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A vĘlegény az esküvĘ napját idejében
nat határozza meg a mindenki számára érvéelĘkészítette az utolsó részletig. Megvette a
nyes normát. Mások azt állítják, minden ember
drága jegygyĦrĦket, az öltönyt, a menyasszoüdvözül saját elképzelése szerint. Ez végzetes
nyi ruhát a fátyollal együtt. Kinyomtatta a
tévedés. Isten azt akarja, hogy igéjéhez igazodmeghívókat és szétküldte barátainak és rokonajunk, nem pedig téves emberi nézetekhez. Jéinak. Kibérelt egy hajót; ott lett volna a nagyzus Krisztust küldte a világ megmentĘjének.
szerĦ menyegzĘi parti. Választékos menüt
Keresztyén az, aki Krisztussal közösségben él.
rendelt, finom borokkal, és a zenekar sem hiA Biblia azt mondja: „Amit hallottunk és látányzott, hogy a jó hangulatról gondoskodjon.
tunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is
A vĘlegény túláradó örömmel valóban minközösségtek legyen velünk, és pedig a mi ködenre gondolt.
zösségünk az Atyával és az Ę Fiával, a Jézus
Krisztussal.” (1Ján 1,3) Senki nem lesz kereszÉs akkor történt valami, amire senki
nem számított. A menyegzĘbĘl nem lett semtyén kegyes cselekedetei által, csak azon az
mi. A menyasszony két héttel a szép ünnepnap
úton, amit Jézus a tudós Nikodémusnak mond:
elĘtt meggondolta magát és lefújta az esküvĘt.
„Bizony, bizony mondom néked: ha valaki
Hirtelen döntése úgy ért valamennyiünket,
újonnan nem születik, nem láthatja az Isten
országát.” (Ján 3,3). Négy lépésben mutatja
mint derült égbĘl a villámcsapás. Különösképpen sajnáltuk a csalódott vĘlegényt, akinek
meg az igazi keresztyénséghez vezetĘ utat.
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Élet és Világosság
Január 22. – A 25. Magyar Kultúra Napja
25 esztendeje, 1989 óta ünnepeljük, annak emlékére,
hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát.

Kalendárium
január
télhó – Fergeteg HAVA

Január 22. – Szent Vince hispániai vértanú emléknapja
„Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek; áldjátok és ne
átkozzátok.”(Rómaikhoz írt levél 12,14)
1710 esztendeje, 304-ben szenvedett vértanúhalált hitéért a Diocletianus-féle keresztényüldözés alatt.Holttestét kidobták a szántóföldre, hogy kutyák és madarak
falják föl, de egy nagy holló megvédte a holtat. Később zsákba varrták földi maradványait, és kövekkel
nehezítve a tengerbe vetették. A tenger hullámai partra
sodorták, ahol egy keresztény megtalálta és illően eltemette.

Január 1. – Új év
BÚÉK! –Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!
Január 6. – Vízkereszt napja
A nyugati kereszténység minden évben ekkor emlékezik meg a napkeleti bölcsekről.A keleti keresztény egyházak Jézusnak a Jordán folyóban Keresztelő János által való megkeresztelkedését ünneplik.
A magyar vízkereszt kifejezés a víz megszenteléséből, megkereszteléséből ered. A víz és a tömjén
megszenteléséből alakult ki a házszentelés hagyománya is.

Január 25. – Pál apostol (Saul) megtérésének emléknapja
„És a mint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és
nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből:
És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja
vala néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És monda:
Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok
Jézus, a kit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen
rúgódoznod. Remegve és ámulva monda: Uram, mit
akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig monda néki:
Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned…” (Apostolok Cselekedetei
9,3-6.)

Január 6. – Vízkereszttől hamvazószerdáig farsangi
időszak
„Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.” (János 16,24)
A kereszténység előtti időkből származó farsangi mulatozás néphagyományokon alapszik, erre az időszakra
nem esik jelentős vallási ünnep.
Január 7. – A Madéfalvi veszedelem 250. évfordulója
„Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.” (II.
Timótheus levél 1,7)
Amikor 1764-ben Mária Terézia újraszervezte a határőrséget, az erőszakos sorozás a madéfalvi vérengzésbe torkollott: több száz székelyt mészároltak le, mert
megtagadták a hadseregbe való bevonulást. Ezek után
székelyek ezrei menekültek át Moldvába, s telepedtekott le. Itt alapított falvaik: Istensegíts, Fogadjisten,
Hadikfalva, Józseffalva, Andrásfalva.

Január 27. – Nemzetközi Holokauszt Emléknap
„Amennyiben megcselekedtétek eggyel ez én legkisebb
atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg.”(Máté
25,40)
2006 óta a világon mindenütt megemlékeznek a népirtás áldozatairól, a körülbelül 6 millió emberről, aki már
soha nem térhetett vissza az életbe.

Január 20. – 125 éve született Sík Sándor
„Tégy minden jót, amit megtehetsz, ott, ahol vagy, úgy,
ahogy teheted, akkorát, amekkorát tehetsz,
de mindig, szüntelen ez legyen.”
A zsidó származású költő, pap-tanár élete során számos imakönyvet, tankönyvet, újságot szerkesztett,
számos más közéleti és irodalmi társaság életében,
irányításában is részt vett. Fiaként szerette Radnóti
Miklóst, nagy hatással volt rá, hogy a költő megkeresztelkedett.

Január 28. – 170 éve született Benczúr Gyula
„A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót.”
(Lukács 6,45)
A magyar történeti festészet kiemelkedő alakja apai
ágon lelkészek, anyai ágon holland kereskedők leszármazottja.Képein, mint a fasori evangélikus templom
„Három királyok imádása” c. alkotásán, derűs, békés
életfelfogás keveredik egyfajta romantikus attitűddel.
Összeállította: KZ
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Ahogy legutóbbi számunkban ígértük, a mostani
egyfajta visszaemlékezés
az elmúlt huszonöt évre,
ugyanis 1988 decemberében jelent meg az
Élet és Világosság először.
Terveink szerint egész évben idézünk az azóta eltelt
negyedszázad írásaiból, és
visszaemlékszünk fontos
vagy kevésbé fontos (ám
nekünk kedves) eseményekre.
Mindjárt az egyik legérdekesebb felfedezés, hogy
ama bizonyos legelső példány borítóján éppen az az
ézsaiási ige szerepelt, ami
pontosan huszonöt évvel
később a 2013 decemberién – „véletlenül”. Csak
előbb kezdődött az idézet.
Úgy tűnik, valami mostanihoz nagyon hasonló volt a
levegőben. Fontossá lett az
ígéret, a tudat, hogy „nem
lesz mindig sötét ott, ahol
most szorongatás van”
(9,1) és „a nép mely sötétségben járt, látott nagy
világosságot” (9,2).
Azóta tudjuk, hogy 1989
Magyarország történelmében jelentős fordulópontot
hozott. Hogy most mi előtt
állunk, csak találgathatjuk, ám az isteni szavak
ugyanúgy megállnak mint
huszonöt, százhuszonöt
vagy kétezer ötszáz éve
mindig. Kezdődjön hát az
Újesztendő a beléjük vetett
bizalommal!
Iványi Margit
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bibliai gondolatok

Mérlegkészítés év elején
Mielőtt Napóleon megkezdte hadjáratát Oroszország ellen, diplomáciai jegyzéket küldött az orosz
követnek, melyben közölte, hogy az orosz császárságot eltörli a föld színéről.
A követ válasza így hangzott: „Ember tervez, Isten végez.”
Napóleon dühös lett. „Mondja meg a gazdájának – mennydörgött az üzenethozóra az arrogáns korzikai
–, hogy én az az ember vagyok, aki tervez, és ugyanakkor végez!”
Úgy tűnt, mintha a kihívás az élő Istennek szólna, hogy egyszer kiderüljön, ki az uralkodója ennek a
világnak.
Isten elfogadta a kihívást. Nem szállt le emiatt trónjáról, hanem elküldte legkisebb követeit, az apró
hópelyheket, hogy a gőgös császárt megalázza.
Napóleon igen rövid idő alatt Moszkváig hatolt előre. Mikor azonban visszavonulásra kényszerült,
óriási hadseregét a fagyos földön, a hóban kellett hátrahagynia. Az orosz hatóságok hivatalos jelentése
szerint 213 516 katona és 95 816 ló volt a vesztesége.
A nagy Napóleon, mint száműzött töltötte élete utolsó éveit az angol Szent Ilona szigeten. Ott írta meg
emlékiratait, melyekben legbensőbb kérdéseivel is foglalkozik. Ezt bizonyítja egy beszélgetése is, amit
generálisával, Montholonnal folytatott, aki követte őt a száműzetésbe.
„Hogyan gondolkozik ön Krisztusról?” – kérdezte Napóleon.
Montholon így válaszolt: „Sire, be kell vallanom, hogy ezen még soha igazán nem gondolkodtam,
ezért véleményt sem alkottam róla.”
„Elég baj ez önnek – válaszolt rá a császár. – Mekkora különbség van az én bukásom, nyomorúságom
és Isten Fia örök hadserege között! Dicsőségem napjaiban annyi ember tisztelt s örömmel akár meghaltak értem. De mindig szükség volt a jelenlétemre, hogy katonáimat lelkesítsem. És most mióta Szent
Ilonán vagyok – ki küzdene értem? Ki maradt hűséges hozzám? Még mielőtt meghalnék, művem
összeomlott, miközben Krisztus munkája, aki 18 évszázaddal ezelőtt halt meg, még éppúgy fennáll,
mint abban az időben, amikor a földön járt. Ő az egyetlen, Aki halála után élőbb és hatalmasabb, mint
földi élete folyamán volt.”
*
E világ hatalmasai az erőszakra alapították birodalmukat. Jézus Krisztus szeretetre építette országát és
ebben az órában emberek ezrei életüket is örömmel adnák érte. Benne olyan hódító áll előttünk, Aki
valóságosan egyesít magával nem csak egy népet, hanem egy egész világot. Az emberi lélek minden
rezdülésével Krisztus létéhez kötöttnek érzi magát. Miért: Egy csoda miatt, mely minden csodánál
nagyobb. Krisztus az ember szeretetét kívánja, azt kéri, ami bennünk a legnehezebben elérhető: a
szívünket. Ez minden, amit, akar.
A világhódítók munkája minden szellemi képességük ellenére félresikerült amiatt, hogy bár a világot
leteperték, de nem nyertek egyetlen barátot sem. Az a közösség, mely Jézus Krisztust és megváltott gyermekeit összeköti, minden más köteléknél szentebb és hatalmasabb. Számomra ez mindennél
nagyobb csoda. És minél inkább gondolkodom rajta, annál szilárdabb a meggyőződésem Krisztus
istenségéről.
(A 2001. évi vezércikk szerzője Wilhelm Busch – az írást Iványi Tiborné fordította.)
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KALENDÁRIUM
– Az elmúlt 25 év –

ÁTTEKINTÉS AZ ELMÚLT HUSZONÖT ESZTENDŐ KIEMELKEDŐBB
HAZAI, NEMZETKÖZI ÉS EGYHÁZI TÖRTÉNÉSEIRŐL
(1988-2013)

1988
január 1.
Magyarországon életbe lépnek az
általános adóról és a személyi jövedelemadóról szóló törvények
március 15.
1956 óta a legnagyobb, 10 ezer fős
ellenzéki tüntetés Budapesten
március 25.
Pozsonyban hívők jogaiért tüntető
tömeget oszlat fel a rendőrség
szeptember 3.
A Magyar Demokrata Fórum Lakitelken 400 alapító részvételével
párttá alakul
november 13.
Megalakul a Szabad Demokraták
Szövetsége
december – megjelenik az Élet és Világosság első száma
1989
január 1.
Magyarországon bevezetik a munkanélküli-segélyt
február 5.
A szovjet hadsereg végleg elhagyja
Afganisztánt
március 22.
A magyar Ellenzéki Kerekasztal
megalakulása
április 25.
Megkezdődik a szovjet csapatok részleges kivonása Magyarországról
június 16.
Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós
ünnepélyes újratemetése Budapesten
szeptember 23.
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) templomának
felszentelése Mátészalkán

október 5.
Bush amerikai elnök jóváhagyja a
határozatot, amely e napot a Holokauszt hőse, a VilágIgaza Raoul Wallenberg emléknapjává nyilvánítja
október 23.
Szűrös Mátyás kikiáltja a Magyar
Köztársaságot
november 9.
Megkezdik a berlini fal lebontását,
az NDK megnyitja határait az NSZK
irányában
december 25.
Kivégzik Ceauşescu román elnököt
és feleségét Bukarestben
1990
január 9.
Felszentelik Budapest-Békásmegyeren a MET Madzsar József utcai pincekápolnáját
február 11.
Nelson Mandela, dél-afrikai fekete
aktivista 27 évi fogság után kiszabadul
május 2.
Göncz Árpád előbb ideiglenes, majd
augusztus 3-ától választott magyar
köztársasági elnök lesz
május 23.
Budapesten megalakul az Antallkormány
augusztus 2.
Irak lerohanja Kuvaitot, megkezdődik az öbölháború
szeptember
Megkezdi börtönmisszióját a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
november 13.
Elkészül az első ismert World Wide
Web oldal



1991
február 28.
A koalíciós erők felszabadítják Kuvaitot, véget ér az Öböl-háború
június 26.
Magyarországon elfogadják a kárpótlási törvényt
július 1.
Hivatalosan is megszűnik a Varsói
Szerződés
augusztus 16–20.
II. János Pál pápa látogatása Magyarországon
december 24.
Formálisan is megszűnik a Szovjetunió, helyét az ENSZ-ben Oroszország
veszi át
1992
január
A „Free Methodist Church” (Szabadmetodista Egyház) képviselői, Bruce
L. Kline és felesége először érkeznek
Magyarországra, hogy segítséget
nyújtsanak a budapesti Wesley Főiskola megszervezéséhez
február 7.
A Maastrichti szerződés aláírásával
megalakul az Európai Unió
április 20.
Meghal Benny Hill neves, angol komikus
június 23.
Kijelölik Budapest-Békásmegyeren
a MET tervezett fatemplomának
helyét
július 15.
Budapest Főváros ingyenes bérleti
szerződéssel 99 évre a MET-egyház
használatába adja a budapesti, Dankó u. 9-11. sz. alatti ingatlanokat
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november 3.
Bill Clinton lesz az Amerikai Egyesült Államok 42. elnöke
november 10.
Borisz Jelcin a Magyar Országgyűlés előtt elmondott beszédében
bocsánatot kér a magyar néptől az
1956-os beavatkozás miatt
december
II. János Pál pápa bocsánatot kér
Galilei meghurcolásáért, és posztumusz mentesíti a tudóst a vádak alól
december
Budapesten, a Dankó utcában megnyílik a hajléktalanokat befogadó,
50 személy ellátására alkalmas Oltalom-menhely
1993
január 1.
Csehszlovákia két önálló országra,
Csehországra és Szlovákiára bomlik
augusztus 1-11.
Mir Sada békemenet Boszniában
a háború idején, a történelemben
egyedülálló erőszakmentes akció egy
háború megállítására
augusztus 6.
II. János Pál kiadja a „Veritatis
splendor” kezdetű enciklikáját az
emberről, az emberi élet védelméről
és a keresztény erkölcsről
november 1.
Életbe lép a maastrichti szerződés
november 6.
Felavatják a budapesti Iskola u. 6.
sz. alatt helyet kapó vízivárosi METpincekápolnát
december 12.
Meghal Antall József magyar miniszterelnök
december 30.
Izrael és a Vatikán elismerik egymást,
felveszik a diplomáciai kapcsolatot
1994
január 10-11.
A brüsszeli csúcsértekezleten a Szövetség állam- és kormányfői beindítják a
Partnerség a Békéért (PfP) programot
május 4.
Jichak Rabin izraeli miniszterelnök
és Jasszer Arafat a Palesztin Füg-

