja a
szemet, meg kívánatos is az a
fa, mert okossá tesz: szakított
a gyümölcséből, evett, majd
adott a vele levő férjének is, és
ő is evett. Ekkor megnyílt
mindkettőjük szeme, és észrevették,
hogy mezítelenek.
Ezért fügefaleveleket fűztek
össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen
hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úr isten elől a kert fái
között. De az Úr isten kiáltott
az embernek, és ezt kérdezte:
Hol vagy? Az ember így felelt:
Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem
el. Az Isten erre azt kérdezte:
Ki mondta meg neked, hogy
mezítelen vagy? Talán arról a
fáról ettél, amelyről azt paran-

csoltam, hogy ne egyél? Az
ember így felelt: Az asszony,
akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem: Akkor az Úristen ezt kérdezte az
asszonytól: Mit tettél? Az aszszony így felelt: A kígyó szedett rá, azért ettem;"
Józs 7,1.11: „De Izráel fiai
hibát követtek el a város kiirtásakor, mert a Júda törzséből
való Ákán, Karmi fia, Zabdi
unokája, Zerah dédunokája,
elvett a kiirtandó dolgokból.
Ezért föllángolt az Úr haragja
Izráel fiai ellen. Azért nem tudtak megállni Izráel fiai ellenségeikkel szemben és azért hátráltak meg ellenségeik előtt,
mert utolérte őket az átok.
Nem leszek többé veletek, ha
nem pusztítjátok ki magatok
közül a kiirtani valót.”)
d./ Valamit vagy valakit
birtokolni akarunk (meg akar
szerezni) minden körülmények
között és semmiféle eszköztől
nem riadunk vissza! És máris
kezdődik a baj! A király tárgyalástaktikája ártalmatlannak és
jónak tűnt addig, amíg Nábót
azt nem mondta, hogy „nem”.
De hát miért vonakodik attól
tulajdonképpen, hogy eladja a
földjét? „Ezt nem megátalkodott önfejűségből teszi; Nábót
vonakodásának
sajátságos
motívuma a kegyesség” (H.
Lamparter). Aháb iránti elutasító felelete egyben Isten iránti
hűsége bátor és határozott
kifejezésre juttatása.
(Vö.: Ez 46,18: „Ezt mondja az én Uram, az Úr: Ha a
fejedelem ajándékot akar adni
a tulajdonából valamelyik fiának, az a fiáé lehet, mert az ő
tulajdon birtokuk az;”
4Móz 36,9: „Ne kerüljön el
egyik törzsből a másik törzsbe
az örökség. Izráel fiainak törzseiből mindenki ragaszkodjék
a maga örökségéhez;”
1Sám 24,6k: „Dávidnak
azonban megindult a szíve,
miután levágta Saul köpenyének a sarkát, és ezt mondta
embereinek: Mentsen meg az
Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram, az Úr
fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az Úr fölkentje ő.)
folytatjuk
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A karácsonyhoz megérkezni, nem beesni kell
vesen gondolnak, hogy ha a
szeretet ünnepének igazi lelkiségét elrontják, azt a gyermeADVENTKOR
keik megérzik és továbbviszik
a saját életükben. A szenteste
átadott drága ajándékok bár
Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk
Illendő ruhában, méltóképpen várjunk.
örömet okoznak, de nem heAdd, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget
lyettesítik a szeretetteljes kéS ama jobb hazában megláthassunk Téged.
szülődést. Fontosak azok a
pillanatok, amelyeket együtt
tölt a család az adventi gyertya
Mécs László
lángjánál, a kisebbekkel együtt
nekünk is örömmel dobbanjon
ilyenkor a szívünk!
Kiskoromban megkérdeztem
anyukámtól, miért mi kapunk
Két lábbal a karácsonyhoz
ennek lehetőségét. Én szeajándékot, ha a Jézuskának
vezető úton - gyermekeinkre
rencsésnek mondhatom mavan a születésnapja. Azt
örökítjük az ünnepelni(nem)
gam, mert a szüleim mindig
mondta, azért, mert ő annyira
tudást?
várakozással teli és szeretetszeret minket, hogy mi kaphaKözeleg a karácsony.
teljes úton kísértek el a karátunk ajándékot a születésnapHa van időnk, megcsináljuk
csonyig. És ezek az élmények ján. Ez kisgyerekként nekem
vagy megvesszük az adventi
a mai napig meghatározóak az nagyon sokat jelentett. Ezek
koszorúnkat. Kitesszük a ház
életemben. Sokszor megdöb- után egyszerűen felnőttként
egy látható pontjára, majd leg- bent, mások milyen negatívan, sem tehetem meg, hogy nyűgjobb esetben vasárnap vetünk szinte ellenségesen állnak a
nek érezzem valakinek a szürá egy pillantást, amíg megkarácsonyhoz. Nem ritka, hogy
gyújtjuk a gyertyát.
még olyan emberek is, akik
A rosszabb eset, hogy rá sem vallásosak. Csak az ajándékhederítünk karácsony eshajhászást, a több munkát, a
tig. Pedig ez a koszorú jelké- problémákat látják benne. Az
pezheti, mennyire is járunk két ajándékvásárlást nyűgnek
lábbal a karácsonyhoz vezető érzik, én ezzel szemben kelleúton. Egyáltalán nem mindegy, mes izgalmat érzek, mert olyan
hogy megérkezünk-e a szere- dolgokat keresgélhetek, ametet ünnepének ajtajához, vagy lyek örömet okoznak a szeretbeesünk rajta.
teimnek. A karácsony előtti
Amikor a békés karácsony
sütés nekem nem kimerítő
megvalósítása lebeg a szemunka, hanem vidám, kellemünk előtt, gondoljuk azt is
mes és túl rövid időszak, amevégig, mennyire lehet valami
lyet a legfontosabb emberekbékés, amire lelkileg nem kékel tölthetek. Ilyen érzésekkel
szültünk fel.
kikövezett úton szoktam megA gyerekek még teljesen máérkezni a karácsonyhoz. Azok,
sok. Olyan igaz érzelmekkel
akik szorongással, stresszel és
élik át az adventi készülődést, csupa negatív érzésekkel köamelyeket mi már elfelejtetzelednek ehhez a naphoz,
tünk. Elnézést, rosszul monnem tudják majd a december
dom. Csak akkor születnek
24-ét, 25-ét, 26-át sem békémeg ezek az érzelmek, ha a
sen és igazán boldogan eltölkörnyezetük megadja nekik
teni. De arra valószínűleg ke-

