
Változtass az életeden! Változtass a Világon!

Húzzátok a 
Harangokat!
Karácsony van!

a karácsonyi csillag
Szívből jövő ajándék

Egy nagyon személyes dilemma
Választások az életben



A  s z e r k e s ztő  ü d vö z l et e
szül et é snapi  ün n ep ség

Eddigi életemet az északi féltekén töltöttem és ennek 
eredményeként a hőmérsékletcsökkenés és a rövidebb 
nappalok érkezését a bioritmusom automatikusan a 
Karácsony közeledtével azonosítja. 

Mindent imádok a Karácsonyban. A színeket, a 
villogó fényeket, az ajándékokat, a karácsonyfákat, az 

illatokat, az egymásra mosolygó idegeneket és a szeretteimmel töltött időt. A 
legtöbb karácsonyi zene gyönyörű, és elismerem, hogy még a bevásárlóközpon-
tokban játszott vagy a rádióban megszólaló giccsesebb dalokat is szeretem. 

Habár egész életemben ismertem Jézust, mostanában, még nem sikerült rá-
jönnöm miért, valahogy jobban magával ragad a karácsonyi sürgésforgás. Sajnos 
a korábbi évekhez képest kevesebb figyelmet szenteltem annak, hogy megtalál-
jam, Jézus vajon miként szeretné, hogy születésnapját eltöltsem. A Biblia sem-
milyen útmutatást nem nyújt erre, bár van egy Ige, akár erre vonatkoztathatunk. 
„Menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle azok-
nak is, akiknek nincs, mert a mi Urunknak szent napja ez. Ne bánkódjatok, 
mert az ÚR előtt való öröm erőt ad nektek!”1

Szerintem Jézus, aki földi élete során egy alkalommal a vizet borrá változ-
tatta,2 azt akarná, hogy jól érezzük magunkat. És ahogyan saját fáradságát fél-
retette, hogy elérje a szükséget szenvedőket, tőlünk is elvárja, hogy törődjünk 
a magányosokkal, a betegekkel és az idősekkel és szeretné, hogy minél több 
embernek mutassunk könyörületességet. Ha ennek a tanácsnak mindkét részét 
megfogadjuk, valószínűleg olyan módon fogjuk ünnepelni ezt a születésnapot, 
ami az ünnepeltnek leginkább tetszik.

Nagyon boldog Karácsonyt kívánok!

Samuel Keating
Ügyvezető Szerkesztő

1. Nehémiás 8:10

2. Lásd: János 2:1-11

További léleképítő kiadvá nyok kal 
kapcsolatban, kérjük írj az alábbi címek 
valamelyikére:

www.activated.org

Activated Magazin
Pf. 949.
Budapest 1463
Hungary
Email:  activated@activated.org
www.activated.org

Activated Europe 
Bramingham Pk. Business Ctr. 
Enterprise Way 
Luton, Beds. LU3 4BU, United Kingdom 
+44 (0) 845 838 1384 
Email: activatedEurope@activated.org 

Activated Ministries 
P.O. Box 462805 
Escondido, CA 92046–2805, USA 
Toll-free: 1–877–862–3228 
Email: info@actmin.org 
www.activatedonline.com

SzerkeSztő Samuel Keating 
Grafika                   Gentian Suçi

www.auroraproduction.com
© 2013 Aurora Production AG.   
Minden jog fenntartva.
Ha másképp nincs jelölve, az Activated 
magazinban szereplő minden szentírási 
idézet a Magyar Bibliatársulat vagy a Károli 
Gáspár által fordított változatból származik. 
(© a Magyarországi Református Egyház 
Kálvin János kiadója - 2000)
Ez alól kivételt képeznek a JKBF rövidítéssel 
ellátott idézetek, amelyek a Jakab Királyi 
Bibliából, közvetlenül angol nyelvről lettek 
lefordítva.

A-HU-MG-AM-155-X

2



Mindig is szerettem a mikulásvirág 
haragoszöld és piros színeit és valószínűleg 
ezeknek a színeknek köszönheti, hogy a karácsony 
népszerű díszítőelemévé vált. De a történet ennél 
sokkal érdekesebb…

Egy mexikói legenda szerint a XVI. században 
egy Maria nevű fiatal parasztlány egyik karácsony 
alkalmával nagyon kétségbeesett, mert nem tudott 
ajándékot hagyni Jézus bölcsőjénél a falu templomá-
ban. A kápolna felé tartva, miközben azon kesergett, 
hogy szegénysége miatt semmit sem adhat Megvál-
tójának, összetalálkozott unokatestvérével, aki meg-
próbálta felvidítani. Elmondta, hogy ha a szívéből 
ad Jézusnak, mindegy milyen szerény az ajándék, az 
Úr örömmel fogadja majd. 

Felvidulva az ötlettől Maria a kápolna körül nyí-
ló gyomokból és mezei virágokból csokrot készített. 
Nem volt nagy ajándék, de Maria imádkozott, hogy 
mégis sikerüljön átadni általa, amit szívében érez. Az 
oltár felé tartva néhány ember megszólta, kijelentve, 
hogy nem adhat gazokat a Szent Kisdednek.

Maria azonban nem hagyta eltántorítani magát. 

Az oltárhoz lépett és elhelyezte csokrát a Betlehem-
ben. A legenda szerint a gazokból összeállított cso-
korból piros virágok fakadtak és a gyülekezet tagjai 
váltig állították, hogy egy karácsonyi csoda szemta-
núi voltak. A történetnek köszönhetően, illetve a vi-
rágzás ideje miatt Mexikóban a „flor de Noche Bue-
na”-ként, azaz a Karácsonyi virágként vált ismertté. 