getlenségi Front Béke-Nobel-díjas
vezetője szerződést ír alá a palesztin
önrendelkezés bevezetéséről a Gázai
övezetben és Jerikóban
december 11.
Az orosz hadsereg megtámadja Csecsenföldet, ezzel kezdetét veszi az első
csecsen háború
1995
március 16.
A kisebbségek jogairól szóló magyarszlovák megállapodás létrejötte
július 2.
Az ENSZ háborús bűnöket vizsgáló
hágai nemzetközi törvényszéke hivatalosan népirtással és emberiség elleni bűntettekkel vádolja meg Radovan Karadžić-csot és Ratko Mladić
tábornokot.
november 7.
A magyar parlament elfogadja a devizatörvényt, ezzel az utolsó akadály
is elhárul a forint konvertibilitása
elől
november 24
Népszavazást tartanak a katolikus Írországban arról, hogy az alkotmányból töröljék Európában utolsóként a
válás tilalmát
december 14.
A világon először végeznek olyan
csontvelő-átültetést egy AIDS-es
betegen, (Jeff Gettyn), amelynél a
csontvelő egy páviántól származott
1996
június
A művelődési miniszter 49060/1996.
sz. leiratában tájékoztatást küld arról,
hogy a budapesti Wesley Főiskola
szociális munkás szakának akkreditációját elfogadják
június 3.
A NATO külügyminiszterek berlini
ülésükön megállapodnak, hogy a szövetség belső adaptációja részeként
kiépítik a NATO-n belül az európai
biztonsági és védelmi identitást
augusztus 30.
Megszületik a Haszavjurti egyezmény, amely véget vet az első csecsen
háborúnak



szeptember 6.
II. János Pál pápa kétnapos magyarországi látogatásra érkezik
1997
január 1.
Magyar állampolgárok korlátozás
nélkül vásárolhatnak külföldi valutát (a „turistakeret” megszűnése)
február 28.
Budapesten kitör a „Postabank-pánik, mely során a betétesek néhány
óra leforgása alatt a pénzintézet akkori forrásainak közel hatodát (kb.
70 milliárd forintot) vesznek ki
április 24.
Az amerikai szenátus jóváhagyja a
vegyi fegyverekre vonatkozó egyezményt, amely kimondja a vegyi fegyverek globális betiltását
június 20-22.
A „G7” csúcsértekezlethez csatlakozik Oroszország, amely ezután „G8”
néven szerepel
július 1.
156 éves brit fennhatóság után Hongkong visszakerül Kínához
augusztus 31. -Diána walesi hercegné halálos autóbalesetet szenved
Párizsban
november 11.
Az UNESCO Közgyűlése elfogadta
az Emberi Génállomány és Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatát
november 16.
Népszavazást tartanak Magyarországon a NATO-csatlakozásról
1998
január 1.
Kiemelkedően közhasznú szervezetté minősül a budapesti Oltalom Karitatív Egyesület
március 2.
A Galileo űrszonda adatokat küldött
a Jupiter Európé holdjáról, amelyekből kiderült, hogy a jég-kérge alatt
folyékony óceán található
április 10.
Nyolc északír politikai párt képviselője, Tony Blair brit és Bertie Ahern
ír kormányfő Belfastban aláírja a
nagypénteki megállapodást
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július 2.
Merénylet Budapesten, az Aranykéz
utcában
július 8.
Magyarországon Orbán Viktor alakít kormányt
október 3.
A MET Budapest-békásmegyeri
templomának felszentelése
október 17.
Az észak-ír békefolyamatban játszott
szerepéért David Trimble, a protestánsok és John Hume, a katolikusok
legnagyobb pártjának elnöke Nobelbékedíjat kap
november 5.
Kárpátalján a rendkívüli esőzések következtében medrükből kilépő folyók
400 ezer ember lakóhelyét öntik el
november 11.
Az izraeli kormány ratifikálja a
„Földet békéért” szerződést a palesztinokkal
1999
január 1.
Az ECU átnevezésével elszámolási
pénzként megjelenik az euró, mint az
Európai Unió hivatalos valutája
január 24.
A deutschlandsbergi autóbusz-balesetben 18 szombathelyi és kőszegi
diák veszti életét
március 12.
Magyarország, Csehországés Lengyelország belépése a NATO-ba
június 28-30.
A Free Methodist Church General konferenciáján a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget Iványi Tibor és
felesége képviseli az USA-ban
augusztus 11.
Teljes napfogyatkozás Magyarországon
augusztus 26.
A második csecsen háború kezdete
október 31.
A katolikus és az evangélikus egyház
képviselői Augsburgban közös nyilatkozatot írnak alá a megigazulásról
december 31.
Borisz Jelcin orosz elnök lemond hivataláról, utódjául Vlagyimir Putyint
jelöli ki

2000
január 3.
Moammer Kadhafi líbiai diktátor: „Izraelnek nincs jövője arab környezetben. Palesztina a zsidók temetője lesz.
A zsidók jobban tennék, ha Alaszkában
(USA) alapítanának államot…”
március 17.
Legalább ötszáz ember hal meg
Ugandában, mikor egy szekta tagjai
felgyújtják magukat
június 13.
A Magyar Országgyűlés elrendeli a
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja középfokú oktatási intézményekben való évenkénti megtartását
augusztus 4.
Hivatalába iktatják Mádl Ferenc
magyar köztársasági elnököt
augusztus 11.
Hazahozzák Oroszországból Toma
Andrást, az utolsó magyar hadifoglyot
november 2.
Megérkezik a Nemzetközi Űrállomásra azelső állandó személyzet, és azóta
is folyamatosan laknak a fedélzetén
november 7.
Elnökválasztás az USA-ban, George
W. Bush a győztes
december 31.
Véget ér a 2. évezred
2001
május 31.
A NATO és EU külügyminisztereinek első hivatalos találkozója Budapesten
szeptember 11.
Terrortámadások az USA-ban
október 11.
Átadják a Mária Valéria-hidat Esztergom és Párkány között
2002
január 1.
Készpénzként is forgalomba kerül az
euró, az Európai Unió hivatalos valutája, mely 12 országban váltja fel a
korábbi nemzeti valutákat
május 9.
Bankrablás a magyarországi Móron (nyolc halálos áldozatát az elkövetők egyszerűen kivégzik)



október 14.
Az IRA politikai kémkedési botránya
miatt a protestánsok elvetik a közös
kormányzást a szervezet politikai
szárnyával, a Sinn Féinnel, ezért
London ismét visszaveszi az ellenőrzést a tartomány fölött
2003
március 20.
Az Amerikai Egyesült Államok, az
Egyesült Királyság, Ausztrália csapatai megtámadják Irakot feltételezett tömegpusztító fegyverei miatt
október 19.
II. János Pál pápa boldoggá avatja
kalkuttai Teréz anyát
november 21.
A budapesti Wesley Főiskola épületében
megemlékezések zajlanak azokról a
zsidókról, akiket 1941-ben KamenyecPodolszkijban meggyilkoltak
december 13.
Wesley János születésének 300. évfordulója alkalmából a MET-egyház
közreadja a Wesley János 53 prédikációját tartalmazó gyűjteményt.
Ugyanaznap megnyílik a budapesti
Dankó utcában a „Fűtött Utca”.
2004
május 1.
Az Európai Unió bővülése 10 tagállammal: Magyarország, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Málta és Ciprus
szeptember 1.
Beszláni tragédia (330 halálos áldozat, többségük gyermek)
szeptember 11.
A budapesti Wesley Főiskola kápolnájának falán a Holokauszt zsidó, cigány és jehova áldozataira emlékezve emléktáblát avatnak
szeptember 29.
Medgyessy Péter lemondása után
Gyurcsány Ferenc a miniszterelnök
november 3.
A Magyar Honvédség állományából
leszerel az utolsó sorkatona, ezzel
megszűnik a sorkatonai szolgálat
Magyarországon
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november 11.
Jasszer Arafat halála
december 5.
Eredménytelen népszavazás Magyarországon a kettősállampolgárságról és az egészségügy privatizációjáról
december 26.
„Karácsonyi szökőár” (cunami, vagy
tsunami) Ázsia délkeleti részén, több
mint 200000 halott és eltűnt
2005
január 23.
Viktor Juscsenko lesz Ukrajna harmadik elnöke
március 14.
Megnyitják a budapesti Művészetek
Palotáját
április 2.
Meghal II. János Pál pápa
április 19.
Joseph Ratzinger német bíborost
választják pápává XVI. Benedek
néven
május 29.
Franciaország meglepetésre népszavazáson elutasítja az Európai Alkotmányt
augusztus 5.
Sólyom Lászlót beiktatása Magyarország köztársasági elnökévé
augusztus 29.
A Katrina hurrikán eléri az amerikai
partokat. A hurrikán következtében
New Orleans jelentős része víz alá
kerül. A katasztrófa ezernél több halálos áldozatot követel
november 13.
Bemutatják az első olyan embert, a
25 éves brit Andrew Stimpsont, aki
„kigyógyult” az AIDS-ből
november 22.
Angela Merkelt választják hivatalosan Németország kancellárjává
2006
február 26.
Az USA Népszámlálási Irodája által
kiadott közlemény szerint 01:16-kor
(0016 UTC) aFöld népessége eléri a
6,5 milliárd (6500 millió) főt
április 9.
Ariel Saron izraeli miniszterelnököt
4 hónapos kóma után eltávolítják hivatalából

április 9.
A soron következő országgyűlési választások első fordulója Magyarországon
május 26.
Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök záróbeszédet mond pártja frakciójának zártülésén, elmarasztalva kormánya teljesítményét,
amely azonban csak szeptember 17én kap nyilvánosságot
július 31.
Fidel Castro „ideiglenesen” átadja a
hatalmat öccsének, Raúl Castrónak
szeptember 18-19.
Az MTV-székház ostroma Budapesten
szeptember 27 - október 1.
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elismerésének 25. évfordulója, ünnepi közgyűlés Budapesten
külföldi vendégek bevonásával
szeptember 28.
A MET új kápolnájának felszentelése Szegeden
október 9.
Észak-Korea bejelenti, hogy elvégezte az első kísérleti atombombarobbantását
október 23.
Zavargások törnek ki Magyarországon az 1956-os forradalom 50. évfordulóján
december 9.
Puskás Ferenc budapesti temetésesok ezres tömeg részvételével
december 30.
Kivégzik Szaddám Huszein iraki diktátort
2007
február 15.
Magyarországon bevezetik a vizitdíj és
kórházi napidíj fizetési kötelezettséget
február 26.
A hágai nemzetközi bíróság ítéletében nem teszi felelőssé Szerbiát a
srebrenicai népirtásért
március 3.
„Ideiglenesen” megszűnik a személyszállítás 14 magyarországi vasútvonalon
április 7.
Charles Simonyi űrrepülése
április 24.
Európai tudósok bejelentik, hogy
Föld-típusú exobolygót fedeztek fel



a 20 fényévnyire található Gliese
581 rendszerben
augusztus 20.
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 19 izraeli, terrortámadásnak kitett gyermeket lát vendégül
Budapesten
szeptember 8. - A WesleyJános Lelkészképző Főiskola fennállásának
20. évfordulója
november 21.
Sztrájkhullám Magyarországon. A
nap folyamán hosszabb-rövidebb időre sztrájkba lépnek a MÁV dolgozói, a
Volán vas és békés megyei munkatársai, a tanárok, a Ferihegyi repülőtér
és a veszprémi kórház dolgozói
december 13.
A lisszaboni szerződés aláírása
december 17.
A magyar országgyűlés népszavazást ír ki a tandíj, vizitdíj és kórházi
napidíj megszüntetése ügyében
december 21.
Magyarország teljes jogú tagjává
válik a schengeni övezetnek
2008
január 22-től kezdetét veszi Magyarországon a Biblia éve
március 1.
A Magyar Nemzeti Bank elnökének
10/2007. (X.1.) MNB rendelete értelmében kivonják a forgalomból az
1 és 2 forintos címletű érméket
március 17.
Washingtonban aláírják az amerikaimagyar vízummentességi szerződés
alapját jelentő egyetértési nyilatkozatot
április 7-11.
A budapesti Hollán Ernő utcában
egymást követő két tüntetéssorozat
zajlik le a Broadway jegyiroda előtt.
Az eseményen számos politikus,
köztük Gerhard Schröder egykori
német kancellár is részt vesz
május 7.
Izrael a zsidó állam kikiáltásának
60. évfordulóját ünnepli
június 5.
Guantánamón megkezdődik a 2001.
szeptemberi 11-i merénylet vádlottjainak a pere
augusztus 21.
Sólyom László köztársasági elnök,
valamint Hiller István kulturális
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miniszter bocsánatot kérnek Csehországtól és Szlovákiától az 1968-as
katonai agresszióért, melyben Magyarország is részt vett
október 4.
„Tarka Magyar!” címmeldemonstrációt tartanak Budapesten az erőszak és a kirekesztés ellen, több mint
száz civilszervezet támogatásával
október 25. -A dalai láma bejelenti,
hogy feladja a tárgyalásokat Kínával
Tibet autonómiájáért
november 4.
A 2008-as amerikai elnökválasztást
nagy fölénnyel Barack Obama nyeri
december 15.
A magyar alkotmánybíróság 8:1
arányban hatályon kívül helyezi a
bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV törvényt
2009
január 27. A brazíliai Belémben
megnyílik a IX. Szociális Világfórum
február 8.
Egy veszprémi bárban megkéselik a
veszprémi férfi kézilabdacsapat román játékosát, Marian Cozmát
február 23.
Etnikai vérengzés a magyarországi
Tatárszentgyörgyön
április 3-4.
Ünnepi NATO-csúcstalálkozó, a szövetség megalapításának 60. évfordulóján
április 14.
A magyar országgyűlés Bajnai Gordont választja miniszterelnökké
április 20.
Genfben kezdetét veszi – az ENSZ által
szervezett, rasszizmus-ellenességről
szóló – Durban II. konferencia, ahol
Magyarország is képviselteti magát
május 29.
Magyarországon is megjelenik az új
influenza, a H1N1
június 6.
Vezető nyugati politikusok emlékeznek meg a helyszínen a normandiai
partraszállás 65. évfordulójáról
június 25.
Meghal Michael Jackson világhírű
énekes
november 9.
Ünnepségek a berlini fal leomlásának 20. évfordulója alkalmából a német fővárosban

november 17.
Elhuny Iványi Tibor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
elnöke
december 1.
Életbe lép az Európai Unió Lisszaboni szerződése,
- Az Egyesült Államok kormánya hivatalosan bejelenti, hogy átszállított egy
guantánamói foglyot Magyarországra
2010
február 13.
Kezdetét veszi a Mostarak hadművelet Afganisztánban
április 20.
Az USA történetének egyik legnagyobb környezeti katasztrófáját kiváltva, a
Mexikói-öbölben felrobban a British Petrol Deepwater Horizon nevű
mélytengeri fúrótornya
május 29
Megalakul a második Orbán-kormány
augusztus 5.
33 chilei bányász reked 68 napra 700
méter mélyen egy bányaomlás következtében. Az október 13-án sikerül
felszínről induló fúrásokkal elérni az
aknában rekedteket, a mentőakciót
világszerte követik internetes és televíziós közvetítéseken
augusztus 20.
Elhagyja Irakot az utolsó amerikai
harcoló dandár
szeptember 18–19.
A XIV. dalai láma, Tendzin Gyaco
hetedik alkalommal látogat el Magyarországra
október 4.
Az ajkai vörösiszap-katasztrófában 7
ember veszíti életét és beláthatatlan
károk keletkeznek a természetben
2011
január 1.
Magyarország tölti be az Európai
Unió soros elnöki tisztét (2011. június 30-ig)
január 14.
Több ezren tüntetnek a budapesti
Kossuth téren a médiatörvény ellen,
illetve a sajtószabadságért
január 25.



