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Gaál János

„Lásd be: ha Isten 
minden évben  

ki tudja segíteni 
az egész világot 
a téli nyomorú

ságból és az éven
te bekövet kező 

halálból, akkor az 
Ő erejének ebből 

a hatalmas példá
jából, amit évente 

a szemed láttára 
visz véghez, meg 
kellene tanulnod, 

hogy bízz és 
higgy minden 

szükségben.”

Marthin Luther: 
A 147. zsoltár 

magyarázata (részlet)
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Márta és Mária páskaünnepi készülődését a beteg test vérük 
miatti féltő aggódás határozta meg. Jóbarátjuk, Jézus sem 
volt a közelben. Istenkáromlásért majdnem megkövezték, 
ezért „újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol ko
rábban János keresztelt”. Ott van, ahol messiási útja kezdő-
dött, amikor a keresztségben nyilvánosan közösséget vállalt 
a bűnös emberrel. János szerint innen indul el a betániai 
temetőkert-, a golgotai kereszt-, illetve a jeruzsálemi teme-
tőkert felé.  

A felsorolt helyszínek eseményeiben tulajdonképpen a ke-
gyelem háromszoros sinus-görbéje rajzolódik ki előttünk. 
1.  A keresztség nekünk szóló tanítása: meghalás a bűnnek, 
feltámadás a Krisztusi új életre. 2. A halott barát, Lázár 
életre keltése. 3. A Megváltó halála és feltámadása. Halál-
ból élet – háromszorosan! Valamennyi esemény ugyanab-
ban erősít meg: „Ő a feltámadás és az élet. Aki hisz Őbenne, 
ha meghal is, él”. Kegyelem, hogy ezt az ígéretet mi már a 
Feltámadott Krisztustól kaphatjuk! 

Márta és Mária „még csak ebben az életben reménykedhetett a 
Krisztusban”. Mégis, e két testvér sok mindenben lehet pél-
da a számunkra! A betegséggel szembeni kiszolgáltatottság 
akkoriban sem lehetett más, mint ma… Minden róla kell, 
hogy szóljon, akinek az ajkán sóhajokká szegényednek a sza-
vak! A befelé, és a Mindenható felé fordulás böjtje határozta 
meg a betániai család mindennapjait. Sok mindenki másnál 
jobban ismernek Valakit, aki a vendégszeretetüket korábban 
többször elfogadta. Akinek a közelében Mária felismerte, 
hogy Ő asszonyokkal is kész közölni Isten üzenetét. Aki 
kivételes szeretettel felvállalta a Lázár barátságát. Milyen 
többletpróbát jelentett számukra a hír, hogy Jézus fizikai-
lag távol tartózkodik! Üzenetet küldenek tehát: „Uram, íme, 
akit szeretsz, beteg”. Nem sürgetik, még csak nem is kérik. 
Akkor jön, amikor Ő úgy gondolja. A várakozásuk egyre 
feszültebb lehetett. Mégsem üzennek újra. A reménység 
hitvallása élt bennük: az, akit ők szeretnek, ugyanaz, akit 
maga az Úr szeret!

Lázár feltámadását tulajdonképpen egy csodálatos ima-
láncolat szövi át! Biztos, hogy a betegápolást, és az üzenet-
küldést az imádságos szeretet határozta meg. Az imalánc 
megpecsételése pedig az Úr Jézus feltámasztást előkészítő 
imádsága.

Vajon él-e bennünk a betániai testvérek bizalma: Uram, én 
tudom, hogy szeretsz engem, és szereted azt is, akiért köz-
benjárok Előtted? Ez a komoly kérdés akkor vált számomra 
végtelenül személyessé, amikor Édesapám tragikus távozása 
kapcsán hitrengést éltem át. Megvallottam, ki tudja, hány-
szor és hogyan: „Uram, íme, akit szeretsz, beteg”. Végül, 
amikor bekövetkezett az, amitől a legjobban féltem, ben-
nem is megszületett a folytatás: „Uram, ha itt lettél volna…” 

És Aki mindvégig ott volt vele és velünk is, megértő sze-
retettel újjáépített. Úgy intézte, hogy a másoddiplomásként 
a Tengeren túlra kerüljek, ahol hónapokig csak a Bibliám 
beszélt hozzám magyarul. Végtelen türelemmel, Igéről Igé-
re vezetett. És amikor nem volt válaszom, Zsoltárok cso-
dálatos könyörgéseivel tanított imádkozni. Megértette ve-
lem, hogy valójában én vagyok az Ő gyógyító kegyelmére 
szoruló beteg, akit Ő szeret. Úgy fogad el, amint vagyok. 
Az újjáépítő szeretet az, amivel azóta újra és újra megtanít 
egy-egy szenvedő kezét megfogni, egy-egy ravatal mellett 
az Örök élet evangéliumát hirdetni. 

Mennyire megújulna az egész életünk, ha ebből indulnánk 
ki: „Uram, tudom, hogy a bűneim ellenére, a keresztjeim-
mel együtt szeretsz. És azt is így szereted, akiért kiáltok.” 
Oly nagyon megerősödnénk a bizalomban, ha kiindulópon-
tunk az Úr szeretete lenne!

Jézus elindul Betánia felé, de nem siet. Egy gyógyításnál 
nagyobb dologra készül. A feltámasztás csodájára: ami az 
Ő keresztre feszítésének a kiváltó oka lesz. Vigasztaló bi-
zonyosság az, hogy az Úr elindult felénk is! Igent mondott 
arra, hogy embertestben vállaljon minket. Talán sürgetjük, 
türelmetlenkedünk: mindeközben Ő a vártnál sokkal job-
bat, nagyobbat készít számunkra! Márta és Mária üzenete 
arra tanít, hogy az imádság nem igénybejelentés, hanem az 
Ő akaratára irányuló figyelem. 

Amikor megérkezett Betániába, meghallgatta a test-
vérek panaszát. Már tudja, hogy csodát tesz, de a lehető 
legegyüttérzőbb válasszal ajándékozza meg őket: velük 
együtt sír! Hiszem, hogy az Úr irgalmáról szóló tudósítás 
miattunk íratott meg! Nincs senki a világon, aki ennyire 
együtt tudna érezni velünk! Benne teljesedett be az ézsaiási 
prófécia: Magára vette a fájdalmainkat, a sebei árán szerzett 
számunkra gyógyulást. 

A halott Lázárt úgy hozza vissza az életbe, hogy egy 
hálaadással koronázza meg a nővérek imádságait: „Atyám, 
hálát adok Neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy 
mindig meghallgatsz.” Kétségtelen bizonyossággal áll a 
sziklasír elé, és ezt kiáltja: „Lázár, jöjj ki!” „És kijött a halott, 
lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. 
Jézus szólt nekik: Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni”.

A csoda nem ezzel ér véget. Az élő Lázárt látva sokan 
hittek Jézusban, a Nagytanács pedig döntést hozott a kivég-
zéséről. Ő pedig nemsokára bevonult Jeruzsálembe, hogy 
megtegye a keresztig-, majd a poklok mélységéig vállalt utat 
a feltámadás felé. Így élhetjük át a csodát: hogy együttérző 
szeretettel téged és engem vigasztal. Élő Úrként mindnyá-
junkat új életre hív: „Ébredj fel, aki alszol; támadj fel a halál
ból, és felragyog neked a Krisztus!” ÁMEN

Szőke Noémi, lelkipásztor

Halálból életre
János ev. 10:40-42; 11. rész
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Mérem az időt, mint a gyermek. – 
Mennyit kell még aludni, anya?! Mi 
naiv hittel tiszta remény, az felnőtt 
fejjel tán blaszfémia…

A kisfiam a telefonnal játszott: – 
Halló, mama, hogy vagy?! – mondta 
a semmibe. Őt nem zavarta, de az én 
lelkem fel-fel sír, hogy nem felel már 
a kérdésre senkise.

