
An-Gwangi ajándéka
Messze Koreában egy An-gwangi dékot és a mi Csenünk sohasem lett 

nevű pogány istenben hisznek az em- volna leprás! Még most is velünk le
verek. Hitük szerint ez a furcsa nevű lietne, ahelyett, hogy a tenger fene-
isten olyan, mint egy öreg ember, 

az égben lakik és minden óév estéjén 
lejön a földre, ilyenkor ajándékokat 
hagy maga után. Ezeket az ajándé
kokat a koreaiak cipőjében rejti el. 
Ott ugyanis az a szokás, hogy ilyen
kor a cipőket kiteszik az ajtó elé a 
lábtörlőre. De ne gondoljátok, hogy 
ezek az ajándékok olyan kedvesek és 
szépek, mint amilyeneket a keresztyén 
gyermekek szoktak kapni. An-gwangi 
nem játékokat hagy maga mögött, 
hanem tifuszt, kolerát, leprái és más 
hasonló borzalmas betegségeket.

Amikor egy gyermek sír Koreában, 
édesanyja így fenyegeti m eg ,,L égy  
csöndbe, mert An-gwangi elvisz!“ A 
gondos koreai anya, hogy megoltal
mazza gyermekét, kitesz az ajtó elé 
egy szitát. Ugyanis azt tartják An- 
gwangiról, hogy van egy bogara,: 
megszámolja a likacskákat a Szita 
hálóján és ez olyan sok időt vesz 
igénybe, hogy az újév előbb bekö
szönt, mielőtt még bármilyen „aján
dékot“ hagyott volna ott a küszöbön.

Gyere, Csoi, elviszek sétálni“ — 
mondta egyszer egy koreai apa kis
fiának és elindultak mindketten kéz 
a kézben. Addig sétáltak így, amíg 
egyszeresük elérték a tengerparti 
sziklák tetejét. Lent a mélyben a 
morgó tenger tajtékzott és pacskolta 
a parti sziklákat,

„Apám, légy óvatos, mert különben 
beleesel a tengerbe“ kiáltott a kisfiú, 
látva, hogy apja egészen a szikla- 
peremén áll. De az apát nem kellett 
félteni, ő vigyázott magára. Lábával 
biztos helyet taposott ki magának az 
omladozó szikla szélén, azután letekin
tett a morajló tengerre. Hirtelen ki
nyújtotta a kezét, elkapta a megré
mült kisfiút és amilyen erővel csak 
bírta, bedobta az éhes habokba . . .

Az apa meg sem várta, mi történt, 
hanem nyugodtan megfordult és ha
zafelé indult. Amint hazafelé bandu
kolt, imádságokat mormolt a pogány 
istenekhez, hogy fogadják kegyesen 
c s o i t . . . A mikor hazaért, mintha 
mi sem történt volna, jól megvacso- 
rázott, m ajd elővette a hosszészárú
pipáját és kényelmesen elhelyezkedett 
törökülésben a földön. Igy pöfékeli 

egy darabig csöndben, amíg felesége 
mosogatta az edényeket. Egyszerre- 

csak hirtelen kivette a szájából a pi-  
p á t :  Hagyd abba az edénycsörgést 
és idefigyelj, asszony.’“ parancsolta.
Ennek az egésznek te vagy az oka! 
Ha óév estéjén kitetted volna a Uszt- 
szitát az ajtóba, sohasem történt vol- 
na mindez velünk! Az öreg An-gvangi 

nem hagyott volna itt semmi aján-

kén most a halaknak lett eledelük,“
„Biztos vagy benne, hogy Csoi lep

rás volt?“ kérdezte az asszony.
,,Igen, a falu „orvosa,“ mondta né

kem“ volt a felelet. Nem lehetett mást 
tenni, mint a tengerbe vetni a fiút.“

Az asszony nem mert feltekinteni 
férje dühös arcára \és szó nélkül a 
fájdalomtól remegve folytatta a mun- 

 káját. Egyszerre csak valami halk 
neszt hallottak az ajtó felől és mikor 
Csoi anyja odanézett, látta, amint 
nyílik az ajtó. Borzalom! Az ajtóban 
ott állt Csoi bőrig ázva. Sérült és 
vérző leprás kezét az anyja felé nyuj 
totta, mintha kegyelemért könyörgött 
volna.

