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„Mily  drága  a  te  szere
teted, Istenem! Szárnyad
árnyékába  menekülnek
az  emberek. Dúslakod
nak  házad  bőségében,

örömöt  árasztasz  rájuk,
mint patakot. Mert nálad van az élet for
rása, a te világosságod által látunk vilá
gosságot.” (Zsolt 36,810) „Áldott az Úr!
Napról  napra  gondot  visel  rólunk  sza
badító Istenünk.” (Zsolt 68,20) Az előző estéken Jézus Krisztus ajándékairól

volt  szó:  a bűnbocsánat,  új  élet,  örök élet
ajándékairól. Ezek mind szellemi természetű,
mennyei minőségű javak. De mi itt a földön
élünk, rengeteg gond és anyagi kötelezettség
közepette.  Már  tudjuk,  hogy  nemcsak  a
háborúhoz,  de  az  élethez  is  kell  a  pénz.
Mondhatná  valaki,  hogy  a mennyei  Jeru
zsálem gyöngykapuiból és arany utcáinak
aranyából nem fizetheti a lakbért, a családja
kenyerét,  villamosjegyet,  gyermekének  a
tankönyveit stb. Napról napra meg vannak a
szükségleteink és el kell  intéznünk a kifi
zetendő számlákat. Fontosak és értékesek a
szellemi javak, de mi lesz az anyagiakkal?

Egy lelkészgyűlésen az egyik lelkipász
tor azt a megjegyzést tette, hogy őt az em
bereknek  csak  a  lelki  élete  érdekli,  és  az

egyházra csak az tartozik. Az összejövetelt
vezető püspök így válaszolt: „Akkor keressél
magadnak olyan gyülekezetet, ahol csak lel
kek vannak, mert én eddigi életem folyamán
olyan gyülekezetekkel találkoztam, ahol em
berek voltak, testbőllélekből álló emberek.”

Az anyagi gondok nem csak minket ter
helnek. Már Jézus korában is elhangzott a
„Mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkod
junk?” kérdése, az ember aggodalmaskodása
testi szükségletei miatt. Az Úr Jézus a Hegyi
beszédben megnyugtatja hallgatóit: „Ne ag
godalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egye
tek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe
öltözködjetek. Avagy nem többé az élet hogy
nem az eledel, és a test hogynem az öltözet?”
(Máté 6,25) Azután a repdeső madarakra és
szépséges mezei virágokra irányítja
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figyelmüket: Látjátok, teremtőjük gazdag Atya,
gondoskodik róluk. Ne féljetek, ne aggódjatok,
embergyermekeiről  sem  feledkezik  meg!
Mindenkinél jobban ismer, jól tudja mire van
szükségetek. – Ha Isten adott életet, hogyne
tudna eledelt is adni az élet fenntartásához!

Ha manapság a szegények száma növek
szik,  az  azért  van,  mert  a  gazdagok  egyre
gazdagabbak lesznek. Az éhség a jóllakottak
szégyene, bűne. A szegények hiányzó kenyerét
Isten a gazdagok többletében helyezte el. A föld
össztermése még ma is elegendő az emberiség
táplálására arányos elosztás mellett. Az éhező
és éhenhaló millióknak nem mostoha Atyjuk
van, hanem szívtelen testvérei, akik dúskálva,
pazarolva élnek nyomorgó honfitársaik mellett.

Az emberré lett Isten Fia, Aki ismerte az
éhezést, fájdalmat, fontosnak tartja a kenyér
kérdést, de a sorrendet is. Élesen megkülön
bözteti az előbbrevalót és a ráadást. A Hegyi
beszéd eme mondata az eredeti kéziratokban
így szólt: „Keressétek először Isten országát és
igazságát, és ezek (étel, ital, ruha) is mind rá
adásul megadatnak nektek.” (Máté 6,33) Jó
Atyánk nem csak mulandó, veszendő anyagi
javakat ad a gyermekeinek, hanem gazdag lelki
ajándékokat, melyekről az előző estéken rész
ben már szóltam. Akinek Isten országának kin
csei: bűnbocsánat, új szív, örök élet nem kell –
csupán látható anyagiak –, annak élete min
denképpen válságba  jut. Aki  a mammon,  a
pénz bálványa szolgálatába áll, a pénzt, a va
gyont  isteníti, csak az anyagiakat  imádja és
ezekre törekszik – helytelenül teszi. Jézus óva
inti az embert: Ne tedd! „Ne gyűjtsetek maga
toknak kincseket a földön, hol a rozsda és a
moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és
ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kin
cseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a
moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki
nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a
ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” (Máté 6,19
21) „Meglássátok, hogy eltávoztassátok a tel
hetetlenséget;  mert  nem  a  vagyonnal  való
bővölködésben van az embernek az ő élete.”
(Lukács 12,15) Vigyázzatok tehát és őrizked
jetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él

is valaki, életét akkor sem a vagyon tartja meg!
Hiába van az embernek másoktól irigyelt

nagy gazdagsága, ha mennyei javakkal nem bír.
Ezt a gondolatot szépen fejezi ki ez a vers:

Boldog emberek azok, akik engedve Jézus
szavának megtapasztalják az először és a rá
adás titkát. Sok drága történetet lehetne hívő
emberek  életéből  felsorolni.  Isten  gyakran
hitünk próbálása érdekében nehéz körülmé
nyek között tart, de gondunkat viseli, megadja
a szükségeseket. Nagy vagyonnal ritkán hal
mozza el gyermekeit, de nagy nyomortól is
mindig megóv. Közben tanulgatjuk, amit Pál
apostol már tudott. „…én megtanultam, hogy
azokban,  amelyekben  vagyok, megelégedett
legyek.  Tudok  megaláztatni  is,  tudok
bővölködni is…; Mindenre van erőm a Krisz
tusban, aki engem megerősít.” (Filippi 4,1113)

Isten ajándéka a megelégedett szív. Bő
völködni felfuvalkodás nélkül és szűkölködni
zúgolódás  nélkül. „De  ha  van  élelmünk  és
ruházatunk, elégedjünk meg vele.” … „nagy
nyereség  az  istenfélelem,  megelégedéssel”

(1Timóteus 6,8 és 6). A Miatyánkban sem a tíz
évre való, hanem a mindennapi kenyerünket
kérjük.

Még egy lényeges dolgot említek. Az ön
ként, hitből, jó szívvel gyakorolt adakozást.

Izráel  népe  a  föld  terméséből  és  egyéb
javaiból tizedet adott. Már Ábrahám is gyako
rolta. „Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a
felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből
visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megál
dotta, Akinek tizedet is adott Ábrahám min
denből” (Zsidók 7,12, v.ö. 1Mózes 14,1820).
A  Bibliában  több  helyen  olvashatunk  róla:
„Esztendőről esztendőre tizedet végy a te ma
godnak minden  terméséből, amely a  te me
ződön  terem. És egyed az Úrnak, a  te  Iste
nednek  színe  előtt  azon  a  helyen,  amelyet
kiválaszt, hogy ott lakozzék az ő neve, gabonád
nak, mustodnak, olajodnak tizedét, a te bar
maidnak  és  juhaidnak  első  fajzását;  hogy
tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden
időben. Ha pedig hosszabb néked az út, hogy
sem oda vihetnéd azokat, mivelhogy távol esik
tőled az a hely, amelyet az Úr, a  te  Istened
választ, hogy oda helyezze az ő nevét, téged
pedig megáldott az Úr, a te Istened: Akkor add
el pénzen, és kösd a kezedbe a pénzt, és menj el
arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, a te Is
tened; És adjad a pénzt mind azért, amit kíván
a  te  lelked:  ökrökért,  juhokért,  borért  és
vidámító  italért  és mindenért, amit megáhít
néked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Is
tenednek színe előtt, és örvendezzél te és a te
házadnak népe. A lévitát pedig, aki a te ka
puidon belől van, ne hagyd el, mert nincsen
néki része, sem öröksége veled. A harmadik
esztendő végén vidd ki annak az esztendő ter
mésének minden tizedét, és rakd le a te ka
puidba. És eljön a lévita (akinek nincsen része
és öröksége te veled), és a jövevény, árva és
özvegy, akik a te kapuidon belől vannak, és esz
nek és megelégesznek, hogy megáldjon téged
az  Úr,  a  te  Istened  a  te  kezednek  minden
munkájában,  amelyet  végzesz.”  (5Mózes
14,2229)  Malakiás  könyvében  így  olvas
hatjuk: „Hozzátok  be  a  tizedet  mind  az  én
tárházamba,  hogy  legyen  ennivaló  az  én
házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt
mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg
néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok
reátok áldást bőségesen.” (Malakiás 3,10)

Adtak hálából az ÚR ügyére és a közöttük
élő szegények javára. Mikor ezt elhanyagolták,
vagy visszaéltek vele, mindig súlyos következ
ményei lettek a nép életében. Néhány évvel
ezelőtt olvastam erről egy nagyon tanulságos
kis füzetet, Fiers Elek: Isten pénzügyei címmel.

Áldjuk az Istent, Aki az Ő tulajdon Fiának
nem kedvezett, de a Benne hívőknek igen, és
nekünk ajándékoz VELE minden lelkitesti jót,
amire e földön és a túlvilágon szükségünk van.
Sőt, annyit ad, hogy még jót is cselekedhessünk
belőle, vele.

Először és ráadás… Boldogok, akik hittel
cselekszik az ÚR szavát, és hálásan megtapasz
talják szeretetét! Ámen!

(Részlet Siklós József lelkipásztor: Jézus Krisz
tus ajándékai című evangélizációjából, melyet a
BudapestPasaréti Református Gyülekezetben

tartott 1958. szeptember 2229. között.)

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
BOLDOG SZOMORÚ DAL

Van már kenyerem, borom is van,
van gyermekem és feleségem.
Szívem minek is szomorítsam?
van mindig elég eleségem.…

(Sorolja tovább, hogy van kertje,
gyümölcse, takarója, telefonja,
fürdője, jó hírneve … stb.)…
De néha megállok az éjen
gyötrődve, halálba hanyatlón,
úgy iszom a kincset a mélyen,
a kincset, a régit, a padlón,…

Mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
a kincs a miért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban,

s már nem vagyok otthon az égben.
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Hallgassátok meg  Isten  szent  Igéjét,  úgy
amint írva található Károli Gáspár fordítása
szerint  a  Példabeszédek  könyvének  11.
részének  24től  a  28.  verséig. A megne
vezett helyen így szól hozzánk Isten Igéje:

„24.Van  olyan,  aki  bőven  adakozik,  és
annál inkább gazdagodik; és aki megtartóz
tatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.
25. A mással jóltevő ember megkövéredik,
és aki mást felüdít, maga is felüdül.
26. Aki búzáját visszatartja, átkozza azt a
nép; annak fején pedig, aki eladja, áldás
van.
27. Aki jóra igyekszik, jóakaratot szerez, aki
pedig gonoszt keres, ő magára jő az.
28. Aki bízik az ő gazdagságában, elesik; de
mint a fa ága, az igazak kivirágoznak”

Kedves Testvéreim! Ennek a hétnek a
vezérigéje: „Tegyetek tanítvánnyá minden
népet!” (Máté 28:19.), s ennek keretében az
első napon a megszentelt életről volt szó, a
tegnapi napon a lelki épülésről, míg a mai
napon a gyülekezetépítésről lesz szó.

A gyülekezet építéséhez a lelkiek és az
anyagiak is egyaránt szükségesek, ezért ak
tuális  az adakozásról való elmélkedés  is.
Annál is inkább, mert a Pál apostol Róma
beliekhez írott  levelének 12:13. versében
felszólít minket az adakozásra, amikor ezt
írja: „A szentek szükségeire adakozók legye
tek”.Másutt a korintusbeliekhez írott I. le
velének 16:2. versében pedig azt mondja,
hogy „A hétnek első napján mindenitek te
gye  félre  magánál,  amit  sikerül  össze
gyűjtenie”, hogy amikor  elkövetkezik  az
adakozás ideje, ne akkor kelljen keresni és
valamit  adakozni. Azaz  az  adakozásra  –
benne a perselyadományra –, előre készül
nünk kell.

A Példabeszédek könyvéből felolvasott
ige az adakozásokról, és annak mértékeiről
beszél. Az adakozás régebben nem csupán
pénz  formájában  történt.  Volt  aki  búzát
adott, volt aki tűzifát, más jót cselekedett, s
megint más pedig ami a rendelkezésére állt.
Az biztos, hogy ha ajándékba adunk például
egy kosár gyümölcsöt, akkor a legszebbek
ből válogatjuk a javát. S ha valaki jót cse
lekszik, akkor azt igyekszik legjobb tudása
szerint elvégezni. Különben miért adnánk
ajándékot, miért cselekednénk a jót? Azért,
hogy a lelkiismeretünket megnyugtassuk?
Lehet.

A felolvasott Ige arról a furcsa jelen
ségről beszél, miszerint minél többet ada
kozunk, annál több marad nekünk. Ne fe
ledjük a Márk evangéliuma 6:3445. ver
seiben leírt öt kenyér és két hal történetét,
amiből megvendégeltek ötezer embert, és
azután  összeszedtek  még  tizenkét  kosár
maradékot, mert  Jézus a neki átadottakat
megtöbbszörözte. Minél  több  jóra  igyek
szünk  mások  felé,  annál  több  jóakaratot
szerzünk magunknak. Aki visszatartja a já
randóságot, kevesebbet adakozik, az gazda
godás helyett szűkölködni fog. Aki a saját
vagyonában bízik, az elesik, de az igazak
kivirágoznak, mint a fa ágai.

Szeretnék rátérni a saját pénztárcánkra,
saját  zsebeinkre,  saját  adományainkra.
Annyit elöljáróban, hogy a gyülekezetet mi
magunk, azaz a gyülekezeti tagok tartjuk
fenn. Az állam  rég nem  finanszírozza  az
egyes gyülekezeteket. A lelkipásztor nem
kap sehonnan semmiféle járandóságot az ál
lamtól, azért, mert ő a gyülekezetünk lelki
pásztora.  Ha  a  gyülekezet  fenntartásáról
beszélünk,  akkor  arról  beszélünk,  hogy
miből fizetjük a fűtést, világítást, vizet, tele
font,  a  lelkészt  és  még  hosszan  lehetne
sorolni kiadásainkat. Ezekre kell hogy szol
gáljon  az  adomány,  az  egyházfenntartói
járulék, a céladomány. Nem is beszélve a
felújításról, az épületeink karbantartásáról.
Ez utóbbiakhoz  az  egyházi  felsőbbség  is
hozzájárulhat, kiegészítheti, támogathatja,
de a fő teherhordó a gyülekezet tagjai kell,
hogy legyenek.

Már hosszabb ideje foglakoztat engem
gyülekezeteink, s egyházunk pénzügyi, gaz
dasági helyzete, s gyülekezeti tagjaink hoz
záállása az adományokhoz, az adakozáshoz.
Elmondhatjuk, hogy legfőbb bevételi for
mája egyházközségeinknek: a perselyado
mány, az egyházfenntartói járulék, illetve a
különféle céladományok. A céladományok
ról – annak meghatározottsága miatt – nem
szeretnék szólni. Nézzük a két legjelentő
sebb adakozási formát különkülön.

Perselypénz

Mi is az a perselypénz? Rövi
den  hálaáldozat,  hálaadomány.
Megköszönöm Istenemnek, hogy
gondja van rám. Köszönet akár az
aznapi prédikációért, az üzenetért,
vagy az elmúlt éjszakáért, vagy az
elmúlt  hétért.  Ha  megköszönök
valakinek  valamit,  akkor  tehet
ségemhez  mérten  megpróbálom
kifejezni a hálámat. A templomba
járó ember hetente leróhatja háláját
azért,  hogy  Istenünk  megőrzött,
megsegített  döntéseimben,  gyer
mekeim nevelésénél, szüleim ápo
lásánál.  Hálaáldozatul  pedig  szí
vünk  szerint  a  legjobbat  kell  ad
nunk. A legjobbnak pedig ára van.
Itt jön a „szegény asszony két fil
lére”  kérdése. Azt,  hogy mennyi
pénzt dobtam a perselybe, rajtam
kívül  csak  az  érintett  (Istenünk)
tudja.

Mintegy harminc éve számo
lom hetente a perselyt. A hálaadás
perselyes módjával egyáltalán nem
vagyok elégedett. Gondoljunk be

le, van, aki még ma is mindössze 510 vagy
20 forintot dob be a perselybe. Egy napilap
ára 150 forint körül van, a hetilapoké 45
600 forint, míg egy doboz cigaretta ára ma
már az 1.000 forintot is meghaladja. Újság
ra, s a naponta, kétnaponta elszívott cigaret
tára nem sajnáljuk a pénz, a perselyre ezek
szerint igen? Előfordult, hogy megszámol
tam a pénzegységek darabszámát és össze
hasonlítottam az istentiszteleten résztvevők
számával. Az  eredmény  az  volt,  hogy  a
jelenlévők száma több volt a pénzdarabok
számánál. Tehát volt, aki nem is adott. Ha
én valakit  szeretek, annak nem szűkmar
kúan adok – például a gyerekemnek kirán
dulásra  –,  hanem  bőségesen.  Ha  szeret
teinknek bőven adunk szórakozásra (s miért
ne adnánk, ha megtehetjük?), akkor miért
tartóztatjuk  meg  magunkat,  ha  szeretett
egyházunknak  adunk  a  szükségletek  fe
dezésére?

Egyházfenntartói járulék

Úgy  tűnik  ez  a  legjobb  valuta,  mert
sokan a  tízhúsz  évvel  ezelőtti  összeggel
szeretnék fenntartani gyülekezetüket. Az el
múlt év végén egy fiatalember jelezte, hogy
ezen a címen szeretne adakozni. Átnyújtott
egy gyűrött 2000 forintost azzal, hogy fele
az apja fele pedig az ő 2015. évi egy 
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Perselyadomány és egyházfenntartói
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házfenntartói  járuléka. Kérdem én, hogy
egy doboz cigaretta árából egy év alatt mit
tudunk fenntartani. Ekkor szoktak előjönni
sokan a „szegény asszony két fillérével”. A
baj az, kedves testvéreim, hogy az a két fil
lér  perselyadomány  volt,  s  nem  egyház
fenntartói hozzájárulás.

Ha  én  szeretek  valakit,  akkor  nem
szűkmarkúan adok neki. Gondoljunk bele,
hogy a dohányosok mit költenek dohányra,
az újságolvasók újságukra, és még sorol
hatnám, de nem teszem. A Biblia a tizedet
írja elő, s mi már örülnénk a tized tizedének
is. A másik kérdés ilyenkor, hogy a nettó
vagy bruttó  jövedelemről vane  szó? El
mondhatjuk, hogy akár a nettó jövedelem
egy  százaléka  is  jó  lenne,  ha  gyüleke
zeteink pénztárába havonta befolyna. Ezért
kell tennünk, s továbbadni testvéreinknek,
beszélni róla.

Vannak  felekezetek,  egyházak,  akik
keményen  meghatározzák  a  fenntartói
járulék  összegét. Másutt  név  szerint  fel
olvassák,  hogy  az  elmúlt  időszakra  ki
mennyit fizetett ezen a címen. Nálunk – re
formátusoknál – ez nem szokás, szemér
mességből, vagy álszerénységből?!

Mondják sokan, hogy az adó 1%val
való rendelkezéssel tartják el az egyházat.
Az nem a mi pénzünk, mert arról az 1 %
ról van szó, amit az állam akkor is elvesz,
ha én nem rendelkezem. Adakozás a sajá
tomból történik, s nem biztos, hogy csak a
feleslegből. A feleslegről könnyen lemond
az ember, de ha csak erre vagy csak arra
futja, akkor már más alapokon áll a mi dön
tésünk. Nem az adóról beszélünk, hanem
az  adakozásról.  Ne  feledjük,  Jézus  azt
mondja a Máté evangélium 22:21. versében:
„Adjátok  meg  azért  ami  a  császáré,  a
császárnak; és ami az Istené, az Istennek.”

Emlékezzünk a felolvasott igére: „Van
olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább
gazdagodik; és aki megtartóztatja a járan
dóságot, de ugyan szűkölködik.”

Az adakozás dolgában adott a minden
kegyelem Istene jó példát nekünk, amikor
az  Ő  szeretetét  ránk  pazarolja.  Amikor
egyszülött Fiának sem kedvezve megsze
rezte számunkra a szabadulást. Mivel tar
tozunk,  ha  nem  hálaadással,  amelynek
egyik kézzelfogható formája az adakozás?
Jakab apostol beszél arról, hogy a hitedet
mutasd  meg  cselekedeteidben! A  Krisz
tushoz való tartozásodat mutasd hát meg
cselekedeteidben! Teremjünk olyan gyü
mölcsöket, amelyek hirdetik rólunk, egy
házunkról,  gyülekezetünkről,  hogy  mi
Istenhez tartozunk. Ezen gyümölcsök alap

ján dicsérik Istent mindazok, akik bennün
ket látnak.

A gyülekezetépítés során a gyülekezet
megmaradásáról is kell beszélnünk, ezért a
mi felelősségünk is, hogy továbbadjuk az
adakozás lehetőségének örömét a környe
zetünkben élő régi/új gyülekezeti tagoknak.
Azért, hogy ne legyenek tévedésben a gyü
lekezet tagjai, a „tegyetek tanítvánnyá min
den  népet” igei  utasítás  minket  erre  is
kötelez. 

Kiss Csongor
a VácFelsővárosi Református

Egyházközség gondnoka

(Elhangzott az Északpesti Egyházmegye
presbiteri csendeshetén, Mátraházán, 2015.
március 4én.)

„…a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Korinthus 9:7.)

Egy kisgyerek, aki éppen megtanulta megkötni a cipőfűzőjét, sírni kezdett. Az édes
anyja megkérdezte: „Ennyire nehéz?” „Nem” – szipogott a kisfiú – „de most már egész
életemben mindig meg kell csinálnom!” Te is így érzel az adakozással kapcsolatban?
Szeretnéd megtanulni, de nem vagy biztos abban, hogy az életstílusoddá akarod tenni? 

Néhány  fecske  repülni  tanította  fiókáit  egy  tó  fölé  lógó  ágról. Az  anyamadár
egyenként mindegyik fiókát az ág végére taszigálta, míg valahol az ág és a víz között
felfedezték, hogy tudnak repülni. Az anya tudta, amit a fiókák nem: amíg nem tanulsz
meg repülni, nem élsz igazán! Értsd meg ezt: az adakozás egy Isten által belénk épített
cselekedet; ez az a levegő, amelybe beleszülettünk. Amíg ezt fel nem ismered, mindig
mindenedbe kapaszkodni fogsz! A Biblia azt mondja: „…aki bőven vet, bőven is arat”
(2Korinthus 9:6.). Az életben minden vetéssel kezdődik. Bármi lehet a vetőmag, ami
képes megsokszorozódni: a szereteted, az időd vagy a pénzed. Az aratás az, ami visz
szatér hozzád olyan nyereségként, mint az öröm, a jó kapcsolatok és – igen – az anya
giak. Ha az, amid van, nem elég az aratásra, vesd el vetőmagként, és hidd el, hogy Isten
meg fogja sokszorozni, és visszaadja azt életed azon területein, ahol legnagyobb szük
séged van rá. Rajta, örülni fogsz az eredménynek! Az adakozás olyan, mint a repülés.
Ha megtanulod elengedni, amibe annyira kapaszkodsz, és végre elindulsz, rá fogsz
jönni: „Hiszen éppen erre születtem!”

(Forrás: http://www.maiige.blogspot.hu/2011_12_21_archive.html)

A Második Helvét Hitvallás tanítása
AZ EGYHÁZ JAVAIRÓL

1. Krisztus egyházának vannak javai a fejedelmek bőkezűségéből és a hívek adakozásából, akik vagyonukat az egyháznak adomá
nyozták. Vagyonra ugyanis szüksége van az egyháznak és eleitől fogva volt vagyona, az egyházi szükségletek fedezése végett. Ám
az egyház javainak helyes felhasználása hajdan az volt és most is az, nevezetesen: az iskolákban és szent gyülekezetekben a tanításnak,
meg a közönséges istentiszteletnek, a szertartásoknak, és a szent épületeknek fenntartása, továbbá a tanítóknak, tanulóknak és szol
gáknak minden szükséges dologgal való ellátása és főképpen a szegények segítése és gondozása. Válasszanak azonban istenfélő,
okos és a gazdálkodásban gyakorlott férfiakat, akik az egyházi javakat kellőképpen kezeljék.

2. Ha pedig az egyház vagyona mostoha időjárás és egyesek vakmerősége, tudatlansága vagy kapzsisága következtében veszendőbe
jutna: kegyes és értelmes férfiak térítsék azt vissza a szent cél javára. Mert az egyházfosztogató visszaélést nem szabad megtűrni.
Tanítjuk tehát, hogy a tudomány, az istentisztelet és az erkölcsiség tekintetében megromlott iskolákat és intézeteket javítani, reformálni
és a szegények segélyezését buzgósággal, lelkiismeretesen és bölcsen rendezni kell.
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Ahogyan a jezsuita teológus,
Pierre  Teilhard  de  Chardin
mondta:  „Az  életben  a  leg
kielégítőbb dolog az, ha képe
sek voltunk az énünk jelentős
részét  másoknak  áldozni.”
Bárki, aki önzetlenül segített
egy  másik  embernek,  tudja,
hogy  ez  így  igaz.  Mégsem
mindenki képes magáévá ten
ni a szüntelen adakozás gon
dolkozásmódját. Miért van ez
így?  Először  is  úgy  hiszem,
hogy a dolognak semmi köze
nincs az anyagi viszonyokhoz.
Ismertem nagylelkű és majd
nem  nincstelen  embereket,
akik  hajlandók  voltak  meg
osztani azt a keveset is, ami
jük volt. És találkoztam olyan
vagyonos emberekkel, akik fukarul bántak
az  idejükkel,  a  pénzükkel  és  a  tehetsé
gükkel.

A  lényeg valójában a hozzáállás.  Jó
magam  úgy  találtam,  hogy  azok  az  em
berek, akik feltételek nélkül adnak, rend
szerint  két  olyan  tulajdonságról  tesznek
tanúságot, melyeket bárki elsajátíthat.

1. Az alapbeállítottságuk a bőség

Ha olvastad Stephen Covey könyvét, A
kiemelkedően sikeres emberek hét szokását
(Free Press, 1989), akkor otthonosan mo
zogsz a szükség és a bőségbeállítottsá
gokhoz kapcsolódó fogalmak között. Dió
héjban összefoglalva, a szükségalapbeál
lítottságú emberek abban hisznek, hogy az
életben mindenből csak korlátozott meny
nyiségen osztozhatunk, legyen szó pénzről,
erőforrásokról,  lehetőségekről  és  így  to
vább. Az ilyen emberek úgy látják a vilá
got,  mint  egy  korlátozott  szeletből  álló
tortát. Ha ezek elfogytak, akkor nincs to
vább.  Következésképpen  ők  harcolnak,
hogy megkapják a maguk szeletét – és mi
helyt megkapták, meg is védelmezik.

A  bőségalapbeállítottságú emberek
abban hisznek, hogy mindenből bőven ele
gendő mennyiségen osztozhatunk. Ha az
élet egy torta, és mások elveszik belőle a

maguk szeletét, akkor a bőségbeállított
ságú  emberek  megoldásként  sütnek  egy
másik  tortát.  Mindig  marad  pénz,  amit
megkereshetünk,  akadnak  további  (vagy
másfajta) erőforrások, melyeket felfedez
hetünk, és járulékos lehetőségek, melyekre
törekedhetünk. (…)

Az én felfogásom erről az, hogy az em
berek  általában  két  kategória  valamelyi
kébe sorolhatóak: vagy elvevők, vagy al
kotók. Az elvevők azok az emberek, akik
elvesznek, megragadnak és elfogyasztanak
mindent,  amihez  hozzáférnek,  hogy  ki
elégítsék a saját szükségleteiket. Úgy tekin
tenek  az  életre, mint mindennapos  tapo
sómalomra. A  fő  probléma  ezzel  termé
szetesen az, hogy még ha győznek is, azért
csak  körbekörbe  járnak. Az  alkotók vi
szont olyan emberek, akik adnak, terem
tenek,  és  mozgásba  lendítik  a  dolgokat.
Lehetővé  teszik  mások  előrejutását,  és
előmozdítják  sikerüket.  Egyforma  való
színűséggel  adnak  és  vesznek  el,  hiszen
szüntelenül azon vannak, hogy többet te
remtsenek mindenki számára.

Azoknak  az  embereknek,  akik  rend
szeresen  adnak  feltételek  nélkül,  szinte
mindig  a  bőség  az  alapbeállítottságuk.
Azért  nagylelkűek,  mert  hisznek  benne,
hogy ha adakoznak is, nem fognak kifogyni
az erőforrásokból. Ahogyan a lelkipásztor

és egykori főiskolai profesz
szor, Henri Nouwen mondta:
„Ha  a  szükség  alapbeállí
tottságával  vonakodunk  az
adakozástól, akkor az a kevés,
ami a birtokunkban van, egyre
fogyatkozik. Ha viszont nagy
lelkűen  adakozunk  a  bőség
alapbeállítottságával,  akkor
az,  amit  elajándékozunk,
megszaporodik.”

Ezt  jómagam  is  igaznak
találtam. Valaki egyszer meg
kérdezte  tőlem,  miért  kell
magáévá tennie a bőségalap
beállítottságot,  és  meglepő
dött  a  válaszomon.  Ugyanis
azt  feleltem neki,  hogy ha a
bőségben hisz, akkor azt fogja
megkapni  az  élettől.  Ha  vi

szont a szükségben hisz, akkor az lesz az
osztályrésze. Nem tudom, miért van ez így,
de miután ötven éven át figyeltem az em
berek hozzáállását,  és  kísértem végig  az
életük  kibontakozását,  tudom,  hogy  így
igaz. Tehát ha nagylelkűbbé szeretnél válni,
változtasd meg a gondolkodásmódodat és
a hozzáállásodat a bőséget illetően! Ez nem
csupán  azt  fogja  lehetővé  tenni,  hogy
nagylelkűbb  légy,  de  az  egész  életedet
megváltoztatja.

2. Látják a teljes képet

Azok az emberek, akik feltételek nél
kül adnak, rendszerint tudatában vannak a
segítségnek, melyet ők kaptak útjuk során.
Felismerik, hogy az előző nemzedékek vál
lán állnak. Az általuk elért előrehaladás –
legalábbis részben – azok munkájának és
áldozatainak köszönhető, akik előttük jár
tak. Ezért ezek az emberek eltökélik, hogy
megteszik ugyanazt  a következő nemze
dékekért, amit értük megtettek. (…)

Ha jobb adakozók akarunk lenni, széle
sebb távlatra van szükségünk. Ha felismer
jük, milyen nagy hasznunkra vált mások
jósága, sokkal könnyebben leszünk nagy
lelkűek. És az egyik legjobb dolog az, hogy
az adakozás busás jutalommal jár. Ahogyan
Horace Mann főiskolai rektor és oktatás
ügyi  reformer  megjegyezte:  „Tudatosan
kell jónak és nagylelkűnek lennünk, más
ként  elszalasztjuk  a  létezés  legnagyobb
ajándékát. A szív, mely túlnő önmagán, ki
tárul  és  eltelik örömmel. Ez a belső élet
nagy titka. Akkor tesszük a legjobbat ma
gunkkal,  amikor  teszünk  valamit  má
sokért.” Amikor önzetlenül adunk, kapunk
is valamit cserébe.

(Részlet John C. Maxwell és Les Parrott
Ph.D.:  25  módszer  az  emberek  meg
nyerésére című könyvéből.)

(*John C. Maxwell: Egyesült Államokbeli
lelkipásztor, író, a bibliai elveken nyugvó
vezetéselmélet nagy tekintélyű szakem
bere, előadója. További információk a

szerzőről:
http://www.parokia.hu/esemeny/mutat/2296/)

JOHN C. MAXWELL*

ADNI FELTÉTELEK
NÉLKÜL

„Az élet legállandóbb és legsürgetőbb kérdése így hangzik:
Mit teszel másokért?” (Ifj. Martin Luther King)
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Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapunkon
két  szempontot  említettem,  ahogyan  for
málódnak istentiszteleteink és formálódik a
mi keresztyén életünk, ma szeretnék újból
mindkettőre hivatkozni a bevezető gondola
tokban. Elsőként arra, hogy őseink jól átgon
doltan elnevezték a húsvét előtti böjti va
sárnapjainkat, s míg a múlt vasárnapnak az
volt az elnevezése, hogy „Örüljetek!”, a mai
vasárnapunk  nevében  egy  fohász  fogal
mazódik meg a 43. Zsoltárból: „Ítélj meg
engem, ó Uram!” Ítéld meg, Uram, az én
életemet! Egészen az 1950es évekig az egy
házi perikopát folyamatosan követő ortodox
és római katolikus egyház életében ezzel a
vasárnappal kezdődött a szigorúan vett nagy
böjti  időszak,  legalábbis  Jézus  passiótör
ténete, amikor a templomokban az oltárt, a

képeket fekete lepellel takarták egészen hús
vét  ünnepéig.  Ha  valaki  ma  bemegy  egy
római katolikus templomba, azt látja, hogy a
fekete mára lila színné alakult át, de a régi el
nevezése  ennek  a  napnak  az,  hogy  feke
tevasárnap.

A másik szempont – amit újra idehozok
elétek –, az elmúlt hetekben került elém Já
nos evangéliumát olvasva, a Szentírás egyes
részeinek az összefüggésében keresendő, s
az  egymás mellettiségében  található meg.
Megesik az igeolvasó emberrel, hogy ha egy
történeti könyvet olvas, az a képzet jelenik
meg benne, hogy az egymás után olvasott
események azok időrendiségében nemcsak
egymás után vannak, hanem majdnem hogy
percre  egymás  után  is  következnek.  Ezt
azonban nem támasztja alá a Szentírás. Egy

egyszerű példát hadd hozzak elétek: Jézus
Krisztus  születése  és  megkeresztelkedése
között – azt mondja a Biblia – eltelik har
minc vagy negyven év. Azonban csak né
hány olyan konkrét eseményről tudunk, ami
megesik a gyermek Jézus Krisztussal: bemu
tatása a  templomban,  az egyiptomi  szám
űzettetés, tizenkét évesen a szüleivel felmegy
a templomba. Néhány esemény abból, ami
ből egészen bizonyosan több volt a harminc
vagy negyven év alatt.

A  másik  bibliaolvasási  szempont  az,
amikor nem vesszük észre, hogy az esemé
nyek egymás után történnek. Egyfajta időbe
liséget képzelünk el, megengedjük magunk
nak ugyanezt a távlatos gondolkodást, mint
Jézus gyermekségével kapcsolatban. A  fi
gyelmes bibliaolvasó ember láthatta, hogy
azok a sorok, amelyeket az elmúlt napokban,
hetekben  olvastunk,  igazából  nem  is  ese
ményszerűek, hanem tanító jellegűek. Tudni
illik  Jézus  tanítványaival  elkölti  az utolsó
vacsorát, készül az Ő nagyhetére, ezt olvas
suk az evangélium 13. részében, majd a 18.
fejezet  elején  van  egy  bátorítás,  és  azt
mondja: Akkor most  induljunk! Menjünk
arra a helyre, ahol majd elárulnak engem,
menjünk a Gecsemáné kertjébe! Mondhat
nám azt  is, hogy míg a Szentírás egyegy
része  sokkal  szellőssebben,  sokkal  köny
nyedebben  kezeli  Jézus  élettörténetét,  a
kereszthalál, húsvét eseménye, az arra való
előkészület  mind  testben,  mind  lélekben

A nagyböjti időszak – mely hamvazószerdától nagyszombatig tart
–  ötödik  vasárnapját,  azaz  a  húsvét  előtti  második  vasárnapot
feketevasárnapnak nevezi az egyházi hagyomány. Dominica Pas
sionis – Szenvedés vasárnapja néven is ismert.

A böjti vasárnapokat az óegyház egyegy zsoltár versnek a latin
kezdő szavai alapján nevezte el, így lett feketevasárnap neve Judica,
a 43. Zsoltár „Judica me, Deus...”, „Ítélj meg engem oh Isten!”
kezdő sora után. Bódiss Tamás egyházzenei egyetemi tanár felhívja
figyelmünket arra, hogy Jézus a kereszten a 22. Zsoltár szavaival
imádkozott, a 43. Zsoltár ezen részlete pedig mintha az igazságtalan
megítéltetésre előretekintő Megváltó szavai lennének.

Feketevasárnap  a  szomorúság,  a Megváltó  közeledő  halála
fölötti gyász napja. Katolikus vidékeken ilyenkor fekete ruhában
mentek templomba, s e naptól a feltámadási szertartásig az Isten
házában fekete (melyet később felváltott a violaszín) lepellel takarták
le az oltárt és a feszületeket, és az otthonokban is fekete kendővel
takarták le a szentképeket. Némely vidéken ekkor hozták rendbe a
sírokat, és végiglátogatták a határkereszteket.

A feketevasárnapi evangélium a János 8,59 verse alapján szólt
a templomokban: „Jézus pedig elrejtőzködék, és kiméne a templom
ból” (János 8:59.) az őt megkövezni akaró zsidók elől. Kálvin a
zsidók  vakbuzgóságát  őrjöngésnek  nevezi.  Jézus  istenségének
megértéséhez nincs fülük, de az öldöklésre fegyvert ragad a kezük.
„A zsidók izzó szenvedélyű vádaskodásával és kődobálásba torkolló
gyűlöletével éles ellentétben állnak Jézus tiszta szavai. Az emberi
értelem és okoskodás ma is éppilyen értetlenül, botrányt kiáltva áll
a megváltás titka előtt.” (Bódiss T.) Mindez előrevetíti a hamis vádak
nagycsütörtöki éjszakáját, és figyelmünket a keresztre irányítja.

Amint karácsony nyolcadnapja a kiskarácsony nevet, húsvét nyol
cada – azaz a húsvét utáni első vasárnap – a kishúsvét, vagy fehér
vasárnap elnevezést kapta, mely szorosan a húsvéti ünnepkörhöz
tartozik. Latin neve „Quasimodo geniti infantes, dominica in albis”
szintén a latin kezdő ének első verséből való, utalva Péter apostol 1.
levelének 2,2 versére: „Mint most  született  csecsemők, a  tiszta,
hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek”. Ez
a Krisztusban újjászületettek igéje. Ehhez kapcsolódik a 81. Zsoltár
2. verse is: „Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek; ujjong
jatok a Jákób Istenének!”

Fehérvasárnap nevét eredetileg onnan vette, hogy a nagyszom
bat napján keresztelt katekumenek (hitjelöltek) ekkor vették le fehér
ruháikat, amit egy héten át viseltek. A katekumenek az ősegyházban
azok a keresztelésre váró felnőttek voltak, akiket úgy tekintettek,
mint a már megfogant magzatot a megszületett és növekedő keresz
tyénekkel szemben. Tulajdonképpen a jelöltek számára ez egy ta
nuló és próbaidőt jelentett, amely legalább három évig tartott, és
csak ezt követően válhattak az egyház teljes jogú tagjaivá, amikor
is megkeresztelték őket. A keresztelés szentsége jelentette számukra
újjászületésük bizonyságát.

Később, amikor a katekumenátus megszűnt, és már az újszülöt
teket is megkeresztelték, a néphagyomány megtartotta kishúsvét ün
nepét,  ezen  a  napon  szemelték  ki  például  a  gyermekek  szülei  a
keresztszülőket, és a magyarság körében a legutóbbi időkig élt a ko
matálküldés, mátkálás szokása. Innen ered fehérvasárnap népies elne
vezése: komálóvasárnap, mátkálóvasárnap. Némely vidéken szokás
volt, hogy a farsang óta férjhez ment lányok fehérvasárnapon menyasz
szonyi ruhájukban mentek a templomba, de koszorú és fátyol nélkül.