letésnapját, aki annyira szeret
minket, embereket, hogy nekünk adja ezt a csodás ünnepet, amelyen igazi boldogságban együtt lehetünk szeretteinkkel! Azért én sem álomvilágban élek, tudom, hogy milyen
igazán túlterheltnek lenni ebben az időszakban. Ismerem a
szorongató érzést, amikor fogalmam sincs, miből fogom
kifizetni a kifizetnivalókat. Én
sem szeretem a kellemes sütögetést megelőző nagytakarítást. De milyen jó dologhoz
vezető út zökkenőmentes? Aki
ismer ilyet, szóljon, mert szívesen végigjárnám. De addig is
megtartom azt a határozott
hitemet, hogy a zökkenőkön túl
kell haladni, később biztosan
nem ezeknek az emléke fog
megmaradni.
Bálint Katalin
www. parokia.hu
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Advent - várakozás

A szó latin eredetű, jelentése:
megérkezés, az Úr érkezése.
A karácsonyra való előkészület
ideje, kezdete András naphoz
(nov.30) legközelebb eső vasárnap.

deztetett kifejezésekkel angyali vagy aranyos misének is
hívtak.

Modern rohanó életünkben a
szívünk, lelkünk mélyén mi is
várakozunk valamire, valakire.
Ez a négy hét a "szent várakoBod Péter református lelkész, zás" időszaka. Várjuk a Messiegyházi és történetíró ezt írta ást, mert tudjuk "eljő és nem
a 18. század közepén: "így késik".
www.evangelikus.hu
neveztetnek a mostani rendtartás szerént a karácson előtt
való négy hetek. Régen voltanak hat hetek a Szent Márton
napjától fogva, aholott kezdi
most is a görög eklézsiában
négy hetekre szoríttatott ilyen
fundamentomon, mert a Krisztusnak négy adventusa, eljövetele vagyon. Midőn a testben megjelent. Midőn a szívbe
beszáll és az embert megtéríti.
Midőn halála óráján elmégyen
az emberhez. Midőn eljő az
utolsó itéletre. Rendszerint
kezdődni szokott Szent András napján."
Régen éjféli harangzúgók jelezték kezdetét, egyben az
egyházi év megnyitását is.
Egykoron a vallásos emberek
szigorú böjtöt tartottak, ezen
idő alatt, falun hajnali misére
jártak, amit a középkorból ere-

Eljön
Advent.
Szelíd zengésű üzenet.
Eljön! Eljön
beteg, a gyógyulásod,
rab, a szabadulásod,
halott az életed.

Szomorú, most jön az öröm!
Erőtelen, most jön az erő!
Éjbe járó, hajnalra váró,
fölkel a fény neked.
Zendül az ég,
Zendül a föld,
Isten üzen:
Eljön! Eljön!
Advent! Advent!
Advent. Dörög rendíthetetlen
kemény királyi üzenetben.
Eljön! Eljön!
Ha elkerülöd a mosolyban,
eléd kerül mint könny, síkoltás,
Ha bölcsőben meg nem látod,
Utadat állja, mint koporsó.
Eljön az Első és az Utolsó.
Ha mint templom
szelíd harangja
Nem talált szíven a hangja,
Ágyuk ádáz tüzében hallod
Ítélni rajtad majd e hangot.
És romba dőlhet minden oltár,
elnémulhat zsolozsma, zsoltár,
házad küszöbén fog megállni.
A munkazajban, léha dalban,
vagy az éj titkos csendjében
fogod
Közelgő lépteit meghallani.
Eljön! Eljön!
Ki nem kerülheted.
Ha kikerülöd mint kegyelmet,
Hallod? Hallod?
Mozdul az ég, mozdul a föld,
Isten üzen:
Eljön! Eljön!
Advent. Advent.

ADVENT
Az advent az örömről,
a szeretetről, a reményről
és a hitről szól.
Ádvent első vasárnapján meggyújtjuk az első gyertyát.
Mikor letelt a négy vasárnap,
akkor már mind a négy gyertya
ég.
KARÁCSONY VAN!
Kapus Dorkás

Az én adventi
várakozásom!

Tavaly vettem egy hűtőmágnest amely arra emlékeztet ha
rá nézek, hogy az Úr Jézus
eljön és nem késik. Nagyon jó
dolognak tartom, mert év közben is mindig eszembe juttatja,
hogy Ő bármikor eljöhet. Még
arra is figyelmeztet, hogy nemcsak az adventi időszakban
kell készülnöm a nagy találkozásra, hanem az év minden
napján. Például úgy, hogy még
egy igevers van a hűtőmön
amit a legnagyobb unokám írt
nekem. Az pedig így szól
„Maradj megfontolt, és ügyelj,
hogy ajkad okosan szóljon!”
Péld. 5,2. Mivel a nyelvvel
lehet a legtöbbet vétkezni,
ezért ez nekem nagyon fontos,
hogy akár naponta többször is
Túrmezei Erzsébet
elolvassam, emlékeztetőül.
Még így is előfordul néha,
hogy beszédemmel vétkezem
mert meggondolatlanul szólok
és ekkor ez az ige őszinte bűnbánatra késztet. De kérem a
Jó Atyám, hogy segítsen, hogy
az én beszédem, minden tettem és egész életem Ő hozzá
méltó legyen, hogy minden
percben készen várhassam az
Ő eljövetelét.
„Mert még egy igen kevés
idő, és aki eljövendő, és nem
késik.”
Zsid. 10,37
Kapusné Erzsike

A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja
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Készülök Karácsonyra
erőt mindenhez, Ő vigyáz rám!
Gyakran fülembe cseng az a vers részlet:
„Sosem leszel egyedül, ha Istennel maradsz egyedül!”

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki
hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.”