Április volt. Mindjárt az első nap. 
Korán lesz Húsvét. Ó, micsoda tréfa! 
Hát persze, hogy nem beszéltünk ar-
ról. Ilyen a világ. Miért lenne ez téma.

Mi szóvá lesz, az a létbe süllyed. 
Porból porrá, mit szertefúj a szél. 
Bűnszülte tudásunk kottát ír a csend-
nek, üres papírt, mely zörögve zenél.

Hol az a kép, mire formáltattunk? 
Kit ragadjunk kézen, ha jő a rettenet? 

Ki mondja meg, ha rossz úton já-
runk: „Édes lelkem, nézd, arra nem 
lehet”…?

Simogass, vagy csak szólj, még ha 
szidsz is. Ne rejtőzz sarokba, sírba, 
sehova. Bújócskát játszani már késő. 
Találkozhatunk-e még valaha?

Harmadik nap. Ígéret?! Ítélet?! 
Pünkösdi királyság csak, mi ideköt. 
„Minden, mi él… Betöltöd célodat.” 
De hová veszünk a sorok között?

Percek és hetek peregnek egyre, Akár 
a homok, mi gúlákat ás. Mondd, 
hogy az üres sír tényleg igaz volt, s 
nem egy fájdalom szülte látomás!

Akarom, elvárom, szeretném, ké-
rem… Hol van hát az a feltámadás?! 
Az imákba csomagolt számonkérésre 
lesz-e valaha feloldozás?

Ha akkor úgy volt, miért nem lehet 
most!? Csak egy kicsit, csak arra a 
szóra… Féléber álmom fátylát szerte-
tépi sikolyával a mindig bölcs óra.

Tudom is, hiszem is, hogy minden 
kereszt lelkünk jó földjében gyökeret 
ereszt, s a szögek helyébe rügy fakad 
„Mondottam ember”… nem vagy 
magad!

A keserű pohárban egy veled, 
földreszállt, mennybement Istened. 

Hogyha kell, megölel. Testvért ad, 
felemel. Megtalál, igazít. Örök életbe 
hív. Gyermek Ő, s általa

Hazatalálhatunk, Anya!

Nagy György András
presbiter

Hajnal
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Jézus feltámadásának leírása az evan-
géliumok alapvető része, de van egy 
kérdés, amely csak Márk könyvében, 
a legrégebben lejegyzett Örömhírben 
található: „Ki hengeríti el nekünk a 
követ a sírbolt bejáratáról?” (Mk. 16:3)

Vasárnap hajnalban az asszonyok 
elindulnak, hogy a korabeli szokás 
szerint megadják a végtisztességet 
az eltemetett Jézusnak. Tudják, hol 
a sír; visznek magukkal mindenféle 
illatszert a test megkenésére. Útköz-
ben beszélgetnek, és nagy problémát 
vetnek fel. Akkoriban a sírokat hegy-
oldalakba vájták, és kőlappal vagy egy 
gördíthető sziklával zárták el, hogy 
se ember, se állat ne férhessen hozzá. 
Ezt a hatalmas súlyt pedig ők ma-
guk nem mozdíthatták el. Mégis van 
bennük valami szent meggyőződés és 
eltökéltség, hogy lesz erre valamilyen 
megoldás, mert továbbmennek. Nem 
adják fel, így lehetnek a húsvéti feltá-
madás első tanúi.

Sokan vannak ma is, akik csak 
a halott Jézussal, a nagy tanító-
val és példaképpel foglalkoznának. 
Leg inkább díszes sírhelyet, óriási 
mauzóleumot építenének neki, hogy 
ott megnézhessék a történelem iránt 
érdeklődők, és leróhassák kegyeletüket 
bebalzsa mozott testénél. Hasznos 
lehet ez a Jézus a kvízjátékokban is, 
a múzeumok festményeit nézegetve, 
vagy híres zeneműveket hallgatva is, 
amikor a róla szóló történeteket be 
tudjuk azonosítani.

De a feltámadt Krisztus nem tűri, és 
szétfeszíti az ilyen kereteket. Ha valaki 
kéri – akár csak úgy is, hogy „Jézus, ha 
létezel, mutasd meg magad” – annak 
belép az életébe, és ha az illető enge-
di, átformálja azt. Nekünk nem halott 
Urunk van, hanem az élőt dicsőítjük! 

Azt, aki a betegeket meggyógyította, 
a tengert lecsendesítette, aki sok ezer 
embernek enni adott, és aki, mivel Is-
ten fia, ugyanilyen természetességgel 
fel is támadt.

Az asszonyok a maguk módján 
mindent megtettek, hogy találkozza-

nak Jézussal, de ez önmagában még-
sem lett volna elég. A kő megakadá-
lyozta volna, hogy jó szándékuk cél-
hoz érjen. De vállalkozásuk mégsem 
végződik kudarccal, ennek oka pedig 
Jézus maga. Az emberi erőfeszítések 
hiábavalóak, de Ő cselekszik. Fel-
támad, visszaveszi az életet, és ezzel 
a szokványos történetet radikálisan 
megváltoztatja. Az asszonyok eredeti 
terve és készülődése egy pillanat alatt 
feleslegessé válik, de egyúttal új célt 
kapnak: visszamenve el kell mondani-
uk, hogy mit láttak.

Az asszonyok kezdeti reménytelen-
sége ránk is igaz lehet. Sok nagy kő 
áll a mi utunkban is, s nem tudjuk, 
ki hengeríthetné el azokat. Betegség, 

haláleset, munkanélküliség, magány, 
és hasonló nyomorúságok történnek 
velünk. Nem tudjuk, mit hoz a jövő, 
vagy akár a holnapi nap, és hogy 
miként oldhatjuk meg a ránk váró fel-
adatokat. De érdemes Jézushoz akár 
csak próbából is imádkozni, mert bár-

ki, aki Őt őszintén keresi, megtapasz-
talhatja hatalmát! Nem biztos, hogy 
azt teljesíti, amit kérünk, (néha utólag 
jobb is), de válaszol, és azt adja, ami 
nekünk a legjobb.

Aki nehéz helyzetből keresi Istent, 
az megláthatja a fényt az alagút végén, 
és azt, hogy van tovább. Lehet más-
képp hinni, másképp reménykedni, 
és másképp szeretni. Ha a Húsvét-
kor feltámadt Jézussal találkozunk, 
minden megváltozhat. Még talán mi 
magunk is, és ehhez kell az igazán 
nagy bátorság!

ifj. Kovács Mihály
presbiter, kántor

Aki minden követ 
megmozgatott értünk
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Aki érettségizett már magyarból, jól ismeri a sokszor 
közhelyszerűen is hangoztatott fenti idézetet, amellyel 
Madách Imre zárja filozofikus drámai költeményét: Az 
ember tragédiáját. De mi vezetett ehhez a kijelentéshez a 
műben?

A dráma elején Lucifer álmot bocsát az első emberpárra, 
Ádámra és Évára, hogy ezen keresztül lássák, mi lesz ve-
lük az emberiség történetének folyamán. A vége egyáltalán 
nem dicső: a tizennegyedik színben már a kihűlés szélére 
sodródott a Nap, néhány eszkimó lézeng csak, azok is egy-
mást ölik annak érdekében, hogy saját létfenntartásukat 
biztosítani tudják. Éva, a nő pedig a férfiak közös prédája. 