Egyiptomban tüntetések kezdődnek
az egyiptomi elnök ellen, amely a
rendőrség beavatkozása után zavargássá fajul
március 1.
Polgárháborúvá fajul a líbiai felkelés
április 18.
A magyar országgyűlés 262 igen és
44 nem szavazattal, egy tartózkodás
mellett elfogadja az új alkotmányt
május 1.
A vatikáni Szent Péter-bazilika előtt
boldoggá avatják II. János Pál pápát
május 29.
80 éves korában meghal Mádl Ferenc egykori magyar köztársasági
elnök
július 11.
A 2011. évi C. törvény elfogadásával
a magyar országgyűlés 2012. január
1-től mintegy 300 felekezetet (köztük a Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösséget) megfoszt egyházi státusától, mindössze 14 egyházat
ismerve el tételesen
július 28-29.
Több mint négyszáz fős virrasztás
a vallásszabadságért Budapesten, a
MET Dankó utcai egyházközpontjában
augusztus 25.
Budapesten több közéleti személyiség felhívást bocsát ki Iványi Gábor
lelkész vezetésével a vallásszabadság védelmében. Az akció 2011.
szeptember 30-án 6036 aláírással
zárul
szeptember 21.
A magyar főváros közgyűlésevisszavonja Kertész Ákos író budapesti
díszpolgári címét
október 1-31.
Népszámlálás Magyarországon
október 20.
A líbiai felkelők döntő rohamot indítanak Szurt városa ellen, megölik
Moammer Kadhafit
december 19.
-magyar alkotmánybíróság az egyházügyi, a kiemelt büntetőügyekre
vonatkozó egyes büntetőeljárási, valamint a médiaszabályozással kapcsolatos törvények egyes részeit az
alkotmánnyal ellentétesnek találja
és az egyházügyi törvényt teljes egészében megsemmisíti
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2012
január 1.
Hatályba lép Magyarország új alaptörvénye, a magyar állam hivatalos
elnevezése Magyar Köztársaságról
Magyarországra változik
január 21.
A magyar kormányt támogató
– mintegy félmilliós – tüntetés Budapesten, vidéki városokban és külföldön
március 18. -Joachim Gauck evangélikus lelkészt, keletnémet polgárjogi harcost választják Németország
11. szövetségi elnökévé
április 16.
Az Egyesült Államok Kongresszusa
megszavazza, hogy születésének 100.
évfordulóján a legmagasabb amerikai elismeréssel, a Kongresszusi
Aranyéremmel tüntessék ki „posztumusz” Raoul Wallenberget
július 27.
Megkezdődnek Londonban a 2012.
évi nyári olimpiai játékok

november 29.
Az ENSZ Közgyűlése „nem tag megfigyelő állam” szintre emeli a világszervezetben Palesztina státuszát
2013
január 1.
Magyarországon létrejön a járás,
mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége
január 20. -Népszavazás Ausztriában a sorkatonai szolgálat eltörléséről, melyen az osztrákok többsége a
sorkötelezettség fenntartására voksolt
február 11.
XVI. Benedek pápa bejelenti lemondásáttisztségéről, utódjául márciusban Ferenc pápát választják a katolikus egyház új fejévé
április 8.
87 éves korában meghal Margaret
Thatcher volt brit konzervatív miniszterelnök

május 5.
Budapesten ülésezik a Zsidó Világkongresszus
június 19.
Hosszan tartó betegség után, 81
éves korában meghal Horn Gyula
a Magyar Köztársaság volt miniszterelnöke
július 3.
Strasbourgban elfogadják a magyar
kormányt elmarasztaló Tavares-jelentést
július 22.
Tízezrek ünneplik London utcáin György cambridge-i hercegnek,
Nagy-Britannia majdani uralkodójának világrajöttét
augusztus 21.
Vegyifegyver-támadás a szír főváros
Damaszkusz külterületén
november 24.
Megnyitják Rio de Janeiróban a
2013-as Tudomány Világfórumát
(Összeállította: Kerecsényi Zoltán)

Az Egyháztörténelem
nőalakjai

Johanne Wilhelmine Kessler (1825-1903)
Az Élet és Világosság sok-sok – éveken át folytatódó – számában megtalálható volt egy sorozat „Isten
szántóvetői” címmel. Itt olvashattunk olyan missziói
nagyságokról, mint Hudson Taylor, Elisabeth Frey
és mások. Istennek e nagy nevű szántóvetői között
csendben meghúzódva, szó esett egy nagyon egyszerű asszonyról, „Hanna néniről” is. Most, az egykori
újságból szemezgetve, az ő alakját idézzük fel.

lán ebben rejlik annak magyarázata, hogy később előszeretettel fordult a gyárban dolgozó fiatal munkásnők
problémái felé. Ismeri harcaikat, kísértéseiket, kiszolgáltatottságukat.
Megtérése után vidám alaptermészete még inkább kibontakozott, humorával, jóindulatával nemcsak felvidított másokat, hanem sokszor ellenségeit, rosszakaróit
is leszerelte. Különös képessége volt arra, hogy szelíd
szóval, a szeretet gesztusaival lágyítsa meg a legellenállóbb szíveket is.
Hanna szülővárosa, Elberfeld mellett, egy erdős völgyben létezett egy település, amit a köznyelv csak „Nyomorvölgynek” hívott. Ez az elnevezés nagyon találó
lehetett. Földbe vájt, vagy a föld felszínén összetákolt
kunyhókban nyomorogtak a társadalom perifériájára

Johanne Wilhelmine Kessler szegény családba született. Korán megtanulta, és egy életen át gyakorolta a
körülményeivel való megelégedettséget. Egész életén
keresztül keményen dolgozott, hogy fenntartsa önmagát és gondoskodjon másokról. 12 évesen már napi
10-12 órán keresztül szövőszéke mellett találjuk. Ta-
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szorult emberek. Munka nélkül tengődők, a mindennapi betevőjüket lopással biztosítók, de veszélyes rablók
is megtalálhatók voltak közöttük. Ha lehetett, mindenki elkerülte ezt a helyet. Nem úgy Hanna. Először vasárnapi iskolát indított itt, majd felnőtteknek bibliaórát
tartott. Munkája gyorsan terebélyesedett, és évek múlva megépült a Nyomorvölgyi-kápolna, amelynek környékén gyakran tartottak sok száz fős rendezvényeket.
Volt, akit csak a ritka étek, a kalács vonzott ide. Hanna
nem bánta, megtalálta a módját, hogy tele gyomorral,
a szeretet tapasztalatával, no, és némi biblikus tanítással távozzanak. A harangszót eleinte két összeütött
fedő hangja pótolta, csak a későbbiekben kaptak egy
támogatótól valódi harangot. A helyiség képe az évek
során megváltozott. Ahogy változtak az emberi szívek,
életek, úgy változott az épületek kinézete is.
Hanna evangéliuma szólt a bűnről, bűnbánatról, a megváltásról, és a Megváltóról. De az ő evangéliuma szociális evangélium is volt. Nem nézett át az ínség miatt
megkeseredett munkásemberek haragján. Nem félt belenézni a nyomor arcába, tudta, hogy van, ahol a szó
kevés, meg sem hallható mindaddig, amíg az evangéliumi szeretetnek valamilyen kézzelfogható jelét nem tapasztalják az emberek. Hol pénzzel, hol élelemmel, hol
ruhával segített. Igaz, az évek soránegy támogató kör
alakult ki mellette, de sosem voltak annyian, és sosem
kapott annyit, hogy az adás, magának Hannának, ne

jelentett volna valódi áldozatot. Imádkozó élete, rendíthetetlen hite, töretlen humorérzéke azonban mindig
átsegítette őt a nehézségeken. Életrajzát olvasva sem
nyomon követhető hol kezdődött és hol végződött az
ő szolgálatának határa. Foglalkozott fiatalokkal, idősekkel, nőkkel és férfiakkal, a társadalom megbecsült
tagjaival és nyilvántartott bűnözőkkel.
Néha különös dolgokat tapasztalt szolgálata során. Egy
belső hang nem egyszer utasította őt arra, hogy menjen be ebbe vagy abba a házba. Sok esetben vette ki
a kötelet elkeseredett emberek kezéből. Nagyon sok
ember megtérésében segédkezett. De inkább lelkigondozó volt, mint prédikátor. Korának gyermekeként el
sem tudta képzelni, hogy egy nő igét hirdessen. Inkább
hivatott egy papot, bár az is előfordult, hogy a gondozottja azzal küldte el a lelkészt, hogy amit ő mond, nem
érti, de amit Hanna mama, azt igen. Számos lelkésznek
lett lelkigondozója, látta, hogy mennyi szorongással
küszködnek ők maguk is…
Amikor meghalt, a város utcáit beborította a gyászoló
tömeg, egy valódi arisztokratának kijáró tisztelettel temették el.
Az elberfeldi Hanna néniről sohase hallottunk volna,
ha nem adja Krisztusnak az életét, és ha életrajzát az
Élet és Világosság 1998/3-6-os számában, németről le
nem fordítja Iványiné Magdi néni.
Szabó Ildikó

hitépítő irodalom

Vidáman járom az utam –
Berta Isselmann missziósnővér életútja
(részletek)
Karmesterből misszionárius
A dél-kelet-európai misszió házában ülök a berni Arányi Laci misszionáriussal. A megtéréséről mesél, s arról, hogyan találkozott a Zürich-Basel-i vonaton Berta
Isselmann-nal. Arányi testvér meséli:
Már 1940-ben átéltem egy ébredést. De hamarosan engedetlen lettem a Szentlélekkel szemben és visszaestem a régi életembe. Rosszabb lett, mint azelőtt.
Egy szép májusi napon Zürichből Baselbe utaztam.
Egy Németországba tartóvonaton találtam helyet magamnak. A kocsi egyik szakaszában csak egy idősebb

asszony ült rajtam kívül. Az ablaknál állt, és a peronon álló emberekkel beszélt. Aztán hangosan kiáltotta: „Mindegyiket szeretem, és szívélyesen üdvözlöm
őket!”
A vonat nemsokára elindult. Hallottam, ahogy az
aszszony, még hangosabban, „11-es szélerősséggel”
kiáltotta az ablakból: „Az igazak világossága vidáman fénylik!” A fülke legtávolabbi sarkába húzódtam. Veszélyt szimatoltam. Szilárdan elhatároztam,
hogy ezzel a nővel nem lesz semmi dolgom. Görcsösen markoltam az újságom és azt gondoltam: „Csak

11

Élet és Világosság
meg ne szólítson!” Majd egy óráig utaztunk együtt
anélkül, hogy egy szót is váltottunk volna. A nő elmélyedt egy füzet olvasásába. Boldog voltam, hogy
békénhagy. De örömöm nem tartott sokáig. Hirtelen
megszólított: „Ön mindig újságokat olvas?” Röviden
válaszoltam: „Igen.” Ideadta az írást, amit előtte olvasott. Megnéztem a füzetkét, és ezt olvastam: „TE
ismered Jézust?” Gyorsan bedugtam a zsebembe és
kihajtogattam az újságot, hogy tovább olvassam. De
az asszony gyorsabb volt. „Milyen állampolgárságú
ön?” kérdezte. Mit érdekli? – gondoltam. Egyszerűen
nem kívántam társalogni. Mégis válaszoltam: „Magyarországon születtem és 1938 óta Svájcban élek, ahol állampolgárságot kaptam.” Az asszony tovább kérdezett:
„Mi a foglalkozása?” A kérdések egyre kényelmetlenebbek lettek. Feleltem: „Karmester vagyok és hegedűn játszom.”„Csodálatos!” – kiáltotta, „Én zongoratanárnő voltam.” Újból ezt gondoltam: Mi közöm hozzá?
Csak egy kívánságom volt: hogy hallgasson végre és
hagyjon engem békében.
De esze ágában se volt. Jézusról kezdett beszélni. Erről
azonban hallani sem akartam. Hirtelen megkérdezte a címemet. Pont az hiányzik, hogy a feleségem más nőktől
kapott leveleket olvasson! Hogy a további beszélgetést
elkerüljem, a zürichi címemet adtam meg, ahol karmesterkedtem. Felírta. De meg voltam győződve, hogy nem
fog írni.
Csak egy kívánságom volt, hogy végre Baselbe érjünk,
s hogy megszabaduljak tőle. Legnagyobb csodálkozásomra az asszony röviddel Basel előtt így szólt:
„Most imádkozzunk!” Szinte kényszer tört rám. Nem
tudtam nemet mondani,össze kellett kulcsolnom a kezem. Az asszony imádkozott értem, hogy az Úr Jézus
ajándékozzon meg kegyelmével, hogy megtaláljam az
utat Hozzá, és részem legyen az Ő csodálatos megváltásában. Aztán elbúcsúztunk.
Mikor hazaértem Baselbe, először a hálószobába mentem. Ott feküdt a Bibliám az éjjeli szekrényen, évek óta ki
se nyitottam. Ahogy ránéztem, egy belső hang azt mondta: „Miért hagytad figyelmen kívül Isten szavát? Hűtlen
vagy!” Egészen egyedül voltam a szobába, de tudtam,
ki beszél hozzám. Soha életemben nem szégyelltem így
magam. Betettem a Bibliát az aktatáskámba, és minden
nap azt olvastam, mikor Baselből Zürichbe utaztam. De
tele voltam kérdésekkel. Két bibliai hely foglalkoztatott
leginkább: János 3,3: „Jézus felelte Nikodémusnak: Bizony, mondom neked: Ha valaki újonnan nem születik,
nem láthatja meg Isten országát...” és 2Korinthus 5,17:
„Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.”
Találkozásunk után néhány nappal kaptam egy levelet
Berta Isselmann testvértől. Ezt írta: „Az Úr Jézus szereti Önt! Az Úr Jézus keresi Önt! És nincs olyan barát,
mint Jézus Krisztus! Az Úr Jézus sohasem csal meg!”