FEKETEVASÁRNAP   –   FEHÉRVASÁRNAP

SZÓL AZ IGE

AZ IMÁDSÁG
FONTOSSÁGÁRÓL

„Bizony,  bizony  mondom  néktek,  hogy  amit
csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja
nektek.  Eddig  nem  kértetek  semmit  az  én
nevemben.  Kérjetek,  és  megkapjátok,  hogy
örömötök teljes legyen.” (János 16,2324)
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kiemelkedően fontos. Azaz a mai ige is, amely
bennünket bátorít, ezen az utolsó estén hangzik
Jézus szájából, ugyanúgy, mint ahogyan János
evangéliuma 14. részében a bátorító szakasz –
„elmegyek az én Atyámhoz”, „én vagyok az út,
az igazság és az élet”, „ne nyugtalankodjék a ti
szívetek”,vagy János evangéliuma 15. részéből
„aki énbennem marad, és én őbenne, az terem
sok gyümölcsöt”,vagy a 17. rész hosszú főpapi
imádsága, mindmind Jézus búcsúzása törté
netének a része, mindmind az ott elhangzott
tanítás egésze. 

És megemlítek még egy harmadik szem
pontot is, amely alapján a mai igét is vizsgáljuk,
ez pedig egyfajta széles látószöget ad a Szentírás
olvasásának és ismeretének. Azazhogy egyegy
igét ne csak ott, azon a helyen próbáljunk meg
érteni, ahol elhelyezkedik, hanem vizsgáljuk
meg  az  egész  Szentírás  fényében  annak  az
üzenetét, amit hallunk. Miért mondom mind
ezt? Azért, mert János evangéliumában több
helyütt  olvasunk  az  imádság  fontosságáról.
Igénk bevezető szavai, kifejezései is ezt mu
tatják. Nem sokszor hivatkozom az ún. eredeti
szövegre, csak akkor, amikor jól érthető a ma
gyar nyelv számára. Jézus így bátorított most
bennünket: „Bizony, bizony mondom néktek”.
Egy olyan szó szerepel ezen a helyen a görög
nyelvben, amelyet mi az imádságaink lezárá
sakor szoktunk mondani. Jézus azonban ezzel
vezeti be igéjét: „Ámen, ámen, lego hümin”,
„Bizony, bizony mondom néktek”. Azaz egy
imádságot mond Jézus, csak felcserélve. Annak
a bizonyosságában bízva, hogy az Atya úgyis
meghallgatja az Ő könyörgését, nem a végére
helyezi az „ámen” – egyébként héber – szót,
hanem imádságának a legelejére.

Imádságunkkal kapcsolatban kérdez a zsol
tárossal együtt Isten, milyen is az? Milyen gya
korlata van az összekulcsolt kéznek?

Bizonyára ti is tudjátok, hogy egyházunk
különböző szimbólumokat, különböző jelvé
nyeket, jelképeket használ. Első osztályban az
új református hittankönyvünk ezekkel a szim
bólumokkal ismerteti meg a gyermekeket, ta
nítva például őket arról, hogy miben különbözik
a református templom a római katolikus, evan
gélikus, pravoszláv templomtól. Nekünk, refor
mátusoknak az egyik ilyen jelünk, jelvényünk:
a csillag. Látjuk a templom tornyán. Ha valaki
azonban elmegy Csobánkára, az imaház be
járata fölötti kis tetőn egy kakas látható. A re
formátus templomok másik kedvelt szimbólu
ma a kakas, mely arra figyelmeztet bennünket,
hogy el ne áruljuk a mi Urunkat, Jézus Krisztust.
Ugyanígy református szimbólumként tartjuk
számon – az úrasztalán is látható – kelyhet, vagy
éppen Csobánkán a búzakalászt, mint a szószék
faragott szimbólumát. Számomra nagyon ked
ves módon – bár nem érdemlem meg – a helyi
római katolikus lelkipásztor engem mindig úgy
mutat be, mint a Biblia barátját. Evvel az alliterá
cióval illet állandóan, hogy a Biblia barátja az én
barátom – szokta mondani Ferenc atya, mert tény,
hogy mindig magammal viszem a Szentírást.

De olyan képek is elém jutottak, kedves
testvérek, amelyek mulatságosnak tűnnek, pél
dául amikor azt mondják a reformátusokról,
hogy nyakas kálvinisták, amely kifejezés egy
fajta szilárdságra, megbízhatóságra, kiállásra,
ragaszkodásra utal, ezért a helyén is van, hogy

ezt a képet ránk ragasztották. Persze hogyha
meg kellene festenünk,  lehet, hogy megmo
solyognánk, hogy milyen lenne ennek a képi
alakja. Bő két évtizeddel ezelőtt gimnazistaként
tanulmányi útra mentünk Kolozsvárra, és az út
során több helyütt megálltunk, és több templo
mot megnéztünk. Egy alkalommal betértünk
egy erődített templomba, melynek kőfala volt,
és a kőfalon apró kis nyílások, amin keresztül
be lehetett jutni a falak mögé, vagy belépni a
templomba. Nem tudom, hogy hol történt, de
arra emlékszem, hogy a gondnok azt mondta,
azért ilyen szűk nyílással tarkított a fal és a temp
lom, hogy a legnyakasabb református is meg
hajtsa a fejét, amikor belép abba a templomba.
Azért hoztam ide ezt a képet, mert ha az imád
ságainkat  kellene megfestenünk,  akkor  nem
biztos, hogy pusztán az összekulcsolt kéz kell
hogy jelezze az imádságos szívet, hanem az a
fajta alázatos, önmagát meghajtó, mondjuk ki,
lelkileg letérdeplő magatartás, amellyel az Istent
szólítjuk. Hadd legyen ez az alázatosan imád
kozó ember a mai vasárnapunknak a képe!

Jézus Krisztus ebben az igeszakaszban az
imádságról beszél, méghozzá két formáját hoz
za elénk. Az első: „Eddig nem kértetek semmit
az én nevemben, kérjetek, és megkapjátok, hogy
örömötök teljes legyen!”A másik pedig ugyan
ennek az utolsó vacsora utáni éjszakának az
imádsága: „És amit csak kértek majd az én
nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az
Atya a Fiúban.” (Jn 14,13) Mi az imádságnak
a célja? Jézus két gondolatban foglalja össze:
hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban, és hogy
örömötök teljes  legyen. Persze tudom, hogy
mindannyian szoktunk imádkozni. Van, aki reg
gel, amikor megébred, az az első, hogy kinyitja
a Szentírást és összekulcsolja a kezét. Vannak
sokan olyanok, akik délben, amikor elköltik az
ebédet, nemcsak a  testüket  táplálják, hanem
kinyitják az aznapra szóló igét, elolvassák és
imádkoznak. Megint mások este fordulnak az ő
Urukhoz,  esti  imádságot  mondanak,  amit
egyébként az egyházi liturgikus gyakorlatban
vesperásnak, vagy vecsernyének neveztek. Esti
imádságos  szolgálat. De  újra  előttünk  van  a
zsoltárok szava, a 43. Zsoltár: „Ítéld meg, Uram,
az én imádságomat!”Vajon imádságom először
és elsősorban Isten dicsőségére történike?

Azt mondtam, hogy mi, reformátusok kál
vinisták vagyunk. Kálvintól megtanultuk: Egye
dül Istené a dicsőség! Az ő teológiájának a lé
nyege, alapja, kiindulási pontja újra és újra csak
ez: Dicsőíttessék az Atya a Fiúban! Miért fontos
ez? Néhány évtizeddel ezelőtt megismerhettem
egy családot Szokolyán, Faggyas Józsi bácsit
és feleségét, Eszter nénit. Úgy ismertem őket,
mint egy olyan házaspárt, akik egymásért élnek
és egymásért szolgálnak. Megismerkedésünk
előtt körülbelül tíz évvel Józsi bácsi agyvérzést

kapott, és tehetetlenül feküdt az ágyban. Fe
lesége, aki szívbeteg volt, és otthon mindig csak
kímélő munkát tudott végezni, bedolgozást vég
zett, onnantól kezdve átszervezte az egész életét.
A férjét ápolta, segítette, gondozta. Megtanulta,
hogyan kell őt forgatni, mozgatni, hogy ne le
gyenek felfekvései. Ez a gyenge, törékeny, nád
szálvékony asszony megtanulta, hogy a tehetet
len férjét berakja a tolószékbe, kitolja a napra és
az utcán sétáljon vele. Megtanította őt az Úris
ten, hogyan tegye tisztába, fürdesse, mosdassa.
Hetente egyszer vagy kétszer jött el a lányuk
azért, hogy a rendszeres heti nagy fürdésben se
gítsen nekik. Sokat voltunk együtt. Bénán fekvő
férje állandóan hallgatta az igét, bár szólni nem
tudott, felesége mégis minden rezdülését, min
den gondolatát, mondhatnám úgy is, hogy min
den szavát értette. Miért jutottak ők eszembe?
Azért, kedves testvérek, mert János evangéli
uma 15. részében azt olvassuk, hogy Jézus ben
nünket  a  szőlőtő  és  szőlővessző  példájában
szeretne elhelyezni. Azt mondja: „Én vagyok a
szőlőtő,  és  ti  a  szőlővesszők. Aki  énbennem
marad és én őbenne, az sok gyümölcsöt terem.
És nálam nélkül semmit sem tehettek.” Jézus azt
mondja, hogy nélküle, Krisztus nélkül az éle
tünk olyan, mint a megbénult élet. Nem tudunk
semmit sem tenni. Majd így folytatja: „Ha meg
maradtok  énbennem,  és  a  beszédeim  meg
maradnak  tibennetek, akkor bármit akartok,
kérjétek, és megadatik nektek.”Kérhetjük ilyen
béna állapotunkban Istent, nem önmagunkért,
nem a mi érdemeinkért, hanem egyedül azért,
hogy az Ő dicsősége nyilvánvalóvá legyen.

Mit jelent mindez, amikor az Isten dicső
ségét keressük  imádságainkban? Azt  jelenti,
hogy nyíltan beismerjük, kimondjuk: Krisztus
nélkül semmit sem tudunk tenni. De bizalmunk
van afelől, hogy Ő, a hatalmas, a teremtő, meg
váltó Isten mindent megtehet. Az ima megaláz
minket, mint rászorulókat, akik meglátják Isten
gazdagságát és Isten kegyelmét. Gyönyörűen
írja le János az Isten dicsőségének és az ember
kapcsolatának a viszonyát a samáriai asszony
és Jézus között folytatott beszélgetésben. Ezt
olvassuk:  a  samáriai  asszony  ezt  mondta:
„Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni,
amikor én samáriai vagyok?”Az evangélista
megjegyzi, „mert a zsidók nem érintkeztek a
samáriaiakkal”. Jézus így válaszolt: „Ha is
mernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így
szól hozzád: adj innom, te kértél volna tőle, és ő
adott volna neked élő vizet.”Mit mond Jézus?
Azt mondja, hogyha ismered Isten ajándékát,
akkor kérhetsz tőle. A sok kudarc után, a sok ne
hézség után, ha megismerted Isten ajándékát, ha
el tudod képzelni, és el tudod hinni, hogy ki az
a Jézus Krisztus, akkor kérd Őt bátran! Nyilván
ez szolgálja Isten dicsőségét. Megismerni Istent
magát.

A második, amiről igénk beszél, már a fel
olvasott igeversben olvasható: mind a mai napig
„semmit sem kértetek az én nevemben, kérjétek és
megkapjátok,  hogy  örömötök  teljes  legyen.”
Örömről beszél Jézus. Isten dicsőségéről és a ke
resztyén ember öröméről. Fontos, hogy ezt meg
értsük, mert az ember hajlandó elkeseredni, haj
landó  szomorkodni,  hajlandó  abbahagyni  az
imádságokat. Legtöbbször ez úgy fogalmazódik
meg bennünk, hogy „annyiszor kértem már az Is
tent! Annyiszor fohászkodtam már hozzá!

A csobánkai imaház kakasa



Áldás, békesség! 2015. március – április

8

És mégsem hallgatta meg az én könyörgésemet.
Nem hallgatta meg imádságomat.” Egy pro
testáns  református  teológus  válasza  a meg
nem hallgatott imádságokra valahogyan így
fogalmazható meg: éppen az isteni csönd az,
amely nem arra bátorít téged, hogy abbahagyd
az imádságot, hanem hogy újra összekulcsold
a kezed, és folytasd a te könyörgésed.

Jézus  is  figyelmezteti  a  tanítványokat:
„Bizony, bizony mondom néktek, hogy ti sírni
és  jajgatni  fogtok,  a  világ  pedig  örül.  Ti
szomorkodtok,  de  szomorúságotok  örömre
fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van,
mert eljött az ő órája. De amikor megszülte
gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre
az öröm miatt, hogy ember született a világ
ra.” Mi az imádkozó tanítványi lét öröme?
Jézus  jelenléte.  Jézus maga.  Ezért mondja
János másutt a levelében: „amit tehát láttunk
és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nek
tek is közösségetek legyen velünk, a mi kö
zösségünk pedig közösség az Atyával és az Ő
Fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg
nektek, hogy örömünk teljes legyen.”

Az első ok, amiért  imádságainkban mi
örvendező emberek lehetünk, az, hogy kö
zösségben vagyunk Jézus Krisztussal. Akkor
is,  amikor  fizikailag  nem  látjuk. Akkor  is,

amikor nem tapinthatjuk. Akkor is,
amikor  az  a  vágyunk,  mint  ami
Tamásnak volt: hadd tegyem oda a
kezemet a sebek helyére! Jézus így
tanított: „Ha megmaradtok énben
nem,  és  a  beszédeim  bennetek
maradnak, kérjetek bármit, megadja
nektek mennyei Atyátok.” A Krisz
tussal való közösség valóban öröm
mel tölti el az ember életét. És ez igaz
az imádságos életre, az abban való
örömre is. Közösségben vagy avval,
aki megváltott, aki megformált, aki
megteremtett téged.

A másik  ok  pedig  a megaján
dékozottságnak az öröme. „Kérjetek,
és megkapjátok, hogy örömötök tel
jes legyen.”A Krisztus követése és a
tőle kapott öröm összefügg, és arra
ösztönöz  mindannyiunkat,  hogy
megosszuk másokkal azt, amink van.
Éppen ezért a keresztyén embernek
az élete nem egy fukar élet. Nem egy
mindent magának akaró, és mindent

magának megtartó élet, hanem olyan, amely
tudja, hogy jobb adni, mint kapni. Amit kap
tunk Istentől, azt tovább adhatjuk.

A  Szentírás  világosan  tanítja,  hogy  az
imáságnak két célja van: Isten dicsőségének
felmutatása és az ember örömének teljessége.
Néhány teológus megpróbálja ezeket a dolgo
kat felcserélni és összekuszálni. Megpróbálja
elvenni az Isten dicsőségéről szóló részt, vagy
éppen az embernek az örömét. De imádsá
gainkban megvallhatjuk azt a reményünket,
hogy ugyan szerények és szegények vagyunk,
ugyan csődöt mondott a mi életünk, tele va
gyunk gyakran nyomorral, Isten azonban ir
galmas  és  gazdag,  és  megadja  azt,  amire
szükségünk  van.  Ítéld  meg,  Uram,  az  én
imaéletemet!

Azt  mondtam,  kedves  testvérek,  hogy
tudom, mindannyian imádkozunk. Arra hívlak
most  benneteket,  hogy  gondoljátok  végig
imádságaitokat! Adjatok erre is időt, szánjatok
erre néhány percet, állítsatok be rá egy bi
zonyos helyet, olvassatok egy szentírásbéli
részt, hogy vezessen benneteket! Azt tapasz
talom imádságainkkal kapcsolatban, hogy ad
hoc jellegűek. Sokszor igaz, de sokszor csak
felvett  képmutatás  az,  hogy majd  a  Lélek
megmondja, mit kell tennem. Most azt kérem,
arra bátorítalak benneteket, hogy gondoljátok
át imádságaitokat! Mi az első benne? Mi a
második?  Gondoljátok  végig,  hogy  vane
imádságaitokban öröm? Megjelenike benne
Isten dicsősége? Vagy csak a mindennapok fe
szültsége, a mindennapok stressze határozza
meg mindazt,  amit  elmondotok? Legyetek
sokkal tudatosabb imádkozók! Ez nem a Lé
lek megkötése, nem arról van szó, hogy nem
mondja meg a Lélek, hogy miért könyörög
jetek, de tudjátok ti is, hogyha valamit nem
tervezünk meg, annak előbbutóbb nem is lesz
semmi gyümölcse. Mert nincs rá idő, nincs
helye, egyfajta spontaneitás jellemzi csupán.
Amikor  azt mondtam, hogy vizsgálja meg
Isten a mi imaéletünket, akkor erre gondol
tam. Szánj néhány percet ma arra, hogy átgon
dold Istennel való kapcsolatodat! Ámen.

Nyilas Zoltán esperes

SOÓS LÁSZLÓ

JÉZUS A VIHARBAN
Mt. 8:23-27.

A tavon nagy vihar támadt.
A hullámok tajtékoznak.

Jézus alszik – nagyon fáradt –
Kis padján a hajótatnak.

A vihar mind jobban tombol,
Ki segítsen, nincsen sehol.

Voltále már nagy viharban
Vándorutad zúgó habján?

Vagy tán most érzed, hogy baj van?
Ki segítsen, nincsen talán?
Lelked az, hol a vihar dúl;
Bármit teszel, zaj nem csitul.

Ott a tavon, a hajóban
Remegtek a tanítványok.
Hab kavarta csatazajban
Ki segíthet, velük ott volt.

Ott volt; várta, hogy szóljanak,
És parancsolt a viharnak.

Tudode, hogy most is itt van
Életed zúgó habjain;

Viharban rád vár higgadtan,
Ha bánt a gond, ha dúl a kín.
Csendesen vár. Ő nem alszik.
Te némán meddig maradsz itt?

Élted hajóját ringatja
Hol a tónak csendes tükre,
Hol meg durván riogatja
Mindent elpusztító dühe.

De ha csend van, vagy vihar zúg,
Csendben, zajban hangja felbúg.

És parancsol a viharnak,
Tőled pedig megkérdezi:

„Talán már nem hiszel annak,
Ki lépéseid vezeti?”

Miért félsz, te kicsinyhitű?
Ne feledd: Ő örökké hű!

Az emberek csodálkoznak,
De teneked kell ismerned,
Hogy Ő parancsol haboknak,
És eddig is Ő vezetett.
A szelek engednek neki.

Tudod már, hogy neked Ő ki?

Ő az, aki éjjelnappal
Ott van életed hajóján;
Ha felkelted imáiddal,

Minden viharban melléd áll.
Ő az, akit ha felkeltesz,

Végre lelkedben is csend lesz.

(Pomáz, 2015. április 12.)

É
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Diakóniai csoportunk egyben
imaközösségként is működik.
A templomunk előterében ki
helyezett  kis  dobozba  min
denki bedobhatja a padokon
lévő imakérő lapot kitöltve, és
kérheti  az  imacsoport közös
imádságát,  legyen  az  bűn
valló, dicsőítő, hálaadó, vagy
konkrét,  személyes  kérést
megfogalmazó  ima.  Az  így
összegyűjtött  imakéréseket
szétküldjük az imacsoportban
résztvevőknek, akik vállalták,
hogy napi imádságukba bele
foglalják  ezeket  az  ima
kéréseket is. Miért tartjuk ezt
fontosnak? A közösségben való imádkozás
az Istenhez való kötődés közösségi kife
jezése. A közösen elmondott ima – akkor
is, ha az imádkozók fizikailag nincsenek is
együtt, vagy nem is egy időben imádkoz
nak  –  válaszra  számíthat. Az  imádságos
szívek  együtt  dobbanása  által  kifejezett
közös akarat talál meghallgatásra, vagy ha
nem  is  mindig  adja  meg,  amit  kérünk,
megerősíti és megvigasztalja az imádságot
kérőt.

A János szerinti evangélium 15,7 verse
így szól: „Ha megmaradtok énbennem, és
beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor
bármit akartok, kérjétek, és megadatik nek
tek.” Ebben az igeversben Jézus ígéretéről
olvasunk,  amit  a  tanítványainak  ad  arra
nézve, hogy ha a Krisztusban élő közösség
Jézus  nevében  kér  valamit  Istentől,  azt
megadja nekik. Fontos hangsúlyozni, hogy
itt nem az egyes emberről van szó, hanem
a közösségről. A többes szám használata

nem véletlen (minthogy a Bibliában semmi
sincs „véletlenül”). A Jubileumi Kommen
tár magyarázata szerint: „A többes számú
formula az összhangot jelzi azok körében,
akik  kéréseikkel  őt  keresik.  A  közösen
feltárt kérés számíthat a meghallgatásra, az
Úr  segítségére. Abból  a  szándékból  lesz
valóság, ami az Úr elé kerül. A jó dolgok
kezdete az  imádságban van. Az  imádság
meghallgatása jelzi, hogy a hívő az Úr ere
jével  jár.  Az  imádság  olyan  párbeszéd,
amely mozgást, jótetteket szül. Az ember
aktívvá válik, a helyes úton jócselekede
teket visz véghez. A jó gyümölcs a szeretet
tetteiben nyilvánul meg.”

A közös imádság a hit erősítése és Isten
szeretetének megélése mellett segíti tehát a
gyülekezetet  arra,
hogy tettekben meg
nyilvánuló  szeretet
ben éljen. Egy konk
rét bibliai példával il
lusztrálva  ezt,  gon
doljunk arra, mikor a
nagytanács  bebörtö
nözte  Pétert  és  Já
nost, de kénytelenek
voltak őket kienged
ni,  mely  után  „el
mentek  övéikhez,  és
elbeszélték,  miket
mondtak  nekik  a  fő
papok  és  a  vének.
Amikor  ezt  meghal
lották (ti. a gyüleke
zet), egy  szívvel  és
egy lélekkel  felemel
ték hangjukat az Istenhez” (ApCsel 4,23
24). A  közösség  „egy  szívvel  és  egy  lé
lekkel” kérte Istent arra, hogy Jézus nevére
adja  meg  szolgáinak  az  igehirdetés  bá
torságát és erejét. És Isten azon nyomban
válaszolt: „Amint könyörögtek, megrendült
az  a  hely,  ahol  együtt  voltak,  megteltek
mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdet
ték az Isten igéjét.” (ApCsel 4,31) Amikor
Pétert  ismét  börtönbe  vetették,  és  erős
őrizet alatt tartották, „a gyülekezet pedig
buzgón imádkozott érte Istenhez” (ApCsel
12,5), és még azon az éjszakán lehulltak
Péter kezéről a bilincsek.

Sok helyen tartalmaz a Szentírás példá
kat a közös imádságról, mindez a közösségi
imádkozás  hatásosságába  vetett  hitünket

erősíti, annak ellenére, hogy so
kunkban megfogalmazódhatott
kétely azzal kapcsolatban, hogy
szó szerint kelle érteni Jézus
szavait: „amit csak kértek majd
az  én  nevemben, megteszem”
(Jn  14,13a).  Meghallgatásra
találnake imádságaink? Erre a
kérdésre minden imádkozó em
ber a saját személyes példáival
tud válaszolni, bizonyságot téve
az imameghallgatás mellett, ahol
pedig a kétely tagadássá válik, ott
a személyes tapasztalat hiányáról
lehet  szó,  mely  talán  a  hit
hiányából fakad.

Mondhatjuk  tehát, hogy a
hívő ember minden kérése meghallgatásra
talál?  Nyilvánvalóan  nem. Az  imádság
meghallgatás nem azt jelenti, hogy mindig
minden úgy teljesedik be, ahogy azt kértük.
Ordass Lajos evangélikus püspök az imád
ságról szóló könyvében azt írja: „Ne feled
jük el azt sem, hogy mi, akik imádkozunk,
emberek vagyunk. Értelmünknek megvannak
a korlátai. Isten pedig, akihez imádkozunk –
mindentudó. Mi sohasem érthetjük meg Isten
tökéletes bölcsességét, mert hiszen akkor már
nem is volnánk emberek. Isten szívesen tel
jesíti kéréseinket szó szerint is, azonban sok
szor másként kell döntenie, mint ahogyan mi
javasoljuk. Mert ha nem így tenne, akkor már
nem volna Isten.”

Ha nem is minden valósul meg, vagy

ha  nem  úgy  valósul  meg,  ahogy  mi  azt
kértük, egyben biztosak lehetünk, imádsá
gunk nem marad válasz nélkül. A közösségi
imádság sem feltétlenül képes a körülöt
tünk  lévő  viszonyokat  megváltoztatni  a
saját kívánságunk szerint, de – ahogy Or
dass Lajos erre felhívja a figyelmünket – „a
szívünkben mindenesetre  áldott  változás
megy végbe Isten előrelátó, bölcs, szerető
akarata szerint. És ez jó!”

Szeretnénk bátorítani a kedves testvé
reket  arra,  hogy  használják  az  imakérő
lapokat, kérjék közösségünk imaszolgála
tát, és ha Istennél válaszra, meghallgatásra
talált  kérésük,  osszák  meg  velünk  örö
müket,  és  írják  le  ezeket  is  az  imakérő
lapokra! P.A.

REMÉNYIK SÁNDOR
RAKÉTA-HAJÓ

Valaki ma értem imádkozott.
Nem, nem bírom máskép megérteni 
Az édes enyhülést, mely elfogott. 
Valaki értem jól imádkozott.

Imája roppant kezdősebességgel 
Megragadott, és végtelenbe vitt, 
Sötét sorsommal búgva befutotta 
Az Istentávol fénymérföldjeit. 

Mellette naprendszerek múltak el, 
Mint vonat mellett éjjel házikók, 
Jézus kikötőszíve várta már
Az értem kilőtt rakétahajót. 

És szóltak ott fenn: Jól van, hát legyen. 
Függesztessék fel ma este a fátum, 
Egy órára, míg a nap lemegyen, 
Legyen neki szabadság, kegyelem. 

S egy óráig, míg a nap lebukott, 
Áldottam gyöngyházfényű ég alatt 

Az ismeretlen rakétahajót,
Mely értem Isten trónjáig halad. 

Kolozsvár, 1928.  június 9

AZ IMAKÖZÖSSÉG
FONTOSSÁGÁRÓL

„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el,
Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
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Kedves vasárnapot ünneplő gyülekezet! Az
emberi élet szakaszokra oszlik. Meg szoktunk
különböztetni gyermekkort, fiatal felnőttkort,
időskort, mi több, öregkort is. Egyházi éle
tünknek is vannak szakaszai, ünnepnapok és
azok köré rendelt minősített időszakok. Ilyen
minősített  időszak  az  advent  időszaka,  de
ilyen a böjt időszaka is. Az ember különböző
szabályokat  állított  fel  arra  nézve,  hogy
ezeket a napokat hogyan is kell megélni, mi
az, amit tenni kell vagy lehet, vagy amit nem
lehet  ilyenkor  tenni. Nem mai keletű ez a
kérdés,  hiszen  tudjuk  például,  hogy  Ke
resztelő  János  tanítványai  méltatlankodva
mentek oda Jézushoz, hogy az Ő tanítványai
miért nem böjtölnek, amire Jézus természete
sen  választ  ad. A  mai  emberek  is  bizony
próbálkoznak ilyenolyan szabályokat felál
lítani.

Nem célom, hogy én is felállítsak most
itt valamilyen rendszabályt, és azt mondjam,
hogy  márpedig  ez  a  helyes,  viszont  Isten
mond valamit, mely alapján egy irányvonalat,
illetve egy célt kívánok elétek tárni, amely így
hangzik: „Szent vagyok, ezért  ti  is szentek
legyetek!”Micsoda követelmény! Egy olyan
szabály, szabályrendelet halmaz, amelyet mi
magunk  semmiképpen  sem  tudunk  telje
síteni, hiszen ennek sokféle feltétele van (én
nem fogom mindegyiket idehozni), de mégis
próbálok valamiféle útmutatást adni számo
tokra Isten szavai alapján.

Bizony ennek  feltétele van. Mert nem
elég  a  régi  módon  élni.  Nézzetek  a  saját
életetekbe, talán tele vagytok félelemmel, tele
vagytok a holnappal szembeni aggodalmas
kodással, azt se tudjátok hova juttok, amikor
majd befejezitek ezt a földi életet, bizonyta
lanság uralkodik bennetek. Mi az hát, amit
tennetek kell? Változtatni, testvéreim. Változ
tatni kell. Ki kell hajítani mindazt, ami régi.
Lelkiképpen kell kidobni. Mit jelent ez? Azt
mondja Péter apostol: „levetvén”. Ezt nem
úgy gondolta, hogy leveszem, félreteszem,
mert  jó  lesz még esetleg valamikor. Nem!
Ettől oly módon kell szabadulni, hogy nincs
többé. Nem tehetem meg azt, hogy a bűntől
bemocskolt életemre, a bűntől bemocskolt
szívemre – mely az élet központja az Ige sze
rint  –  egy  lelki  otthonkát  húzok,  és  el
takarom a szennyet: irigységet, mindenféle
patvarkodást,  vádaskodást,  hát  mögötti
beszélgetést, és még rengeteg dolgot, amit
eltakarok, mintegy szalonképessé teszek.
Ez a lelki otthonka nem megoldás. Le kell
vetni,  ki  kell  dobni,  már  soha  elő  nem

vehető módon le kell mondani róla.
Mi nagyon kényesek vagyunk a látszatra.

Lásd be, testvérem, hogy te is. Mert, ahogy
felöltözünk vasárnap, ahogy templomba jö
vünk,  hányszor  nézzük  meg  magunkat  a
tükörben,  hogy megfelele? Kényesek  va
gyunk erre. A szalonképes mosolyunk mögött
hányszor kivillan a kényszeredettség, az ud
varias figyelmesség mögül kivillan, hogy jaj,
meddig kell még tartanom magam, mosoly
gunk, közben legszívesebben hátat fordíta
nánk. Vigyázunk arra is, hogy nehogy irigy
séggel  vádoljanak  bennünket,  vagy  bármi
mással. Haragtartók, ítélkezők vagyunk. És
képmutatók:  mást  mutatunk,  mint  ami  a
valóság. Viselkedünk – ugye ismeritek ezt a
szót.

„Levetvén” ezeket – mondja Péter apos
tol. Csak így lehet továbbmenni annak az em
bernek, aki valóban az Isten gyermeke, mert
csak így járhat az Ő útján. Ott van benne a
készség erre és a hit, amit megértett, annak a
véghezvitele is. Mert nekünk úgy kell cse
lekednünk, ahogy a mi Urunk, Jézus Krisztus
cselekedett. Hiszen a keresztyén szó maga azt

jelenti: Krisztushoz tartozó, Krisztust követő.
De  ez  nem  azt  jelenti,  hogy  Ő  ott  megy
messze előttem, még látom, rémlik, mintha
látnám. Nem! Hanem közvetlenül utána me
gyek. Azaz vállalom, amit Ő tett. Vállalom
Őt. Vállalom azt, hogy Ő mondja meg, mi
legyen az életemmel. Arra megyek, amerre
irányít, amely felé visz engem. Kívánok az
Atyával  lenni,  kívánom  meghallani,  amit
mond, elfogadni, amit ad.

És hallottátok, mit kínál nekünk: „tejnek
italát”. Valami olyat, ami valóban táplál, és
ami – mert táplál – növekedést eredményez
azoknak az életében, akik ezzel az itallal táp
lálkoznak. Milyen hozzáértően  adja! Nem
támad ránk, hogy most márpedig teológiai
tanulmányokat kell hogy folytass,  leülsz a
Biblia mellé, egypár szakkönyv még, és majd
akkor tudni fogod, mi van benne. Nem! Még
egyszer  mondom,  nem  kemény  eledellel,
hanem tejnek italával táplál, mert azt akarja,
hogy megfelelő módon növekedj a hitben.
Nem az az  igazán csodálatos és  jó, mikor
értelmileg eljutunk valahova, mikor már min
den szót külön tudunk elemezni, és látjuk az
összefüggéseket. Nem az agyunkon kell át
szűrni, hanem a szívünkig kell jutnia annak a
tejnek, annak a tápláléknak, ami valóban Tőle
való, és életet munkál bennünk.

Nem  kell  bizonygatnom,  a  világ  so
kunkat, sőt, minden Isten gyermekét mérlegre
tesz és megmér. Szinte nincs olyan nap, hogy
valaki végig ne nézne rajtunk, vajon egész
ségese az a hívő élet, amiről beszél, meg
amit állítólag él. Valóban növekszike benne
az a békesség, amit Jézustól kapott, valóban
többe benne a szeretet? Mérlegre tesz, test
vérem. És ugyanígy a mi Urunk, Jézus Krisz
tus is mérlegre tesz bennünket, Ő is megmér.
Észreveszi, ha nincs fejlődés, vagy ha valahol
valami  visszafejlődés  van.  De  nemcsak
megvizsgál,  hanem  beszél  is  velünk.  És
tudod, mit mond? Azt mondja, hogy az, hogy
nem  olyan módon  és  mértékben  fejlődsz,
ahogy  az  Ő  Igéje  nyomán,  a  Szentlélek
munkája nyomán lehetne, annak az étvágy
talanságod az oka. Étvágytalan vagy. Kis
gyermekes anyukák jól tudják, hogy amikor
a szopós gyermeküket teával itatgatják, vagy
gyümölcslevet  adnak neki,  amikor  eljön a
szoptatás ideje, már nem kívánja az anyatejet.
Mi  is  azért  vagyunk  étvágytalanok,  mert
valami megterhelte a gyomrunkat, és nem
kívánkozunk  a  hamisítatlan  tej,  az  Isten
beszéde után. Mi az, ami megfekhette? Test
vérek, a sok emberi okoskodás, amikor bon
colgatjuk  az  Isten  beszédét. Magyarázzuk
Neki így, magamnak amúgy, aztán másoknak
megint másként, ahogy számomra éppen ak
tuális. Meg a tévtanítások. És a sok mérgezett
eledel, amivel tele van a média, a közbeszéd,
ami megfekszi a lelkedet, és valahogy úgy
érzed, nem kell az, amit az Isten mond. Mert
Isten mindig úgy kezdi, hogy magához hív,
megszólít és elmondja. Mit mondott Pálnak
ott  a  damaszkuszi  úton? Mit  kergetsz  en
gem?! Mit mondott Jézus a tíz meggyógyított
leprás közül egyedül visszatért samáriai fér
finak? Hát a kilenc hol van? Mindig feltesz
kérdéseket, és az a kérdés mindig a baj gyö
kerére mutat rá.

Nos, testvérem, feléd is elhangzott már a
kérdés: Tudode, hogy mi az, ami megfekszi
a gyomrodat? Ami miatt nincs étvágyad, és
ímmelámmal nyúlsz ahhoz, amit Ő kínál?
Pedig Isten gyermekének növekedni kell. Te
most tanítvány vagy, aki csak tanulni akar, aki
bizonyos szabályait az Úrnak magára veszi
és cselekszi, vagy megtért, Isten országának
polgára, az Atya gyermeke vagye? Ez volt a
kérdése  a  Zsidókhoz  írt  levél  írójának  is.

VAN-E ÉTVÁGYAD?

PAP LÁSZLÓNÉ
LELKIPÁSZTOR IGEHIRDETÉSE

Lekció: Jakab 1,1925
Textus: 1Péter 2,13

Pap Lászlóné
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Azt írta a gyülekezetnek: „Mert noha ez
idő  szerint  tanítóknak  kellene  lennetek,
ismét arra van szükségetek, hogy az Isten
beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki
titeket,  és  olyanok  lettetek,  akiknek  tejre
van szükségetek, és nem kemény eledelre.
Mert  mindaz,  aki  tejjel  él,  járatlan  az
igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú:
Az  érettkorúaknak  pedig  kemény  eledel
való,  mint  akiknek  mivoltuknál  fogva
gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között
való  különbségtételre.” (Zsid.  5:1214.)
Akinek gyakorlott már az érzéke a különb
ségtételre, az felismeri, hogy: Uram, igen,
én  még  tanítványodként  járok  Hozzád,
tanítasz engem, már sok mindent megtaní
tottál, de még hordom a lelki otthonkámat,
még takargatom, még nem adtam át neked
bűneimet,  nem  kértelek,  hogy  a  kőszív
helyett adj nékem hússzívet, még nem, de
segíts,  hogy  most  ezt  megtegyem,  és
tanítványodból gyermekeddé legyek.

Kiderül – látjátok ebből az igéből is –,
hogy  ahogy  a  testi  életben,  ugyanúgy  a
lelki  életben  is  van  visszafejlődés.  Ne
csodálkozz, amikor valahogy olyan köny
nyen elmarad az igeolvasás, olyan könnyen
elmarad, hogy elmenjek vasárnap a temp
lomba. De milyen csodája Istennek, hogy
utánunk jön, beszél velünk, mert jó terve
van velünk, és ugyanakkor megteszi azt a
csodát is, hogy abból a piciből, ami még
bennünk megmaradt, egy nagyot hoz elő.
Az elvetett mag olyan nagy fává növeked
het, hogy madarak raknak fészket rajta. És
akkor már  azt  fogja mondani: Most már
adom a kemény eledelt, most már beszélek
veled  úgy,  mint  aki  gyermekemként  a
családomhoz tartozik, akit tehetem, hogy
feddek, tehetem, hogy irányítom az életét,
mert hozzám tartozik, és vigyázhatok rá,
hogy el ne tévedjen az úton.

Testvéreim, felteszek egy kérdést: Van
étvágyatok? Nem a  kilóitokra  gondolok,
mert abból – úgy nézem – van. A lelki étvá
gyatokra  gondolok.  Vannak  sokan,  akik
nem reggeliznek. Nincs rá szükségük. Mi
jellemző  rátok  lelkiképpen?  Ugyanez?
Nem kell  reggel az  Isten beszéde? Meg
vagy anélkül, mert annyi minden vár rád,
amit el kell intézni, meg kell oldani? Vagy
mert kötelezőnek érzed, azért egykét ver
set a kiírt igékből, a „Mindennapi kenye
rünk”ből  úgy  lenyomsz,  hogy  na,  mé
gis… de aztán szaladsz a napi dolgok után.
El  sem  hiszitek,  hogy  milyen  komoly
következményei  vannak  ennek.  Kisze
gényedik az ember hitélete, visszafejlődik,
és az Úr segítségével bizony majd megint
az alapoktól kell – most már tényleg annak
–  az  újnak  megépülnie.  Mert  újjá  kell
születni,  hogy  újjá  legyen  minden  az
életünkben.

Jakab apostol is arra biztatott bennün
ket,  hogy  az  Igének  ne  csak  hallgatói
legyünk, hanem megtartói is. És higgyétek
el, hogy ez csak akkor lehetséges, hogy ha
azt az Igét befogadtuk, és az, mint a vérünk
kering  bennünk.  Éltet  bennünket,  táplál
bennünket, hiszen a vérünk is hordja magá
val azokat az alkotóelemeket, amelyek a

szervezetünk táplálására vannak. Az Ige is
így akar  forogni bennünk, élni bennünk,
hogy növekedjünk.

De még egy fontos dolgot hadd mond
jak el. Az Isten Igéje nem szezongyümölcs.
Nem lehet csak úgy kampányszerűen esze
getni, aztán máskor pedig eszembe se jut.
Idénygyümölcsként időnként fogyasztani,
máskor rá se fütyülni. Így nem lehet. Mind
annyiunkban ott kell lennie a vágyakozás
nak, a hajlandóságnak arra, hogy adok érte,
fizetek  érte.  Adok  érte  időt,  hogy  vé
gigolvassam, elgondolkozzam fölötte, mi
több,  megrágjam,  és  imádkozni  tudjak
azért, hogy hasznosítani tudjam. Ehhez idő
kell. Adoke  érte  időt,  odafigyelő  szán
dékot, hogy megvehessem az aznapit, ami
majd  elég  lesz  arra,  hogy  továbbvigyen
engem  az  Isten  gyermekeinek,  az  én
életemnek útján?

