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Néhány hónapja olvastam el Richard Wurmbrand könyvét, 
a  „Megkínozva  Krisztusért”.  Kevés  könyv  volt  rám  ekkora 
hatással,  mint  ez.  Azok  kedvéért,  akik  nem  olvasták, 
röviden arról van szó, hogy Romániában a  II.  világháborút 
követően  bebörtönözték  többek  közö�  azokat  a 
lelkészeket,  papokat,  akik  nem  voltak  hajlandók  a 
kommunista  állampárt  szekerét  tolni.  Azonban  még  ha 
„csak”  bebörtönözték  volna  őket!  Hihetetlen  módon 
megkínozták, megalázták  őket,  olyan  gazte�eket  köve�ek 
el  ellenük,  hogy  azt  elképzelni  se  tudja  egy  „normális 
ember”.  Nálam o�  pa�ant  el  a  húr,  amikor  Richard  egyik 
lelkipásztor  társának  a  16  éves  fiát  a  börtönben  a  szeme 
elő�  verték  agyon  a  börtönőrök, mert  nem  volt  hajlandó 
sem  a  pásztor,  sem  a  fia  megmondani,  hogy  kik  jártak  a 
gyülekezetükbe  és  a  fiának  kifolyt  vérét  az  apa  cellájába 
seperték be. 
E�ől  az  aljas  te�ől  annyira  kiborultam,  hogy  sarokba 
vágtam a könyvet és elhatároztam, hogy ezzel befejezem az 
olvasását,  nekem  ez  sok(k)  volt!  Aztán  több  nap  „szünet” 
után  folyta�am  és  onnantól  már  csak  az  járt  a  fejembe, 
hogy  lehet  ezt  a  sok  emberi  gonoszságot  megbocsátani? 
Meg lehet –e ilyet bocsátani? Meg kell –e egyáltalán bocsá‐
tani mindent? 

Húsvét  közeledik,  a  keresztény  emberek  legnagyobb 
ünnepe.  A  Feltámadás  ünnepe.  Elgondolkoztam,  hogy 
számomra  most  mit  fog  jelenteni  ez  az  ünnep?  Az  juto� 
eszembe,  hogy  milyen  különös,  hogy  az  utolsó  vacsora 
során Jézus minden tanítványának megmosta a lábát. Azét 
is,  aki  aztán  letagadta Őt,  sőt még  azét  is,  aki  elárulta  és 
tulajdonképpen kiszolgálta�a a kereszthalálra! 

A  lábmosás  története  a  megbocsátás  üzenete.  A 
megbocsátásé,  ami  nélkül  nincs  továbblépés  és  aminek  a 
hiánya  lassan,  de  biztosan  felőrli  az  embert.  A 
megbocsátásról  így  olvasunk  az  evangéliumban:  „mert  ha 
megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát 
néktek is a � mennyei Atyátok” 

Mostani számunkban ez a  téma többször és hangsúlyosan 
megjelenik, aktualitása pedig most ‐, amikor háború van a 
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szomszédunkban  és  elképesztő  sérelmek,  sőt 
veszteségek  érnek  nap,  mint  nap  embereket  ‐, 
vitathatatlan.

Kívánom,  hogy  minél  többen  részeseivé  váljunk  a 
megbocsátás csodájának!

Áldo� Húsvé� Ünnepeket!

Orbán Dániel
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„Péter  ekkor  megfordult,  és  lá�a,  hogy  köve�  az  a 
tanítvány, akit Jézus szerete�, aki a vacsorán ráhajolt a 
keblére, és megkérdezte: Uram, ki az, aki elárul téged?  
Őt  lá�a  tehát  Péter,  és  megkérdezte  Jézustól:  Uram, 
hát  vele  mi  lesz?  Jézus  pedig  így  szólt  hozzá:  Ha  azt 
akarom,  hogy  ő  megmaradjon,  amíg  eljövök,  mit 
tartozik  rád?  Te  kövess  engem!  Elterjedt  tehát  a 
testvérek közö� az a mondás, hogy ez a tanítvány nem 
hal meg. Pedig  Jézus nem azt mondta neki,  hogy nem 
hal meg,  hanem  ezt:  Ha  akarom,  hogy megmaradjon, 
amíg eljövök, mit tartozik rád?” János evangéliuma 21, 
20 – 23.

A feltámadás vasárnapját követő negyven nap az egyik 
„legrejtélyesebb”  időszak  az  evangéliumban.  Jézus 
mennybemenetele  elő�  újra  és  újra  megjelenik 
tanítványai  számára.  Ezek  a megjelenések  újra  és  újra 
„feszültséget”,  a  hit  feszültségét  kel�k  a 
tanítványokban,  hiszen  látják,  tapasztalják  a  feltámadt 
Jézus  valóságát, mégis  alig  tudnak  hinni  a  szemüknek. 
Az  evangélista,  János  így  fogalmazza meg mindezt:  „A 
tanítványok  közül  azonban  senki  sem  merte  őt 
megkérdezni:  Ki  vagy  te?  Tudták  ugyanis,  hogy  az  Úr 
Ő”.

Ezen találkozások során a Feltámado� több dologgal  is 
megajándékozni kívánja az apostolokat a nagy küldetés 
elő�.  Személyes  megtapasztalással  a  feltámadás 
valóságáról,  helyreállítással,  a  feltámadás  valóságának 
fényében való tanítással, események értelmezésével. 

Igeszakaszunk  szavai  Péter  és  Jézus  találkozása, 
párbeszéde,  Péter  helyreállítása  után  hangoznak  el. 
Szinte csak percek, másodpercek telnek el azután, hogy 
Jézus gyógyító,  lelki gondozói, helyreállító közösségébe 
hívja  be  Pétert  és  állítja  helyre  az  apostol  életét, 
szolgálatát. 

Az  evangélista  szinte  a  mozdulatokat  is  érzékelte�, 
amikor  ebből  a  helyreállító  közösségből  hátrafordulva 
tekint  rá  a  legi�abb  tanítványra,  akinek  neve  nem 
hangzik el, de a nagycsütörtök, az utolsó vacsora egyik 
mozzanata alapján beazonosíthatjuk őt. Ő János.

Jézus  Péter  számára  feltárja  az  életútját,  tanítványsá‐
gának, szolgálatának végét, a már�rhalált: 

„ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőí� 
meg majd Istent.” 

Nehéz  szavakat  találni  arra,  hogy  ebben  a  jézusi, 
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gyógyító  közösségben,  párbeszédben,  nem  csupán  a 
helyreállítás  szavai  hangoznak  el,  hanem  az  eljövendő 
szenvedés,  és  már�rhalál  ténye  is.  Valószínű,  hogy  ez 
utóbbi  nem  csupán  következik  az  előbbiből,  vagyis, 
hogy  Jézus  tanítványként  helyre  állítja  az  apostolt,  de 
elviselhetetlen  teher  lenne  az  eljövendő  már�rhalál 
tudása  a  jelenbeli  szeretet  átölelés,  helyreállítás 
nélkül. 

Ez után Péter megfordulva tekint saját életéről a másik, 
a  társ  apostol  személyére  és  kérdez.  „Hát,  vele  mi 
lesz?”

Ké�éle  lelkület  lehet  a  mögö�,  amikor  ezt  a  kérdést 
feltesszük Istennek a másikra nézve.     Az egyik, amikor 
szembesülve,  megélve  saját  életünk,  tanítványságunk 
sorsát,  annak  keresztjeit,  önmagunkat  összehasonlítva 
a másikkal tesszük fel ezt a kérdést önmagunk és Isten 
számára. Van az ilyen lelküle�el áthato� kérdés mögö� 
egyfajta  szorongás,  elfogadni  nem  tudása  annak,  amit 
Isten  ránk mért.  Félve  helyezzük  az  életünket  a másik 
mellé és hasonlítjuk össze a másikéval. Velem mi  lesz, 
vele mi lesz? Nekem hogyan, neki hogyan? Szorongunk, 
és  úgy  gondoljuk,  hogy  talán  mennyivel  jobb  lenne 
valaki  másik  életét  élni,  Istentől  egyfajta  cserét  kérni 
bizonyos élethelyzetekben. Úgy érezzük, a másik életét, 
élethelyzeteit  könnyebben  tudnánk  hordozni,  viselni, 
mint a sajátunkét. 

Ez  az  összehasonlítás  azonban  megbetegít,  keserűvé 
tesz. Már csak azért  is, mert a másik életét nem látjuk 
pontosan.  Önmagunk  próbáit  mélyebbnek,  a  másik 
örömeit  nagyobbnak  látjuk  és  lá�atjuk.  Önmagunk 
keresztjeit  súlyosabbnak,  a  másik  életében  a  próbát 
pedig  „könnyíte�  pályának”.  Így  tudatosan  hazudunk 
önmagunknak. 

Jézus  figyelmezte�  Pétert  és  bennünket  is  ennek 
értelmetlenségére,  az  ilyen  fajta  összehasonlítgatás 
lehetetlenségére.  Kétszer  felhangzik  a  Megváltó 
szájából: „mit tartozik rád?” 

Valami  hasonló  hangzik  el  az  első  csoda  alkalmával,  a 
kánai menyegzőn, ahol Jézus Máriának felel így, miután 
édesanyja  hírt  visz  arról,  hogy  elfogyo�  a  bor.  „Vajon 
énrám tartozik ez, vagy terád, asszony?” 

