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TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS
Választásra készülünk ott kint a nagyvilágban, de lelkünk mélyén ki az úr?
Vajon ott bent, nem kellene-e elkezdõdjön
egy nagyon komoly kampány? Vajon a
bennünket belülrõl irányító hatalmakat,
erõket nem kellene alázattal, bölcs nyugalommal felülvizsgálni? Nézzük meg, hogy
egyáltalán van kormánya, saját magam
számára elfogadott elvekkel az életemnek? Vagy csak simán sodródok, játékszere vagyok a kinti világ pillanatnyi
benyomásainak, kusza ösztöneinek?
Szerintem sem a politikai, sem a gazdasági reform nem fogja megoldani sem
népünk, sem az emberiség, még kevésbé a
magam gondjait, egy komoly belsõ lelki
reform nélkül. Az ember önmagát, belülrõl kellene, megreformálja! Választásra
készülve jó lenne elgondolkozni, hogy ott
belül, lelkünk mélyén ki van a kormányon, milyen pártok, hatalmak...? A dölyfös, mindenkit ócsárló, letaposó, hatalom
utáni vágyam? Az anyagelvû bírvágy? A
kapitalizmus fogyasztás ösztöne? Vagy az
alkohol, a különféle élvezeti cikkek iránti
olthatatlan szomjam? Mi vezet, lényem
hajójában ki van kormányon? Bennem, ott
legbelül a döntéseket ki hozza meg?
Az ember hajlamos másokkal szemben
nagyon kritikus lenni, és ez jól is van, de
ebbõl a szigorúságból nem ártana, ha egy
rész önmagunk felé fordulna.
Az általunk befogadott közel kétezer
gyermek közül egy sem került hozzánk
csak azért, mert a románok, cigányok,
magyarok szétverték volna a családjaikat.

Minden alkalommal a családot szétverõ
erõ belülrõl jött: figyelmetlenség, naivság,
alkohol, lustaság, bûnös kilengés, és folytathatnám a sort. Sajnos a családjainkat
szétverõ döntések ott bent, a lélek mélyén
születtek… Persze jól esik hárítani, a
felelõsséget mások nyakába varrni, az iskola, a TV, stb. Tudom, hogy jó lenne a
fáradságos belsõ kemény munkát kiszervezni, másokra bízni, egy vasárnap délelõtti szavazással mindent megoldani.

Ne csapjuk be magunkat: soha nem
volt ennél nagyobb szabadság a Kárpátmedencében, de talán soha nem volt ilyen
kevés befelé fordulás, ilyen kevés önuralmuk az embereknek, mint most! Önmagát
kellene féken tartsa az ember! Szomorú
szívvel mondhatom, hogy a bennünk lévõ
bûnös vágyak, kapzsi ösztönök okozták az
elmúlt húsz évben a legtöbb kárt saját
magunknak és népünknek.

Az utolsó ítélet nem lesz más, mint
amikor Isten felmutatja azt az embert, aki
te lehettél volna. Nagy szelíden, csak
annyit mond: „nézd, ez lettél volna, ha
reggelente szépen, idejében felkelsz és a
mindennapi munkádat szépen elvégzed,
ezek lettek volna a te drága gyermekeid,
unokáid, ha te bennem bízó lélekkel, vidáman, szépen, szorgalmasan, a jóban kitartva éled életed... Ilyen lettél volna, ilyen
lett volna a családod, néped, a közösség,
amelybõl vétettél..., de sajnos, benned
nem a józan ész, a szeretet, a jóság, a szorgalmas kitartás uralkodott, hanem a bûnös
vágyaid, kapzsi ösztöneid, melyek aláásták önbizalmadat, életkedvedet, ami elnyelte életed megannyi drága percét,
óráját“. Isten nem fog senkit elítélni,
egyszerûen mi mondjuk ki magunk felett
az ítéletet azzal, hogy mindennapi döntéseinkben milyen erõket engedünk életünk
kormányához... Ott belül mi választunk,
döntünk, és ott bent is csak mi dönthetjük
le a lelkünkre telepedett bûnös zsarnokot.
Milyen szép lenne, ha az elmúlt évek
hibájából tanulva, egy hatalmas tavaszi
nagytakarításban, minden szinten a selejtes, önzõ, kapzsi, bûnös erõket, le tudnánk
cserélni alázatos, becsületes, tiszta, dolgos
családjainkra, Istenre figyelõ vezetõre...
Isten adja, hogy mindannyian, ott legbelül is megtartsuk szabad választásainkat...
Én a szeretetre, Istenre szavazok!
Kisebb testvéri szeretettel,
Böjte Csaba
Déva, 2010.

KÖRÜL–BELÜL
Képkeretek a falon. Üresek, vagyis a
semmit ölelik körül. Díszesek és egyszerûek, faragottak és gyalultak, aranyozott,
lakkozott, vagy natúr változatban. Nem is
néz ki rosszul a keret-kiállítás: parányi
részekre osztja a szoba falát. Értelme
ugyan nem sok van, de bohókás ötlet.
Életünk keretek között zajlik. Hogy
csak a két legmarkánsabb keretet említsem: civil-élet és vallásos élet. Munkahely, otthon, bolt, utca ÉS templom, imaház, bibliaóra, vagy istentisztelet. Amit
szokás itt, azt nem illik ott. Ami „való“ a
buszon, az „nem való“ a templomban. A
keretek tovább szaporíthatók, mert sok-

szor otthon és munkahely, egyedüllét és
társasági élet is sajátos viselkedésformát
hoz elõ belõlünk.
A civil élet keretei elvárások és szokások mentén formálódnak: másként falun
és másként városban, másként fizikai és
másként szellemi foglalkozást ûzve.
Mégis, valamelyest urai vagyunk a korlátainknak. Nem engedjük, hogy beszorítsanak, de azt sem vesszük szívesen, ha
kívülrõl feszegetik azokat.
A vallásos élet kereteibe kevesebb a
beleszólásunk. Vannak ismereteink arról,
hogy az ószövetségi idõk kultikus gyakorlata mennyire aprólékosan kidolgozott
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volt. Maga Isten vázolta fel a kereteket,
amelyekhez igazodva folytak a szertartások, „zajlott“ – a szó szoros értelmében
véve – az istentisztelet.
Nem Istennek volt szüksége azokra a
színekre, formákra, mozzanatokra, füstre,
vérre, illatos nádra. Az ember számára
kellett mindig is szemléltetni Istenhez
fûzõdõ viszonyát. Hogy a bûnt bûnnek, az
igazságot szentnek lássa. A keretek pusztán arra adattak, hogy emlékezetessé
tegyék a vallásos ember számára életének
odaszánását, bûnbánatát, háláját.
Vajon, amikor Isten ma az õ népére
tekint, nem érzi-e magát képkeret-