,,0h! — kiáltott az asszony — a rossz 
szellemek küldték őt vissza“ és egy 
kezeügyébe eső éles kést megragadva 
a védtelen fiú felé rohant. Csoi ijed
tében felkiáltott, lehajolt és így sike
rült az éles villogó kést kikerülni. 
Sarkonfordulva kiszaladt a védelmet 
nyújtó éjszakába.

Mind tovább és tovább rohant bele 
a koromsötét éjszakába. Micsoda bor
zalmas nap volt ez számára! Először 
is a borzalmas kijelentés a kegyetlen 
„orvos“ ajkán: „Csoi leprás!“ Azután 
az apja minden könyörület nélkül be
ledobta a tengerbe! De a hullámok 
nem nyelték el őt. Újból és újból a 
sziklához sodorták vérző kis testét, 
amíg sikerült neki az egyik sziklát el
kapni, megkapaszkodni rajta és biz
tonságba helyezkedni. „Az anyám bi
zonyosan könyörül majd rajtam“ gon
dolta ekkor magában a fiúcska, las
sanként sikerült neki felvonszolnia 
fájó testét a partra és így, a kime
rültségtől félholtan vánszorgott haza
felé. De a könyörület, amit otthon 
talált, torkának irányított, villogó kés 
volt . . .

Lihegve és zokogva futott Csoi 
amennyire csak erejéből tellett egyik 
mélföldet a másik után, nem törő
dött még a távoli erdőkben üvöltöző 
farkasokkal sem. Puff! Megbotlott 
egy sziklában és arccal előre elterült 
a. köves úton. Szíve hevesen vert oly
annyira, hogy most már a farkasok 
üvöltését sem hallotta. Hirtelen elsö
tétedett minden — elájult . . .

*
Másnap reggel amint a nap a bí

borszínű dombok fölé -emelkedett, egy 
magas, napbarnított arcú fehér em
bert . lehetett látni, aki az úton ban
dukolt. Megállt egy pillanatra ott, 
ahol egy kis csapás ágazott el abból 
az útból, amelyen eddig járt. Egy 
belső, különös érzés arra ösztökélte, 
hogy térjen erre a mellékösvényre, 
alig ment néhány lépést, amikor meg

látta Csoinak elalélt testét az úton ke
resztbe fekve. Az anyja és apja el
hagyta a leprás fiút, de az Úr fel
vette őt. Elküldte az Ö szolgáját, a 
misszionárius orvost (a ,.Jézus-em
bert“, ahogy a koreaiak nevezték őt), 
hogy mentse meg Csoit a haláltól.

A misszionárius óvatosan a vállára 
emelte a fiút és elvitte a missziói kór
házba. A fiú sérülései gyorsan meg
gyógyultak és egy évi gondos keze
lés eredményeképpen a lepra is el
tünt testéről. De több is történt en
nél, Csoi megnyitotta szívét a Meg
váltó előtt és Az, Aki eddig is olyan 
csodálatosan vigyázott rá és gondot 
viselt róla, most már a szívébe költö
zött be.

*
Tíz évvel később Csoi, most már 

mint egy felnőtt, erős fiatalember, 
búcsút mondott misszionárius barátjá
nak és hazament saját falujába.

„Azért jöttem, hogy beszéljek nék- 
tek Jézusról, a világ Megváltójáról“ 
mondta nekik, de mindenhol csak ke
serű gyűlölettel találta magát szem
ben, sőt saját Szülei vezették ellene 
az üldözést.

De Csoi kitartó volt, végül siker 
koronázta, törekvését. Ébredés szele 
söpört végig azon a vidéken és Csoi 
apja meg anyja lett a két legboldo- 
gabb keresztyén. 

A SZILVÁSVÁRADI 
NYÁRI CSENDESHETEK:

Jún. JtO-júl. 4 ig gyermekbibliai 
táborozása.

Júl. 5—Vúl. 11-ig leányok csendes
hete.

•Túl. 13—jú \  16-ig gyülekezeti közöl 
ségi konferencia.

Júl. 17—júl. 3\-ig a budapesti ifjúság 
bibliatanulmáWozó csendeshete.

Júl. 31—aug. 6-i\ asszonyok csendes 
hete.

