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2019.
HÚSVÉT

LÁTOTT ÉS HITT
„A hét elsô napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária

odament a sírhoz, és látta, hogy a kô el van véve a sírbolt elôl. Elfutott tehát,
elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt
hozzájuk: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát
Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettô, de a másik
tanítvány elôrefutott, gyorsabban, mint Péter, és elsônek ért a sírhoz. Behajolt,
és látta, hogy ott fekszenek a lepedôk, de nem ment be. Nyomában megérkezett
Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az
a kendô, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön össze-
göngyölítve, egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsônek
ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell
támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek.“

(Jn 20,1-10) 
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Mária Magdolna és a másik Mária félelemmel
vegyes örömmel viszi a hírt a tanítványoknak,
hogy Jézus feltámadt a halálból. Lelkesedésüket
hamar lerombolhatta a tanítványok kételye.
Nem hisznek az élô tanúknak, a saját szemükkel
akarnak megbizonyosodni a történtekrôl, kétel-
kedve futnak ki a sírhoz. Az a tanítvány, aki
elsôként ér a sírhoz, elôre engedi Pétert, lássa
elôször ô a valóságot. Lehet, hogy tiszteletadás-
ból teszi ezt a gesztust, de az is lehet, hogy egy-
szerûen nem akar újra csalódni, nem akarja lel-
kének fájó sebét ismét felszakítani azzal, hogy
Jézus holttestére tekint. Nem tudjuk, milyen in-
dítéka volt, viszont tudjuk, amint megbizonyo-
sodott arról, hogy Jézus valóban nincs a sírban,
„látott és hitt“. 

Sok mindent nem akarunk elhinni, amíg nem
látjuk. Korunk mindennapos bizalomvesztése is
közrejátszik abban, hogy szeretünk személyesen
megbizonyosodni a dolgokról. Négy évvel ez-
elôtt egy ismerôsöm elutazott Torinóba, hogy
megnézze Jézus feltételezett halotti leplét. Neki
és a hozzá hasonló többezer zarándoknak szük-
sége van arra, hogy valódi bizonyítékokat lásson
Jézussal kapcsolatban. Függetlenül attól, hogy a
halotti lepel Jézusé vagy sem, egy dologban biz-
tosak lehetünk: nagy az Úr kegyelme, mert
mindig gondoskodik kézzelfogható és megta-
pasztalható csodákról. Azt mondja Jézus a
„hitetlen“ Tamásnak: „Mivel látsz engem, hiszel:
boldogok, akik nem látnak, és hisznek.“ (Jn 20,29)
Akár tapasztalható csodák által, akár azok
nélkül erôsödik a hitünk, boldogok lehetünk,
mert Krisztus feltámadt a halálból, és Szent-
lelkével velünk van minden napon a világ vége-
zetéig, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk
legyen.

A templomépítésünk is olyan kézzelfogható
és látható jele Isten jelenlétének, amely akár a
„hitetlen Tamások“ hitét is képes lehet
felébreszteni. A szemünk láttára, szó szerint
hétrôl-hétre formálódik templomunk és nônek a
falai Isten dicsôségére. Nem múlik el úgy hét,
hogy ne jönnének érdeklôdôk, kíváncsiskodók,
akik nem a gyülekezetünk tagjai, lehet, hogy

nem is tartoznak keresztyén közösséghez, mégis
látni akarják, hogyan ölt testet az élô Isten háza.
Hiszem, hogy az éppen csak formálódó templo-
munk, így, félkész állapotában is alkalmas esz-
köz arra, hogy az Isten-keresô lásson és higgyen.
Nekünk, az építtetô gyülekezetnek, Krisztus ta-
nítványainak, feladatunk, hogy minél többeknek
hírt adjunk az építkezésrôl, mert nagy csoda van
folyamatban, és már maga az építkezés is az Úr
jelenlétét hirdeti.

A csömöri református templom épülése nem-
csak a világ felé hirdeti a feltámadott Krisztus
örömhírét, hanem gyülekezeti közösségünk
számára is megerôsítô bizonyosság. Ahol temp-
lom épül, ott a személyes hit is erôsödik, mert
kézzelfoghatóan megtapasztalható a csoda.
Szükségünk is van erre a lelki megerôsödésre,
hiszen nem kevés próbatételt és személyes
áldozatot jelent az építkezés. Alig néhány hete
még bokáig ért a sár a templomhoz vezetô úton.
Most, ebben a rendkívüli aszályos idôben, a
gödrök, a por, a teherautók súlya alatt felszakadt
kavicsréteg nehezíti a templomhoz jutást.
Biztosan voltak és lesznek is olyanok, akik az
útviszonyok miatt nem tudtak templomba jönni
egyszer-kétszer. Mégis hálásak lehetünk az
Úrnak, mert ha esett is az esô, ha a szemünkbe
fújta is a szél a port, ha járhatatlanná is váltak
az utak, egy vasárnap sem volt még üres az
imaterem. Jönnek kicsik és nagyok, újak és
régiek, mert hív bennünket az élô Krisztus, mi
pedig vágyunk a vele való találkozásra. 

Gyülekezetünk életében a 2019. esztendô
egyik legfontosabb feladata az építkezés. Az Úr
ránk bízta ezt a küldetést, de nemcsak magunk-
nak építünk, hanem a jövô felnövekvô nemze-
dékének is. Küldetésünk része, hogy ne csak
szemlélôi legyünk annak, ahogyan testet ölt az
Úr háza, hanem aktív résztvevôi is. Ahhoz, hogy
az év végére elkészülô templomunkat be tudjuk
majd rendezni, és ezáltal használatba vegyük,
személyes áldozatvállalásra van szükség. Az
egyházfenntartói járulék és a perselypénz gyüle-
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KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT!
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kezeti életünk missziói, mûködési és személyi
kiadásait fedezi, az építkezés és a berendezési
tárgyak költségeit más forrásból kell biztosíta-
nunk. Útmutatást ad az ige ezzel kapcsolatban
is: a jeruzsálemi templom építésénél az adomá-
nyokkal kapcsolatban Dávid király így fogalma-
zott: „Bizony, tôled (az Istentôl) van mindez, és
csak azt adtuk neked, amit a te kezedbôl kap-
tunk!“ (1Krón 29,14) Isten dicsôségét hirdeti
minden felajánlott „fillér“, és egyúttal bizonysá-
ga a feltámadott Krisztusba vetett hitünknek is.
Köszönjük meg az Úrnak, mert megadta a lehe-
tôséget néhány gyülekezeti tagunknak arra,
hogy jelentôs áldozatot vállalva elkészülhes-
senek a harangok, és elkészülhessen majd az

úrasztala és a szószék is! 

A Jézus sírjához sietô tanítványok nem hittek
az asszonyok szavának, és a saját szemükkel
akartak megbizonyosodni, hogy Krisztus feltá-
madt. Látniuk kellett, hogy higgyenek. 

Krisztus valóban feltámadt a halálból, és
jelen van minden napon az életünkben Szent-
lelke által. Mi is látunk csodákat, amikor vígaszt
talál a gyászoló, reményt kap a betegségben
szenvedô, hitre jut a hitetlenkedô vagy amikor
felajánlást tesz az egyébként szükségben
szenvedô. Áldott legyen az Úr neve, hogy min-
dezeket láthatjuk és megélhetjük, hogy így
növekedjen a hitünk, és így jussunk el a végsô
célig, a feltámadás és az üdvösség kegyelmi
ajándékáig! 

A családom és a presbitérium nevében is
áldott húsvéti ünnepeket kívánok a feltámadott
és élô Krisztus jelenlétében!

Esztergály Elôd Gábor

Harang 1.: 
Súly: 325 kg
Hang: ‘H’
Felirat: „Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz ôbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.“ (Jn 3,16)
Kép: református címer

Harang 2.: 
Súly: 140 kg
Hang: ‘É’
Felirat: „Isten szeretet, és aki a
szeretetben marad, az Istenben
marad, és Isten is ôbenne.“ (1Jn 4,16)
Kép: keresztes zászlót tartó bárány

Harang 3.: 
Súly: 80 kg
Hang: ‘G’
Felirat: „...veletek vagyok minden
napon a világ végezetéig“ (Mt 28,20)
Kép: kenyér és kehely
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HÚSVÉTI
TALÁLKOZÁSOK*

„Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és
látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol elôbb Jézus holtteste feküdt; az egyik
fejtôl, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? ô ezt felelte

nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta,
hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így

szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? ô azt gondolta, hogy a kertész az, ezért
így szólt hozzá: Uram, ha te vitted el ôt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elho-

zom. Jézus nevén szólította: Mária! Az megfordult, és így szólt hozzá héberül:
Rabbuni! – ami azt jelenti: Mester. Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még
nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik:

Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.
Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy
ezeket mondta neki. Jézus megjelenik tanítványainak Aznap, amikor beesteledett, a
hét elsô napján, ott, ahol összegyûltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem
miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk:

Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A
tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik:
Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt

mondva rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok a
bûneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bûnei meg-

maradnak.“ (Jn 20,11-22)

Közvetlenül feltámadása után Jézusnak
néhány nagyon jelentôs találkozása volt, amiket
az evangéliumok feljegyeztek. Még aznap, a hét
elsô napján, vasárnap, három, egészen külön-
bözô, nagyon fontos találkozásról értesülünk.
Egy héttel késôbb három másik találkozást ad
hírül a Szentírás.

Ma arról a háromról legyen szó, ami még
aznap történt. Tehát húsvét napján, az Úr Jézus
feltámadása után. Kora hajnalban találkozott

Máriával, délután a két emmausi férfival, akik
szomorúan ballagtak haza Jeruzsálembôl, este
pedig még meglátogatta tíz tanítványát.

Egészen különbözô találkozások ezek. Reggel
korán egy magányos asszonnyal, délután két
olyan férfivel, akik Jézus tágabb tanítványi
köréhez tartoztak, este pedig a legszorosabb
tanítványi körrel, akik közül egy, Tamás, hiány-
zott akkor. Egészen különbözô találkozások, de
egészen hasonló, sôt szinte azonos jellemvoná-

* Elhangzott 2013. április 4-én a Budapest-Pasaréti úti Református Egyházközségben. A húsvéti igehirdetéssel a 80 évvel ezelôtt
született Cseri Kálmán elôtt tisztelgünk (élt: 1939. április 30 – 2017. február 13.).

CSERI KÁLMÁN
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sait ismerjük meg mindegyikbôl a mi Urunknak.
És ez nagyon fontos, hogy mi az Úr Jézust egyre
jobban megismerjük. Már csak azért is, mert ô
mondta, hogy „az az örök élet, hogy megismer-
jenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit
elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Jn 17,3).

Magamról tudom, hogy sokszor nagyon fel-
színes a mi Jézus-ismeretünk, sokszor meg
olyan téves gondolatok rögzôdtek bennünk,
amik eltorzítják a róla alkotott képünket. Úgy,
hogy amíg Isten értelmes elmét ad nekünk és
lélegezni tudunk, törekedjünk arra, hogy a
mostaninál sokkal jobban megismerjük, ki az én
Megváltóm.