Végtelen Adventek
Majd, ha elmúlik az ünnep, a karácsony,
S elalszik a gyertya a zöld fenyőágon…

A kinti munkák már elültek, a hideg miatt
a lakásba kényszerül az ember. Be teszek egy-egy lemezt, és a halk Isten
dicséret kellemessé, meghitté teszi a
bent tartózkodást. Mégis ritkán pihenek,
mindig vannak feladatok. Most a karácsonyi nagytakarítások mindkét lakásban, a karácsonyi vásárlások, készülődés.

Vajon… kialszik-e a fény a szemedben?

Karácsonyvárásomban a sok tenni akarás közepette gyakran figyelmeztet a
lélek, hogy ne tévesszek CÉLT!

Megakarták mérni Isten igazságát,

„De egyet cselekszem: azokat amelyek
hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, neki
dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről
való elhívása jutalmára”
Filippi 3:14

János 3:16 Karácsonyvárás – csodálatos érzés!
Isten karácsonykor magához ölelte az Karácsonyi ajándékként egy nagyon
egész világot és a legnagyobb ajándék- szép verset kaptam az Úrtól, melynek
kal ajándékozta meg az emberiséget, az részlete elkísér, nap mint nap fülembe
Úr Jézus Krisztussal, aki által a szeretet cseng!
megtestesült, aki szabadulást hozott
„Nyitom-e sorra minden egy napon,
számunkra, és örök életet.

Ádventi nép! Vársz-e, élsz-e reményedben?
A Messiás eljött, de nem úgy mint várták,
Nem fogadták be Őt, tagadták, utálták,
Hiszen királyt vártak, hatalmi jelt, pálcát,

És nem értették Isten Golgotáját…
És nem értették meg Isten Történelmét.
És nem értették meg Irgalmát, kegyelmét.
Azt, hogy az öröktől fogva élő Ige
Alázatosan jött le szolgálni ide.
S végigjárta minden lépését az útnak…
A próféciák is mind-mind ide futnak – De itt van kezdete már a másik útnak.
Később megértették, s szerte a világon,
Évente új várás indul, új karácsony.

Mi emberek ezt a szeretetet szeretnénk Krisztusra váró lélekablakom?!”
tovább adni, és igyekszünk is érzelmeinkkel, cselekedeteinkkel, ajándékainkÍgy készülök Karácsonyra!
kal mind ezt közvetíteni.
Hufnágel Józsefné
A karácsonyi készülődésemet, talán
előbb kezdem, mint mások. Hála az
Úrnak, van kit szeretni, van kinek örömöt
szerezni! A távolabbiak, üdvözleteket, jó
kívánságokat kapnak, telefonon vagy
üdvözlő lapon keresztül, a gyermekeim
és unokáim kis ajándékokat is. A távolban élők nagyon várják az otthonról,
mamától érkező kicsiny szeretetet. Tudom, hogy bármilyen kicsi és kevés legyen is a csomagban, szét kapkodják,
magukhoz ölelik, és könnyes szemmel
örülnek neki!

Aztán… ahogy elmúlt a várásnak vége,

„Búcsúcsókot inthetsz családnak, barátnak, és jöhetnek mérföldek közétek,de
mindig magaddal hordozod ŐKET a
SZÍVEDBEN!”

Emeld fel szemedet: a fügefa zsendül.

Én egy csodálatos áldott egyedüllétben
élek az Úrral. Vele fekszem, Vele kelek,
Vele osztom meg minden gondomat,
örömömet. Ő segít mindenben, Ő ad

Indulunk ismét a köznapok elébe…
A Messiás eljön, de nem úgy, mint várják,
De aki megérti Isten Golgotáját,
Annak ádventje nem ,,karácsonyi ádvent.’’
Mert tudja, visszajő onnan, ahová ment!
És amikor zsendül a fügefa virág:
A KEGYELEM betelt, s eljő az IGAZSÁG!
Ádventi nép! Ma már az örömhír csendül,
Vedd füledbe szavát, igéretét zengőn;
Várd igaz ádventtel: eljön, eljön, eljön!
R. Lukátsi Vilma
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A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese
felnőtteknek
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 soksok 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. - 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 mellet-

ted 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 öregaszszony. - 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 mutat-

ni, 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.
(Fordította Szende Ákos)* * *
Az alábbi mese a Ferne
Heimat - Flüchtlinge erzählen
Märchen (A távoli haza - menekültek mesét mondanak)
című könyvből való (Verlag
Holzhausen, Wien, 2000). A
kis betlehemi csillagról szóló
történet szerzője Maria Loley
asszony, a fenti gyűjteményes
kötet összeállítója, akinek élethivatása a menekültek, köztük
is főleg a gyermekek gondozása.
Forrás: Új ember
MINDENHATÓ
Áldalak Uram,
áldalak szüntelen!!!
Áldalak a napért,
dicsérlek a holdért
mely este ragyog, világít.
Dicsérlek a csillagokért,
áldom szent neved.
Kezed egy karnyújtásnyira
van,
megfogom s veled megyek.
Dicsérlek Téged minden
állatért, az ember
ujjong érted!
Kapus Dorkás
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Ne tedd el
Öcsi ott áll az ajtóban, és
tágranyílt szemmel nézi
Nagyapa ésd Petra munkáját: „ledíszítik” a karácsonyfát. Nem bánja különösebben, tudja ő is, hogy elmúltak
az ünnepek, a meleg lakásban hullnak a fenyőtűk, azok
pedig szúrnak, tapasztalta a
saját cipőjében.