kiállításon? Nem látja-e szomorúan az
üres kereteket? De hiszen mi már nem
ószövetségi idõket élünk! Jézus Krisztus
szabadságra hívott el minket. Istentiszteleteink is rugalmasabbak, lazábbak.
Beszélhetünk egyáltalán vallásos keretekrõl?
Úgy hiszem, mindig is szükségünk lesz
meghatározó-ismétlõdõ momentumokra
Istenhez fûzõdõ viszonyunkban. Az evangélikusnál puritánabb felekezeteknek abban állnak a keretei, hogy ne legyen kép
és oltár a templomban. A neo-protestáns
gyülekezeteket éppen az határozza meg,
hogy nehogy keretet, liturgiát építsenek

fel. Az is keret, amikor görcsösen vigyázni kell, hogy ne kössön semmi. Ilyenek
vagyunk.
Bántja ez Istent? Érdemes azon vitázni,
hogy oltár, vagy úrasztala, keresztelõkút,
vagy bemerítõ medence, ostya, vagy
kenyér? Istent nem a keretek bántják,
hanem a tartalom hiánya. Az, amikor
nincs ott a lényünk azon az alkalmon,
amin részt veszünk.
Hogyan lehetne ezen változtatni? Isten
gondoskodása megelõzte a gondolkodásunkat. KERET helyett KERESZTET
adott. Jézus Krisztus életünk középpontjába fogadható, valóságosan élõ személy.

Amikor meghalt – kiszabadult a földi élet
keretei közül és a világ középpontjává
lett – sziklák hasadtak, halottak támadtak, és felülrõl lefelé kettészakadt a kárpit. Micsoda vétség lett volna azt a függönyt alulról felfelé szétnyírni! Ezt csak
Isten tehette meg. Õ mutathatja meg számunkra is: a szokások leltározása helyett
a Krisztusra összpontosítás a feladatunk
és az életünk. A KÖRÜLnél fontosabb a
BELÜL.
A keret összetart – a kereszt összegyûjt.
A keret kényszerít – a kereszt vonz.
A keret díszít – a kereszt maga a lényeg.
Bálintné Gyöngyi

MONDJATOK ÁLDÁST!
Áldás, békesség! – köszöntik egymást a
reformátusok. Áldjon meg az Úr! – hangzik más felekezetekhez tartozó keresztyének között. De talán mi, evangélikusok
is áldáskívánással zárjuk keresztyén ismerõseinknek írt leveleinket, elektronikus
üzeneteinket. Gyakran használjuk, de
ritkán gondolkodunk azon, hogy mit is
kívánunk, ha áldást mondunk egymásra?!
És van-e ennek a kívánságnak jelentõsége,
létjogosultsága mai világunkban, vagy
csak egyszerûen kegyes szófordulatról
van szó, ami még nem kopott ki hétköznapi beszédünkbõl?
Az egyik legismertebb bibliai áldás az,
amit Isten Áronra és fiaira bízott a 4Móz
6,22-27-ben: „Azután így beszélt az Úr
Mózeshez: Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt
mondjátok nekik: Áldjon meg téged az Úr,
és õrizzen meg téged! Ragyogtassa rád
orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon
neked békességet! Így szóljanak nevemben
Izráel fiaihoz, és én megáldom õket.“
Most egy pillanatra ne az áldás tartalmát, hanem inkább a keretét vegyük
szemügyre! Két fontos körülményt figyelhetünk meg az említett szakaszban.
1. Az Úr azért adja ezt a parancsot, mert
szeretné megáldani Izráel gyermekeit.
Isten a kezdeményezõ, õ tartja fontosnak,
hogy elhangozzék az áldás. Mindaz
benne van, ami Izráel gyermekeinek életét
jobbá, gazdagabbá; védetté és békéssé
teheti. Azonban az Úr nem szûkítette le
túlságosan a megáldandók körét. Aki
Izrael fiai közül való, az mind részesül az
áldásban. Az áldásban való részesülés
nem kötött vallásos cselekedetek tel-

