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a benned fénylő csillag

Személyes húsvét: 
amikor néven szólít 
a Feltámadott
 Amikor Mária a sírhoz megy, 
összezavarodott, bizonytalan, bánatos, 
megterhelt. Oda a hite, hogy Ő volt a 
Messiás. Oda a reménye, hogy még 
minden helyreállhat, hogy lehet még 
reményteljes a jövő. 
 Mária lát és nem hisz a szemé-
nek. Hall és nem hisz a fülének. Nem 
érti, hogy mi történt. Csak azt érzi, hogy 
a szeretete átfordult veszteséggé - mi-
nél jobban szeretett, annál nagyobb a 
vesztesége! És mégis szeret, még 
holtában is szereti ezt a Mesternek 
nevezett názáretit: érte kelt korán, miat-
ta próbálkozik az erejét meghaladóval, 
miatta sír,   őt  akarja   látni,    tapintani, 
kenettel balzsamozni. 
 Végig nagyon nő: Majd csak 
odajutok valahogy, majd csak lesz vala-
mi a kővel is. A kertésznek hitt személy-
nek azt mondja: Ha te vitted el, add ide 
és én elviszem! (Hogy Mária, hogy? Egy 
nő egy férfi halott, tehetetlen testét?! )
 Amikor néven szólítja a Feltá-
madott, felismeri a nevében a Mester 
hangját.  Erre a hangra Mária hite kijön 
a sírból. A hit születésének vagy feltá-
madásának legmegrendítőbb pillanata 
ez. Az igazi, a személyes húsvét az, 
amikor a hitem kijön a sírból. Mert van 
úgy, hogy meghal egy-egy hitem. Olyan 
másként történnek a dolgok, mint a-
hogy reméltem, olyan sokáig kértem, 

vártam, olyan lehetetlennek tűnt, hogy 
még történhet valami, hogy már nem 
merem, nem tudom hinni. A tékozló fiú 
atyja mondja kétszer is: „Ez az én fiam 
meghalt és feltámadott! (Lukács 15: 24, 
32)   
 A húsvét arról szól, hogy nem 
elég   látni,  érinteni.   Hinni   kell!   Nem 
tapinthatókhoz járulunk, hanem az 
Érinthetetlen Szenthez. A feltámadás 
mindig vízválasztó: csak hittel lehet lát-
ni, hallani, megközelíteni. 
 A  húsvét   üzenete  az,     hogy 
hallgass a nevedre, higgy a fülednek! 
Menj vissza! Ugyanoda, másként!
 Ne hidd el, hogy a szeretet át-
fordul veszteséggé! Ne hidd el, hogy 
minél jobban szerettél, annál nagyobb 
a veszteséged! A szeretet túlmegy a 
halálon és a síron, nincs ott vége.
 Megmarad a hit, remény és 
szeretet. A hithűség tart meg az életút 
bármilyen szakaszában lennél is. 
Megérkezéskor a hitből színről színre 
látás lesz, a reménység a megérkezés 
örömévé változik. A szeretet ott is 
velünk lesz, mert maga Isten a szeretet. 
 Amikor Mária eljön a sírtól örül, 
szalad, mély belső meggyőződése van. 
Nem kap választ minden kérdésére, 
de tele van élettel és az Életről szóló 
beszéddel. Visszamegy ugyanoda, 
másként. 

A második igen

Ilyen még nem volt

Lányok között

Elég jó vagy tökéletes
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 Világjárvány idejét éljük. Van 
elég élelem. Van elég lehetőség a 
kapcsolatápolásra. Van     elég     i-
gehirdetés. Van elég csoport, 
ahova csatlakozhatunk. Van elég 
könyv. Van szép idő. Van elég idő.
Ez mind kegyelem.
 “Elég neked az én kegyelmem, 
mert az én erőm erőtlenség által ér 
célhoz.”
 Látjuk-e azt, ami elég 
nekünk? Ezzel az elégségessel 
felelősségteljesen élünk-e? Ho-
gyan használhatjuk ki ezt a ke-
gyelmi időt arra, hogy Isten ereje 
eljusson oda, ahol, akiben csele-
kedni akar, akár a mi korlátaink, 
gyengeségeink által is? Lehet ez 
egy jó szó, telefonhívás, egy építő 
bejegyzés, megosztás a közössé-
gi oldalon, segítség, jó cselekedet, 
vagy éppen ennek a folyóiratnak a 
továbbadása.
 Fogadjátok ti is a cikkírók által 
Istennek ezt az üzenetét:
 ELÉG...

Az elég titka
Az elég több a soknál
a szépségből,
a tehetségből,
a sikerből,
a szeretetből,
az élet édes ízeiből.

Sokan szeretnék ezt a többet,
mert a sok - nem elég,
mert a sok - kevés,
mert az elég mértéke más,
és más a lényege.

Neked sokad van már,
de nincs még eleged.
Én ismerem az elég titkát
és elmondom neked:

Mid van, amit nem kaptál volna?
Milyen végtelen sokat kaptál!
S mindaz meg is sokszorozódna,
ha érte szívből hálát adnál.
Tedd meg, ha teheted!

Akkor... kinyílik fölötted az ég,
fény hull szívednek minden zegzugába,
és ez - elég.

Füle Lajos
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 „Történelmi időket élünk, ilyen még 
nem volt”, - hallgatom időről-időre 
ismerőseim, barátaim megnyilvánu-
lásait, természetesen csak telefonon, 
vagy interneten keresztül, hiszen el va-
gyunk szigetelve egymástól, a fertőzés 
veszély miatt.
 Ilyen még nem volt, dübörög ben-
nem is, hiszen másról se szólnak a 
híradások, meg a közbeszéd. Ez most 
az „újdonság, a szenzáció”, amiről lehet, 
és kell is beszélni, mert ismeretlen, mert 
félelmetes, és kiszámíthatatlan,       egy 
olyan ellenség, amely bárhol 
rejtőzködhet, bárkire rátámadhat, bárkit 
legyőzhet, s akivel szemben nincs se 
védő, se támadó fegyverünk. Mintha 
csak a bűnről lenne szó!
 Be kell, hogy ismerjük, hogy mi, ma 
élő, „mindent tudó, és mindent legyőző 
emberek” kiszolgáltatottakká váltunk 
egy parányi kis élőlénynek, a láthatatlan 
koronavírusnak. 

 Pedig milyen sokat gondoltunk 
magunkról! Az univerzum titkait kutat-
tuk, űrexpedíciókat indítottunk, s köz-
ben a tengerek legmélyebb árkaiba is 
lemerészkedtünk     speciális     tenger-
alattjáróinkkal, mert ki akartuk fürkészni 
a világmindenség titkait, s most egy 
parányi ellenség térdre kényszerít min-
ket. 
 Otthonaink „foglyai vagyunk”. Ha 
őszinték vagyunk, azért be kell is-
mernünk, hogy ez a „rabság” nagyon 
baráti, nagyon emberséges „házi őrizet”, 
kiváltképpen ha csak óvatosságból, 
illetve a járvány tömegméretűvé vá-
lásának     megakadályozása         miatt 
kényszerülünk az otthonmaradásra, 
mint jogkövető állampolgárok. Sokszor 
eszembe jut mostanság Pál apostol, 
és sok hittestvérem, akiket az Úrért 
vetettek börtönbe, hurcoltak el munka-
táborba. Mennyivel jobb dolgunk van 
nekünk! Ráadásul tetszett az Istennek, 

Ilyen még nem volt!
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hogy az apostol börtönben írt levelei, 
melyeket azért írt,  mert  fizikailag   aka-
dályoztatva volt, a Biblia részévé vál-
janak. Mennyire igaz, hogy az Ő gon-
dolatai magasabbak a mienknél, s bár 
néha érthetetlen módon, de Isten a 
maga munkáját elvégzi. 
 Ennek ellenére a napok, a hetek 
múlásával egyre inkább érezzük kor-
látainkat, s visszasírjuk azokat a sok-
szor szidott, rohanó hétköznapokat, 
amikor bár fáradtan, sokat sóhajtozva 
a terhek miatt, de szabadon járhattunk-
kelhettünk, s végezhettük a mindennapi 
teendőinket, s nem volt állandó társunk 
a gyanakvás, a félelem, és sokak életé-
ben a magány...
 A gyülekezeti alkalmaink is 
felértékelődtek, mert úgy van az, hogy 
ami van, az természetes, és épp e-
zért sokszor értéktelen. De ha valami 
egyszerre megszűnik, akkor a hirtelen 
keletkezett űrben rádöbben az ember 
azoknak a dolgoknak a valódi értékére, 
melyeket         talán            nem       be-
csült kellőképpen. Félve jegyzem meg, 
hogy sokan talán így voltak a testvéri 
közösség áldásaival, s az Ige terített 
asztalával is. Dúskáltunk a javakban, 
s nem értékeltük kellőképpen. Többre 
vágytunk, színesebbre, változatosab-
bra, modernebbre. Most, hogy hirtelen 
nincs, érezzük igazán, hogy mekkora 
kincs, amikor a gyülekezetben közösen 
dicsérhetjük Istenünket. Bár a technika 
segítségével még mindig részt vehetünk 
virtuális istentiszteleteken, és ápolhatjuk 
a testvéri, a rokoni kapcsolatokat, de ez 
azért egészen más, mint a személyes 
találkozás. 