A Ferences rendi szerzetesek a XVII. században 
karácsonyi ünneplésük részévé tették a virágot. A vi-
rágok és levelek alakja a betlehemi csillagra emlékez-
tetnek, ami a napkeleti bölcseket Jézus szülőhelyé-
hez vezette. A piros levelek Krisztus vérét jelképezik, 
a zöld levelek pedig az örök élet reménységét. 

Érdekes, hogy ez az egyszerű élénkpiros és zöld 
növény milyen történetet rejt magában. Érdemes 
utánanézni, hogy mi rejlik a különböző karácsonyi 
hagyományok mögött. Emlékezzünk, hogy Isten a 
legszerényebb próbálkozást is a Szeretetét hirdető 
tüzes virággá változtathatja.

Susan Davis non-profit munkával és 
írással foglalkozik. ■

A Karácsonyi 
csillag
Írta: Susan Davis
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A Karácsony öröme éri-
ntse meg lelked, a harang 
szavával, a kórus énekével vagy a 
szív csendjével. Ünnepeljünk! Jézus 
megszületetett!

A világot megtöltik a Karácsony han-
gjai. Ha külső füleiddel figyelsz, ka-
rácsonyi dalokat, harangzúgást, ne-
vetést és egy-egy magányos szipogást 
hallhatsz. Ha a belső füleddel figyelsz, 
hallani fogod az angyalok szárnyának 
suhogását, a belső várakozás csendjét, 
a legmélyebb csend szent hangját és az 
örök Ige vibráló suttogását.

A világot megtöltik a Karácsony 
látványai. Ha külső szemeiddel fi-
gyelsz, feldíszített fákat, fényes csilla-

gokat, égő gyertyákat és Betlehemeket 
fogsz látni. Ha belső szemeiddel fi-
gyelsz, megláthatod a Betlehemi csilla-
got saját szívedben. 
– Anna May Nielson írása alapján

Zengjetek harangok, boldogan   
 zengjetek,
Hirdessétek a világnak Jézus hatalmát,
Nagy hanggal hirdessétek    
 mindenkinek,
Eljött az Úr, eljött az élet.

Zengjetek harangok, távol és közel,
Hirdessétek a világnak, Jézus jövel.
Mondjátok el a jó hírt kicsinek és   
 nagynak,
mondjátok el minden földi hanggal.

Zengjetek harangok, hangosan és   
 hosszan,
hirdessétek az édes üzenetet,
Jöjjetek emberek, énekeljetek,
Adjátok tovább a várt szeretetet.
- Minna Louise Hohman1

Egy álmos, csillagos este kései órái-
ban az angyalok felgöngyölítették 
az eget, ahogyan mi emberek egy 
csillogó karácsonyi ajándékot bon-
tunk ki. A mennyekből áradó öröm 
és csillogó fények között énekelni 
kezdték a Jézus születését hírül adó 
üzenetet. A világra eljött a Megvál-
tó! Az angyalok „Jó Hírnek” hívták, 
és az is volt. 
– Larry Libby

Szóljon a zene Karácsonykor…
Szóljon az öröm és újjászületés   
 trombitája,
Mindenek dallal a szívükben
hozzuk a békét földünkre.
Nem elég, hogy Krisztus megszületett
a csillag fényében
és a föld szent reggelre ébredt,
Szívünkben is születnie kell
mielőtt trónjára léphetne,
és elhozza a szeretet és jóság napját,
a krisztusi testvériség uralmát.
- Mary T. Lathrop ■

Húzzátok a 
harangokat!

1. Minna Hohman karácsonyi dalának 

fenti fordítása Peter J. Wilhousky “A 

harangok éneke” című dala (1936) 

nyomán készült, aminek alapját az 

ukrán Mykola Leontovics „Shchedryk” 

című újévi éneke adta.
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Írta: Chris Hunt

Gábriel angyal: „Az angyal ezt mondta 
neki: “Ne félj, Mária, mert kegyelmet 
találtál az Istennél! Íme, fogansz méhed-
ben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.” 
(Lukács 1:30-30)

A pásztorok: „Pásztorok tanyáztak azon 
a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek 
éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala 
megjelent nekik, körülragyogta őket az 
Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt raj-
tuk.” (Lukács 2:8-9)

A kitalálós játékok egyik fajtájában az éppen soron lévő játékos megpróbálja némán elmu-
togatni a többieknek, hogy ő kicsoda. Az első Karácsony játékosai valahogy így nézhettek ki:

[Döbbenten és kissé aggódva]
Mária: „Az angyal belépve hozzá [Mári-
ához] így szólt: “Üdvözlégy, kegyelembe 
fogadott, az Úr veled van!” Mária meg-
döbbent ezekre a szavakra, és fontolgat-
ta, mit jelenthet ez a köszöntés.” 
(Lukács 1:28-29

[Higgadt és megnyugató]

[Repesve az örömtől]
A még meg nem született Keresztelő Já-
nos, anyja, Erzsébet méhében: „Amikor 
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, 
a magzat repese az ő méhében; és betelék 
Erzsébet Szent Lélekkel;” (Lukács 1:41)

[Örömmel]

Erzsébet: „Megtelt Erzsébet Szentlélek-
kel, és hangos szóval kiáltotta: “Áldott 
vagy te az asszonyok között, és áldott a 
te méhed gyümölcse!” (Lukács 1:41-42)

[Nagy elhatározással]

József: „Felment József is a galileai Názá-
retből Júdeába, a Dávid városába, amelyet 
Betlehemnek neveznek, … hogy összeír-
ják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott 
állapotban volt.” (Lukács 2:4-5)

[Megkönnyebbülve és boldogan]Mária: „és megszülte elsőszülött fiát.” 
(Lukács 2:7)

[Félve]

[Izgatottan]

Az angyalok: „És hirtelen mennyei sere-
gek sokasága jelent meg az angyallal, akik 
dicsérték az Istent, és ezt mondták: “Di-
csőség a magasságban Istennek, és a föl-
dön békesség, és az emberekhez jóakarat.” 
(Lukács 2:13-14)