Egész röviden vegyük sorra ezt a három
találkozást, és utána ezeket a jellemvonásokat
olvassuk le róluk. Elsô találkozás: Reggel korán
Mária Magdaléna kiment a sírhoz. Meglepôdve
látta, hogy a kô már nincs a bejáratnál, és
méginkább megdöbbenve konstatálta, hogy
Jézus holtteste sincs a sírban. Hanem két
angyalt látott ott, akik megkérdezték, hogy
miért sír. Jellemzô, amit ô erre válaszol: Azért,
mert elvitték az én Uramat. Honnan veszi ezt?
Ennek semmi alapja nem volt. Azt kellett volna
mondania, hogy nem látom itt az ô holttestét.
De ez jellemez minket, hogy valami bekattan,
aztán ûzzükfûzzük, és egy tévedésre,
feltételezésre felépítünk egy elméletet. Annyira,
hogy amikor a feltámadott Krisztus megáll
mögötte, ô azt gondolja, hogy a kertész, és
konkrét kéréssel áll elô: „ha te vitted el ôt,
mondd meg, hova tetted.” No, de senki nem
vitte el. Nincs sehova letéve holtteste. Ott áll az
élô Krisztus mellette. – Óvakodjunk at tól, hogy
ami nem pontos, nem úgy van, csak hirtelen
eszünkbe villant, azt ne tényként közöljük és
mondjuk tovább másoknak is. Nos, így sír ott,
de Jézus nevén szólítja, felismeri ôt, és azonnal
feladatot is kap: vidd a húsvéti örömhírt és
mondd el a tanítványoknak. – Olyan kedves az,
hogy Jézus itt tanítványait testvéreinek nevezi:
Menj el az én testvéreimhez. Azokat nevezi így,
akikrôl azt olvassuk, hogy három nappal koráb-
ban a Gecsemáné kertben mindnyájan elfutot-
tak. ô mégis testvéreinek tekinti ôket.

A második találkozás: Húsvét délutánján
szomorúan indul haza a falujukba ez a két

Emmausban lakó férfi, tele keserûséggel,
reménytelenséggel, csalódottsággal. Jézusban
volt a reményük, ha valaki tud segíteni népükön
abban az elesett helyzetben, az a názáreti Jézus,
aki a Messiás, a Krisztus, és most gonosz
emberek megölték. Az ember nem is érti. Hogy
ölhették meg? No, de ôk végignézték ezt a
tragédiát. Most már nincs, senkiben nem
reménykedhetnek, semminek nincs értelme. – S
mindezt szépen, részletesen elmagyarázzák a
feltámadott Krisztusnak, aki ott ballag mellet-
tük. Ilyen okosokat tudunk ám mi mondani.
Magyarázzák a feltámadottnak, hogy milyen
nagy baj, hogy ô meghalt, és nincs többé. Nos,
Jézus azután igét magyaráz nekik, ez meg-
mozdítja a szívüket, de igazán akkor ismerik fel,
amikor behívják az otthonukba, és ott Jézus
megnyitja a szemüket, és abban a pillanatban el
is tûnik. Ezeknek az embereknek a szíve megte-
lik örömmel, a szája meg örömhírrel, és még
abban az órában mennek vissza Jeruzsálembe és
hirdetik ezt a többieknek.

A harmadik találkozás: még aznap este Jézus
meglátogatja tanítványait, akik nagyon félnek.
Tíz meglett férfiember magára zárja az ajtót, ret-
tegnek attól, hogy esetleg ôk is Jézus sorsára
jutnak. Teljesen tanácstalanul vannak ott együtt.
Jézus a zárt ajtón is átmegy, megszólítja ôket, és
ad nekik békességet, örömöt, és ôk is kapnak
feladatot. Ráadásul úgy, hogy Jézus a maga
küldetésébe állítja be ôket: „ahogy engem
elküldött az Atya, én is úgy küldelek titeket.” És
hogy képesek legyenek a küldetést teljesíteni, az
ô Szentlelkét is adja nekik. – Húsvét napján egy
kis elôpünkösd és ugyanez van Emmausban is. 

Ennyi röviden a három találkozás története,
és mik azok a jellemzô vonások, amiket megfi-
gyelhetünk, amikért hálát adhatunk, és amik
megerôsíthetik a feltámadott Krisztusba vetett
hitünket: · Az elsô, amit vegyünk észre, hogy
nagypéntek után mindenki, aki egy kicsit is
ismerte Jézust vagy kapcsolatban volt vele,
romokban hevert. Ez a tragédia valósággal
kikészítette azokat, akik Jézussal kapcsolatban
voltak. Most derült ki, hogy mit jelentett nekik
Jézus, amikor elveszítették. – Ez sajnos sokszor
van ám így. Többször voltam tanúja annak, hogy
egy áldott életû, szorgos, imádkozó nagymama
halála után jön rá a család, hogy mit jelentett a
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nagyi nekünk, meg ki is volt a nagyi. Miért kell
ezt megvárni? Nem lehetne megbecsülnünk
egymást addig, amíg együtt vagyunk? Nem
lehetne hálásnak lenni addig, és ezt kifejezésre is
juttatni? Miért csak akkor tûnik fel, hogy milyen
sokat jelentett valaki, amikor már hiányzik?

Ez mindhárom esetben rendkívül szem-
léletes, hogy így Jézus nélkül maradva ott van
egy asszony, aki semmit nem tud tenni, csak
sírni és butaságokat beszélni, amiket kitalált és
feltételezett, és amiknek semmi valóságalapjuk
nincs. A teljes tehetetlenség, a kiszolgálta-
tottsága, a csalódottság jellemzi Máriát.
Kapkod: ha ez a kertész, hátha meg tudja mon-
dani… Minden bizonytalanná vált az életében.
Tehetetlenül sír, semmit nem tud tenni. –
Ilyenné válhat az ember Jézus nélkül.

Ugyanígy ez a két férfi is. Aki figyelmesen
elolvassa a Lukács evangéliuma utolsó fejezetét,
ahol ez részletesen le van írva, elképed azon,
hogy nem tudnak másról beszélni. Mindig csak,
mint a macska, amikor a saját farkát kergeti, újra
és újra, hogy mit tettek a gonosz emberek
Jézussal. Hogy történhetett ez meg, ez borza-
sztó, semmi okuk nincs a reménységre. Nem
érdemes élni, mert mit tettek a gonosz emberek
Jézussal – és kezdik elölrôl. Semmi másról nem
tudnak beszélni. És ez mit visz elôbbre?
Önmagukat meg egymást is csak még inkább
belenyomják a depresszióba. 

És ott vannak a tanítványok. Tíz férfiember
bezárkózik és remeg. És akkor most mit teszünk?
Nem tudjuk. Mi a feladatunk? – Tehetetlenség,
bizonytalanság, erôtlenség. Milliók élnek így
Jézus nélkül. A vallásos emberek jó része is egy
halott Krisztus emlékével, akik nem hiszik azt
igazából, hogy ô feltámadt, él, és most is itt van
közöttünk, mert megígérte: „Ahol ketten vagy
hárman együtt vannak az ô nevében, ott van
közöttük.” Él, és uralkodik örökkön örökké –
ahogy a Szentírás mondja ezt. És mi, akik
tudjuk? Meglátszódik-e rajtunk ennek az öröme,
az a tartás, az a biztonság, az a védettségtudat,
amit a Krisztusban igazán hívôk ajándékba kap-
nak tôle, sokszor nagyon nehéz életkörülmé-
nyek között is.

Ez az elsô, amit vegyünk észre, hogy a halott
Krisztus emlékével ilyen erôtlenné és tehe-
tetlenné válik az ember. · A másik, amit vegyünk

észre, és itt már a mi Urunk jellemét ismerhetjük
meg: Egyikük sem úgy találkozott Jézussal, hogy
ôk elindultak és felfedezték ôt, mindegyikükhöz
a feltámadott Krisztus lépett oda. Mária ott
tehetetlenkedik kora reggel az üres sír mellett, és
megáll mögötte a feltámadott Krisztus, és az ô
szava gyógyítja ki ebbôl a keserûségbôl és nyitja
ki a szemét. Az emmausiak is ahelyett, hogy
lelkigondoznák egymást, még jobban elkeserítik
egymást. Egyszer csak megjelenik mellettük egy
harmadik, akirôl azt gondolják, ugyanolyan ván-
dor, mint ôk, és Jézus kezdi kérdezgetni ôket.
Olyan jellemzô az is Jézusra, hogy nem oktatja,
nem kioktatja, nem megszidja ôket, hanem
kérdezi: mirôl beszélgettek? Tudja ô azt pon-
tosan. De csak hadd öntsék ki a keserûségüket,
hadd jöjjön ki, fogalmazzák meg, és szabadul-
janak meg tôle. Miért ilyen szomorú a képetek?
– kérdezi tôlük.

Ô elegyedik szóba velük, ô kezdeményez,
aztán ô ad igét nekik is, mert mindig az igével
gyógyít meg minket ma is. És néhány óra lefor-
gása alatt teljesen megváltozik ez a két ember.
Akkora különbség van a történet eleje meg vége
között! Ekkora változást tud végbevinni a mi élô
Urunk. – (Zárójelben jegyzem meg, hogy ekkora
változásnak lehetünk tanúi egy-egy nyári
csendeshéten. Megjelenik 30-35 vadóc fiatal
vagy kisgyerek, és 5-6 nap alatt az Úr Jézus az ô
igéjével és Szentlelkével lecsendesíti ôket, kinyíl-
nak a kis szívek, és néhányan közülük másként
mennek haza, de már ott is másként viselkednek
a hét végén, mint a hét elején. Ezt nem külön-
bözô pedagógiai, vagy pszichológiai trükkökkel
érjük el, hanem Isten az ô igéjével végzi el.) –
Bízzunk sokkal jobban az ige erejében!

Jézus lép az emmausiak mellé és igével gyó-
gyítja ôket. És a tanítványokat? ôket is ô keresi
fel. Magukra zárják az ajtót. Bezárt életben él-
nek. Beszûkül az életük teljesen arra a kis szobá-
ra. Nincs távlat, nincs perspektíva, nincs prog-
ram, nincs terv, nincs küldetés, mert nincs
küldô. Meghalt. És mi lesz most nélküle? Erre
kiderül: feltámadott, él, ad nekik programot, ad
hozzá erôt, jókedvet, adja önmagát, adja az ô
Szentlelkét. Az, hogy Jézus otthagyta a mennyet
és eljött ide utánunk, hogy megváltson bennün-
ket, ez az ô egész lelkületét jellemzi. ô valóban
azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami
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elveszett. Tudjuk, hogy ez a „megtartsa” kife-
jezés fordítható úgy is: üdvözítse, mert a Biblia
ugyanezzel a szóval fejezi ki azt is, megmentse,
megszabadítsa – mind a négyet jelenti ez a szó:
megmentse, megszabadítsa, üdvözítse, megtart-
sa azokat, akik most inognak, akik szélfútta le-
véllé váltak és nem találják a helyüket a világban.
Jézus lépett tehát hozzájuk, és nem ôk találták
meg. 