jesítéséhez, hanem mindenki részese lehet, aki az Úr népéhez tartozik.
2. Fontos mozzanat az is, hogy Isten
„szabad kezet ad“ az áldás használatához
idõi korlát, vagy gyakorisági megkötés
nélkül. Áronnak és fiainak felhatalmazása
arra vonatkozik, hogy az Úr nevében
mondják/mondhatják az áldást. Ha nem
olvassuk ezt a részt, talán azt is gondolhatnánk, hogy az Úr áldási parancsa arról
szól, hogy miként kell õelõtte könyörögni
a népért, hogy irgalmas legyen hozzájuk.
Ezzel szemben Isten felhatalmazása arra
bátorít, hogy Isten gyermekei biztosak
legyenek az áldásban elhangzott jók megvalósulásában, bármikor, amikor az áldást
feléjük fordulva elmondják.
Bár sok mindent érvényesnek tartunk az
egyházban, ami még az ószövetségi idõkbõl származik, de talán némelyek azt gondolják, hogy az áldás nem ezek közé, az
évezredeken átívelõ, változatlan értékkel
bíró parancsok közé tartozik, hiszen a bibliai kor zsidó népének egészen más volt az
istentiszteleti szertartása, mint a keresztyéneké. És fõleg, mai világunkban már
minden másként mûködik. Éppen ebbõl a
meggondolásból érdemes hát megnéznünk, hogy mit is jelent az áldás fogalma?
És akkor talán közelebb kerülünk annak
megfejtéséhez is, hogy mai korunkban
van-e jelentõsége és létjogosultsága az
áldásmondásnak?
Az áldás szó jelentése: üdvhozó erõ.
Valakit megáldani azt jelenti, hogy kimondott szavunkkal az õ üdvösségét kívánjuk
és munkáljuk, azt építjük és erõsítjük.
Így még jobban érthetõ, hogy mennyire
helye van mai világunkban is az áldásnak,
mindenben, ami Istennel kapcsolatos.
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De azt is tudjuk, hogy Isten ellenségének, a Sátánnak mennyire ellenére
van, hogy az áldás, az üdvhozó erõ nyerjen teret az emberek életében, a beszédünkben, az egymáshoz való viszonyunkban. Ezért a gonosz mindent megtesz,
hogy az áldásos üzenet, vagyis az üdvösség munkálása elé akadályokat gördítsen.
Részben azzal, hogy ellenmunkába kezd
átkot közvetítõ üzeneteivel. Másrészt
azzal, hogy elhomályosítja még a hívõk
elõtt is az áldást közvetítõ megbízásukat
és annak jelentõségét.
Hogy az átkot hordozó üzenet mennyire
jelen van modern világunkban is, annak
szemléltetésére elég egy olyan hétköznapi
példa, amivel bárki, bármikor szembesülhet, aki internetes kapcsolattal rendelkezik.
Mindennapi eset, ami az elmúlt napokban történt velem. Ismerõsömtõl körlevél
(=sokaknak azonos tartalommal eljuttatott
üzenet) formájában kaptam e-mailt. A
levél, bár látszólag szerencse kívánó
üzenet volt, de nem kellett benne hosszasan böngészni, hogy felfedezzem a hozzá
kapcsolt átokkívánást is. Az olvasók közül
is bizonyára sokan találkoztak már ehhez
hasonló üzenetekkel, amiben alapvetõen
valami jót ígérnek nekünk, ha adott idõn
belül továbbítjuk ezt az üzenetet, de ha
elmulasztjuk annak elküldését, akkor
szerencsétlenséggel, bajjal, betegséggel
kell számolnunk.
Ismerjük az ilyen típusú leveleket,
amikben megcsillan valami ígéret, de
mindjárt kapcsolódik hozzá fenyegetés és
átok is azok részére, akik nem veszik elég
komolyan az üzenetet.
Az említett levéllel kapcsolatban az

szomorított el legjobban, hogy azt egy
olyan lánytól kaptam, akivel valamikor
együtt jártunk ifjúsági órára, aki hívõnek
vallja magát, és gyülekezetbe is jár. De õ
ezt a küldeményt semleges üzenetnek
vélte, és úgy továbbította nekem is. Pedig
ezek korántsem ártalmatlan üzenetek,
hanem a Sátán eszközei arra, hogy félelmet keltsen az átkokkal, vagy éppen
okkult praktikákhoz kössön. Isten ellensége ezekkel is az isteni áldástól akar távol
tartani bennünket.
Sokszor szomorúan kell azt tapasztalnunk, hogy a hívõ emberek sincsenek
tisztában azzal, hogy õket Isten áldásokban akarja részesíteni, és azokat továbbadni is az õ kiváltságuk. Ez fogalmazódik
meg az 1Pt 3,9-ben: „mondjatok áldást,
hiszen arra hívattatok el, hogy áldást
örököljetek“.
Ehelyett sokszor hívõ emberek is törvényeskedésbõl, vagy túlzott önérzetbõl
áldás helyett átkot mondanak, vagy azt
közvetítenek még keresztyén testvéreik
felé is. Pedig az isteni áldás-parancs az

újszövetségi korban még erõteljesebbé
vált. Sõt, a jézusi szeretetparancs még az
áldásra várók körét is kibõvíti (Lk 6,2728): „Nektek azonban, akik hallgattok
engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyûlölnek titeket; áldjátok azokat, akik
átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik
bántalmaznak titeket“. Mert akik felénk
az átkot közvetítik, azoknak is a jó hír
meghallására van szükségük.
Az áldás üzenete sokrétû lehet, hiszen az
Isten egyik legnagyobb áldása mindannyiunk életében, ha az evangélium
örömhíre eljuthat azokhoz, akik még nem
hallottak annak személyesen rájuk vonatkozó üzenetérõl. Így is közvetíthetjük Isten
áldását, hogy az örömhírt átadjuk. De az is
áldás, ha mi, keresztyének egymás mellett
állunk szeretettel, ha a Szentírás szavaival,
ígéreteivel, örömhírével bátorítjuk egymást, ha segítünk egy-egy élethelyzetben jó
döntést hozni, az Istennel való szorosabb
kapcsolatra bátorítani a megfáradtakat,
vagy együtt imádkozni egy-egy emberileg

megoldhatatlannak tûnõ helyzetben. Isten
ezt a szép és felemelõ feladatot adta
nekünk, hogy egymásnak jót kívánjunk, és
a jóra bátorítsunk mindenkit.
Pál apostol is errõl a lelkületrõl beszél
az 1Kor 4,12-13-ban: „Amikor gyaláznak,
áldást mondunk, amikor üldöznek, tûrünk,
amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk“.
Az Efézusi levélben pedig óva int attól,
hogy áldást nem hordozó, vagy azzal
ellentétes üzenetet is közvetítsünk: „Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az
jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják“ (Ef 4,29).
Ne használhasson bennünket a Sátán a
rombolásra – abban a munkában így is túl
sokan vesznek részt. Sokkal inkább legyünk Isten akarata szerint az áldás hordozói a világban, és testvéreink között is,
mert az az Isten akarata, hogy az õ
országát az áldásban részesülve és azt
továbbadva építsük!
Horváth Mária