siknak valami korona féle, a
Amikor a jászolban fekvő
harmadiknak övig ér a sza- glóriás kisdedet veszik kézkálla…. A teve púpjáról zöld be, Öcsi hírtelen megszólal:
takaró redőzik lefelé, a sötét
-Azt ne tedd el!
kötőféket fekete legényke
Petra mondaná, hogy jövő
tartja.
karácsonykor újra ott lesz a
Azután a pásztorok követfenyőfa alatt, de Nagyapa int
keznek, egyikük lehajol, máneki:
sik összekulcsolja a kezét, a
Hadd mondja meg Öcsi,
harmadiknak pici bárány van
mit akar vele?
A dobozokban minden a karján.
helyükre kerül, a csillogó
- Nem játszani akarok, A barikákat Petra csavarja
díszek, kis harangok, szalmondja a kisfiú csendesen,
selyempapírba, úgy kerülnek
macsillagok, végül Nagyapa egymás mellé. Végül a szép
- csak látni akarom! Hogy
óvatosan vatta közé rakja a
mindig eszembe jusson,
világoskék köpenyes Mária
Betlehem köré állított alako- következik, majd József, aki
hogy én értem is született!
kat. Először a bölcseket – így, hogy elvették a jászol
Hogy szeret engem, és én
úgy is mondják, hogy
is szeretem…
mellől, görnyedtnek látszik,
„háromkirályok” -, azoknak mert nincs ott, ami fölé ha… milyen csend tud lendíszes ruhájuk volt, egyiknek
jolt…
ni
néha
a szobában!
óriási turbán a fején, a má-

Bábalkalmaink tervezete
Bábcsoportunk ez év
karácsonya előtt is elindul a
megye óvodáiba, iskoláiba,
hogy a karácsony örömüzenetét megossza a gyerekekkel,
oktatókkal. Én még csak egy
éve vagyok benne ebben a
szolgálatban, de nagyon nagy
örömmel tapasztalom, hogy
pozitív a fogadtatás az intézményekben. Szinte a legtöbb
helyen már visszavárnak, és
talán meg is sértődnének, ha
kihagynánk őket.
Azt is örömmel tapasztaltam, hogy volt olyan
iskola, ahol tavaly karácsonykor voltunk először, és az idén
még el sem kezdtük a szervezést, ők már felhívtak, hogy
mikor megyünk hozzájuk.
Azt is örömmel tapasztalom, hogy a mi gyerekeink is nagy örömmel, odaszánással végzik ezt a szolgálatot. Bár másképpen nem is
lehet. A gyerekek hamar észreveszik, ha valamit nem jó
szívvel tesz az ember előttük.
A mieink pedig már érzik, hogy
jó dolog az Urat szolgálni.
Jeremiás ezt mondja, hogy jó
ha az ifjú igát visel – a szolgálat igája gyönyörűséges.

Csak a papír zizzen,
ahogyan Nagyapa félreteszi, majd unokája kezébe
adja a jászolt a Kisdeddel
együtt:
- Tessék, Öcsi, nem teszem el! Legyen nálad!
Vigyázz rá nagyon! – majd
azt mondta még: - Azután
később, amikor már nem
kell látnod ahhoz, hogy
eszedbe jusson, amikor a
Gyermekből a te számodra
is Megváltó lett, jusson
eszedbe, amit most mondtál: „ne tedd el!”
Lukátsi Vilma

Események a gyülekezet életéből

Hisszük, hogy egyszer az elhintett magvak ki
fognak kelni. Isten áldja meg a
mi munkánkat.
Hadd
ismertessem
most az idei év tervezetét,
mely a következő:
Pécs-Somogy iskola,
óvoda, Hird iskola, Mohács
intézmény, óvoda, Sátorhely
óvoda-iskola, Vasas óvodaiskola, Újpetre óvoda-iskola
Egerág óvoda, Szederkény
óvoda-iskola, Harkány óvoda,
Erdősmecske
óvoda-iskola,
Pécs-Fürj u. óvoda, Olasz
óvoda-iskola, Vajdaság három
helyszín, Őskeresztény gyülekezet gyerekei és természetesen nem hagyjuk ki a mi gyülekezetünket sem, hisz itthon
is szeretnénk bemutatni azt,
amivel szolgálunk.
Köszönjük a testvérek segítségét, anyagi támogatását, imatámogatását e
misszió működésében.
tz

Október 31-én az apostoli őskeresztény testvéreinket látogattuk meg imaházukban. A két gyülekezet között már régóta
tart a kapcsolat, ezt szerettük volna most is erősíteni.
Örömmel készültünk erre az együttlétre, hogy együtt lehessünk. Énekkarunk és zenekarunk is szolgált ezen az alkalmon. Igével lelkipásztorunk szolgált az Ézsaiás 46. részével.
Mivel reformáció alkalma is volt, így az igehirdetés megerősített minket, hogy Isten ma is ugyanaz, Ő nem változik
meg. Ő a szabadító, Ő az, aki ma is hordozza népét, Ő az, aki
változatlan, aki ma még kegyelmet kínál az embernek.

Köszönet az 1%-ért
Hálás szívvel köszönjük a segítséget azoknak akik
adójuk 1%-ával támogatták alapítványunkat céljai
elérésében.
Az APEH által átutalt összeg :
173 876 Ft
Pécs-Somogyi Reménység Közhasznú Alapítvány
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Bodrogi vendégeink voltak hálaadónapon
2010.október 17-én Hálaadónapunkon vendégünk volt a
Bodrogi Gyülekezet jó része.
Imaórát Madarász Dezső testvér tartott János I. lev. 1-7
alapján:

nem is kellett még fizetnie
sem. Majd családot adott neki,
hogy ne legyen egyedül. – Ezt
a szép tervet keresztül húzta,
amikor hátat fordítottunk Istennek!

Miért is adjunk hálát? Mert
hatalmas Urunk van. Isten jó
adományai a hálánk következménye. Ott kell állnom reggel,
A Bethesdai 38 éves betegnek este a Bibliámmal Isten előtt,
nem volt. A közösség támoga- mert szeretném neki kifejezni a
tásának nagy ereje van! Igénk- hálámat!
ből megismertem Isten terméA legnehezebb dolog, Istennek
szetét: János szerint az Isten
engedelmeskedni.
életet adó beszéde Jézus
Krisztus. „A Jézus Krisztus
Aki előtt az Isten felmagasztovére megtisztít bennünket min- sul azt tudja majd felemelni!”
den bűntől.”
„Isten Jézus Krisztus által segítségünkre sietett. A béna
embernek is volt segítsége.