Textusunk  harmadik  versében  azt
olvastuk, hogy „mivel ízleltétek, hogy jósá
gos az Úr”. Bizony ezért kell, ezért tudjuk
és  ezért  lehetséges megcselekedni,  hogy
levetjük, odaadjuk az Úrnak, nem vesszük
vissza;  csak  így  lehetséges,  hogy  aztán
megvesszük, megesszük az Ő beszédét és
élünk általa. Ne mondd, testvérem, hogy
még sose ízlelted az Úr jóságát! Ízlelted a
mindennapokban,  amikor  föl  tudsz kelni
még értelmes emberként, olyan lábakkal,
karokkal, minden egyébbel, ami még mű
ködik, és hálát adhatsz. Aztán megízlelted
az  Úr  jóságát  akkor  is,  amikor  valami
gubancos dolgodat odavitted, hogy Uram,
segíts – csak ennyit. És megtapasztaltad,
hogy segít. Megízlelted a jóságát, ha beteg
lettél és kiáltottál: ”Uram, Dávidnak fia,
könyörülj rajtam”, mint a vak Bartimeus –
és könyörült. És éppen ezért, mert megíz
lelted az Úr jóságát, meg kell tenned, hogy
„most már magamat egészen neked szen
telem”. Hányszor énekeltétek! Nem tartok
meg semmit. Mindent neki adok, mert az
az Ige, amelyet Ő ad, az táplál. Az teszi vi
rulóvá az ember sápadt arcát,  fényessé a
meghomályosult,  borús  tekintetét,  és  a
fáradt,  gyenge,  élni  is  alig  tudó  embert
megerősíti.

Nos,  testvérem,  én  arra  szeretnélek
buzdítani benneteket, hogy senki ne őriz
gesse a régit! Ne is keresgessen semmiféle
lelki otthonkát, hanem álljon – úgy ahogy
van – az Úr elé! Hiszen ízlelted már az Úr
jóságát. Ne gondolkozz éppen ezért, kelljen
az új! Mondjad: „Uram, mit akarsz, hogy
cselekedjem?”És amikor megmondta – mert
meg fogja –, akkor engedelmeskedj annak!
Engedd, hogy az az Ige az Ő Szentlelke által
átjárjon, és a te életedet formálja!

„Szentek legyetek, mert én, az Úr, szent
vagyok.” Ez a feltétel, amit elénk tárt a mi
Urunk. Milyen  jó! Arra  kérlek,  hogy  ne
koplalj, de legyen helyes a táplálkozásod
ebben a böjti időszakban! Ne koplalj, élj az
Isten Igéjével, és meglátod ennek áldásos
hatását! Adja  az  Úr,  hogy  örvendezhess
ennek! Ámen.

(Az igehirdetés elhangzott a pomázi refor
mátus templomban, 2015. február 22én.)

REMÉNYIK SÁNDOR

AZ ÉN BÉKESSÉGEM

Ha eljönne a Csoda könnyű szárnyon, 
S szívembe egyszer az a béke szállna, 

Amelyre szörnyű szomjúsággal vágyom: –
Előbb elzárnám a láda fiába.

Tűnődve rajta, hogy ez hogy esett, 
Trónolnék vele a világ felett. 

Nagyóvatosan körültapogatnám: 
Hogy hát igazán, igazán nem álom? 
Nem riasztja el első mozdulásom?
De aztán végigvinném a világon: 

Testvér, testvérem, rokonom, barátom, 
Itt, itt a béke, itt van aranytálon!
Itt, itt van mindennek a megoldása, 
Szűnjön szívetek szünetlen sírása! 

És elrendeznék mindent olyan szépen: 
Nem volna sokkal szebb az üdvösségben. 

Kolozsvár, 1925. január 8.

BÉKESSÉG ISTENTŐL

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – a szív,
Amíg ver, mindörökre nyugtalan.
De mindörökké nyughatatlanul,
Istentől mégis Békessége van.

Nyugalma nincs, de Békessége van.
Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – vihar,
Örök hullámzás a víz felszíne.
De lent a mélyben háborítlanul
Pihen a tenger s az ember szíve,
Hadd hullámozzék a víz felszíne.

Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – s ez a
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad.
Te sugarazd szét békességedet

És szóval, kézfogással másnak add.
Az Isten Békessége is ragad.

Békesség Istentől.

Reggel mondd, délben mondd, és este mondd
A Feltámadott első, szép szavát.
És ragyogóbbá lesz a reggeled
És csillaghímesebb az éjszakád.
És békességesebb az éjszakád.

Békesség Istentől.

Békesség Istentől: mi így köszönjünk,
Hogy köszöntésünkben lélek legyen –
Vihartépett fák – ágainkon mégis
Vadgalamb búg és Békesség terem.
Békesség: köszöntésünk ez legyen.

Békesség Istentől.

Kolozsvár, 1935. február 5.
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Kedves hallgatóink! A keresztyéneknek a
Biblia Isten írott szava, igéje. Az írott igén
keresztül Isten megszólít, utat mutat, formál.
„Életformáló  ige”  sorozatunkban  ezt  a  fo
lyamatot, ezt a tényt különböző ma élő em
berek életében szeretnénk bemutatni. Ma Pap
Lászlóval, a pomázi gyülekezet lelkipásztorá
val beszélünk, ő számol be minderről.

■ A lelkipásztor az ige hirdetője, szinte
naponta. Szükséges ehhez, hogy az igehirdetőt
is megszólítsa az ige, hogy valamilyen vál
tozást hozzon az életébe? Nem elég a szol
gálatához az, hogy öt évig teológiát tanult?

■ Az utolsó kérdéssel kezdem a választ,
és kategorikusan úgy kell felelnem, hogy nem.
Nem elég. Az, amit a teológián tanul az ember
morzsája legföljebb annak, amit tudnunk kell.
Szükséges, de nem elégséges. A kérdés elejére
visszatérve pedig, ha énnekem nem beszél az
ige, ha velem rajta keresztül nem beszélhet az
Úr, akkor én képtelen vagyok igét hirdetni.
Akkor  bölcselkedhetek,  elmélkedhetek,
mondhatok esetleg okos dolgokat, összeol
lózhatok  három  prédikációból  egy  negye
diket,  de  az  nem  lesz  igehirdetés.  Én  ezt
nagyon  tudom,  mert  megtérésem  előtt  is
lelkész voltam, és azok szerint, akik akkor is
hallgattak, nem is volt rossz, amit mondtam,
de  számomra  nem  volt  üzenet.  Ezt  most
érzem, hogy milyen iszonyatos nagy különb
ség van a két élet között, az óember és az
újember között, amikor először velem beszél
az Úr. Én a szolgálatokra is így készülök, hogy
igét kérek. Ha nincs igém, addig nyugtalan
vagyok, mint az oroszlán fölalá járkálok a
ketrecben.  Abban  a  pillanatban,  amikor
megkaptam az igét, gyakorlatilag már a vázlat
is ott van, hiszen az ige magyarázza az igét,
olyankor hirtelen teljes békességem lesz, és
akkor végiggondolom, hogy Uram, nekem
mit üzensz ezáltal. Aztán a következő gondo
lat  ez,  hogy  ebből  mit  mondhatok  el  a
gyülekezetnek? Mert valami csak nekem szól,
azt Isten ellen való vétek továbbadni, van ami
nem nekem szól,  azt meg elhallgatni  Isten
ellen való vétek. Tehát nagyon bensőséges,
megszólított és megszólítható kapcsolatban
kell lennem az én Urammal ahhoz, hogy létre
jöhessen az a csoda, amit így hívunk, hogy
igehirdetés.

Az  én  életem  vezérigéje,  vagy  úgy  is
mondhatnám, hogy  a megtérésem  igéje  az
Ézsaiás 38,5b volt. Két szó mindössze. De
ahhoz, hogy ezt megérthessük, kicsit előbbről
kell kezdenem. Alkoholista voltam, és mint
ilyen, voltam  lelkész  is. Szándékosan nem
mondom, hogy lelkipásztor, mert nem voltam

pásztora a rám bízottaknak. És ebben az ál
lapotomban egyszer csak meglátogat – még
az örkényi parókián – egy fiatalember, top
rongyos, büdös, látszik rajta, hogy ő is más
napos legalábbis, és kéri, hogy segítsek rajta.
Békítsem ki a menyasszonyával. Az első, ami
hirtelen az eszembe jutott, hogy öregem, így
nem mehetünk haza, gyere, fürödj le, adok
neked tiszta alsóneműt, tiszta harisnyát, aztán

majd visszahozod. Nem volt még bojlerünk,
és ahogy a fürdőszobahengerbe begyújtottam,
úgy hirtelen végigszaladt bennem egy gondo
lat, hogy Úristen, de jó lenne, hogyha valaki
engem is megfogna, berakna egy kádba, és
megtisztítana. Aztán ahogy jött a gondolat,
úgy ment is el. A fiút másnap visszavittem,
kibékültek, azóta két gyermek boldog apja, tu
domásom szerint nem iszik.

Ezzel a dolog részemről elintéződött, az
Úr  részéről  nem.  Hónapokkal  később  egy
lelkésztársam elvitt egy csendeshétre. Akkor
én már olyan állapotban voltam, nekem telje
sen mindegy volt. (És itt zárójelben valamit
betoldanék: Különös kegyelme az Úristennek,
hogy engem ő ragadott meg, mert ha akkor
egy szekta visz el, oda is elmentem volna, és
én nem tudom már, mi  lett volna belőlem,
lehet, hogy fölakasztottam volna magamat.)
Szóval,  elvitt  a  lelkészbarátom  egy  csen
deshétre,  ahol  a  bemutatkozás  alkalmával
egyegy igét kaptunk. Én ezt a két szót kap
tam: „Hallottam imádságodat.”Abban a pil

lanatban mintha rám szakadt volna az ég, mert
azonnal tudtam, hogy miről van szó, azonnal
világossá  vált,  hogy  ott  az  örkényi  fürdő
szobában  térdelve,  begyújtás  közben  el
nyöszörgött  –  tényleg  szívből  jött,  és  nem
szépen cirkalmazott, megfogalmazott – imád
ságomra válaszol az Úr. „Hallottam…” Így
kezdődött.

Aztán azon a héten minden, de minden el
lenem  szólt,  minden  arról  beszélt,  hogy
elveszett  ember  vagyok,  ugyanakkor  vala
hogy mégis azt éreztem, hogy aki ezt mondja,
az engem nagyon szeret. Nem tudom miért,
nagyon nehéz ezt megmagyarázni, mert ami
a szív mélyén játszódik le, az nem szájra való
téma, mégis megpróbálom megfogalmazni:
Az a két szó, hogy „Hallottam imádságodat”,
egy olyan Istent ábrázolt ki előttem, akinek
már azt is elhittem, hogy úgy szerette a vilá
got, s benne engem, hogy az ő egyszülött fiát
adta értem, akinek már azt is elhittem, hogy
hatalma  van  megszabadítani  engem  az  én
nyomorúságomból is. Három napig bírtam az
igezáport, és a harmadik nap délutánján jelent
keztem beszélgetésre, és akkor mint amikor a
zsilipet fölhúzzák, szakadt ki belőlem minden
nyomorúság. Nem kényszerített az Isten arra,
hogy valljak, de az a szeretet, amit kiéreztem
a  hangjából  (az  ítélő  hangjából  is),  arra
késztetett, hogy mondjak el mindent igazán –
vagy a teljes igazságot az újfordítás szerint –,
ahogy a vérfolyásos asszony mondja el Jé
zusnak.

Attól  a  pillanattól  kezdve  beszélő  vi
szonyba kerültem az Úrral. Az ige, ami eddig
a kommentárokon keresztül mondott valamit,
ha  mondott,  vagy más  igehirdetők  szaván
keresztül, most egyszerre élővé vált. Minden
egyes esetben üzenetté vált. És én azóta  is
áldom az Urat, hogy nekem nem voltak visz
szaeséseim semmilyen tekintetben, tehát sem
az  alkoholizmusba nem estem vissza,  sem
ebbe a süket csöndbe, hogy az Isten valami
miatt nem beszél már velem. Azóta is kere
sem, sőt igényelem – ha nem lenne Istennel
kapcsolatban  szemtelen  kifejezés  –,  akkor
követelem  tőle,  hogy  szólítson  meg,  mert
nagyon tudom, hogy nála nélkül semmit sem
cselekedhetem. Az a csodálatos, hogy ezt a
gyülekezet is érzi.

Engem nagyon megdöbbentett, amikor
egy  vendég  igehirdető  volt  itt,  és  utána
megkérdezték tőlem, hogy mondja, tiszteletes
úr,  megtért  ez  az  ember?  Irtó  kínos  volt
nekem, mert kollegáról általában nem szok
tunk nyilatkozni, de elárulta a szolgálata. Én
azóta  azért  imádkozom,  hogy  nekem  soha

„HALLOTTAM IMÁDSÁGODAT”
A gyülekezetünk korábbi lelkipásztorától, Pap Lászlóné Erzsike nénitől kapott kazettákból ez alkalommal egy
Pap Lászlóval készített  interjút  olvashatnak a kedves  testvérek, melyet  1995.  július  12én adott  le  a  rádió
„Dicsérjétek az Urat – A reformátusok félórája” című műsorában.

„Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem.” (Mt 16,24)

Pap László
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ne tegyék fel ezt a kérdést, hogy tiszteletes
úr, megtérte. Mert megtért, azt tudjuk, de
maga  miért  esett  vissza,  vagy  miért  hal
ványult el a szolgálata, miért lazult meg az
Úrral való kapcsolata? Ha ez nekem ima
témám, akkor szeretnék erről soha meg nem
feledkezni,  és  úgy  odaállni  naponként  a
készülő  szolgálatok  előtt  az Úr  elé,  hogy
szólj, Uram, mert hallja a te szolgád.

Ma két temetésem is lesz, plusz egy esti
szolgálatom, és mondhatom nagy örömmel,
hogy fogalmam sincs, hogy mit fogok mon
dani a temetésen, de az igét már tudom. És
ha még lesz egy kis időm – márpedig lesz –
elcsendesedni  fölötte,  a  tegnap  este meg
kapott, kiimádkozott ige egyszer csak be
szélni fog, nemcsak nekem, hanem rajtam
keresztül másnak  is.  És  addig,  amíg  úgy
tudok odaállni az Úr elé, hogy nekem sem
mim nincs, de neked mindened van, vagy
úgy, ahogy a kananeus asszony áll oda, hogy
én  ugyan  eb  vagyok,  én  ugyan méltatlan
vagyok arra, hogy bármit adjál nekem, de
nem vagy te olyan szegény, hogy ne tudnál
nekem  is  adni,  addig  én  nem  félek  attól,
hogy nem lesz miről szolgálnom.

■ Hallottuk,  hogy  Isten  igéje  hogyan
munkálkodott az életedben, és továbbhat ez
a gyülekezetekben is?

■ Hogyne! Nem szűkkeblű az Úr. Én
így tudnám összefoglalni, hogy először is új
életet támasztott néhány presbiterben. Aztán
új életet támasztott azokban a családokban,
ahol a férfiak megtértek. Ez is nagyon cso
dálatos, hogy nem a nők tértek meg előbb,
hanem először a férfiak. Aztán megrendítő
módon munkálkodott az ifjak között. Ma a
gyerekistentiszteleteinket  kivétel  nélkül
megtért  fiatalok  tartják,  mindkét  gyü
lekezetben, pontosabban mind a háromban,
mert Csobánkára  is egy hívő budakalászi
kislány jár fel, és a teológusunkkal felváltva
tartja az istentiszteletet. Tehát én akármerre
nézek, csak azt látom, hogy az Úr csodásan
működik.

■ Köszönjük  szépen,  és  Isten  áldását
kívánjuk  mindhárom  gyülekezetben,  Bu
dakalászon, Csobánkán és Pomázon való
szolgálataidban.

(A riporter Pálúr László volt.)

A KIRÁNDULÓ CSOPORT HÍREI
Kiránduló csoportunk február utolsó szombatján ellátogatott Pilisszentkeresztre, s útközben
betért a falumúzeumba is, ahol az összegyűjtött régi használati és berendezési tárgyak
megtöltenek egy szobakonyhaspájzot. A kiállítás jól tükrözi a szentkeresztiek sok év
tizeddel ezelőtti életét. Ezután rövid tisztelgő látogatást tettünk a Klastromkertben, Gertru
disz királyné forrásánál, hogy felfrissülve nekivágjunk a Hosszúhegy erdei útjának, mely
átvezet Csobánkára. Még most is megdöbbentő volt látni a tavalyi jégkár pusztítását, bár
az erdészet szorgos tevékenységének nyomai – a farakások – mindenhol tapasztalhatók
voltak. Alaposan elfáradva szálltunk buszra Csobánkán. Megtapasztaltuk, hogy a Hosszú
hegy valóban hosszú.

*
Március 14én délután – mint tavaly és az előtte való évben is – koszorúkat és nemzeti
színű szalagot helyeztünk el a református temető honvédsírjain. Ez alkalommal egyszerű
fejfával pótoltuk Takách Mihály honvédtüzér eltűnt sírkövét. Ebben segítségünkre volt a
temetkezési vállalkozó, és nem kért pénzt sem a fejfáért, sem az általunk megrendelt fel
iratért. Ezúton is köszönjük! Így most már bárki, aki arra jár, olvashatja, hogy ebben a
családi kriptában egy 48as honvéd nyugszik. Szándékunkban áll a többi családi sírboltot
(a Mares István hamvait rejtő Mareskriptát, Göböl László honvédfőhadnagy sírját és And
reánszky Zsigmond családi kriptáját) hasonló módon megjelölni.                                     K.Dné

ELHUNYT ERDÉLYI SÁNDORNÉ
Életének 89. évében 2015. február 22én hazatért Megváltó Urához Erdélyi Sándorné
Piroska néni, református közösségünk egykori kántortanítójának, Erdélyi Sándornak
az özvegye, gyülekezetünk jelenlegi kántorainak, Kissné Erdélyi Piroskának és Erdé
lyi Sándor presbiternek az édesanyja. Életéért hálát adva családtagjai, gyülekezetünk,
valamint mindazok, akik ismerték és szerették őt, február 26án vettek tőle végső bú
csút a pomázi református temetőkertben. A temetési szolgálatot Dr. Szűcs Ferenc
lelkipásztor, teológiai professzor és Nyilas Zoltán esperes végezték.

A CSALÁDSEGÍTŐ MISSZIÓ SZOLGÁLATA
2015. március 8.

A Magyar Református Egyház társadalmi missziós szervezetei közül idén a Házasság és
Családsegítő  Szolgálat mutatkozott  be  a  március  8ai  istentiszteletünkön.  Tóth  János
misszióvezető lelkipásztor hirdette közöttünk Isten Igéjét és Szőke Etelka református lelkész,
a  Szolgálat  munkatársa  szólt  a  misszió  céljairól,  lelkigondozói,  krízis  intervenciós
tevékenységéről. Gyülekezetünk az alkalom perselypénzével a misszió szolgálatát támogatta.
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Ez a két szó azért íródott le, mert
a  címzett  gyülekezetet  Pál  fel
akarta ébreszteni. Mert nem csu
pán egy elalvó emberről van szó,
hanem  –  ami  szomorúbb  –  so
kakról.  Hiszen  Galácia  több
várost magába foglaló terület el
nevezése  volt,  s  a  levél  éppen
ezért  az  Apostolok  Cselekede
teiből ismert Antiochia, Ikónium,
Listra és Derbe gyülekezeteinek is
szólt. Pál – ahogy a 6:11ben tu
datja – saját kezével írja féltő so
rait. Ő, aki valamikor a bűn, a sö
tétség rabja volt, de világosságot
nyert emberré lett, látja a veszélyt.
S nem csupán az ellenséget, és lo
pakodó aknamunkáját, hanem már
jelét  is,  hogy  vannak,  akik  –  s
most Péter levelét idézem – „… betelt raj
tok az igaz példabeszéd szava: az eb visz
szatért a saját okádására és a megmosódott
disznó a sárnak fertőjébe.” (II.Péter 2:22.)
Péter, az egyszerű halászember, egyszerűen
és  érthetően  fogalmaz.  Nem  kendőzi  a
tényt, hogy azáltal mintegy felmentse az
érintetteket.

Pál, amikor értesül a gyülekezetekben
történtekről, megdöbben a galáciaiak fele
dékenységén:  „Csodálkozom!” –  Bizo
nyára szinte látta maga előtt a lelkes embe
reket,  akik  hitet  tettek  Jézus  szabadító,
kegyelmes  szeretetéről  –  akik  fogadták,
hogy átadott életükkel Isten országát és em
bertársaik javát fogják munkálni –, látta a
szép indulást, s most szomorúan állapítja
meg, hogy elhajlottak. „Ó, balgatag galá
ciabeliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy
ne  engedelmeskedjetek  az  igazságnak!”
(3:1.)

Nem tehet mást, szólnia kell, ébreszte
nie kell! Nem néz önmagára, nem zavarja,
ha ítélkezőnek tartják, keménybeszédűnek
– egy a fontos számára, hogy oszoljon a
homály, derüljön ki az igazság. Az igazság
pedig leleplez! Leleplezte őt, aki a Törvény
alatt  élt,  cselekedett,  és  vált  Isten  ellen
ségévé, gyilkossá. Aztán az Igazság – aki
maga Jézus – felemelte, megtisztította és
betöltötte  önmagával.  Most  pedig  általa
kell elmondja az ébresztő szavakat.

Isten gyermekének haszonra adatott a
Léleknek kijelentése. (I.Kor.12:7.) S tudjuk
a talentumok példázatából, hogy csak az a
hű és engedelmes szolga, aki a rábízottakat
kamatoztatja. (Máté 25:1430.) Pál nem te
hetett  mást.  A  szomorú  hírek  mégsem
töltötték el félelemmel. Pedig látta a keserű
valóságot, tisztában volt a Sátán erejével, s
talán  már  százalékosan  is  kiszámította
valaki „jótét” hírhozó, hogy hányan fordul
tak el az igaz hittől.

Testvéreim, a félelem gúzsba köt! S ha
valaki felett úrrá lesz, az óhatatlanul ösz
szeadja magát a félelem urával. Neki en
ged, félelmei irányítják gondolatait és cse
lekedeteit, és nincs hasznára se magának,
se másnak. Sőt vesztes lesz! Elveszti a hit
adta biztonságot, az Úrban való elrejtettség
tudatát,  a  reménységet  Jézusban,  aki  azt
mondta: „... ímé én tiveletek vagyok min

den nap a világ végezetéig.” ( Máté 28:20.)
Sok  évtized  telt  el  országunk  felett

azóta, hogy félelem uralkodott az emberek
lelkén. Ki így, ki úgy igyekezett igazodni.
A 40es és az 50es években hűséges „pá
lok” ébresztettek, és sokan ébredtek is, fel
ismerték, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia,
és nekik Megváltójuk. Aztán? Aztán sokan
és hamar „más evangéliumra” hallgattak –
holott „nincs más”! S lett a
lelkük sivár, kimeszelt ház,
ahova  a  régi  gazda  heted
magával  igyekezett  vissza.
Örömtelenné váltak a napok
és  az  évek.  De  maradtak
hűséges, félelmektől szabad,
a  bűnös  embert  szeretettel
intő szolgák, a mai „pálok”.
Akik vallották azt, amit Pál
az  efézusi  véneknek  mon
dott: „De semmivel sem gon
dolok, még az én életem sem
drága nékem,  csakhogy  el
végezhessem az én futásomat
örömmel és azt a szolgálatot,
melyet vettem az Úr Jézustól,
hogy bizonyságot tegyek az
Isten kegyelmének evangéli
umáról.” (Ap.Csel. 20:24.)

Isten  megváltott  gyer
mekei  mit  tesznek  talentu
maikkal?  Haszonnal  tud
nake majd elszámolni, ami
kor a Gazda visszajön?

Mielőtt  azonban  bárki
válaszolna, alázatosan vizs
gálja meg magát. Mert száj
jal  lehet vallani: „Mert né
kem  az  élet  Krisztus!”
(Fil.1:21.), de ha az az élet
nem Krisztusról beszél, ak
kor Pállal kell szóljak: „Fél
telek titeket!”

Mindenkit, akinek fontosak az ünne
pek, de az, akiről az ünnep szól, csak mel
lékszereplő, a háttérben marad!

Mindenkinek, aki hallgatja az Igét, de az
nem neki, hanem mindig a másiknak szól!

Mindenkit, aki bűneit megvallja, mert
terhétől szabadulni akar, de az élete feletti
uralmat nem adja át az Isten Fiának!

Mindenkit,  aki  magaállította  szabá

lyok, törvények szerint éli az életét,
de nem kérdezi meg: „Mit akarsz,
Uram, hogy cselekedjem?”

„Féltelek titeket!” – ezek bár
Pál féltő szavai, de Jézus az, aki
kimondatja vele, hiszen elsőren
den Ő az, aki félt. Aki kész volt
keresztre menni, hogy az átok alá
került  ember  általa  áldást  nyer
hessen.  Aki  elnyerte,  az  ra
gaszkodjon  az  áldások  forrásá
hoz, merítsen belőle, s ez a „vé
dőital” meg fogja őrizni a lélek
fertőző  gondolatoktól  és  csele
kedetektől. Azok  pedig  sokszor
mentő,  segítő  megoldásokként
ajánlják magukat,  s  aki  nem áll
védelem alatt, el fog bukni!

Pál így inti a levél címzettjeit:
„Ne  tévelyegjetek,  Isten  nem  csúfoltatik
meg, mert amit vet az ember, azt aratja.”
(6:7.) Világos beszéd! Katona József Bánk
ja felismerte ezt, mert így szól: „Nincs a
teremtésben vesztes, csak én!” (Bár hozzá
kell  tennem:  a  teremtettség  is,  mely  az
ember bűne miatt átok alatt él!) De min
denki vesztes, aki az Isten helyett a gonosz
tanácsára hallgat, aki követi teste vágyait,

s a teljes, Vele való közösség helyett, mely
ben önmagával mindent nekünk ad a mi
Urunk,  csak  morzsákat,  csak  valami
ajándékot kér.

Bárcsak  ez  a  mostani  Húsvét  meg
győzött  volna mindenkit  arról,  hogy ko
molyan  kell  venni  az  Ige  szavait,  mert
bennük a minket féltőn szerető Isten akar
megóvni egy nagy csalódástól!

Pap Lászlóné lelkipásztor

„FÉLTELEK
TITEKET”

GAL. 4:1-11.
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„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a
tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az
igazságban való nevelésre; hogy tökéletes
legyen  az  Isten  embere,  minden  jó  cse
lekedetre felkészített.” (2Tim 3,16–17)

„…elsősorban nekünk, református ke
resztyéneknek kell feltenni a kérdést önma
gunknak, hogyan is állunk a Bibliával? Mit
is jelent az, hogy magunkat az Ige egyházá
nak nevezzük? Mit jelent a „sola scriptura”,
azaz „egyedül a Szentírás” reformátori elve?
Bár énekeljük a szép éneket: nem hagyjuk
el a Bibliát – de nem hagytuke el mégis a
Bibliát?” (Győri István, Sárospatak)

Miért?
Az emberiség számára már a legkorábbi

időkben  is  fontos  volt,  hogy  az  őket  kö
rülvevő világ dolgait mérni, értékelni tudják.
Ez  alapvetően  szükséges  volt  a  kereske
delemben, a földmérésben, a tudományok
ban,  például  az  építészetben,  de  az  élet

minden területén. A mérés tulajdonképpen
valamiféle összehasonlítás: a mérendő dol
got  valamilyen  fix, mindenki  által  ismert
nagyságú egységhez hasonlították. A hosz
szúság mértékegységét például az emberi
testtől származtatott egységekkel helyette
sítették: hüvelyk, arasz, láb, könyök, öl stb.
(A könyökről – „sing” – a Bibliában több
helyen is olvashatunk.) Előnye az volt, hogy
e természetes mértékegység mindenütt ren
delkezésre állt, de az azonosság esetleges
volt:  különböző  embereknek  különböző
méretű  testrészeik voltak. Ennek  ellenére
ezeket  a  természetes  mértékegységeket
nagyon sokáig használták, mivel a minden
napi életben úgy ahogy megfeleltek.

A XVIII.  században  a  természettudo
mányok és a technológiai fejlődés számára
már  egzaktabb  mértékekre  volt  szükség.
Ezért elhatározták, hogy például a hosszúság
mértékegységét  a  Föld  egyik  délkörének
hosszából vezetik le: megmérték a Párizson
áthaladó negyed délkör hosszát, annak tíz
milliomod része lett az egység, neve pedig,
a méter, a görög „metron” szóból származik,
ami  mértéket  jelent.  Márványlapokból
elkészítették az ősmétert is, amit az utána
következő században tökéletesítettek: pla

tinairidium ötvözetből készítettek méter
etalon rudakat, amikhez lehetett viszonyí
tani, hitelesíteni az egyes országok méter
etalonjait,  ezekhez  pedig  az  összes  többi
hosszúsági mérőeszközt. Ezt a hitelesítést
nem csak egyszer kellett elvégezni, hanem
rendszeres időközönként: minél pontosabb
és  fontosabb  dolgok mérésére  használtak
egy mérőeszközt, annál gyakrabban kellett
a hitelesítést elvégezni.

(Ma már a méter definícióját a fény által
– vákuumban – a másodperc 1/299 792 458
ad része alatt megtett út hossza adja. Ezt egy
világhírű magyar fizikus, Bay Zoltán java
solta, aki református családból származott:
apja  és  bátyja  református  lelkész  volt,  ő
maga pedig a tanulmányait a Gyulavári Re
formátus Felekezeti Fiúiskolában, majd a
Debreceni  Református  Kollégiumban
végezte.)

A fentiekből is jól látszik, hogy az anya
gi  világban  általános  törekvés  egy minél
pontosabb,  ha  lehet,  állandó  viszonyítási
alap meghatározása. Könnyen beláthatjuk,
hogy ezek nélkül a fix viszonyítási pontok
nélkül a világunk nem működne.

Ugyanez talán fokozottabban igaz lelki
életünkre: egy stabil viszonyítási pont nélkül

képtelenek vagyunk tájékozódni, egy pontos
mérték hiányában nincs, amihez igazíthatjuk
életünket, értékrendünket. Életünkben nap,
mint nap megoldandó problémákkal szem
besülünk, naponta akár több tucat kisebb
nagyobb,  néha  létfontosságú,  életünket
hosszútávon meghatározó döntést kell hoz
nunk. Honnan szerzünk információt, kitől
kérünk tanácsot, mit olvasunk, milyen vé
leményeket  követünk,  kit  tartunk  szak
értőnek, kiről gondolhatjuk, hogy mérvadó
a véleménye, hogyan szűrjük meg az infor
mációkat? A mai információs társadalomban
feldolgozhatatlan tömegű információ ömlik
ránk, hogyan találhatjuk meg, mi a hiteles,
és mi a szemét? Csak a hiteles információk
és az információkhoz való helyes hozzáállás
segíthet abban, hogy a problémáink meg
oldásában sikeresek legyünk és ne valljunk
kudarcot. Ez azt jelenti, hogy nem csak az
információ  forrása  és  tartalma  a  fontos,
hanem az a mód is, ahogyan feldolgoztuk
azt,  milyen  következtetéseket  szűrünk  le
belőle.

Isten  értékesnek,  egyedinek  alkotott,
közösségre hívott Önmagával. Ebben a kö
zösségben maradhattunk volna igazán ren
dezett  kapcsolatban  embertársainkkal  és
magunkkal. Ám mindnyájan elfordultunk
ettől a lehetőségtől, az Istennel fenntartható
közösségtől,  magunkat  választottuk,  az
egónk  megelőzte  Istennel  megteremtett
közösségünket. Ez minden problémánk va
lódi oka, és ennek a felismerése vezethet el
a probléma megoldásához. Isten sajátságos
utat választott minden ember életének ren
dezéséhez.  Kijelentéseit,  akaratát  emberi
sorsokon keresztül tette nyilvánvalóvá, és
végső soron Jézus földi életében lett ez a
kinyilatkozás teljes. Ennek a kinyilatkozás
nak  írásos  formája a Biblia. Napjainkban
már nincs sok vita a Biblia hitelességéről,
történelmi eseményeiről és különös tekin
télyéről. Bízhatunk abban, hogy Jézus va
lóban  azokat  a  szavakat mondta  el,  ame
lyeket az Újszövetségi írásokban találunk.
Bízhatunk abban, hogy ezeket a könyveket
és leveleket azok írták, akik kortársai voltak
Jézusnak, sőt talán még szemtanúi is a leírt
eseményeknek. Bízhatunk abban  is, hogy
Jézus Isten kijelentéseinek tekintette a Bib
liában található ószövetségi írásokat. A Bib
lia lényegében Isten önmagáról való tanú
ságtétele. Mégis,  hányan  olvassák  gyüle
kezeteinkben önállóan a Bibliát?

Ha  Isten kegyelméből  és  szeretetéből
újjászülettünk, akkor egy másfajta mérték
birtokába jutunk, amit a Biblia világosság
nak nevez. Attól a pillanattól kezdve egé
szen másként látjuk és értékeljük a dolgokat,
az egész világot, de legfőképpen Istent és
magunkat. De nagy hibát követnénk el, ha
azt gondolnánk, hogy már birtokában va
gyunk a teljes ismeretnek és világosságnak.
A megismerés, a megszentelődés egy folya
mat, ami egész földi életünkön át tart. Isten
azt  akarja,  hogy  közösségben  legyünk  és
maradjunk  Vele.  Ehhez  nélkülözhetetlen
Isten Igéje, hogy „az ige által megtisztítva
megszentelje” gyermekeit (Ef  5,26).

Fontos, hogy nap mint nap éljünk

Kerekes Balázs

NAPI CSENDESSÉG
A BIBLIA OLVASÁSA: MINDIG MEGÉRTEM?
Presbiteri bibliaóra: 2015. március 3.

(Készült Judák Endre: REFORMÁTUS PRESBITERI
FÜZETEK II. című könyve felhasználásával)
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az Igével. Lelkileg ez táplál, tisztít és meg
igazít. Isten Igéje ma is élő és ható. A dolgok
egyedül az Ő világosságában lesznek egy
értelműek: mi az, ami jó és rossz, lényeges és
lényegetlen,  igaz  és  hamis. Mint  ahogy  a
mérőeszközöket is újra meg újra hitelesíteni
kell, mert a mindennapi életben kopnak, de
formálódnak, bepiszkolódnak, úgy a mi éle
tünket  is mindig újra meg újra  hozzá kell
igazítani Isten kijelentéséhez, igazságához,
hogy  lássuk hol, miben  tértünk el Tőle és
tudjunk időben korrigálni.

Hogyan?
Alapvető fontosságú, hogy feltétlen hittel

és bizalommal viszonyuljak az Igéhez. „Mert
Isten  igéje  élő  és  ható” (Zsid  4,12).  El
higgyem, hogy az a betű, a szó, amit évszá
zadokkalévezredekkel ezelőtt egy egészen
más  társadalmi  közegben  élő  embereknek
írtak le, az Isten szava, ami ma, a huszone
gyedik században is élő, nekem is szól, az én
mai  problémámra  adhat  választ,  életemre
megoldást.

Már az első keresztyéneket is foglalkoz
tatta az a kérdés, hogyan lehet a leírt evangéli
umi szövegeket olvasni, és arra jutottak, hogy
oly módon, hogy az  saját  életükkel  szem
benéző, azt megérteni és értelmezni akaró
legyen. A szöveg megértése tehát azt jelent
heti,  hogy  önmagamat  is  jobban  megis
merem, valamint a Biblia olvasása által új
helyzetbe kerülhetek, tisztábban láthatom ön
magam. Hogyan lehetséges ez? Nem a tör
ténelmi tények tanulmányozásán van a hang
súly,  vagy  azon,  hogy  belehelyezkedem  a
mindenkori  szerző  teológiájába.  Sokkal
inkább arról van szó, hogy a szöveget a saját
életem fényében olvasom, és megkérdezem:
Mit jelent számomra ez a szentírási ige? Mit
mozgat  és  mit  érint  meg  bennem?  Hol
kérdőjelezi meg önértelmezésemet? Hol nyit
bennem új horizontot?

A Biblia olvasása során feltárul számom
ra, ki vagyok és hogyan kell értenem, értel
meznem az életemet. Így számtalanszor fel
fedezem, hol kell – legbelül – eltévedt uta
mon változtatnom.

A Biblia olvasása az Istennel való talál
kozásról szól, aki a Szentírás szavaival közelít
hozzánk. Attól nem kell félnünk, hogy nem
vagyunk jártasak a biblikus teológiában. A
bibliai  képek  arra  hívnak meg  bennünket,
hogy általuk Istent szemléljük, aki meg sze
retné  mutatni,  hogy  valójában  kik  is  va
gyunk, és hogyan élhetünk teljes életet.

A  korai  keresztyének már  a  negyedik
században kidolgozták a Szentírás olvasásá
nak módszerét. Ennek négy lépése van:

1) az olvasás;
2) az Ige szívünkbe engedése;
3) az Isten utáni vágy megfogalmazása imád
ságban;
4) az Istennel való közösség megtapasztalása.

Ezek a lépések ma is jónak bizonyulhat
nak számunkra, amikor rövid, napokra fel
osztott szentírási szakaszokon elmélkedünk.
Ezeket járjuk most röviden végig:

Az  első  lépés az  olvasás. A  szöveget
egész lassan olvasom, mintha első alkalom
mal olvasnám. Nem teológiai ismereteimet
kívánom bővíteni, hanem Isten szavaival sze
retnék  találkozni. Ahol  egy  szó megérint,
megállok és elgondolkozom, hogy mit váltott
ki bennem. Azzal a szándékkal olvasom a
Szentírást, hogy találkozni akarok Istennel és
Jézus Krisztussal.

A második lépés, hogy engedem, hogy az
Isten  Igéje  a  szívembe  hulljon.  Nem  fel
tétlenül  gondolkozom  rajta,  hanem  meg
próbálom az Igét „megrágni” és ízlelgetni.
Újra  és  újra  ismételgetem  a  szívemben.
Lukács evangélista példaként Máriát, Jézus
anyját említi. Azt írja róla, hogy miután hal
lotta a pásztorokat „mindezeket a beszédeket
megjegyezte  és  a  szívében  forgatta” (Lk
2,19). Ez tulajdonképpen nem más, mint Isten
Igéjének a bensőnkben való ismételgetése,
hogy szívünk és lelkünk mélyét egyre jobban
áthassa.  Az  Igének  nem  csupán  az  értel

münkben kell maradnia, mert a gondolataink
mindig nyugtalanok, gyakran kalandoznak.
Azok a szavak, amelyek csak fejünkben ra
gadnak meg gyorsan elillannak. Ha a szív
fontolgatja  Isten  szavait,  az  egyre  inkább
belehatol a tudattalanba, és a lélek mélységét
is bevilágítja. Az ige „jó ízt” hagy bennünk
maga után. A szerzetes atyák ezt az állapotot
– és ez nekem nagyon kifejező – „rumina
tionak” is nevezték, ami szó szerint azt je
lenti:  „kérődzés”.  Szerintük  az  ige,  amit
unosuntalan  ismételgetünk,  vagyis  „újra
megrágunk”, az egész  testet édes  ízzel, az
öröm, a béke és a szeretet Isteni ízével tölti
el. Az igének bensőmbe kell jutnia és olyan
központtá  kell  válnia,  amelyből  élhetek,
ugyanakkor el is kell vezetnie belső centru
momba,  ahonnan  alakíthatom  és  formál
hatom életemet.