Ilyen előzmények után ébred fel Ádám, s ezzel vissza-
kerülünk a történelem elejére. Ádám joggal teszi fel a 
kérdést: ha ez a vég, miért is kell elkezdeni az emberiség 
történetét? Mint férfi, egyedül van még a Földön: a szikla-
szirtről leugorva véget vethet a „komédiának”. De mielőtt 

az életet eldobná magától, kiderül, hogy a folytatás már 
elrendeltetett: Éva gyermeket vár. Ádám ezt meghallván, 
megadja magát az életnek:

„Uram, legyőztél. Ím, porban vagyok
Nélkűled, ellened hiába vívok:
Emelj vagy sújts, kitárom keblemet.”

De az élet mellett való döntéssel a kérdések ugyanúgy 
megmaradtak. Lucifer rögtön mondja is, hogy az ereden-
dő bűn „hoz földedre minden bűnt s nyomort.” Éva erre 
megadja a bibliai választ:

„Ha úgy akarja Isten, majd fogamzik
Más a nyomorban, aki eltörűli,
Testvériséget hozván a világra.”

Kicsoda az a történelemben, aki nyomorban fogant, s 
eltörölte az eredendő bűnt, ami miatt az emberiség halál-
ra van ítélve? A hívő ember számára egyértelmű a válasz: 
Jézus Krisztus! S amint a fenti sorok elhangzanak, maga 
az Úr jelenik meg a drámában, aki Ádám további felveté-
seire felel. Az első férfi kérdései: van-e ennek a rövid földi 
életnek értelme? Előrébb jut-e az emberiség, vagy elaljasul? 
Érdemes-e a politikai vezetőnek a népért fáradoznia, ha 
úgysem értékeli a tömeg?

Az Úr válaszában nem fedi fel az élet értelmének teljes 
titkát. Arra hivatkozik, hogy ha ezt megtenné, akkor az 
emberiség abbahagyná a küzdelmet, hiszen biztosan tud-
ná, mi lesz a vége.

„Míg most, jövőd ködön csillogva át,
Ha percnyi léted súlyától legörnyedsz,
Emel majd a végetlen érzete.
S ha ennek elragadna büszkesége,
Fog korlátozni az arasznyi lét.
És biztosítva áll nagyság, erény.”

Az üzenet a drámában világos: éljük mindennapjain-
kat, fussuk meg küzdelmesen az előttünk fekvő pályát, de 
ehhez az erőt felülről kapjuk:

„S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd
Szünetlenűl, mely visszaint s emel,
Csak azt kövesd.”

dr. Nagy Gábor István
presbiter

„Küzdj és bízva bízzál!”
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Különös története van annak, hogy 
ma Zuglóban a gyermekeknek szol-
gálhatok Isten Igéjével. Többször is 
megtorpantam ezen az úton, de Jézus 
– kegyelméből – mindig tovább veze-
tett engem. Szüleim sem értették sok-
szor, mi miért történik velem, mégis 
mindig odaadóan segítették kissé ka-
nyargós életemet. 

Kisiskolás koromban látva tanítóim 
velünk való sok küszködését, sem-
miképpen sem akartam ezt a pályát 
választani. Felsős koromban, amikor 

nagymamám kérésére nővéremmel 
együtt belecsöppentünk a konfirmá-
ciói előkészítő alkalmakba, nem is-
mertem még az Úr Jézust, és nem ér-
tettem a feladott leckét: a kérdésekre 
adott válaszokat sem. 

Gimnazista koromban kezdett el 
igazán érdekelni, ki lehet Isten és  
Jézus Krisztus. Nagyon kedveltem a 
magyartanárnőmet, aki a korszakban 
meglepő módon „kötelező olvasmány-
ként” feladatul adta nekünk Mózes 1. 
könyvét és Máté evangéliumát. Akkor 
vettem a kezembe a Bibliát először ko-

molyan, és nagy hatást gyakorolt rám. 
Nemsokára kedves nagyapám bizony-
ságtételeiből nyilvánvaló lett számom-
ra, hogy Jézus Krisztus él és hív engem 
is. Elkezdtem rendszeresen olvasni a 
tőle kapott Szentírást és vasárnapon-
ként istentiszteletre jártam Pasarétre, 
a világ végére, mert egy barátnőm oda 
hívott. 18 évesen világos útmutatást 
kaptam, hogy jöjjek haza Zuglóba – 
akkor még nem tudtam, hogy Istennek 
milyen tervei vannak velem. 

Énekeltem a gyülekezet kórusában, 

majd az ifjúsági alkalmakra is elmen-
tem. A budapesti tanítóképzőbe nem 
vettek fel, így a Schweitzer Otthonban 
ápolóként dolgoztam. Sokat tanultam 
szolgálótársaimtól és az idősektől is, 
szerettem ott lenni. A következő év-
ben – mivel ekkor sem sikerült a fel-
vételim – Finnországba utaztam nyolc 
hónapra, ahol gyermekvigyázó lettem 
egy családnál. Megtapasztaltam, hogy 
az Úr Jézus itt is gondoskodik lelki 
növekedésemről: egy finn Bibliát kap-
tam házigazdáim szüleitől.

Hazatérve a Nagykőrösi Reformá-

tus Tanítóképzőbe jelentkeztem taní-
tó-hitoktató szakra, és – csodával ha-
táros módon – ide fel is vettek. Meg-
ható volt az iskola családias lelkülete. 
Nagy István főigazgató úr már első 
találkozásunkkor a nevemen szólított, 
és atyai szeretettel vett körül feleségé-
vel együtt. Megértettem Isten vezeté-
sét, örültem, hogy itt tanulhatok, és 
nem a számomra rideg budapesti kép-
zőben. Még jobban megismerhettem 
itt Mennyei Atyámat és a Bibliámat is. 

Miután végeztem a főiskolán, úgy 
gondoltam, hogy inkább tanító sze-
retnék lenni mint hitoktató, de az Úr 
Jézus másként alakította az életemet. 
Fél éves tanítói szolgálat után meg-
láttam a gyermekek igazi szükségét: 
nekik is, mint minden embernek,  
„Jézus-hiányuk” van: ezért nem talál-
ják a helyüket. Ebben kell segítenem 
nekik! Visszatértem a Zuglói Gyüle-
kezetbe és lelkesen kezdtem el hitok-
tatói szolgálatomat. Meglátogattam a 
rám bízott gyermekek családjait és hí-
vogattam őket a közösségbe. Amikor 
megfáradtam, ifjúsági konferenciákon 
és gyermekmissziós tanfolyamokon 
töltődtem fel. 

Most, amikor az Úr Jézus megadta, 
hogy családom lehet, nagy küzdelem 
a felkészülés az óráimra. Újra és újra 
a szőlőtőke és -vessző példáját állítja 
elém, s ezt mondja: „Én vagyok az iga
zi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgaz
da. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem 
gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és amely 
gyümölcsöt terem, azt megtisztítja.  
Maradjatok énbennem, és én tibennetek. 
Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok 
gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítvá
nyaim lesztek.” (Jn. 15:1-8) 

Ilyen áldást kérek Mennyei Atyánk-
tól minden kedves Testvéremnek!

Gerhátné Ardai Ágnes, hitoktató

Jézussal van tovább!
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Emberi létünk oly rövid, gyorsan elil-
lan. Porszemek vagyunk a Világ egye-
tem ben – mégis fontosak. Egy pillanat 
alatt vége lehet mindennek, s ez meg-
változtatja gondolatainkat, érzé sein-
ket, a nappalokat és az éjszakákat. 
Sok szor fájdalmas búcsút kell ven-
nünk valakitől, és persze ez nem min-
dig azt jelenti, hogy az illető meghal, 
csak annyit, hogy nem veszünk részt 
többé egymás életében. 

