
Őszike Füzetek

 

Bízva nézz előre!
Életünket megváltoztató

találkozások

„Minél több dolognak tudunk szívből örülni, annál gazdagab-
bak vagyunk, mert így képesek leszünk fényt, meleget sugározni 
magunk körül. S minél többet adunk, annál többet kapunk.”

gy p f y g
örül. S minél többet adunk, annál többet
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Köszöntés

O lyan családban nőttem fel, ahol a szüleim, nagyszüleim 
a min dennapokban élték meg a kereszténységüket. Nagy-

mamámat gyakran láttam, hallottam öreg, nagybetűs Bib liája 
fölé hajolva hangosan olvasni. Szüleim nagyon sokszor be-
széltek nekünk, gyerekeknek, arról a nagy találkozásról, amit 
naponta elimádkoztunk: „Jöjjön el a te országod!” Édesapám 
többször kivitt minket a „Csöpögőhöz”, ahonnan messze, na-
gyon messze el lehetett látni, felmutatott a keleti égboltra, és 
azt mondta: „Onnan fog eljönni értünk Jézus, amikor visz-
szajön.” Gyerekként szívtam magamba minden mondatát. El-
képzeltem. Én is ott voltam az Őt váró tömegben. Láttam 
a felhőt, ami egyre közelebb jön, egyre fényesebb, és közé-
pen ott ül Jézus. Láttam, ahogy megnyílnak a sírok, és sorban 
előjönnek egészségesen azok, akik már hosszú ideje halottak 
voltak. Elképzeltem a trombitáló angyalokat. Hittem, ami-
kor azt mondta édesapám: „Kislányom, valószínűleg te már 
nem fogsz leérettségizni, mert addigra visszajön Jézus.”  Azóta 
a fi am is leérettségizett, sőt, a hároméves unokám is lehet, hogy 
eléri ezt a kort. 

Mégis! Mégis, mindennek ellenére, hogy MÉG nem jött 
vissza, hiszem, hogy visszajön. Sőt, hiszem, hogy  hamarosan 
visszajön. Nála ez az elmúlt 50–60 év csak egy szempillantás-
nyi idő volt. Hiszem, mert megígérte. Hiszem, mert olyan ese-
mények történnek napjainkban, hogy még az Istenben nem 
hívő ember is azt mondja: valaminek történnie kell, mert ha 
nem történik valami, elpusztítjuk a földet. 
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Hiszem, amit kedvenc lelké-
szem, Mark Finley egyik prédi-
kációjában elmondott. A gyüle-
kezetében volt egy nagyon ked-
ves hölgy, aki a vendéglátásban 
szorgoskodott.  Figyelte az asz-
talokat, és ahol szükség volt rá, 
ő azonnal ott termett, és  tette 
a dolgát. Aztán az ebéd vége 
felé megállt, a kezébe vett egy 
 villát, felemelte, és azt  mondta: 

„A java még hátravan!” „A java még csak most következik!” 
És ki hozta a süteményeket. 

Sok évvel később ugyanez a hölgy megbetegedett, és magá-
hoz hívatta Mark Finleyt, és azt mondta: „Ha meghalok, 
kérlek, te prédikálj a temetése men, a reménységről beszélj, 
a kedvenc Bibliámat tegyé-
tek mel lém a koporsóba, és 
kérlek, hogy a kezembe te-
gyetek egy villát.” „Egy vil-
lát?” „Igen! Mert »a java 
még hátravan«!” – mondta.

Ennek a hölgynek volt 
reménysége. Tudta, hogy bár-
milyen nehézséggel is kell 
itt a földön  megküzdenie, 
a java ott vár rá  Jézusnál. 
Nem siralomvölgynek látta
az életét, hanem folyama-
tosan egy szebb és boldo-
gabb jövő lebegett a lelki 
szemei előtt. Hogy talál-
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kozni fog Jézussal, az ő szeretett Megváltójával. Így aztán köny-
 nyebben hordozta a bajo kat.

A mai nappal új lehetőség kezdődik az életünkben. Lehet, 
hogy rossz, de lehet, hogy jó dolgok fognak történni. Azon-
ban reménységgel nézz a holnap elé. Tudd, hogy Jézus, a te 
sze rető Megváltód már készül visszajönni. Egy csodaszép 
otthont készített neked. Bár lehet, hogy gondokkal küzdesz, 
de ne felejtsd el: a java még hátravan! 

Ennek a magazinnak kettős célja van: Egyrészt közeledik 
az újjáéledés, a tavasz: erről szólnak a versek, a gondolatok. Ar-
ról, hogy a rossz után következik a jó, hogy a koronavírus után 
is van élet.

Másrészt Jézus jön hamar, és újjáteremt mindent. A két ese-
ményt szeretnénk párhuzamba állítani.

Kívánom, hogy melegítse fel szívünket a tavaszi napsugár, 
a madarak éneke és a virágillat. És azt is kívánom, hogy a Jézus-
sal való kapcsolatunk megerősödjön, és tavaszt hozzon a  lelki 
életünkbe. ♦

Gyürüs Panni
főszerkesztő

„Hepe után mindig 
hupa következik, és hupa után 

mindig hepe jön. És még sohasem 
fordult elő a világon, hogy hepe 

után hepe és hupa után hupa 
következett volna.” 

(Micimackó)
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Témák 
Lássuk csak, mik találhatók a következő oldalakon:

Gondolatok ▪ Versek 
Rejtvények, fejtörők ▪ Feladatok

Énekek ▪ Szösszenetek
Tapasztalatok ▪ Rövid élettörténetek

Receptek ▪ Életmódtanácsok
Kreatív ötletek

Hosszú, hideg, fárasztó, idegeket megpróbáló és féle-
lemmel teljes szakasz van mögöttünk. Azonban milyen 
jó, hogy van reménységünk! Erről az ujjongó reménység-
ről szól a következő gyönyörű tavaszi vers:

Mécs László 
    Tavaszi zsoltár 

Valaki rálehelt a hegyek hó-süvegére
s az óriások felujjongtak: végre!
 
Valaki rálépett a folyók jegére,
s mikor százezer folyón megroppant a jég,
a vizek felharsantak: végre!
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Valaki elindította délről a darvakat,
fecskéket, gólyákat, kakukkokat,
hogy idejében érkezzenek az ünnepre.
 
Valaki pacsirtákat nyilazott a magasokba,
s azóta csivogva csörgedez, csurran a csupa-likas égből,
csivogva csörgedez, csurran a csuda-kék muzsika.
 
Valaki fehérbe, pirosba, sárgába öltöztette a fákat.
Valaki felcicomázta a tüskebokrokat is,
hogy évenként egyszer ők is szépek legyenek.
 
Valakinek gondja van, hogy zöldüljenek a vetések,
legyen csalán és gyöngyvirág, mézfű és bürök,
és mindenek öltözzenek ünneplőbe.

Valaki kis vadakat járat az erdőkben,
nyuszikat rejteget, őzeket riasztgat,
rókákat ravaszkodtat, mókusokat mókáztat,
farkast és futrinkát futtat, méheket rajoztat.
 
Valaki simogatja a fűzfák sárgán szűzlő haját,
mint én a két-napos libuk hátát,
s mint Kanadába induló paraszt cserepes tenyere
csecsemője harmatos kacsóját az állomáson.
 
Valaki tavaszt, változást patakoztat a világra:
sziklákból, földből, állatokból
hangokat, színeket, szirmokat, változást csihol ki Valaki.
Csak belőled nem bír ünnepet csiholni, Ember!

A fecskéket felhozta hozzánk, és kitavaszodott:
ha téged felvinne északra, megsűrűsödne a hóhullás:
ha levinne délre: befagyna a tenger, Ember!
Ha fölnyilazna pacsirtaként az égre:
örök feketeség borulna a világra...
Nem mondom: bőröd bizsereg neked is,
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cigánnyal húzatsz, örülsz a szeretődnek,
arcizmaid mosolygósdit játszanak,
– de agyvelőd tekervényeiben borzalmak tanyáznak:
fekete kőszakadékokban fekete haramiák.
 
Pedig a többi csak játékszer:
felhúzta Valaki a fákat, folyókat, férgeket,
naprendszereket, üstökösöket:
pontosan járnak és lejárnak egyszer...
„És látá az Isten, hogy jó...”
 
Csak rólad mondotta a rettentő igéket:
„Megbáná, hogy embert teremtett a földön...”
 
Mert te voltál az Isten dicsősége:
– és te vagy az Isten golgotai gyalázata, Ember!
Te voltál az Isten gyönyörűsége:
– és te vagy az Isten hétfájdalma, Ember!
 
Te voltál az Isten atyai szelídsége:
– és te vagy az Isten hetedízigleni haragja, 
hiába állította fel a villámhárítót Golgotán, Ember!
Te voltál a teremtés koronája:
– és te vagy a teremtés csődje, Ember!
 
Te vagy az Isten állandó nyugtalansága,
te vagy az Isten boldogtalansága,
tavaszodj végre akarata szerint, Ember,
és légy az Isten boldog békessége. Ámen.
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Gondolatok Benedek Elektől

Ember, állat jó kedvébe,
fagyos télnek vége, vége,

de szép megint a világ!
Hol bús avar volt ősz óta,
fölcsendül a madárnóta,
s nyílik a sok szép virág.

Móra László 
    Tavasz templomában

(részlet)
Itt-ott megbújva dacol még a hó,
mint félrebillent, összetört hajó.
De másutt táncot jár a napsugár
s az alvó erdőt csókkal illeti.
A márciusi langyos napcsudán
a hóvirág szirmát készítgeti,
s mint erdő szüze – bár rejti magát –,
ő hirdeti a tavasz hajnalát.
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Gárdonyi Géza 
    Március (részlet)
Kö szöntlek, kedves, szép március! Ibolyaszagú, langyos lehe-
letedet érzem már a levegőben. Zöld szőnyegeidet látom már 
kiterítve a halmokon. Itt-ott fehérlenek az árnyékos mélyedé-
sekben a tovavonult télkirálynak elhagyogatott rongyai, de a na-
pot már te emeled az égre, s a földön már a te lábad jár. És a te 
lábad nyomán kizöldül a fű, és előkéklik az ibolya.

Szabó Lőrinc 
    Tavasz

„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó
„Tavasz” – felelt a Nap.
„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.
„Meg ám!” – felelt a Nap.

„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó.
„Szeretlek!” – szólt a Nap.
„Akkor hát szép lesz a világ?”
„Még szebb és boldogabb!”

Január, február, 
itt a nyár!
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Móra Ferenc 
    Búcsúzik a rigó

Harmatot hullajtó halovány hajnalon
feketerigó fúj furulyát a gallyon.

„Az ég fényesedik, harmat permetezik,
távol hegyek ormán tavasz ébredezik.

Virágszagú szellők vígan fujdogálnak,
üzenetét hozzák tölgyerdő hazámnak:

Ibolyakék szeme nyílik, nyiladozik,
galagonyabokrok rügye fakadozik.

Lombosodó ágán moharuhás fáknak
asztal terül már az égi madárkának.

Ahol kiteleltem, itthagyom a várost,
tölgyerdő hazámba hazamegyek mármost.

Ágról ágra szállni, vígan muzsikálni,
magas fák hegyében magamat hintálni.

Erdő sűrűjében fészket rakogatni,
füstös fi ókákat füttyre tanítgatni.”

Harmathullogató halovány hajnalon
ilyen búcsút mondott a rigó a gallyon.
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Egy kicsi mozgás 
mindenkinek kell!

A hosszú tél után jól jön egy kis 
frissítő mozgás. Olvassuk el, mit 
írt Kántor Nóra a mozgásról.

K ántor Nóra  gyógytornász va-
gyok, és több mint 20 éve fog-

lalko zom a moz gás- egészség-beteg -
ség össze füg géseivel. A hozzám  for-
 duló pácien seknek egyéni és cso-
por tos órákat tartok.

A rendszeres testmozgás a testi 
és lelkiállapotot javító hatása mel-

lett a betegségek megelőzésében és kezelésében is fontos sze-
repet játszik.

A mozgásszegény életmód számos betegség kialakulásában 
szerepet játszhat, gondolok itt a szív- és érrendszeri, cukorbe-
tegséget, elhízást kísérő tünetekre. 

Ezek kezelésében a mozgás a terápia egyik eszköze lehet.
Minden életkorban és mindkét nemnél a rendszeres test-

mozgás jótékony hatású.
Napi 30 perc gyaloglás javítja az egészségi állapotot.
A rendszeres testmozgás segít fenntartani a normális csont-

állományt, az izomerőt, az ízületek mozgathatóságát, a hajlé-
konyságot.
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A krónikus betegségben segít megőrizni vagy javítani a tel-
jesítőképességet, jobb életminőséget biztosít.

A rendszeres testedzés, fi zikai aktivitás ellensúlyozza az öre-
gedéssel járó negatív folyamatokat, csökkenti a megbetegedés 
kockázatát, segít fenntartani az önálló életvitelhez szükséges 
fi zikai és szellemi teljesítőképességet.

Idős korban, ha valaki napi szintű testedzést végez, fontos, 
hogy konzultáljon a kezelőorvosával és gyógytornásszal.

Fontos a megfelelő edzőcipő viselése és olyan mozgásforma 
megválasztása, amely biztonságban végezhető.

A mozgás fajtája: aerob jellegű, ami nagy izomcsoportokat 
vesz igénybe. Például: séta, gyaloglás, szobakerékpár, úszás, 
kondicionáló gyógytorna.

A mozgás időtartama: 20–30 perc
A mozgás gyakorisága: ajánlatos minden nap, de legalább 

heti 3–4 alkalommal.
A testedzés előtt és után 5–10 perces bemelegítő és  levezető 

gyakorlatok is szükségesek.

▲ A gyaloglás hatásai
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A háztartási és kerti munka nem helyettesítő mozgásforma, 
de aki a testedzésre odafi gyel, könnyebben el tudja végezni az 
egyéb teendőit is!

Társaságban, barátokkal sokkal élvezetesebb, szórakozta-
tóbb. A mozgás során úgynevezett örömhormonok, endorfi -
nok szabadulnak fel, melyek szintén jótékony hatással vannak 
az egész testre.

Változatosságot jelenthet sétálás közben a nordic walking 
bot használata, amely nagyban segít a koordinációs készség 
 javításában, a helyes járástechnika kialakításában.

Aki idős korban alvászavartól szenved, a mindennapi test-
edzés mellékhatásaként az alvása sokkal pihentetőbbé válik, 
és a másnapi teljesítőképessége is jobb lesz, hiszen alvás során 
regenerálódik a szervezet.