A harmadik lépés olyan rövid imádságot
takar, amelyben érzéseimmel és szenvedé
lyeimmel együtt az Isten utáni vágyakozás
fejeződik ki. A szerzetesek szerint az imád
ságban éppen ez a vágy ébred  fel,  és  arra
kérem Istent, töltse be szívemet, hiszen Ő ön
magát  szeretné  nekem  ajándékozni,  hogy
eggyé  váljak  vele.  Az  igének  egyre  mé
lyebben kell Isten szeretetére mutatnia, hogy
az ő szerető kezeibe vezessen.

A negyedik  lépés az  Istennel  való  kö
zösség már Isten kegyelmi adománya. A szavak

GYAKORLATI TANÁCSOK
A BIBLIA MINDENNAPI OLVASÁSÁHOZ
Határozd el, hogy naponként a legjobb idődet (amikor friss vagy és jól működik az

agyad)  az  Úr  jelenlétében  való  egyedüllétre  szánod.  Ebben  a  döntésedben  légy
következetes!

Ebben az időben ne foglalkozz mással, tedd félre napi gondjaidat és elintéznivalóidat,
kizárólag Istenre és az Ő Igéjére koncentrálj!

Mielőtt kinyitod a Bibliát, kérd Istent, hogy nyissa ki a szívedet!
Olvad el  a  soron következő bibliai  szakaszt  lassan, ha  lehetőséged van,  többféle

fordításból is. (Érdemes valamilyen útmutatót, bibliaolvasó kalauzt használni, hogy egy
rendhez igazodhasson az igeolvasásunk.)

Igeolvasásodat az alábbi kérdések segíthetik:
►   Mit tanít ez a rész Istenről (az Atyáról, Jézusról, és a Szentlélekről)?
►   Milyen jó vagy rossz példával találkozok a felolvasott igeszakaszban?
►   Milyennek mutat engem?
►   Rámutate valamilyen bűnre, amit meg kell vallanom és el kell kerülnöm?
►   Paranccsal, felszólítással találkozoke az igeszakaszban?
►   Milyen figyelmeztetés található benne, mire szólít fel?
►   Milyen ígéreteteket tartalmaz?
►   Milyen imádságra indít?

Jegyezd fel a kérdésekre adott válaszaidat, illetve Isten számodra adott személyes
üzenetét!

Jegyezd fel azt is, amit nem értesz. Testvéri közösségben, gyülekezetben kérdezd ezt
meg másoktól!

Jelölj ki egy mondatot a napi bibliai részből, amit kívülről megtanulsz! Jó, ha ezt az
igehellyel együtt teszed. Napközben emlékezz vissza, miről olvastál reggel.

Az imádság szője át egész csendesórádat, a bibliaolvasás és az elmélkedés idejét is!
Próbálj válaszolni Isten szavára!
Imádságod tartalmazzon

►   imádást,
►   hálaadást,
►   bűnvallást,
►   másokért és magadért való kérést,
►   könyörgést.

Este gondold át,  hogyan alkalmazhattad a gyakorlatban aznap azt,  amiről  reggel
olvastál!

(A biatorbágyi Magyar Belmisszió honlapjáról)
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a  csendbe  vezetnek  bennünket,  általuk
maga  Isten  érint  meg  bennünket.  Ez  az
érintés  formál  minket,  megvilágosít,
ugyanakkor  belső  konfliktusainkat  elsi
mítja,  nyitottá  tesz  az  életünk  fontos  és
kevésbé  fontos  elemeinek  felismerésére.

Az  első  szerzetesek  számára  a misztika,
vagyis a legnagyobb titok mindig a Szent
írás misztikája volt. Azáltal, hogy olvassuk
a Szentírást, mély, különös  tapasztalatok
birtokába juthatunk. Ennek a tapasztalás
nak a célja az Istennel való eggyé válás,
hogy  már  ne  csupán  elmélkedjünk  róla,
hanem beteljünk vele, és elveszítsük benne
önmagunkat.

Nem kell feltétlenül a szerzeteseknek
ezt a négyes útját járnunk. Mégis megta
nulhatjuk tőlük az Igét úgy a szívünkbe en
gedni,  hogy  az  képes  legyen  átformálni
bennünket. A Biblia olvasása más útra sze
retne  vezetni. Azáltal,  hogy  Isten  Igéjét
keresem és befogadom, átalakulhatok. El
sősorban  nem  elhatározásaimról  és  jó
szándékaimról van szó, hiszen ezeket több
nyire nem változtatom meg. Ha az Ige a
bensőmbe, a szívembe hull, kapcsolatba hoz
azzal, amit jelöl: az öröm, a szeretet forrásával,
az  élettel,  amivel  Isten
megajándékozott,  Jézus
Krisztussal,  aki már  ben
nem  lakik,  bár  gyakran
távol vagyok Tőle.

A  Szentírás  szavai
által  kapcsolatba  kerü
lünk igazi valónkkal.

Bíznod  kell  abban,
hogy  a  Szentírás  szavai
téged is rábírnak, hogy e
világhoz új módon viszo
nyulj. Ez a hozzáállás az
új  léttapasztalatból  ered.
Nem kell állandóan meg
erőltetned  akaratodat,
vagy  rossz  lelkiismeret
furdalással  élned az  éle
ted. Az Ige megváltoztatja
gondolkodásod,  léted  és
magatartásod.

A Szentírás szavai mindig gyógyító szavak.
Az  első  szerzetesek  így  közelítettek

hozzájuk. Ezt a gyógyító erőt ma is átél
hetjük, ha engedjük, hogy a szívünkbe hull
janak. Jézus mondta: „Ti már tiszták vagy
tok az Ige által, amelyet szóltam nektek.”

(Jn  15,3).  A  Szentírás  szavai  érintkezésbe
hoznak minket valódi önmagunkkal. Örömre
akarnak gyújtani: „Ezeket mondtam nektek,
hogy  az  én  örömöm  bennetek  legyen,  és
örömötök teljes legyen.” (Jn 15,11).

A Szentírás szavai világítanak utunkon.
„Lábam  előtt  mécses  a  te  igéd,  ös

vényem  világossága” (Zsolt  119,105).
Előttünk ragyognak, hogy megtaláljuk és
belássuk a számunkra helyes utat.

Augustinus is vette, olvasta a Bibliát, és
az élete megváltozott, mert Isten élő és ható
Igéjével találkozott. Ez a – lehetőségeket és
kockázatokat  egyaránt  rejtő  –  találkozás
nemzedékről  nemzedékre  minden  bib
liaolvasó ember életében megtörténhet, és
az  Egyház  hosszú  távú  tapasztalata  az,
hogy  ott  van  élet  a  közösségben,  szer
vezetben,  intézményben,  ahol  ez  a  ta
lálkozás meg is történik.

Kerekes Balázs

ORBÁN LÁSZLÓ
SOLI DEO GLORIA

Dicsőség és hála mennyben az Istennek,
Ki értelmet adott a mi szíveinknek,

Hogy legyen derűs fény életünknek egén,
Ő napjainkban is hordoz a tenyerén.

Ha visszatekintünk a múlt esztendőkre,
Utunkat minden nap áldás kísérte.

De ha megbotlanánk, s ránk törne a kétség,
Akkor is Istené legyen a dicsőség.

Nem tudjuk, meddig tart itt a vándorutunk.
Amíg az Úr éltet, háladalt zeng ajkunk.
Hirdetjük boldogan, szívünk ezt dalolja,
Múló életünket a Krisztus hordozza.

Addig, míg a földön porsátrunkban élünk,
Legyen szeretetben élő reménységünk.
Megragadjuk hittel Megváltó Urunkat,
Aki kegyelméből üdvösséget adhat.

(Szeretettel Kurfis Géza énekkaros fiatal
barátunk kérésére írtam e kis verset

megzenésítésre az Úr 2012. esztendejében.)

ÉNEKLÉSEM TITKA

Katika, amíg élt, mondott ilyeneket:
„Karból kilépni nem, csak kihalni lehet.”
Ő ilyen szavakat nyugodtan mondhatott,
Hosszú évek alatt senkit meg nem szidott.

*
Miért énekelek? Azért, mert szeretek.
Énekkarban töltök órákat, éveket.

De ez önmagában mégis kevés lenne,
Ha ebben egy nemes cél nem vezérelne.

Énekkarban egyedül az Úrért járok,
Azért szánok erre időt s fáradságot.
Következésképpen arra igyekezek,
Ne legyen üres szó, mit Istenért teszek!

Amíg süt fent a nap az ég boltozatán,
A nyolcvannyolc év s rokkantság nem

akadály.
S amíg kapok az énekhez felülről erőt,

Kész szívvel éneklek ÜDVÖZÍTŐNK előtt.

Orbán Laci bácsi
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„Hívlak téged, oh Uram; s ezt mondom:
Te  vagy  oltalmam  és  örökségem  az
élőknek földén” (Zsolt. 142:6.)

Napnyugta táján az a kevés szürkeség is
eltűnt, ami addig ott tétovázott a homály
ban. A sötétség sűrű és komor volt. A Ko
ponyák hegyének alig kiütköző szürke
ségében homályosan derengett a mezte
len holttest. A fáklyák vörös fényénél kel
lett dolgozni Józsefnek,  Nikodémusnak
és  még  néhány  embernek,  hogy  Jézus
meggyötört testét leemeljék a keresztről.
Nagy nehezen kihúzták a lábakon átvert
szegeket, melyek hatalmasan tartottak. A
létra  még  mindig  ott  volt.  Egyikük
felmászott, kihúzta a kezekből is a sze
geket s a szabaddá vált testet vállára tá
masztotta,  hogy  le  ne  essen,  majd  a
többiek segítségével leemelték, és Jézus
testét befektették a fájdalmas Anya ölébe.

Ezután valamennyien elindultak az
egyik közeli kert felé, ahol a Jézus sírjá
nak kiszemelt sírbolt volt. A kert a gazdag
Józsefé volt, és a sírboltot a maga és az
övéi  számára  vájatta,  mert  abban  az
időben minden jómódú zsidónak megvolt
a maga családi sírboltja...

Amint megérkeztek a kertbe, a két ha
lottvivő vizet merített a kútból és megmosta
a  holttestet. Az asszonyok egy tapodtat sem
mozdultak el szeretett halottjuk mellől. Az
ő dolguk volt kihúzogatni a töviseket, ame
lyek belefúródtak Jézus bőrébe, az ő dolguk
volt megfésülni és kifodrozni vértől csap
zott haját, lezárni szemeit.

Miután megmosták a holttestet, bedör
zsölték Nikodémus kenetével. Ama este óta,
amelyen a bűnös nő – ennek a napnak az
előjeléül – a Bocsánatosztó lábaira és fejére
öntötte  az  edény  nárdust,  Jézus  testének
csupán köpésekben és ütésekben volt része.
Most  azonban  sápadt  holttestét,  éppúgy,
mint ama napon, kenetekkel és keneteknél
is drágább könnyekkel hintették.

Azután Nikodémus illatos szemfedővel
borította  Jézust,  a  lepedőt  hosszú  lenpó
lyákkal  testére  csavarták,  fejét  kendőbe
göngyölték és arcára kendőt terítettek.

A sírbolt nyitva volt, és csak egy sírhely
volt benne, csak nemrég készült el, és még
senkit  nem  temettek  el  benne. Arimátiai
József, aki nem tudta megmenteni Krisz
tust, amíg élt, most a saját maga számára
vájatott sírboltba helyezte, a sírbolt száját
pedig egy hatalmas kővel zárták le. Krisztus
sebekkel borított teste ott nyugodott végre
a kerti szikla belsejében, illatok ágyán.

Lelke azonban, mely elhagyta testhüve
lyét, nem nyugodott. Meghozta az élőknek
az örömhírt, és azok halállal fizettek érte,
most meg kellett vinnie a holtaknak is, akik
század  és  ezredévek  óta  vártak  a  Sheol
mélységeiben. E pokolra szállás felől nin
csenek biztos kinyilatkoztatásaink. De az
egyik  legrégebb  apokrif  iratban,  Péter
evangéliumában olvassuk, hogy „a feltáma
dás tanúi hangot hallottak a menyből, amely
így szólt: »Hirdettede az engedelmességet
azoknak, akik aludtak? « És a keresztről ez
a felelet hallatszott: »Igen.«” És Péter első

levelében megtaláljuk az igazolását ennek
a halottakhoz intézett igehirdetésnek. „meg
ölettetvén  ugyan  test  szerint,  de  meg
eleveníttetvén  lélek  szerint. Amelyben  el
menvén,  a  tömlöczben  lévő  lelkeknek  is
prédikált,  Amelyek  engedetlenek  voltak
egykor,  mikor  egyszer  várt  az  Isten  bé
ketűrése  a  Noé  napjaiban,  a  bárka  ké
szítésekor...” Mert  azért  hirdettetett  az
evangélium a megholtaknak is, hogy bár az
emberek szerint elítéltettek a testben, Isten
előtt éljenek lélek szerint. Az Apostoli Hit
vallás  megfellebbezhetetlenül  megerősí
tette ezt az ősi keresztyén bizonyosságot.

A nap még nem derült fel arra a napra,
amelyet mi vasárnapnak nevezünk, mikor
is az asszonyok már indultak a kert felé.
Zokogni menteke vissza a sziklasírhoz?
Vagy azért, hogy még egyszer utoljára lás
sák...?  Beszélgetés  közben  így  elmél
kedtek:

„Ki hengeríti el nekünk a követ a sír aj
tajából?”

De mikor odaértek a  sziklához, döb
benten látták, hogy a nagy kő el van hen
gerítve  a  sír  szájától.  Az  asszonyok  ré
mületükben nem tudták mire vélni a dolgot.
Mária Magdaléna arra gondolt, hogy talán
az éj leple alatt a zsidók ellopták Krisztus
testét.  Belépni  nem  volt  bátorságuk,  de
mikor a nap már bevilágította a tájat, be
lestek a sírba. Első pillanatban nem láttak
semmit. Azonban új félelem lett úrrá rajtuk:
jobb felől fehérbe öltözött ifjú ült, ruházata
még ebben a homályban is  tündöklött és
fénylett, mint a hó.

„Ne  féljetek. Akit  kerestek  nincs  itt.
Feltámadott! Miért keresitek a holtak kö
zött az élőt? Nem emlékezteke, mit mon
dott  Galileában,  hogy  a  bűnös  emberek
kezébe adatik és harmadnapra  feltámad?
Menjetek,  mondjátok  meg  a  tanítvá
nyainak,  hogy  Jézus  feltámadt  és  hogy
hamarosan meglátják őt.”

HETVEN ÉVE HALT MEG
DIETRICH BONHOEFFER

(1906 – 1945)
2015.  április  9én  70  éve,  hogy  az
evangélikus mártírteológust, Dietrich
Bonhoeffert a végnapjait élő hitleri ha
lálgépezet kivégezte. Életének sok nagy
szerű teológiai felismerése között volt a
napjainkban és századunkban ugyancsak
mérhetetlenül aktuális tanítás a vallásta
lan, nagykorú keresztyénségről. Ha va
laminek,  akkor  Bonhoeffer  gondola
tainak elsőrendű helye van a keresztyén
ség holnapi világvallási teológiájának a
továbbfinomításában. Mert a reformáció
legfontosabb  felismerései  a  formális,
szokásokhoz  ragaszkodó  keresztyén
séggel szemben a Krisztushit prioritá
sáról,  a  személyes  kegyesség  moder
nitásáról, a Krisztuskövetés etikájának
folyamatos  időszerűségéről  hatékony,
tényleges  húzóerőt  jelenthetnek  akár
más vallások önmagukról  alkotott  né
zetei,  értékítéletei  reformálásához  is.
Hozzátartozik ehhez az is, hogy a vallást
kihámozva a filozófiai absztrakciókból,
és  a  szubjektív  érzelmességből,  igazi
lényegéhez, a Krisztushithez eljussunk,
s  végül  is  ne  a  vallások,  hanem hitek
párbeszédének  mélyebb  és  egyeteme
sebb dimenziójáig érjünk el. Ez a bon
hoefferi örökség a világvallások jövő
beni,  olykor  pusztító  „versenyfutása”
szempontjából nélkülözhetetlen. Ne ál
hitek, tévhitek, teológiák, papok harca,
hanem értékek, lelki tartalmak hiten ala
puló,  tiszteletet  ébresztő  párbeszéde
születhessen meg végre a 21. században.
Európa  már  sok  keserű  és  felemelő
tapasztalattal nagyon megfizette az ilyen
párbeszédek árát, s megváltotta a jegyet
a  jövő világméretű dialógusához! Ne
künk ez Krisztushitet jelent, nem mást.
Az Ő keresztjén meghalt minden vallás,
az embertől Istenhez tartó vallásosság, s
megszületett  az  igazi  hit,  a mennyből
alászálló Ember, és a másokért élő em
ber, egyház. Ehhez van mennyei ener
giánk,  dünamiszunk  a  Feltámadott
Szentlelke, továbbá hasznosítható földi
útravalónk bőségesen, például Bonhoef
fer nyomán is. Éljünk vele időben!

Dr. PhD Békefy Lajos

NINCS
ITT
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Remegve  hagyták  el  az  asszonyok  a
kertet, Mária Magdolna azonban megállt. A
többiek nem várakoztak rá, hanem tovább
mentek. Maga  sem  tudta,  hogy miért  állt
meg.  Talán  az  ismeretlenek  szavai  nem
győzték meg kellően...

„Asszony, miért sírsz? Kit keresel?”
Mária hirtelen megfordult, és a napsütés

ben egy férfit pillantott meg maga mellett, de
nem ismerte fel. Azt gondolta, hogy talán a
kertész az.

„Sírok, mert elvitték az én Uramat, és
nem tudom hová tették őt. Ha te vitted el őt,

mondd  meg  nekem,  hová  tetted  s  én
elviszem őt.”

„Mária!”
Ekkor a kétségbe esett, mintha álmából

riasztották volna fel...
„Rabboni! Mester!”
Oda hullott a lábaihoz és átölelte a lábait.

Jézus azonban így szólt hozzá:
„Ne illess engem, mert még nem men

tem föl Atyámhoz, hanem menj atyádfiaihoz,
és  mondd  nekik,  hogy  föltámadtam  és
előttük megyek Galileába.”

Mária nem vette le róla a szemét, míg el
nem tűnt, aztán felkelt, és boldogságtól su
gárzó  arccal  futott  a  tanítványokhoz  az
örömhírrel.  Egyszerre  ért  oda  az  asszo
nyokkal a tanítványokhoz, és izgatottan ma
gyarázták  a  történteket.  A  tanítványok
azonban – akik még mindig nem tértek ma
gukhoz a csapás után, akik a veszély ama
napjaiban sokkal határozatlanabbnak és te
hetetlenebbnek  bizonyultak,  mint  ezek  a
szegény asszonyok – nem akartak hitelt adni
e furcsa híreknek. Agyrémek, asszonyi kép
zelődések  –  mondogatták.  Nekünk  azt
mondta, hogy vissza fog jönni, de nem rög
tön. Soksok rettenetes jelnek kell feltűnnie
ama nap előtt. Hitték, hogy a Mester fel fog

támadni,  de  nem  előbb,  mint  amelyen  a
holtak is mind feltámadnak majd. De most
nagyon hamar volna, nem lehet igaz...

Mária  még  a  saját  találkozását  is  el
mondta, míg végre Simon és János végre fel
riadt,  kirohantak  a  házból,  és  futásnak
eredtek József kertje felé. János aki fiatalabb
volt, megelőzte társát, de nem lépett a sírba.
Simon lihegve utolérte, és beviharzott a sír
boltba. A pólyák ott hevertek, ahogy az asz
szonyok elmesélték.

A húsvét ünnepi szünete után mindenki
számára újra kezdődött a szegény és szürke

napok sürgéseforgása. Mihelyt Simon
és János visszajöttek a sírtól, két másik
tanítvány útnak indult Emmaus felé.
Útközben sok mindenről beszélgettek,
az elmúlt napok történései felkavarták
őket. Amint így beszélgetnek, egyszer
csak közvetlenül maguk mellett egy
férfit vettek észre. Odafordultak hoz
zá,  hogy  illendően  köszöntsék.  Az
úton  hozzájuk  csatlakozott,  sokat
kérdezősködött, ők pedig válaszolgat
tak neki, de nem ismerték fel. Az ide
gen,  miután  végig  hallgatta  a  be
számolóikat így válaszolt:

„Ó  balgatagok  és  késedelmes
szívűek mindazok elhívésére, miket a
próféták szólottak! Nem ezeket kellett
e elszenvednie a Krisztusnak, és úgy
menni be az ő dicsőségébe? Nem em
lékeztek arra, ami megjövendöltetett
Mózestől egész napjainkig?”

Azok ketten tanulékonyan hallgat
ták végig az ő tanításait.

Közben  elérték  Emmaus  szélső
házait,  és  az  idegen  búcsúzkodni
kezdett, mintha  tovább akarna állni.
De a két tanítvány kérlelte, hogy ma
radjon velük, mert esteledik, és már
késő van tovább folytatni az utat.

Mikor  már  asztalnál  ültek,  a
vendég, aki kettejük között ült, vette a keny
eret,  megtörte,  és  egyegy  darabot  adott
barátainak. Ennek láttán mindkét tanítvány
felugrott, mintha felriadtak volna álmukból,
borzongó remegésben, sápadtra váltan, der
medten  –  végre  felismerték Őt. A  kenyér
töréséig  nem  ismerték  fel  Jézust,  pedig  a
szavai végig ismerősen csengtek számukra.

És azon éhesen és fáradtan megint útra
keltek, visszamentek Jeruzsálembe. Késő éj
szaka volt, mire megérkeztek. A tanítványok
még mindig ébren vol
tak.  Az  újonnan  érke
zettek ki sem fújták ma
gukat, úgy beszélték el a
találkozást, és hogy mit
mondott  nekik  útköz
ben, és hogy hogyan is
mertek rá csupán a ke
nyértörés  pillanatában.
Feleletül erre az újabb bi
zonyságra,  háromnégy
hang  is  egyszerre  kiál
totta: „Igen, valóban fel
támadott  az  Úr,  meg
jelent Simonnak is.”

Azonban  e  négy
megjelenés, és négy bi

zonyság, nem volt elég mindenki számára.
Akadtak még kételkedők.

Ezen a zűrzavaros napon egyikük sem
evett, azonban az asszonyok készítettek va
csorát, és most mindnyájan asztalhoz ültek.
Alig nyelték le az első falatokat, mikor az
ajtó küszöbén megállt Jézus.

„Békesség néktek!”
Senki sem felelt. Ijedtségük lefojtotta az

ujjongást még  azokban  is,  akik  nem  első
ízben látták viszont.

„Valóban Te vagy az?” – ezt olvashatta
ki a riadt szemekből...

„Lássátok kezeimet és lábaimat, tapintsatok
meg, és lássátok, mert a léleknek húsa és csontjai
nincsenek, amint láthatjátok, nekem vannak.”

Némelyek felkeltek helyükről, letérdeltek
előtte, és akkor láthatták lábain a mély sebeket
is. De nem mertek hozzá érni, mert féltek.

„Vane  itt  valami  ennivalótok?”  Nem
mintha szüksége lett volna rá, de a testies
emberek számára testi bizonyítékra is szük
ségük volt. Mikor bevégezte, feléjük emelte
szemeit és így szólt:

„Meggyőződteteke  most?  Vagy  még
mindig nem értitek? Lehetségesnek tarjátok,
hogy egy kísértet egyék, mint ahogy én ettem
előttetek?  Nem  megmondtame  nektek,
mikor még veletek voltam, hogy mindennek
be kell teljesednie, ami írva vagyon, és amit
én megjövendöltem? Hogy  a Krisztusnak
szenvednie kell, és harmadnapon fel kell tá
madnia  halottaiból,  és  hirdetni  kell  az  ő
nevében a megtérést és a bűnöknek bocsánatát
minden nemzetek között...? Most tanúi vagytok
ezeknek a dolgoknak. Elmenvén tehát, az egész
világon hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek. Minden hatalom nekem ada
tott mennyen és a földön. És amint az Atya
küldött engem, én is úgy küldelek titeket. El
menvén tehát, tanítsatok minden nemzeteket,
tanítván őket megtartani mind, amiket paran
csoltam nektek. És  aki  hiszen,  üdvözül,  aki
pedig nem hiszen, elkárhozik.”

Nem  hiába  hittek,  immár  nem  voltak
egyedül. A keresztrefeszítés napja egyetlen
nap elsötétedése volt, hogy aztán a fényesség
minden  születendő  napok  számára  annál
hatalmasabban ragyogjon fel.

„...most titeket is szomorúság fog el, de
ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a
szívetek, és örömötöket senki sem veheti el
tőletek” (János 16,22)
(Folytatjuk) Kurfis Imre

Lhermitte: Az emmausi vacsora
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Előadásomban néhány olyan sajátosságot
fogok  említeni,  amelyek  nem  egészen
köztudottak, vagy netalántán nem is jól
tudjuk őket.

Mindenekelőtt azt érdemes megem
líteni,  hogy  a  Tízparancsolat  elnevezés
nincs a Bibliában. A 2Mózes 34,28ban azt
olvassuk, hogy „tíz ige”. Dekalógus gö
rögül és latinosan (a deka tizet jelent), és
feltehetően egy kombináció következtében
alakult ki a Tízparancsolat elnevezés. A
gazdag ifjú történetében Jézus azt mondja
a gazdag ifjúnak, hogy tartsd meg a pa
rancsolatokat, és itt valójában a Tízparan
csolatot –   különösen  is annak második
kőtábláját – idézi (Máté 19,1819). Ez ter
mészetesen nem azt jelenti, hogy rosszul
használjuk  a  Tízparancsolat  kifejezést,
hanem csak jeleztem, hogy az elnevezés
egy ilyen kombináció eredménye.

A következő probléma abból adódik,
hogy a tíz igét megjelöli ugyan a Szentírás,
de nincs megszámozva a Bibliában, és a két
kőtáblára való elrendezés is az egyháztörténet
során alakult ki. A zsidó számozás – éppen
amiatt, hogy nem parancsolatokról, hanem tíz
igéről van szó – az első parancsolatnak csak
azt a részt veszi, hogy „Én, az Úr, vagyok a te
Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom föld
jéről, a szolgaság házából.” Itt pontot tesz, és
a második parancsolatot, hogy „Ne legyenek
néked idegen isteneid énelőttem, ne csinálj
magadnak faragott képet…”, összevonja. A
harmadiktól kezdve ezután a mi református
felosztásunkkal együtt halad. Ezt azért teheti
meg a zsidóság, mert  – ahogy mondtam –
nem is parancsolatnak veszi, hanem tíz igé
nek. Csak a mi kedvünkért mondja Tízparan
csolatnak, ha beszélünk erről.

A Krisztus utáni V. században Augustinus
egyházatya a két kőtáblára – a szent számok
nak  a  figyelembevételével  –  három  és  hét
parancsolatot írt föl. A hármas szám a Szent
háromság  Istenre  utal,  a  hetes  szám  pedig
szintén az isteni teljességre, a szent teljességre.
Így ahhoz, hogy a két kőtáblán kijöjjön a hár
mas és a hetes szám, az utolsó parancsolatot
szét kellett osztani, és a kilencedik parancso
latot a Mózes 5. könyve 5. fejezete alapján
úgy bontotta, hogy „Ne kívánd a te felebará
todnak feleségét.” (Ugyanis a Tízparancsolat
két helyen szerepel a Szentírásban – mint tud
juk –, a 2Mózes 20ban és az 5Mózes 5ben,
és  ebben  a  tizedik  parancsolatnál  fel  van

cserélve a sorrend, meg egyébként a negyedik
parancsolat  magyarázatában  is  vannak  bi
zonyos eltérések. Tehát „Ne kívánd a te fele
barátod feleségét”– kilencedik, aztán a tizedik:
„Ne kívánd a te felebarátod házát…” stb.

A reformáció idején Luther Márton meg
tartotta  ezt  az  elrendezést,  azzal  a  különb
séggel viszont, hogy ő a 2Mózes 20nak a szö
vegét vette alapul, ahol a kilencedik paran
csolatnál  föl  van  cserélve  a  sorrend:  „Ne
kívánd a te felebarátod házát.”, és a tizedik:
„Ne kívánd a te felebarátod feleségét, se szol
gáját, se szolgálóleányát…” stb.

A kálvini reformáció számára külön fon
tos volt, hogy hangsúly kerüljön arra, hogy ne
legyenek képek, szobrok a templomban, tehát
második parancsolatként a „Ne csinálj ma
gadnak faragott képet…” parancsolat követ
kezett. Így a Tízparancsolatban a „Ne kívánd”
egész sora a tizedik parancsolatban szerepel a
mi számozásunk szerint.

A számozásról beszéltem, de természete
sen nem folytatunk számháborút, ennek nem
tulajdonítunk  túl  nagy  jelentőséget, mert  a
szöveg mindegyik felekezetnél tulajdonkép
pen ugyanaz, csupán azért kell ezzel tisztában
lennünk, hogy ökumenikus alkalmakon, vagy
felekezetközi  párbeszédben  ne  számokat
mondjunk, amikor a Tízparancsolatot idéz
zük, mert ez egy kis zavart okozhat, hanem
sokkal inkább idézzük magát a parancsolatot.

Egy harmadik  félreértésforrás, hogy a

Tízparancsolat egyes szám második sze
mélyben szól. Ezt a XXI. század embere
könnyen  úgy  értelmezheti,  hogy  ez  az
egyéneket szólítja meg. Ebben sok igazság
van, mert mindnyájunk számára személye
sen is szól ez a parancsolat: „Én az Úr, va
gyok a te Istened…”. A mai gondolkodá
sunknak viszont van egy nagy zsákutcája:
a személyességet mi összetévesztjük az in
dividualizmussal. A XXI. század egy indi
vidualista század, ahol mindenki azt gon
dolja, azt csinálok, amit akarok. A bibliai
gondolkodáshoz  visszamenve,  látnunk
kell,  hogy  ott  egy  közösségi  személyi
ségről van szó, azaz kollektív személyi
ségről – Izráel népéről. Isten partnere, Isten
szövetséges társa a választott nép. Velük
kötött  szövetséget a Sínaihegyen,  ilyen
értelemben a Tízparancsolat egy szövet
ségnek a dokumentuma. Isten kapcsolatot
akar  tartani  egy  néppel.  Tudjuk,  hogy  a
szövetség ládájában őrizték ezt a két kő

táblát, ami már nem az eredeti volt, hanem amit
Mózes újraírt, miután már a kezdeteknél lát
szott, hogy a nép nem igazán fogja megtartani
ezt a szövetséget. A szövetséget fordíthatnánk
ma  úgy,  hogy  szerződés,  melynek  meg
tartásához Isten közösségi ígéreteket fűzött.

Az újszövetségi Isten népe, az egyház,
önmagára  is  értelmezi  közösségileg  a Tíz
parancsolatot. Nem kisajátítjuk, mintha egye
dül a mienk lenne (sajnos az egyháztörténet
során erre is megvolt a kísértés), hanem ma
gunkat is beleértjük abba a szövetségbe, ame
lyet  Isten  először  a  zsidó  néppel,  aztán  a
Krisztusban minden néppel kötött. Ahogy Pál
apostol mondja a Római levélben: a vad olajfa
ágait – a pogányok gyülekezetét – Isten be
oltotta  a  szent  tőbe  és  gyökerekbe,  ilyen
értelemben közös örökségünk a Tízparancso
lat. A református teológia ezért az egyházat
nem is pünkösdtől eredezteti – ez  is egyik
sajátosságunk –, hanem ahogy a Heidelbergi
Káté 54. kérdése mondja: a világ kezdetétől
annak végéig gyűjti egybe Isten az Ő népét.

Ennek  a  kollektív  szemléletnek  majd
különösen  egy  olyan  parancsolatnál  lesz
jelentősége, amit szintén félre szoktunk érteni:
„Tisztelt  atyádat  és  anyádat,  hogy  hosszú
ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Is
tened ád tenéked”. Az általános félreértés az,
hogy ez a hosszú élet titka. Aki tiszteli apját
és anyját, az 102 éves korában hal meg. Nem
erről van szó, noha bizonyos, hogy a paran
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csolatok megtartása az életminőségünkre is
kihatással van. Isten annak a népnek ígér itt
jövőt, amelyik belegyökerezik tisztelettel az
atyák és anyák hagyományába. Vagyis melyik
népnek van jövője? Amelyik ismeri a múltját.
Azaz a gyökértelenség szétszaggatja a nem
zedékek közötti kapcsolatot, és jövőtlen je
lenre kárhoztatja a nemzedékeket. Erre megint
azért érdemes figyelni, mert a mi mostani ko
runkat különösképpen fenyegeti ez a veszély
minden oldalról. Régebben a múltat végképp
eltöröltük, legalábbis próbáltuk, de más oldal
ról is, a közösségi identitásokat igyekeznek
gyöngíteni.

Ha már az ötödik parancsolatot említet
tem, akkor hadd hívjam fel a figyelmet arra is,
hogy a „tisztelni” ige a héber nyelvben hordoz
olyan  jelentést  is,  hogy  „súlyosnak  lenni”,
tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy
azzal tisztelem az idősebb embereket, hogy
megemelem a  kalapom mélyen,  hanem az
idősebb nemzedékről való gondoskodás terhét
is a munkaképes fiakra és lányokra terheli ez
a parancsolat. Általánosabb értelemben min
den nemzedék örökséget vesz át és örökséget
hagy. Minden nemzedék egy „kötőjel”. Nem
velünk kezdődik a történelem, és reméljük,
hogy nem is velünk végződik.

Persze megszólal ebben az atyák és anyák
felelőssége is, hogy ők mit hagynak örökül a
későbbi korszakokra. A második parancsolat
ra gondoljunk, hogy mennyire így szemléli a
nemzedékek kapcsolatát a Tízparancsolat. A
második  parancsolatnak  az  a  vége,  hogy
„megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, har
mad és negyediziglen…”. Ezt azt hiszem sok
szorosan átéltük mi magyarok a történelmünk
során,  tudniillik  az  Isten  törvényét  áthágó
nemzedék mindig súlyos örökséget hagy az
utókorra. És az utókor erről nem tehet. Mint
ahogy az adósságot is sajnos úgy örököljük,
hogy ma minden megszületett kisbabának a
pólyája mellé odateszik az államadósságot,
akkor is, ha abból egy fillért sem költött el. De
nemcsak ilyen adósságról van szó, hanem sok
másról is. Amit elront egy nemzedék, akkor
annak következményeit kéthárom nemzedék
is viseli. Milyen csodálatos ugyanakkor, hogy
az Isten kegyelme a végtelenség felé tárul ki:
„irgalmasságot cselekszem ezeriziglen…”. Ez
már  szinte  beláthatatlan. Az  „ezer”  –  az  a
megszámlálhatatlanul sok. (Ezért nem szabad

a bibliai számszimbolikát a mai számrendsze
rünk szerint szó szerint venni. Amikor ezerről
van szó, vagy ötezerről, akkor ott olyan so
kaságról van szó, amit nem érdemes számol
gatni, mert olyan sokan voltak.)

Ez a  távlatos gondolkodás ugyanakkor
megszólítja az egyént is, mégpedig személye
sen. Tessék megfigyelni, hogy milyen csodá
latos a Tízparancsolatban az, hogy egy „énte”
viszonyt tételez föl. Ilyen értelemben jogos a
„parancsolat” kifejezés, mert nem csak „tör
vényt” ad az Isten. A törvény az általános.
Mindenkire vonatkozik. Ha akarom, beleér
tem magam, ha akarom, nem. A parancsolat
személyes. Az apa szól a fiának, parancsol
valamit. A mi Istenünk nem egy személytelen
erő, vagy energia, hanem egy olyan „ÉN”, egy
személyes Isten, akivel szemben én magam is
megszólított, felelős, cselekvő partner vagyok.
Mit jelen az, hogy felelős? Akitől feleletet vár
nak.  Ez  a  magyarban  is  ilyen  értelemben
kapcsolódik össze. A Tízparancsolat tehát fe
lelősségre,  egy  kapcsolatra,  egy  viszonyra
utal. Nem eszközök vagyunk az Isten kezé
ben. Nem helyes, amikor azt mondják, hogy
eszköz vagy az Isten kezében. Persze lehet ezt
jól érteni, hogy Isten fogja a kezében a kala
pácsnyelet,  de  azért  mi  nem  kalapács  va
gyunk,  hanem  felelős  személyiségek,  akik
éppen azáltal vagyunk felelősek, hogy meg
szólít bennünket az Isten, és mi felelhetünk.
Arra méltatott minket Isten, hogy nevünkön
szólítson. Hogy mindnyájan igazi énné, sze
mélyiséggé  váljunk.  Ez  a  Tízparancsolat
egyik titka, de mondhatnám, hogy az egyház
titka is. Egyszerre tud kollektíven, közösség
ben gondolkodni, és egyszerre tud egészen
személyes lenni.

(Csak zárójelben jegyzem meg – ez már
nem a Tízparancsolathoz tartozik közvetlenül
–, hogy a keresztyénség nagy és óriási lehe
tőségét én éppen ebben látom, és ezt nem sza
bad  elhagynunk  és  elengednünk.  Vannak
vallások, társadalmak, melyek kollektív mó
don gondolkoznak, ahol az egyén nem sokat
számít. Ott az a lényeg, hogy a törvény be
legyen tartva. Az iszlám egy ilyen vallás. A mi
gondolkodásunk egy individuális gondolko
zás, hogy „te”. Ez odáig mehet, hogy ez neked
jár. A reklámok erről szólnak. Mikörülöttünk
forog a világ, de tudjuk, hogy nem így mű
ködik azért mégsem a világ. A keresztyénség

talán  az  egyetlen,  amelyik  ezt  úgy  tudja
összekapcsolni, hogy én úgy vagyok egyszer
re egy közösségnek, egy kollektív „én”nek,
vagy „te”nek a tagja, hogy ugyanakkor benne
megvan az én személyes felelősségem is.)

Egy további nyelvi, nyelvtani sajátosságra
hívom fel a figyelmet. A magyar nyelvben a
Tízparancsolat fölszólító módban, mégpedig
tiltó formában jelenik meg, „ne tedd”: ne lopj,
ne  paráználkodj  stb. A  héber  nyelvben  ez
inkább  egy  nyomatékosító  kijelentés,  amit
nehéz lefordítani magyarra, így lehetne pon
tosítani, hogy : „te nem lopsz”, „te nem paráz
nálkodsz”, „te nem ölsz”. És érdekes, hogy
ehhez nincs is semmiféle magyarázat. Miért
nem? Azért, mert „Én azt mondtam”. Az an
golul esetleg tudók számára mondom, hogy
ott a Tízparancsolatot egy ilyen színezett jö
vőidejű  igealakkal  fordították  le:  „te  nem
fogsz ölni”, „nem fogsz lopni”, „nem fogsz
hamis tanúbizonyságot tenni”. Talán emlék
szünk rá gyerekkorunkból, pláne hogyha szi
gorúbb szüleink voltak, hogy ha azt mondta
édesapánk vagy az édesanyánk, hogy kisfiam,
kislányom, ne menj el sehova itthonról, akkor
ez azt jelentette, hogy ott még volt egy kis
alkudozási lehetőség, hátha el lehet menni,
még könyörgök, vagy  sírok egy kicsit. De
amikor azt mondta az édesapánk, hogy nem
mész sehova, akkor tudtuk, hogy itt be van fe
jezve az ügy. Azt mondhatnám, hogy a Tíz
parancsolat ilyen módon zárja rövidre a dol
gokat. Ezt a komolyan veendő nyelvezetet
használja. Isten mond valamit, és nem is kell
megindokolnia. Miért nem ölsz? Azért mert
ezt mondta. Mert nem érdemes. Ezért a leg
főbb parancsolathoz sem ígéret, sem magya
rázat nem is fűződik. Miért ne ölj? Ez nem
kérdés. Nemrég elhunyt kedves kollegám, ál
dott emlékű Nagy István professzor szokta
mondani  diákjainak,  amikor megkérdezték
tőle, hogy „professzor úr, ez kötelező”?, akkor
azt válaszolta: „ez nem kötelező, ez eviden
cia”. Az evidenciáról nem vitatkozunk, hanem
belátjuk, hogy valami úgy van, ahogy van.
Kétszer kettő az négy, ezen még a matemati
kusok se vitatkoznak. Az evidencia egyébként
ezt is jelenti, hogy ha szó szerint lefordítjuk (a
„video” is benne van), hogy a belátásra épül.