MINDEN A MENNYBEN VÉGZÕDIK
„Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az
Úr elõtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát
nem tudod, vagy nem hallottad, hogy
örökkévaló Isten az Úr? Õ a földkerekség
teremtõje, nem fárad el, és nem lankad
el, értelme kifürkészhetetlen. Erõt ad a
megfáradtnak, és az erõtlent nagyon
erõssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak
az Ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük
megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak, és nem lankadnak meg, járnak,
és nem fáradnak el.“ (Ézs 40,27-31)
„A júliusi napon, amikor elhurcolták a
zsidókat, Devorah az iskolaudvarról tartott hazafelé, ahol a barátnõjével játszott.
Rácsodálkozott az utcán parkoló autókra
és teherkocsikra, de nem gondolt veszélyre – négyéves volt.
A harmadik emeleten laktak. A kapualjban megnyomta a lépcsõházi világítás
gombját. A folyosók némák voltak és
néptelenek, és õ nem gondolt veszélyre. A
lakásuk ajtaja nyitva állt, és a folyosóról
látta a két csendõrt meg a két civil ruhás
férfit és a szüleit a nappaliban, akik éppen
bõröndökbe gyömöszölték a holmikat.
Már kiáltani akart, hogy: „Mama!“ – ami-

kor anyja észrevette õt az ajtónyílásban, és
olyan hangon, amitõl akkorát ugrott,
mintha áramütés érte volna, rákiáltott:
„Mit csinálsz te itt? Mit akarsz? Itt nincs
neked semmi látnivaló! Ez nem cirkusz,
vagy állatkert! Menj haza a szüleidhez!“
Energiafal volt az a hang, annyi akaraterõ szorult belé, amely elõtt meg kellett
hajolni. Anyja mérges arccal nézett rá,
apja hátat fordított neki, rá sem nézett. A
férfiak rápillantottak, majd összenéztek. A
kislány sarkon fordult, és menekült. A sarki házba menekült, ahol Max unokabátyja
lakott. Mivel félt a lassú lifttõl, gyalog
rohant fel a rokonai lakásába, éppen idejében ahhoz, hogy felnyalábolják és
magukkal vigyék, mielõtt megérkeznek a
csendõrök.“
Chaim Potok Asher Lev öröksége címû
regényében így meséli el a fõhõs, hogy
felesége gyermekkorában hogyan kerülte
el a koncentrációs tábor borzalmait, és
hogyan maradhatott életben. Olvasva a
fenti részletet azonnal értjük a szülõk viselkedését. A saját gyermekét önmagától
eltaszító anyát, a kislányának hátat fordító
apát. Nem volt más választásuk. Az
egyetlen megoldás, ami akkor, ott, abban
a helyzetben a kislánynak az életet jelen-
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tette. A magyar irodalomból ehhez hasonló élethelyzetet mutat be Sántha Ferenc
Ötödik pecsét-je. Ott Gyuriczának egy
véresre vert, magatehetetlen haldoklót kell
a szabadságért – és az elbújtatott gyermekekért – egymás után kétszer arcul
ütnie. És elcsattan a két pofon, mert nincs
más mód, nincs más választás. De Gyuriczának mégiscsak egy idegent, egy felnõtt férfit, egy amúgy is halálra ítéltet kellett megütnie, Devorah szüleinek azonban
egy négyéves gyermeket, saját kislányukat kellett a kétségbeesésbe taszítaniuk.
Amikor ehhez a részhez értem a regényben, le kellett tennem néhány percre a
könyvet. Ez a néhány sor felismerések és
következtetések láncolatát indította el
bennem. Döbbenetes a történet akkor, ha a
négyéves kislány szemszögébõl nézzük az
eseményeket. Az egészbõl semmi mást
nem ért, csak a hideg, durva elutasítást,
ráadásul éppen azoktól, akiket a legjobban
szeret, és akik õt eddig minden és mindenki másnál jobban szerették. Nem tudom,
egy négyéves gyermeket érhet-e ennél fájdalmasabb csapás. Még a szülõk halála
sem lehet ennyire szörnyû, mert ha nincsenek is többé mellette, legalább szeretetükben nem kell kételkednie. Rosszabb

ez, mint a paradicsomból való kiûzetés.
Rosszabb, mint a fogságba hurcolás és a
templom lerombolása. Talán ennek a
mondatnak a keserûsége közelít hozzá: Én
Istenem, én Istenem, miért hagytál el
engemet? Az ember keserûsége, akinek
sorsa rejtve van az Úr elõtt, és ügye nem
kerül Isten elé. Akit elzavar az anyja, és
akinek hátat fordít az apja. Aki rohan
lefele a lépcsõn, de mintha a mennyországból a pokolra rohanna. És ha mindez egy négyéves kislánnyal történik, akkor
túlzás nélkül mondhatjuk: ez nem egyszerûen pokol, ez a poklok pokla. S lám,
még a poklok pokla is történhet szeretetbõl. A legkegyetlenebbnek látszó viselkedés, a legridegebb elutasítás, a legdrámaibb esemény hátterében is állhat
életet mentõ, életet megtartó szeretet.
Rájöttem, hogy körülbelül annyit értek
Isten dolgaiból, Isten a világban és saját
életemben jelenlévõ szeretetébõl, mint
amennyit az a négyéves kislány érthetett
ott, abban a harmadik emeleti lakásban
szülei viselkedésébõl. Látom a szenvedést, az emberlét ezernyi nyomorúságát
szerte a világon, és bennem is megfogalmazódik a kérdés: hol van az Isten?
Hogyan nézheti Isten ölbe tett kézzel
embermilliók fájdalmát, nélkülözését, értelmetlen halálát? Miféle isteni tervszerûségbe illik mindez bele? Ahogy Devorah
számára szülei viselkedése nem volt
összeegyeztethetõ korábbi szeretetükkel,
úgy nem összeegyeztethetõ az annyit
emlegetett isteni szeretet a világban
tapasztalható szenvedéssel. A szülõk
kegyetlen viselkedésére egyetlen magyarázat, egyetlen „mentség“ van: szeretetbõl
történik. Még akkor is, ha a kislány semmit sem ért belõle, még akkor is, ha ezzel
a legnagyobb fájdalmat okozzák gyermeküknek. Úgy gondolom, így kell ez
legyen a világban jelenlévõ szenvedéssel
és Istennel is. Minden mögött Isten
szeretete áll, még a legtragikusabb történések hátterében is. Csak még nem
értjük. Nem látjuk az összefüggéseket.
Képtelenek vagyunk olyan távlatokban
gondolkodni, amelyekben Isten gondolkodik. Hát nem tudod, hogy örökkévaló
Isten az Úr, akinek értelme kifürkészhetetlen?
Hajlamosak vagyunk a szenvedést
egyszerûen a bûn számlájára írni. Szenvedünk, mert bûneink büntetését kapjuk,
mert azok következményei érnek utol bennünket, mert ki vagyunk szolgáltatva saját
vágyainknak. Természetesen ennek a

