
 

 

 

 

 

 

(1Pt 2,9) 
 

 Nyolc nap álom és időszakos valóság. Az ökumenikus imahét üzenet, egy népeket és nemzeteket 

átölelő álom. Egyek lenni, eggyé válni. Bajzát Ferenc idős plébános péntek reggel, a nyolc órakor kezdődő 

alkalom igehirdetőjeként a következő gondolattal zárta beszédét: „azt szeretném, hogy ebből az álomból ne 

keljen felébredni”. 

 Lelkészi szolgálatom ideje alatt sok közösségben megfordultam, de olyan nyitottságot és 

fogadókészséget, mint Óbudán az idén, még nem találtam. Amikor ennek a véleményemnek hangot adtam, 

akkor azt mondták, hogy a fogadó rész is nagyon fontos, és mi evangélikusok nyitottak vagyunk. Jó volt ezt 

mások szájából hallani, ismételten.  

 Egy évből nyolc nap mire elég? Elég idő ez a közös feladat felismeréséhez. Küldetésünk van, 

hirdetni az evangéliumot, az örömüzenetet, vagyis az Úr nagy tetteit. Vágyjunk hirdetni az evangéliumot! 

Vágyjunk arra, hogy minden ember része legyen annak a közösségnek, amit keresztény közösségnek 

nevezünk. Lehet, hogy a munkánk nem tűnik annyira eredményesnek, de mit is tesz a példázatbeli magvető? 

Nem sajnálja a magokat, bőségesen szór mindenhova: az útfélre, a kövek közé, a tövisek közé és a jó földbe 

is. Mondhatnánk azt, hogy pazarol. De nem azt teszi, hanem figyelmeztet. Ugyanis nem a magvető feladata 

eldönteni a földről, hogy utána  hajtást hoz-e az elszórt mag, vagy sem. Másrészt, ami pazarlásnak tűnik, az 

az Úr kegyelme, amelyből mindenki újra és újra esélyt kap arra, hogy befogadja Isten Igéjét. Mert ami az 

embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges, így hajtást hozhat a rossz föld is. 

 A téma itt válik személyessé! Mit jelent számunkra az evangélium? Létünket éltető, mozgató erő? 

Titkom vagy kinyilatkoztatott hitem? Pál apostol ezt írja:  

 Maupassant novellái evangéliumi mélységekig hatolnak. Az 

ékszer c. írása egy hivatalnokról és feleségéről szól, akik szeretnének 

felemelkedni, és szégyellik szegénységüket. Életükből húsz esztendőt 

áldoznak egy hamis ékszer törlesztésére. 

 Gyakran hamis „ékszerek” után koslatunk mi is egész 

életünkben. Pál a valódi ékszerről szól nekünk, a megváltás 

evangéliumáról, amit Isten drága véren szerzett, de ingyen ajándékoz 

nekünk. Az evangélium nem jó tanács, amit ha akarsz, kipróbálsz, ha 

tetszik, bevállalod, ha nem eldobod. Az evangélium Isten ereje, 

amely elér és megsegít, megszabadít. A 2016-os imahéten erről az üzenetről és annak erejéről hallhattunk. 

Nem is jöhettünk el csak úgy látogatóként, amiként a templomból sem megyünk haza. Feladatot kaptunk 

hirdetésére és nemcsak nyolc napra. 

Jakab Béla 



 

 

                               
 

 
 

 Hosszú évek óta feküdt magányosan egy rég leszerelt ajtó alatt, ahová csak tompán hallatszott be a 

külvilág zaja. Sötét lakhelyét megosztotta néhány megsárgult újsággal és az arra vetődő, kóbor pókokkal, de 

emberi hangot már nagyon rég nem hallott. Gazdái sorsára hagyták, nem törődve azzal, mennyi történetet 

őriz magában, régi idők emlékeit, melyek messze-messze visznek: egy férfi arcát, aki sötét éjszakákon az 

íróasztalánál cigarettázott; egy kisgyermek sírását; egy tűzét, mely majdnem elpusztította a házat; a Szép 

Hölgyét, aki annyiszor fogta törékeny kezébe; vidám ebédekét; hosszú beszélgetésekét; a változást hozó 

tavasz illatáét; de különösen a Fiatalúrét, aki lelkesedéstől kipirult arccal beszélt. 