Ami  boldogtalanná  tesz,  amely  lehetetlenné  teszi  a 
küldetésünk,  tanítványságunk,  az  ez  a  hamis 
összehasonlítás  a  másik  életével,  sorsával,  valamint 
annak  összekeverése,  amire  felhatalmazásunk  van,  s 
ami nem tartozik ránk, amelyet a megváltó nem helyez 
a  hatalmunkba.  Azonban  Jézus  nem  csak  ezt  a 
kijózanító  kérdést  mondja  Péternek  kétszer  is,  hanem 
az első visszakérdezése után, Péter tekintetét, bizalmát, 
visszahívja  a  vele  való  helyreállító,  gyógyító 
közösségébe,  hogy  boldogságot  találjon  személyes 
meghívásában:  „Te  kövess  engem!”  Arra  hívja  Pétert, 
hogy hite, tekintete maradjon a saját elhívásán és azon, 
hogy Krisztussal való közösségben maradjon.

Mikor  lehet  ennek  a  kérdésnek  értelme  a  másik  ember 
életére nézve, mikor helyénvaló? „Hát vele mi lesz?”. 

Akkor,  amikor  ez  a  saját  hivatásunkból  kiindulva,  a 
másikért való szolgálat kérdése, amelyet jézusi szeretet 

hat  át,  akkor  helyén  való  lehet  ez  a  kérdés.  Sőt  nem 
csupán helyén való, hanem szükséges is. 

„Akkor az ÚR megkérdezte Kaintól: Hol van Ábel, a testvéred? 
Kain  ezt  felelte:  Nem  tudom!  Hát  őrzője  vagyok  én  a 
testvéremnek?”

Mit  érdekel  engem,  hogy  a  másikkal  mi  lesz?  Nem  kell 
nekem  mindenki  nyűgét  –  baját  magamra  vennem. 
Mindenkiét nem  is, mert nem erre kaptunk elhívást. De 
arra  igen,  hogy  akit  Jézus  a  tekintetünk  elé  hoz,  akit, 
akiket  behív  a  szolgálatunk  körébe,  azokra  nézve  tegyük 
fel  a  kérdést  önmagunknak:  „hát,  vele mi  lesz?”.  Annak 
az  értelmében  tegyük  ezt,  hogy  mi  az,  amit  a  Jézustól 
kapo� felhatalmazásunkkal, ajándékainkkal tenni tudunk 
érte.    „Egymás  terhét hordozzátok,  és  így  töltsétek be a 
Krisztus  törvényét.”  Az  előbb  arról  írtam,  hogy  milyen 
hamis dolog, az, amikor arról álmodozunk, hogy, jaj de jó 
lenne  cserélni  a  másikkal,  a  másik  életével.  Ez  a  csere 
nem csak lehetetlen, de értelmetlen is lenne. Most pedig 
arra  utalok,  hogy  mégis  történik,  sőt  történnie  kell  egy 
interakciónak a másik életére nézve, ez pedig, hogy saját 
keresztemet hordozva a Krisztus erejével  fordulok oda a 
másik  roskadozó életéhez  és  vagyok  közösségben  vele  a 
terhei közepe�e.

Kívánom,  hogy  elhívásunkhoz  méltóan,  jézusi 
szerete�el  tudjunk  testvéreink  felé  fordulni,  a  terhek 
hordozásában egymás segítségére lenni.

                                                                                                                  
         Fogarasi Gábor 
                lelkész
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Husz Anna

MEGBOCSÁTÁS

A  megbocsátás  olyan,  mint  a  szeretet. 
Megfoghatatlan,  megfizethetetlen  és  kiérdemelhetetlen. 
Ezeket  a  jelzőket  hallva  két  érzés  kavaroghat  benned:  a 
hála és a félelem. Jelenthe� ez a legtöbb ember által félve 
ismert  függést a másik személytől, de egyben a  feloldozó 
kegyelmet is a másik részéről.

Számomra, számunkra lehetetlen lenne elérni egy 
varázs‐határt,  amit  ha  megugrunk,  akkor  rendeztük  a 
számlát.  Nem  olyan,  mint  a  magasugrás,  vagy  egy 
egyetemi  vizsga  ponthatára.    (Egyetemista  létemre 
ismerem az érzést.)

Azonban  a  megbocsátás  akkor  sem  biztos,  ha  a 
szóbelit és  írásbelit 100%‐ra megoldo�ad. Hiszen a másik 
elé  állhatsz,  hogy  elmondd neki,  hogy mennyire  sajnálod 
és  visszavonnál  mindent,  ha  lehetne.  Akár  levelet  is 
írhatsz,  amiben  a  bocsánatát  kéred,  és  legyen minden  a 
régiben. Ha ezt a két dolgot megte�ed, akkor már 100%‐ot 
elérted. De elég ez? Neked elég lenne?

Amikor mi vagyunk a sérte�ek, akkor egyszer csak 
lesz  valamink,  ami  addig  nem  volt.  Hatalmunk  a  másik 
ember  helyzete  fele�.  Ezt  kegyetlenül  ki  lehet  használni, 
hogy a másik érezze, hogy neked mennyire rossz és érezze 
a  fájdalmadat.  Ekkor  a  „sérte�ek  piedesztáljára” 
emelte�él, onnan szemléled a másikat. Ez JÓ érzés, nem? 
Amikor nálunk van a hatalom.

De  fordítsunk a dolgon, mi  történik akkor, amikor 
te  vagy  az,  akire  szemlélődve  tekintenek  a  magasból. 
Behúzod  füled‐farkad  és  szégyenkezve  kérsz 
megbocsátást. Ugye hogy máris más?

Nem egyedi eset az, hogy az ember nem ismeri fel 
a  saját  kegyetlenségét  o�,  ahol  vele  elő�e  kegyelmesek 
voltak. A Mt, 18, 21‐35‐ben például én magamra ismerek.

„Akkor  Péter  odament  hozzá,  és  ezt  kérdezte  tőle: Uram, 
hányszor  vétkezhet  ellenem  az  én  atyámfia  úgy,  hogy  én 
megbocsássak neki? Még hétszer  is?”  Jézus  így  válaszolt: 
Nem  azt  mondom  neked,  hogy  hétszer,  hanem  még 
hetvenszer  hétszer  is.  Ezért  hasonló  a  mennyek  országa 
egy  királyhoz,  aki  számadást  akart  tartani 

szolgáival. Amikor hozzákezde�, vi�ek eléje egy szolgát, 
aki  �zezer  talentummal  volt  adósa.  Mivel  nem  volt 
miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és 
feleségét,  gyermekeit  és  mindenét,  amije  van,  és 
fizessen. A  szolga erre  leborult  elő�e,  és  így  esedeze�: 
Légy  türelemmel  hozzám,  és  mindent  megfizetek 
neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsáto�a, és 
elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozo� az a 
szolga,  összetalálkozo�  egyik  szolgatársával,  aki  száz 
dénárral  tartozo� neki. Megragadta,  fojtogatni  kezdte, 
és  ezt  mondta  neki:  Fizesd  meg,  amivel 
tartozol!  Szolgatársa  ekkor  leborult  elő�e,  és  így 
kérlelte:  Légy  türelemmel  hozzám,  és  mindent 
megfizetek neked. De az nem engede�, hanem elmenve 
börtönbe  ve�e�e  őt,  amíg  meg  nem  fize� 
tartozását. Amikor  szolgatársai  lá�ák, hogy mi  történt, 
nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelente�ék uruknak 
mindazt, ami történt. Akkor magához híva�a őt ura, és 
így  szólt  hozzá:  Gonosz  szolga,  elengedtem  minden 
tartozásodat,  mivel  könyörögtél  nekem.  Nem  kelle� 
volna‐e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint 
én  is  megkönyörültem  rajtad?  Ekkor  haragra  lobbant 
ura,  és  átadta  őt  a  hóhéroknak,  amíg  meg  nem  fize� 
neki  az  egész  tartozást.  Így  tesz  majd  az  én  mennyei 
Atyám  is  veletek,  ha  szívetekből meg  nem  bocsátotok, 
mindenki az ő atyjafiának.”

„Hétszer  és  még  hetvenszer  hétszer”  –  írja  az 
Ige.  Utánaszámolásra  szükség  nincsen,  mert  nem  ez  a 
lényeg.  A  mondanivalója  Jézusnak  i�  többről  szól, 
méghozzá  arról,  hogy  ne  legyünk  képmutatóak.  Ne 
őrizgessük,  dédelgessük  és  tápláljuk  a  haragot,  mert 
akkor az felemészt minket. Mint búzaszem az őrlőkövek 
közö�,  úgy  sorvad  el  a  lelked  ebben  az  egyoldalú 
harcban.

Ennek  örömére  most  az  író  is  őszinte  lesz 
veletek: Én most jelenleg is ez a búzaszem vagyok, aki a 
piedesztálon érzi magát. Érzem, hogy a súly összenyom 
és  forgácsok  peregnek  le  rólam,  de  mégis  maradok, 
hiszen  így  státuszom van. Hogy  „na, most nálam van a 
labda”. De bármennyire  is azt érezné az ember, hogy ő 
van  nyerő  helyzetben,  akkor  is  csak  ő  tud  veszíteni. 
Ennek örülnek a démonok, boldog tőle a szétdobáló, de 
egy  valaki  nem,  a  mi  Megváltónk,  aki  a  szeretet 
jegyében jö� el értünk.