Az alábbi szempontokat is jó, ha fi gyelembe vesszük: 

● Az általunk kiválasztott edzésprogram könnyen elér-
hető legyen.

● Saját otthonunkban vagy közvetlen lakókörnyezetünk-
ben legyen rá lehetőség.

● Ne okozzon anyagi terhet.
● A fokozatosság elvét tartsuk be.
● Biztonságosan végezhető legyen.
● Hatékonysága: a mozgás intenzitása, időtartama és a gya-

korisága alapján lesz mérhető.
● Minőségi változást eredményezzen.
● Nagyon fontos, hogy élvezzük. A mozgás váljon a min-

dennapi életünk részévé. ♦
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Egészségedre!
Betegség előtt, alatt, után…

N agymamámtól hallottam még gyerekkoromban ezt a kis 
versikét:

„Egyél, igyál, hízzál, pirosodjál, 
végy gyűrűt, ne rongyoskodjál!

Be a hasat, ki a mellet, 
húzd meg a rossz térdeidet!”

Sokat változott azóta a világ! Egy világjárvány kellős köze-
pén vagyunk. Jó lenne megfogadnunk néhány alapelvet, ami 
segíthet a megelőzésben és a túlélésben. A következő nyolc 
egyszerű életviteli szabály sokat lendíthetne egészségünk meg-
őrzésében. Íme:

► A TÁPLÁLKOZÁS
Régóta valljuk, hogy a legegészségesebb módja a táplálkozás-
nak a főleg növényi étkezés. Előnye, hogy kevesebb kalóriát 
viszünk a szervezetünkbe, és sok létfontosságú mikroelemet, 
valamint vitamint. Az is világos, hogy a növények által bejut-
tatott anyagok könnyebben épülnek be vagy végzik el jóté-
kony hatásukat, mint a táplálékkiegészítők. 

Nézzünk néhány tényt, amiről már biztosan tudjuk, hogy 
segít, és enyhíti a bajokat betegség esetén.
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A koronavírus a túlsúlyos ember számára nehezebb lefo-
lyású, mint a normál testsúllyal rendelkezőknél. Ajánlják a vi-
taminok szedését, amik a megfelelő növényi étrend esetében 
rendelkezésre állnak.

A megfelelően táplálkozó személyeknél ritkábban fordulnak 
elő azok a betegségek, amelyek kockázati tényezőként szere-
pelnek, ha elkapjuk a vírust. Érdemes még ma  végiggondolni 
ezt a kérdést és az egészséges táplálkozás felé lépni, és nem csak 
a vírus miatt. 

► A MOZGÁS 
Tudom, hogy erről már olvastunk az előző oldalakon. Bizto-
san nem leszünk olyan gyorsak, hogy a vírus ne érjen utol 
valahol, de a kockázatok csökkentésében igazán nagy szerepe 
van a testedzésnek.

Ha valaki rendszeresen mozog, valószínű, hogy megfelelő 
szinten lesz a testsúlya. A vércukorszint csökkentésében is ko-
moly szerepe van. Akinél még nem túl magas, ott a mozgás és 
a diéta segítségével karban lehet tartani.

A szív is erősebb és egészségesebb, ha gazdája rendszeresen 
mozog.

Az érrendszer is jobb karban van a rendszeres edzés követ-
keztében.  

„Ó, nekem nincs időm erre!” – mondhatja valaki. Azonban 
el lehet csípni egy kis időt és lehetőséget erre a célra. Nem kell 
feltétlenül lifttel menni az emeletre. Kerékpárral és gyalog is 
közlekedhetünk a munkahelyünkre. Hétvégén családi kirán-
dulást szervezhetünk, ahol a társas együttlétet össze tudjuk 
kapcsolni a mozgás örömével.
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► A VÍZ 
Úgy írják a könyvek, hogy 6–8 pohár vizet kell naponta elfo-
gyasztani. 

Ami segít: nézd meg, hogy a vizeleted ne legyen sötét, és 
a nyelved ne legyen lepedékes. Ha ezek rendben vannak,  akkor 
valószínű, hogy eleget ittál.

Mire jó a víz? 
● Eltávolítja a mérgező anyagokat a szervezetedből, és így 

kevésbé terheli az egészségedet.
● Segít a megfelelő testsúly fenntartásában. Sajnos a szom-

júságot és az éhséget gyakran összekeverjük. Ugye, nem 
mindegy, hogy nasizol vagy vizet iszol? A víz nullkaló-
riás az üdítőkkel, a teával és más édesített italokkal szem-
ben. 

● A víz a tisztálkodás elmaradhatatlan eszköze is. 
● Lázcsillapításra is alkalmas. Infl uenza idején azt  szokta 

mondani az orvos, hogy fogyasszunk sok folyadékot. 
Áldást jelent a víz a megelőzésben és a gyógyításban 
egyaránt.

Sok ember teljesen elszokott a vízivástól, mert nagyon „víz-
ízűnek” tartja. Azonban egy kis önuralommal menni fog, és rá-
jössz, hogy mennyire iható és egészséges ez az egyszerű folya-
dék. Egészségedre!

► A NAPFÉNY 
Igazi áldás, ami segítségünkre van. Az UV-sugarakat sterili-
zálásra használják a kórházakban. A nap rengeteg vírust, bak-
tériumot elpusztít, ha engedjük neki. Ehhez ki kell menni 
a napra, és be kell engednünk a lakásba is. Cikkek jelennek 
meg arról is, hogy a C-vitamin mellett a D-vitaminnak is 
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 komoly szerepe van, a koronavírus elleni védelemben. A D-vi-
tamin ingyen alakul ki a szervezetünkben, ha engedjük, hogy 
nap érje a bőrünket.

Az sem mindegy, hogy milyen lelkiállapotban vagyunk, ha 
jön a lopakodó ellenség. Ha borús, szomorkás a nap, nehéz 
reggel felébredni, és a lelkiállapotunk mintha csak tükrözné 
a morc időjárást. Ellenben ha reggel bekukkant a napsugár 
a redőny résein, sokkal jobb hangulatban indulunk a munka 
frontjára.

Milyen jó hozzánk az Isten! Elhelyezett egy szuper sterili-
zátort az égen. Szintetizálja bennünk a védelemhez szükséges 
D-vitamint.

És még jó kedvet is ad, hogy bátrabban állhassunk az élet 
kihívásai elé.

► A MÉRTÉKLETESSÉG
A mértékletességet egy kicsit másként értjük, mint az utca em-
bere. A jóból mértékkel, a rosszból semmit – így lehetne ösz-
szefoglalni.

A dohányzás ellen komoly küzdelem folyik, mégis sokan 
dohányoznak. Azt hiszem, nem nehéz válaszolni arra a kér-
désre, hogy melyik tüdő tud jobban megbirkózni a koronaví-
russal: a dohányosé vagy a nem dohányzóé.

Az alkohol ugyan megöli a vírust, de nem a szervezeten 
 belül. Viszont legyengíti az immunrendszerünket. Felelőt lenné, 
felületessé tesz, ami csapdát jelenthet abban, hogy elkapjuk 
a betegséget.

Nehezen tudjuk elképzelni életünket kávé és üdítőitalok 
nélkül. Pedig egy kis odafi gyeléssel teljesen ki tudnánk ik tatni 
az életünkből mindkettőt.

Laboratóriumi eredmények mutatják, hogy bár édes és ezért 
kellemes a cukor, de lelassítja az immunrendszer véde kező 
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mechanizmusát, mintegy „ellustulnak” a cukor hatá sára. Jó 
stratégia lehet, hogy cukros üdítők helyett gyümölcsöt, zöld-
séget fogyasszunk.

► A LEVEGŐ
Mégpedig a friss levegő egészségmegőrző hatása. Mivel ingye-
nes, és mindenhol jelen van, ezért nem nagyon fi gyelünk rá.

Hadd írjak le egy igaz történetet.
Volt egy fi atalasszony. Már több hete erősen köhögött. Úgy 

gondolta, majd elmúlik, de ez nem történt meg. Néha roha-
mokban jelentkezett, és ijesztő volt, ahogy szenvedett. Kör-
zeti orvos, tüdőgyógyász, kivizsgálás… Az eredmény: asztma. 
Élete végéig sprayt kell használnia, ha jön a roham.

Úgy adódott, hogy Szilvásváradon töltöttek egy hosszú hét-
végét. Tél volt. Havas táj. Kimentek a férjével a szabadba, és 
nagyokat sétáltak, hógolyóztak, gyalogoltak a Szalajka-völgy-
ben. Éjszaka nem ébresztette fel a köhögés. Másnap is csak 
egyszer-kétszer jött a roham. Harmadik napon pedig egyszer 
sem. Azóta se spraypipa, se köhögés. Ez egy igaz, megtörtént 
eset. 

Ha a jó levegőnek gyógyító hatása van, akkor bizonyára 
a megelőzésben is nagy szerepe van. 

Nyilván több tényező is közrejátszik a koronavírus terje-
désében, de a forgalmasabb, szmogosabb városokban több 
beteg jelentkezett, mint vidéken. – Nem vitatható a friss levegő 
jótékony hatása.

Néhány betegnek oxigénmaszkot tesznek az arcára. Én hi-
szem, hogy megelőzésképpen hatékony, ha gyakran kimész az 
erdőbe, folyópartra, és jó mélyen beszívod a csodálatos, friss, 
tiszta levegőt!
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► PIHENÉS
A kimerült, stresszes emberek sokkal hamarabb elkapnak egy-
egy betegséget, mivel gyakran szervezetük tartalékait élik fel.

A kipihentség komoly tényező az immunrendszer jó műkö-
désében. Isten több tervet is lefektetett, hogy hogyan pihen-
jünk.

Megalkothatta volna a világot úgy, hogy mindig nappal 
van. De Ő éjszakát is teremtett, hogy megpihenjünk. Ami-
kor befejezte hat nap után a teremtést, megpihent, hogy pél-
dát mutasson nekünk. A hetedik napot – a szombatot – pi-
henésre adta. Voltak a régi időkben többnapos ünnepek. Ma 
szabadságot kapunk a munkahelyünkön, amit valóban nem 
befőzéssel, tatarozással, nagytakarítással, hanem pihenéssel kel-
lene eltölteni.

Képzeld el a legrosszabbat. Bekerülsz a kórházba. Ret tentő 
rosszul érzed magad. Az orvos csak a vállát vonogatja. A lé-
legeztetőgép egyhangú morgását hallod. Talán itt a vég? Mit 
fogsz hiányolni? Hogy nem 
volt több túlórád? Hogy nem 
tettél el több szilvalekvárt? 
Hogy nem ástál fel nagyobb 
területet a kertben? Valószí-
nűleg nem. 

Próbálj meg úgy gazdál-
kodni az energiáddal, hogy 
bölcsen használd fel azt, amit 
kaptál. 

Amikor nem tudsz 
aludni, ne a bárá-
nyokat számold, 
hanem beszélj 

a Pásztorral, aki ha-
marosan összetereli 
és hazaviszi nyáját!
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► BIZALOM ISTENBEN!
Egy biztos: ha mindent megteszel is egészséged megóvásának 
érdekében, akkor is érhetnek meglepetések. Megbetegedhetsz, 
fertőzött lehetsz.

Ha ez megtörténik, nincs más reményed, mint az Istenbe 
vetett bizalom.

Mi történhet velünk, veled, ha a koronavírus téged is meg-
környékez?

● Isten gondviselése úgy hozza, hogy nem is találkoztál 
a vírussal, kölcsönösen kikerültétek egymást.

● Találkoztál a vírussal, de a mindenható Isten úgy fel-
vér tezte a szervezetedet, hogy a találkozást észre sem 
vetted, vagy csak ideig-óráig való gyengeséget éreztél.

● A vírus elkapott, és betegágyba, netán lélegeztető-
gépre kényszerített, de a Teremtő gyógyító kegyelme az 
orvo sokon, gyógyszereken és a szervezeted megerősíté-
sén keresztül veled volt és meggyógyított.

● Győzött a vírus. Jézus jön nemsokára, és megáll a sí-
rod felett, neveden szólít, feltámaszt, és egy  egészséges, 
tökéletes testtel ajándékoz meg, és az új Föld lakója 
 leszel.

Ez a nyolcadik tényező került a felsorolás végére, holott ez 
a legfontosabb. Ez minden forgatókönyv esetén működik. 

Jézus várja –, ha még nem tetted volna meg –, hogy for-
dulj hozzá, bízd rá magadat! Mondd el neki, hogy vágyódsz az 
Ő közelségére, védelmére. Ha ezt teszed, nem lesz ellenfeled, 
aki legyőzhetne téged! ♦
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Receptek
Zöldséges ragu

1 zöldséglevesben puhára főtt, 
apró kockákra vágott zeller
1 csokor petrezselyemzöld

20 dkg zöldborsó (mirelitzöldség is lehet)
1/2 póréhagyma karikára vágva

2 paradicsom kockára vágva
1 mk. tengeri só

2 dl vegán napraforgótejföl

A zöldséges ragu elkészítése: A zöldséglevesben puhára főz-
zük az apró kockákra vágott zellert. Másik lábasban, kevés 
vízben megpároljuk a póréhagymát, paradicsomot, zöldborsót, 
petrezselyemzöldet, és megsózzuk. Hozzáadjuk a zellert a le-
vével együtt. Azután összekeverjük 2 dl vegán napraforgótej-
föllel.

Napraforgótejföl
1/3 csésze citromlé

1 tk. tengeri só
2 gerezd zúzott fokhagyma

1 csésze napraforgómag
1 fej apróra vágott vöröshagyma

1/2 csésze, majd 1 csésze víz
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A napraforgótejföl elkészítése: A napraforgómagot fél csé-
sze vízzel, tengeri sóval, zúzott fokhagymával, apróra vágott 
vöröshagymával csomómentesre turmixoljuk, majd hozzáön-
tünk még egy csésze vizet és a magtalan, leszűrt citromlevet. 
Végül újrakevertetjük a turmixgéppel.

