
 

 

 

 
 

 

 

 
1Kor 10,33 

 

 A másik. Nem is ismerem, miért kell érte felelősséget vállalnom. Foglalkozzon mindenki a maga 

dolgával, bajával. Nekem is alig jut, még én adjak? Szalagcím volt: Megszűnt a társadalombiztosítás! Nem 

szűnt meg, átalakult, ez a valós tény a cikkben elrejtve volt olvasható. Amikor divat a régi időket ócsárolni, 

akkor megfeledkezünk arról a tényről, hogy nem volt minden rossz az 

elmúlt rendszerben. Az egyik pozitívum, hogy a társadalom nem engedte 

munkanélkülivé és hajléktalanná válni az embert. Mindenkinek alanyi 

jogon járt a munka, ezáltal a szociális háló. Sajnos az európaivá válás 

útján a szociális hálón nagyobbak lettek a lyukak, és bizony sokan 

kipotyognak belőle. Ez nem helyes. A lyukak nagyobbá válásával az 

ember egyre jobban magába fordult, és az a kevés együttérzés is kihalni 

látszik. Ebben a nehéz helyzetben kell az egyházaknak, gyülekezeteknek, 

a hívők közösségének nyitott szívvel és karral az embertárs felé fordulni. Meg kell mutatni, hogy mennyire 

fontos a másik ember élete. A kulcsszó az Élet. Elvinni az új élet örömhírét, mert tudom, hogy mit jelent az.  

 Abban az időben, amikor a piramis játékok divatban voltak, akkor engem is megpróbáltak egy 

ilyenbe beszervezni. Nagyon kecsegtető feltételek voltak. Az ajánlat szerint, amennyiben én befizetem a 

nem kevés összeget és beszervezek még tíz embert, akkor nekem akkora lesz a jutalékom, hogy elméletileg 

nem is kellene dolgoznom. Gondolkodási időt kértem, feleségemmel számolgattunk, és az elhangzott 

számok tükrében kiderült, hogy az egész átverés. Nem örültek a véleményem és kalkulációim 

megosztásának azok az ismerősök, akik minket szerettek volna beszervezni és „gazdaggá” tenni, nem 

fogadták meg tanácsunkat, a vége bukás lett. 

 Elhívásunk által nem hamis üzenetet kaptunk. Nem beszerveztek, hanem részeseivé váltunk a 

mennyei Atyánk szeretetének. Elhívásunk feladattal is jár, továbbadni az örömhírt. Nem rózsaszínes álmokat 

és gondtalan élet ígéretét hirdetjük, hanem a bizonytalan emberi életben az élet biztonságát az üdvösség 

ígérete által. Üdvözülni azt jelenti, hogy az Isten igazságára jutunk, a bűnös és jövő nélküli, az üres és halál 

felé vezető életünk helyett választhatjuk a minőségi földi és dicsőséges mennyei életet. 

 Képes lenne-e ezt az átélt és ajándékba kapott hírt valaki magának megtartani? Sokan képesek rá! De 

miért? –hangzik az értetlenkedés. Sok minden áll a háttérben, a történelmi egyházakban ez nem szokás, 

pedig a feladat ismerős. A mindenkori lelkész ezt prédikálta: tegyetek bizonyságot. A feladat elmulasztása, 

az alkalmatlanság megkérdőjelezése miatt sok hívő ember élete nyomtalanul ért és ér véget ma is a 

gyülekezetekben. Nem kérdés, hogy földi értékelésünk szerint üdvösségre jutottak – de a másikkal mi lesz? 

Vegyük komolyan keresztényi küldetésünket, a Másik fontosságát! 

Jakab Béla 

 

 

   



 

 

Farkas Zsuzsanna novellájának második, befejező része 

 
 Békésen pihent a szekrény alján egy szép tavaszi napig, amikor a Fiatalúr rátalált. Magával is vitte kicsi, 

szegényesen berendezett szobájába, ahol az ágya mellé tette. A kis könyvet örömmel töltötte el, hogy újra 

kinyitják, olvassák szavait, és tudta, a Fiatalúr érzi, érti üzenetét. Az apró szoba sokszor telt meg látogatókkal és 

ő hallotta, ahogy új világról, szebb jövőről beszélgetnek. A barátok mindig akkor jöttek, mikor már sötétsége 

burkolózott a város, és elmentek, még mielőtt felkelt a nap. A Fiatalúr mindig tüzesen csillogó szemekkel szólt 

hozzájuk, és ahogy telt az idő, egyre lelkesebb és lelkesebb lett. Amikor nem tudott aludni, mindig elővette és 

érdeklődve olvasta. Néha aláhúzta egy-egy mondatát, majd azokat a gondolatokat, amelyeket igazán fontosnak 

talált, leírta egy füzetbe. Ez alatt ő igazán boldognak és hasznosnak érezte magát. 