[Kíváncsian]

A pásztorok, miután meghallották az an-
gyalok üzenetét: „Miután elmentek tőlük 
az angyalok a mennybe, a pásztorok így 
szóltak egymáshoz: “Menjünk el egészen 
Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is 
történt mindaz, amiről üzent nekünk az 
Úr.” Elmentek tehát sietve, és megtalálták 
Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kis-
gyermeket.” (Lukács 2:15-16)

[Nagylelkűen]
Isten: „Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.” (János 3:16)

Chris Hunt Nagy-Britanniában él és 
1999-es elindulása óta az Activated 
Magazin lelkes olvasója. ■

Karácsonyi 
kitalálósdi
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Mi jut az ember eszébe a ka-
rácsonyra gondolva? Bizonyára 
ajándékok, fenyőfák, fények, fagyaldí-
szek, finomságok, a gyermek Krisztus 
megszületése, a közelgő Újév vagy a 
régi esztendő vége és valószínűleg 
nagyon-nagyon sok karácsonyi dal. 

A rossztermészetű Scrooge Charles 
Dickens tollából származó jól ismert 
történetének számos feldolgozása vált 
ismertté 1843-as első megjelenése óta.1 
Sokak számára a történet egyenesen a 
Karácsony szimbólumává vált és bár a 
legtöbben ismerjük Ebenézer Scrooge 
fukarságát, kemény szívét és irigységét, 
milyen gyakran fordul elő, hogy saját 
életünkre is alkalmazzuk a történet ta-
nulságát?

A történet lényege, hogy a nyomo-
rult fukar egy sor kemény drámai válto-
záson át végül jobb emberré válik. Meg-

változása előtt a Karácsony által képviselt 
jellemvonások, a szeretet, adakozás, jó-
akarat, önzetlenség, jóérzés és törődés el-
lentéte volt. Lehet, hogy Scrooge a fukar 
emberek szélsőséges példáját mutatja be, 
talán a mindannyiunkban lakozó fukar-
sággal is párhuzamot vonhatunk. 

Mindannyiunkban lakik egy adag 
önzés, nem igaz? A célok néha elhalvá-
nyulnak, az eszmék feledésbe merülnek. 
Bizonyára mindenkivel előfordult már, 
hogy pillantásra sem méltattunk má-
sokat, vagy elmentünk egy nélkülöző 
mellett, mert túlságosan lefoglaltak saját 
dolgaink.

Nem kell megvárni, amíg az önzés a 
Scrooge személyében megismert mély-
ségekbe taszít minket, ahhoz, hogy vál-
tozást akarjunk. Nem lenne jó, minden 
Karácsony alkalmával őszintén számot 
vetni életünkről, a múlt viselt dolgairól, 
a jelen elfoglaltságairól és jövőbeli terve-
inkről, hogy megállapítsuk, mik váltak 
életünk legfontosabb részévé?

Az önzetlenség felsőfoka és netovább-

ja az volt, amikor Isten elküldte hozzánk 
a Fiát, hogy megtanítson a szeretetére és 
meghaljon értünk, örök váltságot aján-
lva bűneinkért. Karácsonykor az önzet-
lenség eme csodálatos ajándéknak az 
átadását ünnepeljük. Soha nem remél-
hetjük ennek visszafizetését, de Jézus 
azt mondta, hogy „a mennyiben meg-
cselekedtétek egygyel az én legkisebb 
atyámfiai közül, én velem cselekedtétek 
meg.”2 Minden kedves szó és minden 
szeretetben véghezvitt tett, amit nem 
azért hajtunk végre, mert így logikus 
vagy mert ez érdekeink ezt kívánják, ha-
nem mert segít valaki másnak, segíteni 
fog nekünk magunknak is, méghozzá 
gyakran a legváratlanabb módon.

Jézussal példaképünkként, remélhet-
jük, hogy a mi életünk is tükrözni fogja 
azokat a tulajdonságokat, amik az egye-
düli boldogságot jelentik, és amelyek 
segítségével igazán áldások lehetünk a 
körülöttünk lévőknek és jobb emberek-
ké válhatunk.

Tűzzük ki célul, hogy mostantól, 

Egy karácsonyi 
énEk

Írta: Natalie Anne Volpe

1. Lásd: http://charlesdickenspage.com/  

 carol.html.

2. Máté 25:40
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A Karácsonyra mindig kellemes időszakként gondoltam. Kedves, meg-
bocsátó, adakozó, egyszóval kellemes időszakként. Az egyetlen olyan 
időszak ez, amikor az emberek hajlandóak megnyitni amúgy szorosra 
zárt szívüket, és kicsit úgy tekinteni a többi emberre, mint utastársakra 
ezen a sírig tartó utazáson, nem pedig egy bizonyos faj teremtményei-
ként, akik egészen másfelé tartanak. – Scrooge unokaöccse, Fred, Charles 
Dickens, A Karácsonyi ének című novellájából

NéháNy külöNleges ajáNdék
Magabiztos kézszorítás a bizonytalan léleknek,
Egy kedves szó az eltévedteknek,
Meleg mosoly a csüggedteknek,
törődés az aggódó léleknek,
Együttérzés az elhagyottaknak,
igaz vigasz a gyászolónak,
Tisztelet mások méltóságának,
Védelem a lelkek jogainak,
Bizonyság a keresőnek
és Boldog Karácsony mindenkinek. 
- Ismeretlen szerzőtől

karácsoNyi lista
Karácsonyi lista
Kevesebb félelmet, több reményt,
Kevesebb falánkságot, több emésztést,
Kevesebb panaszt, több lélegzetet,
Kevesebb beszédet, több mondanivalót,
Kevesebb gyűlöletet, több szeretetet,
és minden jó a tiéd lehet.
- Svéd példabeszéd