 

Szójafasírt 
20 dkg szójagranulátum

1 kk. vegamix 
1 fej apró kockákra vágott vöröshagyma

1 gerezd zúzott fokhagyma
20 dkg apró szeletekre vágott gomba

2 db vízbe áztatott, barna zsömle
1 db nyers tojás (helyette a fasírtot 

1–2 ek. zabpehelyliszttel is összeállíthatjuk)
1 ek. pirospaprika

1 mk. borsikafű

A szójafasírt elkészítése: A szójagranulátumot 15 percig for-
ró, vegamixes vízben áztatjuk. Másik lábasban, kevés vízben 
megpároljuk a kockára vágott vöröshagymát, a zúzott fok-
hagymát, majd hozzáadjuk a vékony csíkokra szeletelt gombát. 
Az előzőleg vízben áztatott barna zsemléket kinyomkodjuk, és 
összekeverjük a kinyomkodott szójagranulátummal, hagymás 
gombával, felvert nyers tojással vagy 1–2  evőkanál zabpehely-
liszttel és a fűszerekkel. Púpozott evőkanálnyi mennyiségekből 
lapos pogácsákat, fasírtokat formálunk. Olaj jal kikent tepsibe 
rakva, előmelegített sütőben kisütjük.

Tálalása: a zöldséges ragut a szójafasírozott mellé köretként 
kínáljuk. ♦
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Ti írtátok 
Naplórészlet 

„A mostani helyzetemet, ahogy távol vagyok az otthonomtól, 
úgy fogom fel, mint egy tanulmányt, amely által sok dolgot 
egészen más megvilágításban láthatok, mint azt a megszokott 
hétköznapokban. 

Úgy érzem, a hitem is mélyül. Most tanulom igazán, mit 
jelent: mindent Isten kezéből fogadni. 

Felelevenedik bennem egy régi versrészlet. Az íróját nem 
isme  rem, szájhagyomány útján jutott el hozzám.”

„Az Isten tudja, mit miért ád,
mért több a fénynél a borongás;

mit miért mért rám, nem boncolom.
Csak egy a vágyam: úgy szolgálni,
hogy másnak áldássá tudjak válni,

s szelíden tűrni, míg tart az élet,
és világítani, míg csonkig égek.” 

Szántó Júlia

és vilá
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Mire jó
a bibliaolvasás?

E z a történet egy idős em-
berről szól, aki Kentucky 

hegyei között élt fi atal uno-
kájával.

Minden reggel a nagypapa 
korán kint ült a konyhában, 
és olvasta régi, megviselt Bib-
liáját.

Az unokája, aki ugyanolyan 
szeretett volna lenni, mint ő, 
mindenben  utánozta. Egyik 
nap megkérdezte:  „Nagy apa, 
én is próbálom olvasni a Bib-
liát úgy, mint te, de nem ér-
tem azt, és amit értek, azt is 
elfelejtem, amint becsukom. 
Mire jó a bibliaolvasás?”

A nagyapa, aki közben sze-
net tett a tűzre,  csendesen 
odafordult hozzá, és azt mond-
ta: „Fogd meg ezt a szenesko-
sarat, menj le a folyóhoz, és 
hozz egy kosár vizet!” 

A fi ú úgy tett, ahogy mond-
ták neki, azonban az összes 

víz kicsurgott a kosárból, mi-
előtt visszaért volna a házhoz.

A nagyapa nevetett, és azt 
mondta: „A következő alka-
lommal kicsit jobban szedd 
a lábad!”, és visszaküldte az-
zal, hogy próbálja újra. Ezút-
tal a fiú gyorsan futott, de 
a ko sár ismét csak üres volt, 
mire hazaért vele.

A szuszból kifogyva mond-
ta nagyapjának, hogy lehetet-
len a kosárban vizet hozni, és 
elindult, hogy vödröt kerítsen 
a kosár helyett. Az idős ember 
ezt mondta: „Nem akarom, 
hogy vödörrel hozd a vizet; 
én egy kosár vizet kérek. Meg 
tudod te azt csinálni, csak 
nem igyekszel  eléggé.” Ezzel 
el is indult, nyilvánvalóan az-
zal a szándékkal, hogy meg-
nézi, hogyan sikerül a követ-
kező forduló. 
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Bár a fi ú tudta, hogy lehe-
tetlen, most már csak azért 
is törte magát, hogy  lássa 
nagyapja az igyekezetét. Meg -
merítette a kosarat, és futott, 
ahogy csak tőle telt. Termé-
szetesen a kosár ismét csak 
üres volt.

Alig bírt beszélni: „Látod, 
nagyapa, nincs értelme, ugye, 
te is így gondolod?” Az idős 
ember azt mondta: „Nézd meg 
a kosarat!” A fi ú ránézett, és 
a kosár másmilyen volt. A régi, 
piszkos szeneskosár helyett egy 
tiszta kosár volt unokája ke-
zében.

„Fiam, ez történik akkor 
is, amikor a Bibliát  olvasod. 

Lehet, hogy nem érted, vagy 
nem emlékszel mindenre, de 
amikor olvasod, az kívül-be-
lül megváltoztat. Ez Isten mun-
kája az életünkben. Ez az, 
amit csak Ő tud elvégezni. 
Ő tud átalakítani minket kí-
vül-belül, miközben észre-
vétlenül Krisztushoz, az Ő Fiá-
hoz leszünk hasonlóak.” 

Te is szánj időt arra, hogy 
elolvass Isten szavából vala-
mennyit mindennap. Élj egy-
szerűen, szeress nagyvonalúan, 
törődj másokkal őszintén, be-
szélj kedvesen, és a többit 
hagyd Istenre! ♦

GondolatokGondolatok

Minden gyógyszernél többet ér a reménység.

„A hit nekem azt jelenti, hogyha hétszer elbukom, akkor 
nyolcadszor is felállok, és minden rossz ellenére sem veszítem 

el a reményt. A hitem belső tartást eredményez.” 
 ● Sabatina James ●
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Soha ne veszítsd el
a reményt!

1) Amit évek hosszú során felépítettél, egy pillanat 
alatt romba dőlhet.

 Ne törődj vele! Te csak építs!

2) Ha valakinek segítesz, furcsán néznek rád az em-
berek.

 Ne törődj vele! Te csak segíts annak, 
akinek szüksége van rád!

3) Ha mindent megteszel másokért, cserébe rúgást 
fogsz kapni.

 Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled telik!

4) Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik.

 Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!
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5) A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás 
támadhatóvá tesz.

 Ne törődj vele! Te csak légy becsületes, tisztességes 
és őszinte!

6) Az emberek észszerűtlenül gondolkodnak, hely-
telenül cselekszenek, és önzők.

 Ne törődj vele! Te csak szeresd a felebarátodat!

7) Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik, hogy hátsó 
szándék vezet.

 Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!

8) Ha ezek a célok vezérelnek, hamis barátaid és igaz 
ellenségeid lesznek.

 Ne törődj vele! Te csak kövesd a céljaidat! 

Teréz anya
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Szentföldi séta
Betlehemben

A z előző Őszike magazinban már megérkeztünk  Jeru zsá-
lembe. Ez a város Izrael spirituális fővárosa. Két nagy 

részre osztható:
– Az óváros, amit falak vesznek körül, és szűk sikátorok 

között lehet közlekedni.
– A modern rész meg olyan, mint bármelyik mai városé, 

széles utakkal, gyönyörű híddal, felhőkarcolókkal.
Jeruzsálembe még visszatérünk, most azonban menjünk ki 

a városból Betlehembe. Itt lesz a szállásunk. Betlehem palesz-
tin kézen van. Magas betonkerítés veszi körül a dombon épí-
tett várost. Csak ellenőrzési pontokon keresztülhaladva lehet 

▲ Betlehemi látkép
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be- és kilépni innen. Van, aki egész életét a városon belül  tölti, 
mert nem mehet a falon kívülre. 

Buszunk egy mélygarázsban parkol le. Kegytárgyakat áru-
sító palesztinok az elsők, akikkel találkozunk. A felszínre jut-
va meglátjuk az utcán járókelő embereket. A férfi ak farmerban 
és pólóban, a nők befedett fejjel vagy egészen befedett testtel.

Utunk a Születés templomához vezet, ahová a Szent János 
téren keresztül jutunk. A kis nyíláson lassan átvergődünk, és 
bent vagyunk a legrégebbi szentföldi templomban. Óriási sor 
áll. Mindenki arra vár, hogy lejusson az altemplomba, ami 
a hagyomány szerint Jézus születésének a helye. 

303030303030303  ││││││ ŐŐŐŐŐŐŐSSSZSZSZSZSZIIKIKKEE E FÜFÜF ZEETEET K K •• BÍBÍBÍBÍBÍZVZVZVZVZVVVAAAAA NÉNÉNÉNÉNNNÉNÉZZZZZZZ EEEEEEEEELŐLŐLŐLŐLŐLŐLŐLŐLŐLŐLŐLLŐLLŐREREREREREREE!!!!!    

     Ahol a hagyomány szerint a Megváltó született▲  
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A várakozó tömegben az emberek vérmérsékletük, vallásuk 
szerint töltik el az időt. Van, aki beszélget a barátaival. Van-
nak kórusban imádkozók vagy éneklők is. Mások fényképez-
nek, szemlélődnek, időutazást tesznek.

Több óra várakozás után eljutunk a lefelé vezető lépcsők-
höz, amelyek élei már ívesre koptak.

Végre leérünk az altemplomba, ahol 14 ágú csillag jelzi Jé-
zus születésének helyét. A 14 ág nem véletlen. Máté 1:17-ben 
azt olvassuk: „Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dá-
vidtól a babiloni fogságba vitelig tizennégy nemzedék, és a ba-
biloni fogságba viteltől Krisztusig tizennégy nemzedék.” Te-
hát 3x14 nemzedék van a nemzetségi táblázatban Ábrahám-
tól Jézusig.

Egy gyors fényképezés, és az utánunk tolongó tömeg kiszo-
rít a templomból. Vár a többcsillagos szálloda, amit igazságta-
lannak érzek Jézus szállásához képest. ♦

Gyürüs István
lelkész
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A reménység 
nem hagy cserben!

M ilyen jó, hogy a hívő embernek van reménysége! Nem 
kell reménytelenül, céltalanul botorkálnia az életben!

– „A remény a hit kinyújtott keze a sötétben.” (George 
Iles)

– „Az embert a reménység élteti.” (Mihail Solohov) 

– „Minden vagyonodat elvesztetted. A virágok is elvesz-
tették színpompás ékszereiket, csak puszta gyökerük 
maradt meg a föld alatt. Azért ne hidd, hogy most már 
többé sohasem fognak virágozni.” (Wass Albert)

És mit mond a Biblia a reménységről? „Várjuk azt a  napot, 
amikor megláthatjuk a mi nagy Istenünknek és Megmen-
tőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőségét. Ő a mi áldott remény-
ségünk, aki dicsőségesen fog visszajönni.” (Tit 2:13)
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Optimizmus, 
reménység

A Rómaiakhoz írt levélben ez áll: „Állhatatossággal és az 
Írások vigasztalása által reménységünk legyen – és teljes 

egyetértés uralkodjon köztünk Jézus Krisztus szerint.” (Rm 
15:4–5) 

Állhatatosság, vigasztalás, reménység, egyetértés… csupa 
olyan jelző, ami talán ötven év múlva az ismeretlen kifejezé-
sek süllyesztőjébe kerül.

Milyen szomorú, hogy kitartó, állhatatos, elvhű emberrel 
egyre ritkábban lehet találkozni. De ez az Ige azt mondja, ha 
tanulmányozzuk Isten Igéjét, akkor az kitartóvá, állhatatossá 
formál, megvigasztal, és reményt ad.

Az ilyen ember környezetében igazán jó lenni. Akiből su-
gárzik az optimizmus, a bátorítás, aki nem egykönnyen adja 
fel. Aki reményteljesen néz a jövő felé, mert tudja, honnan 
jött, és hova tart. Aki le tud hajolni, tud vigasztalni.

Isten szeretné, ha mi is ilyenek lennénk. Adva van szá-
munkra a mai nap. Kezdjük el gyakorolni ezeket az elveket, 
és tulajdonunkká lesznek. Ne adjuk föl, ha elsőre nem sike-
rül. Használjuk a kézikönyvet, a Bibliát, és biztosan sike rülni 
fog! Kitartást! 
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Reményik Sándor 
     Utolsó munkás

A nap leszáll, és szőlőhegyed ormát
aranyozza az alkony, Istenem.
Munkásaidat látom fent mozogni,
Apró bogárkák, serény hangya-népek,
ki kapál, ki vesszőt metsz, ki szüretel.
– Munkálkodjatok, míg nappal vagyon –
mondtad, s elküldted mindannyiokat.
Mentek. Ki hajnalban, ki délelőtt, ki délben.
Verejtékük hullt zord szőlőhegyedre,
és felszállt áldozati páraként.
Virágillat lett: édes öntudat
és boldog, tiszta lelkiismeret.
Hogy sürögnek ott fenn a hunyó napban,
aranyként csillan szürke hangya-testük,
már készülődnek lassanként haza. –
Egy óra még, és itt van a sötét.

Sötét, sötét: hogy száll a szörnyű szó,
éjszaka: hogy suhognak szárnyaid,
mily félelmes vagy, mily irtózatos,
még annak is, ki dolgozott napestig,
hát még annak, kit elhagyott a hajnal,
és elhagyott a délelőtt s a dél.
S kit a hanyatló Nap is így talál:
hivalkodva és haszontalanul.

Álltam valami messze piacon,
é tarka rongyként ráztam lelkemet.
Így tűnt a hajnal, így futott a dél,
és így jött rám a késő alkonyat.
Utolsó munkás és utolsó óra –
most itt állok a szőlőhegy tövén.
Napszámodba szegődnék, Istenem.

Egy óra még, és itt van a sötét.
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Reménységünk,
hogy Jézus Krisztus 
nemsokára visszajön

S züksége van a szervezetünknek a reményre. Remény nél-
kül csüggedtekké, levertekké, életunttá válhatunk. A ta-

vasz mindig is az újjáéledés, az új kezdet előhírnöke. Tehát el-
engedhetetlenül fontos életben maradásunkhoz a reménység. 
Azonban nemcsak az évszakok által elérkező „tavaszra” van 
szükségünk, hanem egy sokkal távolabbi reménységről is kell 
beszélnünk.

Mi az életünk értelme? Hiszem, hogy nem a temető a vég-
állomás. Hiszem, hogy lelki értelemben is várhatunk egy új-
játeremtésre, egy igazi tavaszra. Hiszem, amit a Hiszekegyben 
így imádkozunk: „Onnan lészen eljövendő…” Naponta imád-
kozom a Miatyánkban, hogy „Jöjjön el a te országod, legyen 
meg a te akaratod!” Hiszem, hogy visszajön Jézus. Hiszem, 
mert megígérte. Hiszem, hogy éppen úgy, ahogy a tél után 
BIZTOSAN megérkezik a tavasz, ugyanúgy Jézus is BIZTO-
SAN el fog jönni. Reménységgel tekintek a jövő elé. 

