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Épített őserdő 
 
Legtöbbünk sohasem járt őserdőben, de 
képzeletünkben egy hatalmas, 
végeláthatatlan – fákkal, bozótokkal 
borított – „zöldtenger”, melyben az ember 
pár lépés után elveszik, nem találja sem 
előre, sem visszaútját. A misszióról 
mindig ezaz őserdő jut eszünkbe elsőnek: 
bennszülöttek, „ungabungák”, akik között 
megjelenik egy fehér pólós „tanító” atya, 
aki magával visz közéjük Istent, kultúrát, 
művészetet, gyógyítást, tudományt, 
értékrendet.   

Európa – Magyarország – Missziós hetek. 
Mi a misszió? Hit melletti tanúságtétel, 
emberséges segítség, jóra vezetés, tanítás.  
Miért van ma szükség Európában - 
Magyarországon misszióra? Mi is 
bozótok és fák között élünk. Ez egy épített 
őserdő. Igazság és hazugság csapong 
felettünk. Mindenki meg akar róla győzni, 
hogy ő jár a helyes úton, hogy az a jó 
választás, ha rá hallgatunk, ha őt követjük. 
Mindent felhasználnak, hogy ebben az 
épített őserdőben csak rájuk figyeljünk – 
média, reklám, plakát - minden ízünkbe 
behatol, magáénak akarva látásunkat, 
hallásunkat, tapintásunkat, ízérzésünket, 
érzelmeinket, gondolatainkat. Már magunk 
sem tudjuk, hol járunk ebben a bozótos 
világban, mi a saját gondolatunk, mi a 
saját véleményünk, és mi az, amit 
mérlegelés nélkül elfogadunk. Mert vajon 
mennyire a sajátunk a megélt 
értékrendünk? És most a misszióval az 
Egyház is ezt kívánja tenni? Reklámozni 
magát, meggyőzni másokat?  Látszatilag 
igen, de mégis célja egészen más, mint 
bármely más törekvésnek, mert mi nem 
önön magunk választását, elfogadását, 
tiszteletét, szeretnénk elérni, hanem az 
Isten, a hit, a lelki értékek magjait 
kötelességünk elvetni a körénk épített 

bozótosba, hogy az emberek rátaláljanak 
saját gondolataikra, csendjükre, értékükre, 
céljukra, jövőjükre.  
A missziós hetek másik fontos célja, hogy 
felhívja figyelmünket a közösség értékére, 
közös céljainkra és tetteinkre. Mert 
Krisztus alapkövére épült Egyház tagjai 
csak együtt alkothatnak közösséget, lelki 
templomot.  
Szükséges van ma Európának – 
Magyarországnak: Istenről való tanításra? 
hitre?, értékrendre?, vallásra? emberségre? 
mások tiszteletére és megbecsülésére?  
nemzeti és egyházi hagyományokra? az 
igazság sérthetetlenségére?  
Ki tölti be ma a missziós küldetését és 
hivatását? Természetesen a küldetés 
elsősorban az Egyház feladata – a „tengeri 
kikötő” szerepét töltse be az emberek 
életében. Az indulás és az érkezés 
biztonságát kell adnia minden „tengerre 
szállt” számára. A hajózóknak navigációs 
helyzetet, célt kell adnia. De e feladatát a 
Krisztus Egyháza nem jog, hanem 
kötelesség szerint teljesíti, így missziós 
társnak tart minden megkeresztelt embert, 
vagyis minden keresztényt. Erre a 
felelősségre figyelmeztet minket e 
misszió, hogy saját életvitelünk, szavaink 
– tetteink tanítása tesz tanúságot hitről, 
vallásról, Egyházról. Így 
mindegyikünknek missziós feladatai 
vannak a maga helyén, ott ahol él, azok 
között, ahol mindennapjait tölti. 
Mit adhatunk mi missziós 
tarsolyunkból? Erre a kérdésre a saját 
lelkiismeredben keresd a választ, hisz 
mindegyikünknek más és más feladatot 
adott a Jóisten, hogy az „őserdőben” 
mások támasza, menedéke legyen.    B.Betti 
 „Isten nem a félénkség lelkét, hanem az erő, 
a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne 
szégyeld tehát az Urunk mellett szóló 
tanúságtételt.”             Szentírás (2Tim 1,7)   
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Templom és Iskola 

 

Ti nem akartok semmi rosszat,  
Isten a tanútok reá. 

De nincsen, aki köztetek  
E szent harcot ne állaná.  

Ehhez Isten mindannyitoknak  
Vitathatatlan jogot ád: 

Ne hagyjátok a templomot,  
A templomot s az iskolát! 

Ti megbecsültök minden rendet,  
Melyen a béke alapul. 

De ne halljátok soha többé  
Isten igéjét magyarul?! 

S gyermeketek az iskolában  
Ne hallja szülője szavát?!  

Ne hagyjátok a templomot,  
A templomot s az iskolát! 

E templom s iskola között  
Futkostam én is egykoron,  
S hűtöttem a templom falán  

Kigyulladt gyermek-homlokom.  
Azóta hányszor éltem át ott  
Lelkem zsenge tavasz-korát!  
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 

A koldusnak, a páriának,  
A jöttmentnek is van joga  

Istenéhez apái módján 
És nyelvén fohászkodnia. 

Csak nektek ajánlgatják templomul  
Az útszélét s az égbolt sátorát?  
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 

Kicsi fehér templomotokba  
Most minden erők tömörülnek.  
Kicsi fehér templom-padokba  

A holtak is mellétek ülnek. 
A nagyapáink, nagyanyáink,  
Szemükbe biztatás vagy vád:  
Ne hagyjátok a templomot,  
A templomot s az iskolát! 

AKTUÁLIS 
 
Hálás vagyok neked Istenem, hogy magyar 
vagyok, hogy magyarnak születtem,  
hogy „magyarul tanított imádkozni anyám, 
s szeretni téged gyönyörű szép hazám” 
Évszázadok sorát élte át nemzetünk, 
„s annyi balszerencse közt,  
oly sok viszály után, 
megfogyva bár de törve nem, 
él nemzet e hazán” 
És ma hálás vagyok neked, hogy itt élek, 
mit minden könyvben  
Magyarországnak neveznek. 
Hogy családom hajdan, a trianoni kardban 
nem száműzetett innen más nemzeti honban. 
Hogy minden rokonom, barátom 
Itt van velem, és nem túl a határon. 
Hogy gyermekem napvilágot látva,  
magyar polgárként jöhetett világra. 
Hogy nem suttogva hallott  
magyar szót, éneket,  
magyar költők versét és nemzeti történelmet. 
És hálás vagyok neked,  
hogy itt ma, a határon belül, 
nem mások döntenek magyarságom felöl. 
Hogy nem „ikszek” döntik el minek születtem, 
hogy saját hazám szavaz ma felettem. 
Hogy nem vagyok prédája hazugságnak, 
érdeknek, választásnak, , 
nemzetéhez hű, vagy lenéző honfitársnak. 
 „Isten áldd meg a magyart”,  
hogy testvérét szeresse, hogy hontalan 
hontársát magához ölelje. 
Hogy kiáltsa világ „magyar, aki magyar” . 
Mert kard, s hazugság nem tép szét nemzetet. 
magyar az, aki magyarnak született. 
Legyen magyar mind, aki szívében magyar, 
„mert bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, 
s eltakar.” 
„S a nemzet szívében él.” 
Ne tagadd meg a magyart! 
 

 