Ezen a délelőttön id. Madarász
Bodrogi szolgálatok következDezső és Margitka 50. házastek:
Dan Tibor: Tibor és felesége
hat gyermeket nevelnek! Hoszszabb út vezetett idáig. Először vállalkozásba kezdett, úgy
gondolta ez Isten akarata.
Majd tönkrement, munkanélküli
lett, kereste az utat. Rájött,
hogy tévedett! A fő motivációja
ezután az lett, hogy mit tehetne az Úr rajta keresztül?
„Jó tudni, hogy az Úr elfogad,
és van terve az életemmel!”mondja. Felesége is megemlékezett hálaadással a Bodrogon
eddig eltöltött 14 közös évről.

család, munkahely) Bármi kerül Isten elé, azt a Biblia bálványnak hívja.
Isten annál többre hívott el
minket, minthogy a kiskapun
bejussunk a mennybe.
Mit kezdek azzal, amit Istentől
kaptam az életemben? A tehetségemet, adottságaimat
azért kaptam, hogy az Isten
országában kamatoztassam,
az az befektessem.
Krisztus az én Uram, az én
vezetőm!

Akik megkapták a minát, el
kezdtek kereskedni vele a maguk módján. Aki szerette az
urát, az igyekezett minél többet kihozni a kapott pénzből.
Aki eltette, úgy élte élete minParócziné Anita: Próbálok én
is úgy gondolkodni, hogy mi az dennapjait.
amit Isten még tartogat száHa Krisztustól új életet kaptunk
munkra? Sok gyermeket nevel- azt nem lehet csak úgy becsotünk már és nevelünk ma is!
magolni és vasárnap mutogatTörekszem arra, hogy szelíni.
debb és csendesebb lelkűvé
sági évfordulójáról is megemlé- válljak, egyre jobban hasonlítkeztünk.
sak arra, amilyennek Isten
megálmodott.
Délelőtti igehirdetőnk Paróczi
Zsolt lelkipásztor Lukács 18.
részéből olvasott fel egy szakaszt.
„Mindent hálaadással vigyünk
az Úr elé!
Istennek az volt a terve, hogy
jól érezzük magunkat a világban. Egy csodálatos kertbe
teremtette Ádámot, és ezért

Délután a gyermekeink szolgálatát hallhattuk. A fiatalok
énekkel fejezték ki hálájukat
Istennek.
Délutáni igehirdetőnk újból
Paróczi Zsolt lelkipásztor volt,
Lukács 19: 11-17 alapján.
Azt teszem első helyre, akinek
meg szeretnék felelni. (Isten,

„Nem rejthető el a hegyen épített város” „A gyertyát sem
azért gyújtják, hogy véka alá
rejtsék.”
Nagyon sokat kaptunk Istentől
– rengeteg enni valót, ruhát –
azért kaptuk, hogy használjuk!
Szükségünk van arra, hogy
lássuk Isten áldását. Másoknak is szüksége van rá, hogy
lássák a belőlünk kiáradó kegyelmet!
Amit a mennyben gyűjtünk
Jézussal, azt senki nem tudja
elvenni, az kincs lesz.
Jézus Krisztust azért kaptuk,
hogy vele együtt éljünk, ez a
világosság terjedjen, hogy
láthassák az emberek, hogy
valamit kaptunk a Királytól.
Az alkalom végén a bodrogi
testvérek bizonyságtételét hallhattuk.
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Arany menyegző
Madarász Dezső és Margitka 50. házassági évfordulóját ünnepeltük, Hálaadó napunk délelőttjén.

Isten áldását kívánjuk
további életetekre, hogy tapasztaljátok meg az ő áldását, jóságát, kegyelmét!

Tóth Zoltán lelkipásztorunk
Néhány gondolat után
a 119. zsoltár 64, 65,66. versé- testvéreink együtt kérték Isten
vel köszöntötte az ünnepelteáldását életük következő időket.
szakára.
„Uram kegyelmed betölti a
földet. Taníts engem rendelkeA köszöntésekben a gyüzéseidre!
lekezet is kivette részét, majd
Jót tettél szolgáddal ígére- a család részéről Dezső, a
ted szerint Uram!
nagyobbik fiú köszöntötte a
Taníts engem helyes érte- szülőket.
lemre és ismeretre, mert hittel
Kedves alkalom volt minfogadtam parancsolataidat.”
denki
részére.
50 év visszatekintés:
öröm, bánat, fájdalom.
Hálaadással állunk az Úr
előtt, hogy megtartott benneteket. Az elmúlt 50 év szolgálatban telt el számotokra – énekkar, gyülekezet vezetés, igei
szolgálat.

Szívből gratulálunk!

Adjunk hálát a megtartásért, kegyelméért a szolgálatban adott erőért!

Erdélyi Lajos
1927.Július 17. - 2010.November 2

Erdélyi Lajos lelkipásztor val Pécsett. Házasságuktestvér életútja dióhéjban:
ban három gyermeket neBudapesten szüle- veltek föl. 1955-63. között
tett. Özvegy édesanyja Egyházaskozáron éltek és
egyedül nevelte. Gyermek- szolgáltak. 63-től 2008-ig
korának színhelye Baga- pedig Pécsett folytatódott
mér volt, majd Karcagra életük. Két évvel ezelőtt
költözköltöztek. Ott fogadta el Balatonszemesre
tek,
Sebestyén
fiuknak
az
Krisztust, mint személyes
otthonába.
Megváltóját. 1943-ban, 16
évesen merítkezett be.
1956-ban ismét a fővárosban éltek, ahol elvégezte a Theológiai Szemináriumot 1947-51. között. A
győri körzetben lett lelkipásztor, Tét volt akkor a
lakóhelye, ahonnét a kis
gyülekezeteket pásztorolta.

Lajos bácsit úgy ismerte
mindenki, mint lelkes utcai
evangélistát. Táskája mindig tele volt evangéliumi
traktátusokkal. Elmondhatjuk vele kapcsolatban,
hogy „megtette, ami tőle
telt” /Mk 14:8./

1952-ben kötött házasBetegségekkel küzdve
ságot Fibuschek Johanná- készült a hazamenetelre.

Hanna néni rendkívüli türelmes szeretettel viselte
gondját ezekben az években. 2010. november 2-án
érkezett földi útja végére.

imádsággal Pető Albert
helyi lp. és Fóris István
lelkipásztor testvérek szolgáltak.
A gyülekezet az imaház
étkezőjében szeretetvendégséggel fogadta a sok
helyről érkezett vendégeket. Ebédelés közben lehetőségünk volt kifejezni szóban is a gyászolók felé
őszinte testvéri együttérzésünket.