A meteorológiai tavasz előtt hideg, szeles, hófúvásos, der-
mesztő, kellemetlen időt is át kell élnünk, de a tavasz feled teti 
velünk a kemény, a nemszeretem napokat. De ugyanígy  Jézus 
visszajövetele előtt is lesznek nehezebb időszakok. 
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Szemlélői, átélői vagyunk világméretű járványoknak, pusz-
tító tűzvészeknek, tornádóknak. Megismerkedtünk cunamik-
kal, hatalmas földrengésekkel, ökokatasztrófával. Mindent el-
söprő vízáradásokról, hurrikánokról hallhatunk. Azonban 
mindezek csak jelölik, hogy ezután valami jobb következik. 
A java még hátravan. Reménnyel nézhetünk előre, mert akár 
hisszük, akár nem, Jézus vissza fog jönni, és a megoldást Ő 
hozza el. Nem a katasztrófa, nem a halál a végállomás. Jézus 
ennél sokkal fantasztikusabb jövőt készített az emberek szá-
mára. 

Tőlem függ, hogy elfogadom-e ezt a mérhetetlen ajándé-
kot, vagy nem. Hogy készülök-e erre a nagy találkozásra a vi-
lágegyetem Urával, vagy közömbös maradok. Az én válaszom 
erre a kérdésre egyértelműen IGEN. Szeretném, ha te is velem 
együtt készülnél, és készen várnánk a mi drága Jézusunk visz-
szajövetelét. ♦
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Készen várakozni
A XX. század végén a  világ 

újra felfedezte az emberi-
ség egyik elfelejtett hősét, Sir 
Ernest Schackleton sarkku-
tatót.

1914 decemberében Sir 
Ernest Shackleton 27 embe-
rével az Endurance nevű ha-
jón a Déli-sark felé tartott. 
Az volt a szándéka, hogy át-
keljen az Antarktisz egyik vé-
gétől a másikig. Ám abban 
az évben a sarki nyár nem 
köszöntött be. 165 km-re 
a céltól és veszélyes jéghe-
gyek közt haladva Shackle-
ton kénytelen volt megállni 
és várni, míg megolvad a jég. 
A hőmérséklet viszont tovább 
süllyedt, a hajó pedig a jég 
közé szorult.

Tíz hónapon át hiába 
 vár ták az olvadást. Bekövet-
kezett az elkerülhetetlen: 
a hajó a jég miatt összetört, 
majd elsüllyedt, a legénység 
pedig egy jégtáblára mene-
kült. A 28 személy igen kevés 
tartalékkal elindult. Egyszer 

mentőcsónakjaikat maguk 
után vontatva, máskor 
a viharos óceánon evezve 
a halál minden félelmét át-
élték.

Négy és fél hónap hányat-
tatás után a csapat partra 
szállt az Elefánt-szigeten. 
A hely sziklás és kietlen volt. 
Minden hajóúttól távol és 
a 160 km/h-s szélben nem 
volt túl élvezetes a tartózko-
dás. A kimerült férfi aknak 
a további ottmaradás a halált 
jelentette. Ezért Shackleton 
eltökélte, hogy megpróbálja 
véghezvinni a lehetetlent.

1916 áprilisában öt önkén-
tessel egy evezőscsónakban 
útnak indult a nyílt óceánon 
1280 km megtételére. Déli- 
Georgia szigetére kellett el-
jutniuk, ahol reményeik sze-
rint segítséget kapnak majd. 
Három hétig élet és halál kö-
zött vergődtek. Csónakjuk 
számtalanszor már-már el-
süllyedt.
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Frank, a kormányos ta-
pasztaltságának köszönhe-
tően a hat felfedezőnek si-
került a Déli-Georgia-szi-
get közelébe jutnia. Az orkán 
azonban egy teljes napig fel-
tartóztatta őket. 1916. május 
19-én sikerült partra száll-
niuk. De csalódottságukra 
a sziget rossz oldalára jutot-
tak. A szél és az áramlatok 
miatt lehetetlen volt meg-
kerülniük a szigetet. Nem 
volt más választásuk, mint-
hogy gyalogosan megtegyék 
az utat a sziget hegytömbjén 
 keresztül.

Ez azonban még inkább 
lehetetlennek tűnt. Az út-
vonal viszontagságos volt, 
a hegygerincet szakadékok és 
gleccser szabdalta. Soha sen-
ki nem kelt át azon. Kiéhe-
zett és elhagyott bajtársaira 
gondolva Shackleton újból 
nekilendült. Két bátor társá-
val együtt elindult az elkép-
zelhetetlen veszélyekkel és vi-
haros széllel dacolva. 36 órán 
át megállás nélkül kúsztak- 
másztak a sziklacsúcsok kö-
zött.

„Főnök – súgta egyszer 
csak Frank –, az az érzésem, 
hogy valaki követ minket!” 
Valóban, ahányszor már-már 
lezuhantak volna, egy látha-
tatlan kéz visszatartotta őket. 
Emberfeletti kitartással, cso-
da folytán sikerült átkelniük 
a hegyláncolaton.

A bálnavadászhajó-kikö-
tőbe érve Shackleton tervet 
készített az Elefánt-szigeten 
maradt bajtársaik megmenté-
sére. Bálnavadászhajóval kö-
zelítették meg őket. Három-
szor próbáltak meg partot 
érni, de mindannyiszor jég-
hegyek állták útjukat. Vég-
ső megoldásként Shackleton 
a chilei kormány segítségét 
kérte, mely a megmenté sükre 
elküldte a Yelcho nevű hajót. 
Amikor elindultak a szi get 
felé, a jéghegyek megmagya-
rázhatatlan módon utat nyi-
tottak előttük.

1916. augusztus 30-án elé-
jük tárult az Elefánt-sziget 
körvonala. A mostoha körül-
mények miatt haladéktala-
nul vissza kellett térniük, kü-
lönben a szigeten ragadnak. 
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Shackleton izgatottan az aj-
kába harapott; Vajon élet-
ben találja, és ha igen, lesz-e 
elegendő ideje összegyűjteni 
őket? Meglepetésére a parton 
ott állt a 22 ember hátizsák-
kal felszerelve. Csak arra 
a  pillanatra 
vártak, 
amikor átu-
gorhatnak a 
hajóra. Né-
hány percen 
belül a hajó 
megfordult, 
és átju-
tott a folyo-
són, amely 
összezá-
rult mögöt-
tük. Hur-
rá! Húsz hónapig tartó gyöt-
relem, hányattatás, éhség 
és csüggesztő körülmények 
után mind a 28-an megme-
nekültek!

Miután örömükben meg-
ölelték egymást, Shackleton 
első dolga volt, hogy megkér-
dezze hadnagyától: „Mondd 
csak, honnan tudtátok, hogy 
éppen ma, éppen ebben az 
órában jövök értetek?” 

A hadnagy így válaszolt: „Sir, 
négy hónapja mindennap 
ugyanazt a parancsot osztom: 
»Fiúk! Szedjétek össze pogy-
gyászaitokat! Vegyétek a há-
tizsákot, és nyomás a partra! 
Legyetek készen! Lehet, hogy 

a parancs-
nok éppen 
ma érkezik, 
hogy meg-
mentsen 
minket!«”

A prófé-
ciák mind-
eddig hi-
ánytalanul 
beteljesed-
tek. Az 
utolsó fel-
vonás is a 

forgatókönyv szerint fog ala-
kulni. Közel a szabadulás!

Jézus azt üzeni: „Ímé, ha-
mar eljövök, és az én jutal-
mam velem van, hogy meg-
fi zessek mindenkinek, amint 
az ő cselekedete lesz!” (Jel 
22:12)

Várd készen a szabadítás 
ígé retét! Ragadd meg hittel 
a lehetőséget, és kezdj el élni! ♦
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Bajor László
     Még egyszer eljövök

Még egyszer eljövök – mondja Igéd.
Még egyszer eljövök, világ, eléd.
Jöttem már egyszer csendben, szerényen,
szeretetet hirdettem szelíden.
De bűntől szennyes kezed, óh, ember,
gonoszt művelni határt nem ismert.
Mint láncáról szabadult fenevad:
szent népemre tört bűnös áradat.
Könnyet, vért, bűnt álltak a mártírok,
s nevemért ölték őket a latrok.
De értem halt gyermekim ott lesznek,
Atyám országában, fényben élnek.
Még egyszer eljövök – dörgi Igéd.
Még egyszer eljövök, világ, eléd.
Megmozdítom nemcsak ezt a földet.
Felrázom sarkából az eget és a földet.
Amit ma törvény s forma határol:
előttem minden a porba omol.
Én mondom ezt: Alfa és Omega,
első kezdet, utolsó pillanat.

Szavamra lett meg az első sugár.
Szavamra nyert minden formát s határt:
billió csillagnak derengése,
a természet kedves ébredése.
Én küldtem az anyagba életet,
az első emberpár láttamra vétkezett.
Ember! Arcomnak dicső képmása,
a bűneid a sírodat ássa.
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Örök halálra mért vérzik szíved?
Hozzám jönni ma miért nincs hited?
Még egyszer eljövök – mondja Igéd.
Még egyszer eljövök, világ, eléd.
Nem keresztre menni, nem szenvedni,
hanem döntő igazságot tenni.
Azért, népem, csak várj türelemmel:
jönni fogok, jönni! Várj örömmel!

Elment, helyet készít, 
visszajön
J ézus a halála előtt utoljára volt együtt a tanítványaival. 

Olyan dolgokat igyekezett elmondani nekik, amelyek majd 
erősítik és vigasztalják őket a földi vándorlásuk alatt. Tudta, 
hogy bánatosak és nyugtalanok lesznek, ha megtudják, hogy 
elmegy tőlük. Arra biztatta őket, hogy higgyenek Atyjukban 
és őbenne, mert nem maradnak egyedül sosem. 

Arról is beszélt nekik, hogy az Atyja házában sok  lakóhely 
van. A menny számít rájuk és mindazokra, akik szeretik Jé-
zust. Csodálatos, személyre szabott otthont készít mindenki 
számára. Azt is a tanítványok tudomására hozta, hogy egy 
darabig eltávozik, hogy megtegye az előkészületeket a foga dá-
sukra. De visszajön, és magához veszi őket, hogy ahol Ő van, 
ők is ott legyenek. Ez az ígéret Jézus minden tanítványának 
szól. 

Más helyeken azokról a jelekről beszélt, amelyek megelő-
zik az Ő visszajövetelét. A természetben változások mennek 
 végbe, sok földrengés és egyéb katasztrófa sújtja majd a föl-
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det. Újabb és újabb betegség üti fel a fejét, és okoz tömeges 
elha lálozást. Az emberek elhidegülnek egymástól, a bűnözés 
és az erkölcstelenség elszaporodik. Újabb háborúk robbannak 
ki a föld különböző pontjain. A vallási életben elszaporod-
nak a „hamis Krisztusok”, akik hamis csodákat tesznek. Ezek 
az események előre jelzik Jézus jövetelét, ahogy a rügyfaka-
dás jelzi a tavasz közeledtét. 

Jézus azt ígérte, hogy visszajön, hogy utána soha többé ne 
váljon el azoktól, akiket megváltott. „Íme, az ajtó előtt állok és 
zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az aj-
tót, bemegyek ahhoz, és vele vacso rálok, és ő énvelem.” (Jel 
3:20) ♦
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Tóth Valéria (Vajdaság)

     Várva rád 
Mély álomból ébredező, holtnak tűnő csendes erdő.
Szűz hajnali csend honol, sűrű párába markol.
Fűszálakon ringatóznak, harmatcseppek ébredeznek,
szétáradó fényártenger arcon csókol, cuppant egyet.
Bokrok mélyén ásítozva kukucskál a kék ibolya,
Gyöngyvirágok, nárciszvölgyek, rózsaszínű illattenger…

A közeli gyümölcsösben ügyeskedve készülődnek.
Milliónyi szorgos méhek igazgatják a csipkéket,
ékesítik tüll- és selyemszirmocskákban, igazgyöngyben,
menyasszonyi hófehérben, körbefonó szerelemben
készen áll már a nászmenet.

Ölelj, Vőlegényem, nyújtom kezem.
Várlak! Lelkem érted eped. Mert a szívem megdermedhet.
Vártam rád, s te nem jöttél el. Veszni láttam ígéreted.
Szélt vetettem, vihar kerget.
Jégeső és mennydörgések.
Csikorgó tél megdermesztett.
Északi szél tépegetett.
Eltűnt ruhám, sötét lettem. Meztelen a testem-lelkem.

De Te tovább hőn szerettél, langy tavaszban ébresztgettél.
Hűs szellőben becézgettél, izzó alkonyban öleltél.
Nyáréjszakán át – csókoltál, csillagfényben csillogtattál.
Ért a gyümölcs, hullott a rossz… Ó, be sokszor üres az ág!
De te újra lehajoltál, felemeltél, biztatgattál. 
Forgószélben csitítgattál. Mindenben te velem voltál.
Ez új tavasz pirkadatán új fehéret adtál reám.
Madárének csengő hangján mézédesen szóltál hozzám.
Ígérted, hogy eljössz most már. Lépteidet hallom, jössz már!
Öröm napja oly közel vár.

Őszike_2021_01_belív_orsi.indd   44Őszike_2021_01_belív_orsi.indd   44 2021. 02. 11.   16:10:542021. 02. 11.   16:10:54



NAPLÓRÉSZLET  │  45

Tisztább, mélyült szerelemben 
felöltözve új reményben.
Legmélyebbről felsóhajtván.
Szív mélyéről tör a fohász.
S üzenem így mindenkinek, ünneplőjét öltözze fel.
Lelkek mélyén rend teremjen.
Úton a Vőlegény, s hazavezet.

Naplórészlet
Január 1.
„Már karácsony óta érintget egy különös sejtelem. Valami 
olyasmi, amit emberi értelem nehezen tud felfogni. Mintha 
felerősödött volna a biztonságérzetem, és egy Ige szólalt meg 
a szívemben: »Hit, remény, szeretet, és ezek között legnagyobb 
a szeretet!« Ettől a gondolattól mosolyognom és énekelnem 
kellett örömömben. Szokatlan jelenség. De határozottan érez-
tem az erőt! A felismerést, hogy ez magába foglal mindent, 
amire szükségem van. Az Istenbe vetett élő hitet és annak ho-
zadékát, a belső örömöt, békességet, ami a vele való kapcso-
lat biztos jele.”