 Isten bizonyára tudta, hogy erre a 
leckére szükségünk van. Remélem, 
olyanok leszünk, mint az a kis diák, aki 
néhány hét otthoni tanulás után ezt írta 
a tanító néninek: „Kedves Tanító Néni! 
Már hihetetlenül hiányzol te is, meg az 
osztálytársaim is, s olyan jó lenne újra 
iskolába járni!” Csöndben jegyzem meg, 
hogy az idézett kisdiák korábban nem 
volt éppen a „szorgalom mintaképe”, s 
az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy 
elég kreatív volt a tanító néni bosszan-
tásában, s az óra szétverésében. Na, de 
hát „változnak az idők, s vele változunk 
mi is”, tartja a híressé vált mondás... 
 Ilyen még nem volt! S valóban 
nem. Korábban például nem ismertük 
a COVID-19 kórokozót, de azért volt 
más, s azok is elég nagy pusztításokat 
végeztek. Gondolok például a pestisre, 
a tbc-re, a különféle himlőkre, vagy az 
első világháborút követő spanyolnátha 
járványra, mely több áldozatott szedett, 
mint maga a háború. Igaz, az már régen 
volt, s éppen ezért könnyen túltesszük 
magunkat rajta. Jobb ha beismerjük, 
hogy ilyen én központúak vagyunk mi, 
ma élő emberek. 
 Az iskoláink se úgy működnek, 
mint „békeidőben”, ez is tény, s ebből 
a szempontból igaz, hogy ilyen még 
nem volt. Korábban nem volt digitális 
oktatás az iskolákban, az egyeteme-
ken, pontosabban csak elvétve vettünk 
részt egy-egy on-line kurzuson, most 
pedig a gépek elé kényszerült tanár és 
diák egyaránt, s mindenki próbál al-
kalmazkodni az új helyzethez. De mind-
ennek ellenére, mégis csak működik az 
a sokat bírált iskola. 
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 Édesapám például évet vesztett a 
háború miatt, s nemcsak ő. Azokban 
a hírhedt ötvenes években se állt meg 
az oktatás, sőt még azokban az em-
bertelen gulágokban is megszervez-
ték a kitelepített gyerekek tanulását. 
Egy testvérnő mesélte nekem, hogy 
a velük együtt munkatáborba hurcolt 
szerzetes tanárok összeszedték őket, 
gyerekeket, s beindították az iskolát. 
Az elsimított homokon folyt az írás, 
olvasás, számolás tanítása. Irodalmat, 
történelmet, földrajzot, biológiát tanári 
elmesélés-elbeszélés útján tanultak, 
miközben gyógy- és ehető növényeket 
gyűjtögettek, hogy éhen ne haljanak, s 
ezzel a gyakorlati oktatás is megtörtént. 
A csillagászat elsajátításához ott volt 
az egész csillagos ég. Énekelni, verset 
mondani sötétben is lehetett, s bib-
liai történetet is. „Nagyon magas szintű 
képzésben részesültünk, mert nagyon 
felkészültek voltak tanáraink, s nagyon 
eltökéltek.” - fejezte be a visszaem-
lékezését testvérnőnk. 
 A távmunka, a home-office, se is-
meretlen valami, sokan dolgoztak így 
korábban is, - jó magam is sokszor -, na 
de hogy ilyen tömegesen, és egyszerre 
mindenki! Mostanság egy átlagos csa-
lád majd minden tagja ül a gép előtt, és 
próbál dolgozni, tanulni. Egy édesanya 
vallotta be néhány hete, hogy amikor 
értesült róla, hogy az ő cégüknél is az 
otthoni munkavégzés mellett döntött a 
főnökség, nagyon örült. „Mennyi min-
denre marad időm, ha nem kell naponta 
munkába mennem. Nincs utazási idő, 
nincs közlekedési dugó! Ezzel szem-
ben a valóság egészen más, - folytatta 

-, alig marad időm a saját feladatom 
elvégzésére, mert az egyik gyerek is 
kérdez, a másik mellé is oda kell ülnöm, 
s aztán mindig éhesek, és gép sincs 
mindig elég.” Új kihívások, melyekkel 
szembe kell néznünk, és lehetőleg úgy, 
hogy még a családi béke és harmónia 
is megmaradjon ebben a nagy digitális 
felbolydulásban.
 Az összezártság új lehetőségeket 
teremt. Jobban megismerhetjük 
egymást és saját magunkat, de sok ne-
hézséget és feszültséget is generálhat, 
éppen  a   szoros,  és  tartós   együttlét 
miatt. „A távolság megszépíti a dol-
gokat”, tartja a mondás, a túl közeli, 
kis térben való tartózkodás pedig 
„sündisznókká” változtathat minket. 
Szúrunk, és minket is szúrnak. 
 Törvényszerű mindez? Ha emberi 
oldalról nézem, akkor ez majdhogy nem 
elkerülhetetlen. De van egy olyan törté-
net a Biblia elején, amikor egy család, 
tartósan be volt zárva, ráadásul a velük 
együtt élő népes állatsereghez mérten 
nagyon kis térben, és nagyon hosszú 
ideig. Igen, Noéra és családjára gon-
doltam, meg az özönvízre.
 Romantikus történet, ha mesének 
tekintem: szelíden ringatódzó bárkával, 
bari      bégetéssel,    aztán   galambbal, 
olajággal, s végül ott van az a gyönyörű 
nap a hálaoltárral, melyet körülragyog a 
szivárvány. 
 És a valóság? Először is tartós, 
kemény készülődés előzte meg az e-
seményeket, feltételezem, hogy az em-
berek gúnyolódása közepette, hiszen 
ki az a bolond, aki a szárazföldön egy 
ilyen gigantikus hajót épít, mert, hogy 
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özönvíz lesz! Aztán annak a mérhe-
tetlen mennyiségű terménynek a be-
takarítása, elraktározása sem volt gy-
erekjáték.Nem unatkozhattak! És ezek 
után következett maga az özönvíz, mely 
egy teljes év és tíz nap összezártságot 
jelentett. (Ld 1Móz 7,11 és 1Móz 8, 13-14) 
Össze voltak zárva egymással, és azzal 
a temérdek állattal, akik – feltételezem - 
nem voltak se önellátóak, se szobatisz-
ták. Mit dolgozhatott az a nyolc ember! 
S nem olvasunk arról, hogy állandóan 
veszekedtek volna. Nem olvasunk férj-
feleség közti nézeteltérésről, apa-fia 
konfliktusról, anyós-meny ellentétről, 
pedig még ott lehetett az a mély fájda-
lom is bennük, melyet szeretteik elvesz-
tése miatt érezhettek, hiszen nekik is 

voltak rokonaik, ismerőseik, akik, mivel 
nem hittek Isten szavának, elvesztek 
az özönvízben. Arról viszont beszámol 
Isten igéje, hogy „Noé igaz ember volt, 
feddhetetlen a maga nemzetségében. 
Az Istennel járt Noé.” (1Móz 6,9) 
 Talán ez lenne a megoldás mai 
élethelyzetünkre is. Ugyanis nem a 
körülmények az igazán meghatározóak 
az  életben,   hanem    az   Úrral      való 
kapcsolatunk, legyen bár átlagos, vagy 
amolyan rendkívüli az a helyzet, amiben 
élünk. A többi az Úr dolga, aki nem vál-
tozott, s Aki ma is tud és akar szabadu-
lást adni, ha hozzá menekülünk. Hála 
neki ezért. 
 Kulcsár Anikó,

Budapest
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Elég jó’ vagy 
tökéletes? 
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 Amikor több, mint tíz évvel ezelőtt 
egy előadásomnak ezt a címet adtam, 
hogy Elég jó család, az egyik szervező 
tapintattal, de határozottan kért, hogy 
cseréljem ki valami bátorítóbbra, mo-
tiválóbbra. Egy igével is érvelt: Jézus 
azt mondja „Legyetek azért tökéle-
tesek, mint ahogy a ti mennyei Atyá-
tok is tökéletes!” (Máté 5,48) Lehet-e, 
szabad-e arra biztatni a nőket, hogy 
ennél kevesebbel, csak ’elég jó’-val 
elégedjenek meg? Azóta örömmel lá-
tom, hogy gyakori témája lett az utóbbi 
évek női alkalmainak az elég jó anya, 
feleség, vagy akár az elég jó nő, elég jó 
karácsony.
 Az ’elég jó anya’ kifejezés egy Win-
nicott nevű pszichológustól származik, 
aki tanácsadói munkája során rájött 
arra, hogy a tökéletességre, az ideális-
ra való törekvés rendszerint frusz-
tráló. (Winnicott, W. Donald: Az egyén 
fejlődése és a család; ford. Alpár Zsu-
zsa et al.; Animula kiadó, Bp., 2006)
  ’Ideális anyának’, ’ideális szülőnek’ 
lenni olyan törekvés, ami többnyire nem 
bátorít és motivál, hanem minduntalan 
azzal szembesít, hogy milyen távol va-

gyunk ettől. Ezeket a kérdéseket gon-
dolta tovább és írta meg Bettelheim 
Az elég jó szülő c. könyvében. (Bettel-
heim, Bruno: Az elég jó szülő- Könyv 
a gyereknevelésről, ford. Rakovszky 
Zsuzsa, Park Könyvkiadó Kft., 2015.) 
Szülőkként szeretnénk jól szeretni és 
nevelni a gyermekeinket, vágyunk arra, 
hogy kiegyensúlyozott, békés családi 
életet éljünk. Ennek a vágynak szegi 
szárnyát a túl sok szabály, túl sok belső 
és külső elvárás.
 Nemrég       egy         kisgyermekes 
anyukával beszélgettem, aki összeza-
varodva mesélt arról, hogy már nem 
mer kismama klubba járni, leiratkozott 
a kisgyermekes anyukák levelező lis-
tájáról is, mert bármit kérdezett vagy 
osztott meg, valaki mindig kioktatta, 
helyre rakta. Emiatt úgy érezte, hogy 
neki nem megy az anyaság, pedig i-
gazán életrevaló és vidám kis lurkó volt 
a két év körüli kisfia. 
 Az ilyen helyzetek végig kísérik a 
gyermeknevelést. Minden apró kis 
mozzanatban ott van az összehason-
lítgatás, vagy akár a versenyeztetés 
lehetősége. Mintha a később beszélő, 
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lassabban szobatisztává váló, az ovis 
ünnepélyeken szorongó, félrehúzódó 
gyermek az anyuka nevelési teljesítmé-
nyét minősítené. 
 Később akár még élesebbé vál-
hat mindez, mert a már iskolába járó 
gyermeknek számtalan teljesítményt 
követelő helyzetben kell elboldogulnia. 
Komoly dilemmát okozhat a szülőnek, 
hogy akkor jó szülő-e, ha tökéletesre 
kerekíti gyermeke rajzát, természetis-
meret projektjét, matek szorgalmiját, 
háziolvasmány füzetét, vagy akkor, 
ha engedi, hogy a képességeinek és 
szorgalmának megfelelő szinten hozza 
össze a feladatait. 
 És ezek még csak apró-cseprő 
ügyek a kamaszkori lázongásokhoz 
és a jövőt meghatározó fiatalkori dön-
tésekhez képest. Felvállalni azt, hogy 
igen, az én gyermekem nem mindig jól 
fésült, kifogástalanul öltözött, kedves 
és udvarias, gyülekezetből sohasem 
hiányzó   fiatal,   akit  jól   neveltek,   hívő 
szellemben. Mert vállalom, hogy még 
érésben van, hogy még nem döntött 
Jézus követése mellett és mert nem 
akarom farizeusnak nevelni. 
 Talán még ennél is élesebb helyzet 
az, amikor a saját gyermekem, gyerme-
keim előtt kell felvállalnom, hogy nem 
vagyok tökéletes szülő. „Csak laknál 
velük egy hétig!” – mondta egy tini, 
amikor valaki a szüleit dicsérte. Senki 
nem néz és lát olyan éles érzékeny-
séggel, mint a gyermekeink. És senki 
nem szenved úgy, ha nem vagyunk 
hitelesek.       De   az       egyetlen     e-
sélyünk, hogy túlmutassunk önmagun-
kon arra, Akinek a kegyelme elég ah-

hoz, hogy elég jó szülők legyünk, éppen 
a tökéletlenségünk, sebezhetőségünk, 
Istenre utaltságunk felvállalása. 
 Megnyugtatóan       akkor       került 
helyre bennem ez a tökéletes – elég jó 
dilemma, amikor egy igehirdetésben a 
jézusi felhívás lényegét megértettem. 
Gyermekkoromtól kezdve a Károli fordí-
tás szerint így olvastam, tanultam: „Le-
gyetek azért ti tökéletesek, miként a ti 
mennyei Atyátok tökéletes.” (Máté 5,48) 
A görög szöveg pontosabb fordítása 
így hangzana: „Legyetek azért ti a vég-
célt tartók, miként a ti mennyei Atyátok 
a végcél.”
 A végcélra nézni, tartani a célt, nem 
veszni el/bele sem a saját elégtelen-
ségem részleteibe, sem a környezet 
elvárásaiból      fakadó         teljesítmény 
kényszerbe – ezt jelenti a tökéletes. 