Megeshet, hogy azzal, akivel szoros 
volt a kapcsolatunk, és a mindennapok 
része volt, egyszerre és hirtelen meg-
szakad valami. Ez lehet egy csalódás 
vagy egy félreértett cselekedet miatt. 
Ilyenkor kicsi világunk szürke színbe 
fordul: érezzük az illető hiányát, de 
már nem tudjuk neki ezt elmondani, 
mint ahogy azt sem, hogy szomorú-
ak vagyunk a történtek miatt. Nehéz 
ilyenkor bízni és kitartani. A  nap 
azonban újra felkel minden reggel: 
menni kell, élni kell hétköznapjain-
kat. A hatalmas űrrel a szívünkben 
nem adhatjuk fel. Erőt kell meríteni 
és meg kell találni az örömöt a min-
dennapos tevékenységekben. Áldássá 
kell lenni az életünknek még akkor is, 
ha úgy érezzük, hogy elillant az erő a 
lelkünkből.

Amikor elveszítünk valakit – akár 
abból az okból, hogy elhunyt, akár 
azért, mert kilép az életünkből: meg-
hal valami bennünk. Meghal az a 
világ, ami vele volt, meghal minden, 
amit ő jelentett nekünk. Amikor az 
életünk része volt, volt vele egy külön 
„világunk”, amit csak ő és én értettünk 
és éreztünk. Voltak szavak, amelyek-
nek saját jelentésük volt, ha közösen 
használtuk; voltak helyeink, ahova 
együtt jártunk; ketten ittuk a kávét. 
A távozás után a szavak már nem 
nyernek értelmet; a közös helyek pe-
dig már nem azt hangulatot árasztják 

magukból. Nehéz ilyenkor újra életet 
lehelni a szavakba és a hangulatokba. 
Mégis meg kell tenni, mert az élet 
nem áll meg.

Kérdés, honnan merítsünk újra 
erőt, honnan jöhet a segítség, az igazi, 
amely utat mutat és reményteljes jövőt 
ad. Az önfejlesztő könyvek mindig ar-
ról írnak, hogy nekünk, magunknak, 
a belső világunkban kell megtalálni 
az okot, miért és hogyan tudunk túl-
élni, a saját bensőnkből, a lelkünkből 
kell meríteni erőt. Ez nagyon nehéz 
és kemény munka, de azt állítják, 
hogy megéri: minden egyes lépéssel 
– ahogy közelebb jutunk saját vilá-
gunk megteremtéséhez, amely kerek 
lehet az elvesztett személyek nélkül is 
– egyre boldogabbak és boldogabbak 
leszünk. Ez azonban egy énközpontú 
világot sugall, nem veszi figyelembe 
azt, hogy van valami hatalmas, ennél 
sokkal nagyobb erő, egy élő személy, 
akihez ilyen helyzetekben segítségért 
fordulhatunk. Ő az, akibe érdemes 

kapaszkodni. Ő az, akit ha fájdalom ér 
minket, bátran hívhatunk. Ő az, aki 
mindig mellettünk van és nem hagy 
magunkra még akkor sem, ha az éj-
szaka közepén keressük. Ez a valaki 
pedig Isten!!!

Ha elhagyatottnak érezzük ma-
gunkat, Hozzá bátran imádkozha-
tunk: megvigasztal, bekötözi sebe-
inket. Belőle meríthetünk erőt, és 
ha az Őáltala kijelölt úton haladunk, 
áldások kísérik életünket. Isten az, 
aki rendelhet mellénk segítőtársakat, 
akikben kincset találhaunk, és ha 
Isten úgy akarja, akkor nem is tűn-
nek el az életünkből.

Amit az Úr ad, az örök és megismé-
telhetetlen és állandó. Ahogy Jeremiás 
próféta levelében olvashatjuk: „Mert 
csak én tudom, mi a tervem veletek – 
így szól az ÚR –: békességet és nem 
romlást tervezek, és reményteljes jövőt 
adok nektek.” (Jer. 29:11)

Dr. Nagyné Kórik Mariann

Reményteljes jövő
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„Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem;  
Ő megsegített, ezért vidám a szívem”

(Zsolt. 28:7)
Beszélgetés Bányai Istvánné, Erzsi nénivel

Az istentiszteletek után egy idő
ben a pénztárban is találkozhattunk 
vele, mert kedvesen besegített a szol
gálatba, amikor szükség volt a szak
tudására. nagyon sportos 
tagja a gyülekezetnek: 
a csendesheteken sokan 
pingpongozhattak is vele, 
sőt, régebben gyakran lát
hattuk kerékpárral érkezni 
a templomba. Fanyar hu
morral mesél, de érzem: 
mély hittel ajándékozta 
meg őt az Úr. 

– Hívő családban nőttél 
fel? Mit tanultál?

– református vallásomat 
már gyermekkoromban 
gyakoroltam. Édes apám
mal jártam a templomba, 
és minden vasárnap ott 
voltunk a Bethánia Szövet
ségben is, ahol Lilla testvér 
foglalkozott velünk. meg
ismertük a Bibliát; arany
mondásokat, énekeket tanultunk. Isko
láimat nyír egy házán végeztem: négy 
osztályt jártam a református Elemibe, 
amely a templom mellett volt. Azután 
mentem a Kálvineum református pol
gáriba, utána 1945ben Kereskedelmi 
középiskolába. mindkét helyen gyö
nyörű éveket töltöttünk. Sokat tanul
tunk és jól, tudásunk, szakismeretünk 
közismert volt. Később meg szereztem 
a mérlegképes könyvelői képesítést, 
részt vettem szakképző tanfolyamo
kon.  

– Hol dolgoztál az iskolák elvégzése 
után?

– Érettségi után gyors és gépírónak 
közvetítettek ki, majd számlázó, köny

velő lettem. Később hozzám került a 
bér, a pénztár, az adó és bankügyek 
intézése, így lettem pénzügyi vezető, 
majd osztályvezető, több beosztot

tal. A vállalat hiteleit, pénzügyeit, az 
adózást, a bérezés valamint az SZTKt 
(az akkori társadalombiztosítást) in
téztem. Beosztottaimmal szigorú vol
tam, megkívántam a hibátlan, pontos 
munkát – de ezt nyugdíjazásom után 
meg is köszönték, mert tanultak belő
le. 1985 óta nyugdíjas vagyok.

– Ha jól tudom, a családod nem 
minden tagja református.

– A férjem és az ő családja evangé-
likus volt, de ő nem járt templomba, 
így ez nem okozott közöttünk konf-
liktust. A fiam evangélikus, a menyem 
katolikus, az unokáimat a nyíregyházi 
református templomban keresztel-
ték meg és velem jártak gyermek-

istentiszteletre. Minden nyáron és a 
szünidőkben nálam töltötték az időt. 
Nagyon szerettek velem énekelni ott-
hon. Sajnos a férjem 1996-ban, a fiam 

pedig 2010-ben meghalt. 
A megpróbáltatások között 
Isten újra és újra megsegí-
tett, mindig megbocsátott, 
támogatott és erőt adott a 
sok feladat elvégzéséhez. 
Az Úr egész életemen át ve-
lem volt, ha elestem, min-
dig felemelt, megvigasztalt!

– Akik régóta ismernek, 
tudják, milyen sportos vol-
tál.

– már gyerekkorom
ban, az iskolában is von
zott a többféle sportolási 
le hető ség: például a kosár-, 
a kézi és a röplabda. 
A fér jemmel mindketten 
atle ti záltunk. A versenyek 
szom batvasárnap voltak, 
hétközben délután edzé
sek; este pedig a családot 

kellett ellátnom. A csendesheteken 
sokakkal pingpongoztam, és sokáig 
kerékpároztam is, de már nem 
merek, no meg a lábam is fáj.