A temetése Balatonszemesen történt, az őt szerető széles rokonság és a
személyét tisztelő népes
gyülekezet
jelenlétében.
Ott volt két fiúgyermekük
is, Attila és Sebestyén, valamint számos lelki testvér,
barát és ismerős.
„Közel van az Úr a megtört
Igét hirdetett Lukács Ta- szívűekhez,és a sebzett
más lelkipásztor testvér / lelkűeket megsegíti.”
Zsoltárok 73:21-28. alapZsolt. 34:19.
ján/, és Gerzsenyi Sándor
Gerzsenyi Sándor
ny. lelkipásztor ismertette
földi életpályáját. Áldáskérő

10.oldal

REMÉNYSÉG

DR. OLAFSSON KÁROLY PLACID OSB (PLACID ATYA):
A túlélés szabályai a Gulágon 2.
De ha a katona elfelejtette
levenni a vattasapkámat, micsoda öröm volt, mert mire ő
azt kikutatta volna, addigra én
megfáztam volna. Észre kell
venni az élet apró örömeit.

A túlélésnek négy szabályát
állítottuk föl a tíz esztendő
alatt, azt minden fogolytársunktól meg lehet kérdezni,
mert ez a négy szabály tartott
minket életben. A poklot túl
akartuk élni. Nem voltam hős,
nem voltam vértanú, egy egyszerű emberke voltam. Túl
akartam élni, túl kellett élni azt
a poklot, és ennek a négy
szabályát hadd szabadjon
elmondanom, mert ez azért a
mostani életünkre is biztos,
hogy áll.
Első szabály: A szenvedést
nem szabad dramatizálni.
Attól csak gyengébb leszek,
márpedig a szenvedés elviselésére minden energiámra
szükségem van. Mi ezt úgy
csináltuk, hogy nem engedtük, hogy valaki is elkezdjen
panaszkodni. Ha valaki elkezdett panaszkodni, akkor az
első fél mondat után leállítottuk, és azt kértük, hogy beszéljen a szakmájáról. A tíz
év alatt annyi szakmát tanultam, hogy borzasztó. A méhészetet, a pulykatenyésztést, a
szőlészetet, a bányászatot, a
könyvkötészetet, a kutyafülét,
mert mindig a szakmájáról
beszéltettük azt, aki elkezdett
panaszkodni. Az már egy
fogalom volt, hogy nem szabad panaszkodni. Zárójelben
mondom, hogy 1952-ben
együtt ültem a moszkvai Statisztikai Intézet igazgatójával,
aki azt mondta abban az időben – még ez Sztálin életében volt –, hogy a Szovjetunióban 3,5 millió politikai fogoly

van 16 ezer lágerben. De hát
az nem mind pusztult bele a
lágerbe, hát abból százan,
ezren, százezren túlélték! A
kutya fáját, én sem vagyok
silányabb! Ezt kellett nekünk
mondani, mert ez mozgósította bennünk az energiákat,
hogy túl tudjuk élni.
Tehát az első szabály, hogy a
szenvedést nem szabad dramatizálni, nem szabad panaszkodni. Ma se rossz ez a
szabály, ma is szeretünk panaszkodni. Akinek Mercedes
kocsija van és egy forinttal
drágul a benzin, az reggeltől
estig panaszkodik, hogy drágul a benzin. Ilyen apróságok
vannak most is.
A második szabály: Keresni
kell az élet apró örömeit,
mert az is van, csak azt nem
vesszük észre. Nem volt
könynyű megtanulnunk ott
abban a nyomorúságban,
hogy az életnek vannak apró
örömei. Észre kell venni, és
meg kell örvendezni, mert ez
az életnek a művészete. Csak
egy példát mondok, mert mindig a szemembe vágják, micsoda örömök lehettek ott.
Mínusz húsz fokban erdőirtás
volt. Kimentünk az erdőre
dolgozni, de bennünket örökké motoztak, mert a kék parolis belső őrök átadtak a piros
parolis külső őröknek, és akkor megmotoztak. Ilyenkor a
pufajkánkat szét kellett tárni,
megtapogattak, hogy sugárhajtású repülő, vagy atombomba nincs-e a hónunk alatt.

Akkoriban volt a helsinki olimpia. A helsinki olimpián volt
első forduló, második forduló,
és akkor kijön az olimpiai
győztes. Olyan jóleső érzés
volt, mert kellett az embernek
ilyen is: az olimpián a szovjetek a súlyemelésben aranyérmeket szereztek, mi magyarok pedig megszereztük öttusában az egyéni és a csapat
olimpiai bajnokságot. Az
olyan jó érzés volt, amikor
mondtam a szovjet fogolytársaimnak: „Ti állandóan a kolhozban zsákoltok, hát világos,
hogy tudtok súlyt emelni, de a
világ legintelligensebb sportja
az öttusa. Abban a magyarok
az olimpiai bajnokok.”. Hiába,
emberek vagyunk. Szóval az
olimpián is vannak fokozatok,
és ezt úgy csináltuk az öröm
észrevételére, hogy összeálltunk hatan-nyolcan reggel,
hogy máma lesni fogjuk, milyen apró örömök érnek, és
este, ha a káposztalevest
meg a zabkását megettük,
összejövünk, és aki többet tud
mondani, az lesz a Jani, az
lesz a győztes. Aztán a második fordulóban a győzteseket
engedtük össze, a harmadik
fordulóban azoknak a győzteseit. Hát Istenkém, tíz év alatt
volt rá idő. A harmadik forduló
győztese az lett az olimpiai
bajnok. Egyszer volt egy
olyan olimpiai bajnokunk, aki
17-et sorolt föl. A végén azt
mondta: „Gyerekek, hát én
nem értem rá ma szenvedni,
nekem örökké lesni kellett az
apró örömöket, és örökké
mondogatnom kellett magamban, hogy föl tudjam mondani.” Hát 17-et fölmondani nem
olyan egyszerű!
Hadd szabadjon még egy
esetet elmesélnem egy karácsonyestről, ami a Szovjetunióban nincs. Ott az munkanap
volt. A lágerben voltunk 28-30
-an magyarok, és karácsonyt