dr. Berszán Lídia,
Kolozsvár
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 „Elég neked az én kegyelmem, 
mert az én erőm erőtlenség által ér cél-
hoz” (2Kor 12,9) – ez volt a mottója an-
nak a női konferenciának, amit Elég jó 
nő, elég jó karácsony címmel hirdetett 
meg a Nagyvárad-Belvárosi Baptista 
Gyülekezet. Jó volt az adventi időszak 
kezdetén, 2019. november 30-án olyan 
dolgokon – valójában a legfontosab-
bakon – elgondolkodni, amelyek nélkül 
az advent és a karácsony bizonyosan 
célját téveszti. 
 Reggel 9 órától a szervezők me-
leg szeretettel és forró teával várták 
a résztvevőket, akik elsősorban a 
környékbeli gyülekezetekből, vala-
mint távolabbról, például Temesvárról 
érkeztek. Regisztráció után a „jégtörés” 
néhány kedves játék keretében Sze-
keres Henrietta vezetésével történt, 
ezután Budai Lajos lelkipásztor testvér 
köszöntése következett. Az Úr közel-
ségét tapasztalhattuk a zenés áhítat 
során, amit Buzle Júlia és Szűcs Jo-
hanna vezetett, továbbá Papp Er-
zsike köszöntése és igei gondolatai is 
segítettek kikapcsolódni a hétköznapi 
körforgásból, és lecsendesedni Isten 
jelenlétében. Czobor Ibolya bizonyság-
tételében örömeiről és küzdelmeiről 
számolt be, arra buzdítva személyes 
példáján keresztül, hogy tanuljuk meg 
értékelni Isten csodálatos ajándékait, a 
családot, a gyermekeket, akiket az Úr 
ad, és keressük az ő jelenlétét a hét-
köznapokban... 
 A konferencia meghívott előadója 
Révész Szilvia volt, aki lelkipásztorfele-
ség, négy gyermek édesanyja, emellett 

számos területen tevékenykedett, tizen-
hat évig a Baptista Szeretetszolgálat 
munkatársa        volt,    2009    óta      a 
Family magazin szerkesztője és állandó 
szerzője. 2017 óta - saját szavaival 
élve - Isten teljes idejű „kommunikációs 
munkatársa”, gyakran tart előadásokat 
és tréningeket egyedül, vagy férjével 
közösen a keresztény élet hétköznapi 
gyakorlatának témájában. Szilvi nem 
először járt Nagyváradon, idén ta-
vasszal ugyanitt volt Keserűből édeset 
című könyvének bemutatója is. 
 Előadásának alapgondolata az volt, 
mennyire fontos az identitásunkat Isten 
szavára alapozni, arra építeni, amit az 
Atya mond rólunk, mint ahogyan a kon-
ferencia mottója is megfogalmazza: 
„elég neked az én kegyelmem”. Mi nők, 
nagyon hajlamosak vagyunk „megdol-
gozni” Isten szeretetéért, holott az eleve 
adott számunkra. Azt hisszük, nem 
vagyunk „elég jók”, ezért hajlamosak 
vagyunk hatalmas erőfeszítéseket ten-
ni, különösen így karácsony előtt, hogy 
minden ragyogjon a lakásunkban, hogy 
a legfinomabb étel kerüljön az asztalra. 
Önmagában nem az igyekezetünkkel 
van baj, hanem azzal, ha ezt bizonyí-
tási kényszerből tesszük, és közben 
irigykedünk Mancikára, Julcsikára, ha 
netalán náluk valami szebben, jobban 
sikerült. Szilvia többször is felhívta a fi-
gyelmünket arra, hogy vizsgáljuk meg 
a szívünk állapotát, mivel ha tele va-
gyunk bizonyítási vággyal, azzal kioltjuk 
a család melegét és az ünnep lényegét. 
Továbbá a környezetünk – filmek, rek-
lámok és egyéb médiumok formájában 
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– sok   olyan    impulzust     közvetít, ami 
szerint „akkor vagy elég jó, ha meg-
veszel vagy megteszel bizonyos dol-
gokat”. Nehéz józanul és egészségesen 
viszonyulni világunk kihívásaihoz. Szilvi 
több kedves igével is bátorított, hogy az 
identitásunkat merítsük az Úr szavából, 
ne beteges képzelgésekből és hamis 
ígéretekből. 
 Kitért arra is, hogy most talán még 
nehezebb a nőknek helyes identitást ki-
alakítani, mivel egyszerre több szerep-
nek kell megfelelniük, így az identitásuk 
eleve    instabilabb,   mint  a  régi korok 
asszonyaié. Bátorított arra, hogy fe-
dezze fel minden nő az Istentől ka-
pott elhívását, és éljen aszerint: csa-
ládanyaként, orvosként (tanárként, 
könyvelőként stb.), illetve egyszerre 
mindkettőként – kit hogyan és milyen 
szolgálatra hívott el az Úr. Ha a hiva-
tásunknak megfelelően élünk, akkor 
megtelik az életünk örömmel, mivel 
Isten olyasmire hív, ami illik hozzánk, 
és amit szívesen tudunk végezni. Szil-
vi megosztotta velünk, hogy nem volt 
könnyű lemondania a Baptista Szeretet-
szolgálat keretében végzett munkájáról, 
de meg kellett tennie ahhoz, hogy Isten 
„kommunikációs munkatársa” lehes-
sen: könyvet írjon, előadásokat és tré-
ningeket tartson. 
 Az előadást finom ebéd követte, 
majd egy pódiumbeszélgetésre 
került sor. Budai Evódia az előadás 
során felvetett témák gyakorlati al-
kalmazhatóságáról kérdezte Szilviát. Jó 
volt hallani a gyakorlati tanácsokat is. 
A végén felhívás történt megújulásra, 
döntésre az Úr Jézus mellett. Öröm volt 

sokakkal így összefordulva imádkozni, 
majd kéz a kézben énekkel zárni ezt a 
részét a konferenciának: Együtt mind 
ott a mennyben... 
 Aki a műhelyfoglalkozásokon 
is részt vett, amit Szekeres Henri-
etta koordinált, az néhány praktikus 
tanácsot, jó ötleteket is szerezhe-
tett az ünnepi készülődéshez. Angi 
Melinda munkájának köszönhetően 
mindenki átvehetett egy karácsonyi 
tervező füzetet is, amibe begyűjthette a 
műhelyfoglalkozásokon hallott ötleteket. 
Szűcs Henrietta és Szűcs Bianka veze-
tésével karácsonyi programtippekről 
lehetett értesülni, Szekrényes Petra és 
Dénes Renáta az ünnepi menü elkészí-
tésében segített, Petyár Angéla és Köte-
les-Popa Anna a lakásdekorációhoz 
szolgált tanácsokkal, továbbá Nagy 
Kinga és Crisan Tímea az ajándékok 
megvásárlásához és csomagolásához 
adott ötleteket. A tanácsokat, javasla-
tokat matricák formájában lehetett be-
ragasztani a tervező füzetbe. 
 Köszönjük az Úrnak a konferencia 
lehetőségét, valamint a szervezők szol-
gálatkészségét, Szilvia előadását és az 
egymással való találkozás örömét! 

Albu-Balogh Andrea,
egyetemi oktató, Partiumi 

Keresztény Egyetem Nagyvárad
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...amit az Atya mond rólunk, mint 
ahogyan a konferencia mottója is 
megfogalmazza: „elég neked az 
én kegyelmem”. Mi nők, nagyon 
hajlamosak vagyunk „megdol-
gozni” Isten szeretetéért, holott 
az eleve adott számunkra.
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Visszapillantó és 
előre...

 De ő ezt mondta nekem: Elég neked 
az én kegyelmem, mert az én erőm 
erőtlenség által ér célhoz. (2Kor 12,9)

 A 2019-es évet Isten áldásával és 
kegyelmével sikeresen el tudtam en-
gedni. Nagyon eseménydús év volt, 
mert a következő dolgok történtek 
velem: tavasszal  véget ért a kapcso-
latom, ezt követően nagyon sok rossz 
szokást hagytam el és még több jót 
vettem fel. Majd ezután következett 
egy nagyon hosszú út, amíg elfogad-
tam Jézust Megváltómnak. Szeptem-
berben gyökerestől megváltozott az 
életem. Ekkor újra kezembe vettem és 
olvasni kezdtem a Bibliát. Elvégeztem 
egy 60 napos kihívást, amelyben le-
mondtam elég sok rossz szokásomról 
(ivás, bulizás nem megfelelően, károm-
kodás, ítélkezés, káros szokások, Isten 
házának elkerülése, ima megvonása) 
és sikerült elsajátítanom jó szokásokat 
(foglalkozni Isten igéjével és annak 
megértésével, imádkozni minden nap, 
többet olvasni). Még csak egy hónapja 
használtam a szokáskialakító naplót és 
november 3.-án MEGTÉRTEM. A tavalyi 
évem fénypontja biztosan ez volt. Még 
soha nem éreztem ilyen boldogságot és 
biztonságot, mint akkor. Ezután megis-
merhettem több olyan személyt is, 
akik mostanra nagyon fontosak lettek 
számomra. Karácsony előtt pedig bi-
zonyságot tehettem arról, hogy tényleg 