Ezért  vagyok  hálás,  hogy  most  ezt  írhatom 
nektek. Istentől ez egy ajándék számomra, mert ezen az 
úton  találkozha�am  újra  Vele  és  Igéjével,  így 
gondolkodhatok  veletek.  Mert  ha  ez  nem  történik, 
akkor szinte biztos, hogy a kicsi mag feldolgozhatatlanul 
tovább őrlődik.

A  megbocsátás  tagadhatatlanul  nehéz.  Egy 
folyamat, ami nem könnyű. Ilyenkor kell Istentől erőt és 
az  Ő  jelenlétét  kérni,  mert  Ő  már  számtalanszor 
megbocsáto�  neked,  nekem  és  mindazoknak,  akik  azt 
bűneiket  megbánva  kérik  Tőle.  Ő  végig  tud  vezetni 
bennünket ezen az úton, egészen a békességig.

Mert Ő jó földbe vet minket, amelyből a kis mag  gyógyultan 
kihajthat.
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Mag‐adért

Erre fáj, o� meg szúr,
Minek törjem magam?
Én a vád, ő a vádlo�,
Jól érzem így magam.

Bűnhődjön! Hisz jár neki!
‐Oh, kegyelem!‐

Hogy merészel? bíztam benne…
Elbánt velem.

‐Bocsánat?‐ Hallo�am már,
Nem érdemel!

Magasból, fentről nézlek,
Nem érsz i� el!

Mert tudod, nagyon fáj,
Sebze� vagyok.

I� is meg o� is nyilal,
Erős vagyok.

Egy idő múlva…

Istenem segíts kérlek,
Még sem jó i�.

Borzong a levegő,
Kezed gyógyít.

Szeretnék lemenni,
Megérte�em.

Adósságát hetvenszer,
Elengedem.

Már kért bocsánatot,
Gonosz voltam.

Megbánva elém állt.
Elhajto�am.

Miért nem teszem le?
Már roskadok.

Csontjaim eltörnek.
Gyenge vagyok.

Imában….

Vigyél hozzá kérlek,
Megbocsátok!

Istenem mindenem,
Megbocsátok!

„Csak légy egy kissé áldo� csendben…”

Van,  amikor  a  „hely”  és  a  „történés”  a  lehető 
legszorosabban összetartozik.  Persze nem mindig  van  így. 
Előfordul, hogy teljesen mindegy, hol, milyen körülmények 
közö� történik meg velünk egy  fontos esemény, valamint 
az is igaz, hogy egy régebben különösen fontos hely most 
nem üzen számunkra semmit.

Nagy  ajándék,  amikor  egy  helyszín  megajándékoz 
bennünket egy áldo� eseménnyel.

Ezt  élhe�em  meg  a  nagyböjt  időszak  első  hétvégéjén 
Bakonybélben,  a  bencés  szerzetesek  monostorában,  az 
általuk szerveze� csendes napokon.

Először  is  pár  szó  a  helyszínről,  leginkább  azok  kedvéért, 
akik még nem jártak Bakonybélben.

E  település  a  Bakony  legmagasabb  hegye,  a  709  méter 
magas  Kőris‐hegy  közelében,  a  Gerence‐patak  partján 
fekszik. A legközelebbi város a 16 kilométerre fekvő Zirc.

A  török  kiűzése  után  a  pannonhalmi  apátság  birtokába 
került,  akik  megpróbálták  a  települést  újratelepíteni.  A 
monostor  felújítása  2018.  október  hónapban  fejeződö� 
be.
A  monostor  melle�  a  szerzetesek  vendégházat 
működtetnek és az elmúlt évek  során egy  zarándokház  is 
épült.  A  templomot nem csupán  gyönyörűen  felújíto�ák, 
hanem  a  díszes,  barokk  oltár  elé  a  szerzetesek  egyszerű 
padjai kerültek,  illetve egy  le�sztult oltárasztal.       A nagy, 
barokk gyülekeze� padokat is, egyszerű padsorok válto�ák 
fel.  Mindez  elősegí�  azt,  amit  jómagam  is  átélhe�em, 
hogy  a  vasárnapi  mise,  de  minden  templomi  áhítat 
közösen ünnepelt, közösséget alkotó alkalommá vált.

A  templom  épülete  melle�  az  érkező  zarándokokat  egy 
ajándékbolt  fogadja,  ahol  a  helyi,  de  más  monostor 
szerzetesei  és  szerzetesnői  által  készíte�  kézműves 
termékek  kaphatóak.  Lekvárok,  szörpök,  gyógyteák, 
csokoládék,  de  lelki  olvasmány  bőséges  választéka  is  vár 
ránk.  Az  ajándékbolt  melle�  kávézó  található,  ahol  a 
sütemény melle� megkóstolhatjuk a monostor gyógyteáit 
is. Ugyanennek az épületnek a végén  található a műhely, 
ahol medálok,  apró  ajándéktárgyak,  keresztek,  feszületek 
készülnek. Végül i� kapo� helyet a gyógynövények szárító 
terme is.
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A  monostor  ékköve  a  templom  melle�,  a  füveskert  és 
arborétum, melyet  a  Gerence  patak  határol.  I�  található 
az  ország  egyik  legöregebb  somfája.  Az  arborétum 
sétaútját  járva,  a  kialakíto�  táblák  segítségével 
megismerhetjük  a  bencés  szeretetes  rend  történetét,  a 
bencés lelkiséget, a bencés rend hazai történetét, valamint 
a bakonybéli monostor történetét és jelenét.
Nagy  ajándékként  éltem  meg,  hogy  pont  o� 
tartózkodásom  idején  megszámlálhatatlanul  sok  hóvirág 
boríto�a az egész hatalmas kertet.

Egy könnyed 15‐20 perces sétára található a monostortól a 
Szent  ‐ kút / Borostyán – kút.             A hagyomány szerint a 
béli  monostort  alapító  Szent  Günther  és  a  később 
vértanúhalált halt Szent Gellért  is e hely közelében töltö� 
remeteségben  néhány  évet.  Egy  kápolna  és  egy 
körbesétálható  tó  található  a  háromforrásos  kút 
medencéje  melle�.  A  kápolnától  14  képet  tartalmazó 
keresztút  indul  el,  amelynek  a  végén  a  Golgota  jelenete 
látható.

A  helyszín  szépsége  melle�,  számomra  még 
meghatározóbb volt ennek a pár napnak a  lelkisége. Nem 
véletlenül  választo�am  dicséretünk  egyik  sorát  az  írás 
címének.  „Csak  légy  egy  kissé  áldo�  csendben…”  A 
péntektől vasárnapig terjedő időben, ugyanis lehetőségem 
volt  a  másik  14  résztvevővel  együ�  csendes,  szemlélődő 
imádságban együ� lenni a Megváltóval.

Miről  szól  a  csendes  imádság?  Nagy  kísértése  lelki 
életünknek  a  teljesítmény  kényszere.  Az  imaéletünkre  is 
sokszor  rátelepszik  ennek  hamis  elvárása.  Úgy  gondolunk 

az  imádságra, úgy éljük meg az  imádságot, mint  valami 
teljesítményt,  ahol  nekünk  kell  valami  megalkoto�, 
kimunkált  dolgot  előhozni  az  Örökkévaló  számára. 
Azonban  Isten  az  imádságban  leginkább  önmagával,  a 
vele  való  közösség  örömével  kíván  bennünket 
megajándékozni. Egy felszabadító közösséggel, ahol nem 
elvárások,  megfelelések,  vagy  éppen  saját 
produktumaink  által  történnek  dolgok,  hanem  azáltal, 
hogy  Isten  mellé  telepedünk  le  és  átéljük  a  vele  való 
közösség örömét.

Persze  félünk  a  csendtől,  meglep  bennünket  a  saját 
teljesítménynélküliségünk,  talán  először  nem  is  tudjuk 
elképzelni, hogy mit fogunk szavak, saját alkotások nélkül 
tenni  2  –  3  órás  imacsendben.  Gondolatok  sokasága 
tódul  elénk,  amikor  belépünk  a  csendes  imádságba  és 
mind‐  mind  helyet  követelnek  maguknak,  eltakarják 
Krisztus elől a szemünk.

Egy  képpel  hadd  világítsam  meg,  miért  jó  időnként 
csendes,  szemlélődő  imádságban  Istennel  közösségben 
lenni.

Ha  egy  számunkra  addig  ismeretlen  helyre  látogatunk, 
akkor  azonnal  két  érzés  kerít  hatalmába  bennünket.  Az 
első  a  birtoklás,  a  másik  a  cselekvés.  A  ke�ő 
összetartozik.  Azonnal  „harcolni”  kezdünk,  hogy  olyan 
helyen  állhassunk  meg,  ahonnan  a  legszebb  fényképet 
készíthetjük. A gondolatunkat nem a hely gyönyörűsége 
foglalja  el,  hanem  annak  tudata,  hogy  mi  akarjuk 
elkészíteni a legcsodálatosabb fényképet és megmutatni 
mindenkinek, hogy mi i� is jártunk. Lehet, hogy azt a kis 
időt, amit a szép helyen tölthe�ünk végig az  foglalja el, 
hogy ide‐oda rohangálunk, helyezkedünk, fényképezünk, 
megosztjuk  a  fényképeket  ismerőseinkkel,  aztán  pedig 
megyünk  tovább,  hogy  újabb  helyeket  vegyünk  így 
birtokba.