Segíts, hogy Karácsonykor ne csomagoljak, pakoljak, dobozoljak, kötöz-
zek, ragasszak, borítékoljak. Segíts, hogy a Karácsonyt csomagolás nélkül, 
de bőségesen adjam tovább. Segíts, hogy színlelés nélkül osszam meg 
és éljem a Karácsonyt, boldogan, felelősségteljesen, fáradhatatlanul, 
önzetlenül, csillogó szemekkel. A Karácsony, amit megosztanak másokkal, 
mindig friss marad, egészen a következő érkezéséig.
—Linda Felver

és nemcsak Karácsonykor, időnként 
hátralépünk egy kicsit, hogy számot 
vehessünk életünkről, értékeinkről és 
megítélhessük, hogy mi motiválja tet-
teinket. Értékeljünk minden pillanatot, 
amíg még megtehetjük és használjunk 
ki minden lehetőséget, hogy segítsünk 
embertársainknak, mert a végén semmi 
más nem számít majd.

Natalie (1991-2011) rövid életé-
nek nagy részét Afrikában töl-
tötte, ahol a szülei számos hu-
manitárius projekt szervezéséért 
voltak felelősek és kiskora óta 
személyesen is részt vett mások 
megsegítésében. Ezt a 2006-ban 
írt cikket szülei, Gino és Clotil-
de továbbították, akik a mai na-
pig a Kongói Népi Demokratikus 
Köztársasában folytatják mun-
kájukat. További információk 
szolgálatukról az alábbi linken: 
www.familycare.org/network/
espoir-congo. ■
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majd rá és a Magasságos ereje árnyékozza be. Gábriel 
azt akarta ezzel mondani neki, hogy a gyermek és a ter-
hesség Istentől való és semmi köze nincs az emberhez.1

Egyértelmű, hogy ekkor Máriának döntenie kel-
lett. Teherbe fog esni az eljegyzési időszak alatt, mi-
előtt még a férjéhez költözne. Amennyiben beleegye-
zik abba, amit az angyal mond, a legjobb esetben is 
kétségbe fogja ejteni jövendőbeli férjét, súlyos csorba 
esik a jó hírén, szégyenbe hozza szüleit és családját és 
veszélybe kerül a helye a falu közösségében. Mária elfo-
gadta ezeket a következményeket, amikor azt mondat, 
hogy „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te 
beszéded szerint!”2 Ehhez a döntéshez óriási hit kellett!

A döntésnek valóban komoly következményei let-
tek. Józsefet rendkívüli módon feldúlta Mária terhes-
ségének híre. A Szentírásban azt olvassuk, hogy József 
ezeket az információkat „végiggondolta magában,”3 
azaz elmélkedett, gondolkozott róluk. A szóban forgó 
részben a „gondolkodásként” fordított eredeti görög 
szó jelentése „szenvedély, düh, fokozódó düh”. Sem-
mi oka nem volt, hogy ne azt gondolja, hogy Mária 
egyszerűen hűtlen volt hozzá és megszegte neki tett 
házassági fogadalmát, azaz paráználkodott. József egy 
hétköznapi férfi volt. Érthető, hogy dühös és csalódott 
volt.

A Bibliából azonban megtudjuk, hogy József igaz 
ember volt. Nem akarta nyilvánosan megszégyeníteni 
Máriát, így elhatározta, hogy csendben elválik tőle. 
Döntését követően történt, hogy álmot látott, ami-
ben egy angyal elmagyarázta neki, hogy a születendő 
gyermek a Szent Lélektől van és, hogy ne féljen fele-

Egy nagyon szEmélyEs 
dilEmma

1. Lásd: Lukács 1:35

2. Lukács 1:38

3. Máté 1:20

4. Lukács 9:35

5. Márk 1:1

6. Lásd: Titusz 2:13-14

József és Mária, Jézus földi szülei 
nagyon más világban nőttek fel a miénk-
től. Valószínűleg nagyon fiatalok voltak, 
amikor eljegyezték egymást. Abban az 
időben, az ókori Izraelben, ha egy férfi el 
akart jegyezni egy hajadont, egy levelet 
vagy egy darab pénzt, mindegy mek-
kora értékűt, adott neki, személyesen 
vagy egy közvetítő segítségével. Ezen 
kívül tanúk előtt határozottan ki kellett 
jelentenie, hogy szándékában áll elvenni 
a lányt feleségül. Az eljegyzés alkalmával 
állapodtak meg és készítették el a házas-
sági szerződést. Az eljegyzést követően 
a nő már hivatalosan a férfi feleségének 
számított. 

Máriát a Józseffel való eljegyzés 
és szerződéskötés után látogatta meg 
Gábriel arkangyal, hogy közölje vele, 
Isten fiát fogja hordani a méhében, 
aki a Mindenható Isten Fia lesz. Má-
ria megkérdezte, hogyan foganhatna 
ő, hiszen még szűz volt. Gábriel elma-
gyarázta neki, hogy a Szent Lélek száll 

Írta: Peter Amsterdam, átirat
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ségül venni Máriát. Józsefnek ezen a 
ponton döntenie kellett: Higgyen az 
álomnak? Máriához hasonlóan neki is 
hitre volt szüksége a helyes döntéshez. 
Isten megmutatta neki, hogy mit kel-
lene tennie, de a döntést neki kellett 
meghozni: Hinni fog Istennek és bízik 
Benne vagy sem? Hála Istennek meg-
volt a hite és bátorsága, hogy elfogad-
ja, amit Isten mutatott neki és aszerint 
cselekedjen.

József és Mária is hihetetlen sze-
mélyes dilemmával álltak szemben és 
döntésükkel mindketten erős hitről 
tettek tanúbizonyságot. Mindketten 
úgy döntöttek, hogy a kockázatoktól 
függetlenül Istent fogják követni, és 
döntésük eredményeként Isten őket 
használta fel, hogy beváltsa a világnak 
tett ígéretét. 