A Tízparancsolat bizonyos szempontból
belátható  igazságokat  is  kimond. Nem  azt
mondom, hogy racionálisan is lehet igazolni,
mert  azt nem, de be  lehet  látni, hogy nem
érdemes  áthágni.  Hogy  annak mindig  van
következménye.  Itt  látjuk  azt,  hogy  a Tíz
parancsolat, mint külső  törvény akkor  lesz
igazán evidenciává, hogyha a bennünk lévő
belső törvénnyel, a lelkiismeretünkkel össz
hangban működik. Ezt a belső törvényt lelki
ismeretnek nevezzük. Kálvin János azt mond
ja, hogy mind a két törvényre szükség van, az
egyházban is, meg a világban is: a külsőre is,
meg a belsőre is. Belátható könnyen, hogy ha
csak külső törvényt nézünk, akkor azt akár
formálisan is be lehet tartani. Sőt ott az ember
a kiskapukat keresi. Meddig mehetek el? –
kérdezik a fiatalok. Meddig nem paráznaság
a paráznaság? Figyeljük meg, hogy az Úr Jé
zus ezt megfordította, és azt mondta, hogy ez
már belül dől el, a szívedben. Tehát nem az a
kérdés, hogy meddig mehetsz el, hanem
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hogy milyen irányba mész. A rossz irányba már
az első lépés is rossz. Lehet, hogy nem jutottál
el a  szakadékig, de a  rossz  irányba  tetted a
lépést, tehát nem érdemes arra menni. Ha for
málisan nézem a dolgot, hogy ne ölj, akkor azt
mondhatom, hogy hát félholtra vertem valakit,
de még nem öltem meg, akkor nem hágtam át
a Tízparancsolatot. Érdekes módon a jogban ez
néha számít is, mert a gyilkossági kísérlet nem
azonos a gyilkosság elkövetésével. De ez a jog
a törvénynek a külső része. Jézus a Hegyi Be
szédben az evidenciát mutatja be. Azt mondja,
hogy nem az a kérdés, hogy meddig mehetsz
el, hanem hogy milyen irány
ba  mész,  hogy  a  szívedben
milyen irány alakul ki.

Ezért mondhatom, testvé
rek, hogy a Tízparancsolat in
kább  útjelző,  irányjelző,  és
nem kerítés. A kerítés azt je
lenti, hogy valami  tiltás van
benne. Egy cseh származású
professzor  (Jan Milič Loch
man) Tízparancsolat magyará
zata  „A  szabadság  útjelzői”
címen  jelent meg magyarul.
Nekem tetszik ez a cím, mert
valóban azt a szabadságot mu
tatja be, hogy amikor az em
ber az Isten útján jár, szabadon
közlekedhet, úgy mint ahogy
a vonat a sínen futhat. Ha on
nan leemelik, akkor megállt.
Ezért a tiltó forma nem annyit
jelent, hogy megnyugodjak, hogy nem tettem
semmi rosszat.

Érdekes módon református hitvallásunk, a
Heidelbergi Káté, amikor magyarázza a Tíz
parancsolatot, akkor mindig két kérdést tesz föl:
Az egyik kérdés, hogy mit tilt meg Isten ebben
a parancsolatban? Ezt látnunk kell, hogy van
azért  olyan,  hogy  Isten megtilt  dolgokat. A
másik azonban így hangzik: mit kíván meg
Isten, illetve mit parancsol meg Isten ebben a
parancsolatban? Tehát bármennyire is negatív
formában vannak  a  parancsolatok,  hogy ne
tedd, ne ölj, ne paráználkodj stb., ez nem azt je
lenti,  hogy  csak  tiltás  van  benne,  hanem  –
ahogy mondtam – az evidencia. Éppen ezért
mondja Kálvin János, hogy az Isten törvénye
tiltás, fék és zabla is. Utaltam rá, hogy ő a külső
és a belső törvényt is fontosnak tartotta. Gon
doljunk arra, hogy csak külső törvénnyel nem
lehet kormányozni se egy országot, se egy egy
házat, semmit, mert nem lehet mindenki mellé
egy rendőrt állítani, tehát a belső törvénynek
kell igazán működni ahhoz, ha komolyan akar
juk venni a Tízparancsolatot, hogy miért nem
teszek valami, vagy miért teszek valamit. „Az
én  vezérem  bensőmből  vezérel”  –  mondja
József Attila nagyon szépen, de Kálvin hoz
záteszi, hogy mind az egyházban, mind a világ
ban azért  szükség van a külső  törvényre  is.
Miért? Mert bűnösök vagyunk. Mert az ember
természeténél fogva mindig a kiskapukat ke
resi. Hogy lehet kijátszani, vagy hogy lehet úgy
elkövetni valamit, hogy ne vegyék észre. Ép
pen ezért az egyházban is, meg a világban is
szükség van a külső törvényre. Az európai jog
rend nemcsak a római jogra épít, hanem a Tíz
parancsolatra is, hiszen gondoljuk végig, hogy

a Tízparancsolatnak alig van olyan része – az
első négy parancsolatot kivéve –, amely valami
módon ne kapcsolódna a társadalmi igazsá
gossághoz és jogrendhez is.

Ezért mondja Kálvin, hogy a törvény hár
mas funkciót tölt be, és mindegyikhez egy ha
sonlatot is fűz. Azt mondja, hogy tükör, fék és
zabla és ösztöke. Tükör, mert elénk állítja azt,
hogy bizony ha megvizsgáljuk azt, hogy Isten
nek minden parancsolatát megtartottuke, vagy
ha  egy  ellen vétkeztünk, már  akkor méltók
vagyunk a halálra, ez az Ószövetségből vilá
gosan kiderül.

Tükör, amelyben meglátjuk, hogy a kap
csolataink rendezetlenek. A Tízparancsolat két
kőtáblája fölfele és vízszintes irányban is mutat.
Istennel kapcsolatban is  elmondja , hogy mivel
tartozunk,de a felebarátainkkal kapcsolatban is.
De nyugodtan mondhatjuk, hogy önmagunkkal
szemben is, és a teremtett világgal, ami alánk
rendeltetett. Kapcsolatban vagyunk, és a kap
csolataink romlanak meg. Ezért foglalja össze
Jézus azzal, hogy „Szeresd az Urat, a te Istene
det, szeresd felebarátodat, mint magadat.” Ez
egy viszonyrendszer. Ez fog minket kézen ve
zetni a Krisztus keresztjéhez, aki nem azért jött,
hogy eltörölje a törvényt, de magára vette a tör
vény átkát, és tökéletesen be is töltötte Isten
törvényét, mert úgy szeretett, hogy önmagát
adta. Kálvin genfi istentiszteletén minden isten
tisztelet előtt fölolvasták a Tízparancsolatot.
Utána következett a bűnvalló imádság. Mert ez
mutatta, hogy saját erőnkből Isten ítélőszéke
előtt meg nem állhatunk.

A Tízparancsolat fék és zabla is a lovak
szájában – ez is Kálvin kifejezése –, amelyik
az öntörvényű embernek gátat szab. Mi ugyan
is a bűnesetkor – ha jól értjük a bűneset leírását
– nem az almából szakítottunk (az egészséges
gyümölcs, abból együnk minél többet), nem is
a tudás fájáról (diákjaimat szoktam biztatni,
hogy abból is egyenek nyugodtan, semmi ba
juk nem lesz  tőle), hanem a  jó és a gonosz
tudásnak a fájáról. Vagyis mit vett a kezébe az
ember? Hogy ő dönti el, hogy mi a jó, és mi a
rossz. Ebből van a legtöbb baj. Mindenki jót
akar. Ezért olyan pokol ez a világ. Pál apostol
azt mondja, hogy éppen a bűn miatt adta Isten
a törvényt. Ha egy hatos útkereszteződésben
mindenki maga dönti el, hogy mikor mehet,

akkor előbbutóbb abból nagy karambol lesz,
tömegszerencsétlenség. De ugyanez van a lélek
és az erkölcs világában is. A fék nélküli autó a
szerencsétlenségek biztos forrása. Tehát Isten
azért adja a törvényt, mert mi magunk akartuk
a kezünkbe venni annak az eldöntését, hogy mi
a jó, és mi a rossz. Isten azért adja, hogy ez fék
legyen. A világi törvény is ezért Isten szolgája.
Így mondja Pál apostol, az államot így nevezi,
hogy „Isten szolgája ő a te javadra”. Ha betölti
a törvényt, ha jó törvényeket hoz. Ha védi a
közösséget, védi az életet, akkor az Isten tör
vényének tesz eleget, és ezzel Istent szolgálja,

de ehhez az kell, hogy a jókat
jutalmazza, és a gonoszokat
büntesse, és ne fordítva, mert
akkor azt az államot már más
nak hívják.

Harmadszor azt mondja
Kálvin, hogy a Tízparancsolat
nemcsak  visszatart,  hanem
ösztönöz  is.  Irányt  mutat,
mégpedig  a  két  kőtábla  két
irányt: Isten megismerésére, a
vele való kapcsolatra, az isten
tiszteletre éppúgy vonatkozik,
mint a felebarátaink iránti sze
retetre.  Amikor  világi  em
berek néha  a Tízparancsolatra
hivatkoznak, kérdés, hogy va
jon melyik részére hivatkoz
nak? Mert az azzal kezdődik,
hogy „Én, az Úr, vagyok a te
Istened…”.Ha erre hivatkoz

nak, akkor jó a Tízparancsolat, de ha csak úgy
kimazsolázunk belőle egykettőt, és azt mond
juk, hogy persze lopni nem szabad, de azért
paráználkodhatunk nyugodtan, meg hamis ta
núbizonyságot is tehetünk (mert a sajtó erről
szól), ez már nem a Tízparancsolat. A tíz az tíz!
Mint a tíz ujjunk. Nem az a lényege, hogy min
dent felsorol, vagy konkrét utasításokat ad a
Tízparancsolat, hanem az, hogy bemutatja az
irányt. A tájékozódást. Isten az Ő gyermekeit a
Szentlelkével, meg az Igéjével is vezeti, de úgy,
hogy az útkereszteződéseknél táblákat is helyez
el. Ha egy komolyabb háztartási gépet vásáro
lunk, akkor adnak hozzá egy használati, keze
lési útmutatást, ami néha komoly megértési
problémákat okoz. Az élet egy elég bonyolult
dolog, ezért az Úristen a Sínaihegyen adott
hozzá egy általános használati utasítást. Ezt ve
gyük komolyan, és vetessük komolyan a gyer
mekeinkkel is!

Az a csodálatos, hogy ezek az útjelző
táblák a mai élet útvesztőiben is hiteles és
biztos jelzéseket adnak. Mutatja először is,
hogy  Isten  szereti  a  szabadságot.  Hogy
kezdődik  a  Tízparancsolat?  „Kihoztalak
Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.”
Nem szereti a szolgaságot, nem szereti azt,
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hogy egyik ember rálép a másik ember nya
kára. De mutatja, hogy a család, a szülőgyer
mek,  a  férfinő  kapcsolat  minden  közös
ségnek a fundamentuma. Vagy gondolunke
arra, hogy a szombattörvény a munka és a pi
henés világán túl még az ökológiai kérdéseket
is érinti, hiszen Izraelben még a termőföldre
is kihatott a szombatév. Hadd mondjam el,
hogy néhány évtizeddel ezelőtt az Egyesült
Államokban azzal szembesült a mezőgazda
ság, hogy a túl intenzív termelés, a műtrágya
és egyéb okok miatt egy bizonyos idő után
visszaesett a termésátlag. Foglalkozott ezzel a
szenátus is, melyben vannak déli, keresztyén,
hitüket komolyan vevő főként baptisták, és az
egyik szenátor elmondta, hogy ki kéne pró
bálni  azt,  ami  a Bibliában  van:  azaz  hogy
hétévenként a földet is meg kell pihentetni. És
nem hinnénk el, végül ez oldotta meg a prob
lémát. A természet túl intenzív kizsákmányo
lása előbbutóbb visszaüt. De miről is van szó
a Tízparancsolatban? Hogy még az állataid
nak is adjál szombatot, mert azoknak is szük
ségük van a pihenésre. Meg a földnek is. És a
rabszolgának is, mert emlékezz rá, hogy rab
szolga voltál Egyiptom földjén, ott nem tart
hattad meg a  szombatot. A kizsákmányoló
munkával szemben a Tízparancsolat a megál
dott időt helyezi előtérbe. Milyen csodálatos
és  mennyire  mai  dolog  ez! Mennyire  ko
molyan kéne vennünk, hogy úgy  indulunk
hétfőn a munkába, hogy ott van mögöttünk a

megáldott idő, amit az Istennel töltöttünk.
Annál hosszabb az etika a parancsola

tokhoz, minél rövidebb a parancsolat. A „Ne
ölj”höz egy bioetikai, orvosetikai probléma
egész sora társul. Emellett olyan társadalom
etikai  problémák, mint  az  önpusztító  élet
forma, vagy az öngyilkosság, vagy a háború.
Ezek nagyon aktuális dolgok. A „Ne lopj”
hoz a gazdaságetika minden kérdése hozzá
kapcsolódik, a pénzügyi dolgoktól kezdve. A
„Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbi
zonyságot”hoz hozzátartozik az egész mé
diaetika, a beszéd, a kommunikáció etikája.
Mert a beszédünk is erkölcsi téma, ahogy Ja
kab apostol mondja, bizony olyan, mint a tűz.
Egy kicsi lánggal föl lehet egy egész erdőt
gyújtani. Ahogy a bevezetésben említettem,
sajnos ezekről nem szólhattam, de a Tízparan
csolat arra emlékeztet, hogy ezek a területek
mind  kapcsolatban  vannak  Istennel,  és  az
egyéni bűnök mellett rávilágítanak strukturális
és korszakos bűnökre is. Ezt csak röviden em
lítem. Mi az egyházban sajnos a bűnt mindig
személyes viszonylatban értjük. Az én bűnöm,
az én mulasztásom stb. A Szentírás tud arról,
hogy vannak bűnös struktúrák is. Amikor ma
ga a rendszer bűnös. Egy háborúra gondol
junk. A „Ne ölj” az életben érvényes, de a
katonának, akit besoroztak, ha a parancs úgy
szól, akkor ki kell oldania a bombát, vagy le
kell lőni az ellenséget. Maga a struktúra olyan,
ami bedarálja az egyént. Tehát a keresztyén eti

kának éppen ezért a korporatív személyiséghez,
a  néphez,  egyházhoz,  politikai  és  gazdasági
döntéshozókhoz is van üzenete. Ez korunknak
a nagy fölfedezése, hogy a Tízparancsolat nem
csak ebben az „énte” viszonyban szól.

Befejezem azzal, hogy a thesszalonikai
levélben Pál apostol az utolsó időkről szólván
az  Antikrisztust  úgy  jellemzi,  mint  a  tör
vénytelenség  emberét(2Thessz  2,3). A  tör
vénytelenség  embere  a  nyilvánvaló  káoszt
jelenti, amikor minden irányból zöldre van ál
lítva a lámpa, mindenkinek mindent szabad.
Azt mondja,  hogy vele  szemben ott  van  a
nagy  „visszatartó”(2Thessz  2,6).  Sokat  vi
tatkoztak azon, hogy mi a visszatartó. Én Kál
vinnal együtt azt vallom, hogy ez az állam. A
hatalom. Aminek Pál apostol fizikai és pozi
tív etikai funkciót is ad, mandátumot, hogy
tartsa vissza azt, ami rossz, ami káros, ami
nyilvánvalóan  rossz,  a  hatalomnak  az  esz
közével, a kardnak az eszközével (Róma 13).
Igen, van ilyen megbízatása az isteni feladatát
komolyan vevő államnak. A keresztyén gyüle
kezeteknek pedig folyamatosan könyörögniük
kell azért, hogy a mindenkori hatalom ezt az
erkölcsi funkcióját betölthesse, és csendes és
nyugodalmas életet élhessünk istenfélelem
mel és megelégedéssel, tartassanak könyörgé
sek  királyokért,  felsőbb  hatalmasságokért,
törvényhozókért, hogy olyan törvények szü
lessenek, amelyek az életünket védik, és a
jövőnket biztosítják(1Tim 2,4).

Az, hogy „semmi dolgot se tégy” a he
tedik  napon,  ez  a  munkára  vonatkozik:
„semmiféle munkát ne végezz azon”, így
van  az  új  fordításban. A  papok  is  meg
szegték a szombatot, mert áldozatot mutat
tak be, amihez le kellett vágni az állatot, de
nem vétkeztek. Nyilvánvaló tehát, hogy a
megpihenés volt a lényege, sőt ha figyelünk
erre  a  parancsolatra, milyen  gyönyörűen
van  megszerkesztve:  „Megemlékezzél  a
szombatnapról, hogy megszenteljed azt.”A
megemlékezésen és a megszentelésen van
a hangsúly. A megszentelt időről van szó. A
megszentelt  időből  lépek  ki  a  munkába.
Csak utána következik, hogy hat napon át
munkálkodjál. Isten előbb adja a szombat
parancsát, és utána a munka parancsát, mert
az élet  ritmusa az, hogy az  Istennel való
közösségből,  a  megszentelt  időből  lehet
kilépni a munkába, és akkor a munka nem
robottá,  és  nem kényszerré válik,  hanem
kreatív, azaz a teremtő Isten munkájának a
folytatásává válik, tudniillik azért emlékez
zél meg a szombatról, mert hat napon te
remtette  az  Úr  az  eget  és  a  földet,  és  a
hetedik napon megnyugodott. Nem azért,
mert  elfáradt,  hanem  megnyugodott,  és
Isten ebbe a nyugalomban akar részesíteni.

Gondolják  végig,  mit  mond  Jézus,
amikor a megfáradtakat és a megterhelteket
magához hívja? Azt mondja, hogy „Jöjjetek
énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok
és megterheltettetek, és én – tessék most ará
mul gondolkodni – sabbathot (szombatot)

adok nektek.” Jézus maga a szombat! Ezért
nem vagyunk szombatisták. Számunkra Jé
zus  a  szombat,  és  Ő  az  ura  ennek.  Az
Őbenne megtalált nyugalom és békesség ad
erőt  arra,  hogy  hat  napon  át  úgy  tudjak
munkálkodni, hogy az kreatív, azaz a  te
remtő Isten munkájának a folytatása legyen.
Mert ez viszont a mi kiváltságunk, hogy a
munka nem amolyan megállíthatatlan fo
gaskerék, ami forog, forog, forog, hanem
abban  van  ritmus.  Abban  benne  van  a
megszentelt idő és a munka.

Tessék  arra  emlékezni,  hogy  a  Jele
nések könyvében az Antikrisztus száma a
666. Milyen szám ez? Ami nem osztható
héttel. A hét az isteni teljesség, 6+1, ez a hét.
Hat napon át munkálkodj, hetedik nap ne
tégy semmi dolgot. Az Antikrisztus száma
pedig az, hogy robot, robot, robot. Kezdődik
elölről, hajts még többet, még többet! És
nincs  megállás.  Erre  vigyáznunk  kell. A
Krisztus száma nem a 666, az az Antikrisz
tusé. A Krisztus száma az, hogy jöjjetek én
hozzám,  bennem  megtaláljátok  a  szom
batot, nyugalmat, szombatot találtok a lel
keteknek, és ebből a szombatból ki  lehet
lépni,  és  lehet  dolgozni,  lehet  végezni  a
munkánkat. Mert mire emlékeztet a szom
bat? A Zsidókhoz írt levélben azt olvassuk,
hogy  az  Isten  nyugalmába  való  beme
netelre. Azt az időt, azt az eszkatológiai célt
jeleníti meg, amikor Isten lesz minden min
denekben. Amikor mindnyájunkat megpi
hentet majd. Az lesz az igazi szombat.

Egy, a szombatnapra vonatkozó kérdésre
az alábbi válasz hangzott el a professzor úrtól:

LUTHER MÁRTON

AZ ÜNNEPNAPOT
MEGSZENTELJED!

Itt először azt tanulom meg, hogy az ün
nepnap  nem  henyélésre,  vagy  testi
gyönyörökre  való,  hanem  hogy  azt
megszenteljük. De  nem mi  szenteljük
meg  cselekedeteinkkel  és  gondo
latainkkal (hiszen a mi cselekedeteink
nem szentek), hanem Isten Igéje. Csak
ez tiszta és szent egészen, ez szentel meg
mindent,  ami  csak  kapcsolatba  kerül
vele,  legyen  az  akár  idő,  vagy  hely,
személy, munka,  pihenés  stb. Mert  az
Ige szenteli meg a mi munkánkat. Pál
apostol  is  azt mondja,  hogy  az  Ige  és
imádság  szentel  meg  minden  teremt
ményt (I.Tim. 4:45). Ezért e parancso
latból  meg  kell  tanulnom,  hogy
ünnepnapon mindenek előtt Isten Igéjét
kell  hallgatnom  s  jól meggondolnom,
azután ugyanazon Ige által hálát adnom,
Istent  dicsőítenem  minden  jótéte
ményéért, s imádkozni magamért és az
egész világért. Az szenteli meg az ün
nepnapot, aki így ünnepel. Aki nem így
tesz,  botrányosabban  cselekszik,  mint
az, aki dolgozik ünnepnapon.

(Részlet Luther Márton:
Így imádkozzál! című írásából)
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Minden embernek van egy ter
mészetes vágya: szeretné látni mun
kája  gyümölcsét. Hogyne  szeretné
látni a kőműves a házat, amelyet ő
épített? Hogyne szeretné látni az író,
hogy  hányan  olvassák  a  könyvét?
Hogyne szeretné látni a tanár, hogy
mi lett a tanítványaiból? Természetes,
hogy mindegyik  szeretné. Ez  nem
hiúság, ez nem dicsekedés, ez ma
gától értetődő emberi vágy. Mindenki
azt szeretné, hogyha nem dolgoznék
hiába. Mai igénk is erről beszél, de
most  nem  olyanokról,  akik  mind
végig maguk vesznek részt alkotásuk
elkészítésében, mint például a kőmű
ves. Ő végig ott van a ház megépí
tésénél,  és  gyönyörködhet  benne,  amint  lé
pésről lépésre gyarapodik, szépül, tökéletese
dik kezének alkotása.

Az író némileg hasonlóan alkot, de már
nem egészen így. Ő megírja a könyvet vagy a
verseit, és ezzel az ő munkája be is fejeződik.
Rendes körülmények között a könyv elfoga
dása, majd végleges formába öntése és terjesz
tése már nem az író feladata, hanem a kiadóé –
már amennyire talál kiadót a munkájához. A
kiadó gondoskodik a könyv kinyomtatásáról,
majd terjesztéséről. Az író feladata tehát inkább
csak magvetésnek  nevezhető. Ahhoz,  hogy
abból a megírt alkotásból olvasott könyv le
gyen, rendes körülmények között még további
közreműködőkre van szükség, akik az elvetett
magot „öntözik”, végül pedig az olvasók azok,
akik  a  végső  simítást,  az  alkotás  (vagyis  a
magvetés)  értékelését  elvégzik  azzal,  hogy
széles körben olvassák az író munkájának a
gyümölcsét.

Részben a tanár is így végzi a szolgálatát:
ő is magvető. Az ő feladata, hogy tanítsa meg
a tanítványát a szükséges tudnivalókra. Hogy
aztán a tanítványa a tőle nyert tudását hogyan
tudja hasznosítani, az már nem tartozik a tanár
munkájához, vagyis a magvetéshez. A tanár a
legtöbb esetben nem is tudja, hogy mi lett az
egyes tanítványaiból, kiváló „mackós”, vagyis
páncélszekrényfeltörő bűnöző, ismeretlen, de
becsületes hivatalnok, vagy világhírnévre szert
tett feltaláló. Nagyon ritka eset, amikor meg
tudja, hogy mi lett valamelyik tanítványából,
de az már nem is tartozik az ő szolgálatához.
Az ő szolgálata a magvetés.

Ezeken a kiragadott példákon túl van va
laki,  aki határozottan a magvető  szolgálatát
végzi,  és  a  legértékesebb magot  veti:  Isten
Igéjét. Általában a lelkipásztorokat ismerjük az
Ige  hirdetőiként,  akik  erre  a  szolgálatra  tu
dományosan is ki vannak képezve, és foglal
kozásszerűen végzik  ezt  a munkát,  de  nem
szabad azt gondolnunk, hogy csak az ő felada
tuk az igehirdetés, és azt sem, hogy az Igét csak
szavakkal,  különösen  nem,  hogy  csak  szó
székről lehet és kell hirdetni. Kétségtelen, hogy

az igehirdetésnek ez a legelterjedtebb és ál
talánosan  ismert  formája. Az  Ige  hirdetője,
vagyis magvető kell hogy legyen minden hívő
ember, az igehirdetés formája pedig nemcsak a
szó lehet, mert annak több más formája is van:
betegek ápolása, szegények megsegítése, az
igehirdetés szolgálatának bármilyen formában
való támogatása, és természetesen maga a hívő
ember élete.

A világ legnagyobb erejű igehirdetője Pál
apostol volt. Ő volt Isten országának első szá
mú magvetője. Mivel őt jó beszédkészséggel
áldotta meg Isten, és jól beszélte a Római Biro
dalomban abban az időben széles körben elter
jedt  görög nyelvet,  ebből  természetszerűleg
adódik, hogy az ő magvető szolgálata elsősor
ban az Ige szóbeli hirdetéséből állt, de nem lett
volna teljes szolgálat, ha csak abból állt volna.
Hozzátartozott  például  a  szegények megse
gítése is. Missziói útjain, ahol már lelkileg erős
gyülekezetek alakultak, adományokat gyűjtött
a szegénysorban élő jeruzsálemi testvéreknek.
Szolgálatához tartozott az is, hogy amikor ige
hirdetéséért megverték, akkor nem szitkozó
dott, hanem a börtönben is Istent dicsérő éne
keket énekelt, mint például Filippiben, és a
börtönőr nem szóbeli igehirdetésének, hanem
e viselkedésének a hatására tért meg. Sokszor
megverték és üldözték Isten Igéjének a hirde
téséért, a Jézus Krisztusról szóló bizonyság
tételéért, amit ő Jézus iránti hűséggel vállalt. Ez
is hozzátartozott az ő igehirdetéséhez. Ez is
magvetés volt.

Pál valóban főként magvető volt. Csodá
latos, emberi értelemmel alig felfogható, hogy
milyen nagy területen hintette el a magot, ame
lyet  aztán  mások  „öntöztek”,  hogy  szárba
szökkenjen, és gyümölcsöt teremjen. Neki ez
volt a feladata, mert neki főként erre adott talen
tumokat Isten. Neki minél nagyobb területen el
kellett hintenie a magot, hogy az utána jövő
szolgáknak legyen mit öntözniük. Mint ahogy
a puszta földet hiába öntözi valaki, ha nincs
benne elvetett mag, az soha nem fog gyümöl
csöt teremni, a hitben vezetés és erősítés szol
gálatát is csak úgy lehet végezni, ha van kit

vezetni és erősíteni. Ehhez tehát fel
tétlenül szükség van megtért embe
rekre,  akiket  a  további  szolgák,  „a
kertészek” öntözhetnek, vagyis hitük
ben tovább vezethetnek és erősíthet
nek,  sőt  megőrizhetnek,  vagyis
először el kell vetni a magot. Nem
akarok értékrendet felállítani a szol
gálat különböző formái között, de az
kétségtelen, hogy időrendben a mag
vetés szolgálata az első.

Kedves Testvérem! Voltále már
magvető? Vagy talán még jobb, ha
így kérdezem: magvető vagye  ál
landóan?  Pál  apostol  attól  kezdve,
hogy a damaszkuszi úton találkozott
Jézussal, egész életében magvető lett.

Nem elégedett meg azzal, hogy ő találkozott az
élő Jézus Krisztussal, kényszerítést érzett arra,
hogy másokat is Jézushoz vezessen. Tudom,
Testvérem, hogy találkoztál már Jézussal, kü
lönben nem lennél itt. A kérdés most az, érzed
e a kényszerítést arra, hogy másokat is elvezess
hozzá. A hívő embernek, a Jézussal találkozott
embernek magvetővé, igehirdetővé kell válnia.
A Jézussal való találkozás nem a befejezése
valaminek, hanem a kezdete: a magvetés kez
dete. Hirdetned kell az Igét akkor is, ha nem
vagy lelkipásztor. 

A magvetés szolgálata, nem a lelkipász
torok kiváltsága. Ezt a szolgálatot minden hívő
embernek végeznie kell.  Igét  természetesen
nem csak szószékről lehet hirdetni. Személyes
beszélgetések,  bizonyságtételek  formájában
bárhol és bármikor lehet Igét hirdetni, sőt nem
csak szavakkal, de magával az életünkkel is
lehetünk igehirdetők. Van egy nagyon találó
megállapítás: a lelkipásztor üvegházban lakik,
vagyis a lelkipásztor nemcsak azzal hirdeti az
Igét, hogy a szószékről beszél a gyülekezethez,
hanem azzal is, ahogyan él. Hiába mondana
aranyszájú prédikációkat, ha az életvitelével
nem a tiszta magot vetné el.

Volt egy lelkipásztor testvérem, aki Hol
landiában tanult, és kitűnő prédikációkat mon
dott vasárnaponként, szolgálatának gyümölcse
mégis az lett, hogy amikor Isten magához szólí
totta, összesen négyen vettek részt a templom
ban a búcsúztatásán, tehát az a négy testvér volt
szolgálatának – vagy lehet, hogy nem is az ő
szolgálatának – a gyümölcse. Egy másik lelki
pásztor testvéremmel együtt jártam teológiára.
Szegény nem volt valami nagy tehetség, sem a
héber betűk,  sem a dogmatikai  tételek nem
akartak a fejébe menni. Amikor egyszer náluk
jártam a gyülekezetében, zsúfolásig tele volt a
templom – az életével végzett magvetés gyü
mölcseként. Nem baj, Testvérem, ha nem vagy
aranyszájú Szent János, hirdesd úgy az Igét,
ahogy a mi Urunk ahhoz neked talentumokat
adott, de soha ne csüggedj el a magvetésben!

Korinthusban Pál ültetett, majd Apollós
öntözött. Ez azt jelenti, hogy Pál volt a magvető

„Én ültettem, Apollós öntözött, de a növekedést Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem
csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához
méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott
kegyelem szerint mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá,
mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus!” (1Kor 3,611)
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és Apollós a kertész. Miután Pál megalapí
totta  a  gyülekezetet,  nem  tudott  ott ma
radni, mert neki Isten azt a feladatot ren
delte, hogy minél több helyen hintse el a
magot, gyülekezeteket alapítson, amelye
ket majd mások, „a kertészek” gondoznak
tovább.  Az  elvetett  mag  magától  kikel
ugyan, de aztán gondozni kell. Amikor fa
lusi lelkipásztor voltam, gondosan be kel
lett illesztenem az időmbe a kukoricaföl
dem kapálását, kertemben a gyümölcsfák
megmetszését,  majd  a  gyümölcs  lesze
dését. A föld nem kapálódik meg magától,
a gyümölcs nem sétál le magától a fáról.

Éppen így a gyülekezetben is szükség
van  kertészekre,  akik  a  kikelt  magot,  a
megtért embereket gondozzák. Ez – az Ige
hirdetése mellett – elsősorban a gyülekezeti
lelkipásztor  feladata,  és  semmivel  sem el
hanyagolhatóbb, mint maga a magvetés. A
nagy ébredési időkben sokan megtértek, de
sajnos sokan el is kallódtak, mert a gyüle
kezetükben  nem  folyt  megfelelő  kertészi
munka, nem volt öntözés, márpedig ha kikel
a palánta a földből, azt öntözni kell. Termé
szetesen az öntözés sem csak a gyülekezeti
lelkipásztor feladata. Mindnyájan, akik már
találkoztunk Jézussal, nemcsak magvetők, de
kertészek is kell hogy legyünk, tehát nemcsak
ültetnünk, hanem öntöznünk is kell.

Testvérem!  Hogy  szoktál  öntözni?
Hogy tartod a kapcsolatot hívő testvéreid
del? Ha valamelyik testvér elcsügged, van
e hozzá a Lélek világosságával szóló erő
sítő szavad? Ha gyász szakad rá, vane időd
arra,  hogy  vigasztald?  Ha  éhezik,  meg
tudode osztani vele a kenyeredet? Ha sza
kadék felé viszik a léptei, meg tudode fog
ni a kezét, hogy visszatartsd? Ha csapás éri
az életben, tudsze nyújtani neki valami
lyen formában segítséget? Ne felejtsd el,
nekünk, hitben járó Krisztuskövetőknek
nemcsak  magvetőknek,  hanem  kerté

szeknek is kell lennünk, nem
csak „a hitetlenek”  felé van
szolgálatunk,  hanem  hívő
testvéreink felé is, mert lehet,
hogy  a  hívő  ember  is meg
szomjazik,  sőt  kiszárad,  és
akkor  már  ő  sem  tud  mag
vető lenni. Tehát nagyon fon
tos  feladat  egymás  állandó
erősítése,  támogatása  mind
hitében,  mind  mindennapi
életének göröngyös útjain.

Nagyon  fontos  az  is,
hogy mindig a megfelelő for
mában öntözz. Az éhezőnek
nem  bibliai  idézeteket  kell
mondani,  hanem  kenyeret
kell  adni.  Az  elesettet  nem
kegyes szavakkal kell vigasz
talni, hanem fel kell emelni.
Amikor  teológus  voltam,  ki
volt osztva nekünk a kórház
látogatás  feladata. A  beteg
ágyakban  szenvedőket  szép
szavakkal  vigasztaltuk,
együtt imádkoztunk velük, de
volt  úgy,  hogy végigszalad
gáltuk  a  patikákat,  hogy

megszerezzünk valamelyik betegnek egy
nehezen  kapható  gyógyszert.  Öntözni
mindig  a megfelelő módon  kell,  esetleg
vastag vízsugárral, esetleg kis kézikanná
val.  Nem  elég  testvérünkért  csak  imád
kozni, nem mindig elég csak vigasztalni,
gyakran segíteni is kell neki. Az öntözéshez
ez is hozzátartozik.

Nagyon  fontos  tehát mind  a magve
tőnek, mind a kertésznek a munkája, de a
legfontosabb, amit ezután ír Pál: „Az sem

számít (mármint az eredmény szempont
jából), aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem
csak Isten, aki a növekedést adja.” A ga
bonamagot a magvető elveti a földbe, de
Isten gondoskodik megfelelő időjárásról,
hogy abból a magból kalász legyen. A mi
feladatunk a magvetés: az Ige hirdetése és
az  öntözés:  a  lelkigondozás,  de  minden
további  Istenre  tartozik. Ne  felejtsük  el,
hogy a hit a Szentlélek ajándéka, tehát az,
hogy az elvetett mag kalászba érjen, az ige
hirdetést hallgató hitre jusson, már nem a

mi  feladatunk,  azt már  Isten  végzi  el,  a
legtöbb esetben úgy, hogy a magvető nem
is tud róla, hogy hány magból lett kalász,
és  hány  nem  kelt  ki,  vagy  ha  kikelt,  el
nyomták  a  tövisek. Az  igehirdető,  aki  a
magot veti, sok esetben nem tud róla, hogy
„hány mag kelt ki”, az igehirdetését hall
gatók  közül  hányan  jutottak  hitre.  Egy
lelkipásztor például – vagy bármelyik hívő
ember – sok testvérről nem tud, aki az ő
szolgálata nyomán jutott hitre. Néhanéha
előfordul, hogy Isten látni engedi a mag
vetőnek a kalász beérését.

Nem is kell mondanom, hogy mint lel
kipásztor, megszámlálhatatlan esetben pré
dikáltam,  hiszen  ez  volt  a  hivatásszerű
feladatom, de ahhoz képest csak nagyon
kevés esetben tudtam meg – esetleg jóval
később –, hogy beérett a magvetésem. A
zsinati ülések alkalmával gyakran találkoz
tam  az  egyik  budapesti  lelkipásztorral.
Egyszer  azt  a  meglepő  kérdést  tette  fel
nekem, hogy emlékszeme arra a pünkösdre,
amikor Ágasegyházán prédikáltam. Hát bi
zony  nagyon  kutatnom  kellett  az  emlé
kezetemben, hogy rájöjjek, mikor is volt az.
Valóban egyszer, nagyon régen prédikáltam
abban a gyülekezetben. Ekkor megkérdezte
a testvérem, emlékszeme még az akkor el
mondott  prédikációmra.  Arra  bizony  már
végképp nem emlékeztem, hogy pont akkor
miről  prédikáltam. Erre  ő  elmondta  egész
részletesen azt a prédikációmat, majd hoz
zátette, hogy mint papfiú addig is illedelme
sen  meghallgatta  vasárnaponként  a  prédi
kációkat, de abban a pünkösdi prédikációban
úgy  megragadta  őt  a  Lélek,  hogy  akkor
határozta el, hogy ő is lelkipásztor lesz.

A szóval hirdetett Ige hatását még más

is erősítheti. A vonaton utaztam, egy fiatal
lány ült velem szemben. Egy ideig csend
ben  figyelt, majd  beszélgetést  kezdemé
nyezett. Szívesen szóba álltam vele, mert
minden beszélgetésben megvan a magvetés
lehetősége. Most ő bizonyult magvetőnek.
Miközben tompán dübörögtek a kerekek, a
leány csodálatos hitéről tett bizonyságot,
ahogy  Krisztusról  beszélt  nekem.  Meg
kérdeztem, hol jutott ilyen erős hitre. Erre
elmondta,  hogy  a  felsőcsemői  tanyai  is
kolába szokott istentiszteletre járni. 

Pál apostol, a magvető

Soós Laci bácsi a Skót Misszió lelkészeként
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Az egyik évben péntek esténként még bibli
aóra is volt. Akkor nagyon szeles volt a tél és
a  tavasz, de volt ott egy  fiatal  lelkész, aki
olyan homokviharban is kijött a várostól jó
messze levő iskolába, amikor egy jóérzésű
gazda még a kutyáját sem engedné ki az ud
varra. Ennek a fiatal lelkésznek ez az elszánt
sága  annyira megragadta  a  tanya  lakosait,
hogy a legrosszabb időben is este 7 óra tájban
lámpák fénye kezdett imbolyogni minden
honnét az iskola felé, és mindenki, köztük ő
is annyira odafigyelt az igehirdetésre, hogy
mire a lelkészt elhelyezték más gyülekezetbe,
többen hitre jutottak a környék népe közül –
köztük  ő  is.  Mire  mindezt  elmondta,  és
nekem is le kellett szállnom a vonatról, rájöt
tem,  hogy  jó  sok  évvel  azelőtt  az  a  fiatal
tanyai lelkész én voltam. 