A  csend,  a  szemlélődő  ima  arra  hív,  hogy  mindezt 
engedjük  el.  Helye�e  üljünk  le  és  engedjük  magunkba 
annak  a  szépségét  és  örömét,  hogy  „o�  lehetünk”. 
Közösségben  Istennel,  örülve  megváltó  jelenlétének, 
akár szavakkal, akár szavak nélkül is.

Fogarasi Gábor
lelkipásztor

2022 tavasz
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Deus ex machina

Ahogy tán sokan mások, így Mi is régóta kerestük az 
utunkat,  a  párunkat.  Éltünk,  szere�ünk,  kívántunk, 
csalódtunk,  de mindig  hi�ünk.  Történt  pedig,  hogy 
egy  társkereső  alkalmazásban  néhány  karácsony 
környéki  beszélgetést  követően  egyezte�ünk  egy 
randevút a reformátorok terén épült kávézóban.
Épp  o�,  ahol  dekádokkal  ez  elő�  már  többször 
találkoztunk,  és  bár  később  utunk  másfelé  vi�,  a 
Gondviselés  ugyanide  hozo�  vissza  minket.  Igen, 
gyerekként  ugyanúgy  Tivadar  bácsinál  ismertük 
meg  az  igét,  jártunk  mindke�en  Balatonszemesre, 
Mátraházára, gyerek isten�szteletre és ifire.

„Lesz o� út” Ézsaiás. 35.8.
Nem  tudtuk,  hogy  lesz  o�  út.  Nem  tudtuk,  de 
amikor  kiderült,  hogy milyen  szálak  vezetnek össze 
minket,  az  bíztató  kezdetnek  mutatkozo�. 
Mindke�en  úgy  éltük  meg  a  közös  időnket,  hogy 
Nekem  Rá  van  szükségem  és  Neki  pedig  Rám. 
Hisszük,  hogy  ez  nem  egy  véletlen  történés  vagy 
egy  jól  megírt  algoritmus  eredménye.  Ez  a  Mi 
utunk. Tudjuk, hogy az út nincs előre kikövezve, és 
ez  az  ajándék  magával  hoz  számtalan  kihívást  és 
akadályt.  Nem  az  a  kérdés,  hogy  lesz‐e  akadály, 
hanem az, hogy együ�  fel vagyunk‐e készülve ezek 
leküzdésére.

A  házasság  felkészítő  alkalmakat  éppen  ezért 
tartom fontosnak. Manapság, amikor a napi ru�n és 
a  stressz  hétről‐hétre,  hónapról‐hónapra  csak 
múlatja  az  időt,  akkor  ezek  a  beszélgetések  adnak 
egy  olyan  stabil  pontot,  ahova mindig  vissza  lehet 
és kell is térni.
Eddig  két  alkalmon  voltunk,  és  ezeken  az 
alkalmakon  ismerkedünk  meg  azzal,  hogy  mi  is 
valójában  Isten  szándéka  a  házassággal,  illetve, 
hogy mi a férfi szerepe a házasságban.
Az  első  alkalommal  engem  szinte  letaglózo�  a 
meztelenségről szóló rész. És akkor  jö�em rá, hogy 
végre először érezhe�em Be�vel azt, hogy Ő elő�e 
a  kisebb‐nagyobb  álarcokra  már  nincs  szükségem. 
Teljes valómban szeret, azokkal a hibáimmal együ�, 
amiket néha magamnak is nehezen ismerek el. Már 
nem félek, hogy Elő�e felfedjem ezeket.

A  második  alkalommal  a  férj  hivatásával 
kapcsolatban  kaptunk  iránymutatást.  Isten 
hatalmat  ad  a  férjnek  a  házasságban,  a  családban. 
És bár a hatalom manapság gyakran pejora�v vagy 
nem  keresztényi  értelmű  is  lehet,  most  érte�em 

meg igazán, hogy a hatalom nem létezhet szolgálat nélkül. A 
hatalom a szolgálat eszköze.
Folyamatos  önvizsgálat,  elszámoltathatóság,  következetes‐
ség.  Mint  olyan,  a  legjobb  vezetőknek  is  kell  valamilyen 
sorvezető.  Az  én  sorvezetőm  Be�.  És  az  Ő  segítségével 
ismét  Isten  igéje  lehet  az,  ami  lassan,  de  biztosan,  napról 
napra jobb emberré tesz.
Ezért 2022  június 4‐én  Isten színe elő�  is kimondjuk azt az 
ígéretet,  ami  a  Mi  utazásunkról  fog  szólni,  felidézve 
nagypapám  (id.  Alföldy‐Boruss  Dezső  református  lelkipász‐
tor) egyik kedvenc igéjét: „Lesz o� út”.

Alföldy‐Boruss András

Alföldy‐Boruss  András  párján  keresztül  került  gyülekeze‐
tünkhöz  több  mint  két  éve.  1985‐ben  születe�,  1999 
májusában  konfirmált  a  Rákosszentmihály‐Sashalmi  refor‐
mátus  gyülekezetben.  Jelenleg  csoportvezetőként  dolgozik 
egy állami tulajdonú vállalatnál. 



Szolgálati csoportok 8 a gyülekezetben



KAPCSOLATBAN 9 2022 tavasz



10Szolgálati csoportok a gyülekezetben



fegyver  ritkán  volt  a  kezemben.    Egy  alkalommal  épp 
hazafelé  tarto�am  a  7  –es  buszon,  amikor  egy  csapat 
fiatal  is  a  buszon  volt.  Ami  feltűnt  rajtuk,  hogy  nagyon 
boldognak  tűntek,  öröm  volt  bennük.  Az  egyiküket 
Marton  Árpinak  hívták,  Ő  megszólíto�  engem  és 
beszédbe  elegyedtünk.  Azt  mondták,  hogy  Isten  áll  az 
életük  központjában  és  elhívtak  a  gyülekezetükbe. 
Elmentem,  megragado�  az  a  szeretet,  ami  áradt  az 
odajáró emberekből, barátságosan  fogadtak, egyszerűen 
csak  jól  éreztem  magam  közö�ük  és  igazából  i� 
találkoztam  Istennel.  Ezt  a  találkozást  pedig  óriási 
változások  köve�ék.  Célt  kapo�  az  életem.  Leálltam  az 
alkohollal,  leálltam a bulizásokkal, és miután  leszereltem 
beiratkoztam  újra  iskolába  és  leére�ségiztem,  sőt  még 
utána  főiskolára  is  mentem!  Szociális  munkás  le�em, 
életem célja pedig  az  le�, hogy  segítsek a  rászorulókon, 

az  alkoholistákon,  a  hajléktalan‐
okon,  azokon,  akik  a  társadalom 
perifériájára  juto�ak.                       
Tulajdonképpen  azért  le�em 
szociális  munkás,  mert  ezt  egy 
elhívásnak,  missziónak  tarto�am 
és  így  össze  tudtam  kapcsolni  a 
hitem  és  a  munkám.  Úgy  is 
mondhatnám,  hogy  a  munkám 
volt  a  misszió  és  szolgálatként 
éltem meg a munkámat.
Éjszakánként  jártuk  az  aluljárókat, 
vi�ük  az  élelmiszert,  meleg  teát 
és  a  takarókat  a  rászorulóknak, 

dolgoztam 6  évig  úgyneveze�  „melegedőben”,  ahová  az 
utcáról  szállíto�ák  be  a  hajléktalanokat,  Kisorosziban  a 
Protestáns I�úsági Misszióban, majd az Üdvhadseregben.

            Gyülekeze�  há�erem  körülbelül  10  évig  a  Budai 
Gyülekezet volt, ahol Bereczki Sándor volt a lelkész, majd 
jelentkeztem  egy  bibliaiskolába  és  innentől  a  Biblia  Szól 
gyülekezetbe  jártam  körülbelül  20  évig.  Az  Újpalotai 
Református Gyülekezetbe néhány évvel ezelő�  jö�em el 
először.  Egy  szociológus  beszélt  arról  a  rádióban,  hogy 
ezen a lakótelepen több mint 70 ezren élnek, és hogy van 
i�  egy  református  lelkész,  aki  i�  Újpalotán  missziózik, 
habár  még  templomuk  sincs.  Ez  felkelte�e  az 
érdeklődésemet,  hogy  milyen  missziók  vannak  a 
református  egyházban.  Ráadásul  valahonnan  azt  is 
megtudtam,  hogy  régi  ismerősök  is  vannak  i�,  ‐  Géczy 
család, Sápi család, Lénárd család, Orbán család és akkor 
még Lívia néni  is élt ‐,  így úgy gondoltam, hogy ha nekik 
jó i�, akkor biztos jó lehet i�.

            Szinte  minden  vasárnap  i�  vagyok  és  a  pénteki 
alkalmakra  is  rendszeresen  járok.  A  következő  lépés 
elő�em  most  a  konfirmáció.  Szeretném,  ha  elmélyülne 
hitem  és  tudásom  és  szeretném,  ha  valamilyen  módon 
részt  vehetnék  abban,  hogy  a  lakótelepen  élő 
rászorulókat,  Isten  után  vágyakozó  embereket 
megtaláljam és bevonzzam ide a gyülekezetbe, ahol ők is 
o�honra lelhetnek, ahogy egykor én is. Szeretnék eszköz 
lenni  Isten  kezében  i�  az  Újpalotai  Református 
Gyülekezetben.