– Hogy kerültél a gyülekezetbe?
– 2001ben költöztem Budapestre, 

mert itt lakott a fiam a családjával és 
a testvérem is. Vele együtt jártunk az 
alkalmakra, így kerültem a gyüleke
zetbe. nagyon szeretem az istentiszte
leteket, az igehirdetőket és hittestvé
reimet. nem vagyok egyedül, soksok 
szeretetet és segítséget kapok tőlük. 

– Köszönöm a beszélgetést!

Hősné Buda Ágnes, 
presbiter
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Amikor megkértek, hogy néhány mondattal írjam le, me-
lyik a kedvenc énekem és miért, elég nehéz volt választa-
nom. De amikor elkezdtem gondolkodni, rögtön Kodály 
Zoltántól az Esti dal jutott eszembe. Mikor tovább gondol-
kodtam, vajon miért, arra jöttem rá, hogy ez egész eddigi 
életemben végigkísért. 

Nagymamámtól tanultam az eredeti népdalt, aki sokat 
énekelte ezt nekem gyermekkoromban. Különös hangsúlyt 
kapott azáltal is, amikor mesélte, hogy ők Trianon után 
Erdélyből menekülve sokszor dalolták ezt esti ima előtt/
után/mellett.

A gimnáziumi énekkarban kerültem kapcsolatba a mű 
többszólamú leánykari feldolgozásával, ami az egyik ked-
vencem lett a repertoárunkból. Finnországban, Német-
országban is előadtuk; ha meghallom vagy éneklem, ezek 
az emlékek is felidéződnek. 

Egyetemista voltam, mikor egy nemzetközi énektábor-
ban a magyar küldöttség nevében nekem kellett egy ma-
gyar dalt megtanítani a többiekkel, akkor is ezt a gyönyö-

rű művet választottam. Azóta is a fülemben cseng, ahogy 
a nagyrészt német nyelvű csapat magyarul énekli: „erdot 
melet estveletem, subaaam fejem alaaa tetem”. 

Természetesen a gyerekeim sem „úszták meg”, hogy ezt a 
dalt énekeljem nekik egészen kicsi koruk óta, sőt az egyik 
kedvenc válogatás CD-men a hosszú autóutakon is sűrűn 
hallgatjuk. Úgy gondolom, hogy nekik (egyelőre) nem ez 
a kedvencük, de nem adom fel, ha másként nem, majd az 
unoká(i)mmal is megszerettetem, ahogy velem a nagyma-
mám tette !

Ennyi személyes kötődésen túl is szívesen ajánlom min-
denki figyelmébe, hiszen ez a darab egy magyar népdal 
gyönyörű feldolgozása. Kicsit szomorkás, de én hallom 
benne a reményt is: ha Istenhez fordulunk segítségért, még 
a bujdosás, „járkálás” idején is rendeltetik nekünk szál-
lás, a hozzánk küldött angyal nyugodt, jó éjszakát adhat 
mindannyiunknak.

Utriné Bartha Zsuzsanna

Erdő mellett estvéledtem…
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Februárban van a születésnapom. Sosem szerettem, 
ha engem ünnepelnek vagy megajándékoznak – vala-
hogy mindig zavarba jövök –, de természetesen mélyen, 
legbelül azért nekem is jólesik, ha gondolnak rám. Az 
idei alkalom mégis más volt, va-
lami hiányzott. Jött a sok üzenet, 
személyes köszöntés családtagok-
tól, munkatársaktól, de most volt 
életemben az első év, amikor nem 
kaptam meg a képeslapot a jól 
megszokott kézírással, és elmaradt 
este a felköszöntő telefon. A szüle-
tésnapomon ismét belém hasított: 
a nagyszüleim már nincsenek ve-
lünk.

Nagyapám 1924-ben született, 
édesapja református kántortanító 
volt Ócsán, ahol később ő maga is pedagógus lett. Sokat 
mesélt a II. világháború borzalmairól: fiatalként hogyan 
kellett a halottakat, mint a „gerendákat”, egymásra pa-
kolnia. 

Nagyanyám 1928-ban látta meg a napvilágot egy kar-
cagi földműves családban. Kislányként mezítláb őrizte 
a libákat; gyűlölte. Így áll visszaemlékezésében: „Szúrta 
a tors a talpamat. Forrt bennem a düh. Beérve a tanyá-
ba, anyám elé álltam, s azt mondtam: ’Tanulni akarok, 
amíg egy nő tanulhat!!’ Ő körülnézett, és így válaszolt: 
’Ki ne ejtsd még egyszer a szádon, valaki meg ne hall-
ja! A mi családunkból nem tanult még tovább senki.’ 
Pályafutásom így kezdődött.” Vágyának beteljesítését 
a háború csak megnehezítette, de nem állíthatta meg. 
A tanítóképzőt étlen-szomjan fejezte be Debrecenben 
–, de elérte, amit akart.

Nagyszüleim akkor ismerkedtek meg, amikor nagy-
anyám fiatal tanítóként szintén Ócsára került. Az egy-
házi esküvőjük miatt 1952-ben elhelyezték őket onnan, 
és Sári községben kellett költözniük. A kicsiny szol-
gálati lakásban télen a mosdótálban befagyott a víz. 
Kitartó munkájuknak köszönhették, hogy 1957-ben 

visszamehettek Ócsára. Bár párttagok sosem voltak, 
munkájukat később magas kitüntetésekkel ismerték el. 

Nyugdíjazásuk után végre igazán annak élhettek, 
amit szerettek: az egyháznak és családjuknak. Pres-

biter ként sokat tettek a gyüleke-
zetért, szerveztek kirándulásokat, 
kulturális programokat, biblia órá-
kat. Nagyapám is lelkes látogatója 
volt az asszonyköri találkozások-
nak, történészi munkájának kö-
szönhetően pedig megismerhe-
tővé vált – többek között – az 
ócsai református templom múltja. 
Nagyanyám kertészkedéssel, be-
főzéssel foglalatoskodott, a tőle 
megszokott precizitással.

Felejthetetlenek számomra az 
Ócsán töltött nyári hetek, a közös pesti vagy épp gyu-
lai kirándulások, amikor ők a négy unokájukkal vol-
tak. Mindig neveltek, de ez valahogy sosem volt teher. 
Nagyanyám vaskalapos napirendje, már-már kénysze-
res rendszeretete és „őrmesterként” vigyázó tekintete 
nem ártott, hanem használt nekünk, hiszen minden 
mögött a szeretet állt. Emellett nagyapám volt az, aki 
csak akkor beszélt, ha igazán fontos és lényeges dolgo-
kat mondott – legalábbis akkor mi így láttuk. Számos 
bölcsességére emlékszem gyermekkoromból.

Életük példa volt előttünk, hiszen azt az Úrnak szen-
telték. Gyerekként mindig csodáltam: hogyan lehet, 
hogy két teljesen különböző ember ennyi évig, ilyen 
szeretetben éli mindennapjait? Közel 65 éves házas-
ságuk alatt, bármilyen megpróbáltatás érte is őket, az 
alapot az Ige jelentette. „Szenvedjétek el egymást szere-
tetben” – vallották.