Tizennégy évig szolgáltam Nagylókon,
egy négy gyülekezetből álló egyházközség
ben. Aztán sokáig nem vitt arra az utam. Nem

tudtam róla, hogy kivel mi lett, kiben ért ka
lásszá az elvetett mag. Húsz év múlva men
tem  oda  vissza  látogatóba. Akkor  tudtam
meg, hogy az akkori ifjúság egyik tagjából az
egyik  gyülekezet,  másik  tagjából  a másik
gyülekezet  gondnoka  lett,  abból  a  kis  lét
számú szórványból pedig, ahova mindig ki
jártam, amikor megtudták, hogy ott vagyok,
két autóval jöttek be találkozni velem a hitre
jutott testvérek. Itt már a gyülekezeti lelkész,
tehát a kertész munkájának a gyümölcsével
is találkoztam, hiszen ott tizennégy évig nem
csak magot vetettem, hanem öntöztem is. 

Sokszor jártam külföldön valamilyen hi
vatalos úton. Volt egy leány kollégám, akivel
sokszor voltunk együtt munkára beosztva, és
külföldre is gyakran utaztam vele. Nagyon in
telligens lány volt, de hitetlen, nem is lehetett
más, hiszen meg sem volt keresztelve, tem
plomban sem volt soha. Ettől függetlenül ko
moly munkatárs volt, és mivel sokat együtt
voltunk, sokat beszélgettünk. Egyszer meg
kérdeztem, nem akarnáe meghallgatni a Skót
Misszióban,  hogyan  beszélek  angolul.  Ő
ugyanis  perfekt  volt  az  angol  és  a  francia
nyelvben,  Afrikában  élt  gyermekkorában,
szinte  ez  volt  egyik  anyanyelve. Azt  nem
mondtam neki, hogy ott  istentisztelet  lesz,
hátha akkor nem jön el. Eljött, aztán máskor
is eljött. Később a magyar szolgálataimra is
eljött. Most Amerikában él, oda ment férjhez.
A férje meghalt, ő pedig jelenleg az ottani ka
tolikus karitatív szolgálatban dolgozik. Ami
kor az apácák megkérdezték, hol nyert olyan
erős hitet, hogy ezt a szolgálatot vállalta, ezt

mondta: „Az úgy kezdődött, hogy Laci bácsi
egyszer elvitt a Skót Misszióba.”

Amikor az  idegen nyelvű  titkárnőkép
zőben tanítottam – ez felnőtt tagozat volt –,
sikerült kiderítenem, hogy a tizenöt tanulóm
ból tizenhárom nincs megkeresztelve. Arra
természetesen nagyon vigyázni kellett, hogy
az  iskolában  mindenféle  vallási  megnyi
latkozástól tartózkodjék a tanár, különösen
egy ilyen összetételű osztály előtt. Nem tar
tottam tehát szavakkal evangélizációt az is
kolában, csak olyan formában, hogy lelkiis
meretesen és szeretettel tanítottam őket. Az
utolsó vizsga letétele után meghívtam tanít
ványaimat a Skót Misszióba – ez angol sza
kos osztály volt –, de nem mondtam meg ne
kik előre, hogy ott mi lesz. Eljöttek, megle
pődtek, aztán nem tudtam róla, hogy ennek a
magvetésemnek volte eredménye. Évek múl
va az egyik tanítványommal, aki közben a par
lamentben munkatársam lett, Máltára utaztam.

Ekkor vettem észre, hogy az ágya
mellett ott van az asztalán a Biblia.
Ha még Máltára is magával hozta,
akkor biztosan rendszeresen olvas
sa. A mag tehát kalásszá érett. 

Most is vetem a magot. Most
már  nem  tudok  felmenni  a  szó
székre;  volt  úgy,  hogy  szolgálat
közben elájultam a templomban,
ezért a mostani szolgálatomat az
írás jelenti. Isten ezt így rendelte
nekem,  és  hogy  ne  kelljen  het
venéves  koromban,  tehát  húsz
évvel ezelőtt már abbahagynom a
szolgálatot,  egy  felelőtlen  autó

vezető úgy eltörte a lábamat, hogy most már
inkább csak ülve tudok dolgozni. Ez is Isten
rendelkezése volt, mert különben gyülekezeti
lelkészként folytattam volna a szolgálatomat,
ami azt jelenti, hogy már húsz éve nem írnék
semmit. Ezt Isten akarta így azért, hogy még
ma  is  szolgálatban  álljak,  és megengedte,
hogy néhanéha meglássam, hogyan ért be
kalásszá az elvetett mag. „Az Úr csodásan
működik, de útja rejtve van.”

Testvérem! Azért említettem különböző
példákat, hogy lásd, neked is van feladatod
Isten szántóföldjén: magot kell vetned, nem
feledkezve meg a figyelmeztetésről: „Más
alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, ami
a Jézus Krisztus.” Nekünk nem bármi áron
statisztikát kell növelnünk. Volt ilyen. A gyü
lekezet ifjúsága népszínművekkel produkálta
magát, és akkor jelenteni lehetett, hogy men
nyivel  többen  járnak  az  ifjúsági  órákra. A
gyülekezetben nem „adóbeszedőket” kell al
kalmaznunk, hogy az anyagiakat biztosítsuk,
hanem magot kell vetnünk, mint Pál, és ön
töznünk kell, mint Apollós. Nekünk nem cim
borákkal kell buliznunk, hogy jó barátokat
szerezzünk, hanem Igét kell hirdetnünk sza
vainkkal és életünkkel, hogy testvéreket ölel
hessünk magunkhoz. Nekünk egész életünk
kel vetnünk és öntöznünk kell, hogy kalászba
érjen a vetés, azért „hogy egy lélekért se érjen
vádja téged, hogy temiattad nem látta meg Őt”.

Soós László lelkipásztor
(Az igehirdetés elhangzott 2015. április 19én a
Magyarországi  Egyházak  Ökumenikus  Tanácsa
székházában.)

SOÓS LÁSZLÓ
A MAGVETÉS

Tarzuszi Pál, buzgó rabbi, egyszer magvető lett,
Annak Igéjét hintette, kit addig üldözött.
Büszkén haladt Damaszkuszba dühös

porkolábként,
De az úton Jézus előtt porba hullva megtért.

Attól kezdve vándorrá lett,
Boldog örömhírt hirdetett.

A mag, melyet Pál elvetett, kikelt korán reggel,
De ha tövis közé esett, ott el is halt menten.
Amelyik az útfélre hullt, könnyen eltaposták,
A szikláról a madarak hamar felkapkodták.

Amelyik jó földbe esett,
Előbújt és nőni kezdett.

Korintusban is hullott mag a jó
termőföldbe,

Ott Apollós volt a kertész, aki azt öntözte.
Megtért lelkek gondozója e városban ő lett,

Keze nyomán a kikelt mag gyorsan
növekvő lett.

Most látszik, hogy az elhintett
És kikelt jó mag mivé lett.

A magvető és a kertész Isten munkatársa,
Sok a jó föld, mely üresen a magvetőt várja.
Megtért lelkek szomjúhozzák az igazság fényét,
Öntözni kell, vezetni kell Istennek szent népét.

Nem elég csak magot vetni,
Kell, ki segít növekedni.

Fontos vetni, kell öntözni, de az, ami lényeg,
Ki a növekedést adja, Ő az Isten tényleg.
Ha nincs eső, mind kiszárad, mi a földbe hullott;
Ha nincs napfény, elfonnyadva mind

a földre hull ott,
Ki a termést adja itt lenn,
Végső soron csak az Isten.

Te is kell, hogy magvető légy, hirdessed az Igét,
Apostolként öntöznöd kell testvéreid

szívét,
Buzgó szívvel könyörögni a növekedésért,
Imádságodban hordozni minden drága

testvért.
Ültess, öntözz, vess alapot,
Melyet Jézus Krisztus adott!

(2015. április 19.)

Az angol nyelvű
titkárnőképző tanáraként
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Ez alkalommal azoknak a fiataloknak
gondolataiból szemezgettem, akik a szent
endrei Református Gimnáziumba járnak és
hittan órákon a tanítványaim. Bízom benne,
hogy mindazok, akik olvashatják szavaikat,
megerősödnek  hitükben, megvigasztalód
nak nehézségeikben, fájdalmaikban, és hálát
tudnak értük adni. Számomra ők valameny
nyien ajándékok, akikért nemcsak felelős
nek  érzem magam,  de meg  is  köszönöm
őket Istennek. Nemcsak én taníthatom őket
Isten kegyelméből, hanem ők is tanítanak
engem. Nevüket nem közlöm,
annyit azonban tudhatunk ró
luk,  hogy  1218  éves  fiata
lokról van szó. Legyen mind
annyiunk  épülésére,  hogyan
gondolkodnak ők életünk leg
szebb ajándékairól: hitről, re
ményről, szeretetről.

HIT

„A hit az egyik legcsodá
latosabb érzés a világon. Nem
adnám soha semmiért.”

„Hiszem, hogy van  Isten,
ezért  számomra  ez  meggyő
ződés, biztos tudat.”

„A  remény  és  a  hit  szo
rosan  összefonódik.  Hisszük,
hogy  Jézus  meghalt  értünk,  és  reméljük,
hogy Isten megbocsát nekünk.”

„Én nem azért vagyok keresztyén, hogy
Isten meghálálja hitemet és ebből jól jöjjek ki.”

REMÉNY

„A  remény  életünk  egyik  fontos  lét
eleme, ami folyamatosan mozgásban tartja az
embert. Önmagában azonban nem elég a vál
tozáshoz. Ha megvan, kell hozzá a hit. A hit
egy  rakétához  hasonlóan  indítja  meg  a
reménykedést, és pályára állítja. A végső do
log pedig, ami pályán is tart, az a szeretet.”

„A remény hajt előre amikor kilátástalan
a jövő, és amikor semmi és senki nem áll
melletted. A magány és a remény kézen fog
va járnak.”

„A remény önmagában még nem ele
gendő.  Ahhoz,  hogy  reménykedhessünk,
tennünk is kell valamit, hogy reményünknek
alapja is legyen.”

„Ha van remény, akkor van még lehe
tőség a változásra, változtatásra.”

„A remény számomra azt jelenti, hogy
bízom benne,  hogy  az  adott  helyzet  jobb
lesz, vagy hogy a végeredmény építeni fog,
hozzám tesz valamit. Bízom benne, hogy
akárhogy is alakul az életem, Isten vezeti és
javamra fordítja a nehéz helyzeteket is. A
remény a bizalom egy fajtája.”

„Mindenki  használja  e  szép  szót:  re
mény. Istentől ered. Abban segít, hogy még

a legkilátástalanabb helyzetből is fel tudjunk
állni.”

„Meg kell tanulnunk, hogy sosem sza
bad feladni, hiszen ha valamiért küzdünk,
akkor  annak  eredménye  van. Viszont  azt
sem szabad elfelednünk, hogy ha valamit
megkaptunk, akkor tudnunk kell megállni
kicsit, és tudunk egyszerűen csak boldogok
lenni.”

„Ritka  az,  hogy  valamiben  vakon  re
ménykedünk  és  az  teljesül  anélkül,  hogy
tennénk is érte. A reményhez mindig társul

a bizalom, az akarat és a cselekvés.”
„A reményt nem lehet kiirtani az em

berből. A remény akaratunk ellenére is ben
nünk  él. A  remény  reménységet  ad. Hajt
minket előre.”

„A remény az ember életében erős kö
telék,  támasz. Nem  lehet  szétválasztani  a
hitet, reményt és a szeretetet. Ha hiszünk,
akkor remélünk és szeretünk.”

SZERETET

„Mi a szeretet? Önfeláldozás, teljes ön
megtagadás, és olthatatlan vágy arra, hogy
a szeretett személy boldog legyen – minden
áron. A szeretet nem ismer határokat, a sze
retet áttör minden akadályon. Megtagadja
önmagát és mindig reményt ad. A szeretet a
remény hírnöke.”

„A szeretet az, amikor mások gondjait

helyezzük magunk elé, amikor odafigyelünk
a másikra. Szeretet az, amikor feltétel nélkül
hordjuk szívünkön egy másik ember életét.
Szeretet az, amit Jézustól kapunk. Szüksé
günk van rá. Szeretet nélkül nem lehet élni.
Jézus  a  legcsodálatosabb  dolgot  hozta  el
nekünk a világra: megtanított minket sze
retni.  Szeretni  egymást  és  elfogadni  ma
gunkat. Én nagyon szeretek szeretni.”

„A szeretet olyan együttérzés, mely Is
tentől való. Nagyon fontos, hogy legyen aki
szeret téged, és akit te szeretsz, mert anélkül

nem lehet boldog életet élni...
Isten szeretett minket, ezért halt
meg értünk.” 

„A  szeretet  nélkülözhetet
len. Nélküle nem lenne értelme
a  mindennapoknak.  Összeköt
nemcsak a másik emberrel, ha
nem Istennel is.”

„Sok  gyermeket  már  a
születése  előtt  is  szeretnek  a
szülei. Mikor nagyobb lesz, tá
mogatják,  és  akár  olyat  is
tesznek,  amit  akkor  a  gyerek
nem  ért,  és  úgy  érzi,  hogy
igazságtalanság  volt,  de  a
szülők szeretetből teszik, mert
tudják, hogy mi a helyes út.”

„A  szeretet  a  legnagyobb
kincs a világon. Ha van kit sze

retnünk, akkor szomorúak nem lehetünk. Ha
betartanánk azt a parancsolatot, hogy sze
resd felebarátodat, mint önmagadat, akkor a
világon béke lenne.”

„A szeretet Istentől való. Ha szereted Is
tent,  szereted  az  embereket  is,  akik  kö
rülvesznek téged. Szeretni éppen olyan nagy
ajándék, mint szeretve lenni.”

„Te már megtaláltad a legnagyobb sze
retetet, vagyis Istent?”

„Mert most tükör által homályosan lá
tunk,  akkor  pedig  színről  színre,  most
töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fo
gunk ismerni, ahogyan engem is megismert
az  Isten.  Most  azért  megmarad  a  hit,  a
remény, a szeretet, e három: ezek közül pedig
a legnagyobb a szeretet.” (1Kor 13,1213)

Sebestényné Jáger Orsolya lelkipásztor

HIT, REMÉNY, SZERETET

Fides,
Spes,
Caritas
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Varázsa van ennek a budakalászi otthonnak.
Minden fehér. Baj? – kérdezi a ház asszonya,
Tóth Irén, a  település egykori háziorvosa.
Dehogy! – válaszolom. – Egyáltalán nem.
Éppen hogy különleges.

És még egy különlegesség: a könyvek.
Nem a mennyisége, a minősége. Csupa érde
kességet mutat Demeter Levente, a férj. De
ezen ne csodálkozzunk: Levente a könyvek
között élte le az életét, s nyomdászként ment
nyugdíjba.

Amúgy Demeter Leventét mindenki is
meri a pomázi gyülekezetben. Hogyne, hi
szen édesapja, Demeter József hosszú évekig
állt a gyülekezet élén, öccse, Miklós pedig
ma is orgonál. Ő maga pedig szinte minden
vasárnap átjár Budakalászról,  s  több mint
harminc év óta presbiter, még ha ma már
„csak” tiszteletbeli is.

Levente hatéves volt, amikor Szigetmo
nostorról  Pomázra  költöztek.  Ő  maga  a
Szentendreisziget déli csücskén lévő falu
ban látta meg a napvilágot 1938ban. Akkor
már egy éve szolgált az édesapja, Demeter
József a faluban. Az öröm nagy volt persze
a fiú világrajövetele felett, akkora, hogy tisz
teletére a lelkész nagynénje még külön ke
resztelő kancsót is készíttetett, rajta a Leven
tére utaló felirattal. Ezzel keresztelték ötven
éven  át  a  monostori  gyerekeket  –  aztán
nyoma veszett…

Két  jeles pomázi  református család  is
származik Szigetmonostorról – bocsánat, ha
mások is, akikről nem tudok – a Demeterék
és a Regiusék. Regius Ferenc doktor, gyüle
kezetünk egykori gondnoka négy évvel idő
sebb Leventénél. A két család összejárt, hi
szen Regius Ferenc édesapja volt a község
kántortanítója. Meg  is  jegyezte  egyszer  a
csecsemő Levente sírását hallgató Ferike a
nagytiszteletű úrnak:

–  Jóska bácsi! Már majdnem ki  tudja
mondani a nevét. Azt már tudja, hogy Lele.
Már csak az hiányzik, hogy vente…

A Demeter család a front közeledtével,
1944ben került Pomázra a lelkész, Paczolay
Péter halálát követően, mégpedig a főgond
nok, Teleki József hívására. Levente ekkor
hatéves volt, vannak hát emlékei az akkori
vérzivataros időkről. A lelkészlakot nem ki
sebb történelmi személy vette igénybe egy
egész hétig, mint Malinovszkij. A marsall
igazi úriember módjára viselkedett, semmi
erőszakoskodás, részegeskedés, dehogy. Sőt

a Demeter  családot  – velük  élt  akkoriban
Demeter József sógornője, a tavaly századik
évében elhunyt Erzsike néni is – az a kitün
tetés érte, hogy ki  sem kellett költözniük,
meghúzhatták magukat a pincében… Egy
szer pedig még vacsoravendégei is lehettek
a marsallnak – a saját házukban. Elköltötték
az estebédet, egy díva még operaáriákat is
énekelt, majd a vendégség végeztével Mali
novszkij megköszönte a lelkészházaspárnak,
hogy tiszteletét tette nála, s egészen a pince
ajtóig kísérte őket…

Demeter József természetesnek tartotta,
hogy az új idők beköszöntével is védi a védte
leneket. Messzemenőkig nem értett egyet a
svábok kitelepítésével, s ennek írásos nyoma
is fennmaradt. Levelet írt az illetékes Nemzeti
Bizottságnak a  svábok védelmében. Persze
süket fülekre talált. A kitelepített svábok azon
ban nem felejtették el az emberségét, s ma is
márványtáblával tisztelegnek az emléke előtt.

Levente ebben az időben már iskolás volt.
A betűvetést Pomázon sajátította el. Később a
híres  Pataki Református Gimnáziumnak  is
diákja lehetett, ám onnan haza kellett térnie:
az  egyre  szaporodó  család  –  ekkor  már
cseperedett öccse és húga, Judit is – nem bírta
anyagilag  a  távoli  iskoláztatását. Végül  az
óbudai Árpád Gimnáziumban érettségizett.

Az ötvenes éveket írtuk ekkor. Egyszer
különös  látogatók  érkeztek  a  parókiára.
Egyikük azonnal felajánlotta a két fiúnak,
hogy elviszi őket autókázni, amíg a másikuk
a nagytiszteletű úrral vált szót. A nagyha
talmú látogató – Rákosi Mátyás államtitkára
– budapesti lelkészi állást ajánlott Demeter
Józsefnek, cserébe a hatalommal való együtt
működést, még világosabban  fogalmazva,

besúgást kért. A lelkész azonnal nemet mon
dott. Ettől  kezdve minden vasárnap beült  a
hátsó padba egy megfigyelő. Azt leste, a pré
dikáció melyik mondatába köthetne bele. Soha
nem talált semmiféle kivetnivalót a beszédben.

– Látjátok, gyermekeim, milyen jó, hogy
megtanultam az Igéről prédikálni – mondta
később a lelkész édesapa.

BIBLIANYOMTATÁSSAL
SZOLGÁLTA ISTENT

DEMETER LEVENTE

Költözés Pomázra, 1944ben

1939ben, a szülőkkel
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Levente az érettségi után a területi ter
ményforgalmi irodára került, begyűjtőként
kereste a kenyerét. Éppen ilyen helyzetben
érte a forradalom. 1956. október 23án Pilis
szentlászlón járt, s várta a teherautót. De az
csak  nem  akart megérkezni.  Persze  hogy
nem, hiszen akkor már a fővárosi utcákon a
tüntetőké volt az elsőbbség …

Hogy érzelmileg hová állt  a Demeter
család ezekben a hetekben, nem volt kér
déses. Mint  ahogy az  sem, hogy Levente
nemzetőrnek  áll.  Nem  hivatalosan,  papír
szerint, hiszen nem az volt a fontos. Talán
éppen ez volt a szerencséje. A forradalom
leverését követően nem is kértek rajta szá
mon semmit.

A beszolgáltatási rendszer a forradalom
leverése  után nem éledt  újjá, Leventének

kezdenie kellett magával valamit. A pomázi
UVAGba szerződött el. Lassan esedékessé
vált a katonai behívója is – ő pedig jelent
kezett a teológiára. Igen, bizonyos mértékig
azért, hogy elkerülje az angyalbőrt – ám ko
rántsem  elvtelenségből.  Gondolta,  meg
próbálja, ám a harmadik év elteltével érezte,
nem ez az ő útja. Nem a hite hiányzott, talán
inkább a folyamatos szerepléstől ódzkodott.

Az Egyetemi Nyomdában helyezkedett
el. Ide egy jégkorongozó társa – mert Levente
szerette  ezt  a  csapatjátékot  –  révén  került.
Egyből  magáénak  érezte  a  szakmát,  oly
annyira, hogy hamarosan a Könnyűipari Egye
tem nyomdamérnöki karán találta magát.

A diploma megszerzése után még néhány
évig az Egyetemi Nyomdában dolgozott. Itt
készültek a református egyház kiadványai,
köztük a Bibliák, énekeskönyvek is.

S ha már a könyveknél tartunk, essék
szó  a  család  néhány  igazi  ritkaságáról.
Például a számozott Bécsi Aranybibliáról.
Övé a 12. Már a súlya is tekintélyes… Vagy
a  Nekcsei  Bibliáról.  S  ami  számára  a
legértékesebb: édesapja utolsó, 1970es Bib
liájáról. Vagy a Shakespeare összesről, angol
nyelven bőrkötésben, bibliofil papíron, ox
fordi, II. világháborús kiadásban. De ott van
a kincsek között Széchenyi István Hitelének
eredeti, 1830as első kiadása, valamint a 150
éves  jubileumi  faximile  kiadása,  melyet
Levente szerkesztett.

S még  egy  kincs,  ám  ez  nem  könyv,
hanem  festmény: Tavaszy  Noémi a  „Me
zítlábas Notre Dameról”, vagyis a tákosi re
formátus templomról készült alkotása.

De visszatérve Levente aktív éveire: az
Egyetemi Nyomdában  az  igazgató  nyug
díjba vonulásáig dolgozott. Az új főnökkel

kevéssé  jött ki,  ezért  átigazolt  a Fővárosi
Tanács nyomdájába. Itt érte a rendszerváltás.
Tarr Kálmán, a Kálvin Kiadó vezetőjének a
hívására  ebben  az  időben  került  a Ráday
Nyomdába.

– Szívesen jönnél ide? – kérdezte tőle
Tóth Károly püspök.

– Szívesen.
–  Akkor  várjál  még

néhány  hetet.  Hamarosan
püspökválasztás  lesz.  Ha
megválasztanak, akkor azon
nal  felveszlek. De  ha  nem,
akkor ne mondják azt, hogy
én hoztalak ide.

Bölcs javaslat volt, Tóth
Károlyt  a  püspöki  székben
Hegedűs Loránd követte, De
meter Levente pedig a nyom
dába került, s állt az élén 14
évig, nyugdíjba vonulásáig.
A  mostani,  budakalászi
házukba  ezt  követően  két
évvel költözött ő és felesége, Irénke.

Levente első feleségétől megözvegyült,
s nevelte két fiát. Bence informatikus lett
később, s jár át ezekben az években a ko
máromi teológiára, Szlovákiába. Azért oda
jelentkezett, mert családja mellett a nappali
képzést nem vállalhatta, levelezőt pedig ott
talált legközelebb. Néha együtt utazik ki egy
szintén magyarországi pro
fesszorával…  Másik  fia,
Miklós,  villanyszerelő,  s  a
riasztókra specializálta ma
gát.  Irénke,  aki  elvált,  egy
lányt hozott magával a há
zasságba, Hajnalkát. A talp
raesett  lány már gimnazis
taként  Szigetmonostoron
kántorizált,  az  amerikai
egyetem  mellett  Magyaror
szágon jogot végzett, hét év
óta  pedig  az  Európai  Unió
luxemburgi  bíróságának  öt
nyelvet beszélő szakjogásza.

S  hogy  miként  ismer
kedtek meg? A gyerekek ré
vén. Dr.  Szűcs  Ferenc  lel
kész, aki Levente édesapját
követte a pomázi gyülekezet
élén,  javasolta,  hogy  Haj

nalka  ne  Budakalászra  járjon  hittanra,
hanem  inkább  Pomázon.  Igen  ám,  de
Irénke nemigen ismerte a járást a parókián.
Szerencséjére éppen akkor hozta hittanra a
fiait Levente  is.  S  ha már  összefutottak,
segített készséggel… Alig telt el néhány al
kalom,  Levente,  aki  első  felesége  révén
szintén  Budakalászon  élt,  vállalta,  hogy

áthozza a kislányt is. Minek fáradjon vele
az édesanyja?

Két  év  múltán  házasodtak  össze…
Ennek is harminc éve azonban. A gyerekek
kirepültek, ők pedig egymás támaszaiként
élik mindennapjaikat hangulatos fehér ott
honukban a könyveik között.

Hardi Péter

Édesapjával, Demeter Józseffel

Konfirmáció 1952. május 23án (Balról a második Levente)

Családi kép 1967ből

1956ban az énekkarban
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Istenünk igéjét olvasom Mózes első köny
vének negyedik részéből, az elsőtől a nyol
cadik versig:

„Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki
teherbe  esett,  megszülte  Kaint,  és  azt
mondta: Fiút kaptam az Úrtól! Majd újból
szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor
lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva
Kain  áldozatot  vitt  az  Úrnak  a  föld
terméséből.  Ábel  is  vitt  elsőszülött  bárá
nyaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett
Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldoza
tára nem tekintett. Kain emiatt nagy harag
ra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt
kérdezte Kaintól az Úr: Miért gerjedtél ha
ragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen
ha  jól cselekszel, emelt  fővel  járhatsz. Ha
pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt
leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál
rajta! Ezután azt mondta Kain a testvérének,
Ábelnek: Menjünk ki  a mezőre! Amikor a
mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére,
Ábelre, és meggyilkolta.”

Az ige szövege igen tömör. Csak azo
kat a legszükségesebb mozzanatokat írja le,
amik  a  történet megértéséhez  feltétlenül
szükségesek. Nem taglalja, micsoda sére
lem éri az elsőszülöttet, ha az túl hosszú
ideig egyedül birtokolta az anyát, majd pe
dig születik egy testvér, aki miatt ő egy
szerre sokkal kevesebb figyelmet és sze
retetet kap. Durván fogalmazva: ez a kis
bőgőmasina elorozta tőle az anyát.

Ma, a bontott csirke és dobozos tej ko
rában az olvasók többsége átsiklik a fölött
a mondat fölött, hogy „Ábel juhpásztor lett,
Kain pedig földművelő”. Mintha manapság
azt mondaná valaki, hogy az egyik orvos
lett, a másik meg közgazdász: két külön
böző szakmát választottak a gyerekek. De
száz évvel ezelőtt mindenki tudta, hogy a
pásztor és a földműves között ott az örökös
súrlódás. Mert hiába van egymásra utalva
és cserekereskedelemre késztetve a tejből,
túróból, sajtból többlettel rendelkező pász
tor  és  a  gabonát  termelő  földműves,  ha
egyik a másikának folyton útjában áll. A
pásztor legszívesebben arra tereli nyáját,
ahol a jószág számára jó itatóhely és tápláló
legelő van. A paraszt viszont a legtermé
kenyebb földből annyit akar felszántani és
bevetni, amennyit csak bír. Örök vita van
kettejük között. És mindig a másik a hibás!
A birka összegázolja a veteményt és lele
geli a frissen kibújt zöldet, „mert a pásztor
nem vigyáz rá”. A paraszt viszont hajítófá
val űzi el és sántítja le a betolakodó jószá
gokat, pedig be is keríthetné a földjét, „ha

annyira  fontos  neki  az  a  gaz,  ami  rajta
van!” Ha pedig az egyik a rajta esett sérel
met  megtorolja,  akkor  a  másik  sérelme
növekszik, és a sérelmek így halmozódnak
egyre magasabbra mindkét félben.

Csak  azért,  hogy  a  sérelmek  halmo
zódását, az indulat felgyűlését lássuk, meg
kell idézzem gyerekkorom egyik fájdalmas
emlékét: a nagyfiúk kutyauszítás nevű já
tékát. A nagyobbak egymásnak löktek két
aligiskolást  néhány  kérdés  kíséretében:
„Tudod mit mondott az anyádról? Meg se
mered ütni? Ilyen gyáva kukac vagy?” A
rövidebb vagy hosszabb heccelésre vala
melyik  kicsi  egy  ujjal  hasba  pöckölte  a
másikat. A válasz már négyujjas pöckölés
volt.  Ez  után  következett  az  egy  kezes,
majd  kétkezes  lökdösődés,  aztán  az  ök
lözés,  a  rugdosódás  és  a  földharc.  De
addigra már a nagyok távolról somolyogva
lesték,  hogy  a  két  kis  ostobát  mikor
választják szét a tanítónénik.

A  sérelmek  gyilkossá  táplálásához
nincs szükség gonosz kutyauszítóra, elég
egy „együtt érző jótét lélek”, aki a sérelmet
szenvedőnek  „segít  ha
ragudni”,  s  így  együtt
erősebbé  dajkálják  a
sérelmet. Kimondhatjuk,
hogy  ha „a bűn  az  ajtó
előtt  leselkedik,  és  rád
vágyódik”, akkor a másik
ember  puszta  léte  már
magában  is  sérelem. Az
Úr  azt  mondja:  „de  te
uralkodjál rajta!” Csak
hogy  az  izmokban ott  a
késztetés,  hogy  vissza
üssek,  mert  különben
földbe tipornak.

Mi  szeretjük  azokat
az egyszerű történeteket,
amelyekben  a  jó  meg
küzd  a  gonosszal. Ezért
hajlamosak vagyunk azt
gondolni,  hogy  Kain  a
gonosz,  Ábel  pedig  ártatlan,  mint  a  ma
született bárány. De ne felejtsük el, hogy
mindketten  emberek,  és  mindketten  a
bűnbeesés után születtek. Az Úr iránti en
gedetlenség mindkettejükbe átszármazha
tott.  Csupán  arról  van  szó,  hogy  Ábel
jobban bírja a gyomrozást, a sérelmek még
nem zsibbasztották el az ő tudatát annyira,
mint Kainét. Ő még jobban tud fölfelé, az
Úrra figyelni, mint a testvére. Ő még figyel
arra, hogy az Úrnak viendő hálaáldozatot a
jószágok  legértékesebbjeiből,  az  el
sőszülöttek,  sőt  a  legkövérebb  elsőszü
löttek közül válassza ki. Kain figyelme erre

már nem terjed ki: ha áldozatot illik vinni,
akkor visz „valamit”, de ő már nem válo
gatja meg, hogy mit.

Az Úr figyelméből pedig mindketten
érdemük szerint részesülnek. 

Kain az Úrtól kapja az ütéssel felérő
kellemetlen választ,  hogy nem  tekint  ál
dozatára, de elvakultságában úgy gondolja,
hogy  joggal  haragszik  testvérére,  mert
„ennek  is  Ábel  az  oka”.  És  Kain  lehor
gasztja fejét, mint a feldühödött kos.

A sérelmek felGYŰLtek és ÖLésre in
gerlik őt. A GYŰLÖLET, a gyilkos indulat
legyőzi Kaint. És ezen a ponton már nem
képes  a  bűn  fölött  uralkodni,  hanem  azt
mondja: „menjünk ki a mezőre”. És Ábel
nem mondja,  hogy  „ne  vacakolj  testvér,
hagyjunk békét egymásnak”. Hanem mint
a serdülő legénykék, akik erejükkel nem
bírnak, ő is benne van, hogy ököllel, késsel
vagy karóval, de eldöntsék, kinek van iga
za. De hiszen nincs igaza egyik akaszkodó
nak sem. És az ilyen párbajnak nem egy
vesztese  van,  hanem  legalább  kettő:  az
egyik, aki belehal, a másik pedig, akinek
bűntudattal az Úr elé kell állnia. 

Akármennyire is nem szeretjük beval
lani,  a kaini  lélek bizony bennünk  is ott
szunnyad. Észre  sem vesszük, mikor  te
kintetünkből  süt  a  haragja,  s  a  vélt  leg
apróbb sérelmet is igyekszik megtorolni.
Lukács evangélista írja le az esetet, amikor
a samaritánusok egyik falujában nem adtak
szállást  Jézusnak  és  a  tanítványoknak.
„Jakab  és  János,  így  szóltak:  Uram,
akarode, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz

az égből, és eméssze meg őket!? De Jézus
feléjük  fordult,  megdorgálta  őket,  és  ezt
mondta: Nem  tudjátok, milyen  lélek  van
bennetek.” Gondoljátok  meg,  testvérek:
Jakab és János! Azok a tanítványok, akik a
kezdetektől Jézussal róják az utat már évek
óta,  és  hallgatják  tanításait.  Azok  a  ta
nítványok,  akik  tapasztalhatták  a mester
szelídségét, akiknek még meg is magya
rázta  a  példázatokat.  Ha  Péter  és  János
egymással  megbeszélve  ilyen  ember
gyilkos  gondolattal  állt  elő,  akkor  vajon
bennem milyen lélek lakik? Ezt a kérdést
fel kell tenni.

SÉRELMEINK
– A BENNÜNK

SZUNNYADÓ KAIN
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Hogy mennyire könnyű „Kain” gyilkos
indulatát  felébreszteni,  arról  van  egy  if
júkori emlékem. Egy diákszínjátszó cso
port próbáján történt. A rendező egy szolid,
tipikusan jótanuló kinézetű kislányt szólí
tott a placcra, hogy lássuk, mire ment a ki
adott  verssel.  Ő  kisétált  a  pódiumra,  és
elmondta  a  verset.  Pontosabban:  a  vers
szövegét. A rendező megdicsérte a pontos
szövegtudást, majd ezt mondta:

 Izzó dühöt, gyilkos indulatot kértem
és határozottságot. Menj ki a színről, úgy
gyere vissza, ahogy a szöveg megkívánja,
és mehet a vers!

És ezzel elkezdődött a módszeres kín
zás. Nem emlékszem, hányszor kellett abba
hagyni, kimenni, visszajönni és újra elkez
deni a verset, s a közben elhangzott bántó
megjegyzésekből is csak ilyeneket idézhe
tek, „így besomfordálni nem akárki képes”,
vagy „ezt nevezed te határozottságnak”.

Levegőt venni alig mertünk. Már úgy
nézett ki, hogy a jámbor áldozat vagy ösz
szeesik, vagy elpityeredik, de végül kihúzta
magát és valósággal elbődült:

 Mit képzelsz te magadról? Azt hiszed,
beletaposhatsz a padlórepedésbe? Ki vagy te,
hogy így bánhatsz velem? Azonnal kérj bo
csánatot, különben már itt se vagyok, és még
ezt a rohadt helyet is örökre elfelejtem!

A  rendező  lassan  felállt  a  székéből.
Odament az áldozathoz, és őszintén bocsá
natot kért a kínzásért és a ronda ripacsko
dásért. Majd fölemelte a tenyerét, ahogy a
bokszolók edzője szokta kérni az ütést.

  Ide vágj bele! Ököllel! Erősebben!
Jogos a haragod! Emlékezz: bántottalak,
kínoztalak! Még  erősebben! Add  bele  a
dühödet! Na, még egyszer! A tenyeremben
érzem, hogy megvan a megfelelő indula
tod. Most már jöhet a vers!

A vers elhangzott. Mindnyájan meg
könnyebbültünk. A  rendező  is  elégedett
volt, mondván:

 Ez  így  jó  lesz  a pódiumra,  de  adja
Isten, hogy a magánéletedben soha ne jöj
jön elő Kain, akit a vers hitelessége érde
kében elő kellett hívjak belőled.

Milyen  jó  lenne,  ha  Kain  soha  nem
jönne elő a magánéletemben. Ha úgy ten
nék, ahogyan József Attila is szeretné: „Mi
kor  nagyokat  ütnek  rajtunk,  / Milyen  jó
lenne nem ütni vissza / Se kézzel, se szóval,
/  Világítni  a  napvilággal,  /  Elaltatni  az
éjszakával, / Szólni a gyávaság szavával, /
De sose ütni vissza.”

Segítség nélkül ez bizony nem megy.

Gyarlók, esendők és bűnösök vagyunk, és
gyakorta  „által  hágjuk Urunk  szent  ren
deléseit”.  Magánéletünkben  is  gyakran
előtör Kain indulata, s nem látszik rajtunk,
hogy Jézus Krisztus tanítványai vagyunk,
és úgy szeretjük egymást, ahogy Ő szeretett
minket. Ezért hát könyörögjünk Urunkhoz
a Heidelbergi Káté  105.  kérdésére  adott
válasz  szavait  idézve:  segítsen  abban,
„hogy felebarátomat sem gondolatban, sem
szóval,  sem  viselkedésemmel,  még  ke
vésbé tettlegesen, sem személyesen, sem
közvetve meg ne sértsem, ne gyűlöljem, ne
bántsam és meg ne öljem”. Ebben segítsen
a mi Urunk! Ámen.

Takács László

MEG KELL BOCSÁTANOD!
„…bocsássatok meg egymásnak,… ahogyan az Úr is megbocsátott nektek”

(Kolossé 3,13)

Azzal, hogy megmosta tanítványai lábát, Jézus megmutatta nekik, hogy kész
megbocsátani bűneiket, mielőtt még elkövették volna. Ehhez a legnagyobb
mértékű szeretet kell. „De nem én vagyok a vétkes” – mondod. Jézus sem volt
az. A szobában lévő emberek közül egyedül ő volt méltó arra, hogy mások
megmossák a lábát. Mégis ő mosta meg a többiekét. Jézus példájának zsenia
litása, hogy így a hídépítés terhét az erős hordozza, nem a gyenge fél. Tudod,
mi történik ilyenkor? Legtöbbször, ha az, akinek igaza van, felajánlkozik arra,
hogy megmossa a vétkes fél lábát, mindketten térdre borulnak. Hát nem mind
annyian azt hisszük, hogy igazunk van? Ezért kell megmosnunk egymás lábát.
Értsd meg ezt: a kapcsolatok nem akkor virágzanak, ha a vétkest megbüntetik,
hanem ha az ártatlan irgalmas. Krisztus irgalma megelőzte a tanítványok vétkét,
a mi irgalmunknak is megelőlegezettnek kell lennie mások felé. A tanítványok
nak kétségük sem volt afelől, hogy Krisztus szereti őket, a mi ismeretségi
körünkbe tartozóknak is ilyen biztosnak kell lenniük szeretetünk felől. Pál azt
írja: „legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak,
ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban” (Efezus 4,32). Azért
tudunk megbocsátani másoknak, mert Krisztus is megbocsátott nekünk. Azért
lehet megbocsátó szívünk, mert neki is megbocsátó szíve van. Ha valóban
Krisztus él bennünk, nincs is más választásunk. Hihetetlen erő rejlik ezekben
a szavakban: „Megbocsátok. Szeretlek. Lépjünk tovább!” Vannak körülötted
olyanok, akiket biztosítanod kell arról, hogy megbocsátottál nekik?