            A  közelgő  Ünnepre  tekinte�el  szeretném még  egy 
gondolatomat  megosztani.  Számomra  a  Húsvét  az  örök 
élet reménységét hozta el.

      Makrai A�la

AZ ÖRÖK ÉLET REMÉNYSÉGE

      Makrai  A�lának  hívnak,  egyedülálló  vagyok  és 
köszönöm  a  lehetőséget,  hogy  bemutatkozhatom  a 
gyülekezetnek.

           Debrecenben  szüle�em és o� volt  a  keresztelőm  is. 
Varga Zsigmond református lelkipásztor keresztelt meg, aki 
a  szüleimet  összeadta.  Szüleim  nem  sokat  beszéltek 
nekem Istenről és korán el is váltak, de anyukám testvére, 
‐  aki  a  keresztapám  is  volt  ‐,  Ő  minden  alkalmat 
megragado�,  hogy  beszéljen  nekem  Istenről  és  az 
egyházról  és  voltak  neki  lelkész  barátai  is,  akik  szintén  jó 
benyomást  te�ek  rám.  A  baj  azonban  az  volt,  hogy  nem 
jártunk  templomba  és  így  igazából  nem  is  alakult  ki 
bennem semmilyen kötődés sem Isten, sem a Református 
egyház felé.
                      Gyermekkoromban 
Budapestre költöztünk,  ahol 
hit  és  templomba  járás 
nélkül  teltek  –  múltak  az 
évek,  így  nő�em  fel.  Már 
kisgyermek  koromban  volt 
bennem  egy  félelem,  hogy 
miért  születünk  meg,  ha 
úgyis  meghalunk.  Ez  a 
kérdés  sokszor  feljö� 
bennem,  foglalkoztato�  és 
félelemmel  is  eltöltö�.  A 
szüleim erre úgy válaszoltak, 
hogy  nem  kell  félnem, mert 
ha  jó  gyerek  leszek,  akkor  a 
mennybe  jutok,  csak a  rossz 
gyerekek  fognak  a  pokolra 
menni.  Én  azonban  a�ól 
féltem,  hogy  nem  leszek 
elég  jó  gyerek  és  a  pokolra 
fogok  jutni.  Egy  alkalommal 
mikor  megint  e�ől  féltem,  hogy  mi  lesz,  ha  meghalok, 
lá�am  egy  isteni  személyt,  akit  le  se  tudnék  írni,  hogy 
milyen  volt,  csak  azt,  hogy  békességgel  töltö�  el  a 
jelenléte és elmúlt a  félelmem  is.  Igazából ez volt az első 
konkrét Isten élményem.

      Az általános iskola után jö�ek a viharvert „szakmunkás 
évek”.  Nem  volt  jó  a  kézügyességem,  tanulni  se  nagyon 
szere�em, így aztán se szakács nem le�em, se nyomdász! 
Mindkét  helyről  eltanácsoltak,  hogy  finoman  fejezzem  ki 
magam.  Ennyi  kudarcot  nehéz  ital  nélkül  elviselni,  így 
megkezdődö� a züllésem. Bulik, Fradi meccsek, körülbelül 
ennyivel le is írtam akkori életem, nem találtam a helyem.  
Aztán  jö� a katonaság. Munkásszázadban voltam Pakson, 

Az örök élet 11 reménységea gyülekezetben
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Református  körökben,  sőt  azon  túl  is  nagyon  sokan 
ismerik  és  �sztelik  Dani  bácsit,  aki  most  89  éves. 
Különleges  életútja  során  rengeteget  te�  és  tesz 
mindmáig  a  Református  Egyházért  és  az  Evangé‐
liumért. 

A  múlt  év  decemberében  váratlanul  rosszul  le�,  egy 
konferencián  tarto�  beszéde  közben.  Erős  szédülés  és 
egyensúlyzavar  kínozta,  képtelen  volt  segítség  nélkül 
járni.  Hetekig  tartó  kórházi  kivizsgálás  után  orvosai 
megállapíto�ák, hogy betegsége gyógyíthatatlan. 
Ilyen  hír  hallatán  az  emberben  keserűség  és  zúgolódás 
szoko� eluralkodni, de Dani bácsi nem engede� ezeknek 
a  késztetéseknek,  helye�ük  inkább  hálát  ado�  a 
kialakult helyzetért és dicsérte az Urat.  

Karácsonykor az  igevezető által  kijelölt  részből  az  volt  a 
személyes  üzenete,  hogy meggyógyítlak!  Olyan  volt  ez, 
mint  egy  Istentől  kapo�  karácsonyi  ajándék.  Pár  hét 
múlva észreve�e, hogy szédülése fokozatosan csökkenni 
kezd,  majd  megszűnik.  Szép  lassan  elkezde�  járni  és 
nem  volt  szüksége  kapaszkodókra, mert  a  szédülése  és 
egyensúlyzavara  teljesen megszűnt. Dicsőség és hála  az 
Úrnak érte! 
   
Dani  bácsival  személyesen 
ez  év  február  13‐án  ismer‐
kedtem  meg,  a  volt  finn 
belügyminiszter  hölgy  (és  a 
keresztyén  szólásszabadság) 
melle�  szimpá�a  tünteté‐
sen, amit ő minden problé‐
ma  nélkül  végig  állt,  kezé‐
ben egy keresztet ábrázoló 
nagy  táblával.           
Ez  időtől  kezdve pedig  több 
mint  1  hónapon  keresztül 
szőlőt  és  gyümölcsfákat 
ültete� Kárpátalján,  az álta‐
la  alapíto�  gimnáziumok 
számára.  89  évesen  és  az 
orvosok  által  gyógyíthatat‐
lannak  minősíte�  betegség 
után  ez  hatalmas  teljesít‐
mény  és  tagadhatatlan 
csoda.     
             
             
Dani  bácsi  életútja  extra  érdekes,  filmbe  illő  történet, 
melyből  pár  részletet  most  megosztok.  A  fiatalabb 
korában  történt  események  leírásakor  Dani  nevet 
használok, a későbbieknél pedig Dani bácsit.

Lelkész  családba  születe�,  szülei  példás  és  nagyon  ak�v 
hívő életet éltek, rengeteget munkálkodtak a bajba juto� 
emberek  felemelése  érdekében.  A  háborús  időkben 
sokak  számára  biztosíto�ak  búvóhelyet  o�honukban,  az 
utána  következő  időszakban  pedig  egyfajta  ébredési 
központ  volt  lakásuk.  Akkortájt  nemcsak  körülö�ük, 
hanem  az  ország  több  pontján  is  lelki  ébredés  volt, 
melynek  vezetői  szinte  hetente  fordultak  meg 
o�honukban. 

Dani  a  gimnázium  elvégzése  után  orvosi  egyetemre 
szerete� volna menni, de a szülői há�ér mia� erre nem 
volt  lehetősége.  Teológiára  jelentkeze�,  de  o�  a  3. 
tanévtől  kezdve  egyre  erősebb  feszültség  keletkeze�  az 
ébredéspár�  diákok  és  az  azt  ellenző  egyházi  vezetők 
közö�. Az  akkori  püspök,  ‐  aki  országgyűlési  képviselő  is 
volt,  Budapestről  Debrecenbe  költözö�,  hogy  az  o�ani 
lelki mozgalmat  elfojtsa. Hatalmas nyomást  gyakorolt  az 
ébredéspár�akra  és  Danit  is  megfenyege�e,  hogy 
hamarosan kirúgja őt a teológiáról.     
Az  1956‐os  forradalom  hírére  Dani  azonnal  katonai 
teherautóra  ült,  hogy  segítsen  élelmiszert  szállítani 
Budapestre.  Megismerkede�  o�  a  püspök  lányával,  aki 
megkérte, hogy segítsen neki kifeszíteni édesapja hivatali 
szekrényeit és a benne lévő irathalmazt onnan eltüntetni 
(nehogy azok alapján súlyosabb ítéletet hozzon a bíróság 
ellene,  ha  győz  a  forradalom).  Miután  az  iratokat 
eltünte�ék,  a  lányt  hazavi�e  Debrecenbe  az 
édesapjához,  aki  nagyon  hálás  volt  ezért.  Többek  közö� 
egy skóciai ösztöndíjas  tanulási  lehetőséget  is biztosíto� 
számára.  Ellenségből  támogatóvá  vált,  viszont 
külügyminiszter le� és helyét  egy másik püspök ve�e át, 
aki szintén ébredésellenes volt. 
Diplomaosztás  elő�  egy  rendezvényen  elítélő  és 
megalázó  mondatokat  mondo�  az  új  püspök  két  hívő 
diákra  és  egy  debreceni  áldo�  életű  lelkészre,  mely 
mondatokra többen is ráerősíte�ek az o�lévő esperesek 
közül.  Ezek  után  Dani  szót  kért  és  védelmébe  ve�e  a 
megalázo�akat,  ami  mia�  azonnal  kirúgták  őt  a 
teológiáról és rendőrségi kihallgatásra vi�ék. Felszólalása 
mia�  nemcsak  diplomája  vesze�  el,  hanem  skóciai 
továbbtanulási  lehetősége  is.  Fájó  volt  nagyon  a 
veszteség,  de  Istentől  megerősítést  kapo�  ennek 
elviseléséhez és reményt a jövőjét illetően. 
Később lehetősége nyílt újra diplomázni, de szakdolgoza‐
tának üzenetével  ismét csak olajat öntö� a  tűzre. Arany 
János  írásai  alapján  olyan  éles,  aktuális  társadalom‐
kri�kát  fogalmazo�  meg,  hogy  azért  börtön  járt 
akkoriban.  Az  egyetem  rektora  tudva  ezt,  ellopta  és 
elrejte�e  e  szakdolgozatot,  de  így  is  komoly  ügy  le� 
belőle. Valaki már kigépelt belőle oldalakat és elju�a�a a 
rendőrségnek.    Ez  az  eset  aztán  végképp  véget  vete� 
lelkészi pályafutásának. 