Január 9.
„Hogy mit jelent a hit, azt most élem át igazán! 90.  évemet 
betöltve, óhatatlanul odatolakszik az elalvás gondolata. Hogy 
előbb-utóbb itt kell hagynom családomat. De ez az elválás nem 
örökre szól. Hiszek a feltámadásban. Hiszek abban, hogyha 
földi utunk lezárul – bármilyen dajkamesének tűnik is –, hi-
szem, hogy meghallom majd az ébredésre hívó trombita szót, 
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amikor őrző angyalom hív, mert Mesterem találkozni sze retne 
velem. Hiszek ebben.”

Január 12.
„Életem legnagyobb ajándéka a hit. A kezdeti gyerekhitből las-
san felnőtt hit lett. És nem a jólét közepette, hanem a próbák 
között edződött, erősödött. Ez óriási pluszt jelent, amit az idő 
múlásával egyre nagyobb mélységben élek át.” ♦

Szántó Júlia

Szántó Julika egy 90 éves barátnőm. Még ma is németül 
olvassa a reggeli áhítatos könyvet, mondván, nem szeret-
ne felejteni. Ritkán látni ilyen friss gondolkodású, mélyér-
zésű, istenfélő személyt. Ő az, aki tényleg mindennek tud 
örülni! 
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Rejtvények 
Mennyire ismered a bibliai történeteket?

Szeretnélek hívni egy kis bibliai barangolásra. Van itt né-
hány feladat, hogy felfrissíthesd a Szentírásból szerzett is-
mereteidet. Ezek olyan egyszerű feladatok, ötletek, ami-
ket akár a családban is kipróbálhatsz. „Mondj egy Bibliá-
ban található város-, hegység-, folyó- stb. nevet, ami ezzel 
a betűvel kezdődik...!” Vagy elkezdhetsz mondani egy 
példázatot, és valahol megállsz: „Nos, ki tudná foly tatni?” 
Természetesen mást is ki lehet találni, hiszen a lényeg 
a tartalmasan együtt töltött idő, és nem a versengés.

1) Mi történt Zákeussal, miután megvendégelte Jézust és 
tanítványait?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Miután Jézus negyven napig böjtölt, hányszor pró bálta 
meg Sátán kísértésbe vinni Őt?  . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Fel tudnád sorolni Jézus 12 tanítványának a nevét? 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) Milyen nemzetiségű volt az „irgalmas samaritánus”?  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) Jézus két esetben vendégelt meg nagyobb tömeget. Va-
jon hányan voltak?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ABC
1) Keress három bibliai könyvet, ami „M” betűvel kez-

dődik:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Fel tudnál sorolni három tanítványt, akinek a neve „J” 
betűvel kezdődik?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Ismersz a Bibliában „B” betűvel kezdődő városokat, 
hely ségeket?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) Melyik az a bibliai könyv, amely írójának neve „Z” be-
tűvel kezdődik?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) Itt született Jézus: B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gondolkozz! Milyen állatról van itt  szó?
1) Mit mondott Jézus a tanítványainak? „Legyetek oko-

sak, mint a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , és szelídek, mint 
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

2) Milyen állat teteméből vett ki Sámson mézet?  . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Minek a vermébe vetették Dánielt azért, mert imád-
kozott?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) Mit mondott Keresztelő János Jézusról? „Íme, az Is-
tennek ama . . . . . . . . . . . . . , aki elveszi a világ bűneit.”

5) Milyen állaton utazott Bálám?  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6) Melyik állat volt a kísértő közvetítője?  . . . . . . . . . . .
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Az út végén
öröm vár! 

K épzeld el, hogy egy zenekarban játszol. (Elképzelni azért 
csak szabad, nem?) Próbáltok szólamonként, külön a he-

gedűsök és a többiek. Magadban számtalanszor felteszed a kér-
dést: mikor lesz már vége? Mikor adhatjuk elő a művet? Az-
tán elérkezik a nagy nap. Indulás Gödöllőre, a Sisi-kastélyba. 
A terem zsúfolva van, az akusztika pompás, a ruhátok csoda 
szép. Elkezdődhet az előadás. A dallam szárnyal, a végén a közön-
ség állva tapsol.

Megérte? Megérte!
Már 2000 éve tart a „próba”. Valaki akkor megígérte, hogy 

érdemes végigcsinálni, mert visszajön, és egy csodás otthonba 
visz. „Elmegyek most – mondta –, helyet készítek nektek az én 
Atyám házában, aztán újból eljövök értetek, és elviszlek ti-
teket, hogy örökre együtt legyünk.” (Jn 14:1–3) Néha már 
nagyon nehéz és fárasztó. Sokszor felsóhajtunk: „De mikor lesz 
már vége?” Egy csomó állomást elhagytunk utazásunk során, 
de néhány még előttünk van. 

Akár hiszed, akár nem, bekövetkezik. Bármilyen hihetet-
lennek tűnik is most még, akkor is megteszi az Úr, amit meg-
ígért; teljesen függetlenül attól, hogy hiszel benne, vagy sem, 
Jézus visszajön. A Biblia tele van ígéretekkel erre vonatkozóan.

Nemsokára az előadás következik. Jézus eljön értünk. Ha-
talmas angyalsereg kíséri Őt. Feltámasztja azokat a halotta-
kat, akik szerették Őt, hittek benne, és vágytak a vele való ta-
lálkozásra. Aztán mi, akik akkor még élni fogunk, velük együtt 
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elragadtatunk, és Jézussal az angyalok kíséretében a  mennybe 
megyünk. Micsoda előadás lesz ez? Nem egy Sisi-kastélybeli 
tömeg, hanem egy megszámlálhatatlan nagy sereg lesz ennek 
tanúja.

Légy türelmes! Amit Jézus megígért, azt teljesíteni fogja. 
Hogy ez egyeseknek hihetetlen meg bolondság? Ne törődj ez-
zel! Hidd el, meg fog történni. Ha várod, ha nem, Ő eljön. 
Én szeretnék találkozni az én drága Megváltómmal, Jézusom-
mal. Hiszem, hogy te is! Kitartás! Hamarosan következik az 
elő adás! ♦

Gondolatok, idézetek

„Amennyire igaz, hogy a keresztények már sokszor várták 
Krisztust – anélkül, hogy eljött volna –, épp annyira igaz, 

hogy amikor valóban eljön, a világ nem fogja várni… 
Igaz, hogy a keresztények a történelem 

nem egy korszakában jónéhányszor csalódtak 
Krisztus eljövetelére vonatkozó hitükben.

De jobb ezerszer azt hinni, hogy Krisztus jön, 
amikor nem jön, mint egyszer azt hinni, 

hogy nem jön, amikor jön…
Inkább szeretnék az az ember lenni, aki Krisztus iránti 

szeretettel telve, de ismeret hiányában eljövetele jelének vesz 
valamilyen szokatlan égi jelenséget: egy üstököst vagy egy 
meteort, mint az az ember, aki az ismeret gazdagságában 

– de a szeretet hiányában – mindig csak nevet 
az ilyen tévedéseken!”

● Részlet Newmann kardinális: Keresztény élet 
című könyvéből ●
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Jézus jön – véget vet
a szenvedésnek

I tt e földön sok öröm ér min-
ket, de akármilyen szeren-

csés helyre és családba is szü-
lettünk, fájdalmak, vesztesé-
gek is érnek minket.

Biztos, hogy mindenki is-
meri a gyászt.  Elveszítettük szü-
leinket, testvérünket, bará tun-
kat vagy egy kedves isme rő-
sünket.

Talán nem létezik olyan em-
ber, aki ne lett volna még  beteg. 
A fejfájás, fogfájás, láz, vagy 
ha fáj valamelyik testrészünk, 
bizony az rémként nehezedik 
ránk.

Vannak a világnak olyan 
részei, ahol éheznek, máshol 
a szabadságuktól vannak meg-
fosztva. Ahol olyasmire kény-
szerítik az embert, amit magá-
tól nem tenne meg.

Ha semmi rendkívüli do-
log nem történne velünk – 

ami nagyon ritka –, akkor 
is ott van az öregedés, ami-
nek a velejárója, hogy kopnak 
az „alkatrészek”, és ez bizony 
fájdalommal jár. 

Sokan szenvednek a ma-
gánytól, az  elhagyatottságtól. 
Ezek mind szívbemarkoló, fáj-
dalmas dolgok.

Mikor Jézus visszajön, ezek 
mind megszűnnek. A  Bib lia 
utolsó könyvében,  Jelenések 
21:4-ben ezt olvassuk: „Maga 
Isten lesz velük, és szemük-
ről minden könnyet letöröl, 
és halál nem lesz többé, sem 
gyász, sem jajkiáltás, sem fáj-
dalom nem lesz többé, mert 
az elsők elmúltak.” 

Egy olyan világ jön el, ami 
fájdalom, orvosság, orvos, in-
tenzívosztály, temető nélküli 
lesz. Igen! Ilyen helyet készít 
Jézus nekünk.
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Nos, ugye, milyen öröm-
teli dolog az, hogy nemso kára 
nem kell félni a vírustól, az 
egyedülléttől, a haláltól, mert 

minden, ami rossz, meg fog 
szűnni?

Jézus jön, és véget vet a szen-
vedésnek! ♦

Jézus jön 
– békességet hoz 
A X. században két nagy világháború is lezajlott. De a má-

sodik után sem lett béke. Aztán volt a hidegháború, a viet-
námi háború, az öbölháború, a balkáni háború és még sok-
sok kisebb-nagyobb háború, ami nyugtalanítóan hatott a mesz-
sze levők számára, a résztvevőknek meg szenvedést és halált 
hozott. Ma a terrorcselekmények korát éljük. Itt nincsenek 
frontvonalak, bárhol előfordulhat egy merénylet.

Ezenkívül vannak hagyományosnak mondható küzdelmek 
is. A Covid–19 nagy szerepet kap a hírekben, így más dolgok 
háttérbe szorulnak. Ha nem volna a kelet-ukrajnai konfl iktus, 
az örmény–azeri háború, és az összes terrorszervezet befejezné 
a ténykedését, akkor sem volna béke.

Békétlenség van az országok parlamentjeiben, a családok-
ban, az iskolákban.

Amikor Jézus visszajön, akkor nem lesz fegyver, a nyel-
vünkkel, az öklünkkel sem bántjuk a másikat. Az Ő országa 
a békesség hona lesz. 
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Jézus a hívők szívében még a fentiekben leírt körülmények 
között is tud békességet adni. Mennyivel inkább békesség lesz 
ott az Ő országában, ahová csak azok jutnak, akik  békességre 
 törekszenek. Jézus elhozza azt a világot, ahol nem háborog 
senki szíve, nem lesz hangos szó, nem lesz ökölcsapás vagy 
puskaropogás. Csak béke, béke, béke és határtalan szeretet!

„Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nek-
tek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjon 
a szívetek, se ne féljen!” (Jn 14:27) ♦
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Jézus visszajön 
– találkozhatunk
a hithősökkel 

H a valaki találkozik egy „nagy” emberrel, sztárral,  egyházi 
vagy politikai vezetővel, sohasem felejti el azt az alkalmat. 

(Valaki egyszer azt mondta: „Most egy hétig nem mosok ke-
zet, mert kezet fogott velem XY.”) Sokszor kiderül, hogy nem 
is olyan különlegesek ezek az emberek, mint ahogy a média 
sztárolta őket.

A Biblia bemutat egy sor olyan kiváló embert, akik ha ma 
élnének, talán valamilyen kitüntetést kapnának. Ha ott le-
szünk Isten országában, sok kiváló emberrel találkozhatunk:

– Ádámmal, aki valamennyiünk őse,
– Noéval, a bárkaépítővel,
– Ábrahámmal, Isten barátjával,
– Dáviddal, az istenfélő királlyal,
– Péterrel, aki halászból lett apostol,
– Pállal, a nagy utazó-apostollal.
Sorolhatnám tovább, de úgy gondolom, hogy Pista bácsi 

a Du nántúlról és Mari néni a Tiszahátról is érdekes személy, 
ha megismerjük őt.

A legfontosabb személyt – Jézust – még nem is említettem. 
Lehetőségünk lesz személyesen megköszönni neki, hogy meg-
váltott minket, és elbeszélgethetünk vele.
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Képzeljük el. Ott vagyunk az új földön, pontosan olyan 
házunk van, amilyet megálmodtunk. Jézus ajándéka a  házhoz 
tartozó kert is. Ha kimegyünk a kertbe, hogy megnézzük, 
érik-e a barack, látjuk, hogy a szomszéd kertben is van  valaki. 
„Békesség, szomszéd!” – köszöntöm illendően. „Békesség!” – 
köszön vissza, és közel jön hozzám. „Szeretnék bemutat kozni 
– mondja. – Mózes vagyok.” „Mózes?” – „Igen!” És elkezdünk 
beszélgetni.

Hasonló módon „fedezem fel” a többi szomszédot is. Egyik 
élmény a másikat éri. Hát nem csodás még a gondolat is, hogy 
találkozhatunk a bibliai szereplőkkel, a hithősökkel? ♦

Gondolatok

„Inkább csalódom, ha kell, naponta százszor is, mint hogy 
állandóan bizalmatlan legyek mindenkivel, és az életet po-
kolnak tartsam, amelyben szörnyetegek élnek… Szeretek 

élni! És inkább legyen az életem örömteli, néha csalódással, 
mint elejétől végig boldogtalan, de csalódások nélkül!”

●  Müller Péter ●

„Ha gazfi ckóval van dolgod, csak egyetlen módon 
hozhatod ki belőle a legjobbat, ha úgy bánsz vele, mint 

egy tiszteletreméltó úriemberrel. Előlegezz neki bizalmat. 
Ez a bánásmód annyira hízeleg majd neki, hogy talán meg is 

akarja érdemelni, és büszkévé teszi az a tudat, 
hogy valaki  bízik benne.” 

●  Lewis E. Lawes ●
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Jézus visszajön 
– találkozhatunk 
 elhunyt szerett einkkel 

M inden településen van 
temető. Minden sírem-

lék arról beszél, hogy valaki 
elveszített egy vagy több sze-
mélyt, akit szeretett.

Talán a legnagyobb fájda-
lom, amikor kikísérünk vala-
kit végső nyughelyére. A szí-
vünk sokáig zaklatott, és fáj-
dalom szorítja össze, mivel 
hiányzik az édesanya, az apa, 
a férj, a feleség vagy épp a drá-
ga gyermekünk.