Alig egy éve volt, hogy nagymamám kórházba ke-
rült; kiderült, hogy daganatos beteg. Hirtelen adták 
fel önálló életüket, és Ócsáról a szüleimhez költöztek. 
A kórházból még sikerült hazatérni, nem akart idege-
nek között meghalni. Mindig is vasakarata volt, és ez 

„Szenvedjétek el 
egymást szeretetben”

Darázsi János és felesége, S. Kovács Mária emlékére
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Szent Ágoston: 
Ne sírj azért, mert szeretsz
A halál nem jelent semmit. 
Csupán átmentem a másik oldalra. 
Az maradtam, aki vagyok 
És te is önmagad vagy. 
Akik egymásnak voltunk, 
Azok vagyunk mindörökre. 
Úgy szólíts, azon a néven, 
Ahogy mindig hívtál. 
Beszélj velem, ahogy mindig szoktál, 
Ne keress új szavakat. 
Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal, 
Folytasd kacagásod, nevessünk együtt 
Mint mindig tettük. 
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts. 
Hangozzék a nevem házunkban, ahogy mindig is 
Hallható volt, ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. 
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. 
A fonalat nem vágta el semmi, 
Miért lennék a gondolataidon kívül… 
Csak mert a szemed nem lát… 
Nem vagyok messze, ne gondold. 
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.  
Meg fogod találni a lelkemet és benne 
Egész letisztult szép gyöngéd szeretetemet. 
Kérlek, légy szíves… ha lehet, töröld le könnyeidet, 
És ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

„A csengő nem békélt, csak álltam, néztem  
a telefont, nem nyúltam utána,  

míg világossá nem vált, hogy az aki  hív,  
nem fogja abbahagyni. Az volt a legiszonyúbb,  

hogy tulajdonképpen tudtam, ki keres és mit 
fogok hallani, és azt is, hogy míg ki nem 

mondják, addig az a valami nincs,  
addig még minden úgy van, mint eddig.” 

(Szabó Magda)

az utolsó percig elkísérte. Augusztusban nagyapám és 
édesanyám felváltva virrasztottak mellette az utolsó na-
pokban. Halála előtt két nappal meglátogattuk, és én 
töltöttem vele az éjszakát. Még most is hallom magam-
ban, ahogyan küzd a levegőért, és én azt figyelem, vajon 
lesz-e következő? Ültem mellette és imádkoztam érte, 
hogy ne szenvedjen tovább. El akartam neki mondani, 
hogy milyen sokat jelentettek nekem intelmei, szeretete 
– amit sokszor olyan nehezen mutatott ki-, de nem tud-
tam megszólalni. Csak ültem, és talán annyit sikerült 
mondanom hangosan, hogy „köszönöm”. 

Nagyapám nehezen tudott nélküle élni. Elrendezte 
a számára fontos dolgokat: rendszerezte gyűjteményét, 
korábbi írásait, az Ócsai Református Gyülekezetről 
tett feljegyzéseit, és a reformáció 500. évfordulójára 
elküldte mind a Ráday Levéltárnak. December elején 
épp az utolsó csomagot adta postára, amikor rosszul 
lett. Pár napig kicsit gyengélkedett, de mindenkit vá-
ratlanul ért, hogy két nap múlva reggel összeomlott 
a keringése, és a kiérkező mentősök már nem tudtak 
rajta segíteni.

„De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutal-
ma Istenemnél” (Ézs. 49:4) – ezt az Igét választotta 
nagyapám a saját temetésére. Ahogyan Fehér Csaba 
lelkipásztor mondta a búcsúztatáson: „Az élet ugyan 
sokféle bajt, nehézséget és keresztet tartogat az ember 
számára; talán sokszor kellhet magyarázkodnunk is, 
amikor szembe megyünk a világgal, vagy az Istennel 
nem törődő emberek véleményével, elvárásaival; de mi 
mégis kiállunk és megmaradunk az Úr által megmu-
tatott értékek mellett. (…) Mindnyájunk élete el van 
rejtve az Úr előtt. A különbség csak abban van, hogy 
van, aki ezt tudja és eszerint is éli az életét; s van, aki 
nem tudja, nem hiszi, és nem törődik vele. Aki tudja, 
annak reménysége van, nemcsak a földi életére nézve, 
de a túlvilágira is. Jézus így fogalmazza ezt meg: „Aki 
hisz a Fiúban, annak örök élete van” (Jn. 3:17). Az 
ilyen embernek a halál nem a vég, hanem csak annyit 
jelent, hogy Isten áttette őt egyik tenyeréből a másik-
ba. Ráadásul abba, amelyikben már az ő drága felesége 
is ott van.”

„Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: 
éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívat-
tatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; 
viseljétek el egymást szeretettel.” (Ef. 4:1-2)

Ledó Nóra

Flóráért, hajdani játszótéri anyatársam lányáért, 
aki elment síelni Olaszországba, 

és soha nem jött haza. 
(Sz. A. J.)
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Április első hétvégéjét konfirmandusaink és ifiseink 
Deb recenben töltötték. 

Az álmos szombat reggelen már a „Debrecenbe kéne 
menni” mottóval induló vonat – pulykakakas helyett pén-
zen meg nem vehető, új barátságok-, feledhetetlen élmé-
nyek felé vitte az éledő utasokat…

„Nagyon élveztem az egész kirándulást, mivel sok kedves 
embert ismertem meg. A programok remekek voltak, ahogy a 
vonatút is, mert a hangulat volt jó.” (Péntek Réka)

A Cívis városba érkezve, a portás bácsival történő türe-
lempróbás egyeztetés után szélsebesen elfoglaltuk a szál-
lásunkat. Majd következett a két nap során többször ismé-
telt program: a villamosvárás…

„Feledhetetlen élményben volt részünk. Nekem legjobban 
az Oratórium és a szabad programok tetszettek. Rácsodál
kozhattunk, hogy Debrecen sok mindenben különbözik Buda
pesttől. Például Debrecenben a villamos kék, Budapesten pedig 
citromsárga.” (Prohászka Judit)

Az elkészített projektmunkák bemutatását sikeresen 
megúsztuk: olyasvalaki mutatta be a Református Kollé-
gium Múzeumát, aki épp aznap kezdte a pályáját tárlat-
vezetőként. Az Oratóriumban a történelmi tudnivalók 

ismertetése után lelkipásztoraink meséltek az egykori 
diák életről. 

„Az egész hétvége nagyon tetszett. Nem is tudom, hogy me
lyik volt a legjobb pillanat, talán amikor az Oratóriumban és  
a vasárnapi istentiszteleten voltunk, és szabadidő is szupi 
volt.” (Aláírás nélkül)

Ebéddel a Kollégium Tápintézetében vártak. Az el-
nevezés dacára felséges vendéglátásban volt részünk! 
Köszöntésével megtisztelt a Hittudományi Egyetem 

„Debrecenbe kéne menni…”
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Rektora, Dr. Bölcskei Gusztáv, lelkipásztoraink egykori 
professzora, aki megerősítette János bácsiék beszámolóit, 
hogy a Tápintézet régen nem volt ilyen szép, és nem főz-
tek ilyen jól. Sokan irigyeltük a jelenlegi debreceni diá-
kokat…

„Nagyon érdekes volt a Kollégium története. Remélem, még 
egyszer legalább visszajöhetek ide!” (Babonics Renáta) 

„Bár voltam már a Kollégiumban, de a kiállítást akkor nem 
láttam, most nagyon élveztem.” (Urbán Gergely)

Délután előbb ki-ki szabadon kószálhatott a Fő utcán, 
majd az Élményfürdő és a Nagyerdei park között választ-
hattunk. Tehát az úszóhártyások a vízben, a túracipősök a 
virágos szárazon töltötték a szabadidőt.