Felsőfokú  angol  és  német  tudásának  köszönhetően, 
szállodai  recepciósként  dolgozo� év�zedeken  keresztül.   
Ez  idő  ala�  hatalmas  kapcsolatrendszert  építe�  ki  a 
nyuga�  és  kele�  egyházak  missziós  képviselőivel  és 
ak�vistáival.  A  nyuga�ak  Dánielen  keresztül  ju�a�ák  el 
pénzügyi  és  egyéb  támogatásaikat  a  kele�  rászorulók‐
nak,  ami  azért  nem  tűnt  fel  senkinek,  mert  a  szálloda 
leple ala� történt mindez. 
Kezdetben  csak  a  magyaroknak  közve�te�  segélyeket, 
majd az oroszok, ukránok  (és  kárpátaljaiak)  következtek. 
Aztán jö� Erdély, Albánia, Korea, Fülöp szigetek és Afrika. 
Missziós  körökben  Szabó  Dániel  neve  világhírűvé  vált, 
ezen munkák becsületes és sikeres végzése mia�.

Szabó Dani bácsi csodás
gyógyulása és életútja

Mélységből 
a magasságba
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Rendszerváltás  után  Dani  bácsit  a  Református  Egyház 
rehabilitálta, melynek  kapcsán mélységből  a magasság‐
ba  került.  Megválaszto�ák  a  Tiszáninneni  Református 
Egyházkerületek  világi  főgondnokának,  mely  �sztséget 
12 éven keresztül töltö�e be. Munkájának látványosabb 
eredményei  közé  sorolható  a  Sárospataki  Református 
Teológiai  Akadémia  és  a  Lévai  József  Református 
Gimnázium  újraindítása,  a  Károli  Gáspár  Református 
Egyetem,  a  Nemesbükki  Szereteto�hon  és  három 
kárpátaljai  gimnázium  létrehozása.  Szívügyei  közé 
tartozo�  a  cigányság  sorsának  javítása,  9  db  ilyen 
gyülekezetet alapíto�.
Mindezek  melle�  magasszintű  feladatok  sokaságát 
vállalta el: Elnöke le� a Magyar Presbiteri Szövetségnek, 
az  Alliansz  Szövetségnek,  és  a  Wycliffe  Bibliafordítók 
Egyesületének. A Magyar Reformátusok Világszövetsége 
pedig alelnökévé választo�a. 
Munkásságáért  és  tudásáért  az  Egyesült  Államokbeli 
Montreat College‐tól doktori címet, a kanadai Montreal 
Egyetemtől pedig teológiai díszdoktori címet kapo�, ami 
hatalmas �sztességet és rangot jelent. 

Az  Úr  tehát  bőségesen  kárpótolta  Dani  bácsit  az 
elszenvede�  károkért  és  megaláztatásokért.  Nagy 
kegyelem, hogy az áldások sokaságától nem szállt fejébe 
a  dicsőség,  hanem  végtelenül  alázatos  maradt  és 
rengeteget dolgozo�.   A nap 24 órájában rendelkezésre 
állt Isten munkája számára.

Rendszerváltás  után  a  3/3‐as  akták  egyházügyi  részét 
Kósa  professzor  és  csapata  nézte  át  és  rendszerezte. 
Kezébe  akadt  Dani  dossziéja  is,  ami  kb.  100  oldalnyi 
anyagot  tartalmazo�.  Csalódo�an  néze�  ezen 
irományra –  ismerve Danit, de a beleolvasás után  lá�a, 
hogy  abban  csak  és  kizárólag  a  sikertelen  beszervezési 
próbálkozások leírásai szerepelnek.  
Ennek  azonban  nagy  ára  volt!  Különféle  büntetéseket 
kelle�  elviselnie  a  beszervezések  visszautasítása  mia�. 
Volt  olyan  is,  hogy  rendőri  felügyelet  melle� 
vályogtéglát kelle� gyártania, éveken keresztül.   

Dani  bácsi  egyik  erőssége,  hogy  bosszúállás  helye� 
szeretetet  képes  tanúsítani  ellenségeivel  szemben. Már 
főgondnok  volt,  amikor meglátoga�a  egykori  püspökét, 
aki  kirúgta  őt  a  teológiáról.    Az  illető  agyvérzés  után, 
tolókocsiban  ülve  fogadta  őt  o�honában,  vélhetően 
felkészülve  a  legrosszabbakra,  de  semmi  ilyesmi  nem 
történt. Maximális �sztele�el és szerete�el beszélt vele 
Dani  bácsi,  biztosítva  őt  arról,  hogy megbocsáto�  neki 
és nincs harag, vagy ellenséges érzet benne a történtek 
mia�.  Együ�  imádkoztak  és  nagy  szerete�el  váltak  el 
egymástól.  A  volt  püspök  megölelte,  megpuszilta  Dani 

bácsit, kifejezve iránta érze� háláját. 
Érdekessége  mia�  egy  másik  hasonló  esetet  is  leírok: 
Valamelyik  év  karácsonyán egy fiatal  hölgy  jelent meg a 
szállodában,  ahol  Dani  bácsi  dolgozo�,  és  szobát  foglalt 
magának.    Irataiból  és  pár  kérdésből  kiderült,  hogy  az 
illető egy volt egyházügyi hivatalnok lánya. Mivel nagyon 
kevés  szállóvendég  volt  akkor,  így hosszas beszélgetésbe 
elegyedtek.  Többek  közö�  elmondta  a  hölgy,  hogy 
nagyon  szeretne  Finnországba  és  Hollandiába  kiutazni, 
de  nincsenek  o�  rokonai,  akiktől    meghívó  levelet 
kaphatna  (ami  feltétele  volt  akkoriban  egy  ilyen  útnak). 
Dani bácsi felajánlo�a neki segítségét ez ügyben, cserébe 
annyit  kért,  hogy  édesapjának  vigyen  el  egy  általa  írt 
karácsonyi  képeslapot,  melyben  nagy  szerete�el 
üdvözölte őt. 
Röviddel  ez  után  a  szállodában megjelentek  a  szülők  és 
megköszönték  a  feléjük,  illetve  lányuk  iránt  tanúsíto� 
szeretetet,  melyet  kicsit  sem  érdemeltek  meg.  Az  apa 
ugyanis magasbeosztású egyházügyi hivatalnokként Dani 
bácsi  bántói  és  támadói  közé  tartozo�  annakidején.   
Elmondták,  hogy  karácsony  elő�  lányukkal  csúnyán 
összevesztek,  aki  rájuk  csapta  az  ajtót  és  szállodába 
vonult. Hazatérve viszont beszámolt a szállodai recepciós 
irántuk  való  szeretéről  és  segítőkészségéről,  ami  óriási 
meglepetés és ajándék volt számukra.

Dani  bácsi  rengeteg  áldást  kapo�  szállodai  munkáján 
keresztül, melyet a következő történet is bizonyít:
A  teológián  írt  első  szakdolgozatában  egy  híres  svájci 
lelkész  igehirdetéseit  elemezte,  akit  Walther  Lüthinek 
hívtak.  Egyik  évben  magasrangú  református  delegáció 
érkeze� a szállodába Svájcból, melynek egyik tagját prof. 
Lüthinek hívták. Megkérdezte tőle Dani bácsi, hogy nem 
rokona  véltlenül  a  prófe�kus  igehirdetéseiről  híres 
Walther  Lüthinek?  Hatalmas  meglepetést  okozo�  a 
társaság számára e kérdés, ugyan is épp akkor látoga�ák 
végig  a  magyarországi  református  püspökségeket  és 
sehol  sem  érdeklődtek  az  illető  felől  (pedig  ille�  volna, 
hisz Walther Lüthi és az igehirdetései világhírűek voltak). 
A delegáció vezetőjét különösen foglalkozta�a e dolog és 
sokat  beszélgete�  Dani  bácsival,  aki  ezennel  nagyon 
visszafogo�  volt.  A  kényes  kérdésekre  csupán  kitérő 
válaszokat  ado�,  nem  akart  ismét  bonyodalmat  okozni 
sem magának, sem az egyháznak. 
A küldö�ség vezetője visszatérve hazájába megtudakolta 
Walther  Lüthitől,  ki  is  valójában  ez  a  magyar  szállodai 
portás,  aki  ilyen  jól  ismeri  és  �szteli  őt.  A  válasz 
bírtokában  meghívólevelet  és  anyagi  fedezetet  küldö� 
Dani  bácsinak,  hogy  meglátogathassa  Walther  Lüthit, 
svájci o�honában.   Csodálatos kárpótlási ajándék volt ez 
számára! 