Így lép oda mi mellénk is. Pedig a fôpapi
imában, abban a gyönyörû mondatban jelen-
tette az Atyának, hogy befejezte a munkáját.
Azt olvassuk a János 17-ben: elvégeztem a
munkát, amit rám bíztál. Elhangzott: elvégez-
tetett, és ezzel a váltság tökéletesen befejezô-
dött. Akkor most már Jézusnak nincs itt semmi
feladata? No, de van egy csomó síró, kétség-
beesett, depressziós, reménytelen ember. Addig
neki van feladata. És ma is van sok ilyen ember,
talán itt közöttünk is. A feltámadott Krisztus
azonban nem nézi közömbösen azt, hogy Mária
sír és nem tudja, mit kezdjen azzal, amit az
angyalok mondtak; a tanítványok nem tudják,
hogy mivel töltsék hátralevô idejüket; hogy ez a
két jóravaló ember ennyire belelovalja magát a
keserûségbe, és már majdnem öngyilkos gondo-
latok fordulnak meg bennük, mert nincs értelme
az életnek ezek után, és errôl gyôzik meg
egymást is. Ezt a Feltámadott nem nézi közöm-
bösen, hanem odalép melléjük, mert neki fontos
az, hogy a munkanélküliség hónapjai alatt a kicsi
tartaléka is elfogyott valakinek, és most már
nincs, kevés sincs, semmi sincs, csak a remény-
telenség van. Neki nem közömbös az, hogy egy
súlyos betegségnek a hírét hogyan fogadta a
család, nem közömbös, hogy valaki nagyon
magányos a családban is, vagy azért, mert
mindig egyedül van, stb. Neki mindez fontos, és
ô megkeresi az ilyeneket, megáll mellettük, és
tud mondani olyan igét, ami gyógyít, sôt, ami
üdvözít. Minden esetben Jézus lépett hozzájuk.
· A harmadik: egyik esetben sem ismerték fel
azonnal. Ez azért történt, mert a feltámadott
Krisztus az ô mennyei létformájában van már itt
jelen, az ô dicsôséges testében, de a személy-
azonossága kétségbevonhatatlan. Ezért mutatja
meg mindegyik esetben a sebeit. Ô az, és utána
rá is ismernek. Elsô látásra más ez a létforma,
mint az elôbbi, de nem más az a Krisztus, aki ott

van elôttük, ebben a számukra szokatlan létfor-
mában. Nem ismerik meg, de ô nyitja meg a
szemüket, hogy felismerjék ôt. Az emmausiak
történetében kifejezetten így is olvassuk. Már
órák óta beszélgetnek, még mindig nem ismerték
fel, és akkor megnyitotta a szemüket. 

Egyszer végigvettem az evangéliumokban
azt, hol fordul elô az: megnyitotta. Elcsodál-
koztam, hogy mennyi minden be van zárva, amit
nem tudunk kinyitni, és Jézus nyitogatja ezeket.
Megnyitja vaksi szemünket, hogy a láthatat-
lanokat is érzékeljük. Megnyitja Lídia szívét,
hogy befogadja az igét és így üdvözüljön. Pál azt
kéri a gyülekezettôl: imádkozzatok, hogy Isten
nyissa meg elôttünk az ige ajtaját, hogy szólhas-
suk a Krisztus titkát. Az is be van zárva. Hiába
van valakinek lelkészi diplomája, attól még
könyörögni kell, hogy nyissa meg elôttem az ige
ajtaját. És ô megnyitja. Pál írja egy másik helyen:
nagy kaput nyitott az Úr az evangélium elôtt.
Odateszi: az ellenség is sok. Ez általában együtt
szokott járni. De ô nyit nagy kaput az evangéli-
um elôtt. Mindent ô nyit meg.

Merünk hittel imádkozni a feltámadott Krisz-
tushoz azért, hogy nyissa meg kedves családtag-
jaink egyelôre még bezárt szívét? Ô meg tudja
nyitni bárkinek a szívét. Meg tudja nyitni a mi
szemünket is, az értelmünket is, hogy értsük és
lássuk azt, amit kell. Jézus nélkül tehát ez a két-
ségbeesés és szomorúság jellemezte akkor is az
embereket, és ma is. Jézus lép oda mindenkihez,
és nem mi keressük meg, találjuk meg ôt. Elôször
nem ismerték fel, de utána megnyitotta a sze-
mét mindazoknak, akik találkoztak vele. A mien-
ket is meg tudja.

· A negyedik az, ami itt a tanítványokkal való
találkozás során derül ki a legrészletesebben és
legmeggyôzôbben, hogy a feltámadott Krisztus
azonnal ajándékokat osztogat azoknak, akikkel
találkozott. A legnagyobb ajándék mindenkinek
ô maga volt, meg az a bizonyosság, hogy feltá-
madott és él. Akkor Mária nyugodtan megtöröl-
heti a szemeit és nincs miért tovább sírni. Az
emmausiak is abbahagyhatják a panaszkodást,
mert nincs mi miatt panaszkodni. – Ez a leg-
nagyobb ajándék. De ezen felül is ad még rá-
adás-ajándékokat. Mindhárom esetben kiderül,
hogy azt a három ajándékot adta azoknak, akik
találkoztak vele, amit a tanítványokkal találkoz-
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va fel is sorol: békességet, örömöt és feladatot
(küldetést). Mégpedig az ô békességét, az ô
örömét, és „ahogy engem küldött az Atya, én is
úgy küldelek titeket”, az ô küldetéséhez hason-
ló feladatot adott az embereknek.

a) Tulajdonképpen mindegyikrôl egy-egy ige-
hirdetést kellene tartani. Most röviden inkább
csak emlékeztessük magunkat arra, hogy mi-
mindent tudunk már errôl a Bibliából. Sokszor
hallottuk, hogy a békesség több, mint a
háborúság vagy a veszekedés hiánya. A Biblia
ennél sokkal többet ért békességen. A békesség
az a harmónia, az a mikroklíma, ami körülveszi
azt, aki kapja ezt a békességet Jézustól, ami
minden körülmények között megmarad az
emberben. Az a közeg, amiben kibontakozhat
valaki, amiben lehet élni a szó gazdag
értelmében. Nemcsak vegetálni, túlélni, kínlód-
ni, hanem kibontakozni, élni és élvezni az életet.
A békesség kiegyensúlyozottságot is jelent.
Nincsenek torzulások az ember életében. És
hogy ez nemcsak köszöntés Jézus ajkán (mert a
köszöntés is így hangzott: békesség néktek), azt
az mutatja, hogy kétszer mondja el. Kétszer ô
nem szokott köszönni. Elôször köszön, aztán
nyújtja az ajándékot: itt van az én békességem.

A János evangéliuma korábbi fejezetében
olvassuk, hogy Jézus végrendeletileg az ô
békességét hagyta az övéire. Azt mondja:
„békességet hagyok néktek“ – itt a végrendelke-
zônek a kifejezése van —, „az én békességemet
adom néktek. Nem úgy adom azt néktek, mint a
világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se
ne féljen”. A békesség a helyes kapcsolat
önmagammal is, hogy harmonikus személyi-
ségként éljek, másokkal is, nincs feszültség, kon-
fliktus és Istennel is. A Biblia ezt, amit most
elmondtam, fordított sorrendben tanítja. Úgy,
ahogy azt Ady Endre is írja a versében: „Békíts ki
magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke.“
Aki mindenekelôtt Istennel kibékül, ahogy a
Korinthusi levélben olvassuk, annak lesz békes-
sége önmagában, és az tud békességben élni
másokkal is. Ezt a békességet, elsôsorban az
Istennel való békességet, s annak a gyümölcseit
adja itt Jézus.

b) Minden esetben azt olvassuk: öröm fakad
fel azoknak a szívében, akik találkoztak a feltá-
madott Krisztussal. Az asszonyok nagy öröm-

mel viszik a hírt a tanítványoknak, az emmausi-
ak nagy örömmel mennek visszafelé Jeruzsálem-
be, és itt is azt olvastuk: örvendeztek a tanít-
ványok, amikor látták az Urat. Ez az öröm nem
hangulat, hanem állapot. A hangulat sok min-
dentôl függ, és ez a sok minden mindig változik,
a hangulatunk is változik, vagy van öröm, vagy
nincs. Ha meg van, olyan gyorsan elillan, ahogy
Tóth Árpád ír arról: az öröm illan és az elsô vers-
ben még azt írja: lebbennek szôke tincsei, az
utolsó versben: már megôszült és fehérek lettek
a tincsei. Ilyen gyorsan megöregszenek az örö-
meink. Jön és már elment, nézek utána, de már
nincs ott, nincs örömöm. Ezzel szemben az az
öröm, amit Jézus ad: „az én örömömet adom
nektek, hogy a ti örömötök teljes legyen”, – az
állapot. Ez megmarad akkor is, amikor esetleg
éppen a zsebkendôhöz nyúl az ember, és töröl-
geti a könynyét. Még a gyászban is, a veszte-
ségek idején is ez a csendes, belsô, Krisztusban
megtalált öröm megmarad az ember szívében. 

Amikor édesanyám temetése volt, akkor
futott ez át rajtam a ravatal mellett állva: Igaz ez
vajon? Ezt tanultam a Bibliából, errôl tettem
bizonyságot másoknak is. Most itt állok egy
ilyen helyzetben. Vizsgáljuk meg. Kénytelen
voltam megállapítani, hogy miközben én is
elôvettem a fehér zsebkendôt, ez az öröm vál-
tozatlanul ott volt a szívemben a legnagyobb
szomorúság idején is. Mert az a Krisztussal való
közösségtôl függ, és az jó esetben állandó a hívô
ember életében. Ezért tudott Pál olyanokat
leírni, amilyeneket a Filippi levélben olvasunk.
Azt a levelet börtönbôl írta betegen. Fázott
(kéri, hozzák el a télikabátját), és úgy, hogy
közben csalódott még közvetlen munkatársak-
ban is. Örülnek annak, hogy Pál börtönben van,
és háta mögött valami olyat tesznek, ami ôt
bosszanthatja. Az apostol azt mondja: én ennek
mégis örülök, mert ezek az emberek ennek
ellenére hirdetik az evangéliumot. Az az ô dol-
guk, hogy milyen indulattal, de hangzik az
evangélium, az örömhír, és ennek örülök. Aztán
biztatja ôket a rövid levélben, hogy örüljetek az
Úrban ti is. A gyengébbek kedvéért megismétli:
ismét mondom: örüljetek, mert minden okunk
megvan rá. Krisztus él. Ezért nem fél a haláltól.
Ezért írhatja le ezt is, miután felsorolja, milyen
nyomorúságokban van éppen részük: de tele
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vagyok vigasztalódással, minden nyomorúsá-
gunk ellenére csordultig vagyok örömmel. (2Kor
7,4). Olyan gazdagon kapja Krisztustól ezt az
örömöt, hogy ez még ki is csordul, másoknak is
jut belôle. 

c) Ezt az örömöt adja a feltámadott Krisztus
azoknak, akikkel találkozott. A végén ad nekik
feladatot. Máriának is azonnal feladatot ad:
menj el és mondd meg az én testvéreimnek,
hogy feltámadtam. Az emmausiak is feladatot
kapnak (nekik nem Jézus adja), és itt is azt
mondja ezeknek a remegô férfiaknak: ahogy
engem küldött az Atya, úgy küldelek el én is
titeket. Kaptok Szentlelket, képessé is teszlek
titeket, munkára fel! Van jövônk, nekünk van
igazán jövônk. Menni kell azokhoz, akik
csüggedtek, kétségbeesettek és szomorúak.