Persze senki sem tudja, hogy Mária 
pontosan hogyan is fogant meg, mint 
ahogyan azt sem tudjuk, Isten mi-
ként teremtette a világegyetemet. Azt 
viszont tudjuk, hogy Isten egy olyan 
embert teremtett, aki isteni és emberi 
természettel is rendelkezik, aki teljes-
séges Isten és teljességgel ember is volt 
egy személyben. Ilyen soha nem tör-
tént még és soha nem is fog. Lukács 
egyszerűen azt mondja, hogy a Szent 

Lélek, azaz Isten hatalma, szállt Mári-
ára és beárnyékolta őt. Ugyanezt a szót 
használta, amikor Jézus átváltozásáról 
írt, amikor hang hallatszott a felhőből 
ezt mondva: „Ez az én szerelmes Fiam, 
őt hallgassátok.”4 Isten lelke beárnyé-
kolta Máriát és megszületett a Kiválasz-
tott, az Isten-ember, Jézus Krisztus.

József engedelmességének volt kö-
szönhető, hogy Mária gyermeke Dávid 
fiaként született meg.5 Jézus, Isten Fia 
pedig engedelmeskedett Atyja akaratá-
nak és lehetővé tette az emberiség meg-
váltását.6

Előfordul velünk néha, hogy ne-
hezünkre esik engedelmeskedni Isten 
gyengéd noszogatásának. Amikor ilyen 
történik, emlékezzünk Máriára és Jó-
zsefre. Isten időnként arra szólít fel 
minket, hogy hit által elinduljunk és 
kövessük az Ő Lelkét, amerre vezet. Az 
eredményt nem tudhatjuk, de az biz-
tos, hogy jó lesz.

Peter Amsterdam és felesége, Maria 
Fontaine, a Family International ke-
resztény hitközösség vezetői.

Peter Amsterdam és felesége, 
Maria Fontaine, a Family 
International keresztény 
hitközösség vezetői. ■
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K a r á c s o n y i 
i m a

Ezen a Karácsonyon a szívemet 
adom neked, Jézus. Kérlek, gyere 
a szívembe és tölts meg feltétel 

nélküli szereteteddel, ami kiállja az 
idő próbáját.

Mindaz, amit Jézus földi 
tartózkodása alatt tett, 
rendkívül fontos lehetett, ahhoz, hogy 
Isten Fia lejöjjön miattuk ide. Amikor 
azonban megvizsgáljuk ezeket a fontos 
dolgokat, azt látjuk, hogy fizikai 
értelemben nem mindet mondhatjuk 
„fantasztikusnak”. Számos tettét, főleg 
a lelki átváltozásokat, nem kísérték 
harsonák. Sok tette, mint például 
bizonyságtevése Nikodémusnak,1 
vagy amikor megbocsátotta a parázna 
asszony bűneit,2 vagy beszélgetése a 
szamaritánus asszonnyal a kútnál,3 
egyáltalán nem tűnt kiemelkedőnek 
a fizikai világban. 

Természetesen látványosabb tette-
inek, mint amikor nagy tömegeknek 
tanított, sok embert gyógyított meg 
egyszerre vagy például, amikor öt-
ezer embernek adott enni,4 megvolt 

a maga ideje és szerepe. Jézus azonban 
sok időt és figyelmet szentelt olyan al-
kalmaknak, amikor szívből és mélyen 
tudott beszélni egy adott személlyel 
vagy kisebb csoporttal. 

A Bibliában Jézus több olyan élet-
megváltoztató csodájáról olvashatunk, 
amelyek az emberek lelkét érintették 
meg és nem sok idő vagy energia kellett 
hozzájuk. Jézus egyszerűen éppen ott 
volt, ahol lennie kellett, és hűségesen 
átadta az igazságot, a szeretetét, a ke-
gyelmét és a megbocsátást, ami felemel-
te az elcsüggedt lelkeket, az összezavart 
embereket vagy az elveszetteket. Legna-
gyobb ajándéka az a feltétel nélküli sze-
retet volt, ami reményt, fényt és igazsá-
got hozott az embereknek. 

Ha követjük Jézus példáját és törő-
désünket megpróbáljuk azokra irányí-
tani, akiknek leginkább szüksége van 
rá, mindegy milyen módon, akkor ez 
a Karácsony éppen olyan lesz, mint 
amilyennek Jézus szeretné. Minél in-
kább követjük példáját, annál gazda-
gabb lesz saját lelki életünk is. Minél 

inkább megpróbáljuk átadni szeretetét 
másoknak, annál könnyebben megért-
hetjük tervét saját életünkre is.

A legcsodálatosabb karácsonyi aján-
dék számára, ha hagyod, hogy használ-
jon téged szeretetének átadására. Ez egy 
olyan ajándék, amit saját képességeid-
től, anyagi helyzetedtől vagy egyéb el-
foglaltságaidtól függetlenül mindig ad-
hatsz. Ezt az ajándékot csak te adhatod 
át neki, mert ez saját szíved ajándéka.

Maria Fontaine és férje, 
Peter Amsterdam, a Family 
International keresztény 
hitközönség vezetői. ■

1. Lásd: János 3:1-21

2. Lásd: Lukács 7:37-38, 48

3. Lásd: János 4:1-29

4. Lásd: Máté 14:21
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1955-ben születettem, csupán 
tíz évvel a II. Világháború befejezését 
követően, amikor a háború miatt a vilá-
got sújtó nehézségek még frissen éltek 
az emberek emlékezetében. Nagyapám 
sokat mesélt az éhezésről, a kimerült-
ségről, az életért való küzdelemről és a 
fagyos téli hónapokról.