megközelítésnek van igazságtartalma, de
a lét, és azon belül egyes embersorsok
nyomorúsága nem intézhetõ el ennyivel.
Ez olyan lenne, mintha a szüleitõl rohanva
menekülõ Devorah-t valaki megállítaná a
lépcsõn, és kétségbeesettségét tovább
fokozva ezt mondaná neki: „Ez azért
történt veled, mert megérdemelted!“
Mindig a bûnnel példálózni, a szenvedést
csak és kizárólag a bûn következményének tartani: hazug és kegyetlen. Csak
arra jó, hogy az ember lerázza magáról
felelõsségét a másik emberért, és a
lehetõségét annak, hogy a másikat az õ
rohanásában magához ölelje. Ezért is
fontos, hogy hinni tudjuk azt, ami
érthetetlen: a legfájdalmasabb veszteség, a
legnagyobb csapás, a legsötétebb mélység
is lehet Isten irántunk való szeretetének
megnyilvánulása. Isten létezése számomra
a gondviselésen túl azt is jelenti: hinni
abban, hogy egykor minden kérdés választ
talál, minden rejtély megoldódik, az ellentétek és ellentmondások összefonódnak,
minden körbeér, és a teljes kép – amelyre
néhány apró darabkáját birtokolva próbáltunk következtetni végül összeáll. Vannak
ehhez hasonló élményeink életünk során,
de nem szoktunk nekik túlzott jelentõséget
tulajdonítani. Mindannyian elhittük egykor, hogy az angyalok hozzák a karácsonyfát, és csalódást éreztünk, talán még
sírtunk is, amikor kiderült az igazság, és
haragudtunk a szüleinkre, mert becsaptak,
félrevezettek minket. Ma pedig mi díszítjük gyermekeinknek, unokáinknak a
fenyõt, nagy titokban, angyalok gyanánt,
közben hálával gondolva gyermekkori
karácsonyainkra. Sírtunk, amikor orvoshoz vittek minket, amikor elvették tõlünk
a kést, amikor este ágyba parancsoltak,
amikor nem mehettünk ki játszani, amíg
kész nem volt a leckénk. Ma pedig nem
tudjuk, hogyan köszönhetnénk meg
szüleinknek a temérdek gondoskodást.
Haragudtunk az iskolára, a tanárainkra, az
osztályfõnökünkre, ma pedig összeszorul
a torkunk, amikor átlépjük a régi tanterem
küszöbét, vagy ha viszontlátjuk egykori
tanáraink egyikét. Megadatik nekünk,
hogy életünk korábbi, nehezen megélt,
fájdalmakkal, esetenként kínokkal teli
idõszakait késõbb másképp lássuk, másképp értékeljük, és nem is csak egyszerûen másképp, hanem egyenesen ellentétes
módon: örvendezve, hálával, boldogan.
Ha töredékes, mulandó földi életünkben
megtörténhet, hogy bizonyos események
ennyire átértékelõdnek számunkra, vajon
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nem feltételezhetõ, hogy Isten kifürkészhetetlen értelmét egykor majd megértve,
saját sorsunknak és a világ sorsának
történéseit isteni távlatból látva minden
egészen másképp látszik majd? Esetleg
mindenrõl kiderül, hogy szeretetbõl
történt?
Az Isten elõtti alázat nemcsak térdre
borulást jelent, hanem annak a tudatosítását is magunkban, hogy a dolgok, a
jelenségek, a történések akár személyes
életünkben, akár a világban sokkal összetettebbek annál, mint amennyit mi belõlük
meg tudunk érteni, és hogy talán semmi
sem ér véget azzal, amit mi a dolgok
megváltoztathatatlan végének szoktunk
tartani. Hiszen koporsó mellett is van
bátorságunk feltámadásról és örök életrõl
szólni, vagyis ellene mondani a halál
hideg tényszerûségének, és bízni egyetlen
valakiben, aki akkor is képes cselekedni,
amikor mi már teljességgel tehetetlenek
vagyunk. Ha hinni tudunk a „legnagyobban“, ha hinni tudjuk azt, ami a leghihetetlenebb, vagyis ha hinni tudjuk a
halálban az életet, akkor nem okozhat
gondot hinni az ennél sokkal kisebbet:
vagyis azt, hogy Isten szeretetében egykor
minden kín, minden nyomorúság, minden
borzalom és minden szörnyûség boldogító, örvendezõ véget ér. Ahogy az életnek a halállal nincs vége, ugyanúgy nincsen vége semminek sem, ami eddig
megtörtént. Minden az Istennél ér véget,
minden az õ teljességébe érkezik, és
hiszem azt, hogy az õ minden elképzelésünket felülmúló teljessége egyszerûen
képes a mi töredezett létünknek minden
kínját, bûnét és minden fájdalmát magába
olvasztani.
Addig is, amíg kiderül, hogy mindez így
van-e, marad nekünk Devorah történetén,
Sántha Ferenc Ötödik pecsétjén, gyermekkorunk karácsonyain és egykori osztálytermeinken kívül a golgotai kereszt. Minden másnál meggyõzõbben hirdeti, hogy
nem minden az, aminek látszik, hogy
valaminek nincs vége azzal, hogy számunkra véget ér, és hogy a leggyötrelmesebb magány és szenvedés is, a poklok
pokla is történhet életet mentõ, megtartó
szeretetbõl. Ez az, ami erõt ad a megfáradtnak, és az erõtlent nagyon erõssé
teszi.
Németh Zoltán
(Hullámhossz, Evangélikus lelkészek igehirdetései az egyházi esztendõ
ünnepeire 2003-2004,
Luther Kiadó, Budapest, 2003)