A levélben még két cím is volt telefonszámokkal, ahova fordulhatok, ha további segítségre van szükségem.
Most következett életem legrosszabb időszaka. Nem
tudtam éjszakánként aludni. Hat hétig tombolt bennem
a pokol, míg a Biblia olvasása közben hirtelen felismertem: Nyomorult bűnös vagy és a Jézus Krisztusban
megjelent isteni kegyelem nélkül örökre elvesztél. Életem legnagyobb rettenete volt.
Végre összeszedtem a bátorságomat és döntöttem. Telefonáltam a megadott számra és elmentem a zürichi
címre. A hívő testvér megkérdezte, mi van a szívemen.
Nyíltan beismertem: „Megvetettem Isten szavát és hűtlen lettem.” Együtt imádkoztunk és átadtam az életem
az Úr Jézusnak.Olyan lelki éhség és szomjúság fogott
el, hogy gyakran egész éjszaka olvastam a Bibliát. Világosság, fény után vágyakoztam. Végre egy éjszaka nem
bírtam tovább. Egész egyedül voltam a szobában és hangosan kiáltottam: „Jézus Krisztus, ha te igazán szabadító
vagy, ajándékozd nekem a világosságodat, hogy megértsem, mit akarsz mondani!” Sokáig csendben voltam,
nem tudom meddig. Hirtelen leírhatatlan öröm töltött be.
Felugrottam és hangosan kiáltottam: „Úr Jézus, ez csodálatos!” Fény gyulladt ki bennem: újjászülettem. Most
már értettem a János 3,3-t és a 2Korinthus 5,17-t.
Mindjárt tudtam: ezért a meg nem érdemelt kegyelemért mindent fel kell adnom. Így lett újjá az életem.
Boldogan tanúsíthatom: az Úr Jézus senkit nem vet el,
aki hozzá megy.
Így értettem meg, hogy Berta testvér, akit a Zürichből
Baselbe tartó vonaton a pokolba kívántam, Isten küldötte volt számomra.
Az addigi gyakran kalandos életemet a legnagyobb kaland
várja és a legszebb beteljesedés Jézus Krisztus szolgálatában. Azóta nem karmester vagyok, hanem misszionárius.
„Szállíts élelmet a tengeren, mert idő múltával
visszanyered azt!”
Berta Isselmann mesél tovább:
A Prédikátor könyvéből a 11. rész 1. versének ígérete és
sokak imádsága megajándékozott azzal, hogy vidáman
világíthatok az utak találkozásánál és a sövényeknél.
Egy nagy építkezésen szünet van. A kis buszban külföldiek ülnek és reggeliznek. Jézus neve nemzetközi,
elfogadják hát a saját nyelvükön írt traktátusokat. Egy
jugoszláv a kezében levő olvasnivalót nézegeti: „Ilyen
kevés?” Mikor még két írást teszek mellé: „Ez minden?
Szívesen olvasok ilyesmit.” Sugárzik az arca, miközben
a címét diktálja, hogy egy Újszövetséget küldhessek neki.
A szomszédos kocsiban honfitársaim köszöntenek. Figyelik, amit mondok, és együtt imádkozunk. Egy másik kocsi
munkásai szkeptikusan nézegetnek, egyikük szitkozódik.
Az éneklés ellenére van az ördögnek. Rázendítek: „Bejártam a széles világot”. Ez megnyugtatja őket. Egy irodai
alkalmazott jön be, és régi ismerősként köszönt: „Hiszen
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ön már évek óta jár az irodánkba.” Ez véglegesen elhallgattatja a szitkozódót, mind meghallgatnak és elfogadják az írásokat – egy munkás kivételével, aki várakozó állásponton van. Itt is összekulcsolhatjuk a kezünket. A sok
imádság gyümölcse, hogy az építkezés lakókocsijaiban is
lehet misszionálni.
A sportpályán egy kis cirkusz tarkabarkasága fogad. A
pénztároskisasszony ismer, szívesen fogad egy könyvecskét. „Állatnéző” jegy nélkül is bemehetek. A munkások nem sok érdeklődést mutatnak, néhányan elfogadják az evangéliumot, de alig állnak velem szóba.
A lóistállóban azonban a fiatalember elgondolkozva
figyel, és szeretné kiönteni a szívét. Az emberekben annyit csalódott már, vágyik hát az igazi barát, Jézus után,
Aki sosem csap be. A kocsik között együtt imádkozunk.
Hálásan néz rám, és örül a kapott iratnak. Többször is
meglátogatom, és kis időt együtt töltünk. Az ilyen felébredt fiatalokért különösen kell imádkoznunk.
Lassan-lassan más munkások is megjelennek, kérdéseik
vannak, éneklapokat fogadnak el. Végül fatörzsekre ülünk,
és Jézusról énekelünk. A szívükben megmozdult valami.
Különböző nyelvű írásokkal a szép lakókocsikhoz megyek: franciák, arabok, olaszok, magyarok és különösen
a csehek fogadják hálásan a lapokat. Másnap odakiáltja
egy cseh nő: „A könyv felét már elolvastam!” A cseh artista családban különösen kedvesen fogadnak. A házia
sszony kávéval és vajas kenyérrel kínál. Férjével együtt,
aki büszke okos lovaira, figyelmesen hallgatnak.  Sok
olvasnivalót kérnek, mivel előreláthatólag nem találkozunk többet. Aztán még együtt imádkozunk.
A dán bohóc mellettük kézzel-lábbal tiltakozik, megvetően nézi a dán evangéliumi írásokat, és kidob. Mi
mindenen mehetett keresztül! Viselkedése a Megváltóért kiált. Szegény tréfacsináló! Ötször is ellátogatok a
cirkuszba, de ő elérhetetlen marad. A „vidám” bohócok
többnyire a legszomorúbb emberek.
A csend kedvéért a gyorsvonatban egy üres szakaszba
ülök be. A kalauz rám pirít: „Nem tud olvasni? Az első
négy szakasz foglalt.” Bocsánatot kérek a beteg szemeim miatt, belépek az ötödik kupéba és leülök az egyetlen
utas mellé, aki mindkét ablak melletti helyet elfoglalta.
„Jó reggelt!” – köszönök. „Üres szakaszt kerestem, de a
kalauz önhöz irányított. Az Úr készített tehát programot,
és ezt a könyvet kell önnek átnyújtanom.”
Meglepve nézi hol a könyvet, hol engem, s megszólal:
„Van olvasnivalóm a kúra idejére.” Félreteszi a könyvet,
én pedig folytatom: „Gyógykezelésre utazik? Önnél van
Isten Igéje?” A nemleges választ hallva elmagyarázom,
milyen fontos a Biblia. „A gyógykezelés alatt bőven
van ideje Isten szavával foglalkozni! Figyeljen arra, mit
akar önnek mondani Jézus. Nagyon szereti önt. Használja ki a kúrát az örökkévalóság számára! Kérem, adja
meg a címét!” Készségesen felírja a címet. „Ki imádkozik önért? – „Senki”. – „Akkor én megteszem.” Amikor

megkérem, hogy olvasson fel a Bibliából, elhagyja a
szakaszt.A csomagjáért visszajön. „Szívemből kívánok
gazdag áldást az Újszövetség olvasásakor. Imádkozom
önért, legjobb, ha máris.” Összekulcsolom a kezem és
testét, lelkét, szellemét Istennek ajánlom. Szótlanul megszorítja a kezem és kiszáll. Jézus vele megy, de ott marad
velem is, hogy a felszálló asszony számára megtaláljam
az igazi szavakat.
A nyomorultak megvidámodnak
Reggelenként a buszban körbejár a pálinkásüveg. Köszönök és csatlakozom a férfiakhoz, akik kikiabálják Megváltó-nélküliségüket: „Ennyi haláleset a családban egy éven belül! Mit gondoljak erről? Nem értem. Hol van Isten? Ha lenne, ki kellene vennie az üveget a kezemből, mikor iszom, s összetörni.” Várakozásteljesen néz rám és kissé megnyugszik, mikor arról
beszélek, aki minden köteléket elszakít. „Igen, igaza
van. Minden embernek úgy kellene gondolkozni, mint
magának, de én nem tudok hinni.” Mielőtt leszállok,
odaadja a címét. Isten szava ugyanis hiánycikk a saládjában. A fél órás utat a Szentlélek kihasználja majd,
hogy egy nyomorult megvidámodhasson.
A postán csúcsforgalom van. Mivel hat telefonhívást kell
lebonyolítanom, a többieket előreengedem. Miután befejezték, a barátságos tisztviselő segít a hívásban. Így aztán hallja a különböző „szolgálati ügye megbeszélését”,
pl. börtönben fogvatartottakkal is. Az Úr utána időt enged a társalgásra. A tisztviselő vallásos, és ismeri a megváltás útját – azonban távolságtartó is egyben.
„Látom, magának van lámpája és vezetéke is. De ha
lekapcsolom, sötét lesz. Nincs áram. Magánál hiányzik
a  Szentlélek.”
„Igen” – bólint, és meghallgatja, amit a megtérésről,
újjászületésről mondok. Elkomolyodik, csendes lesz.
Összekulcsoljuk a kezünket. Szívesen fogadja az irodalmat és különösen az imádságot.
Csak most érkeznek emberek, akik csomagot szeretnének feladni. Jézus visszatartotta őket, hogy az ablaknál
beszélgethessünk, és együtt imádkozhassunk.
A Karnevál idején a gyorsvonatban utazom. Idős hölgy
ül velem szemben.Sajnálkozik a kora miatt és rosszkedvű, hogy immár csak nézheti, hogyan szórakozik a
fiatalság. Egyszer csak felugrik és hallelujázva áttáncol
a kocsin. Borzasztó! – A mellettem ülő világfi szemtelenül dicsekszik: „Én csak a szenvedélyt ismerem, más
nem érdekel.” Igazán sajnálni valók az ilyen emberek.
Mikor elkezdem a szabadító győztesnek, Jézusnak a
nevét hirdetni, aki minden öröm forrása, az asszony
megvetően leint, de a „szenvedélyes” úr elgondolkozik.
Beismeri, hogy az ördög csalása, mikor szerelemről beszél, és csak szenvedélyt nyújt, az örömöt magasztalja,
mely csupán szórakozás. „Hat hétre egy szívszanatóriumba utazom, beteg vagyok és magányos” – sóhajtja.
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„Magánál van Isten Szava?” – kérdezem. „Otthon még
Bibliám is van, de sohasem olvastam.”
Megígérem, hogy a szanatóriumba küldök egy Újszövetséget, hogy megismerje az igazi örömöt. Átszálláskor csatlakozik hozzám az idős hölgy, és segíteni akar.
Láthatóan megváltozott. Minden magabiztossága oda.
Mivel várni kell a csatlakozásra, van időnk egy komoly
beszélgetésre. Elgondolkozva jegyzi meg aztán: „Talán
még megtanulok hinni.” Isten meghallja a nyomorultak
kiáltását! Egy tanító megbízta a diákjait, hogy körkérdést intézzenek a felnőttekhez. Ketten hozzám lépnek
a noteszükkel, és felteszik a kérdést: „Mi a mai ifjúság legnagyobb hibája?” Jegyzik a válaszom: „Ifjúságunknak ma az a legnagyobb hibája, hogy nem Isten
Igéje alapján tájékozódnak.” És feldiktálom a 119.
zsoltár 9. és 105. verseit: „Hogyan tarthatja az ifjú
tisztán az életútját? Úgy, hogy megtartja igédet”, és
„Lábam előtt mécses a te igéd és ösvényemnek világossága”.
Megkérdezem a mozi előtt ácsorgó fiatalokat: „Melyikőtök olvassa még a Bibliát?”
„Én” – válaszolja egy fiú. „Mi tetszik benne a legjobban?” „A 23. zsoltár!” S hallhatják tőlem, hogyan
lesz valaki a jó pásztor juha és hogyan gondoskodik
róla Jézus.
Később egy idősebb emberrel ülök, akinek süt a szeméből a nyomorúság. „Régóta keresek egy embert,
aki segíteni tud.” Előveszi régi, alig használt Bibliáját és nagy nehezen keresgél benne vigasztaló bibliai
részek után. Mint a kiszáradt föld az esőt, úgy issza
Isten szavát. Idegei megnyugszanak, mosoly suhan át az arcán. Isten tudja, hogy együttlétünk 2 órája alatt mi történt a szívében. Végül együtt áldjuk és
magasztaljuk Istent.
Este a bibliaórán ragyogva vallja meg: „Ma újjászülettem!”

Így vidámodnak meg a nyomorultak. Legyen továbbra
áldozat ajkainkon az Ő dicsérete és valljuk meg a nevét, míg eljön!
Egyik utam alkalmából a buszmegállóban a hirdetőoszlopon plakát függ. Nem tudom megállni, hogy ne ragasszak mellé egy traktátust. Reklám az evangélium mellett. A címe: „a széles és keskeny út”. És íme: nemsokára
mindenki ezt olvassa a megállóban. A plakátot alig veszik észre. Bizonyára néhányan majd elgondolkoznak és
döntés születik a szívükben, hogy az életbe vivő keskeny
útra lépjenek és ne a széles útra, mely a romlásba visz.
Jézus szolgálatában napirenden vannak a meglepetések
Természetesen nem elég Jézus hívását egyszer meghallani és szeretetét felismerni. Állandóan szavára kell figyelnünk és útmutatása alapján járnunk. Megtapasztalásunk alapján azon frissiben továbbmondhatjuk, amit
hallunk és átélünk.
A villamosmegállóban egy kalauz várja a járatát. Átveszi a traktátust, és megjegyzi: „Én nem teszek semmi
rosszat!” „Maga keresztül-kasul rossz” – válaszolom.
„Mind bűnben születtünk, és Istentől elszakadva azt
tesszük, ami nem tetszik Istennek. Ez a bűn.”
Csodálkozva kapja fel a fejét. „Szeretnék egyszer egy
órát beszélgetni magával.” És Isten megadja. Egyszerűen hagyom, hogy elmenjen a vonatom. Az övé meg
csak nem jön: áramkimaradás! Szomjasan issza az
örömhírt.Végül odaadom neki Billy Graham könyvét:
Békesség Istennel. Nagyon hálás érte.
Útközben az autók rendszámtábláit olvasgatom. Az
egyiken ez áll: GYKM. Megvárom a kocsi tulajdonosát. „A maga autóján az evangélium van: Győzelem
Krisztusban Megváltás” – köszöntöm, és elmagyarázom az elképedt autósnak a rendszámtábláját. A Szentlélek teszi majd élővé számára.
(Fordította: Czövek Olivérné)

zsidó Élet

A huszonötödik évforduló a számok szemszögéből
Az Örökkévaló mindent számok, súlymérték szerint
alkotott meg.
„A titkok nyitja az egyensúly ismerete” – tanít minket a
Zohar, a titkos tanítás fő könyve. A MET egyház „Élet
és Világosság” folyóirata 25-ik évfordulóját ünnepli.

Mit is jelent ez az évforduló a számok szemszögéből,
ha a két számot, a kettőt és az ötöt összeadva egyetlen
alapszámmá képezzük, majd így kapjuk meg a ténylegesen jellemző számértéket? 2+5= 7. Így a hetes számot kapjuk alapszámként. A Kabbalában a hetes szent
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szám, szimbolikusan kettős funkciója van. A természet
kettősségét reprezentálja. (A hetes szám a közérdek
képviselőjére, függetlenségre, intuícióra és elrugaszkodottságra is utal egyúttal.)
A 7 úgy a zsidóknál, mint a rómaiaknál és sok keleti
nép vallásában fontos szerepet játszik:7 nap alatt teremtette az Örökkévaló a világot. A teremtés hetedik
napja pihenőnap. 7 bolygó irányítja a hét 7 napját. 7
emelete volt a babiloni templomnak. 7 ágú gyertyatartó található a zsinagógákban és a zsidó otthonokban.
A hetedik napon, miután 7 pap, 7 napon keresztül, 7
harsonát fújt, így omlottak le Jerikó falai. A Bibliában ezen kívül még sok helyen találkozunk a hetes
számmal, melynek kettős természetét mutatja, jót és
rosszat megjelenítve: a 7 kövér és sovány tehén (a 7
bő és a 7 szűk esztendő), a 7 szentség, a 7 fő erény, a
7 főbűn…
A hetedik évben a szolgákat a zsidóknak fel kellett
szabadítani. A hetedik évben (Izraelben ez ma is így
van)nem szabad vetni, aratni, szüretelni. 7 levelet írt
Pál apostol Kis-Ázsia egyházközségeinek. 7 harsonás
angyal jelenlétében történik a hét pecsét feltörése a
Jelenések könyvében, 7 évet, 7 hónapot, 7 napot kell
várni valamire a Holt tengeri tekercsekben. Mózes, Dániel és Salamon is nagy tiszteletben tartották a hetes
számot.
7 hathor segíti a gyermekek születését az ókori
egyiptomi hiedelmek szerint, ahol a fáraóknak 7 lelkük van. A 7 szent szám a hinduizmusban is, akik a
természet 7 őserejében hisznek, amiből a világ keletkezett. Így a hetes szám a harmonikus szám, minden
létező alapja. A perzsák is hasonlóan gondolkodnak
a hetes számról.
A tibeti lámaizmust követők szerint is mágikus szám
a hetes, mert negyvenkilenc (7x7) nap a lélek köztes
állapota, az az időszak, amely a haláltól a lélek újjá
születéséig tart.
A tudományokban is jelentőséggel bír a hetes szám: a
matematikában nemcsak prímszám, de boldog számnak is számít (happy primes).
A csillagászatban is visszatér a 7: 7 az ókorban ismert
égitestek száma (Nap, Hold és az 5 szabad szemmel
látható bolygó a Föld kivételével). 7 csillagból áll a
Göncölszekér. 7 színe van a szivárványnak.
7 csigolyája van az embereknek és az emlősállatoknak. Az emberi test hétszerese a fej méretének.
7 évenként újul meg az emberi test az orvosok és biológusok szerint.7 napos genetikailag programozott,
ritmus szerint élünk.