A  rendszerváltás  után  sokat  utazo�  Dani  bácsi,  azt  is 
mondhatni:  bejárta  a  világot.  Rokoni  és  missziós 
kapcsolatain keresztül mindenfelé hívták őt prédikálni és 
bizonyságot  tenni  arról,  mily  nagy  dolgokat  is  te�  vele, 
illetve rajta keresztül az Úr. 

Dani  bácsi  életútja  számomra  olyan,  mint  egy  bibliai 
történet.  Teli  Istenért  való  áldozatvállalással  és  bőséges 
jutalommal.  Nagyon  jó,  hogy  nemcsak  sokezer  évvel 
ezelő� voltak ilyenek. 

Megyeri József
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Református nagyjaink:

Karácsony Sándor

halálának 70. évfordulójára

Karácsony Sándor Földesen születe� 1891. január 10‐én és 
1952.  február  23‐án  hunyt  el  Budapesten.  Pedagógus, 
filozófus,  író, aki a múlt század első felének legnépszerűbb 
személyiségei  közé  tartozo�,  nemcsak  országosan,  de 
nemzetközileg is ismert volt.
Édesapja  Karácsony  Zsigmond  jómódú  birtokos, 
könyvszerető,  rendkívül  művelt  ember,  édesanyja  a 
balmazújvárosi református lelkész leánya volt.
Az elemi  iskolában a kis Sándor hamar kitűnt éles eszével, 
érdeklődésével.  Ezekről  az  évekről  több művében  is  ír,  és 
megemlí�, hogy „Talán sosem le�em volna pedagógus, ha 
már  a  földesi  elemi  iskolában  két  áldo�  nevelői  lelkületű 
tanítóm nem le� volna.”
A  gimnáziumot  a  Debreceni  Református  Kollégiumban 
végezte  1902‐től  1910‐ig,  ahol  nagyon  ak�van 
tevékenykede�. Az  i�úsági gyülekezet „vigyázó presbitere” 
volt. Már akkor tudta, hogy Isten tanárnak teremte�e. Bár 
édesapja mezőgazdasági  akadémiára  akarta  küldeni,  de  ő 
ragaszkodo�  a  tanári  pályához.  A  Magyar  Királyi 
Tudományegyetem  magyar‐német  szakán  tanult,  de 
vendéghallgató  volt  Münchenben,  Bécsben,  Grazban  és 
Gen�en is.
Az  1914‐es  háborúban  a  Kelet‐Galíciai  fronton  súlyosan 
megsérült,  ami mia� egész  életében két mankóval,  illetve 
két bo�al tudo� csak járni.
1918‐ban  Pestre  került  és  a  Tavaszmező  utcai 
gimnáziumban  taníto�.  I�úsági  lapszerkesztőként  is  sokat 
dolgozo�. Doktori disszertációját „A népfőiskolai reform és 
az  alsónéposztály  lelki  alkata”  címmel  írta  és  a Debreceni 
Tudományegyetemre nyújto�a be.
1927‐ben  kezdte  meg  tudományos  munkásságát  az 
Akadémián,  a  magyar  e�mológiai  szótár  szerkesztő 
bizo�ságában.  1929.  év  májusában  a  Debreceni 
Tudományegyetem bölcsésze� karán a filozófia, pedagógia 
és a magyar nyelvészet doktorává ava�ák. 1942‐től előbb, 
mint magántanár, majd mint  kineveze�  professzor  tanít  a 
Debreceni Tudományegyetemen 1950‐ig.
1944‐től nem szerepelhete� nyílvánosan, vidéken élt, mert 
a  Gestapo  érdeklődö�  iránta, mivel  írásaiban  a  szomszéd 
népekkel  való  megbékélést  hirde�e.  1935‐ben  ezért 
rendőri felügyelet alá is helyezték.
1945  áprilisától  vállalt  újra  közéle�  szerepet,  így  pl.:  az 
Országos Köznevelési Tanács elnökségi tagja, a középiskolai 
szakosztály  elnöke,  a  Magyar  Népművelők  Tudományos 
Társasága  Pedagógiai  Szakosztály  elnöke  lesz.  Ugyanez  év 
júliusától  a  Magyar  Cserkésszövetség  �szteletbeli  elnöke 
Sík  Sándorral  együ�.  Októberben  a  Magyar  Evangéliumi 
Keresztyén  Diákszövetség  (MEKDSz)  újra  elnökévé 
választo�a.
Az  erősödő  dogma�zmus  há�érbe  szoríto�a,  az 
egyetemről  nyugdíjazták,  irodalmi  munkásságát 

lehetetlenné  te�ék.  Tisztségeiről  lemondo�.  1950 
márciusában a katedráról is lezavarták.

Karácsony Sándor elsősorban és mindenekelő� pedagógus 
volt, akitől megtanulha�uk, hogy a tanulókat szeretni kell. 
A  pedagógus  igyekezzen  belülről  is  megismerni 
tanítványát.
„Minden  gondolatunk,  minden  tervünk  azt  célozza:  hogy 
lehetne  benneteket  vidámabbá,  életrevalóbbá, 
műveltebbé, derekabbá tenni.”
„A pedagógus nem lehet elkeserede�, megtorpant ember, 
mert  a  pedagógusnak  egyetlen  karizmája  van:  a  jövőbe 
vete� hit op�mizmusa.”
A nevelés „Két emberi lélek közös funkciója: a nevelőké és 
a növendékeké.”

 Az ajtó elő� állok

Az ajtó elő� állok és zörgetek,
Arra várok, hogy bebocsáss.

A szíved ajtaján kívül nincs kilincs,
Csak rajtad áll a nagy találkozás.

Refr. Ó, hald meg hangom és válaszolj,
Nyisd meg szíved ajtaját!

Ó, hald meg hangom és válaszolj,
Hogy velem együ� vacsorálj.

Kérdezed: ‐ Ki az, aki kinn áll? ‐
Jézus vagyok, Isten Fia.

Életem adtam a bűnös emberért,
Hogy ne kelljen meghalnia.

Refr. Ó, haldd meg hangom és válaszolj...

Karl Barth:                                

Miatyánk, Ki vagy a mennyekben,

Hálát  adunk Neked  a  Te minden‐
ható  Igédért,  melyet  Jézus  által 
nekünk, embereknek közve�tesz.

Engedd  meg  nekünk,  hogy  ne 
csak  lustán  meghallgassuk  szavaidat,  hanem 
engedelmeskedni is tudjunk Igédnek.

Ne  hagyj  minket  elbukni,  vigasztalj  bennünket,  s  áraszd 
szét a békét közö�ünk.

Add,  hogy  világosság  lakozzék  a  szívünkben,  az 
o�honainkban,  a  városainkban,  az  országunkban,  s  az 
egész földön.

Te  ismered  tévelygéseinket,  a  gonoszságokat,  melyek 
minden  oldalról  oly  félelmetesen  támadnak  minket 
szűntelen.

Add,  hogy  friss  szellő  bontsa  meg  a  legsűrűbb  felhőt  is 
azoknak a fejében, akik a világot uralják, s a népek fejében 
is, kik engedik, hogy uralkodjanak rajtuk, s a közvéleményt 
formálók fejében is.

Irgalmazz  azoknak,  akik  saját,  vagy  mások  hibája  által 
tévelyegnek,  akiknek  élete  szenvedés,  s  e  földön  nem 
találnak segítőtársakra.

Mutasd meg  az  i�úság  számára  a  valódi  szabadságot,  az 
igaz  örömet,  s  engedd,  hogy  amikor  az  idősek  a  halálra 
tekintenek, azt az örök élet és feltámadás reménységével 
tegyék.

De hiszen Te vagy az Egyetlen, az Első, aki számon tartod 
szívünk szükségét és nem hagysz cserben minket.

Tekintetünkkel  Téged  követünk:  segítséget  Tőled  várunk, 
mennynek és földnek teremtője.

Ámen
                                                                                                         
(Fordíto�a: Büky Anna)

Karl Barth (1886‐1968) svájci protestáns teológus, a XX. 
századi keresztyén teológia egyik legnagyobb alakja.



Rendezni a sérelmeket

Szeretjük  az  úri  imát!  A  legtöbb  közösségi  alkalmunkon 
kihagyhatatlan…   Minden kéréskör olyan egyértelmű és 
nagyszerű.  Ezek  közül  van  egy,  aminek  beteljesítése 
feltételhez  kötö�.  – Bocsásd meg  vétkeinket, miképpen 
mi  is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!  (Mt 6,12) 
Az ámen elhangzása után pedig van még egy hangsúlyos 
figyelmeztetés, amiről soha ne feledkezünk meg!
„Mert,  ha  az  embereknek  megbocsájtjátok  vétkeiket, 
nektek  is  megbocsát  mennyei  Atyátok.  Ha  pedig  nem 
bocsátotok  meg  az  embereknek,  Atyátok  sem  bocsátja 
meg a � vétkeiteket.” (Máté 6,14‐15) 
Ez  alapján  szeretnék  a  népek  közö�  megbocsátásról 
bizonyságot tenni. 