munkálkodik bennem a Szentlélek és 
Isten a 2Korintus 12:9-10-et helyezte a 
szívembe (,,De ő ezt mondta nekem: 
Elég neked az én kegyelmem, mert az 
én erőm erőtlenség által ér célhoz. Leg-
szívesebben tehát az erőtlenségeimmel 
dicsekszem, hogy Krisztus ereje la-
kozzék bennem. Ezért Krisztusért 
örömöm telik erőtlenségekben, bán-
talmazásokban, nyomorúságokban, 
üldöztetésekben és szorongattatások-
ban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor 
vagyok erős.”) Megoszthattam a testvé-
rekkel, hogy mennyire csodálatraméltó 
a mi Istenünk. Visszatérve az eredeti 
tárgyhoz, nagyon szerencsésen zártam 
az évet Isten és a barátaim körében.
 Eddig minden évben tettem valami-
lyen újévi fogadalmat, de rá kell jönnöm, 
hogy ennek semmi értelme, mert nem 
tudom betartani. Ezúttal, az eddigiektől 
eltérően, valami mást tettem. Arra gon-
doltam, hogy több időt fogok tölteni 
Istennel. Semmi fogadalom, ígéret. 
Amit eddig is csináltam, azt szeretném 
tökéletesíteni Isten áldásával. Evvel ed-
dig nagyon haladok a Női Kalendárium 
2020 segítségével . Mintha pont nekem 
találták volna ki (szerintem nem csak én 
vagyok így vele), mert minden, amire 
szükségem van az benne megtalálható. 
Az évi igém is bele van írva, ami az 
előbbi megemlített 2Korintus 12:9-10. 
Hiszen ez az ige már lassan két hónap-
ja kísér és folyamatosan üzenni próbál 
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,,Elég neked az én 
kegyelmem”
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vele Isten. Az „Elég   Jó    Nő,  Elég   Jó 
Karácsony” női konferencián ez volt 
úgymond a mottó, majd az ott ka-
pott karácsonyfadíszen is ez az ige 
volt feltüntetve. Két hónapon át gon-
dolkodtam, hogy mi a szándéka ezzel 
Istennek. Nem jutottam sehova, majd 
hagytam az egészet.
 Mivel   már   több,   mint   fél       éve 
egyedülálló vagyok, így továbblépésként 
elkezdtem új emberekkel megismer-
kedni, de nem igazán működött az 
egész. Viszont rá kellett jönnöm nagy 
nehezen, hogy a megoldás mindig a 
szemem előtt volt. Isten egy este imád-
ság közben üzent nekem. Azt mondta, 
hogy ,,Még nem állsz készen”. Elgon-
dolkodtam: Miért nem állok készen? 
Mi a célja? Kerestem a miértekre a 
választ. Majd egy nappal később újra 
üzent: ,,Elég neked az én kegyelmem”. 
Most már belátom, hogy ezt és minden 
mást is Istenre kell bíznom. Ő alkotott 
és ő kell irányítsa ezt az egészet. Úgy 
gondoltam, hogy olyan sokan vannak 
kapcsolatban és nagyon boldogok. Én 
pedig egy jó ideje egyedülálló vagyok 
és semmi sem történik velem ezen a té-
ren. Hát elhatároztam, hogy nincs szük-
ségem férfira (még, de akár soha), hogy 
boldoggá tegyen. Isten kegyelme és fel-
tétel nélküli szeretete nekem bőven elég. 
Főleg, hogy vannak olyan barátaim, il-
letve testvéreim/testvérnőim, akikre 
bármikor számíthatok. Ezt elmeséltem 
pár embernek és nagyon örültek neki, 
hogy ezt szabadon ki tudom jelenteni. 
Az egyik testvérnőm azt is hozzátette, 
hogy Isten kiválasztott egy útra, amit 
végig kell járnom Vele együtt. Szabad 

és független keresztény nő lettem Isten 
kegyelméből, mert nekem elég az Ő 
kegyelme. 
 Sokszor     hasonlítom         magam 
Szent Pál apostolhoz, mert ő a bibliai 
példaképem. A megtérésünk története 
is hasonló, mert megtérésem előtt én 
is teljesen más életformát űztem, még 
a keresztényeket   is   elítéltem,     hogy 
mennyire tudnak hinni és úgy tartottam, 
hogy semmi értelme a bizalmuknak, 
amit Istenbe fektetnek. Akkor még vak 
voltam, de Isten meggyógyította ezt a 
vakságot és már nagyon tisztán látok. 
Miután megtértem, megtaláltam a hiva-
tásomat is, ami az írás. Én így tartom, 
hogy Istennek tetszik az, amit művelek, 
mert eddig sohasem kaptam negatív 
visszajelzést. Azt nem tudom, hogy en-
nek a szolgálatnak kell-e szentelnem az 
egész életemet, társ és utódok nélkül, 
de ha így is akarná Isten, még azt sem 
bánnám. Ez kiválasztottság. Persze 
Isten mindenkit kiválaszt valamire, de 
nem mindenkit arra, hogy egy életen át 
szolgáljon. Azt viszont tudom, hogy ezt 
Istenre bízom.
 Minden olvasómnak, testvéremnek 
és testvérnőmnek sikerekben, áldások-
ban gazdag újévet kívánok! Töltsetek 
minél több minőségi időt Istennel, 
amennyit csak tudtok. 

Szabó Kriszta,
Nagyvárad
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KARÁCSONY UTÁN

 Rég vettem elő amiatt a naplómat - ezt a kutyarágta, kávéfoltos, egyszerű 
kockás füzetet - ami miatt egyáltalán létezik, s amire tulajdonképpen az év nagy 
részében valóban használom: írni bele. Magam miatt. Nem másnak. Adventkor 
szünetel ez a szokás, helyette bejegyzés-vázlatokat gyűjtök s listákat írok, s menüt 
tervezek, s ajándékokat. Ma reggel folytatom a füzetet. Úgy ébredtem, hogy na-
gyon hiányzik. Mint egy régi barát, akinek sok mondanivalóm lenne.
 S új menüt is írok, s bevásárlólistát. A hűtőszekrény megint üres. Nem tudom 
és nem is akarom gyorsan megoldani, letudni. Mert nincs eleje és nincs vége. Az 
élet egyszerűen csak van, és én egyszerűen csak jelen akarok lenni benne. Itt, 
ahol vagyok, azokkal, akikkel, azokban a naponta milliószor is változó helyzetek-
ben és hangulatokban, amiket egy nagy család együttlétezése elkerülhetetlenül 
magával hoz.
 Ha csak egy hétre is tekintek vissza - de így év végén jó lenne az egész évre -, 
akkor is látom: egyetlen ember is rengeteget tehet. A békéért, a szépségért, hogy 
valami létrejöjjön, hogy valami megmaradjon. Sok mindent el lehet érni bátorság-
gal, kiállással, a békülésre való készséggel, kitartással, elszántsággal, az örömhöz 
való hűséggel. Szolgálatkészséggel. Gondolkodással. Felszólalással, hallgatással, 
jelenléttel. 
 Idehúzom a fotelt az ablak mellé, s nézem az odakint szállingózó, alig látható, 
pici hópelyheket. Talán beindul a havazás. Szép lenne. S mielőtt elkezdődik a nap, 
elmondok egy egyszerű imát: Minden erőm, minden örömem, minden feladatom, 
legyen az kicsi vagy nagy, tőled jön. Nem vagyok egyedül. Ámen.

Prodán Márta
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 Megtapasztaltam az Úr gondviselését és vigasztalását kisebbik gyermekünk 
születése után. Nagyon vártuk őt, sok örömet és frissességet hozott a csalá-
dunkba. Amint a fiúnk növekedett, egyre többször betegedett meg, észrevettük, 
hogy a beszédkészsége sem fejlődik a kívánt tempóban. Ekkor, egy magas lázzal 
járó fertőzés nyomán egy úgynevezett „lázgörcse” lett, ami eszméletvesztéssel 
is jár. Amikor ez legelőször megtörtént, az orvosok azzal biztattak, hogy kinövi, 
csupán a testhőmérsékletét kell nagyon figyelmesen karbantartanom. Nem múlt 
el, sőt felerősödött. Sajnos ez az agyi érzékenysége még azzal tetőződött, hogy az 
agyban lévő hőszabályzó központ nem működött jól, ugyanis például a focizásnál 
a testhőmérséklete felszökött 380 fölé, ami tulajdonképpen lehetetlenné tette azt 
a tényt, hogy bármilyen óvintézkedést tegyek újabb rohamok ellen. Nem lehetett 
megállapítani mikor beteg és mikor csak a játék folyománya a magas testhő.   Ott 
álltam tehetetlenül, kétségbe esve, hogy anyaként elbuktam, nem tudtam ten-
ni semmit. De amikor a legnagyobb mélységekben jártam, az Úr bebizonyítot-
ta hűségét és végtelen kegyelmét. Ez az állapot több évig fennállt és Ő végig 
védelmezett  a   hatalmas  karjával, tenyerén  hordozott és     bátorított.   Naponta 
többször is eszembe juttatta a következő igeverset: „…mert nem a félelemnek 
lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 
1,7). Mennyivel könnyebb lett volna, ha mertem volna teljes mértékben Rá bízni 
magam.

Veron Renáta,
Szatmárnémeti
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 Hálával a szívemben emlékszem vissza egy olyan alkalomra az életemben, 
amikor nagyon közelről hallottam azt a mennyei hangot. Még jóval fiatalabbak 
voltunk, amikor a férjem nagyon beteg lett. Egy hónapi kórházi kezelés után sem 
gyógyult meg. Testvéreink, akik közel álltak hozzánk, próbáltak felkészíteni a 
legrosszabbra. Bár Isten gyermeke voltam, mégis minden elsötétedett előttem. 
Az a kérdés, hogy „…mi lesz velem?” felerősödött bennem. Három gyermekkel 
munkahely nélkül nagyon elcsüggedtem, sírtam.
 Férjem tudta nélkül elmentem az orvosához, hogy mondja el, mire számítha-
tok, de ő nem sok jóval bíztatott, a betegség hosszas és körülményes gyógyu-
lási esélyeit latolgatta. Ez térdre kényszerített. Sírva kértem az Urat, hogy szóljon 
hozzám és ekkor ezzel az igével felelt: „Elég neked az én kegyelmem”.
 Úgy éreztem ekkor, hogy átölelt az Isten. Ez a kegyelem felemelt, bűnbánatra 
tanított aggódásom, hitetlenségem miatt. Megtanított jobban értékelni a férjemet, 
gyülekezetemet, az imádkozó testvéreket.
 Ez a kegyelem tartott meg bennünket a hitben és egymásnak is az évek során, 
és meg is öregedhettünk együtt. Csodáljuk most is, hogy milyen felemelő, vigasz-
taló, megtartó az Isten kegyelme.
 Legyen az Úré minden dicsőség!

