
 

 

 

 

 

            
 

Uram, erőtlen és remegő kézzel gyújtottam ma egy apró gyertyalángot. Nagyon 

egyszerűt, egyáltalán nem feltűnőt. De menthetetlenül ki van szolgáltatva a 

szélnek és a hidegnek! Csupán tartani tudom a kezemben, igazán táplálni képtelen 

vagyok. Őrzöm reszkető ujjaimmal. Tudom ez az apró kis láng halandó, mint az is, 

aki kezében tartja. Elmúlik majd a fénye, mint a kitartásunk tüze, vagy mint az ígéretünk lángja. Olyan sokszor 

megtanuljuk, hogy az idő múlásának a legbiztosabbnak hitt értékeink sem képesek ellenállni. Nagyon jó arra 

gondolni, hogy te hagyod, hogy a sötétségben még várakozzam. Ha bátran és bizakodva nézek előre, akkor a 

fény útját kereshetem. Ez vezet előre az életemben napról-napra, mint a reménység sugara. Bárcsak tudnád, 

hogy mennyire várlak! A szemeim már nagyon fáradtak a szüntelen figyeléstől. Gyertyát tartó kezeim is 

ellankadnak. Egyre gyakrabban tekingetek körbe-körbe, és kémlelem a horizontot. Az ünnepen talán megint 

megtanulhatom, hogy te vagy mindenek mögött, te készen állsz, és elindulsz felém, hogy találkozzál velem. 

Csak el ne fogyjon addig a figyelmem, erőm és tartásom. 

(Szabó Lajos, Fényforrás 2010, 2. old.) 

 

 

   
 

 

 
(Ézs 40,3.10) 

 

 Az ember feladatának érzi az építést és az alkotást, azért hogy valami maradandót, sőt nevezeteset 

hagyjon maga után. Nem mindegy, hogy miként építkezünk. Néhány hónapig építők voltak a vendégeink. A 

gyülekezetbe érkezők számára sok kényelmetlenséget okoztak, hát még azoknak, akiknek velük együtt kellett 

lakjanak nap, mint nap. Gyakran hangzott el a számonkérés, mikor lesz már vége? Az építők elmentek, bár a 

munkájukat nem sikerült teljesen elvégezni, vissza fognak jönni. A mű elkészült, elődje nyolcvan évig szolgálta 

az itt lakó lelkész családokat. Vajon ez a mostani mennyi ideig fog tartani?  

 A negatív beszámoló végén mégis szeretném megjegyezni, hogy bár hiúságnak tűnik, de én is azt 

mondom, hogy minden embernek építkeznie kellene, vagyis úgy élnie életét, hogy valami maradandót hagyjon 

maga után, olyat, amit az enyészet nem semmisít meg. Jézus maradandó kincsekről beszél.  

 Az adventi időben gyakran előkerülő téma a régi karácsonyok ideje, amikor az emberek nem voltak 

tehetősek, amikor nem lehetett több tucatnyi különböző ízesítésű szaloncukrot kapni. Sok helyen a családok 

igyekeztek maguk készíteni és becsomagolni. Az emberek nem töltötték el utolsó pénzüket is az ünnep 

ragyogóbbá tételéhez, sőt eszükbe sem jutott volna hitelt felvenni. Ennek ellenére a karácsonyok 



tartalmasabbak voltak, mert tudták az emberek, hogy mit is ünnepelnek. Kimondták, hogy mi az ünnep lényege, 

a Megváltó születése. Nem számított magánügynek az ünnep, hanem igazi közösségi alkalom volt. Ilyen 

karácsonyokra emlékeznek a tisztességben megöregedettek. 

 A stafétabotot továbbadják, folytassuk az építkezést ebben a kaotikus világban, ahol egyetlen értéket 

kivéve, minden értékét vesztette. Mi is az az egyetlen? Az Isten szeretetéről szóló örömhír: Megváltó született 

nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában! Egy gyermek képében érkezett a hatalommal érkező Úr? Milyen 

megalázó hatalmas uralkodók számára, akik hadsereggel védik tekintélyüket. Az Isten, a Teremtő egy 

bambinóban érkezik az emberiség megváltására. Szülők és nagyszülők folytassátok az építkezést világunk 

pusztaságában, hogy mindenkihez megérkezzék a szeretet Ura. 

Jakab Béla 

 

 
 

Szombathy Viktor 

 
 

 Istenes András vette a fejszéjét, s végigballagott a falun. Lassan, kényelmesen sétált, volt ráérő ideje, a 

toronyban csak most harangoztak reggeli fél nyolcra. Korán is érkezett. Az erdőmérnöki iroda vaskerítéses 

udvar mélyén fehérlett, várnia kellett Andrásnak, míg a mérnök elé került. Fiatalember a mérnök, nemrég 

házasodott, jószívű, mosolygós férfi, csak a csizmaviseletet nem szokta még meg, hiszen városról került falura. 

 – Hát megérkezett, András? – kereste az iroda kulcsait a mérnök. 

 – Meg. – akasztotta karjára a fejszét Istenes András. 

 Mindketten beléptek az irodába. Hideg terjengett még a két szobában, a szolga is csak most fog érkezni, 

hogy fűtsön. A mérnök az asztal mellé állott, s úgy kesztyűsen, gyorsan írt valamit egy papírlapra. – Hát nézze, 

András – fújta a szavakkal a párát is a mérnök –, három fát kivághat. Ezt is csak azért, mert külön engedélyt 

szereztem rá. A mi lombos erdőnkben alig akad néhány fenyő, s a csemetéket erősen őrizzük. Majd ha egyszer 

felcseperednek a fenyők, szabad lesz többet is kivágnunk. A faluban pedig mondja meg mindenkinek, hogy ez 

idén nem nyúlhat senki a fenyőfákhoz. Értette? 