„Nekem legjobban a városnézés tetszett, mivel oda mehet
tünk egyedül, ahová akartunk. Az elején Lucával féltünk, hogy 
eltévedünk, de Szonja szerencsére ott volt velünk. (Tiszteletes 
néniék azért elkérték a számunkat.) Leginkább a fürdőzésre 

emlékszem vissza, mert sok csúszda volt, és lehetett versenyez
ni.” (Sukta Boglárka)

A szombat estét a Kollégium nemrég szentelt kápolnájá-
ban zártuk. Az üzenetet nem volt nehéz szívünkbe zárni. 
Tiszteletes néni az egyik kezében a Bibliát, másik kezében 
egy szelet kenyeret tartott!

„A programok jók voltak, a város szép, és az étel finom. Még
is, ami a legjobban megfogott, az az esti áhítat volt, igehirde
téssel, közös énekléssel, és a régi történetekkel.” (Papp Eszter) 

„A kedvenc részem az volt, amikor János bácsi bemutatta a 
régi szobáját (a kápolna épp itt került kialakításra), és mesélt a 
régi szép időkről.” (Bodnár Panna)

A rövidre sikeredett éjszakát követően – és a portás bá-
csitól hosszúra nyúlt búcsúvétel után – vasárnap a nagy-
templomban istentiszteleten vettünk részt. Felemelő volt 
a világ legtöbb férőhellyel rendelkező református templo-
mában lenni, ugyanakkor a hideg miatt összebújva végig-
énekelni az úrvacsoraosztást. Kicsit irigyeltünk az ifiseket 
– de reménység szerint, legközelebb már mi is magunkhoz 
vehetjük a Szent Jegyeket.

„Nekem legjobban az istentisztelet tetszett. Jó társasággal 
voltunk.” (Kalmár Luca)

„ A templom szép volt, mégis: a legjobb a közösség, hogy oda
figyeltünk egymásra. Velük bárhol jól tudnám érezni magam.” 
(Szabó Szonja)

A hamisítatlan vasárnapi ebéd után a Gályarabok Em-
lékművénél egy perces néma csenddel adóztunk az ellenre-
formáció áldozatainak, és ki-ki megkeresve a poggyászát, 
hazafelé vettük az irányt. Azt hiszem, hogy a „Debrecenbe 
kéne menni”-t mindannyian szívesebben énekeltük volna 
– ha énekeltük volna –, mint a „Budapestre kéne menni”-t. 

Köszönjük, hogy ott lehettünk!
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SÉK GUSZTÁV

A BÉKESSÉG
Egy festőt egyszer arra kértek, 
rajzolja le a békességet. 
A feladat egyszerűnek látszott, 
s ő nyomban neki is látott. 
Rajzolt tengert, széltől mentesen, 
rajta egy hajót, mely állt csöndesen. 
Utasa mind lusta álomba merült... 
s a kép összegyűrve a szemétre került. 
Nem békesség volt a papíron, 
hanem szélcsend és unalom. 
Aztán újabb rajzba kezdett, 
s egy szundító öreg bácsit festett. 
De békességet nem ábrázolt ez sem, 
nekiállt hát, hogy tovább keressen. 
Rajzolt virágot, csöndes téli tájat, 
békésen legelésző birkanyájat... 
A papírkosár lassan tele lett, 
s közben be is esteledett. 
Ám az este sem volt békés, 
messziről hallatszott a mennydörgés. 
Vihar közeledett, az ég rengett, 
a festő az ablaknál töprengett. 
Nézte a szélben sodródó leveleket, 
a villámokat, mik átjárták az eget. 
A ház előtti tölgy recsegve hajlongott, 
kövér esőcseppek verték az ablakot. 
A festő nem tudta, tovább hogyan legyen, 
Istent kérte hát, hogy csodát tegyen. 
Tekintete ekkor ismét a fára esett, 
s ott meglátta, amit egész nap keresett. 
A fa egyik vastag benső ágán, 
úgy a fának szíve táján, 
a viharról szinte mit sem sejtve, 
ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve. 
Nyugodtan aludt,  
miközben zengett az ég. 
Ez hát az igazi békesség. 
– Uram, te megmutattad békességedet! 
– szólt a festő, és nem tévedett. 
Csodálatos isteni békesség ez, 
mit a viharban alvó madár jelképez. 
A világ legyen bármily nyugtalan, 
ha szívünkben Isten békessége van. 
Ő minden gondot vállára vesz, 
s bennünket szabaddá, békéssé tesz. 
Az Ő békessége tökéletes, 
minden félelemtől mentes. 
Nekünk szánja ezt a békességet, 
s tőlünk csak egyet kér: engedelmességet.

Forrás: http://erdelyikeresztyenek.network.hu/

Aranykorúak 
teadélutánja

Április 21-én közel 70 aranykorú testvér fogadta el a Diakóniai Bizottság 
és a lelkészházaspár meghívását, hogy a terített asztal mellett lelki táplálék 
áldásaiban részesülve, átélje a testvéri közösség örömét. Az igei útravalót 
Szőke Noémi lelkipásztor a Róm. 8:1.16-17 alapján „nyújtotta át”: „Valóban 
Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Isten
nek, és örököstársai Krisztusnak.” Rámutatott, hogy ez a szép Ige hálaadásra 
indít a gondviselés eddigi csodáiért, ugyanakkor megerősít és reménykedni 
tanít. Mert Önmagát kínálja fel benne az Úr. A Vele való közösség, az 
elrejtettség örömét, a dicsőséges jövő zálogát: „Ha Vele együtt szenvedünk, 
hogy Vele együtt meg is dicsőüljünk.”

A találkozó ajándékozással folytatódott. Hajdu Hajnalka emlékezett szü-
lei szolgálatára. Majd valamennyi résztvevőnek átadta családjuk ajándékát, 
édesapja, Hajdu Péter: A keresztről való beszéd című könyvét. 

Nt. Nagy-György Jenőné, az Olajág Otthonban élő és szolgáló lelkésznő 
igei köszöntőjét követően, Nt. Kovács Mihály nyugalmazott esperes urat 
köszöntöttük közelgő születésnapja alkalmából. 

A délután hátralevő részében egy-egy csésze tea és sokféle ízletes süte-
mény mellett a résztvevők örömmel osztották meg egymással örömüket-bá-
natukat. A kedves alkalom Esperes úr imádságával és áldásával zárult. 

Isten áldása kísérje a résztvevő és a szervező testvérek életét!
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Nagyon szeretem a 
pillangókat. Szépek, 
színesek, repkednek a 
virágok körül, be-be-
bújva egy-egy nektárt 
rejtő kehelybe. Néha el-
áznak az esőben, de aztán 
megszárítkoznak. Ember-
szemmel nagyon egyformá-
nak tűnnek, pedig sokfélék: 
szerények, kedvesek, bohó-
kásak, komolyak, nagyképű-
ek. Csakúgy, mint az emberek. 
Azzal a különbséggel, hogy nekik 
a szárnyuk a díszük, az ékességük. 

Volt egyszer egy pillangólány, 
Lepke Lili.  Szárnyai csapzottan, 
tépetten lógtak. Hogy igazán ki sem 
fejlődtek, vagy az idők során sérültek 
meg valamikor, azt nem lehetett tud-
ni. Vágyott ő is játszani a társaival, 
köztük lenni, részévé válni mind-
annak, amit a lepke-lét jelent. Ám 
nem tudott olyan magasra repülni, 
mint a többiek, s vigyáznia is kellett 
magára, nehogy még komolyabb baj 
érje a szárnyait. Így aztán sokat volt 
egyedül. Meg is szokta, sőt, azt lehet 
mondani, hogy szerette ezt az álla-
potot. Sokat olvasott, rejtvényt fej-
tett, kézimunkázott. Néha beszédbe 
elegyedett a többi lepkével. Kicsit 
„csodabogárnak” tartották. Bár nem 
bántották, azért érezte, hogy nem 
tekintik igazán közülük valónak. 
Mégsem vonult el lepke-remeteség-
be, hanem segített a kicsiknek a házi 
feladatban, az idősebbeknek pedig 
takarítani és bevásárolni; de hiány-
zott neki, hogy legyen egy igazi ba-
rátja, aki megérti őt, akivel beszél-
gethet, és akinek kiöntheti a szívét. 