(Mai Ige – 2015. március 18.)
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Presbitériumunk már hosszabb ideje keresett
megoldást arra, miként tudná lelkipásztorunk
munkáját beosztott lelkész alkalmazásával
segíteni, mely a múltban általános gyakorlat
volt gyülekezetünkben. Nyilas Zoltán nagy
tiszteletű  úr  esperesi  megválasztása  még
inkább aktuálissá tette ezt a kérdést, mely
most közegyházi támogatással megoldó
dott, és a március 22ei presbiteri gyű
lésen  bemutatkoztak  beosztott  lelki
pásztoraink, Máthé Zoltán és Koncz Zol
tán református  lelkészek.  Dr.  Szabó
István püspök úr, a Zsinat elnöke Máthé
Zoltán nagytiszteletű urat 2015. május 1
jével felmentette a Leányfalui Szeretet
otthonban végzett lelkészi szolgálata alól,
és kirendelte az ÉszakPesti Egyházme
gyébe segítő szolgálatra. Így vált lehe
tővé, hogy beosztott lelkipásztorként má
jus 1jétől bekapcsolódjon a gyülekezeti
munkába, és ezen belül is elsősorban az
ifjúsági és gyermekmunkában, a hitok
tatásban segítsen, ami természetesen nem
zárja ki azt, hogy egyéb alkalmak meg
tartásában  is  közreműködjön,  illetve
igehirdetői szolgálatot is ellásson. Koncz
Zoltán  nagytiszteletű  úr  szintén  egy
házmegyei  beosztott  lelkipásztor,  akit
bibliaórás közösségünk már jól ismer, hiszen
eddig is számos alkalommal helyettesítette
az  esperes  urat.  Bemutatkozásuk  össze
foglalóját az alábbiakban közöljük:

Máthé Zoltán lelkipásztor:
Nagyon szeretem Leányfalut és a Sze

retetotthont, nemcsak azért, mert ez a neve,
hanem mert ott az ember megtapasztalja a
mélységeket, melyeket az ember élete végén
meg  kell  hogy  tapasztaljon.  Amikor  az
ember hétnyolc évtizedet leél, kicsit más
képpen  nézi  a  világot  és  az  életet.  Fiatal
lelkipásztorként bekerülni  egy  szeretetott
honba, nagy feladatnak tűnt. Amit itt az em
ber lát, hall, tapasztal, az mind az épülésére
szolgál.  Az  otthonban  megtapasztaltam,
hogy minél többet ad az ember, annál többet
kap vissza. Ott valóban akkor van értelme a
szolgálatnak, ha Isten Szentlelke vezérli a

lelkipásztort. Ebben igyekeztem elöl járni, és
úgy tekinteni a jövőbe is, hogy amit ott meg
tanultam és megtapasztaltam, azt tovább tud
jam vinni.

A leányfalusi szolgálat előtt Gyöngyö
sön voltam beosztott  lelkész, először Kéri

Tamás nagytiszteletű úr mellett (aki jelenleg
Csepelen  szolgál), majd Kenyeresi Gábor
nagytiszteletű  úr mellett,  aki  pedig  a  váli
gyülekezetből érkezett Gyöngyösre. Gyön
gyös egy egészen más gyülekezet, huszonöt
szórvánnyal rendelkezett. Tizennégy faluban
tartottunk havonta istentiszteleteket, ez azt
jelentette,  hogy  vasárnaponként  öt  isten
tisztelet volt, reggel nyolc órától este hatig.
Első  hallásra  már  ez  is  „nagyüzemnek”
hangzik, pedig emellett még szanatóriumi
kórházlelkész is voltam a mátraházai, kékes
tetői szanatóriumokban. Itt kerültem közel a
betegekhez, az idősekhez, azokhoz, akiknek
valamilyen  testi,  lelki  problémájuk  van,
tudva, hogy sok testi betegség lelki eredetű.

Ugyanakkor szolgáltam iskolában is, hit
tant tanítottam gimnáziumban, amely ugyan
csak jó  terep volt arra, hogy az ifjúsággal
behatóbban foglalkozhassak. Ez is egy olyan

terület  az  életemben,  amit nem  tudtam és
nem is akartam soha sem kikerülni, mert az
ifjúság a gyülekezetben nemcsak a jövőt je
lenti, hanem a jelent is. Ebben elhívást éreztem
magamban. Mindezeken kívül feladataim vol
tak a lelkigondozás, pasztorációk területén, il
letve az istentiszteleteken is. Hiszem, hogy
az Úristen megadja a prédikáció lehetőségét
majd itt is, mint nagy ajándékot.

Nagy örömmel vettem a felkérést az
esperes  úrtól, mikor  behívott  ide  a  hi
vatalba. Több hely is megnyílt előttünk a
szolgálatra az egyházmegyében, de azt
mondtam, hogy ezt megbeszélem először
is az Úrral, másodszor pedig a feleségem
mel. Arra  jutottunk,  hogy mielőtt még
elindulnék  egy  önálló  szolgálatra  egy
gyülekezetbe lelkésznek, jó, ha előtte egy
kicsit tanulok. Jó, ha az alázat iskolájában
kicsit továbbmegyek. A Szeretetotthon
ban ezt már tanultam. Ott mindenki meg
tanulja  az  alázatot, mert  ott  nem  lehet
másképp szolgálni, csak Isten előtti alá
zattal. De az Úr akarata, hogy még tanul
jak, ez pedig kiváltképp jó alkalom, hogy
mielőtt még elindulnék egy önálló szol
gálatra, beosztott lelkészként tudjak ma
gam  is  adni,  a  gyülekezetnek,  az  ifjú

ságnak, a gyermekeknek. Azt hiszem, hogy
a  családlátogatás  és  az  idősgondozás  te
rületén  is  tudom  hasznosítani  mind  a
gyöngyösi,  mind  a  leányfalusi  tapaszta
lataimat. Hiszem, hogy nem mi, lelkészek
vagyunk alkalmasak, hanem az Úristen ad
képességet nekünk ehhez. Engem elhívott
ide  az  Isten,  erre  a  szolgálatra. Azt  nem
tudom még, hogy alkalmas vagyoke rá, de
Istenre bíztam, az Ő kezébe tettem le: ha Ő
úgy akarja, alkalmassá tesz. Ez lenne az első
prédikációm textusa is: „ha még embereknek
igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem
volnék.” (Gal. 1:10) Ezen fogok igyekezni,
mikor itt leszek.

Kolozsvárott  születtem,  erdélyiként
azonban Nógrád megyében, Érsekvadkerten,
egy tornácos parasztházban nőttem fel, pa
lócként.  Balassagyarmaton  végeztem  kö
zépiskoláimat, gépésztechnikusi szakra jár
tam. A budapesti teológián szereztem meg a
lelkészi oklevelet. Hatodéves teológusként
PócsmegyerLeányfalun szolgáltam segéd
lelkészként, öt éve itt ismerkedtem meg a fe
leségemmel. Augusztusban leszünk egy éves
házasok, most várjuk az első babánkat. Úgy
készülünk, hogy szeptembertől bővülni fog
a családunk, ezt hordozzuk imádságban az
Úr előtt. Feleségem jelenleg a Pócsmegyer
Leányfalusi  Társegyházközség  tagja,  aki
nem  mellesleg  nagyon  szépen  énekel,  és
várja, hogy  jöhessen az énekkarba. Ő hu
szonkettő, én huszonnyolc éves vagyok. Fe
leségem  tanul  és  dolgozik  is,  jelenleg  az
Országos Környezetvédelmi és Természet
védelmi  Főfelügyelőségen  dolgozik  kor
mánytisztviselőként,  mellette  a  Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán igazga
tási igazságügyi szakértőnek tanul.

BEOSZTOTT LELKÉSZEINK BEMUTATKOZÁSA

Máthé Zoltán lelkipásztor
a presbiteri gyűlésen



Áldás, békesség! 2015. március – április

33

Koncz Zoltán lelkipásztor:
1998ban kezdtem a szol

gálatomat Pesten, majd átkerül
tem Budára, majdnem hat évet
voltam  a  kelenföldi  gyüleke
zetben. Tanítottam a volt József
Attila és a volt Kaffka Margit
katolikus gimnáziumokban, és
református gyerekeket érettsé
giztettem  hittanból.  Ezután
2005. január 1től Vácra kerül
tem Fónagy Miklós esperes úr
hoz. Közel  tíz  éve  vagyok  az
egyházmegyénél beosztott  lel
kész. Jelenleg a Kerepesi Misz
sziói  Egyházközség  lelkipász
tora  vagyok,  emellett  Szadán
látok el helyettesítést, így most
két egyházközség lelkészi mun
káját végzem, emellett pedig he
lyettes lelkészként az egyházme
gyében szolgálok, ott, ahol szük
ség van rám. Így fordultam meg
az utóbbi időben néhányszor itt,
Pomázon és Csobánkán is.

Egyébként  1973ban  születtem  Fóton.
Anyai ágon tősgyökeres fótiak vagyunk, már
nagyanyám  nagyanyja  is  fóti  volt,  engem
pedig I. Madarász Lajos fóti esperes keresz
telt. Káposztásmegyeren, a Babits Gimnázi
umban  érettségiztem.  Viszonylag  fiatalon,
1987ben jutottam élő hitre, és utána hívott el
az Úr a lelkipásztori szolgálatra. A budapesti
teológián végeztem. Tíz éve vagyok nős, és mi
is az első babánkat várjuk áprilisban.

*
Pál  apostolnak  a  thesszalonikaiakhoz

írott második levelének igéjével kérjük: „Ti
pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cse
lekvésébe.” (2Thessz 3,13)

Köszöntjük gyülekezetünkben lelkipásztor
testvéreinket, és ezúton is Isten gazdag áldását
kérjük  életükre,  családjukra  és  itteni  szol
gálatukra. Adjon az Úr türelmet, erőt és böl
csességet  nehéz  feladataik  végzéséhez,  és
segítsen mindannyiunkat a közös munkálko
dásban szeretetben, békességben. Gyülekeze
tünket  pedig  kérjük  arra,  hogy  hordozzák
imádságaikban beosztott lelkészeinket, család
jukat és elkövetkezendő minden szolgálatukat.

LEGÁTUS HÚSVÉTI SZOLGÁLATA
2015. ÁPRILIS 6.

A húsvét hétfői ünnepi istentiszteleteinken a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának V. éves hall
gatója, Édes Gábor legátus hirdette közöttünk Isten Igéjét a Márk szerinti evangélium 16,16 versei alapján, melyet
követően segédkezett az úrvacsorai jegyek kiszolgáltatásában is.

Édes Gábor legátus

EVANGÉLIZÁCIÓS HÉT POMÁZON
2015. FEBRUÁR 16–19.

Ki is ez a Jézus? Ezzel a címmel tartott evangélizációt Sebestyén
Győző, a Fótközponti Református Egyházközség  lelkipásztora
Pomázon, 2015. február 16. és 19e között. A négy alkalmon a János
apostol írása szerinti evangélium négy képét hozta elénk: „Az Ige
testté lett”, „Jézus az élet”, „Jézus az igazi világosság” és „Jézus az
élet kenyere”, melyekben a lelkipásztor arról tett bizonyságot, hogy
János apostol Jézusban az Istent látta meg, és mint Istent mutatta
be az evangéliumában, és hogy Jézus Krisztussal Isten országa,
Isten  uralma  jött  el  hozzánk. Az  evangélizációs  igehirdetések
rövidített,  szerkesztett  változatát  a  következő  lapszámunkban
olvashatják majd el a kedves testvérek, azonban az evangelizációs
hét alkalmainak teljes hanganyagát már most is meghallgathatják
gyülekezetünk honlapján.
http://www.parokia.hu/lap/pomazcsobankaireformatus
tarsegyhazkozseg/letoltes/lista/evangelizacio2015februar/Sebestyén Győző lelkipásztor

Koncz Zoltán lelkipásztor
egy pomázi bibliaórán
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A „Közöttünk szolgáltak” című sorozatunkban
olyan egykori gyülekezeti vezetőkre, egyház
tagokra  emlékezünk,  akik  életükben  bi
zonyságát adták annak, hogy teljes szívükkel,
lelkükkel, elméjükkel elkötelezték magukat
Jézus Krisztusnak, és az Ő követőjükként új
jászületett életüket Urunk szolgálatának szen
telték, önmaguk teljes alárendelésével, minden
erejükkel Őt szolgálva. Ezúttal a csobánkai
gyülekezet egykori gondnokáról, Dr. Takács
Lászlóról emlékezünk  meg,  aki  nemcsak
őszinte hitében volt Jézus Krisztus követője,
hanem egész élete kifejezte azt, amiben hitt.
Nemcsak a szájával hitt, az életével tett vallást
hitéről. Mert a hit sokkal  több a kimondott
szónál, az igazi hit tettekben válik élő hitté.

Kyle Idleman „Nem pusztán rajongó” cí
mű  könyvében  a  következőket  írja:  „Jézus
követésének ára van. Jézus követése mindig
kerül valamibe. … Ez nagyon is sokatmondó
kérdést  vet  fel  a  legtöbb  rajongó  számára:
Került neked valamibe Jézus követése? Ezt
nem költői kérdésnek szánom. Állj meg egy
pillanatra, és  jegyezd fel, hogy mibe került
neked Jézus követése! Hogyan avatkozott bele
az életedbe Jézus követése?” Dr. Takács Lász
ló elkötelezettsége sokba került, hiszen egész
addigi egzisztenciáját feladta azért, hogy Jézust
követhesse. Életének fordulópontján, amikor
válaszút elé került, hite meggyőződését kö
vetve utasította vissza a világi hatalom bűnös
csábítását, vállalva ennek anyagi, társadalmi
és minden egyéb következményét. Ő Jézust
választotta, és Vele a szegénységet. Nem „elég
közel” akart lenni Jézushoz, hanem teljesen
átadta Neki az életét.

Már egy 1965. november 14ei püspöki
vizitációról felvett jegyzőkönyvben csobánkai
gondnokként említik meg Dr. Takács Lászlót,
de megválasztásáról szóló jegyzőkönyvet nem
találtunk.  Egy  hónappal  azelőtt  rendelte  ki
Szamosközy István püspök a csobánkai szol
gálatok kisegítésére segédlelkésznek a fiatal
Vékey  Tamás papköltőt,  akivel  barátságot
kötött, és aki Dr. Szűcs Ferenc és Borzsák Sán
dor lelkipásztorok mellett a temetésén is szol
gált  1985.  december 20án  a  csobánkai  te
metőben. Az 1985. december 19i presbiteri
gyűlés jegyzőkönyve az alábbiak szerint em
lékezett  meg  Dr.  Takács  László  tragikus
haláláról:

„A lelkipásztor bejelenti, hogy dr. Takács Lász
ló, a csobánkai gyülekezet gondnoka decem
ber  6án  baleset  következtében  meghalt.
Amikor a HÉVszerelvényről lelépett, a be
csukódó ajtó odafogta a kabátját, és a vonat

magával vonszolta. A csepeli kórházba szál
lítása után néhány perccel belső vérzés kö
vetkeztében meghalt. Halála híréről nemcsak
az  egyház,  de  Csobánka  egész  lakossága
megdöbbenten értesült. A római katolikus egy
ház a csobánkai temetőben díszsírhelyet aján
lott fel számára térítésmentesen. Az elhunytnak
egy nőtestvére van. Lakását a táskájában talált
kulcsokkal Czender presbiter és szomszédja
jelenlétében kinyitották, átvették a pénztárt, és
megtalálták az 1982. október 31én kelt vég
rendeletét,  amelynek  értelmében  csobánkai
hétvégi telkét a társegyházközségre hagyja. A
lelkipásztor szó szerint felolvassa a végren
deletet.  Felkéri  a  presbitériumot,  hogy  név
szerinti szavazással döntsön az örökség elfo
gadásáról. … A presbitérium felkéri Réz Lász
ló gondnokot, hogy a temetésen a presbitérium
nevében vegyen búcsút az elhunyttól, és java
solja,  hogy  a  presbitérium  jegyzőkönyvi
határozattal mondjon köszönetet a római ka
tolikus  egyháznak  a  díszsírhelyért.  (…) A
lelkipásztor felkéri a presbitériumot, hogy in

tézkedjék  a  dr.  Takács  László  elhunytával
megüresedett  csobánkai  gondnoki  tisztség
betöltéséig a csobánkai gyülekezet ügyeinek
ideiglenes viteléről.”

Csobánkai presbiter testvérünket, Czender
Mihályt kértük meg, emlékezzen meg egykori
gondnokunkról:

CZENDER MIHÁLY DR. TAKÁCS
LÁSZLÓRÓL

Dr. Takács Lászlót gyerekkorom óta is
mertem, még abból az időből, amikor kirán
dulásokat  szervezett  Csobánkára  és  kör
nyékére azokkal a diákokkal, fiatalokkal, aki
ket gondjaiba vett. Ekkor szerette meg ezt a
tájat. A legtöbb emlékem vele kapcsolatban
természetesen  az  imaházhoz  kapcsolódik,
hiszen itt lehetett vele mindig találkozni. Nem
csak  egyszerűen  templomjáró  ember  volt,
hanem aktív résztvevője az istentiszteleteknek,
hiszen kántorként is működött, és emlékszem,
sokszor  helyettesítette  is  a  lelkipásztorokat
elfoglaltságaik  idején, és  ilyenkor  igehirde
téseket is tartott. Ezekre az volt a jellemző,
hogy ritkán tartottak egy óránál rövidebb ideig,
általában másfél, nem egyszer majd két órásak
voltak. Ezt különbözőképpen fogadták a hall
gatói, mert  voltak,  akik  nehezen vették  tu
domásul, mások azonban lelkileg feltöltődtek.
Őket megfogta  Isten  Igéje, amit Laci bácsi
magyarázott, és személyesen hozzájuk szóló
üzeneteket nyerhettek az igehirdetésből. Vala
hol talán még megvan néhány a leírt igehirde
tései  közül,  biztosan  érdekes  lenne  ezeket
elővenni.

Szász Ferivel együtt az ő felkérése alapján
vállaltam el a presbiterséget a csobánkai gyü
lekezetben 1984ben, és még ebben az évben
együtt  vettünk  részt  egy  presbiteri  tovább
képzésen  a Kálvin  téri  templomban,  ami  a
következő  évben  ugyanott megismétlődött.
Laci bácsi a szó szoros értelemben az ima
házban élt, hiszen amikor az imaház melletti
kis lakás megüresedett, a húgára hagyva a bu
dapesti  lakását,  ide költözött be, ebbe a kis
lakásba. A nagy kert volt a mindene, nagyon
szerette a gyümölcsfáit ápolni, melyek gyü
mölcsét sokszor a nyugdíjával együtt eloszto
gatta arra rászoruló embereknek. Emellett ő
végezte az  imaház  takarítását,  téli  időben a
fűtését, és minden ház körüli munkát.

Sokan szigorú, makacs embernek tartot
ták,  de  csak  azért,  mert  nem  ismerték  jól.
Egyszer például felmerült, hogy az imaház már
nagyon leromlott, vizesedik, ki kellene javítani.

JÉZUS KRISZTUS ELKÖTELEZETT SZOLGÁJA:

DR. TAKÁCS LÁSZLÓ
1912 – 1985

KÖZÖTTÜNK SZOLGÁLTAK
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Tiszalúcon született és a templom közelében
nőtt fel, mivel édesapja volt az ottani kán
tortanító. Hárman voltak testvérek, bátyja,
Árpád, tanár lett, húga, Etelka, ápolónő, a
Rókus  kórház  főnővére  volt.  Édesapjuk
korán meghalt, így középiskolai taníttatását
a református egyház vállalta a Hajdúböször
ményi  Kálvineumban.  Ezt  a  kiváltságot
szorgalmas tanulással és jó magaviselettel
kellett megszolgálni,  amiben nála  nem  is
volt hiány. A jogi egyetemet végezte el és
bírói  vizsgát  tett, majd  a  fiatalkorúak  bí
róságára került. Bár egyházi környezetben
nőtt fel, életének nagy fordulatát az jelen
tette,  amikor  1937ben  részt  vett  James
Stewart skót futballistából lett evangélizátor
egyik magyarországi összejövetelén és élő
hitre jutott. A Bethánia Egylethez csatlako
zott,  és  ennek  lett  a  PomázSzentendre
környéki területi gondozó titkára. Így került
kapcsolatba  az  itteni  gyülekezettel  és  a
lelkészcsaláddal.

Életének  ez  a  változása  kihatott  bírói
munkájára is. A megtévedt, kisebb bűncse
lekményeket elkövető fiatalokat rendszerint
nem javítónevelő intézetbe küldte, ahol a
rossz társaság tovább sodorta volna őket a
lejtőn, hanem a helybeli lelkipásztorok fel
ügyeletére bízta. Ott kellett rendszeresen je
lentkezniük és azoknak  igazolni, hogy az
illető becsületesen tanul,  illetve dolgozik.
Erről nekem mindig úgy beszélt, mint ami a
legtöbb esetben hatásosabb nevelő eszköz
volt, mint  a  családtól  elszakító  szigorúbb
büntetések, és ezt az akkori  időkben még
felettesei is elismerték.

A  II. Világháború  életének  nagy  pró
batétele volt. Katonaként megjárta a Don
kanyart  és  a  téli  rettenetes hidegben való

gyalogos  visszavonulás  közben  mindkét
lába  elfagyott,  annyira,  hogy  amputálni
akarták. Ő ezt nem engedte, és orvosai előtt
arról tett bizonyságot, hogy ha Isten őt még
használni akarja, akkor meg fog gyógyulni.
Gyermekeink a bizonyságai, hogy ez a hite
annyira  nem  szégyenült meg,  hogy  rend
szeresen túrázni vitte őket a környező he
gyekbe, és ilyenkor vele együtt gyalog jöttek
haza Csobánkáról Pomázra is.

1948ban az Esztergomi Járásbíróság ta
nácsvezető  bírájává  akarták  kinevezni,  de
előre látva az induló koncepciós pereket, ezt
nem  vállalta.  Ez  csak  azért  nem  számított
főbenjáró bűnnek, mert korábbi orvosi papír
jait is mellékelte. Azt már azután senki sem
nehezményezte, hogy egy budapesti gyárban
fizikai munkásként helyezkedett el, ahol ké
sőbb  a  raktárosságig  jutott  el.  Innen ment
nyugdíjba is. Amit Isten szerint kárba veszni
hagyott, azért bő kárpótlást kapott az alázatos
szolgálatban, miközben a helyette kinevezett
bíró elmegyógyintézetben végezte.

Életének ez a szakasza kötődik a cso
bánkai gyülekezethez is. Amikor megüre
sedett az imaház mögötti kis lakás, végleg
ide  költözött,  budapesti  lakását  teljesen
átadva húgának. Felnőtt fejjel beiratkozott a
fóti evangélikusreformátus kántorképzőbe,
és korábbi zongoratanulmányaira is építve
kántori oklevelet szerzett. Innentől kezdve
vasárnapról vasárnapra ő vezette az éneket,
sőt  alkalmanként már elődömet, Demeter
Józsefet, majd engem is helyettesített az is
tentisztelet megtartásában. A gyülekezeta
lapító gondnok, Gaál Mihály halála után őt
választotta a kis gyülekezet gondnoknak. A
szó szoros értelmében az volt, hiszen az ima
ház és a nagy kert minden gondja az ő 

DR. SZŰCS FERENC

DR. TAKÁCS LÁSZLÓ
CSOBÁNKAI GONDNOKRÓL

Volt  olyan  egyháztagunk,  aki  erre  azt
mondta,  hogy  „Laci  bácsi  úgysem  fogja
megengedni!” „Azért én beszélek vele” –
válaszoltam. Elmentem hozzá, és elmond
tam neki, hogy egy hónap múlva csendesnap
lesz nálunk, Csobánkán, hát hogy néz ki az
imaházunk,  fel  kellene  kicsit  újítani. Azt
felelte:  „Mi  akadálya  van?  Csináld meg!
Mondd meg, mit hozassak, mi kell hozzá!”
Megbeszéltük,  milyen  anyagok  kellenek
hozzá, mennyi homok, mész, cement stb., és
egy  –  különben  katolikusnak  keresztelt  –
testvérünkkel együtt nekifogtunk, és meg
csináltuk a munkát. Akkor merült föl az is,
hogy le kellene lambériázni az imaházat egy
bizonyos magasságban. Ez pont akkor volt,
amikor azon a végzetes napon, 1985. de
cember 6án hazafelé jövet az induló HÉV
szerelvény  alá  esett,  és  Laci  bácsi  életét
vesztette. A lambériázást így már az utána
megválasztott gondnok, Benkő Béla veze
tésével valósítottuk meg.

A csobánkai weekendtelkét végrende
letileg a társegyházközségre hagyta, azzal a
kikötéssel, hogy azon egy missziós jellegű
épületet kell építeni. Ez azonban nem volt
megvalósítható, részben a telek adottságai
(hosszú  keskeny  telek  volt),  részben  a
megközelíthetőségének  nehézségei  miatt
(csak szolgalmi úton keresztül lehetett be
járni), ezért a társegyházközség végül arra
az elhatározásra jutott, hogy eladja a telket.
Ez  természetesen  nem  jelenti  azt,  hogy  a
missziós ház gondolatát is elvetettük volna,
mert ma is reménykedünk abban, hogy az
imaház jelenlegi telkén a mi Urunk segít
ségével majd egyszer megvalósítható lesz
Dr. Takács László elképzelése.

Ő  egy  nagyon  közvetlen,  barátságos,
segítőkész  ember  volt,  akit  Isten  Igéje
vezetett  élete  minden  területén.  Bibliás
ember volt, komolyan vette mindazt, amit
Isten a Szentírásban kijelentett számunkra.
Lelkigondozta az embereket, Deregán né
nivel  együtt  jártak  családokat  látogatni.
Vasárnap délután három órakor kezdődött
Csobánkán az istentisztelet, ő fogadta kéz
fogással  a  gyülekezet  tagjait. Utolsó  em
lékem róla, amikor halála előtt nem sokkal
beteg volt, influenzával ágynak dőlt, akkor
megbeszéltük  egymás  között,  hogy  ki
főzzön Laci bácsinak meleg ételt, így gon
doskodott a gyülekezet róla abban a két hét
ben. Nagyon szerettük Laci bácsit, emléke a
szívünkben él.

1969ben (balra mögötte
Regius Lajos)
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Kevés életrajzi adat, de gazdag életmű
maradt utána. Művészi pályájának főbb ál
lomásait  és  amit  a magányos, nyomorgó
művészről  megőrzött  a  falu  emlékezete,
születésének  125.  évfordulóján Szilárdfy
Zoltán művészettörténész megemlékezése
foglalta egybe. Pályájának első évtizedei,
művészi tehetségének kibontakozása, és a
termékeny  alkotóévek  a  fővároshoz  kö
tődnek. Az első világháború kitörése utáni
ínség és nyomorgás: ezek a pomázi évek.

1865. április 9én született Budapesten.
188084  között Mátray  Lajos  ta
nítványaként az Iparművészeti Is
kola növendéke, majd állami ösz
töndíjas öt éven át Münchenben és
Bécsben. Művészi tehetsége igazán
a  bécsi  évek  alatt  kezd  kibon
takozni.  Sorra  nyeri  a  kitüntető
művészeti díjakat: 1889ben Füger
díj,  1890ben  Neulingdíj,  1891
ben  Gundel  I.  díj,  majd  a  Bécsi
Képzőművészeti Akadémia Mester
iskola  díja  következik.  1891ben
nagy feltűnést keltett a „Libatolvaj”
című alkotása, amelyet maga a csá
szár vásárolt meg.

1896ban  hazatér,  hogy  részt
vegyen a milleniumra készülő fő
város szépítésében. Nagyrészt épületrésze
ket készít: Taksony és Zsolt vezérek alakját
az Országház számára, a budai királyi pa
lota  homlokzatát  díszítő  Hungária  alle
gorikus szoboralakját.

1898ban  újabb  tanulmányút  követ
kezik Olaszországba. Ezt követően – talán
ennek termékenyítő hatására – a Várbazár
ban berendezett műtermében sorra szület
nek  a  remekművei.  1899ben  Szarvas
Gábor  nyelvésztudós  szobrát,  1902ben
Salamon Ferenc történész bronz mellszob
rát  készíti  el, majd  1906ban  Jókai Mór
következik. Pályájának csúcsát jelentő leg
maradandóbb alkotása a mártírhalált halt
Szent Gellért püspök emlékét megörökítő
hatalmas bronz alak 1904ben születik.

Vidéki alkotásai közül legjelentősebb
Pannonhalmán van: a Szent Koronát hozó
Asztrik  apát.  Erzsébet  királynét  Pöstyén

polgárainak  kívánságára  mintázza  meg.
Szent István szobrát Kocséron, II. Rákóczi
Ferencét Zólyomban állítják fel. Tápióbics
kének  48as  honvéd  emlékművet  készít,
Jászberény városa pedig artézikút díszének
megalkotására kéri fel az akkor már jónevű
mestert. 1914ben készül el a háború kitörése
előtti utolsó alkotása, a „Boldog aranykor”.

Pomázon  eleinte  az  ún.  Fáyházban
lakik  (ma  Mártírok  útja  2.  sz.).  A  be
építetlen tornácon sorakoznak szobrai. Ké
sőbb műtermes  lakást  épített  a mai  Jan

kovits utca 33. szám alatt. Homlokzatát kör
alakú  relieffel  díszítette,  a  tékozló  fiú
megtérésének bibliai példázatát mintázva
meg. Megrendelések hiányában vésője alól
ezután már csak néhány síremlék és hősi
emlékmű kerül ki. Figyelemre méltó idős
kori alkotása a „Vén cigány” című enteriőr
szobrocska az öregedő ember saját naple
mentéjének  művészi  megfogalmazása.
Megélhetés  híján  adományokra  szorul.
Elfogad  ételt,  italt,  ebédmeghívást.  Vi
szonzásképpen e szobrocska egyegy da
rabját adományozza jótevőinek. Csak szob
rai vették körül, amikor 1932. karácsonyán
lakásában  holtan  találták.  Azt  beszélik,
hogy  éhen  halt…  A  visszaemlékezések
szerint a legnagyobbnak kijáró tisztelettel
temették el; koporsóját nemzetiszínű mű
vészlepellel  borítva.  Sírja  fölé  a  tisztelői
nemesen egyszerű, időtálló sírkövet állítottak.

vállain nyugodott, a fűtéstől a takarításig. Az
imaház  kertjét  meggyfákkal  és  ribizli
bokrokkal  ültette  be,  azt  gondozta  azért,
hogy  a  jelentős  mennyiségű  termést  az
utolsó szemig szétossza a rászorulók közt.
Az első „zsengével” – a bibliai rendet kö
vetve –, mindig a lelkipásztor családhoz ál
lított be. Népszerűségét növelte, hogy jogi
tanácsért,  kérvények  megírásáért  és  az
adásvételi ügyekért őt keresték meg a  fa
luban, amit ő díjtalanul végzett el. Ha vi
szonzást kapott, annak is a gyülekezet látta
a hasznát, mert csak a közösség számára fo
gadott el bármi is.

Ennek a szolgálatának olyan gyümölcse
is  lett,  hogy  ő  értesült  elsőnek  az  eladó
üdülőtelkekről,  amit budapesti  hívő bará
tainak  rögtön  a  tudomására  hozott,  akik
közül  sokan  itt  építettek  kis  nyaralót.
Ilyenkor nyáron megtelt a kis imaház is az
itt nyaralókkal. Többek között így volt so
káig „gyülekezeti tagunk” Füle Lajos költő
építész, KispestRózsa téri presbiter, akinek
számos verse itt született Csobánkán.

A  helyi  szolgálatokban  hűséges  pres
biter hamarosan többre is bízatott, az Észak
pesti  Egyházmegye  tanácsbírájává,  majd
világi  jegyzőjévé választotta, amely  tiszt
séget élete végéig betöltötte. Földi élete egy
tragikus baleset során ért véget 1985. de
cember 6án. Budapestről tartott hazafelé,
amikor későn vette észre, hogy nem a szent
endrei HÉVre száll fel. A már mozgó vonat
ról próbált leszállni, de kabátja a becsukódó
ajtó közé szorult, és a vonat halálra gázolta.
Nagy részvét mellett temettük a csobánkai
temetőben, ahol a római katolikus egyház
ingyen  sírhelyet  ajánlott  fel  számára.
Pénztárcájából került elő kézzel írt végren
deletének  másolata  (eredetijének  helyét
megjelölve), amelyben  itteni kis  telkét az
egyházközségre hagyta. Tudomásom szerint
ennek vételárából került a harang az imaház
udvarára. Végrendelete, amelyet némi meg
hatódással olvasott fel a közjegyző, nemcsak
száraz adatokat tartalmazott, hanem szép bi
zonyságtételt is amaz „igaz Bíróról”, akitől
Takács László Krisztus érdeméért várta az
életnek koronáját.

Emléke legyen áldott!

Dr. Takács László
énekeskönyve

RÉGI HISTÓRIÁK

150 ÉVE SZÜLETETT
JANKOVITS GYULA

(Bp., 1865. április 9. – Pomáz, 1932. december 23.)

A budapesti Szent Gellért szobor alkotója, JANKOVITS GYULA életének utolsó
évtizedeit Pomázon töltötte, hamvai a régi r.k. temetőben nyugosznak. Bronz
mellszobra az orvosi  rendelő előtt áll,  lakóháza – a később róla elnevezett
Jankovits Gyula utca 33. számú ház – a sok átalakítás ellenére is őriz még
valamit a művész által megálmodott formájából. Egyik késői alkotása – az I.
világháborúban elesett katonák hősi emlékműve – falunk forgalmas pontján, a
Hősök terén fogadja a járókelők közömbös vagy érdeklődő tekintetét.

A pannonhalmi Asztrik apát szobra
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A szobrász élete – halála után – alkotá
sainak sorsában folytatódik. Kire feledés,
megsemmisülés vár, ki pedig beépül az ut
caképbe, eggyé válik környezetével. Vajon
milyen  sorsra  jutottak  Zólyomban,  Pös
tyénben,  Brassóban  felállított  alkotásai?
Szarvas Gábor és Salamon Ferenc szobrai
ma is a főváros díszei. Jókai mellszobra a
megalkotása óta a Svábhegyen áll. A Gel
lérthegy oldalából felmagasodó Szent Gel
lért szobor Budapest jelképe. Az impozáns
körépítménnyel  szegélyezett  ércalak,

lábainál  a  vízeséssel,  valósággal
lenyűgözi  az Erzsébet hídon Pest
felől érkezőket.

Bronz  mellszobra  –  arcvoná
sainak egyetlen megmaradt mása –
a névtelenség homályában maradt
tanítványának, Kaszab  Lászlónak
alkotása,  hosszú  várakozás  után
került  a  mai  helyére,  a  Kossuth
Lajos utcába, az orvosi rendelő elé.
Ezt a szobrot a mester halála után a
katolikus plébánián őrizték. A há
ború utáni  időkben – félve a vas
gyűjtéstől és a beolvasztástól – an
nak padlására menekítették. 1989
ben  került  a  község  tulajdonába
Tölgyes Kálmán nagyprépost aján
dékaként,  Kacsovszky  Nándor
buzgó közreműködésével, és azzal
a  határozott  kívánsággal,  hogy  a
községnek egy mindenki  által  jól
látható forgalmas helyén állíttassék
fel,  azért,  hogy  Jankovits  Gyula
emléke megmaradjon a pomáziak
nak. Talapzatát Peller József pilis

szentkereszti kőfaragó készítette és aján
dékozta a községnek; védnökséget  a po
mázi önkéntes tűzoltók vállaltak. A szobor
körüli park kialakításának tervét a Pomáz
Barátai  Társaság  készítette,  annak  meg
valósítása  közadakozásból  történt.  Részt
vettek  benne  Czillinger  László kertész
irányításával a helyi Munkaterápiás Intézet
Dera Klubjának tagjai és munkatársai. Az
avató megemlékezést dr. Szilárdfy Zoltán
művészettörténész tartotta.

Források:
 Dr. Szilárdfy Zoltán 1990. április 9én el
mondott megemlékezése.
 A MTA Lexikongyűjteményének adatai.

(Megjelent  a  Pomáz  Barátai  Társaság
1993. évi 3. sz. Hírlevelében.)

Könczöl Dánielné

VÉKEY TAMÁS
URAM!

A Te könyörületed nélkül
mire jutnánk, Uram?
Távoztasd el tőlünk
a gyűlölködés lelkét,
hogy egyek lehessünk,
mint Te az Atyával.

Mi méltatlanok, kiáltunk!
Esendők vagyunk!
Vértezz föl minket
a Jóság erejével,

hogy megőrizzük rendeléseid.
Add nekünk

az állhatatosság lelkét,
A BÉKETŰRŐ ARCOD
T I S Z T A S Á G Á T !

Könyörülj, könyörülj, Uram!

KÖNYÖRGÜNK, URAM
Könyörgünk, Uram,

hogy az emberi nemzetnek
a tudás legjavát add,
hogy teljes erővel,
teljes elmével,
teljes lélekkel
Néked illatozzék,

jó renddel imádva Felségedet.
Segítsd, hogy

Bölcsességedből merítsen.
Óvd

a hamis ismeretektől,
nehogy

eltévelyedjen.
Cselekedd, Uram,

hogy testestőllelkestől
mind életében,
mind halálában
felismerhessen.
Tudod, a tudás
mily veszélyes,

hogy ellenedre fordulhat,
ha rossz,

s az ember ember ellen
támadhat,
ha gonosz.

Talán azért is hagytad meg
az emberi nemzetet,

hogy ez nyilvánvalóvá legyen.
Uram! A jó rend illatozásáért

esedezik a lelkünk,
hogy a Békesség el ne vesszen,
hogy ami jó, az gyökeret eresszen

és dicsőségedre teremjen.
Comeniusod könyörög így, Uram!
S én kései utód, csak tolmácsolom,

de kérlek én is,
nevelj föl minket
egyezségre,

kinyújtva szövétnekedet,
hogy bennünk is világolhasson

a jó rend,
a helyes
és tiszta
tudás:
az Élet.

1935.  augusztus  31én  került  sor
JANKOVITS  GYULA  síremlé
kének leleplezésére, aki tizenöt éven
át  lakott  Pomázon.  1923ban  az  I.
Világháborúban  elesett  pomáziak
emlékszobrát  még  minden  díjazás
nélkül készítette el, anyagi helyzete
akkor  ezt  még  megengedte.  Jó
anyagi  körülményeire  utal,  hogy
1922ben 500.000 koronáért, 1924
ben 15 millióért vásárolt ingatlant,
majd 1927ben 800 pengőért eladott.
1932ben  elhagyatva  halt  meg,  s
később örökösétől  5000 pengő  ér
tékben  vett  árverezési  ingatlant  a
pomázi  Hitelszövetkezet.  „Figye
lembe véve községünkben kifejtett
társadalmi és művészeti  tevékeny
ségét,  indokolt,  hogy  községünk
képviselőtestülete  is  vegyen  részt
abban az akcióban, mely Jankovits
Gyula  életét  emlékművel  meg
örökíteni igyekszik.” – áll a korabeli
testületi  ülés  jegyzőkönyvében.  A
rokonai által felállított síremlékhez
120 pengővel járult hozzá a község.

(Forrás: Tóth Ferenc: Pomáz
történetének forrásai, 1994)

A pomázi Hősök
emlékművénél
2015. április 9én
tartott ünnepség

Jankovits Gyula
mellszobra
Pomázon
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Decsen, a Sárköz fővárosában született,
1939  februárjában. A  jómódú családba ér
kezett kisfiút nem csak a szülői szeretet vette
körül: egy otthonban élt nagyszüleivel, déd
anyjával. „Családomnak földjei, szőlőbirtoka
volt. A családi gyökerek, a szüleim, nagy
szüleim világnézete a mai napig meghatározó
iránymutatás az életemben. A  természet, a
föld szeretete és a keresztyén gondolkodás
mód. Ahogyan a Sárközben az jellemző, így
a mi családunk is református vallású – meséli
Dani bácsi. – Mélyen vallásos neveltetésben
részesültem,  dédnagyanyám  számára  kü
lönösen fontos volt a hit. Emlékszem, volt
egy  nagy Bibliája,  amit  nagyon  sokat  né
zegettem. A zene iránti rajongás és a hit is
összefonódott az életemben: nagyon szeretem
az  egyházi  énekeket.”  Észrevették  ezt  a
szülei, nagyszülei is: egy alkalommal citerát
kapott, ő pedig autodidakta módon, kisgye
rekként, hallás után megtanult rajta játszani.
Ezt  látva  nagyapja  hegedűvel  ajándékozta
meg. A  hangszert  a  falu  cigányprímásától
vette, aki megtanította játszani a hangszeren.
Dani bácsi azóta sem hagyta abba a zenélést,
ha vendégek gyűlnek össze otthonukban, a
hegedű biztosan előkerül.