 – Értettem – bólint András –, egyszóval nem lesz ezidén karácsonyfa. 

 – Hármat vághat ki – folytatta a mérnök –, az egyik fát az iskolába viszi, a gyermekek ünnepélyére, a 

másikat maga kapja, mert jó és hűséges munkásunk. A harmadikat, a legkisebbet nekem hozza be. 

 – Több házba akkor nem is hoz a Jézus karácsonyfát? 

 – Sajnos, ez idén nem. Kemény az igazgatóság rendelete. Ne is siránkozzon rajta senki, később úgyis 

maguk látják majd hasznát ennek a tilalomnak. S lopni sem szabad, mert a kerülő, Hlavaj Péter rendkívül 

vigyáz. Ezt a cédulát is neki adja át. 

 – Igen – feleli Istenes András, és kicsoszog. Három karácsonyfát vághat ki összesen. Nem lesz a faluban 

fán égő gyertya, papiroslánc, fenyőágon csillagos szikravető, aranydió, aranyhaj. Nem száll ima a fák alól, s 

később, Vízkeresztkor, ha a fagy elszárad, s tűlevelei szertehullanak, nem lesz mit parázsra dobni, hogy 

sercegve illatozzék. 

 Csak a doktoréknak lesz karácsonyfájuk, a jegyzőéknek s a papéknak, akik a városból, pénzért hozatják. 

De a Szász Mártonnék portáján, Kincses Péterek házában, Lukács szabóéknál ezidén nem fénylik a fa, mert 

ezeknek nincsen pénzük városból rendelni, fuvarossal, másfél méterest… Nekik mégis lesz azonban, Istenes 

Andráséknál, s csakis nekik a faluban. Azon tűnődik András, a hegyoldal felé menet szuszogva, hogy ez nem is 

olyan jó érzés. Nem érzi boldogságnak, hogy egyedül az ő házukban pislákol majd színes gyertya a fán, s csak 

náluk szór csillagot a szikravető rudacska. A szomszédságban asztallapra ragasztott gyertya ég csupán, mert 

tilos az idén fenyőt vágni az erdőn, ez a rendelet. 

 Már kinn is talpal Istenes András az erdő szélén. Szörnyen mély a csend, olykor egér fut végig a havon, 

a patakparton róka oson. Varjak emelkednek súlyos szárnyakkal a leveletlen tölgyek fölé, cinkék rázogatják a 

finom, csipkés szélű zúzmarát. Vékony hó szövet takarja a tájat. A patak apró öbleiben már jéggé fagyott a víz, 

de a sodrában még sebesen, hidegen csobog. 

 András egyedül áll az erdőben, s keresi a fát. Bizony, igaza van a mérnöknek: e lombos erdőben alig 

cselleng néhány tűlevelű, legfeljebb a kicsiny fenyőcsemeték tanulják a magasságot a faiskolában. Azokhoz 



nyúlni azonban hét bűn. Sokáig tart, míg kiválaszt hármat András, bejárja a fél erdőt, amíg a kisded 

fenyőcsoportra rátalál. Három egyformát néz ki, jó embermagasakat, s rázuhintja az elsőnek törzsére a fejszét. 

 Hánccsal köti össze András a szétfeszülő ágakat, vállára dobja a három fát, búcsúzik Hlavajtól, jó 

karácsonyt kíván neki, s egyúttal az újévről is megemlékezik. Aztán megindul lefelé a fagyott szekérúton. Így 

lett lassan dél. Mire a kertel alá ér, harangoznak is. Holnap lesz karácsonyeste. 

(A novella másodok, befejező részét a következő számunkban közöljük.) 

 

 

 

 – Gyűjtés a karácsonyi csomagokra Betlendi Erzsikénél. 

  – Baba-mama kör december 16-án, szerdán 10 órakor a gyülekezeti házban. 

 

 

 – Adventi istentisztelet – az adventi időszakban minden szerdán 10 órakor a gyülekezeti teremben. 

  – Karácsonyváró istentisztelet – a gyermekek, hittanosok szereplésével december 20-án, advent 4.  

 vasárnapján 10 órakor. Főpróba december 19-én 9 órakor. 

 – Szentestei istentisztelet – december 24-én du. 16 órakor a gyermekek műsorával. 

  – Karácsonyi istentiszteletek – december 25-én és 26-án 10 órakor, úrvacsorával. 

  – Óévet záró bűnbánati istentisztelet – december 31-én 10 órakor, úrvacsorával. 

  – Újévköszöntő istentisztelet – 2016. január 1-jén 10 órakor, úrvacsorával. 

   

        

Kereszthordozó Mesterem! Irigykedve nézem az ünnepi ajándékcsomagok édes terhét cipelő embertársaimat. 

Milyen jó nekik: ők tudják, miért, minek, kihez viszik a terheket. Cipekedésüknek célja és értelme van. 

Közeledik az ünnep, a csomagok lerakásának, átadásának határideje. Micsoda kincs az ünnep! A terhek 

lerakásának, a megkönnyebbülésnek az ideje. A megajándékozás és a megajándékozottság örömének forrása… 

De én nem tudom, hogy miért és meddig kell vonszolnom a reám mért súlyos terhet. Kérlek, ha roskadok, adjál 

mellém legalább egy cirénei Simont, aki segít a kereszthordozásban… Ugye, nem hagysz magamra az 

ünnepekben sem?!  

(Gáncs Péter, Fényforrás 2010, 24. old) 

A Fényforrás című füzet az iratterjesztésben 850 Ft-ért megvásárolható. 

 

 

 