Egy szép napon összefutott – vagy 
inkább „összerepült” – Lepke Lali-
val. Már régóta ismerték egymást, 
de csak most kezdtek el igazán be-
szélgetni. Hogy eddig miért mentek 
el egymás mellett szinte szó nélkül? 
Ezt már sohasem tudjuk meg. Kide-
rült ám Lepke Laliról, hogy hiába a 
gyönyörűszép szárnya, a sok barátja 
és a szerető családja, a lelke mélyén 
mégis nagyon magányos. Nincs, 
aki igazán megértené. Sokat mesélt 
magáról Lepke Lilinek, és előtűnt, 
hogy ő belül hordja a sebeit. Ezek a 
sérülések nem olyan feltűnőek, ám 
annál fájdalmasabbak. Lalit sokan 
bántották, kihasználták, s ez azoktól 
a lepkéktől esett neki igazán rosz-
szul, akik nagyon közel álltak hozzá. 
Lepke Lili is rájött, hogy a lelki se-
bek legalább olyan kegyetlenek, mint 
a fizikaiak. 

Sokat beszélgettek. Nemcsak egy-
másról, hanem arról is, hogy miként 
élik meg a mindennapjaikat, állnak 
helyt a feladataikban. Lepke Lili rá-
eszmélt, hogy olyan feladatot kell ta-

lálnia, ahol nem aka-
dály a testi hibája; ez 
az első lépés: hogy el-

fogadja önmagát. Hi-
ába őrlődik tovább, tö-

kéletessé sohasem válhat, 
ám sok értékes élménytől 

foszthatja meg magát. Min-
dig lesz majd ugyan, aki-
nek ő nem tetszik; de ez az 
élet velejárója. Lepke Lali 

is felismerte, hogy az egykor 
szerzett sok lelki sérülés ugyan 

az övé és hozzá tartozik, de nem kell, 
hogy a jelenét is meghatározza. Tud 
belőlük építkezni, de a múlt sebeinek 
nem a foglya többé. Ami nehéz, az 
nem feltétlenül lehetetlen. Ha adó-
dik egy probléma, úgy is hozzááll-
hatunk, hogy megoldást keresünk 
ahelyett, hogy elkeserednénk. Nem, 
nem lesz mindig minden egysze-
rű és sima, de attól szép még lehet! 
Nagyonis szép!!! 

Lepke Lili szárnya nem jött rend-
be, és Lepke Lali sebei sem múltak 
el nyomtalanul. Továbbra sem tud-
tak olyan gyönyörűen repülni, mint 
a társaik. De ők ketten most már 
elválaszthatatlanok lettek! Sokat si-
mogatták egymás szárnyát a csápja-
ikkal. Lepke Lali ilyenkor mindig 
becsukta a szemét, Lepke Lili pedig 
csodálatosnak, fenségesnek érezte 
magát, eszébe sem jutott megany-
nyi testi hibája. A többi pillangó ta-
lán kicsit irigykedett a különös lelki 
társakra, és a szívük mélyén sejteni 
kezdték: ami igazán értékes, az sok-
szor szemmel nem látható. 

VáradiMatusik Ágnes

Tépett pillangó szárnyak 
gyógyulnak
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2017 őszén a Magyarországi Református Egyház gyüle-
kezeteiben – így a zuglóiban is – ismét esedékes a pres-
bitériumi tisztújítás, mivel a 2012. január 1-től tisztségbe 
lépett presbiterek 6 éves mandátuma az év végével lejár. 
Az választhat, aki szerepel a választásra jogosultak 2017-
es névjegyzékében (18. életévét betöltött, konfirmált, 
és a 2016-os évben egyházfenntartói járulékot fizetett 
testvér). 

A Zuglói Gyülekezet új megválasztandó Presbité riu-
mának létszáma 16 fő, a pótpresbiterek száma pedig 4 fő.

A válAsztási ElJárás folyAmAtA, 
ütEmEzésE

A presbitériumnak meg kell határoznia a választási 
közgyűlés időpontját.

A Választási (jelölő) Bizottságot (VB) a presbitérium a 
választás előtt legalább 60 nappal választja meg a gyüle-
kezet tagjai közül. A testületbe olyan választásra jogosult 
személyek kerülhetnek be, akik nem kívánnak indulni a 
presbiterválasztáson, a lelkész hivatalból tag.

A VB a megválasztását követő vasárnapon bemutat-
kozik a gyülekezet előtt, és fogadalmat tesz feladatainak 
ellátására.

A VB tájékozódik a gyülekezetben a presbiterré választ-
ható személyekről, és a választást megelőző 30. napig 
ennek alapján teszi meg javaslatát a presbitériumnak, 
amely ezt figyelembe véve állítja össze a presbiteri (pót-
presbiteri), gondnoki tisztségre jelöltek listáját. Presbiterré 
az a nem lelkészi, legalább 3 éve teljes jogú egyháztag 
választ ható, aki legalább egy éve a választó gyülekezet tagja.

Állandó gyülekezeti alkalmaink:
HÉTFŐ
• 17.00 – Cserkészet

KEDD
• 17.00 – Felnőtt bibliaóra
• 18.15 – 20.00 – Felnőtt konfirmációs foglalkozás

SZERDA
• 16.00 – 18.00 – Lelkigondozói fogadóóra (bejelentkezéssel)

CSÜTÖRTÖK
•   9.30 – Báránykák-köre (a hónap 1. és 3. hetében)
• 16.00 – Korosztályos konfirmációs foglalkozás
• 18.00 – Hétköznapi istentisztelet
• 19.00 – Timóteus-kör (a hónap 1. és 3. hetében)

PÉNTEK 
• 18.00 – Ifjúsági bibliaóra

VASÁRNAP
•   8.00 – Istentisztelet 
•   8.45 – Énekkari próba
•   9.00 – Kórházi áhítat: hó 2. és 3. hetében
• 10.00 – Istentisztelet, gyermekistentiszteletek párhuzamosan
• 16.00 – Házas-kör (havonta egyszer, előzetes megbeszélés alapján) 

A presbitérium megvizsgálja a VB javaslatát és véglege
síti a jelöltek listáját. A választást megelőző két vasárnapon 
a szószékről és a helyben szokásos egyéb módon ki kell 
hirdetni a választói közgyűlés időpontját. 

A választást megelőző vasárnapon a presbitérium bemu
tatja a gyülekezet tagjainak a jelölteket, akik nyilatkoznak 
a jelölés elfogadásáról, valamint arról, hogy a presbiterré 
választás törvényes feltételeinek megfelelnek.

Az egyházközségi választói közgyűlés megtartására isten-
tisztelet után kerül sor, a választás titkos szavazással 
történik.

A választás eredményét azonnal ki kell hirdetni a köz-
gyűlés jelenlevő tagjainak. A tisztújítás végeredményét a 
következő vasárnapi istentiszteleten a szószékről újra ki 
kell hirdetni.

A választás elleni panasz benyújtására a választás napját 
követő 15 napon belül van lehetőség.

A választás eredményének jogerőre emelkedését követően 
az újonnan megválasztott tisztségviselők a gyülekezet 
előtt esküt tesznek. Mandátumuk 2017. január 1-től 
2022. december 31-éig tart.

Hős Levente, 
gondnok

Tájékoztató a presbiterválasztásról