Legtöbbször valamilyen köz-
hellyel szoktuk „vigasztalni” 
a gyászolót: „Ez az élet rendje!” 
„Majd az idő mindent meg-
old.” Meg hasonlókkal.

A Bibliát számtalanszor 
végigolvasva a következő vi-
gasztaló és igaz szavakat talál-

hatjuk benne gyász,  veszteség, 
szomorúság esetén.

„Nem akarom,  testvéreim, 
hogy tudatlanságban legye-
tek azok felől, akik elalud-
tak, hogy ne szomorkodja-
tok, mint a többiek, akiknek 
nincs reménységük. Mert ha 
hisszük, hogy Jézus meghalt 
és feltámadt, ugyanúgy Isten, 
Jézus által, vele együtt elő-
hozza azokat, akik elaludtak. 
Mert ezt mondjuk nektek az 
Úr szavával, hogy mi, akik 
élünk, akik megmaradunk az 
Úr eljöveteléig, nem előzzük 
meg azokat, akik elaludtak. 
Mert maga az Úr fog leszállni 
a mennyből riadóval, arkan-
gyal szózatával és     isteni harso-
nával, és  feltámadnak  először 
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azok, akik Krisztusban meg-
haltak.  Azután mi, akik még 
élünk, akik megmaradtunk, 
velük együtt elragadtatunk 
a felhőkben az Úrral való ta-
lálkozásra a levegőbe, és így 
mindenkor az Úrral leszünk. 
Azért hát vigasztaljá tok egy-
mást ezekkel a beszé dekkel!” 
(1Thessz 4:13–18) Érdemes 
még elolvasni 1Korinthus 15. 
fejezetét is.

A Biblia azt tanítja, hogy 
amikor Jézus eljön, feltámad-

nak a benne hívők, akik pedig 
élnek az Ő eljövetelekor, ve-
lük együtt elragadtatnak Jézus-
hoz. Tehát a két tábor egyesül. 
Milyen fantasztikus lesz ta-
lálkozni  szeretteinkkel, nagy-
szülőkkel, szülőkkel, házas-
társakkal és másokkal, akiket 
a halál elszakított egymástó!

Isten országában már nem 
lesz halál (Jel 21:4). Ott min-
den nap találkozhatunk és 
örül hetünk majd egymásnak. 

Ha gyászolsz, ha elveszítet-
tél valakit, ne aggódj! Egy rö-
vid idő, és Jézus visszajön. Ta-
lálkozhatsz azzal, akitől a ha-
lál elválasztott.  

És még milyen jó dolog 
vár ránk? A legtöbb ember 
úgy hal meg, hogy elkopott, 
elöregedett a szervezete. Ami-
kor feltámad vagy elragadta-
tik, a hívő ember megújult 
testet kap. Nem kell szem-
üveg, hallókészülék,  műfogak. 
Nem lesz rákos sejt, sem el me-
szesedés a  szervezetünkben. 
Végiggondoltad? Ez csodás lesz! 
Igaz? ♦

Őszike_2021_01_belív_orsi.indd   58Őszike_2021_01_belív_orsi.indd   58 2021. 02. 11.   16:10:582021. 02. 11.   16:10:58



EZ TÖRTÉNT A NYÁRON   │  59

Ez történt a nyáron 
Bográcsoztunk

A Bibliai Szabadegyetem dunaújvárosi hallgatóival a sze-
meszter utolsó alkalmán elhatároztuk, hogy egy bogrács-

partin találkozunk. Egy vasárnapra esett a választás. Izgalom-
mal készültünk: vajon eljönnek-e, hányan jönnek, és hogyan 
fogják érezni magukat?

A bográcsban rotyogott a palócgulyás, a víz és a szörp be-
hűtve, az asztalok megterítve, a tányérok összekészítve, és vár-
tunk. Végre megcsörrent a telefon: menjünk az első csoport 
elé a buszmegállóba. Ezután egy órán át ingáztunk a megálló 
és a kert között, ahol a találkozás volt. Egyesek autóval, mások 
biciklivel jöttek. Végre – ebédidőre – összeállt a csapat. Több 
mint húszan voltunk.

A beszélgetés és a mókás ismerkedés után elfogyasztottuk 
a fi nom ebédet. Ezután énekeket tanultunk, beszélgettünk ar-
ról, kinek melyik bibliai könyv, illetve történet maradt meg az 
emlékében. Szoktak-e imádkozni, volt-e olyan, amikor Isten 
meghallgatta az imáikat? Majd egy prédikációt hallgattunk 
meg, a gadarai ördöngös történetének mai korra adoptált vál-
tozatát. Ezután imádkoztunk, közkívánatra még sokat énekel-
tünk, és a tapasztalatainkról beszélgettünk.

Isten ott volt ezen az alkalmon, ez szinte kézzel fogható 
volt. Imánk, hogy legyen folytatás. ♦
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Jézus visszajön, és 
újjáteremti a földünket 

F öldünk ezer sebből vérzik. Kilyukadt az ózonpajzs. Leé-
gett erdők. Elolvadt gleccserek. Szemétszigetek az óceá-

nokban, folyókban és a szárazföldön. Elhagyott gyárépületek, 
szellemvárosok. Szennyezett erdők, folyók. Veszélyes hulla dék-
lerakók, tárolók, amik bármikor „elszabadulhatnak” (lásd: vö-
rösiszap-katasztrófa). Az atomhulladék-lerakók évszázadokig is 
veszélyesek lehetnek, és nem lehet tudni a következményeket. 
Mindennaposnak tűnik a hír, hogy második világháborús 
bombát, lövedéket, gránátot találtak az építkezők. 

Veszélyes hely lett a földünk, egyre nehezebb rajta az élet. 
Valahogy úgy tűnik, mintha egy elvadult telkünk lenne tele 
szeméttel, veszélyes anyagokkal. Legjobb lenne ledózerolni és 
újjáépíteni az egészet.

Jézus hamarosan visszajön. A Jelenések könyve 21.  fejezete 
így kezdődik: „Láttam új eget és új földet, mert az első ég és az 
első föld elmúlt, és a tenger sem volt többé.” A megváltottak 
az újjáteremtett földön fognak élni. Az égen nem lesz ózon-
lyuk. Az erdők-mezők tiszták lesznek. A folyókba és a tavak-
ba bátran beléphetünk. Nem kell permetezni a gyümölcsfákat 
és a zöldségeket, mert nem lesznek kártevők. Sehol semmi ve-
szély nem leselkedik ránk. Ráadásul az állatvilág is szelíd lesz. 
Mindenhol harmónia és béke vár.

„Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúl-
tak, ímé, újjá lett minden!” (2Kor 5:17) ♦
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Túrmezei Erzsébet
    A legnagyobb 
    művészet

A legnagyobb művészet, tudod, mi?
Derült szívvel megöregedni,
pihenni ott, hol tenni vágyol,
hallgatni, ha van, aki vádol.
Nem lenni bús, reményvesztett,
csendben viselni a keresztet.
 

Irigység nélkül nézni végig
mások erős, tevékeny éltit,
kezed letenni öledbe
s hagyni, hogy gondod más viselje.
Ahol segíteni tudtál régen,
bevallani nyugodtan, szépen,
hogy erre most már nincs erőd,
nem vagy olyan, mint azelőtt!

 
S járni amellett szép vidáman
Istentől rád rakott igában.
De ezt a békét honnan vesszük?
Onnan, ha azt erősen hisszük,
hogy a teher, mit vinni kell,
ez csak a végső simítás
a régi szíven, semmi más:
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Ez old fel minden köteléket,
ha a világ még fogna téged.
Az Úr nem szűnik meg tanítani,
azért kell sok harcot megvívni,
még addig is, míg csendesen
a szív az Úrban megpihen.
 

S kész vagy az Ő kezéből venni,
hogy minden Ő, s te nem vagy semmi.
Akkor lelked kegyelmes Atyja
a legszebb munkát is megadja.

 
Kezed imára kulcsolod,
s ez mindennél drágább dolog.
Áldást kérsz szeretteidre
körülötted: nagyra és kicsinyre.
S ha majd e munkád is betellett,
engedsz az égi, szent hívásnak:
„Enyém vagy, jöjj, el nem bocsátlak!”
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Jézus visszajön 
– mert megígérte 

J ézus így szólt tanítványaihoz: „Ne nyugtalankodjon a szí-
vetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én 

Atyám házában sok lakóhely van. Ha nem volna, megmond-
tam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És 
ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és 
magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legye-
tek.” (Jn 14:1–3)

Amit Ő egyszer kimond, az úgy van. Ha többször, akkor ki 
sem lehet fejezni, hogy az mennyire biztos! Tehát ezer száza-
lék, hogy hamarosan visszajön. Ez megváltoztathatatlan tény. 
Azok fogják szeretettel várni, akik már itt a földön is kapcso-
latba kerültek vele.
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Minden ember bűnös. A bűn kizár Isten országából. Hogy 
szabadulhatunk meg ettől a tehertől? Ha felismertük állapo-
tunkat, bánjuk meg és valljuk meg Istennek. Jézus első alka-
lommal azért jött, hogy meghaljon értünk, hogy lefi zesse a bűn  -
valló bűnös bűneinek az árát.

„Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megbo csássa 
bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól.” (1Jn 
1:9) Jézus tevékeny életre váltott meg bennünket. Járjunk az 
Ő aka rata szerint, ahogy azt az erkölcsi törvény, a Tízparan-
csolat közvetíti.

Ne legyünk olyanok, mint akik számolgatják, hogy mikor 
jön. Házastársamhoz nem csak akkor vagyok hűséges, amikor 
ott van mellettem, hanem amikor távol vagyunk egymástól, 
akkor is.

Beszéljünk arról, amit megtapasztaltunk Istennel.  Vegyünk 
részt mások megmentésében. Használjuk Isten szolgálatában 
az adottságainkat, képességeinket. Ezeket a Biblia talentumok-
nak nevezi.

Vegyük észre a körülöttünk levő emberek szükségleteit. Ad-
junk ételt az éhezőknek, ruhát a fázóknak. Látogassuk meg a be-
tegeket, magányosokat, özvegyeket, árvákat. 

Jézus a következőket mondta: „Bizony mondom  nektek, 
amennyiben megcselekedtétek ezt akár csak eggyel is az én leg-
kisebb atyámfi ai közül, énvelem cselekedtétek meg.” (Mt 25:40) 
„Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen mun-
kában talál.” (Mt 24:46) ♦
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Jézus karjában
megpihenni 

E gy férfi lánya megkér-
te a lel készt, hogy jöjjön 

el imádkozni az édesapjával. 
Amikor a lelkész megérkezett, 
 látta, hogy a férfi  ágyban fek-
szik, a feje két párnával feltá-
masztva, az ágya mellett  pedig 
egy üres szék van.

Azt hitte, hogy szóltak az 
idős embernek az ő látogatá-
sáról: 

– Biztosan várt már engem 
– szólt.

– Nem, kicsoda ön?
– Én vagyok az új segéd-

lelkész a parókián – válaszolt 
a pap. – Amikor megláttam 
az üres széket, azt gondoltam, 
biztosan tudta, hogy  jövök.

– Ó, igen, a szék – szólt 
az ágyhoz kötött beteg. – Be-
csukná az ajtót?

A lelkész kicsit értetlenül 
nézett, de becsukta.

– Ezt sohasem mondtam 
el senkinek, még a lányom-
nak sem – mondta a férfi . – 
De én egész életemben so-
sem tudtam, hogy imádkoz-
zam. Az egyik istentiszteleten 
 hallottam a papot az imád-
kozásról beszélni, de az egész 
olyan érhetetlen volt szá-
momra...

Aztán feladtam minden 
próbálkozást – folytatta –, 
míg egy nap, úgy négy év-
vel ezelőtt, a legjobb barátom 
azt mondta nekem: „János, 
az imádkozás nem más, mint 
egy Jézussal  folytatott beszél-
getés. Javaslok  neked valamit! 
Ülj le egy  székre, egy másikat 
tegyél magad elé, és hit által 
lásd Jézust azon a széken. Ez 
nem misztikus, mert Ő megí-
gérte: »Én veletek leszek min-
dig.« Azután  beszélj hozzá, és 
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fi gyelj rá úgy, ahogyan most 
velem teszed.”

Így aztán  kipróbáltam ezt, 
és annyira megtetszett, hogy 
minden nap néhány órán ke-
resztül ezt csinálom. De na-
gyon vigyázok ám. 
Ha a lányom 
meglátná, 
hogy én egy 
üres székhez 
beszélek, vagy 
idegösszeomlást 
kapna, vagy bezá-
ratna a bolon-
dok há zába. 

A lelkészt 
nagyon megha-
totta a történet, és 
arra biztatta az idős férfi t,
hogy folytassa így tovább. Az-
tán imádkozott vele, megken-
te olajjal, és visszament a pap-
lakba.

Két nappal később este fel-
hívta a férfi  lánya azzal, hogy 
édesapja aznap délután meg-
halt.

– És békében távozott el? – 
kér dezte.

– Igen. Amikor két óra 
 körül elindultam otthonról, 

odahívott az ágyához, el-
mondta az egyik 
faviccét, és meg-
puszilt. Amikor 

egy órával ké-
sőbb hazaér-

tem a bolt-
ból, holtan 

találtam. 
Volt azon-

ban valami furcsa, 
igazából több mint furcsa...

olyan hátborzongató. Úgy tű-
nik, hogy mielőtt meghalt 
apa, még kihajolt az ágyból, és 
a fejét az ágy melletti székre 
hajtotta. ♦

ám. 

st 
ezá-

-
é

– Igen. A
 körül elindulta

odahívott az
mo
favi
pu

e

b

Őszike_2021_01_belív_orsi.indd   66Őszike_2021_01_belív_orsi.indd   66 2021. 02. 11.   16:11:002021. 02. 11.   16:11:00



A SZERETET ÉS A HARAG TALÁLKOZÁSA  │  67

A Szeretet és a Harag 
találkozása

– Kopp-kopp! – kopogott a Szeretet a Harag szívkapuján.
– Ki az? – kérdezte a Harag.
– Én vagyok, a Szeretet! – hangzott kintről a válasz.
– Mit akarsz tőlem? – kérdezte nem túl barátságosan a Ha-

rag. – Tűnj innen, nincs szükségem rád! – rivallt a Szeretetre.
– Kérlek, ne küldj el, beszélgessünk! – kérte Szeretet a Ha-

ragot.
– Nekem semmi beszélnivalóm veled, hagyj békén! – mor-

dult Szeretetre a Harag.
– Ki bántott, kire haragszol ennyire? – érdeklődött kedve-

sen a Szeretet.
– Nem mindegy az neked? – förmedt a Harag a Szeretetre.
– Talán segíthetek, de kérlek, csak egy kicsit engedj magad-

hoz közelebb! – kérlelte a Szeretet a Haragot.
– Hát nem érted?! Senkivel sem akarok beszélgetni, és nincs 

szükségem senkire, hagyjál végre békén! – ordított most már 
a Harag.