negyedik és a huszonegyedik nap a legveszélyesebb
– állítják az orvosok. Azt mondjuk, hogy minden
megfázás gyógyszerrel vagy anélkül hét napig tart.Az
ember memóriája hét különböző szót tud egymás után
megjegyezni.
A történelemben és a kultúrában is visszaköszön a
hetes szám: a görögöknél a 7 bölcs; Róma 7 dombra
épült; a világ 7 csodája; a 7 szabad művészet; a 7 zenei
alaphang…
A mesékben, az irodalomban: hetedhét ország, hétmérföldes csizma, hétfejű sárkány, hét törpe, a hét krajcár,
a mesékben minden bánat 7 évig tart, és az átkok is 7
évig fognak.
A hetes szám jelentőséggel bírt az ősmagyaroknál is.
A magyaroknak 7 törzse és vezéreinek száma is 7 volt.
Az ugorok a hetes számrendszert használták, erre utal
a magyar, vogul és osztják nyelvekben az, hogy a hét
nemcsak számot, hanem hét napból álló időtartamot
is jelöl.
A kifejezésekben is visszatérő szám a hetes: hétpecsétes titok, 7 lakat alatt, hetedíziglen, hétszilvafás
nemes, a hetedik mennyországban érzi magát, aki nagyon boldog.
Egy japán közmondás szerint 7 isten van 1 rizsszemben. (Ezért lettek a szamurájok heten.)
A hetes számhoz olyan hiedelmek is kapcsolódnak,
hogy aki összetör egy tükröt, 7 évig nem lesz szerencséje. A népnyelv említi a „gonosz” vagy „szerencsés”
hetest.
Cicero szerint „a hetes szám minden dolog csomópontja.” Az ókori bölcsek a hetes számot sorsfordító számnak tartották, mely az asztrológia szerint a Szaturnusz,
a sorsbolygó hatása alatt áll, melynek megjelenése változást hoz az életünkbe.
Komoly akadályokat gördít elénk, de ezzel megerősödnek azok a tulajdonságaink, melyekben fejlődnünk kell, és melyek leküzdése nehéz, de ezáltal erősebbek, határozottabbak, bölcsebbek és felnőttebbek
leszünk.
A számok jelentésében lehet hinni vagy sem, felfoghatjuk valamiféle logikai játékként is a numerológiát.
Így vagy úgy, e sorok írója tiszta szívből kívánja az
„Élet és Világosság”-nak, hogy egyházával, a METtel és összes intézményeivel együtt még legalább ne
csak újabb 25 évig, de a zsidó mondás szerint még
120 évig tudják leküzdeni az eléjük gördülő akadályokat, hogy ezzel is erősebbek legyenek és szolgálatukkal vallástól, bőrszíntől függetlenül segítsenek
megőrizni mindenki emberi méltóságát – ahogy eddig is tették.
Schlesinger Hanna, Tel-Aviv

Hippokratész tanítása szerint „a hetes szám uralja a
betegségeket és mindent, ami a testben pusztulással
kapcsolatos”. Gyógyszeres kezelés nélkül a betegségek is hét szakaszban zajlanak: a hetedik, a tizen-
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Bach kantátáinak nyomában

„Te vezess itt igazságodban” –
a 25. zsoltár üzenete
E kantáta (Uram, Hozzád vágyom én – Nach dir, Herr,
verlanget mich) Bach műveinek jegyzékében (BWV)
a 150. sorszámot viseli. Korai mű, valószínűleg 1712
előtt keletkezett; stílusa alapján sokan kétségbe vonják
Bach szerzőiségét. A kantáta-terméssel behatóan foglalkozó muzikológus, Alfred Dürr a kompozíciót ugyan
Bachnak tulajdonítja, de nem zárja ki, hogy a mű (akár
egészében, akár részleteiben) egy korai Bach-tanítvány
alkotása is lehet, „amely a tanár szeme előtt és cselekvő
segítségével keletkezhetett.”
A zenekar igen szerény: két hegedűből és continuóból áll, amelyet egy fagott erősít. Bár az énekesek mind a négy hangfaja szerepel, szólóáriát csak
a szoprán kap, az alt, a tenor és a basszus együtt,
tercettben énekelnek. A szöveg mintegy fele a 25.
zsoltárból származik, a másik fele szabad invenciójú
költemény, amelynek írója ismeretlen. (A mű a világhálón meghallgatható: http://www.youtube.com/
watch?v=u1cFnjmvdWo)
1. Sinfonia: Rövid zenekari bevezető előlegezi a következő kórustétel kromatikusan ereszkedő motívumát.
Jóllehet még egy szó sem hangzik el, e jellegzetes dallam (passus duriusculus = nehéz menet) egyértelműen
jelzi, a továbbiakban szomorúságról, kínról, szorongattatásról hallunk.
2. Kórus: Az énekkar a 25. zsoltár 1-2. versét énekli. A
kezdetben alulról felfelé, lépcsőzetesen belépő szólamok (basszus-tenor-alt-szoprán) plasztikusan érzékeltetik a magasságba, az Úr felé vágyódó hívő szándékát.
A fúgaszerű indítást többször akkordtömbök akasztják
meg. A tétel gyors, fúgaszerű résszel záródik, amelyben
ismét meghatározó az ereszkedő, kromatikus mozgás:
„Uram, Hozzád vágyom én, úgy vágyom én, (Uram,
Tehozzád úgy vágyom én.) Uram, én bízom Benned. Ne
hagyj itt megszégyenülnöm, ne hagyj engem itt megszégyenülnöm, ó, ne hagyj, Ó, ne hagyj megszégyenülnöm,
nehogy ellenségeim örvendezzenek (rajtam majd), (nehogy örvendezzenek rajtam majd).” (Liedemann Ákos
fordítása)
3. Ária (szoprán): A tétel – rövidsége ellenére – a
szövegfestés valóságos tárháza. Az ária „ártatlan”
dallamimitációval indul, ám a „tombol” és „vihar”

(Toben, Sturm) szavakra izgatott-izgága dallamokba
torkollik; a „halál” és „pokol” (Tod, Höll’) nehezen
intonálható szűkített szeptimben bukik alá; míg az
„örökre megmarad” (bleibet ewig) szövegrész – a tétel léptékéhez mérten – hosszú dallamhajlítást kap,
érzékeltetve az idő megnyúlását, kiteljesedését: A
sorsom békén tűröm én, / Jóllehet mindig tombol /
Vihar és halál, pokol / Ijeszt, mint szörnyű rém. / S
ha sújtja is baj hívedet, / Ki hű, örökre megmarad
melletted.
4. Kórus: A szöveg a 25. zsoltár 5. verse. A zene a 2.
tételhez hasonlóan változó tempójú és különféle szerkesztésű szakaszokra tagolódik. A képszerűség itt is
megfigyelhető: a tétel elején: „Te vezess” (Leite mich)
– a hangok hat ütemen keresztül emelkednek skálaszerűen a magasba, H-tól egészen d’’’-ig:

„Te vezess itt igazságodban, és oktass is; mert Te vagy
az Úr, támaszom, mindig Rád várok én.”
5. Tercett (alt, tenor, basszus): A continuóban végig
hallható gyors dallammenetek érzékeltetik a cédrusokat
is meghajlító, ádáz erőket: Szelek büszke cédrus fáknak
/ Gyakran végzetesen árt’nak, / S azok meg is hajlanak.
/ Fogadd el, mit Isten rendel, / Bárki mást mond, azt ne
hidd el, / Igéjére hallgass csak!
6. Kórus: A szöveg a 25. zsoltár 15. verse. Az Úr (Herr)
nevének elhangzásakor a zene szinte „színeváltozáson”
megy keresztül: a harmóniai folyamat leáll, a hegedűk
ugyanazt a két hangot visszhangozzák – varázslatos
pillanat: szinte megáll az idő! A tétel szövevényes fúgába torkollik; a fúga sűrű kontrapunktikus szövedékébe gabalyodott „lábat” (nem kis erőfeszítéssel, de)
legvégül sikerül kihúzni:
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„Szemem vágyón mindig csak Urára néz, mindig Urára néz; mert a lábamat Ő húzza ki a hurokból.”
7. Kórus: „Ciaccona”-val, változatlan basszus-dallam
feletti variációkkal zárul a mű. Bach írta? Egyik tanítványa? Talán nem is ez a fontos! Az érett Bach kompozíciókkal összevetve kétségtelenül kiforratlan, ám ennek

ellenére számos szép pillanatot rejteget: Időm kínok közt
telt itt lenn, / De majd üdvre váltja Isten; / Hívek útja kínnal telve, / Erő hozzá mennybő1 száll le. / Így, ha Isten
nem hagy el, / Nem törődöm kereszttel; / Krisztus maga
áll mellettünk, / Segít küzdenünk, míg győzünk.
Göncz Zoltán

hírmozaik

Hálaadó Nyíregyházán
Nyíregyházi gyülekezetünkben október utolsó vasárnapján (27-én) tartottuk meg a szokásos Őszi Hálaadó Istentiszteletünket. Az elmúlt évekhez hasonlóan, ezen a napon gyülekezeti napot is tartottunk, hogy az igehirdetés
meghallgatása mellett, szeretetvendégség keretében bizonyságtételekkel emlékezzünk meg arról, hogy mennyi
jót tett velünk az elmúlt évben a mi Kegyelmes Urunk.
Vendégszolgálatra Iklódy László testvérünket, a kisvárdai gyülekezet lelkészét hívtuk meg, aki Noé történetén
keresztül emlékeztetett bennünket a hálaadásra. Az istentiszteleten a gyerekek és fiatalok énekekkel, igeversekkel szolgáltak, majd a gyülekezet énekkara hálaadó
karénekekkel dicsérték Megváltónkat. Közös
ebéd
után késő délutánig együtt maradtunk, majd áhítattal, és
imádsággal fejeztük be együttlétünket. (Képek:  http://
www.metkapolna.hu/halaadonap.html)

Megfogalmaztunk egy fellebbezést, amelyet (ha egyet
ért vele) a hiányzó részek (az Ön neve, adóazonosító
jele, címzés, stb.) kitöltése után postáznia kellene a lakóhelye szerint illetékes adóhatóságnak. (Megtalálható Facebook oldalunkon és honlapunkon, ill. kérésre
elküldjük.)
Kérjük, kérdéseivel forduljon hozzánk!
Postai cím: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Budapest, Dankó u. 11. 1086 Telefon/Fax: (061)577-05-14, (06-1) 577-05-15 E-mail: metegyhaz@
wjlf.hu
Segítségét, támogatását köszönjük! Tisztelettel, Iványi
Gábor elnök
***
Iványi Gábor válaszlevele Balog Zoltánnak az egyházi elismerési eljárással kapcsolatban

***

„Tisztelt Miniszter úr!
− A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
(1086 Budapest, Dankó u. 11.) képviseletében a 1748015/2013/EKEF iktatószámú, 2013. november 28-ra dátumozott, 2013. december 2-án postázott, az ön megbízásából Hölvényi György államtitkár által aláírt levelét
2013. december5-én, a törvényes határidőre (2013. okt.
1-jével) benyújtott egyházi elismerési eljárással kapcsolatos beadványunk befogadását követő 58. napon
megkaptam,melyből kiderül, hogy ön elérkezettnek látta
az időt egy szakértő (szívesen vennénk, ha a nevét tudha
tnánk)kijelölésére. Arra is felhívta a figyelmünket, „hogy
az ügyintézési határidőbe nem számít bele a szakértői
vélemény elkészítésének időtartama.”

Nyilatkozat a MET-nek felajánlott 1%-ok visszautasításával kapcsolatban
Tisztelt Felajánlást Tevő Adózó!
Felháborodással értesültünk arról, hogy a NAV az elmúlt napokban arról tájékoztatta azokat az adózókat,
akik egyházunknak, a Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösségnek (MET) ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1%-át, miszerint a nyilatkozat érvénytelen, mert Egyházunk „nem beazonosítható”.
Súlyosan sérelmezzük az eljárást, és a MET megteszi a
szükséges lépéseket a NAV felé (az Alkotmánybíróság
döntése alapján a MET jogfolytonosan őrzi egyházi
státuszát), azonban szükségesnek tartjuk, hogy – amennyiben módja van rá –, az Önnek címzett NAV határozatot megfellebbezze.
Köszönjük, ha rászánja az 5000 forintos illeték befizetését, amely a sikeres eljárás után automatikusan visszajár.

Félő, hogy híveink meglepőnek, sőt akár packázásnak
is tekinthetik (én pedig képtelen lennék az ellenkezőjéről meggyőzni őket) a szakértő számára kiadott szempontokat.
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Vizsgálni kívánják, hogy
− egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség „elsődlegesen végzett tevékenysége vallási
tevékenységnek minősül”-e. Javaslom e bekezdésüknél
azidőre beadott iratok mellett tanulmányozni Jézusnak
a tanítói hivataláról Názáretben mondott prédikációját, amelyben Ésaiás prófétára (És 61) hivatkozva ezt
mondja: „az Úrnak lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek
és a vakok szemeinek megnyílását,hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.” (Lk 4,18-19)
Mivel egyházi működésünkben mindeddig arra törekedtünk, hogy a Mestert kövessük, érdeklődéssel várjuk szakértőjük munkájának eredményét azzal kapcsolatban, hogyan is választja ki a krisztusi szolgálatból
az „elsődlegesen végzett...vallási tevékenység…” kritériumát.