FIATALOK TARTÓS(?) EGYÜTTÉLÉSE
Ha errõl a témáról valaki cikket ír, darázsfészekbe teszi a kezét, s utána mérges
csípésektõl szenvedhet. A mindennapok
által felvetett kérdéseket azonban nem lehet
megkerülni. Olykor a csípést is vállalni kell.
Ezzel a gondolattal írom ezt a cikket. Szabad
vele egyet nem érteni. De érdemes-e?
Fizikoterápiás kezelésen voltam, ahol függöny mögötti gyógyításom ideje alatt az
egyik nõvér (arcát sem láttam) hangosan
panaszkodott. „Búcsú levelet hagyott az asztalomon az élettársam, amelyben tudatta
velem, hogy távollétemben elköltözött.
Hatévi együttélés után arra sem méltatott,
hogy a szemembe nézzen s elköszönjön
tõlem. Most mihez kezdjek?“ – s aztán sírásba tört ki... Egyik ismerõsöm szomorúan mondta el,
hogy partnere kiadta az útját. 24 órán belül
el kellett költöznie a lakásból, amelyben
évek óta boldogan éltek, legalábbis a
szenvedõ fél véleménye szerint.
A két eset között nem telt el két hét. Nem
tudom, milyen gyakori manapság társadalmunkban az élettársi kapcsolat és az együttélések megszakítása. Vélem, nem lehet kivétel a két eset. A megszokás, a kapcsolat
elszürkülése, a globális válsággal együtt járó
napi gondok növekedése, a sértõdések gyakorisága, netán hangos szóváltás ismétlõdése mind-mind indok lehet a fájdalmas
döntésre, vessünk véget a közös életnek.
Vagy talán el sem kellett volna kezdeni az
együttélést? Bizonyosan a döntés a kölcsönös vonzódás és felfokozott szerelmes
érzelmi töltés hangulatában született. Fel
kell tételeznünk, mindketten õszintén gon-

dolták. Talán még felelõsen is, egymás
boldogságáért. Lehet, hogy a szülõk egyetértésével?! Egyébként is, most ez a trend, ez
a szokás, ez a modern?! Miért ne? Valójában
a társadalmi közhangulat is tudomásul vette.
Törvénybe is kívánják foglalni?! Vagy már
meg is tették?
De most mihez kezdjenek a magukra
maradtak, akár elûzték a közös hajlékból,
akár magára hagyták? – Lelkük mélyén
sebeket ütött a másik. Jóvátehetetlenül.
Lehet, hogy soha be sem gyógyulnak ezek a
láthatatlan sérülések? Elkíséri csalódásuk
egy életen át? Nem mernek többé senkit
bizalmukkal megajándékozni? Találnak-e
újabb társat?
Megannyi kérdés, amelyek meg sem születtek volna, ha ez a kapcsolat, ez a majdnem
házasság létre sem jön? Lehet, hogy még
sem kellett volna összeköltözni?! Mit mondjak a szüleimnek? Megaláztak, becsaptak!
Higgyek még én egyáltalán valakinek? Ki
volt a hibás? Lehet, hogy én, lehet, hogy a
másik? Vagy mindketten?! Lehet, hogy mi,
az idõsebb nemzedék is rossz mintát adtunk
a házasságra, s ezért félnek a fiatalok az
elkötelezett kötõdéstõl, a házasságtól?
Két ember együttélését nem az anyakönyvvezetõ hitelesíti. De a jó rend érdekében nyilvántartja, hogy õk ketten felelõsen
együtt akarnak élni, jóban, rosszban. Jó
hangulatban és rossz kedvünkben!
Egymás sorsának formálóivá, egymásnak
társaivá válnak abban a reményben, hogy
ebben a szoros, intim közösségben megtalálják boldogságukat. Ennek tudatában
elindulni egy közös ösvényen, talán több,

mint egy fellángoló érzés túlfûtött hangulatában összeköltözni?!
Ha pedig keresztény gondolkodásunk is
felerõsíti döntésünket, akkor nem maradhat
el a másikért vállalt Isten elõtti felelõsségünk belsõ motívuma. Ha tényleg arra a
szent elhatározásra jutunk, hogy társunkkal
együtt vállaljuk a közös élet minden szépségét és nehézségét, miért ne kérhetnénk
erre a mindenható Isten áldását és felülrõl
jövõ erejét azokkal együtt, akik szívünkhöz
közel állnak, barátok és rokonok, testvérek
és jó szomszédok? Talán némi várakozással
meg lehetne spórolni keserû órákat, a lélek
sebeinek hosszan tartó gyógyulását és azt a
ki nem mondott bizonytalanságot, hogy
végül mikor maradok egyedül?
Tudjuk mindnyájan, hogy a megkötött
házasságok és a templomban megáldott
esküvõ után is érhet bárkit csalódás. De
talán, ha a hozzánk illõ társsal és egy életen
át kölcsönös illeszkedésre, alkalmazkodásra
kész elszántsággal kezdünk hozzá a házas
élet sok meglepetést tartogató rögös úton
való járásához, akkor nagy esélyünk lehet a
kitartó boldogságra és az egymás mellett
való megmaradásra.
Nem ítélkezünk senki személyes döntése
és egyéni sorsvállalása fölött. Ez a néhány
sor csupán belsõ meditálásra, döntésünk
meghozatala elõtti imádságos csendre kíván
mindnyájunkat biztatni, akár benne élünk
egy élettársi kapcsolatban, akár már házas
társak vagyunk, akár egyedül élünk. Segítsen
Isten bennünket bölcs döntésre, hogy boldogok lehessünk az Õ ajándéka szerint.
D. Szebik Imre

Lelkigondozói sarok
MEZÍTELENEK VOLTAK, DE NEM SZÉGYELLTÉK…
Sokat gondolkodik manapság az ember
azon, hogy miként volna jó. Azt is érzi, hogy
„nem jó az embernek egyedül“ – visszhangzik benne a Biblia gondolata – ugyanakkor
azt is átéli, hogy együtt sem felhõtlen. Nem
jó egyedül, ezért mindenáron hajt a társra,
mivel azonban együtt sem felhõtlen, félreteszi a házasságot, s kevésbé kötött formákat
próbál ki.
A címben szereplõ állítás az 1Mózes 2. fejezetének a végén olvasható. Mit jelent az,