– Jól van! Nem kérdezlek többet arról, hogy ki bántott, 
és mi a szomorúságodnak, haragodnak az oka, de szeretnék 
 kérni tőled valamit! – mondta a Szeretet.

– Rendben, de ígérd meg, hogy utána békén hagysz, és el-
mégy! – válaszolta a Harag, remélve, hogy végre lerázza magá-
ról a hívatlan vendégét.
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– Ígérem! – hangzott a felelet, miközben Harag egy lépés-
sel közelebb engedte magához a Szeretetet, aki így beléphetett 
szívkapuján.

Szeretet érezte Harag lelkének mélységes fájdalmát, csaló-
dottságát, de bízott abban, nem hiába kopogtatott be hozzá.

– Nos! Amit kérnék tőled, kedves Harag, az nem más len-
ne, mint hogy bocsáss meg azoknak, akik ellened vétettek, 
akár szóval vagy cselekedettel, s lépj tovább a sérelmeiden!

– Miért kellene megbocsátanom? Nem én okoztam a sok 
fájdalmat másoknak, hanem éppen fordítva történt! – értet-
lenkedett a Harag.

– Ennek több oka is van! Először is, mert te jobb vagy 
azoknál, akik megbántottak! Másodszor nem élhetsz örök éle-
tedben haraggal a szívedben! S azért is, mert ha megbocsá-
tasz, akkor lelkedben újra lesz helye a szeretetnek, és képes le-
szel továbbmenni az úton, amit a Jóisten neked szánt. Tudom, 
nem könnyű! De ki ígérte, hogy az lesz? Hidd el, mindenki-
nek megvan a maga keresztje, kinek ilyen, kinek olyan! Még 
azoknak is, akik nem mutatják, és a mosolyuk mögé bújnak. 
Hát vegyél magadon erőt, bocsáss meg, és merj változni és 
változ tatni a gondolataidon, az életeden! Hidd, hogy vannak 
és történhetnek csodák, tárd ki szíved kapuját, és engedd be 
a fényt a lelkedbe! Te döntesz, hogy kulcsra zárod a szívkapu-
dat, vagy továbblépsz, és esélyt adsz az újrakezdéshez! Senki 
nem dönthet helyetted! Ehhez kívánok neked erőt és tisztánlá-
tást! –  mondta a Szeretet kedvesen, majd egy lélekölelés után 
kilépett a Harag szívkapuján.

A Harag még jó ideig maga elé bámulva ült kedvenc foteljá-
ban, és csak töprengett az elhangzottakról, miközben  mintha 
valami különös érzés kerítette volna hatalmába. Ő maga sem 
értette még, de érezte, ahogy melegség árad szét a lelkében.
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Másnap reggel kinyitotta szívkapuját, engedte, hogy a Re-
mény legfényesebb sugarai a lelkébe hatoljanak, s újra mosoly-
gott, míg a Szeretet előző este ott hagyott üzenetét olvasta, 
amelyen ez állt: „Szeress, hogy mások is szerethessenek!” ♦

Bajor László 
A retesz

Vad, bősz dörömbölés a szívem ajtaján!
Remegve húzódom meg. Kibírja talán

a retesz, a zár, mit Jézus szerkesztett oda?
De az sem volna már csoda,

ha betörne. Hisz annyira kopott szegény.
Annyiszor zártam ki és be én.
Eleinte csak halkan kopogott,

beosont, s csendben hallgatott
egy-egy bűn vagy egy-egy gondolat.

De minél többször járta az utat,
annál követelőbb lett, s szertelen,

vad indulattal uralkodni akart a szívemen.
S mindig kisebb volt az erő, mely ellenállt,

s bent mindig nagyobb és nagyobb térre talált.
És én engedelmes alázatosságban

megnyugodtam e rút rabszolgaságban.
Mindig kinyitottam a szívem ajtaját.

De egyszer jött a Mester, és megnézte a zárt,
és megkérdezte, utálom-e a bűnt.
Nekem ez nagyon különösnek tűnt,
hiszen a zsarnokot mindenki utálja,

és megszabadulni, ez volt a szívem vágya!
„Gyermekem! Úgy ne toljad félre a zárt!”
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Többet nem beszélt, nem kérdezett, nem várt.
Sietett tovább a szíveket vizsgálni,

nem volt hajlandó a szívemben megállni.

Az ajtóra toltam a kopott reteszt.
Ekkor láttam, hogy az egy kis kereszt,

mely tündökölni kezdett fényesen.
De felcsattant a kopogás élesen!
S eltűnt lassan, tompulva a fény.

Ijedten, félénken bújtam meg én.

Vajon mi lesz? A dörömbölés erősbödött,
s kint valaki dühösen felnyögött.

Mi ez? „Nyissad ki hát az ajtót rögtön!
Nem lehet a szíved bezárt börtön!

A vágy van itt, a régi jó barát!”
Hallgatok. S nem tárom fel a szívem ajtaját.

Az mind dühösebben dörömbölni kezd,
s én félő szívvel nézem a reteszt.

Az íme, újból, lassan fényleni kezd, és én
nagy űrt érzek a szívem belsején.

Most először! Ez vajon mi lehet?
Imára kulcsolom lassan a kezemet.

A dörömbölés vadul erősbödik.
A szenvedély az, mely most kint küszködik

a fénylőn ragyogó retesz erejével,
és próbálkoznak most már kettesével.

Majd jönnek sorba: jön az élvezet,
a harag, a bírvágy és a gyűlölet.

A káröröm, a düh, az indulat,
a féltékenység s a rossz hangulat.
Az étvágy, a pénz, a szórakozás,
az irigység, a bú, az unatkozás...

S ki tudná felsorolni mind e tarka sort,
mely kopog, dörömböl, és az ajtóra ront
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szüntelen agresszív kitartással,
s beszél, kiabál lázas unszolással.

Vad, bősz dörömbölés a szívem ajtaján!
Remegve húzódom meg. Kibírja talán

a retesz, a zár, mit Jézus szerkesztett oda?
De az sem volna már csoda,

ha betörne. Hisz annyira kopott szegény!
Annyiszor zártam ki és be én.

Magam sem hittem: a retesz ellenáll,
s a bűn odakünn bármit kiabál.

Bízni kezdek a fénylő reteszben,
a Jézusomtól nyert csodás keresztben!

A szívemben érzett hatalmas űr kiált,
és felfokozza a halkan szőtt imát.

Zsolozsma száll föl az egek Urához.
A bűn odakünn már hiába kiáltoz.
A retesz fénylik, ragyog, tündököl!

De ím, nem is dörömböl már a bűn-ököl.
Mély csend lett, áhítatos, szent magány.

Ilyen a menny előcsarnoka talán?

Egyszer csak halk nesz kopogása kél.
Valaki szerényen bebocsátást kér.

A zár most még inkább tündökölni kezd,
és egy láthatatlan kéz eltolja a reteszt.

Bátor lélekkel az ajtóhoz megyek.
Kitárom! – S mit látok? Hatalmas egek!

Egy fényes sor vonul be csendesen.
Egyiket, másikat fel is ismerem.
Ez itt a béke, ez a nyugalom.
Itt jön a derű és a vigalom,

a hűség, jóság és a szeretet,
a vigasztalás, mely szárít könnyeket.

Szelídség, alázat, kitartás, tűrés,
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könyörület s egymást megbecsülés.
Ó, mily sor! S ezt nélkülöztem én?

De ím, a sor legeslegvégén
jön maga az Úr, a drága Mester

egy fénylő, ragyogó, szent kereszttel.
S akkor látom, hogy az az én keresztem,
és az ajtón Őt is csendben beeresztem.

Ekkor betelt a szívem minden kis zuga,
most már bent maradt az ég és föld Ura.

Gyerekszáj 
Mi a szeretet?

„Amikor nagyinak 
begyulladtak az ízületei, 
nem tudott már előreha-
jolni, hogy kifest hesse a lá-
bán a körmét. Most min-
dig a nagypapa festi a 
nagyi körmét, pedig neki 
is ízületi gyulladása van. 
Ez a szeretet.” 
(Emma, 8 éves)

„A szeretet olyan, mint 
amikor egy kicsi öreg 

néni és egy kicsi öreg bá-
csi még mindig barátok, 
még azután is, miután jól 
megismerték egymást.” 

(Zsombi, 6 éves)

„A zongoravizsgámon egyedül voltam a színpadon, és 
 nagyon féltem. Odanéztem a közönségre, és apu ott mosoly-

gott és integetett. Csak ő mosolygott. Ezután már 
nem féltem.” (Annabella, 8 éves)

„Amikor szeretsz 
valakit, sokat pislogsz, és 

apró csillagocskák jönnek ki 
belőled.” (Szilvi, 7 éves)
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„Amikor szeret va-
laki, akkor máshogy 
mondja ki a neved. Vala-
hol érzed, hogy az ő szá-
jában biztonságban van 
a neved.” (Zétény, 4 éves)

„A szeretet az, ami ka-
rácsonykor a szobában 
van. Ha egy pillanatra 

abbahagyod az ajándékok 
kicsomagolását, akkor 

lehet meghallani.” 
(Panka, 7 éves)

„A szeretet az, 
amikor a ku-
tyusom meg-
nyalja az ar-
com akkor is, 
ha egész nap 
nem foglal-
koztam vele.” 
(Patrik, 7 éves)

„Szeretet az, 
ami megnevet-
tet, amikor 
 fáradt vagy.” 
(Lili, 4 éves)

„Ha nem gondolod komolyan, 
 akkor nem is kéne kimondanod, 
hogy szeretlek. De ha komolyan 
gondolod, akkor szerintem sok-

szor ki kell mondani. Az emberek 
 hamar elfelejtik.” 
(Emília, 8 éves)

„A mamim jobban 
szeret engem min-

denkinél. Senki más 
nem ad nekem esti 

puszit, mielőtt 
elalszom.” 

(Nándi, 6 éves)

„A szeretet az, ami-
kor egy lány beköl nizi 
magát, a fi ú pedig bo-
rotválkozó arcszesz-
szel bekeni magát, az-
tán elindulnak, hogy 
szagolgassák egymást.” 
(Regő, 5 éves)

„Ha jobban sze-
retnél szeretni, 

akkor egy olyan 
baráttal kezdd, 

akit utálsz.” 
(Nikolett, 6 éves)
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Ki vagyok én?

Notórius visszaeső? Halálra méltó bűnös? Botladozó kép-
mutató? Tűzből kikapott fadarab? Megváltott gyermek? 
Jézus barátja? Örökös?

A mikor az ember úszik a kegyelemben, úgy gondolja, min-
den rendben a hitéletében, erősnek, megingathatatlan nak 

érzi magát, akkor lecsap a Sátán hirtelen és váratlan. Bizony 
ha vértezetlenül talál, eléri a célját. Elég, ha egy „pillanatra” le-
vesszük a szemünket Jézusról, ha a magunk erejében bízunk, 
ő máris támad. 

A minap ez történt velem. Engedtem az indulataimnak, 
harag gyúlt a szívemben. Ösztönösen felkiáltottam: „Jézus, 
segíts!”, de nem fogtam meg a kezét, hanem utat adtam a ke-
sergésnek, dühnek. Ha ember fi a látta volna az arcom, biztosan 
azt látta volna, hogy villámokat szór a szemem. Nem tartott 
sokáig, de a hatása annál inkább. 

Nagyon elszégyelltem magam, és csak álltam értetlenül: 
hogyan történhetett meg ez velem? Szomorúan rebegtem el 
egy pár szavas imát este, és lefeküdtem. Reggel ébredés után 
tudtam, hogy nem kaphatok nyugalmat, békét, csakis Isten 
jelenlétében. 

Amikor az ember szomorú, tudja hogy bűnös, hogy szomo-
rúságot okozott mennyei Atyjának, csak csendben, az orca piru-
lásával, őszinte megbánással tud térdet haj tani.

 „Atyám, tudom, hogy vétkeztem... Azt is tudom, hogy Jé-
zus megvál totta az életemet a Golgotán... Azt is tudom, hogy 
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te  szereted botladozó gyerme-
kedet, szüksé gem van megbo-
csátó kegyel medre!”

És amikor érzi az ember az 
Atya ölelő karját, és hallja a 
hangját: „Jöjj, gyermekem, az 
én nyugodalmamba... eredj el 
békességgel”, akkor a szeretet 
átjárja a szívet, és megnyug-
szik a lélek. Amikor megtör-
ténik a gyógyulás, akkor már 
nincs akadálya a dicséretnek.

 Szabad folyást engedtem 
a szívemből kitörő örömnek, 
és szavakkal, énekkel dicsér-
tem az Urat, aki kegyelem-
mel és irgalommal veszi körül 
a bűnbánó bűnöst! Csodála-
tos, hogy megtapasztalhattam: „Este bánat száll reád, reg gelre 
öröm.” 

Jó dolog az Úrral járni és a nemes harcot megharcolni az 
Ő erejével. Sátán, a legyőzött ellenség ilyenkor kullogva távo-
zik. Hála Istennek, hogy Szentlelke által munkálja bennünk 
a jót, az igazat, és nem hagy bennünket a mocsárban, a hínár-
ban, hanem elvisz az Ő dicsőségétől ragyogó virágos rétre. 

„Ha megvalljuk bűneinket... megbocsátja... és megtisztít...” 
(1Jn 1:9) „Örüljünk és örvendezzünk a mi szabadító Istenünk-
ben, mert ahol a Lélek, ott a szabadság!” Ámen! ♦ 

S. Erzsébet

Csodálatos, hogy 
megtapasztalhat-
tam: „Este bánat 

száll reád, reggelre 
öröm.” 