Említettem, hogy húsvétkor egy kis elôpün-
kösd jelenik meg itt a tanítványi körben is, meg
Emmausban is. Hol van a Szentlélek Emma-
usban? Jézus megnyitja a szemüket, felismerik,
hogy ô a feltámadott Krisztus, és abban a pil-
lanatban eltûnik. Ezt ôk nem hiányolják. Ez
feltûnô. És feltûnô, hogy minden egyeztetés,
tanácskozás nélkül mindketten ugyanarra az
elhatározásra jutnak: most mindjárt vissza kell
menni Jeruzsálembe. Ez az elhatározás egyál-
talán nem jellemzô az ô emberi természetükre.
Nem következik az elôzôkbôl. Miért nem hiá-
nyolják Jézust? Mert Jézus ott maradt az ô
Szentlelke által. És hogy juthatnak ilyen azonos
elhatározásra? Nem alakítanak bizottságot, nem
vesznek fel jegyzôkönyvet, nincs szavazás, nagy
tanácskozás, hanem mindkettôjüknek teljesen
egyértelmû, hogy azonnal vissza kell menni.
Sötétben? Nem volt közvilágítás. Gyalogoltak
hôségben 13-14 km-t, otthagyják a vacsorát az

asztalon, gyerünk vissza! Miért? Mert egyszerre
fontosabbak lesznek mások, mint ôk maguk.
Mert tudják, hogy milyen keserves dolog a halott
Krisztus emlékével élni. Azok is így szomorkod-
nak Jeruzsálemben. A reggelt sem várjuk meg,
mondjuk el nekik az örömhírt.

Ezt nem mondta nekik Jézus, erre valaki,
valahogy más módon biztatja ôket. Ez a
Szentlélek belsô munkája, amirôl sokat olvasunk
a Szentírásban. Isten Lelke vezette ôket és adott
nekik erôt is, meg adott a szájukba örömhírt is.

Ez a békesség, ez a fajta elvehetetlen öröm és
ez a küldetéstudat a magunk szerény módján ott
van-e a szívünkben? Ott lehet. Krisztus feltá-
madásának egyebek között ez is a gyümölcse.
Eljuthat valaki csüggesztô körülmények között
is ilyen békességre, megkaphatjuk ezt az
összetörhetetlen örömöt, és egyszerre
meglátjuk, hol a helyünk a világban, és mi végre
vagyunk a világban. Egyebek között ez is a nagy
kiváltságunk, hogy elmondhatjuk másoknak:
halleluja Jézus gyôzött, halleluja, Jézus él. – Aki
ebben bizonyos, az errôl meggyôzôen tud
beszélni, és Isten Szentlelke megpecsételi azt. Jó
lenne, ha megtelne a szívünk hálával a mi Urunk
iránt, aki ezen az estén mellénk is odalépett. Az
ô igéjével megszólított, megnyithatja a szívün-
ket, szemünket, és megnyithatja elôttünk azt a
távlatot, amire a tôle kapott küldetésünk szól.
Lehet, hogy csak egy valakihez, lehet, hogy
többekhez, sokféle formája van ennek. A lényeg:
ne mi buzgólkodjunk, hanem az ô küldetésében
járjunk, és ne halogassuk ezt, hanem ha ô küld,
akkor legyünk boldogok, hogy még minket is
használni akar, és használni tud.

Ámen.
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Hétköznap reggelente mindig én készítem a
gyermekeimnek a reggelit és az uzsonnát. Nem
volt ez másképpen múlt hét szerdán sem.
Megkérdeztem Virágtól, hogy mit szeretne
uzsonnára, és azt mondta, hogy sima vajas kiflit.
Megkérdeztem, hogy sajtot kér-e bele, és azt
mondta, hogy nem. Elsôre nem tudtam mire
vélni, hogy ilyen egyszerû uzsonnát kér, de
aztán kiderült, hogy az osztálytársnôjével
megbeszélték, hamvazó szerdától kezdve böjtöl-
ni fognak. Úgy gondolták, hogy Húsvétig nem
esznek húst, és a lehetô legegyszerûbb ételeket
fogják kérni. Nem akartam elvenni a lelkese-
dését, de el kellett magyaráznom , hogy egy 9
éves kisgyermek nem böjtölhet így. Nem vonhat-
ja meg magától a húst, és nem egyszerûsítheti le
az étrendjét ennyire drasztikusan, mert még
fejlôdik a szervezete. A szakirodalom is azt tart-
ja, hogy 14 év alatt és az idôsebb testvéreknél,

meg a betegeknél körültekintônek kell lenni a
böjt kérdésében. 

Múlt hét szerdán az egyházi esztendô újabb
szakaszához érkeztünk. Véget ért a karácsonyi
ünnepkör, és hamvazó szerdával elkezdôdött a
húsvéti, amely egészen a mennybemenetel ün-
nepéig tart. Beléptünk a nagyböjti idôszakba, és
ilyenkor újra és újra felvetôdik a kérdés, hogyan
tudunk helyesen böjtölni? Költôi túlzással azt
mondhatjuk, hogy ahány csillag van az égen
annyiféle böjtölési módszer van napjainkban,
mert az egyház falain kívül, a nem vallásos
körökben is gyakorlattá vált a böjt. Nem csoda,
ha a keresztyén ember is némi bizonytalansággal
kérdezi, melyik a helyes út, hogyan böjtöljön?

Az egyik legbôvebb és legteljesebb tanítást a
böjttel kapcsolatban az alapigénkben, Ézsaiás
próféta könyvében olvashatjuk. Az 58. fejezet

Ézsaiás 58,1-14: „Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd
meg népemnek, hogy mi a bûne, Jákób házának, hogy mi a vétke! ôk mindennap keresnek
engem, szeretnék megismerni utaimat. Úgy tesz ez a nép, mintha igaz módon élne, és nem

hagyta volna el Istene törvényét: döntést kérnek tôlem az igazságról, szeretnék Istent a
közelükben tudni. Miért böjtölünk – kérdik –, ha te meg sem látod, miért gyötörjük

magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok ked-
vteléseteket, és az embereiteket mind munkára hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve

böjtöltök, sôt bûnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy,
hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik? Ilyen

az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri? Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákruhát ölt, és
hamut szór maga alá, azt nevezed böjtnek és az Úr kedves napjának? Nekem az olyan böjt

tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit,
szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet

az éhezôvel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha meztelen embert látsz, ruházd fel,
és ne zárkózz el testvéred elôl! Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar

beheged a sebed. Igazságod jár elôtted, és az Úr dicsôsége lesz mögötted. Ha segítségül
hívod az Urat, ô válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz
jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha falatodat megosztod az éhezôv-
el, és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan

lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen; kopár földön is jól tart téged, és
csontjaidat megerôsíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelybôl nem

fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ôsi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a
rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem járkálsz a nyuga-
lom napján, kedvteléseid után az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörûséges-
nek hívod, az Úr szent napját dicsôségesnek, és azzal dicsôíted, hogy abbahagyod munkái-
dat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidrôl, akkor gyönyörködni fogsz az
Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ôsödnek, Jákóbnak örök-

ségében. – Az Úr maga mondja ezt.“

* Elhangzott 2019. március 10-én, Nagyböjt 1. vasárnapján.

KRISZTUSSAL BÖJTÖLNI *
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azzal kezdôdik, hogy a prófétán keresztül Isten
rámutat a választott nép és a lelki vezetôk kép-
mutató böjti gyakorlatára. Az igében feltárul
elôttünk, ahogyan a választott nép számon kéri
Istent: miért nem teljesíti kéréseiket, pedig ôk
igazán keresik a vele való kapcsolatot. De Istent
nem lehet félre vezetni, a próféta szavain
keresztül felhangzik a vád: „De hiszen ti a böjti
napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, és az
embereiteket mind munkára hajszoljátok. Hiszen
pörölve és veszekedve böjtöltök, sôt bûnösen,
ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma
illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a
magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tet-
szik? Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét
gyötri? Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákruhát
ölt, és hamut szór maga alá, azt nevezed böjtnek
és az Úr kedves napjának?“

Eltelt ugyan több ezer év a prófécia óta, még-
sem mondhatjuk, hogy jobb lenne ma a helyzet.
Sokan a „böjt“ címszó alatt diétáznak, fogyókú-
ráznak, próbálnak a szenvedélyeiktôl legalább
40 napra megszabadulni, hogy aztán az ünne-
pek után újra kedvteléseiknek élhessenek. Ezeket
nem nevezhetjük böjtnek, és aki mégis így tesz,
az kiüresített és értéktelen szokássá változtatja
a böjtöt, hiábavalóvá téve Isten kegyelmi
ajándékát.

A másik probléma az, amikor az ember ebben
a negyven napban próbálja bepótolni mindazt,
amit az év többi napján elmulasztott. Nagyböjt
idején imádkozik, mértéktartóvá válik, igét olvas,
eljár a templomba, fellelkesülten beleveti magát
a lelki életbe. Próbálja intenzíven bepótolni az
Istennel való kapcsolatát és ellensúlyozni a lelki
életének sivárságát, de ahogyan elmúlnak az
ünnepek, szépen, lassan minden visszatér a régi
kerékvágásba. De ez sem böjt. Jogos tehát Isten
ítélete: „Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék,
nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magas-
ságban.“

A prófécián keresztül tanít is az Úr a helyes
böjti gyakorlatra. Ahogyan a szeretetkapcsolat-
nál sok helyen rámutat a Szentírás egy hármas
kapcsolatra: Isten-Embertárs-Én, úgy a böjt te-
kintetében is elmondható ugyanez. Hármas irá-
nya és célja van: 1. A böjt egyrészt szembenézés
bûnös önmagunkkal, hogy felismerve hibáinkat,

meg nem vallott bûneinket, ôszinte bûnbánatot
tartva tudjunk az Úr elé állni. 2. A böjt második
célja ebbôl következik: az Istennel való kapcso-
latunk elmélyítését szolgálja. Az imádság, az
igeolvasás, az Úr akaratának fürkészése segít
Isten megismerésében és a neki tetszô élet meg-
élésében. 3. A harmadik, és talán ez a legkevés-
bé hangsúlyos cél, pedig ugyanolyan fontos,
mint a többi, a böjt az embertásunkkal való
kapcsolat rendezésének idôszaka is. Azaz a böjt
nem pusztán önös célt szolgál, hanem az irga-
lom, a megbocsátás és a szeretet eszközével az
ember és ember közötti kapcsolat helyreállítását
is, amelyben az istenképû ember tükrözôdik.

A böjtrôl szól az ige, és a böjtrôl beszélünk,
de még nem a nagyböjtrôl. Ahhoz, hogy a feltá-
madás ünnepéig tartó nagyböjti idôszakot
Istennek tetszôen és hatékonyan tudjuk eltöl-
teni, meg kell különböztetnünk a nagyböjtöt a
többi böjttôl. 

Sokféle böjt létezik, és az év bármely idôsza-
kában lehet és kell is böjtölni. Ha egy nagy fela-
dat, kihívás elôtt állunk, akkor is jó és szükséges
böjtölni. Ha betegek vagyunk, vagy szerettünk
beteg, akkor is része lehet a hitéletünknek a
böjt. Nagyon sok áldást él meg az az ember, aki
ezt komolyan veszi. De most nem errôl van szó,
hanem a nagyböjtrôl, ami csak egyszer van egy
évben, és ez rámutat arra, hogy Isten által kije-
lölt minôségi idôszak ez. Egy, a többitôl megkü-
lönböztetett idô, hogy hitünkben megerôsödve
kiteljesedjen az életünk az Úr akarata szerint.
Úgy is mondhatjuk, hogy a nagyböjt ajándék az
Úrtól, amivel ki-ki egyéni belátása szerint él. 