Aug. 7—aug. 13-ig\^sendeshét ifjak/is 
férfiak részére.
Aug. 14—aug. 27-igK családok/ csen
deshete.
R é s z v é te l i  d í j :  Egy fSc'inL/jelent.kP' 

zési díj és napi négyszeta/stkezéshez 
n a p o n k é n t  az alábbi hozXijárulás: 5 
forint, 5 dkg cukor, 5 dbg Vsír, 5 dkg 
fehér lisz. 40 dkg keflyérli\zt, vala
mint háromnaponkény egy levél (25 
dkg) szárított tészta/és egyVojás.

M e g je g y z é s :  Min/en csendeVhét a 
megjelölt nap epéjén kezdődik és 
ugyancsak a megjelölt nap eatéjén 
végződik. Az afső estére rácsodról 
mindenki masa gondoskodik.

Szilvásváradra, mint nyaralóheljve 
szóló 33 százalékos utazási kedve: 
ményt mindenki igénybe veheti.

Jelen tüezni kell minden alkalom 
előtt kdt héttel. Jún. 12-ig Ev. leik. 
hivatp, Ózd, Borsod vm. Jún. 12-től 
Evangélikus Tábor. Szilvásvárad, Bor- 

vm. Csak el nem fogadott jelent- 
:ezésre válaszolunk.
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B E S Z Á M O L Ó

PRESBITERI KONFERENCIÁK 
A DUNÁNTÚLON.

Több felé, több Ízben is, már régeb
ben is voltak összejövetelek, előadá
sok presbiterek számára. Ezek azon
ban szinte kivétel nélkül rövidlélekze- 
tüek voltak és azt hiszem mind, Ezé- 
kiel 3:17 (Őrállóul adtalak téged); Pál 
apostolnak az efézusi. vénekhez inté- 

■ zett intelmére, Csel. 20, 28. (Viseljetek 
gondot azért• magatokra és az egész 
nyájra...); I. Péter 5, 2 (Legeltessé
tek az Istennek köztetek levő nyáját...) 
Igékre támaszkodva, a presbiterek 
szolgálatára, ■ kötelességeire akarta fel
hívni a figyelmet.

Ezen a télen a Dunántúlon három 
helyen volt presbiterek számára 3—3 
napos konferencia. Répcelakon, Eszak- 
dunántúl, Gyönkön és Pécsett Dél- 
dunántúl számára. Szakítva az eddigi 
szokással, az egyházi tisztségre csak 
utalások történtek, az előadások és bi
zonyságtételei; II. Péter 1, 1—11 ver
sei alapján életünk cs hitünk alapjá- 
.ról, Jézus Krisztusról szólották, vilá
gosan felismerve, hogy hibásan szól
nak á figyelmeztetések, a kötelességek
ről és feladatokról, ha nem ismer
jük. azt, akinek szolgálunk és akinek 
szolgálnunk kell. Egészen nyilván
valóvá lett, hogy Krisztus ismerete 
nélkül (háromszor említi fenti versek
ben Péter), még pedig „belső ismere
te“ nélkül, hiábavaló minden fárado
zásunk, szolgálatunk, kereszt.yénsé- 
günk. Naponkénti öt bizonyságtételen, 
valamint bibliakörökön keresztül, 
szinte szóról-szóra, mondatról-mon- 
datra elénk tárulkozó Igéken keresztül 
gyújtott Isten Szent Lelke világossá
got mindenkiben, lett légyen már hit
ben járó, avagy most az Ige záporába 
kerülő férfiú, hogy „más fundamen- 
tomot. senki nem vethet azon kívül, 
amely vettetett, mely a Jézus Krisz
tus“. . A három helyen, mintegy 130 
presbiterhez, felügyelőhöz és egyház- 
taghoz szólhatott Isten Szent Lelke. 
Túlnyomó részben falusi testvéreink
hez. Csodálatos volt a mozgáshoz és 
szabad levegőhöz szokott emberek ki

tartása, figyelme és belekapcsolódása, 
érdeklődése a reggeltől késő estig, rö
vid szünetekkel megszakított előadá
sokba. Felejthetetlen élmény volt az 
úrasztalához járuló, feketébe öltözött, 
csizmás magyar emberek tömegének 
látása és hatalmasan zúgó éneke. „Es 
haliám mintegy nagy sokaság szavát, 
és mintegy sok ' vizek zúgását, és 
mintegy erős mennydörgések szavát, 
mondván: Alleluja! mert uralkodik 
az Úr, a mi Istenünk, a mindenható.“ 
Igen, az Úr uralkodott ezeken a kon
ferenciákon Alleluja!