Jó dolog az Úrral 
járni és a nemes 

harcot megharcolni 
az Ő erejével. 
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Ti küldtétek
Szólásmondások 
Stefanics Irénke gyűjtéséből

Gonosz hírnek gyors a szárnya.
 Akit a kígyó megmart, a gyíktól is fél.
Könnyű sebet ejteni, de nehéz gyógyítani.
 Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó.
Becsületet, szüzességet csak egyszer lehet elveszíteni.
 Két szomorú is vigasztalhatja egymást.
Egyik ésszel, másik kézzel dolgozik.
 A meztelent nem lehet kifosztani.
Maga alatt vágja a fát.
 Kis lyuk a torok, mégis egész falut elnyelhet.
A nagy konyha megeszi a kis boltot.
 A kis hangyáról is lehet példát venni.
A szem mindent lát, csak magát nem.
 Megtalálta a zsák a foltját.
Két dudás egy csárdában, két asszony 

egy konyhában nem fér meg.
Drágán szerzett öröm ürömmé válik.
 Amire szükség nincs, egy garasért is drága.
Drága konyha a patika.
 Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.
Olyan az élet, mint a hold: néha telik, néha fogy.
 Léleknek imádság, testnek étel kell.
Amikor az Isten nyulat teremtett, 

bokorról is gondoskodott.
Szépség a jósággal Istennek nagy adománya.
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Hol található a boldogság?
Nem 

a hitetlenségben

Voltaire a legkiemelkedőbb hitetlen 
volt. Ezt írta: „Bárcsak sose születtem 
volna!”

Nem 
a pénzben

Jay Gould amerikai  milliomos haldok-
lásakor ezt mondta: „Azt hiszem, én 
vagyok a földön a legszerencsétlenebb 
 ördög.”

Nem az 
istentelenségben

Th omas Payne utolsó pillanataiban így 
kiáltott fel: „Ó, Uram, segíts rajtam! Is-
te nem, segíts rajtam! Jézus Krisztus, segíts 
rajtam!”

Nem 
az élvezetekben

Lord Byron, aki mindennap úszott 
a gyönyörben, ezt írta utolsó születés-
napján: „Napjaim sárga lapok. Az élet 
virágai és gyümölcsei eltűntek. Csak 
a férgek, az üszög és a bánat az enyém.”

Nem 
a hatalomban

Napóleon Szent Ilona szigetén a szám-
űzetésben ezt írta: „Nagy Sándor, Cae-
sar, Nagy Károly és én birodalmakat 
alapítottunk. De mire alapoztuk azo-
kat? Erőszakra! – Jézus Krisztus 
a  szeretetre alapozott, és ma milliók 
halnának meg érte.”

Hol található 
a boldogság?

Jézus mondta: „Ismét meglátlak majd 
 titeket, és örülni fog a szívetek, és 
örömö töket senki sem veheti el tőletek.” 
(Jn 16:22)
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Gyógyvizeink
Celldömölk és környéke

► Celldömölk, Vulkán Fürdő
A Dunántúl nagyobb tájegységei között találjuk Kemeneshá-
tot. Itt látható a Ság hegy – ami egy tanúhegy a maga kb. 280 
méteres magasságával. Valamikor régen itt tűzhányó lehetett. 
Ma is látható a lávafolyam nyoma, ami egy bazalt- és tufata-
karót alakított ki a hegy belsejében. A Kemeneshát lankái kö-
zül hirtelen emelkedik ki. Amikor felérünk a „csúcsra”, akkor 
láthatjuk, hogy egy mély kráter húzódik lent a „mélyben”. Te-
raszosan alakult ki az idők folyamán a hegy belseje, így lehe-
tőség nyílt arra, hogy zenei találkozók színtere legyen. Olyan 
kitűnő a hangzás odalentről, hogy még kb. 6 km-re is lehet 
hallani a csodaszép zenét. 

A hegy környékén három termálfürdő található.
Közvetlenül mellette láthatjuk a Vulkán Gyógy- és Élmény-

fürdőt, ami 2005 őszén nyitotta meg kapuit. A gyógyfürdő 
Celldömölk külső kerületén, Sárvártól 15 km-re, Szombat-
helytől 45 km-re és Pápától 30 km-re található.

A gyógyvíz összetétele: nátrium-hidrogén-karbonátos, nát-
rium-kloridos hatású lágy víz, ami kalciumot, magnéziumot 
és fl uoridokat is tartalmaz. Mozgásszervi panaszok enyhítésére 
és betegségek kezelésére alkalmas. A víz hőmérséklete 33–37 
Celsius fokos.

A fürdő gyönyörűen parkosított, és a külső medencéiből 
gyönyörködhetünk a Ság hegy fantasztikusan szép panorá-
májában.
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► Mesteri gyógyfürdő
Celldömölktől 7 km-re, Sárvártól 15 km-re található ez a csa-
ládias hangulatú, kedves kis gyógyfürdő és barlangfürdő. 

1964-ben egy fúrást követően 72 Celsius fokos víz tört fel 
1800 méter mélységből, ami kalcium-magnézium-hidrogén-
karbonátos termálvíz. A víz nagyon kedvezően befolyásolja 
a reumás és egyéb mozgásszervi panaszokat. Magas a szénsav-
tartalma, ezért vérkeringési problémákra is kitűnő.  Gyönyörű, 
parkosított környezetben áll, távol minden zajtól. Nagyon jó 
kikapcsolódási hely. Rengeteg fajta növény található itt a kör-
nyéken. Igazi felüdülést nyújt az idelátogatóknak. 

A gyógyvíz hatékony az alábbi betegségek kiegészítő keze-
lésében: porckopás, ízületi bántalmak, húzódás, rándulás, fi -
cam, reumatikus panaszok, derékfájás, stressz, túlterheltség, 
magas vérnyomás és vérkeringési zavarok esetén.

▲ Ság hegy. Fényképezte: Th aler Tamás
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► Borgáta Termálfürdő
Celldömölktől 8 km-re, Sárvártól 15 km-re található ez a kis 
 település, amit termálfürdője tett ismertté. A Kis-somlyó  hegy 
lábánál, mintegy háromhektáros, parkosított környezetben ta-
lálható ez a családias fürdő a maga 28–36 fokos vízével. Na-
gyon jó infrastruktúrával várja a vendégeket.

Vas megye különösen gazdag termál- és gyógyvizekben. 
Érdemes kipróbálni őket. A megye egyéb csodás látnivalói 
mellett érdemes a gyógyvizeit is megismerni. ♦

●  ●  ●

Kreatív feladatok
Színezőlapok

A mellékelt színezőlapokat színezd ki, a négyzeteket 
vágd ki, majd ragaszd fel egy-egy 15x11 cm-es karton-
lapra. A kartonlap hátuljára néhány bátorító mondatot 
írhatsz, és elküldheted valakinek, akinek örömöt szeret-
nél szerezni.
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Asztali tolltartó készítése

Fogj egy üres konzervdobozt. Szedd le róla a címkét, mosd el 
alaposan. Tapétamaradékból vagy textilanyagból vágj ki ak-
korát, hogy tökéletesen befedje kívülről a dobozt, és ragaszd 
rá. Díszítheted csipkével, gombbal, kis matricával,  szalaggal, 
zsineggel, rafi ával. Belsejébe vágj ki fi lcből egy kör alakot, hogy 
amikor beleteszed a tollat, a ceruzát, ne koppanjon. A pere mét 
leragaszthatod textilből kivágott csíkkal.

A tolltartók

Őszike_2021_01_belív_orsi.indd   83Őszike_2021_01_belív_orsi.indd   83 2021. 02. 11.   16:11:022021. 02. 11.   16:11:02



84  │  ŐSZIKE FÜZETEK • BÍZVA NÉZZ ELŐRE!    

Hogy érzem 
magam a bőrömben?

H iába érzem azt, hogy gon-
dolkodásomban, terveim-

ben életem legszebb szakaszá-
ban járok (mondjuk a húszas 
éveim végén), azért sok min-
den bennem és körülöttem 
azt súgja: elég sok 
x-en túljutot-
tál már... En-
nek  ellenére ed-
dig még sose 
g o n d o l t a m 
arra, hogy én 
öreg lennék. 

Végül is úgy 
g o n d o l o m , 
hogy az öreg-
ség egy aján -
dék.

Időnként én 
is kétségbe-
esem, amikor
fáj a hátam, no, meg a fájó 
térdem miatt. És gyakorta
meghökke nek azon a nőn is, 

aki visszanéz rám a tükörből, 
de nem so káig gyötrődöm 
emiatt.

Sohase cserélném el az én 
szerető férjemet, az én csodá-
latos családomat a kevésbé 

ősz hajért vagy 
egy  ránctalan 
arcért. Ahogy 
korosodom, 
 egyre kedve-
sebb  lettem a 
magam  szá-
má ra, és ke-
vésbé  kri tikus
ma ga mma l, 
sőt, má sokkal 
szem ben is. 

A saját ba-
rá  tommá vál-
tam. Nem to-
lom le maga -

mat, ha picit több süteményt 
eszem a kelleténél, vagy nem 
vetem be az ágyat, vagy meg-
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Hálás vagyok Isten-
nek, hogy még élek. 

De sokszor voltam 
nálam fi atalabb 

barátom, ismerő-
söm temetésén. És 
én még itt vagyok. 

Hogyne örülnék 
 ennek?
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veszem azt a bizonyos elekt-
romos habverőt, amire  semmi 
szükségem nincs, de olyan jól 
néz ki. Úgy érzem, minden 
okom megvan arra, hogy bol-
dog legyek. 

Hálás vagyok Istennek, hogy 
még élek. De sokszor voltam 
nálam fi atalabb bará tom, is-
merősöm temetésén! És én 
még itt vagyok. Hogyne örül-
nék ennek?

Ki törődik azzal, hogy éj-
félig olvasok, vagy játszom a szá-
mítógépen?

Természetesen tudom, hogy 
időnként feledékeny vagyok. 
És hát van is néha mit elfelej-
teni az életből. De azért a leg-
fontosabb dolgokra még em-
lékszem.

Hát igen, az életem során 
azért összetört néhányszor a 
szívem. Hogyne tört volna 
meg, amikor elveszítesz vala-
kit, akit szerettél, amikor egy 
gyerek szenved, vagy elüti a ku-
tyádat egy autó? De a meg-
tört szív az, ami erőt ad, meg-
értést és részvétet kelt.

Egy olyan szív, mely sosem 
szenvedett, érzéketlen maradt 

minden iránt, az  sosem fog 
örömöt érezni.

Én boldog vagyok, hogy 
elég sok évet megéltem. Nem 
bánom azt sem, hogy itt-ott 
egy kicsit mélyülnek azok a 
ráncok. Biztosan a sok neve-
téstől. Olyan sokan vannak, 
akik talán soha nem nevet-
tek. Olya nok, akik nem ér-
hették meg, hogy ősz haj szá-
laik legye nek.

Ahogy múlnak az évek, 
úgy egyre könnyebb pozitív-
nak lenni. Egyre kevesebbet 
kell törődni azzal, mit gon-
dolnak mások. Egyébként is, 
kit érdekel?

Nos, elmondhatom: nem 
bánom, hogy öregszem. Sza-
baddá tesz. Örömtelivé. Bár 
szeretnék örökké élni, de nem 
itt, ezen a földön, ezért amíg 
itt vagyok, nem fecsérlem 
olyanra az időmet, ami lehúz, 
ami szomorúvá tesz. Készü-
lök az örök életre – hogy az én 
drága barátommal, Jézusom-
mal örökre együtt lehessek. ♦
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Valami, ami fontosabb 
a győzelemnél

É vekkel ezelőtt a seattle-i paralimpiai játékokon kilenc 
atléta felállt a 100 méteres futás startvonalához. A pisz-

tolylövés felhangzásakor elkezdődött a verseny, ahol bár nem 
mindenki a lábán futva, de a cél felé törekedett a beérkezés és 
a győzelem reményében.

A nagy igyekezetben egyszer csak az egyik fi ú elesett a sala-
kon, és jó néhányat bukfencezett, majd elkezdett sírni. A töb-
bi nyolc versenyző hallotta a sírást, lelassított és hátranézett. 
Majd mindegyikük megállt és visszafordult. Az egyik Down-
kóros lány leült mellé, megpuszilta őt, és megkérdezte, hogy 
jobban érzi-e magát. Segítettek neki felállni, majd mindnyájan 
összekapaszkodtak, és együtt sétáltak át a célvonalon. Ekkor 
a stadionban a nézők felálltak, és percekig tapsoltak.

Mit üzen ez a történet nekünk? Valahol legbelül tudjuk: 
a legfontosabb dolog az életben nem az egymás felett aratott 
győzelem. Mert ha csak a mindenáron való győzni akarás  lenne 
a célunk, akkor önzővé válhatunk. Könnyen megtörténhet, 
hogy lenézzük a gyengébbet, és kimarad az életünkből az együtt-
érzés, a szeretet, a másikra fi gyelés. 

Az életben sokkal örömtelibb, ha másokat is győzelemhez 
tudunk segíteni, még annak árán is, ha emiatt a saját dicsősé-
günkről kell lemondani.

Egy gyertya nem veszít semmit akkor sem, ha meggyújt egy 
másikat. ♦
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A belső boldogság

E gy 92 éves idős bácsi szépen megfésülködött, megborot-
válkozott, felöltözött, és reggel 8 órakor elindult az idő-

sek otthonába.
85 éves felesége nemrég hunyt el, és ezért ő úgy érzi, muszáj 

elhagynia közös házukat.
Az idősek otthonának előterében várakozik, és ránk moso-

lyog, amikor azt mondjuk neki, kész a szobája.
Miközben a lift felé tartunk, röviden elmondom neki, mi-

lyen is az ő kis szobája, elmesélem, milyen színű a függöny és 
az ágytakaró.

– Nagyon tetszik! – lelkendezik, mint egy 8 éves kisgyerek, 
aki most kapja meg élete első kerékpárját.

– Kedves Mihály, még nem is látta a szobát, várjon egy ki-
csit.

– Az nem baj – közli –, a boldogság nem valamitől függ. 
A boldogságot én választom. Az, hogy a szoba tetszik-e, vagy 
sem, nem a bútoroktól függ, vagy a dekorációtól, hanem attól, 
hogy én hogyan akarom azt látni. Én már a fejemben eldön-
töttem, hogy a szoba tetszeni fog. A döntésemet minden reg-
gel az ébredésemnél hozom. Dönthetek úgy, hogy a napomat 
az ágyban töltöm, és számolom, hány testrészem nem műkö-
dik, mely részeim fájnak, vagy köszönetet mondhatok Isten-
nek, hogy még látok, tudok járni, és meghallom, amit mon-
danak nekem. 

Szóval minden nap egy ajándék. Minden nap azokra a szép 
emlé kekre koncentrálok, amelyeket az életem során gyűjtöt-
tem össze. ♦
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