Fentieket követően kérem,hogy a 17480-15/2013/
EKEF.iktatószámú levélben megjelölt, szakértői kirendelésről szóló végzésüket részünkre megküldeni
szíveskedjen, mivel a Ket. 78. § (2) bekezdése alapján
a végzést közölni kell azzal, akinek jogát vagy jogos
érdekét a végzés érinti. A tájékoztató levél megküldése
a végzés közlését nem helyettesíti és nincs tudomásunk
arról sem, hogy a szakértő milyen határidőt kapott a
szakvéleménye elkészítésére. A 17480-15/2013/EKEF.
iktatószámú levélben megjelölt, Ehtv.14/B. § (2) bekezdésében rögzített 60 napos ügyintézési határidő a
miniszter számára megjelölt határidő, melyet a kérelem
benyújtásának napjától kell számítani.
Budapest, 2013. december 5.
Tisztelettel: Dr. Iványi Gábor elnök”
***
Tagsági Nyílt Nap
December 14-én tartottuk első tagsági nyílt napunkat,
mely alkalmat adott régi-új tagjainknak arra, hogy egyházunkkal, lelkészeinkkel, munkánkkal ismerkedjenek. A
helyszínül a Dankó u. 13. sz. alatti újonnan felhúzott, ám
üres épületünk szolgált, amely a Wesley János Lelkészképző Főiskola hallgatóinak volna hivatott több helyet
nyújtani. (A pályázaton nyert összeg harmadát a jelenlegi
kormányzat zárolta, így azt befejezni máig nem tudtuk.
2012 szeptemberétől szerettük volna használatba venni.)
A közel ezer látogató az épület négy szintjén vehetett
részt programjainkon. A földszinten fogadták az érdeklődőket, itt nyitotta meg az alkalmat a TresFrentesHierros együttes zenéje után Dr. Iványi Gábor egyházelnök.
Az első szinten egyházi munkánkba nyerhettek betekintést a látogatók, a Lelkészek Asztalánál mód nyílott
beszélgetésre, és lelkészeink előadásában a MET és politika, a MET és a romakérdés, a MET és a zsidóság, a
MET és a lelkigondozás témaköreiről hallhattak.
A második emeleten mutatkoztak be szociális intézményeink képekkel, előadásokkal. Külön helyet kapott a két
ünnepelt: a 20 éves Oltalom Kórház és a 10 éves Fűtött
Utca, amelynek dolgozói valósághűen berendezett teremben várták az érdeklődőket, fogadták az újságírókat is.
Végül a harmadik emeleten oktatási intézményeinkkel
ismerkedhettek vendégeink – óvodáinktól a főiskoláig
minddel.
Többek között sor került három könyvbemutatóra a
Wesley Kiadó jóvoltából: Dr. Bálint György (Bálint
gazda): Magaságy – A mini Édenkert; Vattamány Gyula: „Legmélyebb bugyraimban” és Dr. Szüdi János:
Vétkesek közt cinkos, aki néma – mely művek dedikáltatására a helyszínen lehetőség nyílott.
Az alkalmon részt vett több jeles közéleti személyiség,
ellátogatott M. André Goodfriend ideiglenes ügyvivő,

Szakértőjük vizsgálni fogja azt is, hogy
− rendelkezünk-e tanításaink „lényegét tartalmazó hitvallással és rítussal”. Itt azt javasoljuk,kérdezze meg
öntől vagy azoktól a kormányzati vagy törvényalkotási főméltóságoktól, akik hajdan keresztelési, esketési
vagy temetési szertartásra kértek, tapasztalták-e, hogy
rendelkezünk felismerhető istentiszteleti rítusokkal.
A harmadik vizsgálati területük a legmeghökkentőbb.
Szakértőjük azt kívánja majd megállapítani, hogy
− „húsz éve szervezett formában, vallási közösségként működik Magyarországon” egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, vagy
nem. Erre nézve javasoljuk előkeresni a hét év üldöztetésünket lezáró, 1981-es állami elismerésünk
tényét rögzítő hivatalos közlöny az évszeptemberi
számát, illetve az 1990. évi IV. törvény következtében hasonlóan hivatalosan megjelent közleményt,
mely tudtul adta, hogy az (akkor) új egyházi törvénynek megfelelően mindenféle külön eljárás nélkül a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget, mint létező és működő egyházat a bíróság új
bejegyzési számmal látta el.
Azt már szinte csak zárójelek között említem meg,
hogy illő volna komolyan venniük az Alkotmánybíróság 6/2013.(III.1.) számú határozatát is (mely hatályos
és megsemmisíthetetlen), ami határozottan kimondja,
hogy egyházunk is azon felekezetek között van, melyek egyházi státusza elvitathatatlan, s hogy jogainkat
2012. január 1-jével a Magyar Államnak kötelessége
visszaállítani.
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Adományozás
Rengeteg adomány érkezett hozzánk az ünnepek alatt.
Hálás köszönet! Ha munkánkat, működésünket segíteni szeretné, megteheti sárga csekken (melyet kérésre
postázunk), vagy személyesen a 8. kerület, Dankó u.
11. sz. alatt. Telefon: (06-1) 577-05-15 (hétköznap 8
és 16 óra között), e-mail: metegyhaz@wjlf.hu. Bankszámlaszámunk: 11708001-20520-380 (OTP Bank). A
közleménybe kérjük, írja be, adományát mire szánja!
Amennyiben nem szerepel ott semmi, fenntartási kiadásokra fordítjuk az összeget. Köszönjük!

aki Eleni TsakopoluosKounalakis nagykövet júliusi távozása óta vezeti az Egyesült Államok budapesti nagykövetségét. Hallhattuk Zsolnai Júlia és Galkó Balázs
színművészek előadásait, a TresFrentesHierros valamint a Dzsentrióegyüttesek előadásait hallhattuk.
Sokan hoztak adományt, melyet ezúton köszönünk.
Tervezzük, hogy további nyílt napokat tartunk az év
folyamán, nemcsak a fővárosban, hanem országszerte.
Ezekről tájékoztatást majd honlapunkon és Facebook
oldalunkon olvashatnak.
***

***

Ovisok karácsonya a Beregben
Köszönetképpen néhány sor erejéig szeretnék beszámolni az ovisok karácsonyi megajándékozásának öröméről. Örömöt jelentett ez azoknak, akik adtak szeretetükből, nekem, aki ezt továbbíthattam, és a gyerekeknek,
akik boldogan vihették haza ajándékaikat. Egy pécsi
könyvkiadó (Molnár nyomda és Kiadó Kft.) jóvoltából
például mindenki egy szép új mesekönyvet is kapott
az általa választott játék mellé. Mindezek mellé pedig
még egy tábla csokoládé is az ajándék része volt szintén felajánlásból.Talán név szerint is megemlíteném a
Tilos rádió munkatársait, akik szintén szép, értékes játékokat, mesekönyveket ajánlottak fel gyűjtésük eredményeképpen. Amikor a szép karácsonyi dalokat, verseket hallgattam az óvodákban gyakran eszembe jutott,
hogy bárcsak mindazok is részesülhetnének ebből az
őszinte, gyermeki örömből, akik rájuk gondoltak ezen
a karácsonyon. Köszönöm, hogy vannak és köszönöm,
hogy ránk gondoltak! Iklódyné Angi, Kisvárda

Képes beszámolók
Rendezvényeinkről rövidfilmeket a www.wesleystudio.hu-n, folyamatosan frissülő honlapunkon láthatnak,
és megtalálnak bennünket a Facebook-on is – mind az
egyházat, mind a Wesley Stúdiót.
***
Olvasói vélemény
Kedves Olvasóink újsággal kapcsolatos véleményét,
történeteit, gondolatait, kérdéseit szeretettel és folyamatosan várjuk az ev@wjlf.hu e-mail címre.
***
Helyesbítés
2013. novemberi számunkban helytelenül jelent meg
Nelson Mandelával kapcsolatos írásunkban a születési
és halálozási dátum (1886-1938). A neves polgárjogi
harcos, a Dél-afrikai Köztársaság első feketebőrű elnöke
1918-ban született, és 2013. december 5-én hunyt el.

***
A MET és intézményeinek évfordulói
január hónapban:

Kamaraest Békásmegyeren
A Megbékélés Háza Hangversenysorozat következő
eseménye 2014. január 20-án (hétfő) 19 órakor Gulyás
Márta növendékeinek kamaraestje.
Közreműködik: Bánki Berta, Bálint Bernadett (fuvola), Biczó Bernadett, Rovó Anna (hegedű), Bor Péter
(mélyhegedű), Géczi Teodóra, Petrus-Bölöni Áron,
AyaShirai (gordonka), Varga Máté, HotziPannie, Sanda
Kinga, Rigó Ronald (zongora).
Műsoron: C. Ph. E. Bach: g-moll szonáta, (BWV 1020)
Debussy: Trió hegedűre, gordonkára és zongorára, I–II. tétel Weber: g-moll trió fuvolára, gordonkára és zongorára,
op. 63 Brahms: g-moll zongoranégyes, op. 25 III-IV. tétel.
Helyszín: Megbékélés Háza Templom, Békásmegyer
(Budapest III. kerület), Újmegyeri tér, Hadriánusutca-Királyok útja sarka, 34-es, 134-es busz végállomása. A koncert ingyenes, adományokat köszönettel elfogadunk.

- 24 esztendeje, 1990. január 9-én felszentelik Békásmegyeren a Madzsar József utcai pincekápolnát;
- 22 esztendeje, 1992 januárjában Bruce L. Kline
a Free Methodist Church (Szabadmetodista Egyház)
egyetemi professzora és feleségének, Kneldrithnek
(Kay) első látogatása Magyarországon. Segítséget
nyújtanak a WesleyJános Lelkészképző Főiskola
megszervezéséhez
- 17 esztendeje, 1997. január 1-jén az Oltalom Karitatív Egyesület leválik az Fővárosi Szociális Központ és Intézményeiről, ugyanebben az évben beindul fogászati rendelés;
- 16 esztendeje, 1998. január 1-jén kiemelkedően
közhasznú szervezetté minősül az Oltalom Karitatív
Egyesület.

***
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Egyperces áhítat minden napra
Ebben a hónapban az áhítatokat az elmúlt 25 év egyperceseiből válogattuk össze. Az adott évre az igemagyarázat után, zárójelben utalunk.

elől. Ha egy napon úgy határoznál, hogy engedelmeskedsz Alkotód elvárásainak, szabaddá tesz a neki való
engedelmességre, és arra, hogy az éppen kívánatos helyett az egyértelműsége miatt meg sem látott valóságos
jót választhasd. (2004)

Január 1. Újév, szerda
„Bízzál Istenben, mert még hálát adok…orcájának szabadításáért.” (Zsoltárok 42,6)
Korah fiai a templomtól elszakított hívő ember könnyein keresztül akarják a jövőt meglátni. De mint hívő emberek a körülmények ellenére sem látnak ott mást, mint
Isten hűségét. Bár tart még a sóvárgás és sírás ideje, a
hívő ember szíve megtelik bizalommal, és tudja: előbbutóbb valóságos oka lesz a hálaadásra. (1999)

Január 5. vasárnap
„… a ti megmaradásotokért küldött el engem Isten…”
(1Mózes 45,5)
József sorsa előrevetíti a választott nép jövőjét is. Hányan vannak közöttünk, akik helyzetüket alkalmi rosszra fordulását készek isteni küldetésként értelmezni?
Pedig Isten soha nem akarja kárunkat, de hasznavehetetlenné válna életünk, ha zárt biztonságban telne el.
Többre hívattattál! Ne félj a próbáktól, az emberi igazságtalanságoktól! (2001)

Január 2. csütörtök
„Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.” ( Zsoltárok 97,1)
Földi urak gyakran okoznak fájdalmat alattvalóiknak. Isten uralma viszont nem hatalmaskodás, nem a
gyöngék leigázása, hanem pásztorolásuk, védelmük és
szolgálatuk. Amikor Isten Országa eljöveteléért imádkozunk, arra vágyunk, hogy olyan feltétel nélkül valósuljanak meg az Úr jó szándékai, mint a mennyben.
Bár az Úr uralkodhatna szívünkben, azután tetteinken
keresztül környezetünkben is! (2010)

Január 6. hétfő, Vízkereszt ünnepe
„De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint,
amelyikben igazság lakozik.” (2Péter 3,13)
Vízkereszt ünnepe az újjászületés fürdőjére, az új kezdetre és a megújult világra fordítja figyelmünket. Nem
tétlenül várakozunk arra az időre, amikor az igazság
diadalra jut, hanem megértjük és elfogadjuk, hogy ennek a mi történetünkben is, már most el kell kezdődnie.
Rajtunk ne múljék! (2009)

Január 3. péntek
„Kövessetek engem, és én azt művelem, hogy embereket halásszatok.”(Márk 1,17)
Van, ami rajtunk múlik, és van, amit csak az Úr vihet
véghez. A Mester figyelmes és engedelmes követése csakis a mi dolgunk. Az Úr kérésünkre sem tudja
„adni”, hogy kövessük Őt. Viszont mi nem tudjuk képessé tenni magunkat arra, hogy emberhalászokká váljunk. Ezt nem lehet megtanulni tudományokból. Az Úr
teszi engedelmes követőit emberhalászokká. Ha még
nem lettél azzá, ennek oka csak Krisztus-követésed bizonytalansága. (2002)

Január 7. kedd
„Meghallották …, hogy az Úr nagy kegyelmességet
cselekedett…és együtt örültek vele…” (Lukács 1,58)
Szomszédokból, rokonokból áll ez az örvendező kis
gyülekezet. Amit Isten Erzsébet életében elvégzett, az
ő napjukat is bearanyozta. Ne csak terheidről beszélj a
közösségben! Megtapasztalásaidért is hadd örüljön veled Isten népe! (1990)
Január 8. szerda
„Énekeljetek az Úrnak új éneket!” (Zsoltárok 96,1)
A régi nóták szerelemről, kalandokról, sikereinkről, komolyabb formájukban legfeljebb gyászunkról szóltak.
Új témát, új dallamot az Isten minden emberre kiárasztott kegyelme ad az egész földnek. El ne hallgasson, el
ne haljon ajkunkon az új ének! (2000)

Január 4. szombat
„A kert minden fájáról bátran egyél.” (1Mózes 2,16)
Nagy kísértés számunkra, hogy ugyanannyi lehetőségünk van a rosszat enni, mint a jót. Vagy-vagy. Pedig
ez álnok hitetés. A kert valamennyi fája jó volt, csupán egynek a gyümölcsétől tiltotta el Isten az embert.
Sokkal több lehetőség kínálkozik tehát arra, hogy Isten
céljait valósítsd meg, s te mégis úgy gondolod, hogy
elveszett vagy, nem tudsz kitérni a gonosz támadásai

Január 9. csütörtök
„…nálad van az életnek forrása…” (Zsoltárok 36,10)
Mi is az élet, és mi az öröm forrása? A kérdés válaszaként többnyire a gondtalanságot és gyönyörködést
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jelöljük meg. Pedig az leli meg szomjúsága éltető forrását, aki az Urat keresi. Benne és általa az élet kevésbé
derűs ügyei és napjai is értelmet nyernek. (2011)

isteni erő áldásait, aki átment „a nyomorúság tengerén”. A bennünket ért bármiféle megaláztatás és bántás
mindig nagy áldások ígéretét hordozza. (1992)

Január 10. péntek
„… ne áruld el az ő megmaradottait…” (Abdiás 1,14)
A szolidaritás századunk második felének általános és
meghatározó kifejezése. A hívő ember vélt államérdekkel és személyes kényelmével szemben is mindig
a menekülő, kiszolgáltatott ember barátja, oltalmazója,
támasza. (1992)

Január 15. szerda
„A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek és harcoljatok
testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségeitekért
és házaitokért!”(Nehémiás 4,14)
Nem lelki magatartás hagyni a gonosz tombolását.
Legfeljebb az eszközt kell helyesen megválasztani.
Aljas, gonosz ügyekkel szemben sem lehet aljasság és
gonoszság az eszközünk. De a harcot bátran vedd fel.
Szólj, írj – vagy erőszak nélkül, a szeretetről soha meg
nem feledkezve fordulj nyíltan szembe a gonosszal azokért, akik támogatásodra mindig joggal számíthatnak.
Nagy kár, hogy fél évszázaddal ezelőtti szörnyűségek
idején hívő emberek csak belső kamrájukban akartak
viaskodni. (2001)

Január 11. szombat
„… akik imádkoznak… hallgasd meg lakhelyedből, a
mennyekből és… légy kegyelmes.” (1Királyok 8,30)
Imádkozunk, hordozzuk a ránk bízott feladat terhét, az
erőtlenek erőtlenségeit, az elbukók szégyenét, szinte
roskadozunk a gondok alatt, és olykor olyan magányosoknak érezzük magunkat, s a jövőt oly kilátástalannak
látjuk. De ma imádkozni akarunk az imádkozókért.
Azokért, akik akkor szólnak majd, ha a mi hangunk elhalt. Isten ügye, a közösség sorsa nem válik semmivé a
távozásunkkal sem! (2005)

Január 16. csütörtök
„… abban az időben megszabadul a te néped…” (Dániel 12,1)
Az „abban az időben” a legnehezebb, legelképesztőbb,
legfélelmetesebb történelmi pillanatot jelenti. Ezt a helyzetet többféleképpen is megélhetjük. Vagy a hatalmasok
oldalán keresünk szerepet, és így eszközzé válunk mások
eltiprásában, vagy harsány életörömökbe menekülünk,
hogy ne lássuk a valóságot; depresszióba is süllyedhetünk, mondogatva, hogy innen már valóban nincs kiút,
de reménykedhetünk abban is, hogy éppen e legsötétebb
idő hozza el a szabadítást, a szabadulást, az új hajnalt.
Erről szól Urunk ígérete. Ezért imádkozunk. (2007)