És ezt a megkülönböztetést nem más adja,
mint Jézus Krisztus szenvedéseire és keresztha-
lálára való emlékezés. Jézus keresztjére tekintve
nagyböjt elvezet bennünket a legnagyobb lelki
mélységekbe, bûneinkkel való szembenézésre,
hogy aztán a feltámadás örömünnepe felemelje
lelkünket a mennyei magasságokba. Nagyböjt
nem egy böjt a sok közül, hanem a „böjtök böjt-
je“, mert Krisztus szenvedésére és áldozatára
mutat rá, aki által van bûneink bocsánata és
megváltásunk.

Az a hármas cél és irány, amely a próféciában
megfogalmazódik a böjttel kapcsolatban, a
Krisztusban beteljesedett megváltás következ-
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tében így fogalmazható újra: 1. Nagyböjt idô-
szakában, amikor a böjtünk során Jézus Krisztus
értünk viselt szenvedése és kereszthalála kerül a
középpontba, felismerhetjük bûneink súlyát, és
képessé válhatnak az ôszinte bûnbánatra. 2. A
böjt során, szintén Krisztus áldozatát közép-
pontba állítva, megláthatjuk Isten végtelen ke-
gyelmét és szeretetét, hogy ezáltal elmélyüljön a
vele való kapcsolatunk. 3. Mindez nemcsak a
személyes hitéletünkre van hatással, hanem
közvetetten a környezetünkre, az embertár-
sunkkal való kapcsolatunkra is. Nagyböjt idô-
szakában Krisztus szenvedéseinek és kereszt-
halálának középpontba állítása segít az irgal-
masság, a könyörület, a megbocsátás és a sze-
retet gyakorlásában. A böjt egyik legfontosabb
eszköze az embertársaink felé való odafordulás,
mert ezzel Krisztus példáját követjük, aki meg-
tagadva isteni mivoltát személyválogatás nélkül
odafordult hozzánk és minden emberhez ebben
a világban.

Hogyan tudunk helyesen böjtölni, hogy az
valódi lelki növekedést adjon? A Szentírás az
eszközök és a módszerek tekintetében is
tanítást ad.

Nagyböjt tekintetében Jézus negyven napos
böjtje a mérvadó, amikor távol a világ zajától
elvonul a pusztába, hogy felkészüljön megváltó
küldetésére. A böjti gyakorlatunk egyik leg-
meghatározóbb eleme az elvonulás, amikor a
mindennapok forgatagából kilépve a lelki
életünkre kerül a hangsúly. 

Ezzel kapcsolatban sokszor saját magunknak
vagyunk a gátjai, mert azt hangoztatjuk, hogy az
élet nem áll meg csak azért, mert böjti idôszak
van. Ugyanúgy kell dolgozni, a gyermekeket
iskolába vinni, ugyanúgy kell foglalkoznunk a
mindennapos anyagi dolgokkal, mint máskor.
Pedig nem kellene, hogy így legyen. Szakítanunk
kell idôt magunknak, hogy elcsendesedve csak
az Úrra figyeljünk. Ha nem is negyven napra,
akár csak egy hétvégére, vagy egy napra, vagy
naponta egy órára elvonulni, hogy kizárjunk
minden zavaró tényezôt az életünkbôl, és csak
az Úrra figyeljünk.

A másik jól ismert eszköze, illetve módszere
a böjtnek, a lemondás. Amikor megvon az ember
magától olyan dolgokat, amelyek a kelleténél

nagyobb hangsúlyt kapnak az életében, és ezál-
tal elvonják a figyelmet Istenrôl és a lelki életrôl.
Talán közöttünk is vannak olyanok, akik úgy
böjtölnek, hogy például lemondanak az édesség-
evésrôl. Önmegtartóztató módon leteszik a
cigit, vagy nem isznak alkoholt Húsvétig.
Vannak, akik szüneteltetik a televízió nézését,
vagy a számítógép és a Facebook használatát.
Ezek mind hasznos módszerei lehetnek a
böjtünknek, de csak akkor, ha az így felszabadult
idôt és energiát nem más kedvtelésünkre
fordítjuk, hanem az Istennel való kapcsolatunk
elmélyítésére. 

A lemondásnak másik haszna is van: a
lemondással járó szenvedés ugyanis Krisztus
szenvedésére emlékeztet bennünket. Bár súlyát
tekintve jelentéktelen Krisztus fájdalmához
képest, mégis alkalmas arra, hogy emlékeztessen
bennünket Jézus értünk hozott áldozatára. Csak
akkor van értelme lemondani bármirôl is az
életemben, ha közben Krisztusra figyelek, és
Krisztus szenvedésébôl akarok megélni valamit a
magam egyszerû módján. Ha nem a szenvedô és
megfeszített Krisztus áll a böjt középpontjában,
akkor az ételekrôl vagy az élvezeti cikkekrôl való
lemondás nem lesz más, mint egy jó fogyókúra,
vagy a szervezetünknek egyfajta regenerálódása.

Bár a lemondás a böjt egyik legjellemzôbb
módszere, mégis az alapigénk alapján elmond-
ható, hogy az Isten szemében kedves böjt elsô-
sorban nem az ételekben való válogatás vagy az
önmegtartóztatás, hanem az embertárs felé
megnyilvánuló szeretet, megbocsátás, irgalom.

Azt olvassuk Ézsaiás prófétánál: „Nekem az
olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul föl-
rakott bilincseket, kibontod a járom köteleit,
szabadon bocsátod az elnyomottakat, és össze-
törsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az
éhezôvel, vidd be házadba a szegény hajléktalant,
ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz
el testvéred elôl!“

Nagyböjt középpontjában Krisztus értünk
hozott szenvedése és halála áll. Isten által
kiemelt és megszentelt idôszaka ez az évnek,
amelyben ránk, tanítványokra hangsúlyos fela-
dat vár. Nagyböjt ugyanis nemcsak a mi egyéni
lelki életünkrôl, lelki elcsendesedésünkrôl szól,
hanem arról a küldetésrôl is, amit Krisztus
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bízott ránk. Tanítványaként nekünk kell folytat-
ni a Szentlélek ereje által azt a küldetést, amit
Jézus kezdett meg: az eltévedt bárányokat
visszaterelni a Fôpásztorhoz. Amikor a szeretet,
a megbocsátás, az irgalom nyelvével fordulunk
embertársaink felé, akkor Krisztus lesz láthatóvá
tetteinkben, aki által Isten megváltásában
részesülhetünk. 

Nagyböjt nemcsak az elvonulás és a lemon-
dás idôszaka, hanem e bátor kiállás idôszaka is,
hogy mindazok, akik látják cselekedeteinket,
hallják bizonyságtételeinket, érzik a bennünk
munkálkodó Szentlélek áldó erejét, vágyjanak
Krisztussal való találkozásra, vágyjanak a feltá-
madás örömüzenetében megjelenô új életre. 

Egy mondattal összefoglalva az ige üzenetét:
a nagyböjt Isten által minôségi ideje az évnek.
Nemcsak a saját lelki békénk megtalálásáról,
Istennel való kapcsolatunk elmélyítésérôl szól,

hanem Krisztus tanítványaként az ember-
társaink felé való odafordulásról is. Nagyböjt
középpontjában Krisztus szenvedése és kereszt-
halála áll, ez adja a lényegét és az értelmét böj-
tünknek. Jézus keresztjére tekintve nagyböjt
elvezet bennünket a legnagyobb lelki mélysé-
gekbe, bûneinkkel való szembenézésre, hogy az-
tán a feltámadás örömünnepe felemelje lelkün-
ket a mennyei magasságokba. 

Pál apostol hitvallása számomra nagyon
találóan fejezi ki azt a hozzáállást, amely által a
nagyböjt betöltheti küldetését az életünkben:
„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé
tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt
az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten
Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és
önmagát adta értem.“ Ámen.

Esztergály Elôd Gábor

Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idôk végéig megmaradnak,

Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születô tavasznak.

Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derûs fénnyel ragyognak.

Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.

Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai
És lángoló Petôfi szava zengett,

Kokárda lengett és zászló lobogott;
A költô kérdett és felelt a nemzet.

Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
Lelkes tömeg, de munka dala harsog,

Szépség, igazság lassan megy elôre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövôbe.

De azért lelkünk búsan visszanéz,
És emlékezve mámoros lesz tôled,

Tûnt március nagy napja, szép tavasz,
Mely fölráztad a szunnyadó erôket,

Mely új tavaszok napját égre hoztad,
Mely új remények ibolyáját fontad.

Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!

Juhász Gyula

MÁRCIUS
IDUSÁRA

1848-49-bôl származó kokárda.
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Többen vannak a gyülekezetünkben, akik
tudják és a saját bôrükön tapasztalták meg
egykor a KGST vívmányait. Azt a központosított
gazdasági modellt, amikor a Szovjetunióban
döntötték el, hogy egy-egy kommunista ország,
milyen beruházásokkal vehet részt a szocializ-
mus építésében. 28 éve, 1991-ben megszûnt a
KGST-t, és felváltotta a szociális piacgazdaság és
a szabad piac, amely egészen új irányt szabott a
beruházásoknak. Ez az új gazdasági modell újfaj-
ta kihívásokat és lehetôségeket hozott a keresz-
tyénség életébe. Az elmúlt évtizedek örömteli
eredménye, hogy létrejöhettek keresztyén szak-
mai közösségek, mint a Mérnökmisszió vagy a
KEVE (a Keresztyén Vezetôk és Üzletemberek
társasága). Örömteli az is, hogy egyetemi
gyülekezetek alakulnak, sôt jó néhány éve a
teológia is megnyitotta kapuit különféle közgaz-
dasági tárgyak elôtt.

Sok feladat vár még a keresztyén értelmi-
ségiekre hazánkban, mert harminc év után még
mindig hallani olyan felhangokat, hogy a keresz-
tyén etika és erkölcs maradjon a templom falain
belül, mivel nem életszerû és egyébként se szól-
jon bele az egyház a világ dolgaiba. Bátor és hit-
valló keresztyénekre van szüksége nemzetünk-
nek, és ehhez szeretnék segítséget adni ezzel a
tanulmánnyal. 

A beruházásokkal kapcsolatban 4 témát
fogok érinteni, amelyeket a Biblia szemszögébôl
vizsgálunk meg: 1. szó lesz a beruházás szerep-
lôirôl és azok egymás közötti kapcsolatáról; 2. a
beruházás céljáról; 3. forrásairól; 4. és az ered-
ményesség kérdésérôl.

1. A BERUHÁZÁS SZEREPLÔI

Az 1. számú ábrán látható, hogy milyen
szereplôkbôl állhat és milyen kapcsolatrendszer
jellemez egy beruházást. Megtehetnénk, hogy
ezt az ábrát egy az egyben párhuzamba állítjuk
a Bibliával, behelyettesítve például a jeruzsálemi
templom építésének a szereplôit. Isten lenne
akkor az építtetô és a tervezô egy személyben.
Salamon király az építési menedzser, a válasz-
tott nép pedig a felhasználó és a kivitelezô is. 