A mi városunk Németország ipari 
régiójában volt és abban az időben min-
dent állandóan finom, szürkésbarna por 
lepett a közelben működő acélművek 
miatt. Tavasszal a friss zöld hajtások és 
az új fű rövid idő alatt bebarnult, mint 
ahogy a friss hó is hamar színt váltott 
a téli napokon, mintha a hótakaró egy 
nap alatt elnyűtté vált volna. 

December első vasárnapján családunk 
a lakás aprócska konyhájában gyűlt ösz-
sze az asztal körül. Édesanyám, Petra, a 
nővérem és jómagam meggyújtottuk az 
advent első gyertyáját az adventi koszo-
rún és elénekeltünk néhány karácsonyi 
éneket, miközben gondolataink a poros 

városi látványtól a három tevén utazó 
bölcs titokzatos világába repültek. Min-
den héten meggyújtottunk egy gyertyát 
és a szívünket öröm és béke töltötte meg, 
ahogy a megváltóra váró istálló története 
megelevenedett előttünk. 

Aztán elérkezett a várva várt kará-
csonyi sütés-főzés ideje is. Számunkra 
azért is különleges volt, mert abban az 
időben a vaj, a mogyorófélék és a to-
jás hiánycikkek voltak, a csokoládéról 
nem is beszélve. 

A frissen elkészült sütemények il-
latával a levegőben gondosan elcso-
magoltunk minden adagot egy-egy 
bádogdobozba.

Karácsony reggelén megnéztük a 
fát, amit szüleink előző este feldíszítet-
tek. Csendben beléptünk a nappaliba, 
miközben édesapánk meggyújtotta a 
gyertyákat egy hosszú gyufaszállal. 

Mekkora öröm volt a sütemé-
nyekkel, mogyoróval, csokoládéval, 
naranccsal, almákkal és kötött baba-

Karácsonyi 
emlékek
Írta: Iris Richards

ruhákkal telerakott karácsonyi haris-
nyák felfedezése. Kaptunk új zsírk-
rétákat, színezőket, sapkát, sálat és 
meleg kesztyűt is.

Az egyszerű örömök és sajátkészí-
tésű ajándékok napjait éltük. Ezek 
az emlékek segítenek észben tartani, 
hogy mindig az igaz értékeket keres-
sem az életben. Az emberi tényezőt. 
Azokat a dolgokat, amik sokáig meg-
maradnak, különösen a mai felgyor-
sult világban, amit egyre inkább a mű-
szaki cikkek és érintőkijelzők uralnak. 
Arra is emlékeztetnek, hogy figyeljek 
mások szükségleteire, és ne felejtsek el 
szeretni és megosztani, amim van. Ez 
teszi ezt az évszakot igazán felejthetet-
lenné. Tegyük meg a részünket, hogy 
gyerekeink és a körülöttünk lévők szá-
mára is az legyen!

Iris Richard tanácsadó és 
Kenyában él, ahol 1995 óta 
végez aktív közösségi munkát. ■
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Volt egyszer egy ember, 
aki nem hitt Istenben és soha nem 
habozott, hogy mások tudtára adja, 
mit gondol a vallásról és a vallási 
ünnepekről, köztük természetesen a 
Karácsonnyal. Felesége azonban hívő 
volt és gyerekeit is Istenbe és Jézusba 
vetett hite szerint nevelte, férje ócsárló 
megjegyzései ellenére. 

Egy havas Karácsony estén a fele-
ség és a gyerekek a falusi templom ka-
rácsonyi miséjére készülődtek. Hívták 
az apát, de ő persze hallani sem akart 
arról, hogy elkísérje családját. 

„Ez a történet egy nonszensz,” 
mondta. „Miért alacsonyítaná le ma-
gát Isten, hogy emberként jöjjön a 
földre? Teljesen nevetséges!”

A feleség és a gyerekek így nélküle 
indultak útnak.

Kicsit később felerősödött a szél és 

Miért a 
Karácsony?

Keith Phillipsadaptációja

a hóesésből hóvihar lett. A férfi az ab-
lakon kinézve csak vakító fehérséget 
látott. Leült a kandalló elé és elégedet-
ten nézte a csendesen égő tüzet.

Néhány perc elteltével egy nagy 
puffanást hallott odakintről. Valami 
nekiment az ablaknak. A hang meg-
ismétlődött. Kinézett, de még egy 
méterre is alig lehetett ellátni. Ami-
kor a vihar alábbhagyott egy kicsit, 
kimerészkedett, hogy megnézze mi 
adhatta a furcsa hangot az ablaknál. 
A ház melletti mezőn egy csapat vad-
ludat látott. A jelek szerint a ludak 
délre igyekeztek a téli hideg elől, de 
a hóvihar miatt nem tudták folytatni 
útjukat. Eltévedtek és végül a farmon 
kötöttek ki, étel és menedék nélkül. 
Ijedten csapkodtak szárnyaikkal, a 
föld közelében körbe-körbe repülve a 
mező felett, vakon és céltalanul. Bi-

zonyára némelyik madár nekirepült 
az ablaknak. Ezt hallhatta korábban. 

A férfi megsajnálta az állatokat és 
segíteni akart rajtuk. Az istálló tökéle-
tes hely lenne nekik, gondolta. Meleg 
és biztonságos. Ott tölthetnék az éj-
szakát és biztonságban megvárhatnák 
a vihar végét. Miután ezt kigondolta, 
odament az istállóhoz és tágra nyi-
totta az ajtaját. Megállt és figyelt, azt 
remélve, hogy a madarak észreveszik 
az istállót és bemennek. A ludak 
azonban csak ide-oda repkedtek cél-
talanul és úgy tűnt, egyáltalán nem 
vették észre az istállót, illetve, hogy 
mit jelenthet az épület számukra. 
A férfi megpróbálta magára terelni 
a madarak figyelmét, de ettől csak 
megijedtek és messzebbre húzódtak. 