Január 12. vasárnap
„Jobb akármi dolognak vége annak kezdeténél…”
(Prédikátorok könyve 7,8)
Vannak az életnek olyan területei, melyeken igazat
adunk ennek a bölcsességnek. Ilyen dolog a munka, a
tanulás, a sikerek stb. De vajon ide számíthatjuk-e életünket is? Hányan tekintenek a földi sors végére hívő
reménységgel? Ez a jobb befejezés egy még nagyszerűbb és vég nélküli folytatás nyitánya lehet. (1998)

Január 17. péntek
„El nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit néked mondtam.” (1Mózes 28,15)
Jákob otthonától távol, fárasztó munkát végezve, zsugori, lelketlen rokonok és viszálykodó családtagok
között tölti napjait. Egyetlen bizodalma, hogy nincs
egyedül ebben a küzdelemben. Sőt! A leghatalmasabb
pártfogó, barát, vigasztaló áll mögötte. Te se feledkezz
meg erről harcaidban! (1996)

Január 13. hétfő
„… szívükben Egyiptom felé fordultak…” (Apostolok
Cselekedetei 7,39)
A lábak még távolodnak a rabság helyszínétől. A bőrön
ott vannak a korbács hasította sebek hegei. És mégis
visszavágynak. Mert a rabszolgaság olyan egyszerűvé,
áttekinthetővé teszi az életet! Nincs felelősség, nem
kell dönteni, nem történnek váratlan események. „Tisztítsd meg szíved…”, mert „Egyiptom felé” fordulva
nem fogsz célba érni! (2003)

Január 18. szombat
„Egyedül Jézus maradt…és az asszony a középen állva.” (János 8,9)
Az egyik azért maradt ott, mert képmutató bírái kipellengérezték ugyan, de a törvény szerint köteles lett
volna a jogos ítéletet elszenvedni. A másikat a bűnös
iránti mentő szeretet késztette a közösség vállalására.
Feloldozó szavai az asszony számára megnyitották a
menekülés útját. Az igaz Bíró azonban ott maradt, hogy
egy napon Ő vegye magára valamennyiünk bűne mellett ennek a szerencsétlennek a büntetését is. (2008)

Január 14. kedd
„… teszem az elszélesztettet…erős nemzetté…” ( M i keás 4,7)
Hontalan, védtelen emberek ezrei, lassan milliói lepik
el térségünk békésebb országait. A választott nép évezredeken át szenvedte ezt a sorsot. Egyházrészként
magunk is megkóstoltuk az „elszélesztettség” kiszolgáltatott – olykor megalázó – állapotát. Valójában csak
az értékelheti igazán és használhatja jól a jövőteremtő
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Január 19. vasárnap
„Örökkévaló hegyek szétporlanak…az ő ösvényei örökkévalók.” (Habakuk 3,6)
Hegy már nem lesz, amikor a rajta nyitott ösvény még
mindig utat mutat az örökkévalóság felé. Boldog vagyok, hogy ráleltem erre a keskeny ösvényre a Megváltó hívogató nyomait kutatva, és megindulhattam rajta.
(1992)

Különös kádencia, zárógondolat a zsoltár végén a népét
békességgel megáldó Istenre való utalás. Ugyanis az
egész dicshimnusz Isten hatalmáról és mindent betöltő
hangjáról szól. Az Úr szava mennydörög, cédrusokat tördel, tűzlángot szór, megrengeti a pusztát, lehántja az erdőket, Ő maga diadallal trónol az özönvíz felett. Micsoda
hatalom, milyen világokat teremtő és megsemmisítő erő!
De ebben a mérhetetlen hatalomban Isten gyermeke atyai
ölelést él át, és bensőséges csendet talál. (2006)

Január 20. hétfő
„József… valamit cselekedett, az Úr szerencséssé tette.” (1Mózes 39,23)
Az álomvilág többnyire kellemesebbnek tűnik a valóságnál. József is álmodozott, de rabszolga lett belőle,
majd fegyenc. Azonban életének ez a fordulata is áldott
eszköz volt Isten kezében, hogy feladatát elvégezhesse.
Ne félj a valóságtól, mert nem álmodozás közben akar
az Úr áldást adni! (1996)

Január 25. szombat
„De az Úr Józseffel volt…” (1Mózes 39,21)
Hogyan maradhat meg a hívő fiatal egy nagy család
meleg szeretetéből az egyedüllétbe, kiszolgáltatottságba csöppenve idegen országban, idegen erkölcsök között mégis hűségesen, az igazság útján? Jákob elsiratta
legkedvesebb fiát, az Úr azonban nem vesztette őt szem
elől. Legnagyobb bizodalmunk, hogy az Úr soha nem
hagy el. (1991)

Január 21. kedd
„Aki az igazságot cselekszi, az a világosságra megy.”
(János 3,21)
Nikodémusról megjegyzi az Ige, hogy éjjel ment Jézushoz. Félt a világosságtól, bizonytalan volt, nem
merte még nyíltan vállalni az Urat. Különös jelenség,
hogy sokan félénken viselkednek nyilvánvalóan igaz
ügyekben is. Sodorja őket a harsány többség. Soha ne
szégyelld, ha a tömeggel szemben, az igazság oldalán
állsz! (1997)

Január 26. vasárnap
„Minden népem a te szavadra hallgasson…” (1Mózes
41,40)
Aki a kísértésekben kitart, és elveit nem adja fel alkalmi
előnyökért, az adott pillanatban egy adott kor vagy kör
nélkülözhetetlen szereplőjévé léphet elő Isten kegyelméből. Az Úr a hűséges hívő emberre akarja bízni, hogy az
üzenetét egyre szélesedő körben hordozza. (1991)
Január 27. hétfő
„Hálát adok Istennek… hogy szüntelen gondolok reád
könyörgéseimben…” (2Timóteus 1,3)
Timóteusban Pál apostol fiatal és sok tekintetben még
gyámoltalan utódját látjuk. Távozó vezetők ritkán lelkesednek a helyükre kerülő fiatal utódért. Pál azonban
tisztában van vele, hogy a szolgálatot Valakitől kapta,
és tovább kell adnia, hiszen földi életünkben csupán
ideig-óráig vehetünk részt Isten terveinek megvalósításában. Ha mi megyünk, őszinte hálával kell azokra
gondolnunk, akik még maradnak. (1999)

Január 22. szerda
„… aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig…” (Filippi 1,6)
Belekezdeni valamibe, elindítani valamit, néha nem
is olyan nagy dolog. Az igazi erőfeszítés, figyelem és
áldozat az út végigjárásához, a kitartáshoz, a kincsek
megőrzéséhez kell. Ne hidd, hogy minden rendben van
azzal, ha belekezdtél a Krisztus követésébe! A neheze
csak ezután következik, de egyre szebb lesz, mind a
győztes célig. (1998)
Január 23. csütörtök
„…Sokan fogják követni azoknak romlottságát…”
(2Péter 2,2)
A tömeg hamis biztonságérzetet ad. Azt a tévhitet sugallja, hogy ahol sokan vannak, ott az igazság. Őrizd
meg kritikai képességedet. „Vizsgáljátok meg a lelkeket!” Ne tarts a sokasággal. Keresd gyakran a „kettenhárman” lévők bensőséges, Krisztussal való közösségét! (1994)

Január 28. kedd
„…nagy haraggal mentek ki a fáraó elől…” (2Mózes
11,8)
Rossz fogalmaink vannak a hívő szelídségről. Bibliai értelemben – és éppen Mózes esetében – ez nem halk beszédet és visszahúzódást, hanem népéért való önfeláldozást
jelentett. Legyünk bátrak és szókimondók, mikor az igazságért és elnyomottak jogaiért kell fellépnünk! (1993)
Január 29. szerda
„… gyümölcseiről ismeritek meg…” (Máté 7,15-20)
A hamis prófétát csak azok nem ismerik fel, akik a hízelgéstől megvakítva engedik magukat hamis szólamok

Január 24. péntek
„…az Úr megáldja népét békességgel.” ( Z s o l t á r o k
29,15)
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Január 31. péntek
„… hittek benne az Ő tanítványai…” (János
2,11)
Úgy tűnik, csupán az apostolok figyeltek fel Jézus első
csodájára. Ne keserítsen el, ha mások nem képesek
még átélni Jézus csodálatos jelenlétének áldását. Te
higgy, kövesd, maradj vele és légy csöndes, örvendező
munkatársa. (1990)

által megvásárolni. Az előrelátó ember megvizsgálja a
gyümölcsöt, mielőtt élvezné. A bölcs hívő igényes és
meggondolt a szellemei táplálékok megítélésében is.
Isten Igéje kitűnő mérce! (1995)
Január 30. csütörtök
„… aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát…”
(Máté 7,21-23)
Mondani mindent lehet. A cselekedet az elvek bizonyítéka. Nincs elméleti keresztyén. Az Ige is testté lett. (1995)

-ig

Havi istentiszteleti rend
Az Európai Unió a 2014-es évet „A család és a munka összehangolása évének” nyilvánította
Az év igéje: „Isten közelsége oly igen jó nékem.” Zsoltárok 73,28a
Egyházi évünk mottója: Alkotásra és közösségre teremtve
2014. Január
Január hónap igéje: „Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom!
Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. ” Zsoltárok 143,8
Istentiszteletek

Bibliaórák
Igehely

A világosság győzelme a sötétség felett

Január 1.
Újév

János 14,13-15
Galata 3,23-29
1Mózes 17,1-8

Január 5.
Újév 1. vasárnapja

Máté 3,13-17
1Péter 4,12-19
Ézsaiás 61,1-3. 10-11

Január 12.
Vízkereszt után
1. vasárnap

Róma 1,18-25
Lukács 2,41-52
Ézsaiás 42,1-9

Január 19.
Vízkereszt után
2. vasárnap

1Timóteus 2,3-7
János 2,1-11
2 Mózes 33,17b-23

Harmadik hét

Január 26.
Vízkereszt után
3. vasárnap

1János 2,3-6
Máté 8,1-13
2Királyok 5,1-15a

Negyedik hét

Első hét

– Bennünk – Filippi 2,13 „Isten az, aki
munkálja benneteket, mind az akarást,
mind a munkálást jó kedvéből.”

Második hét

– A teremtettségben – Zsoltárok 104
„Megöntözöd onnan fentről a hegyeket,
alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet.” (104,13)

*A címek pusztán értelmezési javaslatok!
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– Népe életében – 2 Mózes 15
„Ki olyan felséges, mint te vagy
szentségedben? Dicső tetteiben félelmetes, csodákat cselekvő.” (15,11b)
– A világtörténelemben – Ezsdrás 1.
„…azért, hogy beteljesedjék az Úrnak
Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus perzsa király lelkét,
hogy …” (1,1b)
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így írunk mi

Iványi Gábor: „Egy gyermek… adatik nékünk”
„És az uralom az ő vállán lészen és hívják nevét:
csodálatosnak, tanácsosnak… békesség fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz
vége… királysága felett, hogy felemelje és megerősítse azt, jogosság és igazság által mostantól mindörökké.”
Lassan háromezer éves mondatok ezek. A Károli fordította Biblia Ésaiásnak magyarított szerzője arról ábrándozik, hogy „nem lesz mindig sötét ott, ahol most
szorongatás van”, sőt nemcsak úgy általában jön fel
a nap a sokat üldözött kis zsidó (vagy bármely) nép
politikai horizontján, hanem maga az ország, annak
lakosai talán egyenként elkezdenek a szemükkel látni:
„a nép, amely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; akik lakoznak a halál árnyékának földében fény
ragyog fel fölöttük.” Az új napkelte meghatározó szereplője pedig a titokzatos „gyermek”, aki helyreállítja
az igazság és a jog uralmát, sőt meg is szilárdítja azt
a világot, amelyet nem a sötétség megtévesztő tettei,
hanem a világosság döntései határoznak majd meg.
Évek óta, így a polgári esztendő végéhez és annak
legsötétebb napjához közeledve, újra meg újra a sötétség és a világosság kibékíthetetlen harcára gondolok.
Persze az ajándékra is, melyet szeretteimnek, gyermekeimnek, unokáimnak szánok, vagy egyáltalán csak
az ajándékozás örömére, mely a boldog embert mindig betölti. A boldog ember hite szerinti Istene – akit
követni szeretne – ugyanis soha nem akar semmit elvenni, hanem mindig ad és ad, és ebben leli örömét.
Az evangélium angyali üzenete is „ajándékról” szólt.
Azt állította, hogy az a világosság, ami Betlehem mezején kétezer éve egy titokzatos éjszakán mindent beragyogott, a csüggedt emberek számára hoz reményt.
A „mennyei seregek sokasága” nem a „rend”, a hamis
anyagi könnyítések, a szomszéd népekkel szembeni
harciasság értelmének nevetséges szóvirágait hintette.
Az angyalok a jóakaratú földi embereknek békességet
ígértek. Kívánhatnék-e ennél csodálatosabb ünnepi
ajándékot kétezer év múltán is?
Mindenki mást visz ajándékba. Az együgyű népi játékok pásztorai foglalkozásuk termékeit, a napkeleti mágusok aranyat, tömjént és mirhát. Heródes
„ajándékai” sem maradtak el. Az egyre kevésbé fiatal despo(kra)ta így élete végéhez közeledve egyre

inkább üldöztetéses téveszméi rabjává vált. Szorgalmasan eltakarította összes politikai riválisát. Közben
persze jót is tett. Feljegyzések maradtak arról, hogy
ha éhínség köszöntött be, segélyeket osztott és közmunkákat szervezett. Az országot erődítményekkel
erősítette meg, a hozzá közel álló embereket bevonva
építési programjaiba. Környezete gazdasági viszonyai
is egyre inkább javultak. Külpolitikai tánclépésein viszont sem szövetségesei, sem ellenségei nem igazodtak el. A legnagyobb baj azonban az volt, hogy nem
tudta elképzelni a világot saját maga nélkül. Ő volt
az, aki a betlehemi csecsemőket kiirtatta. A hozzá hű
korabeli történészek ugyanis megtalálták az utalást
arra, hogy a kezdetek óta várva várt Messiás „a Júda
Betleheméből” fog származni. A palotájában felbukkanó külföldi előkelőségek különös csillagtörténete
azt a gyanút ébresztette benne, hogy az ország legkisebb városában bujkálhat jövendő politikai ellenfele.
Semmit nem bízva a véletlenre, egy egész korosztályt
küldött pusztulásba. Nem vigasz, hogy ekkor már saját fiai, családtagjai sem voltak biztonságban tőle.
Olyan régi történet ez, és annyiszor megkapta szidalmait a gonosz Heródes, a betlehemesek legfeketébb
figurája, és a letűnt korok dermesztő politikai háttere
úgysem érdekel ma már senkit ebben az egyre jobban
kiteljesedő hazában, hogy hadd térjek vissza inkább
egy kicsit az ajándékadás öröméhez, sütkérezve egy
pillanatig annak a holnapnak a halvány derengésében,
ami a gyerekek eljövendő országa lesz.
„Fények” címmel hozott a posta egy levelet minap
„Julika nénitől”, aki mélységes szegénységből jövő
kisiskolásokat tanít. A történet akkor kezdődött – írja
a harmincas évei elején járó ragyogó „tanító néni”–,
amikor a negyedik osztályban Kipling: A dzsungel könyve című művét olvastuk. A gyerekek azt a
feladatot kapták, hogy a farkas falkához hasonlóan
ők is alakítsanak csoportokat, válasszanak vezetőt
és döntsék el, milyen feltételekkel léphet közéjük
valaki, illetve milyen célokat szeretnének elérni.
A gyerekeknek önállóan kellett nevet választaniuk maguknak. Az egyik négyfős kis farkas csapat a
Magyarország Szegényeit Segítő nevet választotta.
Hogy miért ez jutott eszükbe – titok. Az alapítók, bár
maguk szegény gyerekek, hirtelen ráébredtek, hogy
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milyen végtelen gazdagság lakozik bennük. Lelkesedésük átragadt az egész osztályra, Julika nénit is
beleértve. Így született meg az a terv, amit egy év
múlva sikerült megvalósítaniuk. Ekkor már „Adri
néni” az ugyancsak gyönyörű, fiatal tanárnő volt az
osztályfőnökük, de a két „néni” örömmel támogatta
a gyerekek tervét. A gyerekek plakátot készítettek,
találkozókat szerveztek. Felfigyeltek a mindennapi
eseményekre, vendégeket hívtak, filmet néztek az
általuk kiválasztott témáról, és a végén úgy döntöttek, hogy gyűjtést szerveznek a gyöngyöspatai szegények számára. Iskolájuk alsó és felső tagozatán
süteményes és teás asztalokat állítottak fel. Az édességeket a szülők készítették. Bárki ehetett, ihatott,
és ha akart, adhatott adományt. A tenni akarás öröme
más diákokat, tanárokat és szülőket is megérintett.
Így egészen kicsi pénzekből huszonhatezer forint
gyűlt össze, amit meghallva egy lelkes, külső támogató, maga is tízezer forinttal megtoldott. Ő volt az a
személy, aki híreket hozott Gyöngyöspatáról, mivel
második éve hétről-hétre lejár oda, hogy a szegény
gyerekeket angolra tanítsa. Együtt volt a pénz, így
hát felvették a kapcsolatot Márta „nénivel”, a mátrai
település óvodavezetőjével, akiről szintén kezdett
visszatükröződni a kis csapat boldog igyekezete.
Mindent megtett azért, hogy a kis adományozók átéljék, milyen jó dolog segítséget nyújtani a másiknak,
még akkor is, ha talán mi magunk is rászorulnánk.
Az iskolában a két osztályfőnök megbeszélte a gyerekekkel, hogy mi is legyen az ajándék. A csoport arra
gondolt, hogy valami kézzelfogható ajándékot is kell
vinniük, de eszükbe jutott, hogy Anita és Zsolt bábművészek jártak egyszer náluk, és bohócruhába öltözve
egy fergeteges délutánt szereztek számukra. Levelet
írtak hát a kedves mímeseknek, akik angyali szívvel
megértették, hogy miről is van szó, s hogy milyen
fontos, ne barátságból, hanem a gyerekek „munkavállalóiként”, egy aprócska, jelképes összegért jöjjenek