Fontosabbnak azonban, hogy megértsük a
Biblia szemléletén keresztül a beruházások
szereplôinek KAPCSOLATÁT. Azt a kapcsolatot,
amely láthatatlanul ugyan, mégis az ered-
ményesség szempontjából döntô jelentôséggel
bír egy beruházás során. 

Leegyszerûsítve 3 szereplô kapcsolatáról
beszélhetünk: Isten, én és az embertárs, azaz
munkatárs. (2. ábra)

BERUHÁZÁSI SZEMLÉLET A
BIBLIÁBAN

ESZTERGÁLY ELÔD GÁBOR

* Elhangzott 2019. február 23-án a III. Budapesti Református Mérnöktalálkozó alkalmából.

Isten „alkotása vagyunk, akiket Krisztus
Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket
elôre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.“
(Ef 2,10)

Feltehetnénk a kérdést, hogyan kapcsolódik a Biblia a beruházásokhoz? Látszólag egy
beruházás teljesen világi, profán esemény, míg a Biblia az ember Istennel való kapcsolatát
bemutató és az üdvösség lehetôségét feltáró szent könyv. Elsôre nem is gondolnánk, hogy
mennyi kapcsolódási pont van a Szentírás és egy beruházás között. E rövid tanulmány kor-
látjai sajnos nem teszik lehetôvé, hogy minden kérdésre kitérjek, arra azonban lehetôséget
ad, hogy „étvágyat“ hozzon, és egyéni csendességünkben, vagy gyülekezeteink körében
folytassuk Isten igéjének ilyen jellegû tanulmányozását. 
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Ahhoz, hogy egy ilyen kapcsolatrendszer jól
mûködjön a beruházás alkalmával, szükséges
megismerni a szereplôk helyét és feladatát a
közösségen belül. 

„Istent megismerve, ki-ki önmagát is megis-
meri.“ (Kálvin, Institutio I./1) – Kálvinra utalva
legelôször azt a kérdést kell feltennünk, hogy
kicsoda Isten? Ugyanis, aki Istent megismeri,
önmagát is megismeri. Úgy is mondhatnám:
Istent megismerve rögtön választ is kapunk arra,
hogy kicsoda az ember.

A Szentírás elején, rögtön az elsô veresekbôl
kiderül, hogy Isten teremtette az egész világot:

az eget, a földet, a csillagokat, és minden élô-
lényt. Isten tehát egy mindenek felett való Úr,
aki nélkül semmi sem jött létre. Egy olyan erô és
hatalom, akinek alá van vetve minden ezen a
földön. 

Ebbôl kiindulva pedig az következik, hogy ha
Isten a teremtô, akkor az ember teremtmény.
Mégpedig Isten képmására alkotott teremtmény.
A teremtés koronája lettünk, meghódítottuk a
földet, a vizeket, most készülünk a világûr meg-
hódítására. Képesek vagyunk szeretni, tudunk
az ösztöneinken uralkodni, rendelkezünk a te-
remtés és az alkotás képességével és szabad
akarattal dönthetünk a sorsunk felôl. Az isten-
képûségünk áthatja a mindennapjainkat, megha-
tározza gondolatainkat, döntéseinket, cseleke-
deteinket.

Olyannyira, hogy az ember el is feledkezik ar-
ról, hogy teremtmény, mégpedig Istennek aláve-
tett teremtmény, aki felé engedelmességgel tar-
tozunk. 

Az új komáromi Duna-hídnál még csak a
mûszigetek és a pillér egy darabja látható, mégis
elkápráztató az a monumentális terv, ahogyan
252 méter hosszan 118 méter magasan, egyet-
len egy döntött pillér tartja a hídtestet (3. ábra). 

1. ábra

2. ábra
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Ez csak egy példa a sok közül arra, milyen
fantasztikus alkotásokra képes az ember, de ezek
mögött mindig ott lehet a kísértô gondolat, hogy
akár istenek is lehetnénk. 

Az Úr szolgálatában állunk, és ez már a
teremtéstörénetben is megfogalmazódik, hiszen
Isten, mint a teremtett világ ura és gazdája,
feladatot bízott ránk: mûveljük és ôrizzük ezt a
világot (1Móz 2,15). 

Pál apostol a filippiekhez írt levelében azt
tanítja: „…félelemmel és rettegéssel munkáljátok
üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja ben-
netek mind a szándékot, mind a cselekvést az ô
tetszésének megfelelôen.“ (Fil 2,12-13) – Amikor
arról ír az apostol, hogy félelemmel és rettegés-
sel munkáljuk üdvösségünket, akkor az Istennek
alárendelt voltunkra és a feltétel nélküli engedel-
mességünkre utal.

A beruházások szempontjából is fontos
hangsúlyozni, hogy bár nagy dolgokra képes az
ember, de mégis csak Istennek alávetett teremt-
mények vagyunk, akik feltétel nélküli engedel-
mességgel tartozunk neki. Amikor egy tervezô-
mérnök, egy kivitelezô, egy kétkezi munkás
részt vesz egy beruházásban, tudnia kell, hogy
neki van egy szeretô gazdája: a mindenható

Isten. És engedelmességgel tartozik neki, mert
végül majd elôtte megállva kell számot adni
munkájáról, emberi kapcsolatairól, életérôl. 

Isten szolgálatában állni ebben a bûnnel
szennyezett világban nem könnyû küldetés, de
nem vagyunk magunkra hagyva. Jézus példát ad
nekünk, hiszen Istenként emberré lett, szolgai
formát vett fel, és utat mutat mindazoknak, akik
elfogadják az ô megváltását. És nemcsak példát
ad, hanem Szentlelkével erôt is a követésre.

Összefoglalva: az Úr szolgálatában állunk, és
ezért: ne látszatra szolgáljunk, mintha embe-
reknek akarnánk tetszeni, hanem Krisztus szol-
gáiként cselekedjük Isten akaratát: lélekbôl,
jóakarattal, mint az Úrnak, és nem mint
embereknek (Ef 6,6-7).

Beruházás szereplôi – Munkatársak
Látjuk Isten helyét és látjuk a mi helyünket is

a beruházásokban. Ugyanakkor van egy har-
madik szereplô is, mégpedig a munkatárs, a kol-
léga, az alkalmazott. Eszünkbe juthatnak a
Prédikátor szavai: „Jobban boldogul kettô, mint
egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha
elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az
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egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl
senki.“ (Préd 4,9-10) 

Számos példát találunk a Bibliában a munka-
társi, vagy nevezzük inkább szolgatársi viszony-
nak. Mózes mellett ott volt Áron, Illés mellett
Elizeus, Jézus mellett a tanítványok, Pál mellett
Barnabás. Bôven lehetne beszélni a team-
munkáról, de most csak annyit jegyeznék meg,
hogy az Úr nem hagy magunkra, hanem se-
gítôket, társakat rendel mellénk, hogy így való-
suljon meg a terve. 

Pál apostol az egyházat egy testhez hasonlít-
ja (1Kor 12), amelyben a hívek egy-egy test-
részként jelennek meg, és a testrésznek megfe-
lelôen végzik feladataikat. Ugyanez a kép alkal-
mazható a beruházásokra is. Mindenkinek
Istentôl rendelt helye van, és mindannyian Isten
szolgálatában állunk. Ez a fajta biblikus szem-
lélet segít egymás elfogadásában, segít a kölcsö-
nös tisztelet megadásában, segít abban, hogy
társai legyünk egymásnak, így szolgálva a
kitûzött cél elérését. 

A BERUHÁZÁS CÉLJA

Ha a beruházások céljairól beszélünk, akkor
olyan dolgok juthatnak eszünkbe, mint például
eszközbeszerzés, ingatlanfejlesztés, stabilitás
erôsítése, eredményesség növelése. Ha Isten a
gazda, és mi emberek az ô szolgálatában állunk,
akkor joggal tehetjük fel a kérdést, hogy mi Isten
célja egy beruházás során? 

A Szentírás alapján kijelenthetô, ezt a terem-
tett világot Isten üdvözítô akarata tartja fenn, és
vezeti a végsô kiteljesedés felé. Ez azt jelenti,
legyen szó bármilyen beruházásról, mögötte fel
lehet fedezni Isten munkálkodását, ahogyan az
egyének vagy családok, vagy akár nemzetek
sorsát terelgeti a végsô cél, az üdvösség felé.

Ahhoz, hogy ezt megértsük, vissza kell men-
nünk a teremtéstörténethez, ahol azt olvassuk,
hogy Isten az elsô napon a világosságot terem-
tette meg: „…azt mondta Isten: Legyen vilá-
gosság!“ (1Móz 1,1-5)

Némileg zavart okozhat az ige megértésében,
hogy úgy beszél a szentíró a „világosságról“,
amikor még nem létezett sem a Nap, sem a

Hold. Ezeket ugyanis csak a teremtés negyedik
napján alkotta meg az Úr, hogy világítsanak és
jelezzék az idô múlását. Az elsô nap terem-
tésénél a Biblia nem a fényrôl, a „lux“-ról beszél,
hanem egy isteni lényegrôl, amely a semmi
sötétjébe bevilágít, mintegy alapját adva az
egész teremtésnek. Isten lényegét egy szóval
János apostol fogalmazza meg, amikor azt
mondja: „Isten, szeretet“ (1Jn 4,8) Ebbôl a
szeretetbôl jött létre a föld, a növények az álla-
tok, maga az ember, és ez a szeretet adja
lényegét az életnek.

A teremtésnek ezt a lényegét tagadta meg az
ember, Ádám és Éva ôsképében, amikor Isten
parancsa ellenére szakított a tiltott fáról, és a
szeretet helyébe az engedetlenség, a büntetés és
a halál lépett. Ma is ezt az isteni lényeget tagad-
juk meg, amikor nem Isten akaratához és igazsá-
gához igazítjuk az életünket, hanem a saját önzô
vágyainkhoz. Jól láthatóak ennek a követ-
kezményei: gondolhatunk környezetszennyezés-
re, vagy a válási statisztika 60%-os mértékére.

Isten szeretete azonban nagyobb a mi hût-
lenségünknél, nem engedi, hogy ebben a terem-
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tésben a bûn, a büntetés és a halál uralja minda-
zok életét, akik megbánják bûneiket. Emberi
alakot öltve Jézus Krisztus személyében újra
megajándékozza az emberiséget szeretetével,
azzal a világossággal, amely alapját adta egykor
a teremtésnek. János evangélista többször tesz
bizonyságot Jézusról úgy, hogy a világ világossá-
gaként mutatja ôt be. Például rögtön az evan-
gélium elején olvassuk: „Az Ige volt az igazi vilá-
gosság, amely megvilágosít minden embert: ô jött
el a világba. A világban volt, és a világ általa lett,
de a világ nem ismerte meg ôt…“ (JN 1,9-10)

Még egy záró gondolat ehhez kapcsolódóan.
Szomorúan tapasztaljuk, hogy bár Krisztusban
ismét elérhetôvé vált Isten világossága – ennek a
teremtett világnak isteni rendje –, mégsem akar-
ják sokan az életüket ehhez igazítani. Bibliai
példával élve: ma is vannak olyanok, akik fel
akarják építeni a maguk Bábel tornyát, hogy az
emberek között istenek legyenek. És olyanok is
vannak, akik ugyan nem akarnak istenek lenni,
de asszisztálnak a toronyépítéshez a személyes
haszon reményében. 

