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H ÚS VÉT I H A R A N G O K
Réges-régen, 1799-ben történt, amikor
Napóleon, a franciák nagy császára meg
akarta hódítani az egész világot.
Feldkirch városkájának népe húsvétot
készült ünnepelni, amikor a város előtti
magaslaton felbukkant az ellenséges
sereg. Napóleon egyik vezére, Massena
érkezett meg 18 ezer főnyi sereggel,
hogy bevegye a várost.
Húsvét
vasárnapja
virrad a világra, de a kis
várost rémült csend üli
meg.
Az
arcok
sápadtak. Vannak, akik
sírnak,
kezüket
tördelik. Komor arccal
gyülekezik a város
tanácsa. Rájuk vár a
nehéz feladat, hogy
megbeszéljék
a
tennivalókat, s határozzanak a város
sorsa felől. Együtt vannak már
mindannyian, többnyire tisztes öregek.
Ősz fejüket lecsüggesztik és ráncos
arcukon
alá-alá
gördül
egy-egy
könnycsepp. Mit tegyenek? Ellenállásra
gondolni
sem
lehet.
Küldjenek

követséget Massénához, és kérjék
irgalmát? Rég tanakodnak már, amikor a
gyülekezet egy öreg elöljárója áll fel.
Csend lesz a teremben. Úgy ismeri
mindenki, mint akinek érdemes kikérni
és megfogadni a tanácsát. Vajon mit fog
most mondani?
- Idáig testtel és vérrel tanácskoztunk, szólal
meg
csendes,
nyugodt hangon, - pedig
testtől és vértől nem
várhatunk segítséget. Ma a
mi Urunk feltámadásának
a napja van. Szólaljanak
meg mind a harangok,
menjünk el először Isten
házába, s ajánljuk az Ő
kezébe az egész dolgot!
Mindenki érezte, hogy
igaza van. Csak felülről, a
feltámadott Krisztustól jöhet segítség.
Bim-bam! Bim-bam! Feldkirchben
szólnak a húsvéti harangok. Minden
harang zúg-zeng és hirdeti a Feltámadott
diadalmát. Bim-bam! A házak kapui
kinyílnak. Siet mindenki az Isten háza
felé. A legkisebbtől a legöregebbig, aki
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csak járni, mozdulni tud, siet
szabadulásért könyörögni a halál
Meggyőzőjéhez, a Krisztushoz. Bimbam, bim-bam! Soha még ilyen áhítatos,
bűnbánó húsvéti gyülekezetet! Bimbam! Jézus él! Jézus tud segíteni!
A harcra készülődő ellenség fülébe is
belezúg ez a húsvéti harangszó, zengve,
ujjongva árad feléjük: „Jézus él! Jézus
él!”
De ők nem értik meg a harangok szavát.
Zavartan néznek össze. Mit jelentsen ez
a nagy harangzúgás? A feldkirchiek
bizonyosan segítséget kaptak. Az éjszaka
leple alatt felszabadító sereg érkezhetett,
azért szólnak a harangok ilyen boldogan.
Massena pedig nem akar most ütközetbe
bocsátkozni, mert más tervei vannak.
Gyorsan kiadja a parancsot a
sátorszedésre
és
továbbvonulásra.
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Mire bent a városban véget ér a húsvéti
istentisztelet, hozzák az őrállók a boldog
hírt:
Volt,
nincs
ellenség!
Ó, azt az örömöt, ujjongást leírni nem
lehet. Minden szemben örömkönny
csillog. Sugárzanak az arcok, zengenek a
hálaadó énekek. Az élő Jézus
megmutatta
csodatévő
hatalmát.
Szabadulást szerzett! Dicsőség az Ő
nagy nevének! Halleluja! Halleluja!
Feldkirchben zúgnak a harangok.
Zúgnak a húsvéti harangok. Bim-bam,
bim-bam! Jézus nincs a sírban! Jézus
feltámadt! Jézus él! Jézus szabadulást
szerez! 1799-ben történt. Az volt a kis
városnak a legboldogabb, felejthetetlen
húsvét reggele.
Túrmezei Erzsébet fordítása
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ISTEN KEZÉBEN
Ádám apával sétált hazafelé, és szombat
este lévén, apa megkérdezte tőle,
megtanulta-e a bibliai idézetet a
vasárnapi iskolai órára.
– Persze! Ez igazán könnyű volt: „Én, az
Úr, a te Istened erősen fogom jobb
kezedet, és ezt mondom neked: ne félj,
én megsegítelek!” (Ézsaiás 41,13)
- És tudod, milyen az, amikor Isten fogja
a kezünket?
- Hát … nem tudom, mivel ez olyan
képes kifejezés.
– Úgy van! De ha Benne bízol, máris
fogja a kezedet. Ez persze nem azt
jelenti, hogy neked minden sikerül, hogy
mindig jól mennek a dolgaid, hanem azt,
hogy Isten átsegít a bajokon! Ő nem
kényszerít arra, hogy fogadd el a kezét…
de te megbánod, ha nem fogadod el. Mint
kicsi
korodban,
emlékszel?
A
balesetnél…
- Azt nem lehet elfelejteni. Anyu fogta a
kezemet, amikor át akartunk menni az
úttesten, én meg kitéptem a kezem, mert
egyedül akartam átmenni. És már csak a

kórházban ébredtem föl, törött lábakkal.
Anyu állt mellettem, és megint fogta a
kezemet, Akkor… akkor már nem
akartam elengedni!
Egy darabig szótlanul mentek tovább,
azután egyszer csak Ádám apja kezébe
tette a kezét. Majd ezt mondta:
- Én eddig csak a szövegét tanultam meg
a bibliaversnek, és örülök, hogy
megkérdeztél! Mert most már értem,
miért jelent az biztonságot, hogy Isten
gyermeke vagyok! Olyan gyermeke,
akinek még fognia kell a kezét, mert
képes kitépni, és egyedül menni a sok
veszély között. Apu, annyi lelkiismereti
kérdés merül föl, amelyekben jó lenne
valakit megkérdezni, de magamnak kell
döntenem. Ha ilyen esetekre érvényes az,
hogy Isten fogja a kezünket, akkor nem
érhet baj, ugye apa?
- Jól látod, és érted is, fiam! Csak oda
menj, ahová Isten kezét fogva elmehetsz.
És bízzál Benne teljes szívedből!
(Történetek
A
zárba
illő
kulcs,
Gyermektörténetek evangéliumi tanulságai című
könyvből)
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A harangvirág imája
Őshazám a Kárpátok,
a mészkőszikla,
s a lét titka lehet ebben,
hogy a lankás vidéken
érvényesülök legszebben.
Egybeforrt pártám
kicsiny harang,
halk ébresztő.
Színem Te kölcsönözted
egedből.
Harangnyelvem Te aranyoztad,
s alig éltem, létem
magadnak választottad.
Téged hirdetve csendítek,
szépséget harangozok,
és előtted meghajolva hódolok.
A szárnyaló csengés-bongás
Neked szóló folytonos
zsoltározás.
Köszönet a szárazságtűrő,
virágos természetért,
és hogy égi kertedben
nekem is örök talajt
készítettél.
Ámen
LukátsMárta
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