 Egy ködös estén azonban arra lett figyelmes, hogy a Fiatalúr nem jött haza, a városban pedig történt 

valami. Morajló hangok hallatszottak be az utcáról, és különös fények táncoltak a távolban. A könyv nyomasztó 

éjszakákon és egyhangú nappalokon át feküdt az ágy mellett, mígnem egyszer csak a Szép Hölgy ölelte 

magához. Meglepődött, hogy barna hajába mennyi ősz szálat festettek az évek és szomorúan érezte, hogy lapjaira 

sós könnycseppek hullnak. 

 Mikor a Fiatalúr mégis hazatért, máshogy nézett ki. Bal szemét nem tudta kinyitni, jobb lábára sántított és 

egész testében remegett. Ám a legszörnyűbb az volt, hogy barna szeméből kihunyt a láng, és nem is lobbant fel 

újra. Többé nem jöttek hozzá a barátok, és nem vette le a polcról a könyvet. Napjait a fotelben ülve töltötte, és 

csak bámult kifele az ablakon. Nem beszélt már az új világról és a szebb jövőről, de még a holnapról sem. Nem 

beszélt semmiről. 

 Sok év telt el ebben a fájó némaságban, és a kis könyv meglepetten vette észre, hogy a Fiatalúr már rég 

nem fiatal. Arcára mély ráncok ültek, háta hajlott lett és sántikálva járt. Ritkán hagyta el a szobát, nem olvasott, 

sokat aludt, és már nem tudott örülni semminek… 

 Aztán egy nap idegenek jöttek a házba és mindent felforgattak. Elvitték a bútorokat, edényeket és 

mindent, amit találtak. A kis könyv így került be a sarokba, a nehéz ajtó alá, azok közé a holmik közé, amik 

senkinek se kellettek. 

 Szégyellte, hogy régi fénye megkopott és furcsa szagot áraszt. Nem volt már sem új, sem tökéletes, nem 

maradt semmi, amiért érdemes lett volna léteznie. Nem akart a szemétre kerülni, de amikor jobban belegondolt, 

rájött: már rég ott van. A gondolatok, melyeket lapjai rejtettek, nem számítottak már, csak egy letűnt kor eszméi 

voltak. Kifordították üzenetét, és pont úgy foszladozott minden, amiben egykor a Fiatalúr hitt, mint 

elvékonyodott lapjai. Úgy érezte, hogy a világban, amelybe kényszerült, csak hamis elvárások vannak, és 

nincsenek igazi célok. Neki csak egyetlen célja volt hajdan, sok-sok évvel azelőtt: olvasóit bátorítani, tanítani 

nekik valami szépet, az életről és a szeretetről mesélni. De addigra már ez sem számított. 

 Emlékei közül egy ismerős ajtó nyikorgása zökkentette ki és tudta, valaki érkezett a házba. A parketta 

recsegése először megrémítette, de aztán beletörődőn várta sorsát. És akkor megtörtént a csoda. Egy göndör hajú 

fiú boldogan vette kézbe, és őszinte áhítattal szagolta meg lapjait. Ő pedig meglepetten nézte, mennyire hasonlít 

a Fiatalúrra. Kisebb volt ugyan és szeplős, de barna szemeiben ugyanaz a tűz lobogott. Főleg, amikor magához 

szorítva őt egy kedves férfihoz szaladt, aki a kertben állt. A kis könyv 

csodálkozva nézte, mennyire megváltozott a táj, a fák magasra nőttek, és 

ezerszínű zöld rejtette a házat. Aztán a Kedves Férfi szeretettel kinyitotta, és 

könnyes szemmel olvasott bele. A lágyan fújó szellő megérintette lapjait, és 

újra megérezte a tavasz könnyed illatát. Hazaért. 

 Megtisztították és egy ügyes könyvkötő rendbe hozta borítóját. Új 

otthona a szekrény fölötti polcon volt, egy családi fénykép és egy gyertya 

szomszédságában, ahonnan beláthatta az egész szobát. A kis könyv olyan 

boldog volt, hogy már-már beleborzongott, különösen akkor, amikor a Kedves Férfi először rakta fel a polcra, és 

közben tisztelettel végigsimította gerincén a kopott keresztet. 

 (Forrás: Parókia Portál) 

 

  
    

     

  Gyülekezeti hittan – február 1-jén, hétfőn 17 órakor. 

  Bibliaóra – február 3-án, szerdán 10 órakor. 

  Presbiterjelölő közgyűlés – február 7-én, a 10 órai istentiszteletet követően. 



 

 

 
 

Számtalan jót adsz nekünk szüntelen, életünket is kegyelmesen oltalmazod. 

Add nekünk Szentlelkedet, hogy hit által felismerjük ebben atyai irgalmadat, 

és őszinte hála ébredjen szívünkben végtelen jóságodért, az Úr Jézus Krisztus által. 

Ámen. 

 

 

 