Hitvalló keresztyénként elôttünk van a
kísértés újra és újra, hogy Isten világosságából
kilépve, a könnyû haszon reményében torony-
építôkké váljunk. És ebbe az irányba elég erôs
nyomást gyakorol ránk ez a világ. Keresztyén
felelôsségünk, hogy ha azt tapasztaljuk, hogy
nem Isten rendje szerint alakul egy munka vagy
egy munkakapcsolat, akkor tudjunk „nem“-et
mondani. Merjünk felállni akár a tárgyaló asztal
mellôl, még ha ezzel anyagilag kárt is szen-
vedünk. Jézus mondja: „…mit használ az
embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében
pedig kárt vall?“ (Mt 16,26)

Amikor a beruházás céljait vizsgáljuk a Biblia
alapján, akkor fel kell ismerni, hogy Isten
üdvözítô akarata mindenütt munkálkodik, és mi
eszközök vagyunk az ô kezében. A cél, hogy
szavaink mellett, tetteinkkel, döntéseinkkel fel-
mutassuk Krisztust, hogy minél többen megis-
merjék ôt, és rajta keresztül részesülhessenek
Isten világosságában.

(Folytatás a következô Magvetôben.)

A 2019. évi presbiteri csendes hétvégénk alkalmából ellátogathattunk az most épülô új komáro-
mi hídhoz. A kép bal alsó sarkában a mûsziget, a jobb oldalon pedig az alakuló pilon látható.
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„Hogyan vezethet minket Isten a beruházá-
sainkban? Van-e rendelt ideje, mit ad meg hozzá
és mi a hit lépése? Válhatnak számunkra
kísértéssé a beruházási lehetôségek, az ezzel
sokszor összefonódó anyagiak és a dicsôség-
vágy, esetleg a megalománia?” – ezeket a
kérdéseket tette fel a III. Budapesti Református
Mérnöktalálkozó, amelynek célja az volt, hogy
református keresztyén szemmel vizsgálja meg az
egyházunkat érintô mérnöki beruházásokat.
Mottójául ezt az igeszakaszt választotta: „Ahol
a te kincsed van, ott lesz a te szíved is”.

A Mérnöktalálkozó apropóján ültünk le
beszélgetni Veres Sándor dunamelléki fôgond-
nokkal, aki az egyházkerületi beruházásokat
felügyeli. „Az én feladatom a támogatások
koordinálása és csoportosítása. Gondoskodnom
kell a határidôk betartásáról és arról, hogy a
pályázati támogatási költségek a meghatározott
célokra legyenek felhasználva. Ha van valamilyen
kérés vagy módosítási kérelem egy-egy projekt
kapcsán, azt is nekem kell megvizsgálnom” –
avatott be minket a munkájába. A Mérnöktalál-
kozó tanulságai mellett az egyházkerületi
beruházások legfontosabb dilemmáiról és kihí-
vásairól is kérdeztük.

Gyülekezetet építeni és jellé válni

Az idei Mérnöktalálkozó legfontosabb fel-
vetései Veres Sándor szerint két téma köré cso-
portosíthatóak. Az egyik, hogy ami épül, az ne
csak építészetileg, de a gyülekezet épülése
szempontjából is megfeleljen Isten szándé-
kainak. „Azt a kérdést, hogy mekkora épületekre
és milyen felszereltségre van szükség,
gyülekezetépítés szempontjából a legfontosabb
megvizsgálnunk. A templom nem csak azoknak
épül, akik már Krisztust követik. Mellettük

mindig vannak útkeresôk is, hiszen mindenkinek
elôször el kell jutnia odáig, hogy Krisztust
kövesse. Ezért fontos, hogy a célok megha-
tározásakor és a tervezéskor azokra is gondo-
ljunk, akik még nem találkoztak Istennel. Ennek
a lelki vonatkozásai mellett vannak nagyon
gyakorlatias oldalai is” – mondta a fôgondnok.

„A mai kor embere például olyan informatikai
eszközöket használ, amelyekkel hozzáfér sok
mindenhez egyszerre. Emellett a vizualitás is
nagyon fontos számára. A hit azonban elsôsor-
ban hallásból van, a hallás pedig Isten Igéjébôl.
Éppen ezért a vizualitást alá kell rendelni az ige-
hallgatásnak” – magyarázta. „A templomtérben
a lelkészen keresztül maga Isten szól hozzánk.
Ezért is fontos a szószék, a dobogó. De a temp-
lomtéren belüli monitorok elhelyezése és
funkciója sem mindegy. Ne a monitor legyen a
középpontban! Lehet segédeszköz például ének-

*Forrás: www.parokia.hu; 2019. március 11. Készítette: Barna Bálint

LEHETÔSÉG AZ ÉPÜLÉSRE
A fizikai építkezések mellett lelki építkezésre is szükség van. Nem téveszthetjük szem elôl a missziós

célokat, ezért az épületek mellett a közösségi életnek is vonzóvá kell válnia.

Veres Sándor, a Dunamelléki
Református Egyházkerület fôgondnoka
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szövegek vagy igeszakaszok kivetítésére, de
ettôl még fontos, hogy a gyülekezet forgassa a
Bibliát és az énekeskönyvét is. Más helyiségek-
ben, például baba-mama szobákban jóval
indokoltabb lehet a monitor jelenléte.”

A Mérnöktalálkozó másik fontos témája az
volt, hogy a templom mennyire jel. „Fontos,
hogy az épület kitûnjön a környezetébôl. A
szerényebb gyülekezeti házakon is látszódjon,
hogy nem átlagos épület, hanem kimondottan
egyházi célt szolgál! Az a jó, ha az épület
ránézésre is megmozgat valamit az arra tévedôk-
ben, hogy elinduljanak felé” – véli Veres Sándor.
„Templomaink nemcsak templomtérbôl állnak,
hanem hivatalokból és olyan helyiségekbôl is,
ahol hétköznapi alkalmakat lehet tartani. A mai
kor emberének nagy igénye van arra, hogy
közösséget találjon. Ezért a jövôben mindenkép-
pen olyan tereket kell kialakítani, ahová nap-
közben bármikor betérhetnek.”

A szükségletek

A fôgondnokot ezután a pályázatok kapcsán
felmerülô dilemmákról kérdeztük. „Az egyik leg-
nagyobb gondunk, hogy a feladatok meghatá-
rozása bizonyos esetekben nem pontos, mert az
egyházközség nem jól fogalmazta meg, mire van
szüksége” – válaszolta. „Volt olyan parókia, ahol
elôször a nedvesedést és a penészedést kellett
volna meggátolni, és csak utána kérni támo-
gatást festésre, tetôfelújításra, napelemre.
Mégsem a technológiai szükségletek sorrend-
jében történt az igénylés. Mi ezt nem láttuk
elôre, mert nem volt róla információnk. Éppen
ezért nagyon lényeges, hogy az egyházközség
pontosan tudja, hogy mire van szüksége. Ha
indokolttá válik, akkor menet közben lehet kérni
módosításokat.”

A gyülekezetek többségében nincsenek
megfelelô mûszaki és gazdasági ismeretekkel
rendelkezô személyek, akik segíthetnék a meg-
valósítást, ezért ilyenkor is tanácsért fordulhat-
nak az egyházkerülethez. „Közvetlen konzultá-
cióval segítünk meghatározni a pontos felada-
tokat, és szükség esetén javaslatot teszünk arra,

hogy bevonjanak egy mûszaki ellenôrt vagy pro-
jektmenedzsert. De mindig azt kérjük, hogy
elôször a gyülekezet tágabb környezetében
nézzenek körül szakemberek után; és ha ez nem
vezetne eredményre, akkor a megyében vagy a
közelben lévô nagyobb településeken is. Az
espereseket is kérjük, hogy segítsenek a hoz-
zájuk tartozó gyülekezeteknek.”

Az is dilemmát jelent, amikor a tervek
alapján kiderül, hogy a támogatás nem elegendô.
„Nagyon nehéz kérdés, hogy el szabad-e
ilyenkor kezdeni az építkezést. Át kell gondolni,
hogy lehet-e kisebb egységekre bontani a ter-
veket. Meg kell nézni, hogy a támogatás
összegével meddig tudunk eljutni, és az addig
elért eredmény használható-e, nem lesz-e torzó,
le lehet-e ott zárni egy szakaszt” – magyarázta.
Mivel a pályázatok többségénél az igénylések
elbírálása és a támogatások megadása között
több év telik el, ezért gyakori, hogy a támogatá-
sok összege nem fedi a megvalósítás összegét.
„Mire az összeg megérkezik, addigra már nem
ugyanannyit ért, mint az odaítéléskor. Két-
három év alatt is megnövekednek az árak.”

A jó gazda szemével

Veres Sándor szerint a presbitériumnak is
felelôssége van abban, hogy legyen olyan helyi-
ség és infrastruktúra, amely segítségével a
lelkész el tudja végezni a feladatát. „Ha a pres-
biterek között nem akadna olyan, aki ért a
mûszaki dolgokhoz, akkor kötelességük olyan
szakembert találni, aki segíthet felmérni a temp-
lomok állapotát. A jó gazda szemével és a jó
gazda gondosságával kell folyamatosan ellen-
ôrizni és karbantartani a gyülekezet épületeit. A
harangtornyokat évente kétszer alaposan ellen-
ôrizni kell, akárcsak az elektromos hálózatokat
és a kazánokat. Ha nincs ilyesmire megfelelô
ember a gyülekezet közösségén belül, akkor
rendszeresen fizetni kell egy szakembert, aki
elvégzi ezeket” – sorolta.

A szerzôdéseknek emellett meg kell felelniük
az egyházi gazdasági törvényeknek is. Támo-
gatás igényléséhez például minden esetben az
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egyházmegye jóváhagyása szükséges. „Amikor
hozzánk kerül egy szerzôdés, elôször azt
ellenôrizzük, hogy az egyházmegye tudtával és
engedélyével történik-e az adott vásárlás vagy
beruházás. Ha egy projekthez többletforrásra
van szükség, akkor sem lehet közvetlenül hoz-
zánk fordulni, hanem az egyházmegye közössé-
ge fogja továbbküldeni nekünk. Ott meg tudják
ítélni azt is, hogy megyén belül megoldható-e
minden, vagy kerületi támogatás szükséges a
megvalósításhoz” – mondta a fôgondnok.

„Ezek a feltételek lehetôvé teszik, hogy
különféle közösségi alkalmakat tudjunk tartani,
ezért kellô idôben át kell gondolnunk, mi szol-
gálná az adott gyülekezet épülését. Legyen-e
például olyan szoba, ahol ifjúsági bibliaórákat
lehet tartani, de adott esetben a pingpongasztal
is elfér? Ehhez hasonló kérdéseket kell fel-
tennünk magunknak a közösségépítés során.
Fontos, hogy tudjunk olyan alkalmakat is
szervezni az igehirdetések mellett, amelyeken
lehet elôadásokat tartani, a közösségünket
megélni, ahová vendégeket hívhatunk. Egy-
szóval: tudjunk kapcsolatot teremteni az
emberekkel” – fejtette ki. Szerinte az épületek
mellett a közösségi életnek is vonzóvá kell válnia
a környéken élôk számára.