akartunk ünnepelni. Ha másként nem megy, akkor egész
nap dolgozunk és este, ha a
zabkását megettük, akkor
összejövünk és ünnepelünk.
Akkoriban én egy félreértés
folytán festőként dolgoztam a
kultúrszobában. A főnököm
egy hadnagy volt, akivel én
jóba akartam lenni. Hát Istenem, az vesse rám az első
követ, aki nagyobb hős nálam. Ennek a hadnagynak volt
egy gyermekbénulásban
szenvedő négyéves kislánya,
aki gipszágyban feküdt. Annak csináltam kis paprikajancsit, meg játékokat. A Szovjetunióban karácsony nincsen,
de jolka van, a jolka az a fenyő. A jolkát a Kremlben is
fölállították, és a pionyírok
körbetáncolták január elsején.
Mondom a főnökömnek, hogy
hadd csináljak egy kis fenyőt
a beteg kislányának. Az erdőből hozattam egy kis fenyőfát.
Azt január elsejére adtam, de
azt időben meg kellett csinálni, így december 24-re megvolt. Csodálatos volt, hogy
mindenki beledolgozott abba
a karácsony-estbe. Két nappal előtte jött az egyik fogolytársam, hogy talált egy picike
kis gyertyacsonkot. Azt a kis
karácsonyfa elé tesszük, és
akkor lesz egy nagy karácsonyfa-árnyék a falon. Mindenből lehet valamit csinálni.
Mindenki hozott a reggelijéből
egy kis kenyérhéjat meg egy
kis kenyérbelet. Az ukránoktól, akik szovjet állampolgárok
voltak, és ezért kaphattak
csomagot, kértem egy kis
fokhagymát. Azzal meg lehetett dörzsölni a kenyérhajat,
az volt a kolbász.
A legaranyosabb azonban az
volt, hogy két fogolytársunk
akkor fenn dolgozott a láger
elektosztanciájában, a villanyfejlesztőjében. Hozzá kell
tenni, hogy a szovjet ember
roppant praktikus, mert egy
kiszuperált traktorból csináltak
generátort, és minden lágernek saját villanyfejlesztője
volt. Innen volt az őrtornyokban a reflektor és a barakkokban is a világítás. Ez a két
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DR. OLAFSSON KÁROLY PLACID OSB (PLACID ATYA):
A túlélés szabályai a Gulágon folytatás
magyar fogolytársam azt
mondta, hogy ha pontosan
megmondjuk, hogy mikor lesz
az a negyed óra karácsonyestünk, akkor ők rövidzárlatot
okoznak, mert ha rövidzárlat
lesz, akkor koromsötétség
lesz, és a négy őrtoronyból
kezdik kilőni a színes rakétákat. Hát csillagszóró nem volt
a zsebünkben, de olyan tűzijáték volt az alatt a negyed
óra alatt! Ez arra is jó volt,
hogy mindenki arra figyelt,
minket pedig békén hagytak.
Az is igaz, hogy három nap
sötétzárkát kaptak érte, de
édes Istenkém, valamit valamiért. A sötétzárkában is 24
óra volt a nap! Akkor mi valóban összejöttünk 24-25-en, és
imádkoztunk, énekeltünk, az
otthoniakra gondoltunk, aztán
fogyasztottuk a „kolbászt”
meg a „süteményt”. Egy kicsikét elfelejtettük a nyomorúságot, amiben éltünk. Kicsikét
másként gondolkodtunk.
Közben nyílik az ajtó és bejön
egy fogolytársunk, egy Sztálin
-díjas szovjet költő. Én ismer-

tem, még a nevét is tudom,
Nyikoláj Fagyejevics
Szolovjov. Benyit, ránk néz,
aztán kimegy. Mindanynyian
tudtuk, hogy ez most megy a
parancsnokságra és följelent
bennünket. A Szovjetunióban
a legnagyobb vétek az összeesküvés. A gyilkosság nem
érdekes, de az összeesküvés
az a legnagyobb vétek. Huszonnégy magyar volt együtt:
ez csak összeesküvés lehet.
Azért megtartottuk tovább a
karácsony-estet, de másnap
iparkodtam találkozni ezzel a
jóemberrel, ezzel a költővel,
hátha nem találta meg a parancsnokságot. Láttam is,
mondta, hogy akar velem
beszélni. Azt mondta: „Tudod,
nagyon jó, hogy engem ateistának neveltek, de amit tegnap láttam, hogy ti a hitetekből ilyen körülmények között
is tudtatok ünnepelni, ennél
nagyobb Isten-érv nekem
nem kell.” Földbe gyökerezett
a lábam. Erre nem gondoltam, hogy neki Isten-érvnek
számított az, hogy mi egy picit
próbáltuk elfelejteni a nyomo-

Gyerekszáj
A kis Ferikének két teknősbékája
van otthon. Mindenkinek büszkén
mutogatja a kedvenceit: Ott a kettősbéka!
Esztike öltözködött. Felvesszük a
jegyzőcipőt? (Az apuka az önkormányzatnál dolgozik.)
Született egy kistesóm, nagyon
pösze orra van.

A politikai foglyoknak van egy
szakmai ártalmuk: mindig
ártatlanok. Mindenkiben az
volt, hogy engem, az ártatlant
ezek a géppisztolyos gazemberek tönkre akarnak tenni.
Együtt voltam én nyilas tömeggyilkosokkal is, azok is
ártatlanok voltak, mert ők
fanatizmusból gyilkoltak. Szóval a politikai fogoly az mindig
ártatlan. Ez ma is így van,
meg lehet kérdezni, aki politikai fogoly, az mind olyan tökéletesen ártatlan. Én sose
mondtam, hogy ártatlan vagyok. Engem azzal ítéltek el,
hogy antibolsevista propagandát űztem. Hát naná, hogy
űztem! Hát jó vicc! Én nem
rózsacsokorral vártam a szovjet tankokat, hát édes jó Istenkém! Én nem vagyok ártatlan,
engem igazságosan ítéltek el.
De a politikai fogoly az mind

Igen hálásak vagyunk a jó Istennek és köszönjük mindenkinek a
segítségét aki cikkekkel, anyagi
javaival, imádsággal, tanácsaival,
fotóival, másolással segítette lapunk folyamatos megjelenését.
Anyagi támogatóink:
F. Meláth Dia, Kübler Józsefné,
Löffler Mihályné, Novák Jánosné
id. Madarász Béla,

Hurrá, támadt egy gombajó ötletem! – ujjongott Jutka. (bombajó)

Id. Novák József,

Abigél két éves hugicájával foglalkozik: Látod, Rebeka, ez itt a
nagypali, ide szokták tenni a fotelokat! (nappali)

Tehát a második szabály az,
hogy észre kell venni az élet
apró örömeit és meg kell örvendezni.