Testvér nélkül nőtt fel, édesapja ugyanis
1942 augusztusában, a doni harcokban életét
vesztette.  „Miután  egy  sorozatot  kapott  a
harcmezőn, társai két napon át tolták egy bi
ciklin a legközelebbi kórházig. Végül ott, egy
német kórházban vesztette életét. Elküldték
édesanyámnak apám összes ingóságát, innen

tudtuk, nem jön haza többé. Anyám soha nem
ment férjhez, nagyszüleimmel közösen, sze
rető családi légkörben nevelt fel.”

Az elemi iskolát Decsen kezdte, a helyi
protestáns intézményben. A több száz éves
múltra visszatekintő intézmény falain belül
nemcsak írni, olvasni tanult meg, nem csupán
a kötelező tananyagot „öntötték” tanáraik a
diákok fejébe. Az életre – a tisztességes életre
– nevelték őket. A vallásosság természetesen
az iskolában sem maradt el. A decsi templom
– szintén több száz éves épület – meghatározó
szerepet  töltött  be  a  diákok  életében.  „Itt
kezdtük a napot egy rövid áhítattal, év végén
itt vizsgáztunk. Hittant és zsoltárokat tanul
tunk.  Egészen  az  államosításig.  1949ben
összevonták  a  református  és  a  katolikus
iskolát, és állami intézménnyé nyilvánították.”

Az ötvenes évek nemcsak az iskola ál
lamosítása miatt hagyott mély nyomot a csa
lád életében. „Decsen – mint az ország többi
részén – megkezdődött a kuláküldözés – em
lékszik vissza a nehéz évekre Dani bácsi. –
Származásom miatt engem is, a családomat
is zaklatták. Nagyapámat internálták: Sajó
bábonyban építette a hadüzemet, az ÁVOs
tisztek figyelő tekintete mellett. Egy év múlva
került csak haza. Mi időközben otthon vártuk,
mikor telepítenek ki minket. Anyámmal fel
voltunk készülve rá, hogy bármikor előfor
dulhat,  szednünk  kell  a  sátorfánkat.  Déd
nagyanyám házát el is vették, ahogy a gyü
mölcsöst  és  az  ottani  szállást  is.  Egyetlen
lovat hagytak meg a jószágaink közül. Enni
éppen mindig  tudtunk, de nagyon sanyarú
körülmények között éltünk. Állandóan zak
lattak, de Isten segítségével átvészeltük eze
ket a nehéz éveket is.”

Kulák származásúként az általános iskola
elvégzése után nem tudott továbbtanulni – a
helyi párttitkár tett róla, hogy ne vegyék fel
sehová. Iskola híján a fiatal Dani dolgozott,
elvállalt mindent, amit csak lehetett. „Apám
nagy gépszerelő overalljában, nagyapám öreg
bakancsában jártam dolgozni, lógott rajtam
minden.” Nehéz év volt, de megérte várni: a
következő esztendő szeptemberében Debre
cenbe, a Református Gimnáziumba került.
„Falusi gyerekként lenyűgözött a nagyváros
szelleme, a kollégium épülete. Alig akartam
elhinni, hogy ugyanazokon a lépcsőkön lép
kedem, amelyeket a magyar  történelem és
művelődéstörténet legnagyobbjai is koptat
tak: Kölcsey Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály,
Arany János… Óriási élmény volt, hogy be
költözhettem  a  kollégiumba,  ugyanakkor

hatalmas  félelem  is,  olyan  távol  az  ottho
nomtól. Akkoriban még – mondani sem kell
– nem volt  olyan  fejlett  a  közlekedés,  két
napig tartott, mire Decsről a Hajdúság fővá
rosába értünk. Hozzá kellett szokni ahhoz a
katonás rendhez és szigorhoz is, amit a kol
légium megkövetelt.”

Humán  osztályba  vették  fel,  osztály
főnöke dr. Tóth Béla lett. A híres tanár, iro
dalomtörténész, latin szakos tanár nem csak
tanítója, de nevelője  is volt az osztálynak.
„Zseniális tanár volt, szédületes előadásokat
tartott, ugyanakkor szigorú elvárásai voltak.
Nemcsak az iskola falain belül tanította az
osztályt.  Irodalmi előadásokra vitt minket,
amelyeket rendszerint a híres Bikában tartot
tak, ellátogattunk a legújabb festészeti kiál
lításokra, bírósági tárgyalásokon vettünk részt
– azt szerette volna, ha nem csak elméleti, de
gyakorlati tudást is szerzünk, az élet minden
területén, természetesen erkölcsi, vallási téren
is. Reggel fél nyolckor már a templomban
voltunk, innen mentünk át a gimnáziumba.
De nem csak az osztályfőnökünk, a többi kol
légiumi  tanárunk  is  nagyszerű  szakember
volt. Például dr. Szabó tanár úr, a nagytermetű
történelemtanár, akit mi csak Big Billnek hív
tunk. Nagyon sokat tanultunk tőle, harmadik
ban már az érettségire készített fel minket. És
amilyen kicsi a világ, utóbb kiderült, gyüle
kezetünk gondnoka, Takács László édesapjá
val együtt végezte a teológiát. A nagyszerű
humán tárgyak mellett voltak utálatosak is,

PORTRÉ
HITTEL, MEGGYŐZŐDÉSSEL

KÖNCZÖL DÁNIEL
1. rész

Úgy tervezte, lelkész lesz, mégis másfelé vitte az Úr az életét. Könyvtárosként ment nyugdíjba. Mint mondja, nem
a hite, csupán elhatározása hagyta el. Könczöl Dániel, Dani bácsi azonban nem csak a könyvekhez ért, borászkodik,
hegedül is, a zene pedig életének nagyon fontos része. Feleségével, Eszter nénivel pomázi otthonukban élnek, itt lá
togattuk meg őket,  kérve, meséljen  életéről. Ő pedig mindenre  emlékszik,  sőt, még annál  is  többre: minden
ismerőséről, tanáráról, barátjáról eszébe jut egy jó szó, egy kedves történet.

Tógátus debreceni
diákként 1961ben
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például az orosz, de a kedves „Junosa bácsi”,
az orosztanár elnéző volt velünk, tudta, hogy a
hátunk közepére kívánjuk az egészet. A matek
tanárunk dr. Koppányi Mária volt,  akinél  –
mikor már a teológiafelvételire készültem –
görögöt is tanultam.”

És a sok tanulás mellett a zenére, az ének
lésre is jutott idő. Megannyi egyházi éneket ta
nult, kórusba járt. Kodály Zoltánt hatvanadik
születésnapján a kántus, a Kodály Kórus és a
Vagongyár kórusa köszöntötte a Nagytemplom
ban, az éneklők között természetesen Dani bácsi
is ott volt.

„Menedék volt számunkra a kollégium –
emlékszik vissza. – Mindannyian hasonlókép
pen voltunk a rendszer kitaszítottjai, megértet
tük  egymást,  a  sorsközösség összekovácsolt
minket. Nagyszerű nevelőinknek köszönhetően
ez a kötelék még szorosabbá vált az évek során.
Nem hagytuk el egymást a nehéz időkben sem:
például 1956ban.”

A forradalom híre is Debrecenben érte a fia
tal Dánielt. „Harmadévesek voltunk, éppen tor
naóránk  volt,  mikor  hallottuk:  Budapesten
történik valami. Jöttek a szegedi egyetemisták,
kérdezték,  akarunke  felvonulni.  Rávágtuk,
hogy  persze!  Diákok,  tanárok  vegyesen,  az
iskolaigazgató vezetésével vonultunk fel a Piac
utcán. Csatlakoztak hozzánk a vagongyári dol
gozók, hatalmas tömeg volt. Úgy éreztük ma
gunkat, mint a márciusi ifjak! Korábban el sem
tudtuk képzelni, hogy valaha azt  skandáljuk
majd a nyílt utcán: Ruszkik haza! Minden ese
ményen részt vettünk, nemzetőrök is lettünk. A
megyeházán volt a forradalmi bizottság köz
pontja, itt kaptunk kiképzést például arról, ho
gyan kell használni a fegyvereket.

Október 27e lehetett, mikor olyan hírek
terjedtek városszerte, hogy kettéválasztják az
országot. Németországhoz hasonlóan Kelet és
NyugatMagyarországra. A válaszvonal pedig
a Duna lesz. Hárman származtunk a Dunántúl
ról, hírt nem kaptunk otthonról. Több se kellett,
elhatároztuk, hazamegyünk. Gyalog, egy szál
ballonkabátban indultunk útnak, minden hol
minkat  a  kollégiumban  hagytuk.  Egy  kiste
herautó Hajdúszoboszlóig vitt el minket, onnan
Karcagig sikerült eljutnunk. Estére érkeztünk
Jászapátiba, ahol éppen forradalmi gyűlés volt,
minket pedig egy kollégiumban helyeztek el.
Kaptunk teát, zsíros kenyeret, és nem mellesleg
telefonáltak Debrecenbe, tudatták a kollégium
mal, hogy ott vagyunk, épen és egészségesen.
A  tanáraink  innentől kezdve pedig még szi
gorúbban őrizték a többieket, nehogy más is
megszökhessen.”

Budapestre érve éppen két  tűz közé ke
veredtek az Üllői úton. Hosszú percekig csúsz
tak hason az ellenséges lövedékek alatt, míg
elállt a sortüzelés. Borzalmas látvány tárult a
szemük elé: kilőtt tankok, holttestek mindenütt,
betört ablakú üzletek, házak. Gyalog mentek a
Móricz Zsigmond körtérig, ahol egy Pécs felé
tartó autó vette fel őket. Útjuk továbbra is bő
velkedett kalandokban: a karcagi vasútvonal
melletti ruszki laktanyából lőttek rájuk, Duna
újvárosban igazoltatták őket, Szekszárdon egy
orosz őrcsapatba futottak bele. Végül találtak
egy autót,  ami éppen Decs  felé  tartott,  csak
éppen a sofőr tett egy kis kitérőt a kocsma fe
lé…  Jobbnak  látták,  ha  az  utolsó  34  kilo

méteren már nem kockáztatnak, gyalogszerrel
értek haza.

„Meglepetés volt az érkezésem, nem szól
tam, hogy jövök haza. A házhoz érve zörgetem
a  redőnyt,  de  csak  nem  akartak  beengedni,
pedig tudtam, hogy otthon vannak. Nagy sokára
ajtót nyitottak, anyám, nagyanyám vasvillával
felfegyverkezve fogadtak…”

Ezután másfél  hónapig  Szekszárdra  járt
gimnáziumba,  csak  februárban került  vissza
Debrecenbe. Ekkoriban már érlelődött benne a
gondolat: teológiát szeretne tanulni. Méghozzá
Budapesten. A fővárosból azonban elküldték,
mondván, debreceni diák maradjon csak a Haj
dúságban. Így lett. Érettségi után máris a teo
lógián találta magát. Katonának nem vitték el,
klerikális reakciósként, világnézetileg megbíz
hatatlanként nem volt rá szükség.

„Nagyon érdekes élményekben volt részem
teológiai hallgatóként. Jellemző volt akkoriban,
hogy az állam és az egyház viszonya nagy
mértékben rányomja a bélyegét az intézmény
működésére. Másodévesként például szakállt
növesztettem, maga a dékán hívott be, hogy
azonnal vágassam le. A pedagógusi kar itt is
kiváló volt – eltekintve pár kivételtől. Nagyon

szerettem például Varga Zsigmond professzor
urat, aki görög nyelvet és bibliamagyarázatot ok
tatott, vagy Pákozdyprofesszort. Ott volt azonban
Szabó László Ambrus– vagy, ahogy mi hívtuk, a
Botcsinálta Prof –, aki ökumenikát tanított. Vele
több összetűzésem is volt, a professzor ugyanis
eléggé elkötelezett volt a párt iránt.”

A teológián természetesen a gyakorlati jár
tasság megszerzésére is törekedtek, legátusként
járták  az  országot.  Debrecenhez  tartozott  a
Tiszántúli és Tiszáninneni egyházkerület, be
járták egész BorsodAbaújZemplén megyét és
SzabolcsSzatmárBereg megyét. Dani bácsi
először  1958  karácsonyán  szolgált Gégény
pátrán legátusként. Emlékezetes alkalom volt:
a hatalmas hóban, egyik településről a másikra
utazva kicsit eltévedtek, így a karácsony más
napi istentiszteletre egy órát vártak a hívek.

„Szilvásváradra és Nagyvisnyóra például
egy pünkösdi  legáció miatt utaztam. A szil
vásváradi templom a domb tetején áll, kör alakú
épület, borzasztó akusztikával. Ha azt akarta a
prédikátor,  hogy  a  hívek  halljanak  belőle
valamit, a szószékkel szembeni kis ablakba kel
lett beszélnie. Nem fordulhattam se jobbra, se
balra, mereven kellett beszélnem, hogy hallják
az  emberek  a  prédikációt.  Sokkal  jobban
éreztem magam Nagyvisnyón,  ahol  az  idős
lelkipásztornál és feleségénél kaptam szállást.
Gyerektelenek voltak, engem pedig úgy dédel

gettek, mintha a fiuk lettem volna. Soha életem
ben  nem  ettem  annyi  kolbászt, mint  náluk!
Nagyon elkényeztettek. A nagytiszteletű asz
szony még pisztrángozni is elvitt. Alig akartak
hazaengedni,  végül  három  napot  töltöttem
náluk.”

Szamosangyalosi prédikációja után ladik
kal vitték át Szamostatárfalvára, ahol húsvét
másnapján igencsak bepálinkázva érkeztek a
férfiak a templomba. „Nagyon tetszett nekik a
prédikációm,  hangosan  helyeseltek  minden
mondatom után: Úgy van, úgy van! Egy másik
húsvétkor Tiszakeszin, Tiszatarjánban tartottam
istentiszteletet.” Hegyaljai prédikációja alkal
mával pedig volt szerencséje megnézni életében
először egy hegyaljai pincét, és megkóstolni a
kitűnő borokat. De akadtak kellemetlen esetek is.

„A Tiszakesziben tartott legáció érdekes él
mény volt, és nemcsak azért, mert a templom
békeharangját Rákosi Mátyás  ajándékozta  a
gyülekezetnek  –  a  lelkésszel  ugyanis  még
együtt ült a börtönben anno. Már megtartottam
a délelőtti istentisztelet, az ebédünket is elköltöt
tük, mikor beállított a járási párttitkár a paró
kiára. Teljesen illuminált állapotban. Követelte,
vitatkozzunk vele, mégpedig ideológiai alapon.

Mikor ezt visszautasítottuk, az asztalra
csapta  a  pisztolyát,  hogy  nyomatékot
adjon szavainak. Végül adtunk neki még
egy pohár bort, a fegyvert meg elvettük
tőle, később a felesége cipelte haza.”

Nem csak az istentiszteleti szolgála
tok váltak emlékezetessé legációi során.
Az országot járva találkozott szegény
séggel, kiszolgáltatottsággal, az akkori
rendszer által nyomorgatott emberekkel.
Mátraházán például a lelkész felesége,
aki súlyos TBCs volt, kérte, járjon közbe
a püspökségen annak érdekében, hogy
segítsenek  neki  helyet  szerezni  Mát
raházán a szanatóriumban. Az ifjú legá

tus mindent megtett az ügy érdekében, a püs
pökségen mégis elzavarták.

Másodéves volt, mikor decsi lelkészüket ál
lamellenes bűncselekmény vádjával letartóztat
ták. Utóbb kiderült, az idős lelkipásztor ellenállt
a beszervezésnek. A  település  lelkész nélkül
maradt, így nyáron debreceni teológusként ő és
két társa látta el a szolgálatot. Be is hívták őket,
közölték, minden prédikációt be kell mutatni,
előre egyeztetni kell. „Egy világ omlott össze
bennem. A Botcsinálta Prof aljasságai és a rend
szert kiszolgáló igazságtalanságok nagyon mély
nyomot hagytak bennem. Azért különösen, mert
a protestáns felekezetet a legdemokratikusabb
felekezetnek ismerem. Olyannak, ami alulról
építkezik, aminek a működésébe nem szólnak
bele a hatalmasok. Nagyapám, a mélyen vallá
sos ember, például két évig be nem tette a lábát
a  templomba,  mikor  megtudta,  nincs  többé
szabad lelkészválasztás. Az események nem a
hitemben ingattak meg – az továbbra is mély és
erős –, csak az elhatározásomban: nem akartam
többé lelkipásztor lenni. De az egyház, a vallás
továbbra is érdekelt, egyháztörténészként sze
rettem  volna  folytatni  a  pályámat.  Később
könyvtári és levéltári gyakorlatra mentem, dr.
Erdős Károly professzor szemesztereit látogat
tam.” Majd otthagyta a teológiát, és Nyíregy
házán tanult tovább.

(Folytatjuk)                                 Hardi Judit

Teológusként
(középen)
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A foltmanók kicsi, fából készült emberkék
voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze
alól kerültek ki. A mester műhelye messze
fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt
a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó
másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra,
a  másiknak  a  szája.  Némelyek  magasak
voltak, mások  pedig  alacsonyak.  Egyesek
kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek.
Két  dolog  azonban  közös  volt  bennük:
ugyanaz a fafaragó készítette őket és ugyan
abban a faluban laktak.

A foltmanók egész életükben, minden ál
dott nap matricákat osztogattak egymásnak.
Minden manónak volt egy doboza tele arany
csillag matricával, és egy másik doboza tele
szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták,
és mást sem csináltak, mint csillagokat vagy
pontokat ragasztgattak egymásra.

A csinosak és jóvágásúak, akik szépen
csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig
csillagot kaptak. De akik érdes fából készül
tek, vagy már pattogott róluk a festék, azok
bizony csak szürke pontra számíthattak.

A tehetségesek is csillagot kaptak. Néme
lyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas
fa rudakat vagy átugrott magas dobozok fö
lött. Mások bonyolult  szavakat  használtak
vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket min
denki elárasztotta csillaggal.

Némely foltmanónak az egész testét csil
lagok borították! Persze mindig nagyon jól
érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így
aztán  újabb  és  újabb  dolgokat  találtak  ki,
hogy ismét kiérdemeljék a csillagot.

Mások viszont nem voltak olyan ügye
sek. Nekik mindig csak szürke pont jutott.

Pancsinelló is egy ilyen foltmanó volt.
Próbált magasra ugrani, de mindig csak na
gyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek
néhányan, hogy ráragasszanak egyegy szür
ke pontot. Néha eséskor megkarcolta a testét.
Ilyenkor újabb pontokkal halmozták el.

Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az
esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg,
amiért persze még több pontot ragasztottak
rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett
rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni.
Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik,
például elfelejt  sapkát húzni, vagy belelép
egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot
szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is
ráragasztottak egyegy szürke pontot, pusztán
ezért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok
van rajta.

„Sok szürke pontot érdemel – mondogat
ták egymásnak. – Ő aztán tényleg nem jó folt
manó!”

Egy idő után már maga Pancsinelló is el
hitte ezt. „Nem vagyok jó foltmanó” – gon
dolta.

Amikor  nagy  ritkán  kiment  az  utcára,
csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén
sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte
magát.

Egy nap találkozott egy olyan manóval,
aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt
rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen fa
manó volt. Lúciának hívták. Nem mintha az
emberek  nem  ragasztottak  volna  rá  mat
ricákat – csak azok egyszerűen nem maradtak
meg rajta! Némely manó emiatt felnézett rá
és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag le
esett! Mások  lenézték, mert  nem volt  egy
csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot.
Ám az is leesett!

„Én  is  ilyen  akarok  lenni!  –  gondolta
Pancsinelló. – Nem akarom, hogy mások je
leket rakjanak rám!”

Megkérdezte a matrica nélküli famanót,
hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyet
len matricája sem.

„Ó, nem nagy ügy! – válaszolta Lúcia. –
Egyszerűen csak mindennap meglátogatom
Élit.”

„Élit?”
„Igen, Élit, a fafaragót. Jót ücsörgök a

műhelyében.”
„De miért?”
„Majd megtudod! Menj el hozzá, fel a

hegyre!”
Ezzel a matrica nélküli famanó megfor

dult és elment.
„Szerinted  egyáltalán  szóba  áll  majd

velem?” – kiáltott utána Pancsinelló.
De Lúcia ezt már nem hallotta meg. Így

aztán Pancsinelló hazament. Leült az ablak
elé, és nézte, hogyan rohangálnak ideoda a
manók, csillagokat és szürke pontokat oszto
gatva egymásnak. „Ez így nincs rendjén” –
suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez.

Felkapaszkodott a hegytetőre vezető kes
keny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe.
Szemeszája elállt a csodálkozástól az óriási
bútorok láttán. A hokedli a feje búbjáig ért.
Lábujjhegyre kellett állnia, hogy rálásson a
munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú
volt, mint az ő karja.

GYERMEKEKNEK
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Pancsinelló  nyelt  egy nagyot,  és  elindult
kifelé.

Ekkor meghallotta a nevét.
„Pancsinelló!” – hallatszott egy mély,

erős hang.
Pancsinelló megállt.
„Pancsinelló!  Örülök,  hogy  látlak!

Gyere közelebb, hadd nézlek meg!”
Pancsinelló  lassan megfordult,  és  rá

nézett a nagydarab, szakállas mesterre.
„Te tudod a nevemet?” – kérdezte a kis

manó.

„Persze, hogy tudom! Én alkottalak!”
Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ül

tette a padra.
„Hm… – szólalt meg a mester elgon

dolkozva,  miközben  a  szürke  pontokat
nézte. – Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz
pontot!”

„Nem  akartam,  Éli!  Tényleg  nagyon
próbáltam jó lenni!”

„Gyermekem, előttem nem kell véde
kezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy
mit gondolnak rólad a foltmanók.”

„Tényleg?”
„Tényleg. És neked sem kellene. Hát

kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat oszto
gassanak?  Ők  is  ugyanolyan  foltmanók,
mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem
számít, Pancsinelló. Csak az számít, amit én

gondolok. És szerintem te nagyon értékes
manó vagy!”

Pancsinelló felnevetett.
„Én értékes?! Ugyan mitől? Nem tudok

gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani.
A festék repedezik rajtam. Mit számítok én
neked?”

Éli Pancsinellóra nézett, rátette kezét a

kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt:
„Az  enyém  vagy!  Ezért  vagy  értékes
nekem.”

Pancsinellóra  még  soha  senki  nem
nézett  így  –  különösen
nem  az,  aki  alkotta  őt.
Nem is tudta, mit mond
jon.

„Mindennap vártam,
hogy eljössz!” – folytatta
Éli.

„Azért  jöttem  el,
mert  találkoztam  vala
kivel,  akin  nem  voltak
matricák” – mondta Pan
csinelló.

„Tudom. Mesélt  ró
lad.”

„Rajta miért nem ta
padnak meg a matricák?”

A  fafaragó  nagyon
kedvesen beszélt:

„Azért, mert elhatározta, hogy neki fon
tosabb az, amit én gondolok róla, mint az,

amit mások. A matricák csak akkor ragad
nak rád, ha hagyod.”

„Micsoda?”

„A matricák csak akkor ragadnak rád,
ha fontosak neked. Minél jobban bízol az
én  szeretetemben,  annál  kevesebbet  ag
gódsz a matricák miatt. Érted?”

„Hát, még nem nagyon…”
Éli elmosolyodott.
„Idővel majd megérted. Most még tele

vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha
minden  nap  eljössz  hozzám,  hogy  em
lékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy
nekem.”

Éli letette Pancsinellót a földre.
„Ne felejtsd el – mondta, miközben a

foltmanó elindult az ajtó felé –, hogy na
gyon értékes vagy, mert én alkottalak! És én
sohasem hibázom!”

Pancsinelló nem állt meg, de magában
ezt  gondolta:  „Azt  hiszem,  komolyan
mondja!”

És miközben ezt gondolta, már le is gu
rult róla egy szürke pont.

(Fordította: Ficsor Lilla;
Képek: Sergio Martinez)
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Miért „Házi feladat”? Gyülekezeti újságunk
szerkesztője  többször  meglátogatott  beteg
ágyamnál. Egyik ilyen alkalommal, azt mond
ta: Hoztam neked egy könyvet, de házi fel
adatot is kapsz vele. Írj róla az „Áldás, bé
kesség!” következő számába! Eleget téve a
szerkesztő úr kérésének, következzék a „Házi
feladat”.

A könyv: Kyle Idleman: „Nem pusztán
rajongó” c. műve. Alcíme: „Hogyan
válhatok Jézus teljesen elkötelezett
követőjévé?”

Miért „Fülszöveg”? Azért mert
most, amikor írok róla: a 215 oldalas
könyv valamivel több mint egyhar
madán vagyok túl. Tizennégy feje
zetéből ötöt olvastam el eddig. De
erről az öt  fejezetről  is nehéz  írni,
ahogy feleségemnek mondtam, ki
vitelezhetetlen feladat. Ezért lett írá
som címe –  feleségem ötletéből  –
„Fülszöveg”, vagyis rövid könyvis
mertető. Következzék tehát:

Kicsoda Kyle Idleman? A szerző
egy Egyesült Államokbeli evangéli
umi  keresztyén  egyház  –  az USA
ötödik  legnagyobb  gyülekezete  –
lelkésze, vagy ahogy gyülekezetében
nevezik, tanító pásztora. Emellett is
mert és díjazott TV műsor és video
filmsorozat  szerkesztő, műsorvezető. Ez  a
könyve  is  sikerkönyv,  amint  ez  a  borítón
olvasható, több mint egymillió példányt adtak
el eddig belőle.

Az alapkérdés: “Hogyan válhatok Jézus
teljesen elkötelezett követőjévé?” – erre keresi
a választ tizenöt fejezeten át a szerző. Hogyan?
Ezt nem tudom itt és most megírni. Egyrészt
azért nem, mert Kyle Idlemannak a könyve al
címében feltett kérdésre adott válaszainak bon
colgatása több számát is betöltené gyülekezeti
újságunknak. Másrészt azért nem, mert amint
fentebb írtam, még nem végeztem a könyvvel.
Végül azért sem, mert aki a kérdésre: „Hogyan
válhatok  Jézus  teljesen  elkötelezett  követő
jévé?” tudni szeretné a választ, a már eddig
olvasottak alapján is le merem írni, annak: 1.)
el kell olvasnia a „Nem pusztán rajongó”t, 2.)
miközben olvassa, magának kell választ adnia
a  feltett  kérdésre. Természetesen  nem  csak
neked, kedves testvérem, hanem nekem is.

Mielőtt olvasni kezded, talán felteszed a
kérdést (én feltettem): „Származhate jó Ame

rikából?” Ha eljutsz az előszó második be
kezdéséig, remélem te is igennel felelsz ma
gadnak, ahogy én is tettem. Elolvastad az elő
szót,  jön  az  alapkérdésből  következő  nagy
kérdés: Követed  Jézust,  vagy  csak  egy  ra
jongója vagy? Ez az a kérdés, amit Kyle Idle
man is  feltett magának, és válasza a „Nem
pusztán rajongó” lett. A könyv egyik ajánlója
így ír: „A „Nem pusztán rajongó” kihívása az,

hogy  gondold  végig,  mit  jelent  valójában,
hogy kereszténynek nevezed magadat.”

Testvérem, csak akkor olvasd tovább, ha
elég erősnek érzed magad elfogadni ezt a ki
hívást! Olvasás közben, ugyanis te is – Idle
manhoz és mindenkihez hasonlóan,  aki ki
hívásként  olvassa  –  minduntalan  szembe
találkozol a kérdéssel: Követed Jézust, vagy
csak  egy  rajongója  vagy?  Én  sem  tudtam
másképp tenni, mert kényszerítenek rá az író
– egy méltatója megfogalmazását használva –
„mélyreható és gyakorlatias szavai”.

Bevallom, nem volt könnyű ilyen monda
tokkal szembesülni, mint ez: „A rajongók elég
közel  akarnak  lenni  Jézushoz,  hogy  ennek
minden előnyét élvezzék, de nem elég közel
ahhoz, hogy áldozatot is hozzanak.” – után
tovább  olvasni  a  könyvet, mert  bennem  is
megvan a hajlam erre a – Nyilas Zoltán espe
res urunk szavait kölcsönözve – „wellness ke
resztyénségre”.

A „Nem pusztán  rajongó” egyik  lelki
pásztor  olvasója  erről  a  „wellness  keresz

tyénségről” írva teszi könyvajánlójában a kö
vetkező – szerintem kijózanító – megjegyzést:
„Jézus sohasem kért minket arra, hogy kívülál
lóként  a partvonalon üljünk és  szurkoljunk
ügyének.”  Ezt  a  tételt  szögezi  le  megkér
dőjelezhetetlenül Kyle Idleman már az első fe
jezetben: „Jézust, soha nem érdekelte, hogy
csodálói legyenek. Ő nem rajongókat keres.”

Ha megelégszünk azzal, hogy Isten „a Jó
Atya”, az Ő egyszülött Fia „a Kisjézus”, ha
partvonalról szurkolók vagyunk, ha kényelmes
nekünk  – Pap  Lászlóné,  Erzsike néni  tisz
teletes asszony igehirdetéséből átvéve – „vallá
sos  otthonkánk”,  ha  kielégít  a  „wellness
keresztyénség”, akkor csupán a csodálókhoz,
a rajongókhoz vagyunk hasonlók. Aki lelkesen
ünneplik a „Vizet borrá változtatót”, a „Csodá
latos kenyérszaporítót”, de nincsenek ott a gol
gotai keresztfa alatt. Akik, amint fentebb láttuk,
nem érdeklik Jézust. Jézus nem rájuk vár.

Ő követkőkre vár, olyanokra, aki nem a
kényelmes és megnyugtató utat keresik. Nekik
ajánlja  könyvét Kyle  Idleman. Nekik,  akik
mernek többet hallani és beszélni – a szerzőt
idézve – bűnbánatról, mint bűnbocsánatról,
alárendeltségről, mint üdvösségről, megtört
ségről, mint örömről, és többet a haláról, mint

az  életről. Megrendítően  félelmetes
szavak. Bevallom  ezeket  elolvasva,
igen erős kísértést érzetem arra, hogy
végleg  letegyem  a  könyvet.  Féltem
tovább olvasni. Aztán eszembe jutott
egy mondat, amit pár nappal azelőtt
egy igemagyarázatban olvastam: „A
bátorság, imádkozott félelem.” Imád
koztam, majd továbbolvastam, és ez a
mondat következett ezek után a szavak
után: „Ne érts félre, azt akarom, hogy
tovább olvasd!” – írja Idleman. Azután
így  folytatja:  „Csak  őszinte  akarok
lenni, és tudomásodra akarom hozni,
hogy nem lesz sok ingyen kenyér.”

Idlemannal együtt remélem, hogy
ha  végigolvasom  ezt  a  könyvet,  és
végigolvassátok ti is, testvéreim, fel
fedezem/felfedezitek, mit jelent iga
zából Jézus követőinek lenni.

Kyle  Idleman: Nem  pusztán  rajongó  –
Hogyan válhatok Jézus  teljesen elkötelezett
követőjévé? –  Immanuel Alapítvány Kiadója,
az Immanuel Szószóró – Szombathely, 2014

Osváth Zsolt

SEBESTÉNY-JÁGER ORSOLYA

A HEGYI BESZÉD
Már oly sokszor elképzeltelek,
amint a domboldalon ülsz.

Körötted fáradt földrögök.
Látlak, amint túlnézel

a hullámzó vetések fölött,
túl időn, a mindenségen át,

hol csak Te látod az égbéli hazát
mely Általad s Veled érkezett.

Már oly sokszor elképzeltelek.

KÖNYVAJÁNLÓ

FÜLSZÖVEG
Házi feladat
FÜLSZÖVEG
Házi feladat
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János misszióvezető lelkipásztor.
2015. március 14. ■ Megemlékezés temetőinkben az 1848/49es szabad
ságharcban résztvevő pomáziakról.
2015. március 22. ■ Húsvéti gyermekdélután. Presbiteri gyűlés.
2015. április 4. ■ Nagyszombati ünnepi istentisztelet Pomázon, Dr. Szűcs
Ferenc lelkipásztor szolgálatával.
2015. április 5. ■ Húsvéti ünnepi istentisztelet úrvacsorai közösségben
Csobánkán, Pomázon és Pilisszentkereszten. A Psalmus kórus szolgálata
Budakalászon.
2015. április 6. ■ Húsvéti ünnepi istentisztelet Csobánkán, és úrvacsorai
közösségben Pomázon; alkalmainkon Édes Gábor V. évfolyamos teológiai
hallgató szolgált.
2015. április 1012. ■ Psalmus kórus szolgálata Marosszentgyörgyön.
2015. április 19. ■ Gyermekdélután. Presbiteri gyűlés.
2015. április 20. ■ Vizitáció; presbiteri gyűlés.
2015. április 25. ■A kiránduló kör túrája a Gyopár forráshoz.
TERVEZETT ALKALMAINK:
2015. május 3.  9.00/10.30 ■Anyák napi istentiszteletek.
2015. május 9. ■A Psalmus kórus szolgálata a Pomázi Kórustalálkozón.
2015. május 10. ■ Gyermekdélután.
2015. május 14. 9.00/18.00 ■Áldozócsütörtöki ünnepi istentisztelet.
2015. május 16.  15.00 ■Konfirmációi vizsga a pomázi templom
ban, majd presbiteri gyűlés.
2015. május 17.  10.30 ■ Konfirmációi fogadalomtétel a pomázi
templomban.
2015. május 18., 20., 22.  18.00 ■ Bűnbánati alkalmak Pomázon.
2015. május 19., 21.  18.00 ■ Bűnbánati alkalmak Csobánkán.
2015. május 24.  9.00/10.30 ■ Pünkösdi ünnepi istentisztelet úr
vacsorai közösségben. 17.00 ■Pünkösdi ünnepi istentisztelet Pilis
szentkereszten úrvacsorai közösségben.
2015. május 25.  9.00/10.30 ■ Pünkösdi ünnepi istentisztelet legá
tus szolgálatával.
2015. június 7. ■A Psalmus kórus évadzáró koncertje.
2015. július 611. ■ Nyári gyermektábor Kisorosziban.
KERESZTELŐ:
2015. április 19. ■ Csala Natasa.
HALÁLOZÁS, TEMETÉSEK:
2015. február 20án elhunyt Bogdán Zdrávkóné (†71) testvérünk,
temetése 2015. február 27én volt a szerb ortodox temetőben.
2015. február 22én elhunyt Erdélyi Sándorné (†89) testvérünk,
temetése  2015.  február  26án  volt  a  pomázi  református  te
metőkertben.
2015.  február  25én  elhunyt Borsi  Józsefné (†75)  testvérünk,
temetése 2015. március 9én volt a szentistvántelepi temetőben.
2015. február 25én elhunyt Hajdú Ferencné (†85) testvérünk,
temetése  2015.  március  11én  volt  a  pomázi  református  te
metőkertben.
2015. március 4én elhunyt Szász István (†57) testvérünk, te
metése 2015. március 17én volt a csobánkai temetőben.
2015. március 26án elhunyt Kecső Józsefné (†70) testvérünk,
temetése 2015. április 2án volt a csobánkai temetőben.
2015. április 15én elhunyt Oláh Gyula (†70) testvérünk, temetése
2015. április 30án lesz a csobánkai temetőben.
2015. április 15én elhunyt Hermann Árpád (†73) testvérünk,
temetése 2015. április 22én volt a budakalászi Csalogány utcai
köztemetőben.
2015. április 16án elhunyt Szutter Józsefné (†84) testvérünk, temetése
2015. április 24én volt a pomázi református temetőkertben.

1+1%
Kérjük, hogy adója első 1%ával támogassa Ön is a Magyarországi

Református Egyház értékteremtő társadalmi szolgálatát!

Technikai szám: 0066
Az adóbevallásunk során lehetőségünk van az adónk további
1 %áról is rendelkezni. Társegyházközségünk megsegítésére
is köszönettel fogadjuk az adó 1 %át, amit a gyülekezetünk
teljes körű hitéletének, istentiszteletének otthont adó templom
védelmére, a közösségi életnek teret biztosító intézményeink

fejlesztése fordítunk. KÖSZÖNJÜK.
Pomázi Református Gyülekezetért Alapítvány

Adószám: 18693829113
Kérjük, hogy alapítványunkat adományaival is támogassa.

Az alapítvány számlaszáma:
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Pomázi Fiókja

6570005510140114

Hétfő: 9.30 babamama kör Pomázon (hónap első és harmadik
hétfőjén)
17.00 imaóra (páratlan heteken) Pomázon

Kedd: 18.00 kékkereszt alkalom Pomázon
18.00 bibliaóra Csobánkán

Szerda: 18.00 bibliaóra Pomázon
Csütörtök: 18.00 imaóra (páratlan heteken) Csobánkán
Péntek: 19.00 ifjúsági bibliaóra Pomázon
Vasárnap: 9.00 istentisztelet és gyermekistentisztelet 

Csobánkán az imaházban
10.30 istentisztelet és gyermekistentisztelet Pomázon 
a templomban, illetve a gyülekezeti házban

GYÜLEKEZETÜNK RENDSZERES ALKALMAI

NÁLUNK KERESZTELTÉK

Csala Natasa
Isten népéhez
tartozik
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MŰVEINEK FELOLVASÁSA25 órán át

Pomáziakként idén első alkalommal csatlakoz
tunk a Debrecenből nyolc évvel ezelőtt elindult
kezdeményezéshez. 2015. február 20án, pén
teken 18 órától  február 21én,  szombaton 19
óráig 68 felolvasó hely között immáron Pomáz
is jelen volt. A Kárpáthaza településein túl New
York és Los Angeles pici magyar közössége is
felolvasott.

Pénteken délután négy órakor a kastélykert
ben megkoszorúztuk Wass Albert mellszobrát,
majd a Himnusz és a Székely Himnusz elének
lésével kezdetét vette a 25 órás ünnep a Refor
mátus Gyülekezeti Házban. A rendezvény véd
nökségét Nyilas Zoltán esperes úr vállalta.

Nem volt olyan perc – beleértve ebbe az éj
szakai órákat is –, amikorra ne lett volna a fel

olvasásra jelentkező. Sokan családostól olvastak fel,
de jöttek a cserkészek is, s jött a legidősebb, a maga
83 évével, míg a legfiatalabb alig 7 évesen.

Az utolsó két órában meghívott művészeket
hallgathattunk. Simó József előadóművész, Csa
bai János színészrendező csodálatos előadásuk
kal  keltették  életre Wass Albert  Hagyatékát,
Petrás Mária pedig énekkel és dobszóval idézte
meg őseink hagyatékát.

Nemcsak a 25 órában, hanem az eseményre
való készülődésben, és az azóta eltelt időben is
éreztük, érezzük, hogy a Jóisten segedelmével
valami nagyon szép, nagyon nemes, életre szóló
élménnyel lettünk gazdagabbak mindannyian.
Hisszük,  hogy  az  első  alkalmat még  további
fogja követni.                                       Izsó Ildikó

Izsó Ildikó
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