Kaput nyitni

„Nem az épületek szépségéért építünk,

hanem azért, hogy az evangélium terjesztése
biztosított legyen” – hangsúlyozta ki Veres
Sándor. „Az egyház küldetése, hogy a
környezetében lévôk számára hirdesse Isten
Igéjét. Ezt a feladatot akkor tudjuk ellátni, ha a
tereink nem csak istentiszteletekre alkalmasak.
Olyan lehetôségeket és körülményeket kell biz-
tosítanunk, amelyek segítségével meg tudjuk
szólítani a mai kor emberét. Kaput kell nyitnunk.
Nagyon fontos, hogy ezt a gyülekezetek szem
elôtt tartsák. Minden egyházközségnek kell év
végére készítenie egy missziós munkatervet. De
vajon az építkezô gyülekezetek missziós ter-
veiben vannak-e olyan elképzelések, hogy
miképp szólítanák meg a környezetükben
élôket?” – tette fel a kérdést.

Ami a beruházásokból fakadó kísértéseket és
erkölcsi dilemmákat illeti, Veres Sándor úgy véli,
a támogatás igénylése önmagában csak
lehetôség, rajtunk múlik, mi lesz belôle.
„Segítenünk kell egymást, odafigyelni a másikra.
Mi magunk is erôsödhetünk, ha több gyülekezeti
rétegalkalmat tudunk tartani. Ha számunkra
nyílik ki egy kapu, azt meg kell köszönnünk:
elsôsorban Istennek, másodsorban egymásnak”
– mondta. Szerinte a fizikai építkezéssel
párhuzamosan kell zajlania a lelki építkezésnek,
ezért amikor személyesen kimegy a helyszínre,
akkor az elsô tárgyalás elôtt közös imádságot
tartanak. „Jól tudjuk azt, hogy mi tervezhetünk,
de igazából Isten az, aki megáldhatja a munkán-
kat. Az ô áldása nélkül hiába fáradoznak az
építôk.”

A Magvetô Háza – a csömöri református
gyülekezet temploma és otthona
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Templomépítés

„GYÖKEREZZETEK MEG ÉS ÉPÜLJETEK FEL
ÔBENNE, ERÔSÖDJETEK MEG A HIT ÁLTAL,
AMINT TANULTÁTOK, ÉS HÁLAADÁSOTOK
LEGYEN EGYRE BÔSÉGESEBB.“ (KOL 2,7)

Gyülekezeti otthonunk építésének elsô ütemét befejezve és azt birtokba véve, 2018. no-
vemberében Isten kegyelmébôl hozzákezdthettünk a második ütemben, a templom kivite-
lezéséhez. Terveink szerint 2019. decemberére elkészül a csömöri református templom. 

A munkálatok megkezdése óta alig telt el fél év, és már a szerkezetkész állapot befe-
jezésénél tarthatunk. Istené legyen ezért a dicsôség! Imádságban hordozzuk továbbra is
templomunk és gyülekezetünk lelki épülését!

Az építkezés tereprendezéssel kezdôdött 2018. novemberében.

Decemberben került kiöntésre a sávalap.
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Ez év elején már a lemezalapot öntötték,...
...februárban pedig már az alagsor falait zsaluzták.
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Február végén az alagsor
födémét is zsaluzták.

A leendô gyülekezeti termünk
belülrôl.

Alsó kép.
Balról jobbra: Varga Norbert,

felelôs mûszaki vezetô, Kiss
Tibor, gépészeti mûszaki

ellenôr, Mátyás Evelin,
építészeti mûszaki ellenôr és
Deák Ferencz, gyülekezetünk 

gondnoka.
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RENDSZERES ALKALMAINK 

Istentiszteleteink:
Nagytarcsán: vasárnap 830–tól az evangélikus templomban. Ünnepi és egyben
úrvacsorás istentiszteleteink: Karácsony-, Húsvét- és Pünkösd 1. napján.
Csömörön: vasárnap 1000–tól gyülekezeti otthonunkban. Minden hónap utolsó
vasárnapján és az ünnepnapokon úrvacsorás istentiszteletet tartunk. 
Gyermek-istentisztelet Csömörön: vasárnap a 1000–kor kezdôdô istentisztele-
tünkkel párhuzamosan.
Bibliaóra: minden hétfôn, 1000–1145.
Hatifi: csütörtök 1800–2000 (a hatodikos évfolyam számára meghirdetett ifjúsági
alkalom).
Ifjúsági bibliakör: minden pénteken 1800–1900.
Zenekari próba: minden pénteken 1900–2100.
Presbiteri ülés*: minden hónap utolsó keddjén, 1800–2000.
Iskolai hittan:

- Mátyás Király Általános Iskola: hétfô és szerda délelôtt;
- Blaskovits Oszkár Általános Iskola: csütörtök és péntek délelôtt.

Óvodai hittan:
- Csillagszem Óvoda (Nagytarcsa): péntek 800 – 840;
- Kacsó utcai csoport (Csömör): hétfô 1530 – 1610;
- Laki sarki csoport (Csömör): hétfô 1615 – 1650.

Gyülekezeti alkalmainkat a Magvetô Házában (2141 Csömör, Emlékmû köz 4.), az isko-

lai és óvodai hittanokat az adott oktatási intézményben tartjuk.

IGEHIRDETÉSEK
Gyülekezetünk új otthonában, A Magvetô Házában is kézbe veheti az istentiszteletre érkezô

az igehirdetés kinyomtatott példányát (a persely mellett található). Ezzel szeretnénk azt is elérni,
hogy az igehirdetés eljusson azokhoz, akik nem tudtak jelen lenni az istentiszteleten. Figyeljünk
egymásra, és ha látjuk, hogy hiányzik valaki, vigyük el neki az igehirdetést az istentisztelet után. 

Igyekszünk hétrôl hétre frissíteni a honlapunkat (www.csoref.hu), ahol az igehirdetés írott
verziója mellett most már a teljes istentisztelet videófelvétele is megtalálható és letölthetô.
Gyülekezetünk rendelkezik saját youtube-csatornával is, Csömör-Nagytartcsai Református
Missziói Gyülekezet néven, amely a
videófelvétel mások számára történô
megosztását is lehetôvé teszi. 

Legyünk az Úrnak áldott eszkö-
zei, juttassuk el az élô ige üzene-
tét olyanokhoz, akik keresik Isten-
nel a kapcsolatot, de még nem
ismerik a Megváltó Krisztust!
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Az új otthon lehetôséget teremt arra, hogy az istentiszteleteink után
egy frissítô tea vagy kávé mellett beszélgessünk, jobban megismerjük
egymást. A kávéért és a teáért nem kell fizetni, hogy az erre szánt
összeget jótékony célra fordíthassuk. 

Isten iránti hálánk és bizalmunk kifejezésének egyik eszköze az
adakozás, amikor anyagilag segítünk másokat. Ennek a lehetôségét
szeretnénk megteremteni azzal, hogy évente kétszer hírdetjük meg a
„kávé-tea adománygyûjtést“, amellyel egy-egy gyülekezetünkön kívüli
szociális intézményt, iskolát, egyházi missziót stb. támogatunk. A
2019. év elsô felében a zsoboki (Erdély) református árvaház javára
gyûjtünk.

28
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Az adatok tájékoztató jellegûek, változások (elôre nem látható okokból kifolyólag) elôfordulhatnak, ezért kérjük, hogy hétrôl
hétre figyelje az szószéken elhangzó aktuális hirdetéseket és a honlapunk híreit.
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EGYHÁZFENNTARTÓI
JÁRULÉK

Gyülekezetünk presbitériuma a 2018. év január 30-i ülésén a 9/2018. számú határozatával
úgy döntött, hogy gyülekezeti otthonunk birtokba vételével megnövekedô kiadásaink miatt az
egyházfenntartói járulék ajánlott mértékét 10.000,- Ft/év összegre emeli. Ez az összeg továb-
bra is csak ajánlás, mindenki a saját anyagi helyzetéhez igazíthatja gyülekezetünk Isten dicsô-
ségére végzett szolgálatának támogatását. A presbitérium tisztelettel és szeretettel kéri gyüle-
kezetünk tagjait, hogy az elôre eltervezett egyházfenntartói járulék összegét ne évente, egy
összegben, egyszeri alkalommal, hanem havi bontásban fizessék be gyülekezetünk számára. Ez
a gyakorlat lehetôvé teszi, hogy a lelkipásztor járandóságát, a rezsiszámlákat és a gyülekezeti
élet egyéb kiadásait gördülékenyen, havonta tudjuk rendezni. 

A befizetést négyféle képen lehet megtenni: 
1. Banki átutalással: CIB Bank Zrt. 10700196-68982485-51100005
2. Csekkbefizetéssel (kizárólag az erre a célra készített, és a persely mellé kihelyezett

gyülekezeti csekkeken történô befizetéssel). 
3. Pintér Édua pénztárosunknál személyesen, az istentiszteletet követôen.
4. A lelkipásztornál személyesen, telefonon elôre egyeztetett idôpontban.

Köszönjük, hogy az egyházfenntartói járulék megfizetésével is vállalja reformátusságát, támo-
gatja a református missziót településünkön, és részt vesz gyülekezetünk mûködési költségeinek
fedezésében! 

IMPRESSZUM
A Magvetô – a Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség gyülekezeti lapja.

Megjelenik 250 példányban, A4-es méretben negyedévente. Felelôs kiadó, valamint az újságot
szerkeszti és tördeli: Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor. Korrektor: Pintér Édua presbiter.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2018. december – 2019. március

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA:

Mátyás Anna (Budapest, 2018.11.09.) Keresztségben részesült: 2019. március 31.

HALOTTAINK:
Urbán Józsefné sz. Nagy Katalin (Komádi, 1944.01.22. – Budapest, 2018.11.29.)
Takács Józsefné sz. Hunyadi Margit (Sáp, 1932.04.05. – Nagytarcsa, 2018.12.04.)
Sohajda János (Cigánd, 1948.06.06. – Budapest, 2019.01.17.)

2019 HœsvØt.qxd  2019. 04. 08.  19:01  Page 30



31

Hírek

ELÉRHETÔSÉGEINK
2018. március 4-én használatba vettük új gyülekezeti otthonunkat a Magvetô Házát, ezzel

végérvényesen megváltozott gyülekezetünk székhelye, egyúttal a lelkészi hivatal címe, az
istentiszteleteink és a hétközi alkalmaink helyszíne.

Új címünk:

2141 CSÖMÖR, EMLÉKMÛ KÖZ 4.
Gyülekezetünk internetes levelezési címei is megváltoztak, az új elérhetôségeink:

csomor-nagytarcsa@reformatus.hu
esztergaly.elod@reformatus.hu

GYÜLEKEZETÜNK
TÁMOGATÁSA

„GYÛJTSETEK FELAJÁNLÁST MAGATOK KÖZÖTT AZ ÚRNAK! 
MINDENKI, AKIT ARRA INDÍT A SZÍVE, HOZZON ADOMÁNYOKAT AZ ÚRNAK…“ (2MÓZ 35,5)

Gyülekezetünk bankszámlaszáma: 
CIB Bank Zrt. 10700196-68982485-51100005
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