hogy Ádám és Éva mezítelenek voltak, de
nem szégyellték magukat egymás elõtt?
Tudjuk, hogy a bibliai Õstörténet sok szimbólumot tartalmaz. Elsõsorban nem arra
keresi a válaszokat, hogy miként jött létre a
világ és benne az ember, hanem hogy mi a
létezés értelme, hogy miért vagyunk. Röviden az, hogy kapcsolatban, a legteljesebb
közösségben élhessünk Istennel és egymással. Itt tehát nem arról van szó, hogy volt-e
ruha az emberen vagy nem, hanem arról,
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hogy kapcsolatukban semmi titok nem volt.
Illetve az volt a titka a kapcsolatuknak, hogy
nem volt egymás elõtt takargatni valójuk. Az
intimitás lényege éppen ez: nincs dugipénz,
nem kell eltitkolni ügyeket, sem a jelent, sem
a múltat tekintve, s nem külön tervezgetjük a
jövõt. Ez a Mindenható terve a vele való
kapcsolatra nézve, mert vele is mindent
megbeszélhetünk, s ekkor mûködik jól a házasság is. Ezért utal arra a Biblia, hogy a
házasság az Istennel való kapcsolat kiábrá-

zolódása. Jól lemérhetjük rajta Istennel való
kapcsolatunk minõségét. És minél szorosabb
az egymással való kapcsolatunk, minél
intimebb, minél kevesebb a hézag köztünk és
házastársunk között, annál bizalmasabb lehet
az Istennel való kapcsolatunk is.
Csak „papír“-e a házasság? Ezúton köszönöm annak a párnak, akik a házasságra való
felkészítõ beszélgetések alkalmával mondták
kérdésemre, hogy csak több, mint papír, hiszen akkor nem gondolkodnának rajta olyan
sokat az emberek, hogy házasságot kösseneke. Jogilag is véd a házasság, hiszen nélküle
bármikor megteheti az egyik fél, hogy szó és
következmények nélkül otthagyja a másikat,
benne hagyja a slamasztikában, anyagi problémákban. Egyre többen döbbennek rá – itt
azok véleményét mondom, akik lelkigondozást várnak egy ilyen törés után – hogy megint
elvesztegettek 5 évet, vagy újabb 8 évet
valakire, aki csak kihasználta õket. Azzal
indultak, hogy majd összeházasodnak, csak
elõbb legyen meg ez, legyen meg az, és
próbálják ki, hogy illenek-e egymáshoz. A
rejtett ok viszont nem ez volt, hanem sok más

kapcsolati félelem is meghúzódhat a háttérben. Igen ám, de 2-3 ilyen kapcsolat után az
ember önbecsülése már romokban hever,
hiszen ki bírja sérülés nélkül elviselni, hogy
otthagyják, sárba tiporják; nem elég jó a
másiknak, jött a szebb, fiatalabb, pénzesebb…
Ezek a sérülések önmagukban is sejtetik, hogy
a következõ kapcsolat is gyenge lesz, hiszen
az ember a másiktól várja, hogy megerõsítse
énjét, értékelje, megmutassa, hogy önmagában is szerethetõ. Pedig megerõsítést és teljes
elfogadást egyedül Istentõl várhatunk.
A házasság az elkötelezettség kifejezõdése. Már nem próbálkozok, már felnõttem,
egy életre tudok dönteni. A statisztikák
szerint azok, akik úgy kötnek házasságot,
hogy elõtte együtt éltek egymással, nagyobb
valószínûséggel válnak el, mint akik csupán
jegyesek voltak. Mi a magyarázata ennek?
Hiszen nem azt várják az együttélõk, hogy
megismerjük egymást, túl vagyunk vitákon,
veszekedéseken, problémák megoldásán, és
így biztosabb lesz a házasság? Miért van
fordítva? Azért, mert az együttjárás idõszaka
után döntést hoztak, lépést tettek ugyan az

Legközelebb, amikor úgy érzed,
hogy Isten nem tud téged használni,
akkor emlékezz erre:

Valami nem stimmel
(Fogyasztói társadalom)
A halász hazatér fatörzsbõl vájt csónakján és találkozik egy külföldi piackutató
szakemberrel, aki ebben a fejlõdõ országban dolgozik.
A piackutató megkérdezi a halásztól,
hogy miért jött haza olyan korán.
A halász azt feleli, hogy tovább is maradhatott volna, de elég halat fogott ahhoz,
hogy gondoskodjon a családjáról.
– ...és egyébként mivel tölti az idejét? –
kérdezi a szakember.
– Hát, például halászgatok. Játszom a
gyerekeimmel. Amikor nagy a forróság,
lepihenünk. Este együtt vacsorázunk.
Összejövünk a barátainkkal és zenélünk
egy kicsit – feleli a halász.
A piackutató itt közbevág: – Nézze, nekem egyetemi diplomám van, és tanultam
ezekrõl a dolgokról.
Segíteni akarok magának. Hosszabb
ideig kellene halásznia. Akkor több pénzt
keresne, és hamarosan egy nagyobb csónakot tudna vásárolni ennél a kis kivájt
fatörzsnél. Nagyobb csónakkal még több
pénzt tudna keresni, és nem kellene hozzá
sok idõ, máris szert tudna tenni egy több
csónakból álló vonóhálós flottára.
– És azután? – kérdezi a halász.

elkötelezõdés felé, de csak félig. Kvázi
házasságra léptek egymással, de azzal, hogy
ennek bármikor vége lehet, ha kiderül, hogy
nem illenek egymáshoz. Ezzel arra trenírozták magukat, hogy ha probléma van, akkor arra a szakítás (lényegében válás) is
megoldás lehet. És ez az attitûd gyakran
megmarad a házasságkötés után is. Lényegében átléptek egy lépcsõfokot, a jegyességet – ahol valóban van erre lehetõség, csak
kisebb traumával – s ezzel több sérülésnek
lesznek kitéve, mert gyakran azt élik át,
hogy kihasználták õket.
Éppen ezért a házasságban is hasonló
problémák léphetnek fel, ha nincs meg a teljes elkötelezettség, a teljes nyitottság, intimitás egymás felé. Pedig érdemes lenne ebbe az
irányba lépni, mert a gyakorlat azt mutatja,
hogy a házasság minden betegsége, baja
ellenére többet tud nyújtani a benne élõknek,
mint más együttélési forma. A házasságban
élõk tovább élnek, kevésbé betegek, kevésbé
válnak szenvedélyek rabjává, mint az élettársi kapcsolatban élõk vagy egyedülállók.
Baranka György