A  80‐as  évek  közepén  a  Szilágyságból  magyar  fiatalok 
jö�ek.  A  gyülekeze�  életünket  látva  megszere�ek  és 
szolgálatra  hívtak  bennünket.  Már  készültünk  a 
látogatásra,  amikor  Istentől  figyelmeztetést  kaptam: 
nem mehetünk  át  Romániába,  ha  a  románok  felé meg 
nem bocsátás marad  a  szívünkben!  Volt mit  elengedni, 
volt  mit  megbocsátani!  Ennek,  megtörténte  után 
felszabadult szívvel indultunk el. A kapu kinyílt. 28 napot 
voltunk  odaát.  25  alkalommal,  magyarok  és  románok 
közö�,  az  ország  legkülönbözőbb  tájain  szolgálha�unk. 
Megérezték szeretetünket, mi is elfogadást és viszonzást 
kaptunk.  Isten  országára  nézve  kölcsönösen  áldássá, 
vigasztalássá  lehe�ünk.  Átéltük  azt,  amit  „csak  a 
golgotai  kereszt  ala�”  lehet.  Ahol  találkozhat,  a 
kegyelemre  szoruló  egyik  bűnös  a  másikkal.  A 
rendszerváltás  után  is  folytatódtak  a  látogatások. 
Később,  (az  első  Orbán‐kormány  idején) 
Sepsiszentgyörgy  közelében,  Illyefalván,  a  református 
konferencia  házban  sorkerült  az  első  magyar‐román 
keresztyén  megbékélési  alkalomra.  Közö�ünk  Isten 
munkálkodo�.  Nemzeteink  sok  generációs  bűnei  mia� 

kölcsönösen  tudtunk  bocsánatot  kérni  és  bocsánatot 
kapni. Ami akkor  a  keresztyének közö�  történt, hatással 
volt a két ország kapcsolatára  is. Csak a hazautazás után 
tudtuk  meg:  párhuzamosan,  ugyanazon  a  héten 
Bukarestben  a  két  ország  közö�  hivatalos  megbékélési 
tárgyalások  kezdődtek.  A  nemzetek  javára  a  békességet 
folyamatosan  ápolni,  a  megbékélés  szolgálatát  pedig 
folytatni  kell!  Minél  többen  végezzük  ezt  a  szolgálatot, 
annál több áldás származik belőle! 

Szívleljük meg és kövessük Isten tanácsát: „A megtérés és 
higgadtság  segítene  rajtatok,  a  béke  és  bizalom  erőt 
adna nektek!” (Ézsaiás 30,15/a) 
Ugyanakkor  legyünk  körültekintőek!  Mert  látjuk  az 
ellenkezőjét  is működni. „De � nem akartátok!”  (Ézsaiás 
30,15/b) Amikor nem akarunk megbocsátani egymásnak, 
elveszíthetjük  akár  az  üdvösségünket  is.  Családunkat, 
gyülekezeteinket  feldúlja  a  gonosz,  a  népekre  pedig 
pusztulás  jön.  Éppen  ezért  ne  hagyjuk  el  az  igazság,  az 
irgalmasság és a hűség útjait!

Háborús  híreket  hallunk,  menekültek  százezreit  kell 
befogadni,  miközben  a  legnagyobb  ünnepünkre 
készülünk. I� van az ideje, mint Jónás idejében a böjtnek 
és  a  bűnbánatnak!  Rendezni  személyes  és  közösségi 
sérelmeinket.  Lemondani  a  magunk  igazáról  és  abba 
hagyni  a  kölcsönös  vádaskodásokat,  amig  lehet!  Mi 
mindnyájan  eltévedtünk,  a  saját  utunkra  tértünk.  Az  Úr 
pedig  bűneinket  magára  vállalva,  mia�unk  elárulva, 
kiszolgáltato�an,  hamis  vádakkal  elítélve, 
megkorbácsolva ment a keresztre. Nem csak kortársaiért, 
de  mi  értünk  is  így  imádkozo�:  „Atyám,  bocsáss  meg 
nekik,  mert  nem  tudják,  mit  cseleszenek!”  (Lukács 
23,34.) 

Rácz Lajos
nyugalmazo� ref. lelkipásztor

 Az ajtó elő� állok

Az ajtó elő� állok és zörgetek,
Arra várok, hogy bebocsáss.

A szíved ajtaján kívül nincs kilincs,
Csak rajtad áll a nagy találkozás.

Refr. Ó, hald meg hangom és válaszolj,
Nyisd meg szíved ajtaját!

Ó, hald meg hangom és válaszolj,
Hogy velem együ� vacsorálj.

Kérdezed: ‐ Ki az, aki kinn áll? ‐
Jézus vagyok, Isten Fia.

Életem adtam a bűnös emberért,
Hogy ne kelljen meghalnia.

Refr. Ó, haldd meg hangom és válaszolj...
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Gyülekezetünk idén ősszel ünnepli 20. születésnapját!

Annyi mindenért van okunk hálát adnunk, hogy arra egy ünnepi isten�sztelet nem is lenne elég! Ezért lelkipásztorunk és 
a gyülekezet presbitériuma úgy döntö�, hogy egy egész hónapot szentelünk erre. Ezen ünnepi alkalmak sorozatának 

lesz egyik epizódja, hogy Mike Sámuel bap�sta lelkipásztor fog szolgálni közö�ünk.

Ennek az ünnepi isten�szteletnek időpontja: 2022. október 16., vasárnap 10.00 óra. 



A hi�anóráktól pedig már csak „egy lépésre van” a 
KONFIRMÁCIÓ, ahol a konfirmandusok a gyülekezet 
elő� megerősí�k elköteleze�ségüket Krisztus és egyháza 
melle� és megvallják hitüket. Két ilyen alkalomra is sor 
fog kerülni gyülekezetünkben hamarosan! A gyermekek 
konfirmációi alkalma 2022. június 6‐án, pünkösd hé�őn 
lesz, a felnő� konfirmandusoké pedig virágvasárnap, 
2022. április 10‐én. Imádkozzunk ezekért az alkalmakért 
és azért is, hogy a konfirmáció ne a sarjadó lelki 
megtapasztalások zárását, hanem éppen ellenkezőleg, 
annak kezdetét jelentse számukra!

Fiatal konfirmandusok és mentoraik:

Balogh Zsombor – Géczy Lajos
Kiss Kata Sára – Sájevicsné dr. Sápi Johanna
Tardi Léna – Fogarasiné Frits Ildikó
Szabó Máté András – Nagy Zoltán
Szíjjártó Márton – Orbán Dániel
Vincze Pál András – dr. Sápi Zoltán

Felnő� konfirmandusok és mentoraik:
Lamos Erzsébet – Fogarasi Gábor
Fülöp Máté Endre – dr. Sápi Zoltán
Orczifalvi László – Sájevicsné dr. Sápi Johanna

Erkölcstan vagy hi�an?

Ez évben is a nagycsoportos szülők többségének döntést 
kell hoznia: szeptembertől gyermekük az állami 
általános iskolában hi�an órán vagy erkölcstan órán vesz 
részt.

A választás joga a szülő kezében van. Neki kell ugyanis 
nyilatkoznia arról, hogy a következő tanévben milyen 
órára íratja a gyermekét. 

Hívő emberként egyszerűbb a döntés. Elsősorban azért, 
mert a hit‐ és erkölcstan órán Isten Igéje hangzik. A 
Szen�rás alapján hallhatják meg a gyermekek, hogy 
Isten hívogatja őket. Megismerhe�k a Bibliát a lelkész, 
vagy hitoktató segítségével, de megtapasztalják azt is, 
hogyan lesz az élő Igévé, Istennek mindennapokra szóló 
üzenetévé a számukra. 

Igaz, hogy gyakran délutánra szorulnak az órák, amikor 
játékidő van, néha termet kell keresni, vagy éppen a 
kapo� helyiség nem igazán alkalmas a tanórához. Isten 
azonban minden körülmény ellenére áldássá tudja 
formálni ezeket az alkalmakat is!

A szülőknek a�ól sem kell félni, hogy a hi�anórára járó 
gyermekek lemaradnak azokról az erkölcsi igazságokról, 
amelyeket erkölcstan órán hallanak a többiek. A hit‐ és 
erkölcstan mindezeket magában rej�, de mindezt 
Krisztus e�kája, a keresztyén életszemlélet alapján.

A döntés szabadsága ado�. A szülők többségének 
döntenie kell. Imádkozzunk azért, hogy bölcs legyen a 
választás! Hordozzuk napi imánkban a szolgála�evőket 
is, hogy valóban vonzóak legyenek a hi�anórák és 
Istennel való jó kapcsolat lehetőségét mutassák meg a 
gyermekek számára! 

(Szászi Anna lelkipásztor írása alapján)

2022 tavasz ünnepi alkalmai

ápr.10. (Virágvasárnap) 10:00 Isten�sztelet, keresztelő, felnő�  
konfirmáció

ápr.10. (Virágvasárnap) 18:00 Virágvasárnapi‐húsvé� áhitat

ápr. 14. (Nagycsütörtök) 18:00 Nagycsütörtöki áhitat

ápr. 15. (Nagypéntek) 18:00 Nagypénteki Isten�sztelet, 
Úrvacsora

ápr. 16. (Nagyszombat) 18:00 Nagyszomba� csendesség

ápr. 17. (Húsvét vasárnap) 10:00 Húsvé� Isten�sztelet, Úrvacsora
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Az újság összeállítója és kiadója: Orbán Dániel
Szerkesztő: Megyeri József
Nyomda: Aktaprint Bt.