ártatlan. Ezzel azonban nem
tudtunk sehová se menni. Ott
volt a négy őrtorony a golyószóróval, meg a katonával,
nem tudtunk sehova se menni. Félre kellett tenni azt a
fogalompárt, hogy „ártatlan”
és „gazember”, és rá kellett
állni arra, hogy „kicsi gyenge”
– „nagy erős”. Azt mondtam
mindig a fogolytársaimnak,
hogy mi sem szoktunk a talpunk alá nézni, ha az erdőben
megyünk egy csapáson, hogy
egy hangyát eltiprunk-e véletlenül, mert az olyan picike.
Bennünket a hadbíróság elítélt. Akkor mi mekkorák voltunk? Egy nagy senkik voltunk! Ugye ez a „Vae victis –
Jaj a legyőzötteknek!” Nem
azt mondom, hogy az igazság
kritériuma a géppisztoly, erről
szó sincs, de akkor ők voltak
a hatalmasok, az erősek, mi
pedig a kis kukacok, a kis
senkik. Eltiportak bennünket.
Folytatás a következő újságban.

KÖSZÖNET

Brrr, olyan hideges vagyok! – didergett Petra.

Petra megrémült a teájában
uszkáló citromfoszlánytól: Jaj! Egy
hepihal úszik a teámban! (ebihal)

rúságunkat, és karácsonyestet tartottunk.

Madarász Gyula, Mázsa Sándor,
Révész Kálmánné, Tulit Jánosné
Révész Sándor, id. Révész Sándor,
„Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább
pedig azokkal, akik testvéreink a
hitben”
Pál levele a Galatákhoz 6:10

Jót kivánás
A szomorú veszedelem teljes életedben
Meg ne rontson, háborítson
békességedben.
Amely öröm benned eredett,
El ne hagyjon soha tégedet.
Azt semmi bú, semmi bánat
el ne űzhesse,
Semmi gondok fergetege
meg ne győzhesse.
Végre ha elmégy:
Ég lakosa légy.
Csokonai Vitéz Mihály
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Újévi imádság
Ki jelen vagy a tűzben és a jégben,
Csillagok közt és bányák mély ölén,

Minden áldásod, amit nékünk szántál
Oszd ki közöttünk az újév során,

Sötét árnyékban, fénylő napsütésben,
Madárdalban és kis gyermek szemén.
Ki igazgatod sorsok fordulását,

Hogy túl a tél lidércnyomásos álmán
Élőket köszöntsön a napsugár.
Add, hogy túléljék, amit rájuk mértek,

Romokból építesz boldog holnapot,
Hozzád küldjük ma szívünk imádságát
Uram, ne hagyd el árva magyarod!

Keresztre verték, adj hozzá erőt.
Adj nekik, Uram, száz kisértő fénynél
Fénylőbb csillagot, égi vezetőt.

Ne hagyd el őket, akik téged hívnak
A mélységből kiáltva szent neved.
Megváltást váró rongyos rabjaidnak
Add meg Uram a napi kenyeret.
Segítsd őket, kik mindig másnak vetnek,
Kiknél az éhség elsőnek kopog,
Mert áldásodból csak akkor ehetnek,
Ha a zsarnok vérebe jóllakott.

Vezesd őket, hogy soha, soha többé
El ne tévelyedjen a mi nemzetünk.
Légy velük, Uram, most és mindörökké,
Akkor is, mikor mi már nem leszünk.
Akkor is, mikor jő a boldog holnap,
S parányi sorsunk emléke sem él,
Sárga csontvázunk felett zöld fű sarjad,
Szívünk porával messze szállt a szél.

Takard be őket tél hidege ellen!
Hozz sebeikre enyhe gyógyulást!
Adj, Uram, nekik áldó két kezeddel
Bő szüretet és gazdag aratást!
Légy velük, akik verejtékben ázva
Az új Bábelhez hordják a követ,
S mentse meg őket irgalmad csodája,

Ki jelen vagy a tűzben és a jégben,
Csillagok közt és bányák mély ölén,
Sötét árnyékban, fénylő napsütésben,
Madárdalban és kis gyermek szemén,
Ki igazgatod sorsok fordulását,
Uram, ne hagyd el árva magyarod,
Hallgasd meg szívünk újévi imáját,

Amikor a torony mindent eltemet.

És legyen minden úgy, mint akarod.
Csákváry Zoltán
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ESEMÉNY NAPTÁR
December 12. Advent 3. Vasárnapja
De.: 1/2 10h imaóra, 10h Istentisztelet,
Du.: 1/2 5h Fúvószenei szolgálat
December 19. Advent 4. Vasárnapja
De.: 1/2 10h imaóra, 10h Istentisztelet
Du.: 1/2 5h Istentisztelet
22-én ifjúsági karácsonyozás, karácsonyfa díszítés
December 25. Karácsony I. napja
De.: 1/2 10 imaóra, 10h Istentisztelet
Du.: 1/2 5h Ünnepi Istentisztelet
December 26. Karácsony II. napja
De.: 1/2 10 imaóra, 10h Istentisztelet
December 31. Szilveszter
Este 8h Ó évi Istentisztelet
2011 Január 1. Új év
Du.: 1/2 5 Új évi Istentisztelet
Január 2. Vasárnap
De.: 1/2 10h imaóra, 10h Istentisztelet,
Du.: 1/2 5h Imahét kezdete, vendégünk
az Őskeresztyén Gyülekezet