Bement a házba egy kis kenyérért. 
Morzsává szaggatta és csíkban elszórta 
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Az által lett nyilvánvalóvá az Is-
ten szeretete bennünk, hogy az 
ő egyszülött Fiát elküldte az Isten 
e világra, hogy éljünk általa. Nem 
abban van a szeretet, hogy mi 
szerettük az Istent, hanem hogy 
ő szeretett minket, és elküldte az 
ő Fiát engesztelő áldozatul a mi 
bűneinkért. 
– I. János 4:9-10

Megváltom őket a Seol hatalmá-
ból! Megmentem őket a haláltól! 
– Hóseás 13:14

az istállóig. Még mindig nem értették 
meg, mit akar.

Most már kezdett elfogyni a tü-
relme. A madarak mögé lopódzott 
és megpróbálta az istálló felé terelni 
őket, de csak még jobban megijedtek 
és a szélrózsa minden irányába repül-
tek, csak éppen az istálló felé nem. 
Akármit tett, egyszerűen nem tudta 
elérni, hogy az istállóba terelje őket, 
ahol melegben és biztonságban lehet-
nének. 

„Miért nem követnek engem?” 
– kérdezte magában türelmetlenül. 
„Nem látják, hogy ez az egyetlen hely, 
ahol átvészelhetik a vihart?”

Addig törte a fejét, míg rájött, 
hogy a madarak soha nem követné-
nek egy embert. „Ha én is lúd lennék, 
meg tudnám menteni az életüket,” 
mondta ki hangosan.

Ekkor eszébe jutott valami. Be-
ment az istállóba és kihozta egyik sa-
ját libáját és óvatosan a vadlúdcsapat 
mögé ment vele. Amikor elengedte, 
saját libája átrepült a madárcsapaton, 
egyenes be a meleg istállóba. A vadlu-
dak egyenként követték.

A férfi megállt és hirtelen eszébe 
ötlöttek néhány perccel korábban 
kimondott saját szavai: „Ha én is lúd 
lennék, meg tudnám menteni az éle-
tüket!” Azután a feleségére és a köz-
tük korábban lezajlott párbeszédre 
gondolt. „Miért akarna Isten olyanná 
válni, mint mi? Ez nevetséges!” Hir-
telen minden világos lett. Pontosan 
ezt tette Isten. Mi emberek vagyunk a 
vadlibák. Vakon bolyongva, elveszet-
ten bukdácsolunk a halál felé. Isten 
olyanná tette a Fiát, mint mi, hogy 
megmutassa az utat és megmentsen. 

Rájött, hogy ez a Karácsony értelme.
Ahogy a szél és a hóvihar csende-

sedni kezdett, úgy csendesedett és 
nyugodott meg lelke is, miközben 
ezeket a csodálatos gondolatokat 
forgatta fejében. Végre rájött, hogy 
miről szól a Karácsony és miért jött 
el Krisztus. Hosszú évek kételyei és 
hitetlensége, mint a múló vihar, szer-
tefoszlottak egy pillanat alatt. Térdre 
esett a friss hóban és elmondta élete 
első imáját: „Köszönöm Istenem, 
hogy emberi formában eljöttél, hogy 
kivezess a viharból!”

Keith Phillips 14 éven keresz-
tül, 1999 és 2013 között az Ac-
tivated Magazin főszerkesztője 
volt. Feleségével, Caryn-nak je-
lenleg a hajléktalanokat segí-
tik az Egyesült Államokban. ■
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Nincs nagyobb öröm, sem nagyobb 
jutalom annál, mint amikor alapvető 
változást hozol egy ember életébe. – Mary 
Rose McGeady nővér (1928-2012)

Az ünnepek alatt ne csupán a tárgyi 
ajándékokkal legyünk elfoglalva, ha-
nem azzal, ami ennél kimondhatatla-
nul fontosabb: adjunk saját magunk-
ból! – J. C. Penny (1875-1971)

Igen, ez az öröm ünnepe, de gondol-
junk azokra is, akik nem örülnek. 
– Helen Valentine

Egyetlen tettem sem képes megvál-
toztatni a világegyetem szerkezetét, de 
talán szavamat felemelve hozzájárul-
hatok az egyik legfontosabb ügyhöz: a 
jóakarathoz és békéhez az embernek. 
– Albert Einstein (1879-1955)

Ideális Karácsony nem létezik, csupán 
olyan Karácsony van, ami leginkább 
tükrözi értékeidet, vágyaidat, érzel-
meidet és hagyományaidat. 
– Bill McKibben (sz. 1960)

LegyéL 
angyaL!

A karácsony lelke, a szeretet, megvál-
toztatja a szíveket és az életeket. 
– Pat Boone (sz. 1934)

Az aranyban adott kölcsönt visszafi-
zethetjük, de örökké adósai mara-
dunk azoknak, akik kedvesek voltak 
velünk. – maláj példabeszéd

Két kérdést tegyél fel a gyerekeidnek 
Karácsonykor. Először: „Mit akarsz 
adni másoknak Karácsonyra?” Má-
sodszor: „Mit szeretnél Karácsony-
ra?” Az első kérdés táplálja a nagylel-
kűséget és segít kifelé terelni a figyel-
mét. A második önzőséget hozhat, ha 
nem mérsékeljük az elsővel. 
– Forrás ismeretlen

A Karácsony nem a csillogás és külső   
 ragyogás.
A titok odabent a szívben vár.
A szívben gyújtsunk tüzet.
Miként a jóakarat és az öröm üzen.
Magasztosabb gondolat, nagyobb terv.
Dicsőséges álom az embereknek.
- Wildred A. Peterson (1900-1995)