Ivánitzki Istvánné Irma, 
Szatmárnémeti
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 2010. május 8-án mondtam először 
IGEN-t, Istennek. A bűneimet addig 
már többször megvallottam neki, de 
csak ekkor tudtam őszintén kimonda-
ni életem legmeghatározóbb igenét, a 
„Követsz-e engem?” kérdésére. Azóta 
van új életem, azóta élem a világon a 
legboldogabb életet. Csodálom Isten 
kegyelmét, hatalmát és vezetését. 
Azóta vágyom tisztán élni minden nap, 
hozzá  hű  maradni  örökre.   Azóta   vá-
gyom arra is, hogy Isten válasszon 
nekem társat, s ne én magamnak. Hit-
tem és bíztam abban, hogy Isten tudja 
mi, ki a legjobb nekem, mellém. Tud-
tam, hogy nem fog cserben hagyni, bár 
bevallom, néha nem volt könnyű várni.
 Az a típusú lány voltam, vagyok, 
akinek elvárásai vannak. S most nem 
egy 100 pontos listát kell elképzelni kék 
szemmel, szőke hajjal és fehér lóval, 
hanem amolyan alapelveket, melyeket 
Isten helyez az ember lányának szívébe. 
Már régóta mondogatom, hogy nekem 
olyan férjem lesz, aki: 
1 - „hívőbb”, mint én, azaz jobban ra-
gaszkodik az Úrhoz, mint én, s mint 
hozzám; 
2 – határozottabb, mint én – hogy tud-
jon vezetni engem; 
3 – bölcsebb, mint én – hogy tudjon jól, 
jó irányba vezetni engem. 
 Sokan mondták, hogy magasra 
tettem a mércét, de én hittem, hogy 
valahol a világon van egy személy, akit 
Isten majd nekem ad, s aki mindhárom 
„pretenciómnak” megfelel.
 Mindig voltak mellettem olyan sze-
mélyek,   akiket   szerethettem,       akik 
szerettek  engem,   volt   barátnőm,    é-

desanyám, édesapám, voltak men-
toraim és „pótanyáim” jobbról-balról 
sorakozva, ezért nem hiányzott nekem 
a „barát”, „pasi”, szerelem, vagy hogy is 
mondják ezt. Teljes életet éltem, szol-
gáltam Istennek, ahol, és amikor csak 
tudtam, sohasem unatkoztam. Mind-
eközben azért tudatosan, de nem rend-
szeresen imádkoztam, hogy majd csak 
akkor és csak abba legyek szerelmes, 
akit Isten rendel nekem.
 Aztán egyszer csak, úgy másfél 
éve, azon kaptam magam, hogy egy 
fiú beférkőzött a gondolataimba. Nem 
a szívembe, csak az elmémbe, de az 
nekem már épp elég volt ahhoz, hogy 
pánikba essek: „Most akkor mi lesz? Én 
nem akarok szerelmes lenni!”. Ráadásul 
a kétségbeesésemen az sem segített, 
hogy ez a fiú, aki most már igazából 
fiatalember, évekkel ezelőtt elmondta, 
hogy szimpatikus vagyok neki. Amire 
én, mint egy cserfes kislány, közöltem 
vele, hogy felejtsen el, tartsa meg a 3 
méter távolságot és ne nézzen rám. 
Édesanyámnak pedig a következőket 
mondtam akkor: „Ez a fiú, amúgy sem 
felel meg egyik alapelvemnek sem, 
nem is hívő, nem is bölcsebb és nem 
is határozottabb, mint én, sőt még csak 
nem is tetszik.” (Elég kegyetlen tudok 
lenni, mi?) 
 Szó, ami szó, rendesen kétségbe 
voltam esve attól, hogy egyre töb-
bet gondolok arra az emberre, akire 
igazából nem is akarok. Fél év alatt 
ő megtalálta az utat az elmémtől a 
szívemig, miközben felismertem azt is, 
hogy az évek alatt megtért, újjászüle-
tett, sőt láttam rajta, hogy Istent szereti 
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és szolgálja, azt is, hogy bölccsé vált, 
és igazából határozott is, mégis heve-
sen tiltakoztam az érzelmek ellen. Nem 
láttam idejét, se értelmét az egésznek. 
Nem udvarolt, nem nézett rám szépen, 
igazából sehogy se, nagyon úgy tűnt, 
hogy megfogadta az évekkel azelőtti 
tanácsomat. Mégis, egyre inkább 
kötődtem hozzá, egyre inkább tetszett 
nekem. 
 Tavaly ilyenkor ismertem be ma-
gamnak, hogy igen, szerelmes vagyok. 
Nem volt könnyű, főleg azok után, hogy 
sokáig határozottan, túl határozottan és 
bőszen vallottam, hogy „egy lány, ha 
nem akar, nem lesz szerelmes.” Előítélet 
is volt bennem addig bőven mások felé, 
Isten össze is tört ezért. Volt mit meg-
bánnom. De jó volt megtapasztalni, 
hogy Ő nem csak megsebez, hanem 
be is kötöz. 
 Az önmagamnak való beismerés 
után kitartóan imádkoztam azért, hogy 
Isten vegye el tőlem ezeket az érzéseket, 
gondolatokat, mégis válaszként „csak” 
annyit kaptam, hogy „elég neked az én 
kegyelemem”. Valamint azt, hogy:
 „Bizony, a ti gondolataitok nem az én 
gondolataim, és a ti utaitok nem az én 
utaim - így szól az ÚR. Mert amennyivel 
magasabb az ég a földnél, annyival ma-
gasabbak az én utaim a ti utaitoknál, 
és az én gondolataim a ti gondolatai-
toknál. Mert ahogyan az eső és a hó 
lehull az égből, és nem tér oda vissza, 
hanem megöntözi a földet, termővé 
és gyümölcsözővé teszi; magot ad a 
magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, 
ilyen lesz az én igém is, amely számból 
kijön: nem tér vissza hozzám üresen, 

hanem véghezviszi, amit akarok, eléri 
célját, amiért küldtem.”  (Ézsaiás 55,8-
11)
 Beszélgettem olyan emberek-
kel, „lelki édesanyákkal”, akik sokat 
segítettek, hogy jól harcoljak. Nem volt 
könnyű, hisz egy városba jártunk egye-
temre, ugyanabba az imaházba jártunk 
ifjúsági alkalmakra ott is, itt is. Láttam 
őt, de az „Áldjon meg az Úron!” kívül 
nem  sokat     beszéltünk,   talán   csak 
annyit, amennyi egy csoportbeszélge-
tésen elhangzott közöttünk. S még így 
is, egyre jobban megismertem, meg-
szerettem. 
 Szilveszterkor mikor igét kértem 
az Úrtól erre az évre, kettőt is kaptam. 
Egyik a szolgálatra való felhívás, még 
nagyobb elköteleződés Mellette. 
 „Most pedig Izráel, mit kíván tőled 
Istened, az ÚR? Csak azt, hogy Istene-
det, az URat féljed, járj mindenben az ő 
útjain, szeresd őt, és szolgáld az URat, 
a te Istenedet teljes szívedből és teljes 
lelkedből.” (5Móz 10,12)
 Tudtam, hogy ez a szolgálat éve 
lesz nekem, az is. Hála érte.
 A második, pedig a „Házasodjatok, 
szülessenek fiaitok és leányaitok!” (Je-
remiás 29,6a). Nem igazán tudtam mit 
kezdeni ezzel, így csak leírtam ma-
gamnak, borítékoltam, s úgy döntöt-
tem, ezzel most inkább nem foglalko-
zok. Nem is beszéltem erről.
 Telt-múlt az idő, s már nagyon vár-
tam a 18 hónap leteltét. Ugyanis át-
lagban ennyi időt „jósolnak” a PEA 
(„szerelemhormon”) életének az em-
beri szervezetben. Közben pedig 
elkezdődött a Tízes Tábor a Hóreben. 
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Az ifihét harmadik napján, szerdán, 
nekem betelt a pohár, elegem lett. Fel 
voltam háborodva azon, hogy Isten 
miért hagy engem így, miért nem veszi 
el a szerelmet, … „meddig tart ez még 
Istenem?” – kérdeztem. Megosztottam 
a bánatomat azokkal, akik ismerték 
a helyzetem, de vigasztalást igazából 
csak Isten tudott adni. 
 „Bizony, örömmel jöttök ki, és 
békességben vezetnek benneteket. A 
hegyek és a halmok vígan ujjonganak 
előttetek, és a mező fái mind tapsol-
nak. A tövis helyén ciprus nő, a csalán 
helyén mirtusz nő. Az ÚR dicsőségére 
lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul 
el.” (Éz 55,12-13) Megnyugodtam ismét. 
Nem számít, mi történik, meddig tart ez 
még, hisz az Úr dicsőségére lesz, s tu-
lajdonképpen nekem ez a vágyam: az 
Ő dicsőségére élni.
 Pár nappal később, szombaton, a 
fiatalemberem – István, elém állt. Fél-
rehívott beszélgetni. Elmondta, hogy 
szerelmes, hogy Isten meggyőzte arról, 

hogy engem neki rendelt, s szeretné, 
ha a felesége lennék. Imádkoztunk, 
majd azt mondtam, kérni fogom én is 
Isten vezetését, s ha választ ad Ő, ak-
kor majd ismét elém állhat és felteheti 
nekem A kérdést.
 Próbáltam én higgadt maradni ezek 
után, de nagyon nem ment, viszont 
sokat segített, hogy voltak körülöttem 
olyan személyek, akik mellettem álltak. 
Még aznap délután Isten eszembe jut-
tatott egy számkombinációt: 8117. Nyol-
cadik hónap elsején történt a lánykérés, 
elsején, amikor Virág húgom betöltötte 
a hetedik életévét. Elmentem imádkoz-
ni, igét olvasni. Tudtam, hogy a válasz, 
amit kapok, s amit tovább kell adnom, a  
Biblia   nyolcadik   könyvének      első 
részében lesz, mégpedig a tizenhetedik 
versben. 
 Először nem mertem kinyitni oda a 
Bibliámat, inkább olvastam pár Zsoltárt, 
végül mégis erőt vettem magamon, s 
ezt olvastam:
 „(Mert ahová te mégy, odamegyek, 
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„Mirjám, leszel a feleségem?”. Én 
pedig örömmel mond tam ki életem 
második meghatározó IGEN-ét, majd 
Ruth vallomását.
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ahol te megszállsz, ott szállok meg. 
Néped az én népem, és Istened az én 
Istenem.) Ahol te meghalsz, ott akarok 
meghalni én is, ott temessenek el 
engem! Úgy bánjék velem az ÚR most 
és ezután is, hogy csak a halál választ 
el engem tőled!” (Ruth 1:16-17)
 „Ez nem lehet igaz, itt valami téve-
dés van. Nem, nem, nem.” – mondo-
gattam, s nem azért, mert nem sze-
rettem volna, hogy igaz legyen hanem, 
mert nem tudtam elhinni. 
 S akkor azt gondoltam, „Ááá, biztos 
az Újszövetség nyolcadik könyvét kell 
kikeresnem!” Odalapoztam, ott meg ez 
várt: 
 „Amikor tehát ezt akarom, va-
jon könnyelmű vagyok-e? Vagy amit 
tervezek, emberi módon tervezem, 
vagy   hogy  énnálam  az  „igen”    egy-
szersmind „nem” is? Isten a tanúm, 
hogy beszédünk nálatok nem volt „igen” 
és „nem”. Mert az Isten Fia, Krisztus Jé-
zus, akit közöttetek mi, tudniillik én, Szil-
vánusz és Timóteus hirdettünk, nem lett 
„igen”-né is meg „nem”-mé is, hanem 
az „igen” valósult meg őbenne. Mert 
valahány ígérete van Istennek, azokra 
őbenne van az igen, és ezért általa van 
az ámen is, az Isten dicsőségére álta-
lunk. Aki pedig minket veletek együtt 
Krisztusban megerősít és felken, Isten 
az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, 
és a Lélek zálogát adta szívünkbe.” 
(2Kor 1,17-22)
 Nekem ez még mindig nem volt 
elég, valami hiányzott a teljes békes-
séghez. Némi fáziskésés, és imádkozás 
után. Utoljára azt fogalmaztam meg 
magamnak, hogy ha a 81. zsoltárnak 

van 17 verse, akkor az már jelent va-
lamit. Megnéztem: pontosan 17 verse 
van, olvasni kezdtem, s mikor ahhoz a 
mondathoz értem, hogy „válaszoltam 
neked a felhőből” teljes békességet 
kaptam, s olyan szerelmet, ami bizton 
állítom, nem múlik el 18 hónap után.
 Nagy örömömben már azonnal 
választ is adtam volna, de van nekem 
egy józan és bölcs édesapám, akinek a 
tanácsára megvártam a csütörtököt, a 
táborozás utolsó napját. 
 Hétfőn elmondtam Istvánnak, hogy 
csütörtökön elhívhat sétálni. El is hívott, 
már korán reggel. Megint elmondta, 
hogyan győzte meg őt az Úr, s hogy 
a szombati nap óta, csak még job-
ban megerősödött ebben. Majd a for-
ráshoz érkezve letérdelt elém, megfog-
ta a kezemet (először), s megkérdezte: 
„Mirjám, leszel a feleségem?”. Én pedig 
örömmel mondtam ki életem második 
meghatározó IGEN-ét, majd Ruth val-
lomását. Azután leültünk, s előadtam 
én is, hogyan vezetett Isten. 
 Majd pedig a délelőtti alkalmon, bú-
csúzóul bejelentettük, hogy Isten min-
ket egymásnak teremtett, bizonyságot 
tettünk. Még közös kép is készült rólunk 
hazafelé jövet. Azóta pedig nem győzök 
mosolyogni és a kérdésekre válaszolni.
 Még csak annyit, hogy én jelenleg 
boldog vagyok és nagyon szerelmes. 
Hiszem, hogy a java még csak ezután 
kezdődik s, hogy ez napról napra csak 
szebb lesz.