velük Gyöngyöspatára. A pénz nagy részéből ceruza,
festék, filctoll és rajzlap lett. A „látogató bizottság”
tagjai: Áron (akinek éppen aznap volt a születésnapja), Kármen, Mercédesz, Mariann, akik szóvivőként
is érkeztek, és egy tekercsről ünnepélyes köszöntő
beszédet olvastak fel, valamint a teljesen árva Krisztián, vitték a Zoli bátor, Norbi és saját maguk, valamint iskolatársaik által gyűjtött pénzecskéből vásárolt
ajándékokat.
Mivel látták már a bohócok műsorát, bejelentették,
hogy amíg a program zajlik, ők ellátogatnak a helyi
kisebbségi önkormányzat vezetőjével a település cigánysorára. Több lakásba bekopogtak, mindenhová
néhány szem frissen sütött és otthon becsomagolt
édességet vittek. Teljes komolysággal leültek a vendéglátókkal, beszélgettek, és láttak. Hogy mit kaptak
ezért cserébe? Semmit és mindent. A jót nemcsak tudni, de tenni felnőttként is nagyon felemelő, de a gyerekek szinte kivirultak. Igenis ők tenni akarnak azért,
hogy szebb legyen a jövő, mi pedig bennük látjuk a
jövőt. A készülődés közben mindenkiben megmozdult
valami. Volt, aki görcsösen keresett kinőtt ruhákat,
hogy valamivel ő is hozzájárulhasson a gyűjtéshez.
Az ötödikes Norbi elküldte a kicsit már kinőtt kedvenc öltönyét, mondván „hadd örüljön neki valamelyik csórikám”.
A történetnek nincs vége. A két osztályfőnök a diákokkal elvitte az ötletet egy másik iskolába is, és élménybeszámolót tartottak otthon is. Hátha egyre többen tudnánk tenni a jót másokkal. Nem az a kérdés,
hogy mennyit, az a fontos, hogy tiszta szívből.
Ennyi a levél. Mindenki mást ad. Talán felnő
egy új nemzedék, mely világosságot és békességet akar, és adni szeretne, nem elvenni. „Uralma
növekedésének és békéjének nem lesz vége…”
Igen, úgy legyen!
(Iványi Gábor írását a 2013. december 21-én megjelent Népszava Szép Szó mellékletében közölték.)
Fritz Schmidt-König
Mint tágas tér…
Mint tágas tér új év terül eléd.
Az út még rejtett, hol lábad futni fog,
bár Istened kezében nyugszik rég,
ami most megindul: mád és holnapod.

Iványi Tiborné
Az új esztendőben is
ugyanúgy vágyom hinni,
bánkódók terhét vinni,
amíg a szívem dobban.

Új év, új idő…Ragadd meg hittel,
töltse meg hálád, tetted és kérésed!
Ösvény legyen, mely hazádba visz fel,
Isten áldja meg minden egyes lépted!
(Fordította: Iványi Tiborné; Élet és Világosság,
1996/1)

Jézussal érhet bármi.
Lobogó szívvel várni –
csak ezt szeretném jobban.
(Élet és Világosság, 1993/1)
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Életek, példák

170 éve született Benczúr Gyula
A 2014-es új esztendő első hónapjában lesz a magyar történeti festészet XIX. századi  kiemelkedő
alakjának, Benczúr Gyulának a 170. születési évfordulója. Annak a kiváló és nagy hírű festőművésznek,
akinek igaz, hogy kevés bibliai tárgyú alkotása van
(pl. Ádám és Éva, Krisztus az olajfák hegyén), de ezen
kevesek közül egyet többen ismerhetnek, méghozzá a
budapesti fasori evangélikus templomból, s most, közelítvén a Benczúr-évfordulóhoz, többen felfigyelhetnek arra.
   A művész, halála előtt alig kilenc évvel kap megbízatást a templom oltárképének elkészítésére, és száz esztendővel ezelőtt, 1913-ban végez vele. A fasori templom legismertebb műkincse Benczúr életének szinte
utolsó nagy megbízatása volt. Talán ezt megérezve,
valamint az „élő és ható ige” szellemén túl a lelkész
dédapja iránti tiszteletből is úgy érezhette, maradandó
és meghatározó művet kell létrehoznia. Szívvel-lélekkel áll a munkának, a mű megalkotása előtt számos
vázlatot  készít, hogy valóban hű legyen. A befejezett,
megragadó szépségű kép erről tanúskodik.
   A Nyugat első nemzedékének nemesen szóló képzőművészeti kritikusa, a tragikus sorsú Elek Artúr (18761944) írja Benczúrról: „annyira készen került ki az iskolából, hogy készebbé már nem fejlődhetett.” Valóban
így van, ahogyan a kritikus megfogalmazza, hiszen a
kis Benczúr mint csodagyermek kezdi tehetsége kibontakoztatását, óriási hatással vannak rá az 1848-as
forradalom és szabadságküzdelem eseményei. Csak öt
esztendős ekkoriban, de már lelkesen rajzolgatja kis
vázlatfüzetébe csatákat vívó honvédeinket, meg daliás
huszárainkat. Mindezek abszolút életszerűek, valósághűek; oly annyira, hogy egy orosz ezredes - akit ugyancsak megörökít - pénzzel meg is jutalmazza, s fölajánlja a szülőknek, hogy saját költségein Oroszországban
kitaníttatja. Az orosz katonaember azonban elesik az
egyik csatában, s hála Istennek, Benczúr marad a magyar festőállványnál. A szülőhely, Nyíregyháza után
Kassa városa lesz a fiatal tehetség felnevelkedésének
színtere, ahol a középiskola elvégzésével egyidejűleg
egy magániskolában lesi el a festés csínyját-bínját. A
művészetekhez vonzódó családfő, aki egyébként szakmáját tekintve patikus, de rézmetszéssel is szívesen
foglalatoskodik, teljes vállszélességgel fia jövője mel-

lett áll. Támogatja, minden erejével azon van, hogy az
ifjabbik Benczúr sokra vigye tehetségéből, s meg is
tudjon élni abból. Éppen ezért német területre, Münchenbe küldi továbbtanulni.
   A müncheni művészeti akadémia nagy ugródeszkának bizonyul, ez a fejlett világ, ez az új atmoszféra
újabb kapukat nyit meg az ifjú számára. Otthon érzi
magát a müncheni művészi életben, hiszen rajta kívül
több magyar is tartózkodik kint vele egyidejűleg, úgy
mint az övéhez hasonló érdeklődéssel bíró, a historizmushoz, a magyar történelem témáihoz ugyancsak
vonzódó Szinyei Merse Pál (1845-1920), akivel majd
hosszabb ideig közös műtermet is bérelnek. A müncheni évek termékenyek, de közben mindjobban szeretné
saját szemével megismerni más nemzetek művészetét
is. Ezért tanulmányutakba kezd, eljut Olaszországba
és Franciaországba. Az itt látott példák csak kamatoztatják elképzeléseit. Meghatározó alkotások gyűlnek
műtermében, miközben a házas életet és a családtervezést sem hanyagolja el. Visszatérve szülőhazájába,
az olyan festmények, mint a Hunyadi László búcsúja, a Rákóczi Ferenc elfogatása, vagy az öt évig készülő Vajk megkeresztelése rendkívüli sikert váltanak
ki honfitársaiból. Sok állásajánlatot kap, de végleges
hazatéréséig még kicsit vár. Hazafiságát, hazaszeretetét mi sem jellemzi jobban, minthogy amikor II. Lajos (1845-1886) a müncheni akadémia tanárává szándékozza kinevezni, ő csak magyar állampolgárságának
megtartásával vállalja el a megtisztelő tisztséget. Még
ha a bajor király megbízásából számos történelmi tárgyú képet is fest, nem tagadja meg identitását; ízig-vérig magyar festőnek vallja magát, tudását, erejét, kapcsolatait szülőföldje művészetének, hírének-nevének
öregbítésére, a jövő magyar alkotóművészeinek javára
és felemelésére kívánja kamatoztatni. Nem nyugszik,
amíg egy önálló magyar művészképző intézmény el
nem indulhat. Mikor aztán felcsillan ennek lehetősége,
rögtön hazatér megszervezésére, s egészen elhunytáig
igazgatja azt. Köztiszteletnek örvendő személyiséggé
válik, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli,
valamint a főrendiház örökös tagjának is megválasztják, és számos elismerésben, kitüntetésben is részesül. Az 1896-os Millenniumra is egy meghatározó, a
bátorság, a hősiesség ábrázolásával a hazaszeretetre
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utaló művet ad közre: az 1686-os Budavár visszavételét, amely igazán nagy festői „bravúrnak” sikeredett,
amely monumentalitásán túl Telepy Katalin (19142007) jeles magyar művészettörténészünk szavaival
élve „a kereszténység győzelme a pogányság felett
való jelentőségének” is emléket állít.  
Benczúr ma is hat. Benczúr nélkül nem lehet magyar
művészetről, festészetről beszélni. A Benczúr-művek
egyfajta magyar történelemkönyvet is jelenthetnek
számunkra. Iskolás tankönyvek lapjain, reprezentatív,
országunkat bemutató, ismertető albumok reproduk-

cióiként a legfiatalabb nemzedékeknek mesélhetnek,
s mesélnek is joggal a múlt büszkeségeiről, soha sem
mellőzhető régmúlt eseményeinek alakítóiról: a Hunyadiakról, a Rákócziakról, a Batthyányakról, a Petőfikről, és természetesen a „könyvek könyvének” példaadóiról.
Úgy, mint a  „jó ember, aki az ő szívének jó kincséből
hoz elő jót” (Lukács 6,45), Benczúr is teljes életén át,
fogyhatatlan erővel, az ő szívének jó kincseiből varázsolt vásznaira jót, maradandót, gondolkodásra és
megbecsülésre méltót!
-kz-

ajánló
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Könyv
Alex Haley: Gyökerek
Alex Haley regénye 1976-ban jelent meg először. A regény KuntaKinte, a szabadnak született afrikai ősapa
s az ő leszármazottainak, rabszolganemzedékeknek a
története.
A könyvről sok vélemény született. Robert W. Fogel
neves történész szerint ez a legjobb történelmi regény,
amelyet eddig a rabszolgatartásról írtak. Van, aki az Elfújta a szél ellen-regényének tekinti, hisz ugyanazt a
kort mutatja be, csak ellenkező nézőpontból.

Az új év mindig félelmekkel és reményekkel indul. Ezt
fogalmaztuk meg néhányan sután,de derűsen.
„Itt Szabolcsban már sokan kisodródtak a periféria szélére!” (Hátha ez azt jelenti,hogy legalább visszakerülünk annak kezdetéhez.)
☺☻☺
„A vámosok nagyon keresik a jövedelmi termékeket!”
(Nem csodálkozunk azon, ha nem találják…)
☺☻☺
„Befizettem a kriminális (kommunális) adót.” (Ebből is
láthatjuk, hogy igazságtalan adórendszerünk van.)

Film
Elfújta a szél (GonewiththeWind)
színes, magyarul beszélő, amerikai romantikus dráma,
226 perc, 1939
Vivien Leigh (ScarlettO’Hara)
Clark Gable (Rhett Butler)
Leslie Howard (AshleyWilkes)
Thomas Mitchell (GeraldO’Hara)

☺☻☺
„Olyan rossz a tetőnk,hogy ott megy ki a meleg, ahol
nem akar.” (Itt nem a rezsicsökkentést érzik, hanem
a meleg csökkenését.)
☺☻☺

Az Elfújta a szél Margaret Mitchell azonos című, Pulitzerdíjas regényéből készült film, melyet 1939-ben mutattak
be. Az amerikai polgárháború idején és az azt követő
években játszódik az Egyesült Államok déli felén.
A regény egy család, azon belül is egy fiatal nő,
ScarlettO’Hara sorsát meséli el. A történet 1861-ben,
Észak-Georgiában veszi kezdetét, ahol is még javában
virágzik a rabszolgatartó Dél.Scarlett életét házasság és
pusztulás, születés és halál kíséri végig.
- KKS-

„Olyan rossz a kályhánk,hogy harapni lehet a füstöt.”
(Csak nehogy azt mondja valamelyik minisztérium erre:
vidéken még mindig könnyű harapnivalóhoz jutni.)
☺☻☺
„Kijött a sodrásából…” (A sodrásból hátha kikerülünk
az új évben, sodrunkból kevésszer jöjjünk ki, ha lehet!)
Iklódyék, Kisvárda
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rímelő

Bízd Újra Életedet Krisztusra
Hozhat-e újat, szépet még az év,
dermesztő télre langyos meleget?
Hisz’ egyre halványabb a messzi rév,
mely e földi békességgel hiteget.
Hozhat-e újat, jobbat még a kor?
Komédiázott annyi szerepet:
derűset, búsat – ujjongott, mikor
csupán gyászolni, sírni lehetett.
Teremhet újat még az életem?
Vágyódás nyűtte, s új csalatkozás:
vén, korhadt fáján, tört ágvégeken
hervadt emlék zizeg csak, semmi más.
De azt ígérte biztatón az ég,
hogy május illatától majd kihajt,
bimbót fakaszt, és lesz gyümölcse még,
mint rőt avart, levedli mind a bajt,
Víg szárnyat bontunk, fáradt vándorok,
kik terhünket már nem bírtuk tovább,
a cél előttünk ismét fellobog,
s futásba kezd a béna, sánta láb.
Remény csak Jézus Krisztusnál terem.
Bízd rá ma újra hittel életed!
Meglásd, karjára vesz a kegyelem,
és hajnal virrad éjszakád felett.
Iványi Tiborné
(2003)
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