– Azután ahelyett, hogy viszonteladón
keresztül árulná a halait, közvetlenül a
gyárnak tudná eladni, amit fogott, vagy
beindíthatna egy saját halfeldolgozó üzemet. Akkor el tudna menni ebbõl a porfészekbõl Cotonouba, Párizsba vagy New
Yorkba, és onnan irányíthatná a vállalkozást. Még azt is fontolóra vehetné, hogy
bevezesse a tõzsdére az üzletet, és akkor
már milliókat kereshetne.
– Mennyi idõ alatt tudnám ezt elérni? –
érdeklõdik a halász.
– Úgy 15-20 év alatt – válaszolja a piackutató.
– És azután? – folytatja a kérdezõsködést a halász.
– Ekkor kezd érdekessé válni az élet –
magyarázza a szakember. – Nyugdíjba vonulhatna. Otthagyhatná a városi rohanó
életformát, és egy távol esõ faluba költözhetne.
– És azután mi lenne? – kérdezi a halász.
– Akkor volna ideje halászgatni, játszani
a gyermekeivel, a nagy forróság idején lepihenni, együtt vacsorázni a családjával és
összejönni a barátaival zenélgetni kicsit…
De mi lenne a megoldás?
Gondolkodjuk együtt!
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Noé részeges volt
Ábrahám túl öreg volt
Izsák egy álmodozó volt
Jákob hazudozott
Lea csúnya volt
Józsefet rászedték
Mózes beszédhibás volt
Gedeon félõs volt
Sámsonnak hosszú haja volt és
futott a nõk után
Ráháb prostituált volt
Jeremiás és Timóteus túl fiatalok voltak
Dávidnak viszonya volt és
ráadásul gyilkos is volt
Éliás öngyilkos hajlamú volt
Ézsaiás pucéran prédikált
Jónás menekült Isten elõl
Naomi özvegy volt
Jób csõdbe jutott
Keresztelõ János bogarakat evett
Péter megtagadta Krisztust
Az apostolok elaludtak ima közben
Márta mindenen aggodalmaskodott
A samáriai asszony elvált, nem is egyszer
Zákeus túl alacsony volt
Pál túl aggályoskodó volt
Timóteusnak daganata volt
ÉS Lázár halott volt!

Az evangélikus bábcsoport tagjai

Nagytarcsai hírek
w Egyházmegyei hittanversenyen a felsõsök
kategóriájában 1. helyezést ért el a nagytarcsaiak 6. osztályos csoportja. Õk továbbjutottak a Piliscsabán április 23-24-én
megrendezésre kerülõ országos versenyre.
Gratulálunk a csapat tagjainak, akik:
Baranka Mária, Fényes Hajnal Csillag,
Rácz Petra, Vendli Barnabás.
3. helyezést ért el a 7-8-os csoportunk:
Baranka György, Dürr Balázs, Füzesi
Judit, Szegõ Réka.
Alsós kategóriában 5. helyezést ért el:
Dürr Dorottya, Fényes Kökény Katinka,
Sipiczki Bettina, Sipiczki Blanka. 6. helyezést ért el: Baranka Gergely, Baranka
Kristóf, Bende Gyula és Dobreán Emese.
Mindnyájuknak gratulálunk az eredményes versenyzéshez!
w A borítékos adományokat idén a presbitérium döntése alapján a parókia
felújítására, szigetelésére fordítjuk.
w Szintén a presbitérium döntése szerint
idén is teljesen önkéntes a gyülekezet
mûködését biztosító évi egyházfenntartói
járulék összege. Irányadó a jövedelem

Jóhír-mondó

1%-a, alsó határ 6000 Ft. Természetesen a
gyülekezet támogatása feltételezi a teljes
önkéntességet. Köszönjük az eddig befizetett felajánlásokat!
w Konfirmáció: május 9-én, vasárnap de. fél
11-tõl lesz idén a konfirmandusok vizsgája a templomban. Du. 4 órakor kerül sor a
konfirmandus szeretetvendégségre a gyülekezeti házban. Május 23-án, pünkösdvasárnap de. fél 11-tõl tartjuk a konfirmációi ünnepi istentiszteletet. Ezekre az
alkalmakra tisztelettel hívjuk a konfirmandusok szüleit, hozzátartozóit, valamint a 25 és 50 éve konfirmált testvéreinket. Konfirmálni fognak: Bartos Csaba,
Csicsmány Renáta, Dürr Balázs, Fényes
Balázs, Fridman Tünde, Füzesi Judit,
Hevesi Krisztián, Kállai Alexandra, Kis
Katalin, Nagy László, Szabó Gergely,
Sipiczki Noémi, Dredán Nikolett. Isten
áldását kérjük életükre!
*
A LELKÉSZI HIVATAL ELÉRHETÕSÉGEI:
cím: 2142 Nagytarcsa, Sztehlo Gábor u. 1.,
tel.: 28/450-177, 20/824-38-41,
e-mail: gyorgy.baranka@lutheran.hu,
honlap: nagytarcsa.lutheran.hu
*

Péceli hírek
A 2009. ÉV ESEMÉNYEI:
Az elmúlt esztendõben 57 gyülekezeti,
valamint 12 családi istentiszteletet tartottunk a
péceli leánygyülekezetben. 18 alkalommal
gyûltünk össze bibliaórára, szeretetvendégséget egyszer tartottunk, és 13-szor lehettünk
úrvacsorai közösségben.
Keresztségben részesült Aszódi Laura, aki
Aszódi Csaba és Meggyes Orsolya gyermeke.
Lévai Gábor és Lévainé Szabó Edit kérte
házasságára Isten színe elõtt az áldást.
Az elmúlt esztendõben két gyülekezeti
tagunkat hívta haza az Úr: Nagy Tibornét
augusztusban, 71 éves korában, és Horváth Istvánnét novemberben, 96 évesen.
Gyülekezetünk tiszteletbeli tagjaként emlékezünk a 85 éves korában elköltözött
Gáncs Aladárra is, aki korábban gyakran
szolgált közöttünk, és akinek halálhíre
decemberben érkezett hozzánk.
*

„Lábam elõtt mécses a Te Igéd,
ösvényem világossága.“
(Zsoltár 119,105)

Szerkesztette: Baranka György és Baranka Mária
Tördelte: Horváth Mária
Nyomdai munkák: Mizer Zsolt
Készült: 1500 példányban a Graphic nyomdában
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