 Oly sok mindenről tudott volna mesélni, de senki sem volt rá kíváncsi, nem számított már senkinek, 

hogy vastagon belepte a por. Pedig annyira szépen indult az egész… A nyomdából kikerülve úgy érezte, 

lapjai igazán fontos titkokat rejtenek, és büszke volt új illatára, aranyozott betűkkel ékesített borítójára. 

Egyszerűen tökéletesnek érezte magát, amit csak fokozott, amikor a fővárosba került egy nagy házba, sok 

ember közé. Először egy tölgyfa íróasztal lett otthona, ahol a Komor Úr mindennap olvasta, és gyakorta 

idézett belőle fiának. Néha aláhúzta egy-két mondatát kék színű töltőtollával, ami néhol átütött lapjain. Őt 

azonban nem zavarta, örült, hogy fontos a férfinak. 

 Aztán egyszer csak nem nyitotta ki többet, és egy kedves hangú, szőke asszony feltette a polcra. 

Onnan sokáig figyelte a családot, hallgatta beszélgetéseiket, és nézte életüket. Tanúja volt könnyes estéknek, 

vidám ebédeknek és megannyi titkos pillanatnak. Látta, ahogy a cselédlánytól csókot lop a szőke asszony 

férje, és azt is, amikor a kék szemű kislány elcsen egy cukrot az ezüstdobozból. Sokszor jöttek elegáns 

vendégek, akik körbeülték az asztalt, gyertyát gyújtottak és addig beszélgettek, míg viaszba nem fulladt az 

apró kanóc. A kis könyv szerette hallgatni meséiket és álmaikat, szerette hangjuk dallamát. Többször 

elővették, amikor a messzi távolban kongani kezdett egy harang, lapozgatták, majd visszatették helyére. 

Szép lassan megváltoztak a látogatók, és azt vette észre, hogy a kék szemű kislányból gyönyörű hölgy lett. 

Látta, amikor a szobában táncolt szép fehér ruhában, és látta, ahogy már ő maga is egy gyermeket ölel. 

 Aztán egy nap új illatot hozott a szél, és szürke lett a világ. A házban szokatlan hideg ólálkodott, az 

ablakok pedig kitörtek. Azokban az időkben sokszor vették elő, és a konyhában olvasták fehér gyertya 

tompa fényénél. Elmaradtak a nagy beszélgetések, csak suttogást hallott, és összekulcsolt kezeket látott 

maga körül. A Szép Hölgy szemében mindig ott csillogott egy könnycsepp, színes ruháit fekete kendőre 

cserélte, és nem is vette le soha. Sok álmatlan, hangos éjszakát virrasztott át a családdal, egészen addig, míg 

kintről már nem szűrődtek be éles kiáltások és furcsa dördülések.  

 De valami megváltozott. Többé nem voltak hosszú beszélgetések és illatos ebédek, őt pedig végleg 

levették a polcról és egy szúrós bundába csomagolva a szekrény aljába rejtették. Nagyon kellett figyelnie, 

hogy megtudja, mi történik körülötte. A konyhából néha még beszűrődtek a Szép Hölgy szavai, de máshogy 

csengtek, mint azelőtt. Esténként csak idegen hangokat hallott, egy családét, akik nem úgy beszéltek, mint a 

Szép Hölgy. Ők mások voltak, nagyon hangosak és rossz modorúak. Nem is értette, hogy mit keresnek ezek 

az emberek abban a tiszta, különleges házban. Annyira untatta a harsány asszony és a trágár férfi, hogy egy 

idő után már nem is figyelt rájuk.  

Szerző: Farkas Zsuzsanna, Forrás: Parókia Portál. 
Az írás 2., befejező részét a következő számunkban közöljük 

 

 



 

    

 

  Gyülekezeti hittan –  január 25-én, hétfőn 17 órakor. 

  Bibliaóra – január 27-én, szerdán 10 órakor. 

  Baba-mama kör – január 27-én, szerdán 10 órakor. 

 

 

 

  

 
 

 
 

Te arra figyelmeztettél bennünket, hogy mások arról fogják megtudni, 

hogy a te tanítványaid vagyunk, ha szeretjük egymást. 

Add, hogy szereteted által megerősödve a szeretetben munkálkodhassunk egyházad látható egységén. 

Segíts, hogy az az örömhír,  

amit hirdetünk minden szavunkban,  

hallható és látható legyen cselekedeteinkben is.  

Ámen. 

 

  
 

 