Dombi Veress Mirjám, 
2015. 08. 08.
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 A lánykör ötlete 2016-ban, egy 
nyári ifitábor alatt fogalmazódott meg 
bennem. Korábban a gyerekek között 
szolgáltam. Látva, hogy kinőtt egy ge-
neráció a vasárnapi iskolából, kerestem 
a szolgálati lehetőséget a tinédzserek 
felé. Így indult el a lánykör a férjem bá-
torítására és a barátnők segítségével. 
 Kezdetben havi egy-két alkalom-
mal találkoztunk. Indításként az Énekek 
éneke 6,10-et választottam. „Ki ez 
a lány? Úgy ragyog, mint a hajnal, 
szép, mint a holdsugár, tiszta, mint a 
fénylő nap, ámulatba ejtő, mint egy 
zászlóerdő”.
 Az   volt  a célom ezekkel az   alkal-
makkal, hogy Isten szeretetét megta-
pasztalják és megerősödjenek benne, 
hogy           erőre           kapjanak       a 
gyerekkorban elültetett ige magvak. 
Bibliai női személyekről, lányokról 
beszélgettünk, megfigyeltük mit ta-
nulhatunk tőlük. Ünnepváró alkalma-
kon beszélgettünk a közelgő ünnep 
lényegéről, fontosságáról. Időközben 
mindig bővült a témakör. Meghívtunk 
egy gyógyszerészt, hogy a vitaminok 
és gyógyszerek megfelelő használa-
táról tartson előadást, egyetemistákat, 
hogy a pályaválasztásról, tanulásról 
beszéljenek, hogyan élték, élik át ezeket 
az időszakokat Jézussal. A témáink közt 
szó volt a halloween-ről, szerelemről, 
randevúról, iskolai gúnyolódásról, 
kiközösítésről, öltözködésről, valamint 
mit jelent az ép testben ép lélek. Igyek-
szünk a lányok számára aktuális és fon-
tos témákat feldolgozni. Így beszélge-
tett velük nemrég egy fiatal doktornő 

a menstruációs ciklusról, a női testben 
lezajló folyamatokról.
 Gyülekezetünkben csupán egy ti-
zenéves lány van. Ezért a lánykör a 
gyülekezetnek egyik missziója. Voltak 
alkalmak, mikor kevesen voltunk és 
úgy tűnt, hogy értelmét veszítette ez a 
szolgálat, de Isten erősítést küldött az 
igén és üzeneteken keresztül. „Vannak 
vidékek, ahol évek szívós munkája kell 
ahhoz, hogy csak egy is eltűnjön az ott 
élő embereket beszennyező számos 
bűn  közül.” C.  H.  Spurgeon.   Az    Úr 
állhatatosságra nevel bennünket! S ha 
hűségesek vagyunk, akkor meglátjuk a 
haladást. Ebben bízom és ezért fohász-
kodom.

 Négy lány édesanyja vagyok, töb-
bek között ezért is nagyon fontos szá-
momra ez a szolgálati terület. Nagyon 
sok erőteljes hatás éri a felnövekvő 
generációt, a Sátán kifejezetten kerül-
geti őket. Szívügyem, hogy ebben az 
Istentől elforduló, az Ő értékeit alapjai-
ban felrúgó világban képviseljük a Bib-
lia örök igazságait. Erre van elhívásom, 
és szeretnék továbbra is kitartóan, 
odaszántan szolgálni a lányok felé. 
 Ősztől az alkalmainkat már heti 
rendszerességgel, péntek esténként 
tartjuk. Csapatunk egy gitárossal is 
bővült, aki gitározni tanítja az erre nyi-
tott lányokat. Nagyon hálásak vagyunk 
ezért a lehetőségért. 
 Az est része a közös éneklés, a 
hangulatteremtő, feloldódást segítő 
közös játék. Az igei üzenet után imád-
kozunk. Készülünk kézműves sarokkal, 
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és tovább beszélgetünk egy csésze 
cappuccino, tea és más finomságok 
mellett.
 Az első lánynapot 2018 márciusában 
szerveztük, a barótiakkal, Győrfi An-
namáriával közösen. Nagyon jól sikerült 
a találkozó, nagyszerű hangulata volt. 
Örülök, hogy idén újra sor került egy 
ilyen alkalomra. A lánynapot ismerke-
déssel, dicsőítéssel kezdtük. Majd volt 
zenés áhítat, utána előadás, melyen 
hasznos  gondolatokat,        tanácsokat 
hallgattunk az önértékelés témakörben.  
Ebéd után lehetőség volt beszélge-
tésre, fürdőzésre. Volt kézműves- és 
játék sarok, valamint sószobában is le-
hetett  töltekezni.           Vacsora     után 
bizonyságtevéseket hallhattunk, majd 
koncerttel és imával zártunk. Az a 
tervem,   hogy    minden     márciusban 
szervezzünk egy ilyen napot a székely-
földi lányok számára. Ezek az alkalmak 
az ismerkedés, kapcsolatépítés mellett 
igazi mérföldkövek lehetnek a növeke-

désben, Istennek való odaszánás-
ban mindannyiunk számára. Hálás 
vagyok, hogy községünkben a lánykört 
érdeklődés övezi, hiszen egyre nehe-
zebb elérni a felnövekvő generációt.  
Imádkozom a lányokért, hogy tudjanak 
határozott döntést hozni Krisztus mel-
lett, és tanítványként átformálódjon az 
életük. Vágyom arra, hogy minden lány 
ragyogjon Jézusért! 

Juhász Gréti, 
Bölön
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Daphne Ross a mentorom. Férjével, John-
nal abban az évben látogattak meg először, 
amikor férjem legfontosabb tanácsadója, 
Édesapám az Úrhoz költözött. Az évek során 
rácsodálkoztunk Isten kitűnő időzítésére. El-
vette egyik tanácsadónkat, de adott helyébe 
másokat - egy olyan házaspárt, akik nagyon 
sokat segítettek a szolgálatban.
Daphne nagyon jól kérdez, és ezt kiválóan 
használja arra, hogy beszélgetéseket 
kezdeményezzen nem hívőkkel, és megossza 
velük az evangéliumot. Mikor hozzánk jönnek, 
mindig van egy sztorijuk, hogy éppen kivel 
osztották meg az örömhírt a repülőgépen! 
Daphne nemcsak jól kérdez, de nagyon 
figyelmes hallgató is. Most azonban én 
kérdeztem, ő pedig készségesen válaszolt. 
Fogadjátok szeretettel!

RipoRt
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 Mondj, kérlek, néhány szót ma-
gatokról, a családodról!
 49 éve vagyunk házasok a fér-
jemmel! Két gyermekünk van és öt 
unokánk, 5 és 12 év közöttiek; az 
Egyesült Királyságban élünk. Mindkét 
gyermekünk szereti az Urat és tevékeny 
módon szolgálják Őt. A férjem, John, 
zsidó családból származik, felnőttként 
ismerte meg az Úr Jézus Krisztust. 
Baptista lelkipásztor volt 43 évig, amíg 
mindketten nyugdíjba nem vonultunk. A 
férjem két évig segédlelkész volt, aztán 
pedig két gyülekezetben szolgált, egyik-
ben 25, a másikban 16 évig. Mindkét 
gyülekezet jelentősen megnőtt ezalatt 
az idő alatt, Isten sok megtérővel áldott 
meg.
 Mi a legörömtelibb dolog ab-
ban, hogy egy lelkipásztor felesége 
vagy?
 Az a legörömtelibb, hogy így egész 
életemmel az Urat szolgálhattam. Örül-
tem, hogy szabad lehetek arra, hogy az 
Urat és másokat szolgáljak.
 Hogyan értetted meg a sze-
reped a férjed szolgálatának támo-
gatásában?
 Már nagyon korán megértettem, 
hogy Istennek kell az első helyet el-
foglalnia az életemben, a férjemnek 
a második, a gyermekeimnek a har-
madik, és a gyülekezetnek, a szolgálat-
nak a negyedik helyet. E nélkül a keret 
nélkül    a     gyülekezet   és   a       gyü-
lekezeti elvárások nagyon könnyen sok 
irányba széthúzhatnak, és ezáltal ter-
méketlenné válhatunk. Abban láttam a 
szerepem, hogy támogassam a férjem 
és az ő munkáját. Mindig is szerettem 