Karácsony van minden alkalommal, 
amikor hagyod, hogy Isten szeres-
sen valakit rajtad keresztül… igen, 
Karácsony van minden alkalommal, 
amikor rámosolyogsz a testvéredre és 
kinyújtod érte a kezed. 
– Teréz anya (1910-1997)

Legyél angyal mások számára, amikor 
csak teheted. Így köszönd meg Isten-
nek a segítséget, amit egy másik an-
gyal nyújtott neked. 
– Eileen Elias Freeman

A szívben lévő Karácsony viszi a Kará-
csony lelkét a levegőbe. 
– W. T. Ellis (1845-1925)

Adni és utána azt érezni, hogy nem is 
adtál, az adakozás legjobb fajtája. 
– Max Beerbohm (1872-1956)

A Karácsony akkor lesz igazán 
Karácsony, ha a szeretet fényét meg-
próbálok átadni azoknak, akiknek a 
legnagyobb szüksége van rá. 
– Ruth Carter Stapleton (1929-1983) ■
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Az emlékezés, mint egy gyertya, 
Karácsonykor ég a legfényesebben. 
– Charles Dickens (1812-1870)

 ezt az adventi gyertyát vára-
kozással telve gyújtom meg…
Az a tény, hogy nem ismerjük Jézus szü-
letésének pontos napját, nem számít. 
Az számít, hogy megszületett. A nagy 
sürgés-forgás közepette, álljunk meg egy 
percre és gondoljunk a Megváltóra, aki 
értünk élt, halt és támadt fel.1

Szakíts Rá időt. Lassulj le egy kicsit és gon-
dolkozz el ezen az isteni titkon, ami annyi-
ra egyszerűnek tűnik, ugyanakkor mégis 
annyira csodálatos ajándék. – Edward 
Hays (sz. 1932), A zarándok almanachja 

 ezt az adventi gyertyát 
köszönettel gyújtom meg…
Az elmúlt év örömei és bánatai, sikerei 
és bukásai, tettei és csalódásai már mö-
göttünk vannak. Adjunk hálát mind-
egyikért, elismerve, hogy „Isten jóra 
gondolta fordítani azokat.”2

Tedd szokássá a hálát és mindent 
köszönj meg, ami történik veled, 
tudva, hogy minden előrefelé meg-
tett lépés közelebb visz a jelenlegi 
helyzetnél nagyobb és jobb valami-
hez. 
– Brian Tracy (sz. 1944)

 ezt az adventi gyertyát 
emlékezve gyújtom meg…
Advent alkalmával gyakran tarta-
nak megemlékező összejöveteleket. 
Akár egyedül, akár társaságban, 
próbáljunk emlékezni azokra, akik 
elmentek.

Nem öregszenek, mint mi, kiket öre-
gedni hagytak,
A kor nem fárasztja, az évek nem 
húzzák testüket,
Napszálltakor és pirkadatkor,
rájuk emlékezünk.
- Laurence Binyon (1869-1943)

 ezt az adventi gyertyát 
együttérzéssel gyújtom meg…
Nem mindenki élvezheti a családi 
élet örömeit és nem mindenkinek 
van tető a feje felett, vagy akár ele-

gendő ennivalója. Imádkozzunk 
azokért, akik betegek, magányosak, 
reményvesztettek vagy szegények 
és mutassuk ki együttérzésünket 
azáltal, hogy segítünk nekik. Van, 
akinek az is sokat jelent, ha magá-
nyát enyhítjük. Tegyük meg, amit 
tudunk.

A karácsonyi szív, adakozó szív, nyitva 
mások felé, nem saját érdekeiket tart-
va első helyen. 
– George Matthew Adams (1878-1962)

 ezt az adventi gyertyát 
imában gyújtom meg…
Egy új év van születőben. Vigyük re-
ményeinket és várakozásainkat Isten 
elé, bízva, hogy velünk lesz az úton.3

Jöjj velem, Uram,
A legsötétebb éjjelen és tündöklő 
nappalon,
Legyél mellettem, Uram,
Fogd kezem és vezess utamon.
- Estelle White (1925-2011)

Abi May szabadúszó író és 
oktató Nagy-Britanniában. ■

1. Lásd: Róma 14:9

2. Lásd: I. Mózes 50:20

Gyertyafény

3. Lásd: Zsoltárok 16:11

Csendes pillanatok
Írta: Abi May 
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Jézustól szeretettel

Amit én AdtAm 
KArácsonyKor

Mit adtam a világnak Karácsonyra? Az életem ad-
tam a bűnök bocsánatáért, hogy tőlem és általam 
életetek legyen.1

Mindez már akkor elkezdődött, amikor meg-
terveztem ezt a gyönyörű világot, amiben éltek és 
amikor életet adtam nektek. Ezután a saját életem 
adtam értetek, felajánlva az utat az örök élethez. 
Reményt adok a tudattal, hogy Én örök és válto-
zatlan vagyok, és soha nem megyek el.

A mostani és a jövő életre is jó dolgokat ígérek. 
Tudom, hogy ebben az életben sok nyomorúság-

gal és problémával néztek szembe, de ígérem, 
hogy mellettetek leszek ezeken keresztül is.2 Biz-
tos lehetsz benne, hogy az én erőmmel minden 
nehézséget leküzdhetsz.4 Ígérem, hogy soha nem 
leszel egyedül. „Nem hagylak el, sem el nem 
távozom tőled. Nem hagylak titeket vigasz nél-
kül.”5

Nagyon régen, már földi életem alatt, örök 
életet ígértem nektek. Azért születtem meg, él-
tem és haltam meg, mert szeretlek és mindig sze-
retni foglak. Én vagyok a karácsonyi ajándékod.

1. Lásd: Róma 11:36

2. Lásd: János 16:33

3. Lásd: I. János 4:4

4. Zsidók 13:5, János 14:18