Az innen is, onnan is érkező hírek
ből nyilvánvalóvá, lett, hogy ezeket a 
konferenciákat az Úr Lelke készítette 
elő, Ő áldotta meg, mert hisz termé
szetes is, hogy az Ö nyájának legelte
tésére olyanokra van szüksége, akik

GYENESDIÁSON
munkába álltak az első önkéntes cso
portok Nagy lelkesedéssel folyik az 
építkezés. Reggel, este evangélizáló 
áhítatok, napközben pedig fizikai 
szolgálat. Jelentkezni még lehet a 
belmissziói otthon vezetőségénél. Aki 
személyes munkával nem vehet részt 
az építkezésben, adományaival tá
mogathatja a munkát. Adományokat 
az ÉLŐ VÍZ csekkszámlája is továb
bít.

HÁROMNAPOS KÖRZETI EVANGÉ- 
LIZALÓ ÉS HITMÉLYITÖ 

KONFERENCIÁK.
Július 14—15. Szilvásvárad. 
Augusztus 4—6. Pilis.
Augusztus 11—13. Kiskőrös. 
Augusztus 18—20. Mezőberény. , 
Augusztus 25—27. Nagytarcsa. 
Szeptember 1—3. Ácsa.

EVANGELIZÁCIÓS NAPTÁR.
Április 16—23. Pesterzsébet (Balikó 

Zoltán).
Április 16—23. Mezőhegyes (Győry 

János).
Április 16—23. Pestújhely (Gálát 

György).
Április 23—30. Kispest (Józsa Márton). 
Május 7—14. Csepel (Sólyom Károly). 
Május 7—14. Budafok (Scholz László).

gondot viselnek először magukra1 
azután a nyájra.

Mindhárom konferencián a venjjl 
látó gyülekezetek számára is volt  
alkalommal összejövetel, hogy P«s»a 
úron kívül a konferencia résztver 
szolgáltak , bizonyságtételekkel. 

PUS'ZTASZENTLÁSZLÓN  
Kapi Béla ny. püspök és Bartos 
roska nővér tartottak evangélizációl 
március 19—26. között. A  látogatót! 
ság örvendetes volt. Az anyagyüleiej 
zet és a szórványok evangélikussá 
sőt sok másvallású is nap-nap utáj 
megtöltötte a templomot és hallgat!
?, keresztről szóló beszédet.

BALASSAGYARMATON 
március 26-tól április 1-ig volt evat 
gélizáció Csepregi Béla, Kajos János 
és Hölvényi Magda szolgálatával.  
métlődő evangélizációk nyomán ogjl 
jobban megelevenedik ez a nagymhl 
tú és sok értékes lelki vonást őrizi 
gyülekezet. Egész héten gyermekei 
számára is folyt evangélizáció, ami 
nagyon látogatott volt és az Ige nyüj 
vánvaló hatását tapasztalhattuk 
gyermekek szívében.

KISBARÁT
Az evangélizációt, — mely márcim 

27-től április 2-ig volt —, szemmellái- 
hatóan megáldotta az Úr. A kezdeti 
létszám a hét végére megháromszoro
zódott. A többs<záz lelket befogadó 
imateremből sokan kiszorultak az utk 
varra, ahol a. nyitott ablakok alatt 
hallgatták az igét. Nagy számmal jöM 
tek a hívek a házanként naponta két 
helyen , tartott bibliakörökre, további 
a csoportösszcjövetelekre is. Az ige 
utáni vágy látszott abból is, hogy 
este 10 óra után sokan jöttek a<z evan 
gélizátor lakására „éjszakai biblia- 
órára“. Csoportosan jöttek 02 igére 
vágyakozó hívek Nagybarátról, Csa 
nakról és Ménfőről is. A morzsaszedés 
nagyon áldott volt. Közel félszáza 
voltak azok, akik bizonyságtétellel 
vagy imádsággal beszélték el a Jézus 
Krisztus által újjá lett életük nagy,
örömét. _ A Szolgálatokat Káldy
Zoltán lelkész és Német Júlia növelj 
végezték.
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