az evangelizálást és a bibliai tanítást. A 
gyermekeink születése előtt matema-
tikát tanítottam 7-8. osztályosoknak. 
Arra koncentráltam, hogy ajándékaimat 
használjam mások megnyerésében az 
Úrnak, és később az ő tanításukban. 
Lépcsőzetesen összeállítottam, meg-
szerveztem bibliatanulmányokat és bib-
liatanulmányozó csoportokat fiatal éde-
sanyáknak. A férjem és a gyülekezet 
számára nagy bátorítás volt, ahogyan 
az emberek megtértek ezek által. 
 Mindennap imádkozom a Jakab 1:5 
szerint a magam, John és a családom 
számára.
 „Ha pedig valakinek nincsen 
bölcsessége, kérjen bölcsességet 
Istentől, aki készségesen és szemre-
hányás nélkül ad mindenkinek, és meg 
is kapja.”
 Az Úr kész bölcsességet adni az 
övéi számára. Mindezt azért teszem, 
mert rájöttem, hogy a szülői szerep, a 
lelkipásztor-feleség szerep meghaladja 
a természetes képességeimet.
 Abban is láttam támogató szere-
pemet, hogy imádkoztam a férjemért, 
meghallgattam őt, és néha kemény i-
gazságokat közvetítettem feléje!
 Van olyan terület, amiben ő 
segít téged?
 Ő úgy támogatott engem, hogy 
felszabadított, nyerjek meg másokat 
Krisztusnak,            bibliatanulmányokat 
szervezve nők számára. Bátorított, 
hogy ne akadjak le olyan területeken, 
amelyeken nem voltak ajándékaim.
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 Mit gondolsz, mi a lelkipásztor 
feleségének szerepe a gyülekezet-
ben?
 A       lelkipásztor           feleségének 
szerepe az, hogy támogassa a fér-
jét, gondoskodjon róla, és szükség e-
setén kiigazítsa. Másodsorban, hogy az 
istenfélő   élet      mintája      legyen     a 
többi nő számára a gyülekezetben. Har-
madsorban pedig, hogy arra használja 
ajándékait, hogy előbbre vigye az Úr 
munkáját a gyülekezetben. Ez azt is 
jelentheti, hogy felülvigyázza más nők 
munkáját, lelkigondozza őket - de nem 
feltétlenül - ez leginkább az ajándékaitól 
függ.
 Mi a szenvedélyed?
 Az evangelizáció a szenvedélyem. 
Szeretem annak örömét, hogy nőket 
és férjeiket nyerhetem meg az Úrnak! I-
gazából bárkit szeretnék megnyerni az 
Úrnak!
 Mit gondolsz a nyugdíjba vonu-
lásról?
 A nyugdíjba vonulásunk jó volt, de 
vegyes is. Furcsa, hogy nem vagyunk 
egy gyülekezet középpontjában. Mégis 
jó érzés, hogy nem kell a vezetés és a 
szervezés terhét vinni. Az is nagyszerű, 
hogy szélesebb körben szolgálhatunk. 
Rendszeresen megyünk Szibériába, 
Belgiumba, Portugáliába és Romániá-
ba, hogy ott szolgáljunk igehirdetéssel, 

előadásokkal.             Jó           néhány 
lelkipásztort és gyülekezetet taná-
csolunk az Egyesült Királyságban is. Itt 
gyakran úgy gondolkodnak a nyugdíjas 
évekről, mint „magunkra fordított idő”. 
Az emberek azt mondják, hogy egész 
életükben keményen dolgoztak, s most 
végre azt tehetik, amit igazán akar-
nak. Én nem így látom. Szerintem ez 
egy csodálatos módja annak, hogy Is-
tent szolgálhatjuk, és az Úr igazságaira 
taníthatjuk a következő generációt. 
 „Istenem, ne hagyj el késő vén-
ségemben sem, míg csak hirdethe-
tem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő 
nemzedéknek.” (Zsolt 71,18)
 Jó néhány alkalommal voltál 
már Romániában, és meglátogat-
tál számos gyülekezetet is. Van-e 
valami bátorításod, javaslatod a 
mi gyülekezeteink, különösen a 
nőtestvérek számára?
 Szeretünk Romániába jönni, és 
bátorít minket, hogy láthatjuk sok nő 
odaadását. Szeretnénk még több nőt 
látni, akik bátorságot vesznek és nem 
hívő barátságokat ápolnak Krisztusért! 
Az erre szánt idő tudatos erőfeszítés! 
De micsoda öröm megnyitni a szívün-
ket és otthonunkat olyanok számára, 
akiknek nagy szükségük van az Úr Jé-
zus Krisztusra!

Köszönöm a beszélgetést!
Kelemen Napsugár

eszter
2019/238 



eszter
2019/239



re
ce

pt

JADE KONYHÁJÁBÓL

Édesanyámmal gyakran megtárgyaljuk, hogy melyikünk mit főzött, sokszor 
ötleteket adunk egymásnak. Egyik nap mesélte, milyen finom ételt készített az 
egyik tv csatornán látott műsorból. 

Tényleg nagyon finom és laktató étel, érdemes kipróbálni!

Hozzávalók: 30 dkg darált hús (sertés vagy szárnyas), 2 tojás, só, bors, zsem-
lemorzsa, 1 kis hagyma, 1 húsos paprika, 1 paradicsom, pirospaprika, 20 dkg 
gomba, 1 dl tejföl, 1 evőkanál liszt.

A darált húst összekeverjük a tojásokkal, tetszés szerint sózzuk, borsozzuk, majd 
annyi zsemlemorzsát adunk a masszához, hogy könnyen formázható legyen. 
Diónyi nagyságú gombócokat készítünk, félretesszük.
Kevés olajon megdinszteljük a hagymát, majd felengedjük 2,5 dl vízzel. Beletesszük 
az apróra vágott paprikát és paradicsomot. Néhány percig főzzük, majd ízlés sze-
rint pirospaprikával, sóval és borssal ízesítjük. A gombákat szeleteljük, hozzáadjuk 
a paradicsomos keverékhez.

Néhány perc múlva a húsgombócokat is beletesszük a szószba, lefedjük és 
tovább főzzük. Fontos, hogy ne kevergessük az ételt, hanem inkább rázogassuk 
az edényt, így nem törnek össze a gombócok. Mikor a zöldségek és a gombócok 
is majdnem készre főttek, a lisztet csomómentesen elkeverjük a tejföllel, hozzá-
adjuk a húsos-zöldséges raguhoz, néhányszor összerázzuk, majd amikor rotyogni 
kezd, levesszük a tűzről. Nokedlivel tálaljuk.

A nokedlihez összekeverünk nagyjából 25 dkg lisztet, 1-2 tojást, bő csipet sót és 
annyi vizet, hogy lágy, enyhén folyós állagú masszát kapjunk. Forrásban levő sós 
vízbe szaggatjuk a nokedliket, közben meg-megkavarjuk, hogy ne ragadjanak az 
edény aljához. Amikor a nokedlik feljönnek a víz felszínére, és a víz újra forrni kezd, 

BETYÁRGOMBÓC NOKEDLIVEL
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a nokedlik készre főttek. Szűrőkanállal kiszedjük egy edénybe, 1-2 evőkanál vajat 
keverünk hozzá.
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A bagel után talán a legelterjedtebb reggeli pékáru a kávé mellé. Kapható kisebb-
nagyobb méretben, félkészen vagy fagyasztottan. Jellegzetessége a krémsajtos 
olvadozó máz a foszlós bélzetű, fahéjtól illatozó csigán. Mint általában az amerikai 
ételek, ez a sütemény sem kalóriaszegény, ennek ellenére bizton állítom, a legjobb 
fahéjas csiga, amit valaha ettem.

Hozzávalók (16 db nagy csigához)
•	 2,5	dl	tej
•	 2,5	teáskanál	porélesztő
•	 10	dkg	cukor
•	 8	dkg	vaj	
•	 csipetnyi	só
•	 2	egész	tojás
•	 55-60	dkg	BL	80-as	liszt	
Töltelékhez:
•	 8	dkg	puha	vaj	
•	 20	dkg	barna	cukor
•	 2,5	evőkanál	őrölt	fahéj
Mázhoz:
•	 8	dkg	vaj
•	 20	dkg	porcukor
•	 10	dkg	krémsajt
Rátéthez:
•	 karamellszósz
•	 durvára	darált,	pirított	pekándió

Egy nagyobb edényben összekeverjük a cukrot a langyos tejjel. Beleszórjuk a 
porélesztőt, majd állni hagyjuk amíg az élesztő fel nem fut. Hozzáadjuk a puha 
vajat, a sót, beleütjük a tojásokat és annyi lisztet adunk hozzá, amennyivel közepe-
sen lágy, de rugalmas tésztát nem nyerünk. Simára dagasztjuk, majd letakarva 
hagyjuk duplájára kelni.
Közben összekeverjük a töltelékhez a barnacukrot és a fahéjat.
A megkelt tésztát kb 55x40 cm-es téglalappá nyújtjuk. Megkenjük a puha vajjal, 
megszórjuk a fahéjas cukorral, ezután végighengerítjük rajta a nyújtófát, mintegy 

AMERIKAI FAHÉJAS CSIGA
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elsimítva a tölteléket.  Szorosan felcsavarjuk úgy, hogy a tészta vége alul marad-
jon. Egy vastagabb cérnaszál segítségével 4-5 cm széles darabokra szeleteljük 
(ezzel a módszerrel a szeletek nem laposodnak el, mint amikor késsel vágjuk). 
Sütőpapírral ellátott tepsire vagy nagyobb muffin formába helyezzük a szeleteket, 
lazán letakarjuk folpackkal, majd újrakelesztjük 30 percig. 200 fokra előmelegített 
sütőben 10-12 perc alatt készre sütjük.

Amíg a csigák sülnek, elkészítjük a mázat: a vajat és a krémsajtot a cukorral ha-
bosra keverjük. Miután a csigákat kivesszük a sütőből, még forrón, 1 evőkanálnyi 
mázat kenünk rájuk. Tetszés szerint megcsorgathatjuk karamellöntettel, meg-
szórhatjuk pirított pekándió-darabokkal.
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 ESZTER 3 RÉSZ 13-15a VERSEK
 Elküldték a levelet futárokkal vala-
mennyi királyi tartományba, hogy egy-
etlen napon, a tizenkettedik hónap, 
vagyis az Adár hónap tizenharmadikán 
pusztítsanak el, gyilkoljanak le 
és semmisítsenek meg minden 
zsidót: ifjakat és öregeket, gyerme-
keket és nőket egyaránt, vagyonukat 
pedig zsákmányolják el.
 Az irat szövegét törvényként adták 
ki minden egyes tartománynak, közölve 
minden néppel, hogy legyenek készen 
azon a napon. A futárok sietve útnak 
indultak a király parancsával, Súsán 
várában pedig kihirdették a törvényt. 

 Sietős lábakon ment a halálos ítélet 
az     egész    tartományba . A   futárok 
széthordták a király parancsát, misze-
rint az év utolsó hónapjában ki kell irtani 
a zsidókat. 
 Ha a történelmi feljegyzéseket 
nézzük, sajnos azt kell látnunk, hogy 
ez a gyűlölet nem csökkent a századok 
alatt, talán inkább nőtt. Az egyiptomi 
rabszolgasorstól egészen napjainkig 
több, mint 3500 év telt el. És ebben a 
hosszú időszakban nagyon sokszor tá-
madtak a zsidók életére. Nem szeret-

ném felsorolni a történelmi tényeket, de 
azt el szeretném mondani, hogy Isten 
mindvégig hűséges volt népéhez, és ez 
a jövőben sem fog megváltozni. Isten 
komolyan    veszi     az      Ábrahámmal, 
Mózessel és Dáviddal kötött szövet-
ségeket, amelyek mind biztosítják a 
zsidó nép fennmaradását.     
 Isten ugyanazzal a komolyság-
gal veszi a velünk kötött szövetséget 
is, amelynek szimbóluma a felnőtt 
keresztség. Ő nem fordít hátat nekünk, 
sőt folyamatosan, napi szinten bátorít 
a kitartásra, és biztosít feltétel nélküli 
szeretetéről és jelenlétéről. Bármilyen 
veszély is fenyegessen a mai nap, tedd 
le életedet újra az Isten kezébe, és biz-
tos lehetsz abban, hogy senki és sem-
mi nem ragadhat ki téged onnan (Róma 
8,38-39).
 Ha van pár perced, szakíts időt arra, 
hogy imádkozz Jeruzsálem békes-
ségéért és a zsidók Jézus Krisztushoz 
való megtéréséért.

 ESZTER 3 RÉSZ 15b VERS  
 Miközben a király és Hámán leültek 
inni, Súsán városában riadalom tá-
madt.
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dr. Balla Annamária
pszichológus

Nagyvárad 

 A király és Hámán, mint akik 
jól végezték dolgukat, leültek iszo-
gatni. De közben a városban és az 
egész birodalomban RIADALOM tá-
madt. Az egészséges veszélyérzet-
tel rendelkezők nem tudtak nyugton 
maradni. Valószínűleg kérdések sora 
rohamozta meg elméjüket, de választ 
senki sem kapott.  
 Te mit teszel, amikor valóságos a 
veszély körülötted? Egyesek „lefagy-
nak”, mások pánikba esnek, míg mások 
kétségbeesésükben                   össze-
vissza szaladgálnak segítséget keresve. 
De vannak olyanok is, akik higgadtak 
maradnak, és megoldásokat keresnek 
a felmerült problémára.    
 A Mindenható Isten azonban erre 
bátorít: „KIÁLTS hozzám, és válaszolok, 
hatalmas és megfoghatatlan dolgokat 
jelentek ki neked, amelyekről nem tud-
hatsz!” (Jeremiás 33,3)
 Veszélyhelyzetben a legbölcsebb 
dolog, ha Istenhez fordulsz. Ne szégyellj 
Hozzá kiáltani segítségért! Mert Isten-
nél van segítséged és dicsőséged, erős 
sziklád és oltalmad az Isten (Zsoltár 
62,8).     
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 A keresztyénség középpontjában 
egy   Örömhír    áll,    és  ezt az Örömhírt 
szeretnénk megosztani veled!
 1. Örömhír: Bár bűnös vagy, 
Isten tökéletes. Rengeteg rossz hír 
áraszt el minket naponta a médiából. 
Ezen felül személyes bánat, fájdalom is 
ér. Ennél azonban rosszabb hír az, hogy 
benned is van gonoszság. A Biblia erről 
így ír: „Nincsen igaz ember egy sem, 
nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse 
Istent.” Róma 3,10-11. (1János 1,10) Az 
ad reményt, hogy Isten jó. Mindig fel-
nézhetünk Rá és Szavára, a Bibliára, 
útmutatásért. „Ez pedig az az üzenet, 
amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk 
nektek, hogy az Isten világosság, és 
nincs benne semmi sötétség.” 1János 
1,5. (Zsoltárok 25,8)
 2. Örömhír: Bár bűnöd elválaszt 
Istentől, Isten szeret. Mivel Isten 
tökéletes, nem tud elviselni semmilyen 
bűnt. Ezért a benned lévő rossz örökre 
elválaszt Istentől. Istentől, az Élettől 
elválasztva lenni halált jelent. „Mert 
mindenki saját kívánságától vonzva és 
csalogatva esik kísértésbe. Azután a 
kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn 
pedig kiteljesedve halált nemz.” Jakab 
1,14-15. (Róma 6,23) De annak ellenére, 
hogy gonoszságunk miatt Isten ellen-
ségeivé lettünk, Isten szeret minket. 
„… szerette övéit e világban, szerette 
őket mindvégig.” János 13,1. (Zsoltárok 
136,1; 1János 4,7)
 3. Örömhír: Bár nem tudod 
magad megváltoztatni, Istennek 

van hatalma erre. Bárhogy is akarod 
a jót, jócselekedetekkel nem fizethetsz 
üdvösségedért! Törekedhetsz Isten 
törvényének betartására, mégsem 
vagy képes rá saját erődből! Bűneidet 
sem tudod lemosni. „Hiszen senki 
sem válthatja meg magát, nem adhat 
magáért váltságdíjat Istennek. Mert 
olyan drága az élet váltsága, hogy vég-
képp le kell tennie róla.” Zsoltárok 49,8-
9. (Róma 3,20) Ezért Isten maga fizette 
ki bűnöd büntetését Fiában, Jézusban, 
akit elküldött, hogy meghaljon helyetted 
a kereszten. (Róma 5,8) Az Ő vére el 
tudja törölni bűneidet, így Isten közös-
séget vállalhat veled. Ha elfogadod 
Szentlelkének ajándékát, Ő gyökere-
sen meg tud változtatni – egy új ember 
leszel isteni természettel, aki már képes 
a jóra. „Akik pedig befogadták, azokat 
felhatalmazta arra, hogy Isten gyer-
mekeivé legyenek; mindazokat, akik 
hisznek az ő nevében, akik (…) Istentől 
születtek.” János 1,12.
 4. Örömhír: Bár Jézus Lelke 
nem dolgozik automatikusan min-
den    emberben,  nem   nehéz  elfo-
gadni     Őt.    Személyesen   kell    elfo-
gadnod Őt. Benne neked kell hinned és 
megvallanod szavaiddal, tetteiddel és 
azzal, hogy mindenben követni akarod 
Őt, a keresztséggel kezdve. „Aki hisz 
és megkeresztelkedik, üdvözül, aki 
pedig nem hisz, elkárhozik.” Lukács 
16,16. (János 3,18; ApCsel 3,19) Őt nem 
nehéz elfogadni! Nem kell nagy dol-
gokat tenned, gazdagnak, fontosnak, 

Örömhír
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erősnek lenned ehhez! Csak hinned 
kell Benne és el kell mondanod Neki, 
hogy elfordulsz régi életedtől és elfoga-
dod az Ő Szent Lelkét. Ő végzi benned 
a munkát, Ő teszi meg a lehetetlent. 
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: 
megbocsátja bűneinket, és megtisztít 
minket minden gonoszságtól.” János 
1,9. (ApCsel 16,30)
 5. Örömhír: Bár ettől kezdve a 
sötétség erői harcolni fognak el-
lened, Isten megőriz és győzelmet 
ad a gonosz felett. Fel kell venned 
a harcot. a régi, rossz természeteddel 
„… mert levetkőztétek a régi embert 
cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek 
az új embert, aki Teremtőjének kép-
mására állandóan megújul, hogy egyre 
jobban megismerje őt.” Kolossé 3,9-10. 
(Róma 8,13) Ezen felül Jézus azt ígérte, 
hogy az Ő követőit gúnyolni, üldözni 
fogják. Maga a sötétség fejedelme is 
hadat indít ellened. „Boldogok vagytok, 
ha énmiattam gyaláznak és üldöznek 
titeket…” Máté 5,11. (János 16,33) Ám 

Isten felhasználja hatalmát arra, hogy 
gyermekeit megvédje és üdvözítse. Ha 
az Övé vagy, nem egyedül harcolsz a 
gonosszal, hanem Ő, a Győztes har-
col érted. Tanít Igéjére, megtart az 
igazságban, szeretetben és jó cse-
lekedetekben, amíg itt élsz a földön. 
Utána mennyei otthonába fogad, ahol 
örök örömben élsz majd Vele. „Mert 
az az Isten iránti szeretet, hogy paran-
csolatait megtartjuk, az ő parancsolatai 
pedig nem nehezek. Mert minden, ami 
Istentől született, legyőzi a világot, és az 
a győzelem, amely legyőzte a világot, a 
mi hitünk.” János 5,3-4. (Júdás 24)
 Miért nem bízol Benne még ma? 
Kérd Őt, hogy törölje el bűneidet és ad-
jon egy új életet!
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a benned fénylő csillag

Személyes húsvét: 
amikor néven szólít 
a Feltámadott
 Amikor Mária a sírhoz megy, 
összezavarodott, bizonytalan, bánatos, 
megterhelt. Oda a hite, hogy Ő volt a 
Messiás. Oda a reménye, hogy még 
minden helyreállhat, hogy lehet még 
reményteljes a jövő. 
 Mária lát és nem hisz a szemé-
nek. Hall és nem hisz a fülének. Nem 
érti, hogy mi történt. Csak azt érzi, hogy 
a szeretete átfordult veszteséggé - mi-
nél jobban szeretett, annál nagyobb a 
vesztesége! És mégis szeret, még 
holtában is szereti ezt a Mesternek 
nevezett názáretit: érte kelt korán, miat-
ta próbálkozik az erejét meghaladóval, 
miatta sír,   őt  akarja   látni,    tapintani, 
kenettel balzsamozni. 
 Végig nagyon nő: Majd csak 
odajutok valahogy, majd csak lesz vala-
mi a kővel is. A kertésznek hitt személy-
nek azt mondja: Ha te vitted el, add ide 
és én elviszem! (Hogy Mária, hogy? Egy 
nő egy férfi halott, tehetetlen testét?! )
 Amikor néven szólítja a Feltá-
madott, felismeri a nevében a Mester 
hangját.  Erre a hangra Mária hite kijön 
a sírból. A hit születésének vagy feltá-
madásának legmegrendítőbb pillanata 
ez. Az igazi, a személyes húsvét az, 
amikor a hitem kijön a sírból. Mert van 
úgy, hogy meghal egy-egy hitem. Olyan 
másként történnek a dolgok, mint a-
hogy reméltem, olyan sokáig kértem, 

vártam, olyan lehetetlennek tűnt, hogy 
még történhet valami, hogy már nem 
merem, nem tudom hinni. A tékozló fiú 
atyja mondja kétszer is: „Ez az én fiam 
meghalt és feltámadott! (Lukács 15: 24, 
32)   
 A húsvét arról szól, hogy nem 
elég   látni,  érinteni.   Hinni   kell!   Nem 
tapinthatókhoz járulunk, hanem az 
Érinthetetlen Szenthez. A feltámadás 
mindig vízválasztó: csak hittel lehet lát-
ni, hallani, megközelíteni. 
 A  húsvét   üzenete  az,     hogy 
hallgass a nevedre, higgy a fülednek! 
Menj vissza! Ugyanoda, másként!
 Ne hidd el, hogy a szeretet át-
fordul veszteséggé! Ne hidd el, hogy 
minél jobban szerettél, annál nagyobb 
a veszteséged! A szeretet túlmegy a 
halálon és a síron, nincs ott vége.
 Megmarad a hit, remény és 
szeretet. A hithűség tart meg az életút 
bármilyen szakaszában lennél is. 
Megérkezéskor a hitből színről színre 
látás lesz, a reménység a megérkezés 
örömévé változik. A szeretet ott is 
velünk lesz, mert maga Isten a szeretet. 
 Amikor Mária eljön a sírtól örül, 
szalad, mély belső meggyőződése van. 
Nem kap választ minden kérdésére, 
de tele van élettel és az Életről szóló 
beszéddel. Visszamegy ugyanoda, 
másként. 

A második igen

Ilyen még nem volt

Lányok között

Elég jó vagy tökéletes

dr. Berszán Lídia
Kolozsvár, 2020.


	boritoessz2020_1
	essz2020_1AA
	boritoessz2020_2

