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Szeretteim
Körülbelül egy hónapja megírtam a hús-
véti újságunk „vezércikkét” tele op-
timizmussal, tervekkel. Bizonyságul 
mindannyiunknak, hogy milyen jó is an-
gyalföldi reformátusnak lenni. Bár ez 
utóbbi érzés nem változott, de időközben 
minden tervünk füstbe ment. Ilyenkor jo-
gos lenne a kérdés: miért hagyja ezt az 
Isten? Én azonban inkább azt kérdez-
ném: miért adja ezt az Isten? Talán ép-
pen azért, mert elhittük, hogy az életünk 
megy Isten nélkül is, elhittük, hogy a ma-
gunk erejéből megoldjuk, elhittük azt is, 
hogy mi diktálunk. Most rá kell döbben-
nünk, hogy nincs a kezünkben semmi. 
Hiába vesszük meg az összes lisztet, töm-
jük meg a hűtőinket hússal, nincs véde-
lem a vírussal szemben. Viszont ebben 
a szokatlan csendben lehetőségünk van 
beszélni az Istennel, rendezni életünket, 
meghallani az Ő halk és szelíd szavát, ami 
éppen értünk szól: „Új szívet adok nek-
tek, és új lelket adok belétek. Elveszem a
kőszívet, és hússzívet adok nektek.” (Ez 
36,26)

A fentiek bivonyságául álljanak itt egy 
olasz orvos szavai Lombardiából:
„Soha, a legsötétebb rémálmomban sem 
gondoltam, hogy valaha látni és megél-
ni fogom ezt, ami három hete történik itt 
nálunk a kórházban. Ez a szörnyűség egy-
re duzzad, és egyre megállíthatatlanabb.
Az elején csak páran jöttek, aztán már 
százával....
„Két hete még én és kollégáim is ateisták 
voltunk.
Ez volt a normális, hisz mi a tudományban 
hittünk, ezt tanultuk. A tudomány pedig 
kiiktatja Isten jelenlétét. Mindig kinevet-
tem a szüleimet, mert templomba jártak.
Kilenc napja, hogy egy 75 éves lelkipász-
tor került be hozzánk, komoly légzési 
problémákkal.

Volt nála egy Biblia és ebből olvasott a 
haldoklóknak, miközben a kezüket fogta.
Mi már pszichikailag és fizikailag is ki vol-
tunk merülve, és el voltunk keseredve, 
mégis, mikor időnk volt, leültünk és hall-
gattuk őt mi is.
Most be kell ismerjük, mint emberek elér-
tük határainkat, többet nem tudunk ten-
ni! Naponta egyre több a beteg. Ki va-
gyunk merülve, két társunk meghalt, és a 
többiek is alig állnak a lábukon.
Rájöttünk, hogy az ember tudása véges, 
és szükségünk van Istenre! Elkezdtünk 
imádkozni, amikor csak volt pár percünk. 
Hihetetlen, de megrögzött ateistaként 
oda jutottunk, hogy Istennél békére lel-
tünk! Őt kérjük, segítsen kitartani, hogy 
ápolni tudjuk a betegeket.
Tegnap meghalt az idős lelkipásztor, és 
mint soha eddig, mindannyian elkesered-
tünk. Mert neki, amíg velünk volt, sikerült 
olyan békét hoznia, amit már nem is re-
méltem, hogy megtalálunk.”

Kapaszkodjunk mi is abba békébe, és bizo-
nyosságba, amit az jelent, hogy Istenünk 
minden tragédiában és a tragédia ellené-
re velünk van! Találjuk meg feladatunkat, 
küldetésünket, és azokat, akiket ránk bí-
zott az Isten! 

Egyházközségünk szolgálatait - isten-
tisztelet, bibliaóra stb. - megtartjuk az 
interneten. Azért, hogy ez az üzenet elér-
hessen hozzátok, szeretettel kérlek ben-
neteket, kövessétek a www.frangepan.hu 
oldalon gyülekezetünk életét. Vegyetek 
részt benne, ha van javaslatotok, írjátok 
meg. Segítsetek másoknak, pl. idősebb 
családtagoknak azzal, hogy bekapcsoljá-
tok és megmutatjátok nekik, hogyan mű-
ködik a You Tube. Ti magatok családotok-
kal vasárnap üljetek oda 10 órakor a mo-
nitor elé, hogy továbbra is együtt legyünk 
részesei alkalmainknak.
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A húsvéti ünnepkör
A húsvét a legjelentősebb és egyben az egyik legrégeb-
bi keresztyén ünnepünk. A húsvéti ünnepkör hamvazó-
szerdától pünkösdvasárnapig tart. Középpontjában hús-
vétvasárnap áll, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe. 
Hamvazószerda a farsangi időszak utáni első nap és egy-
ben a húsvét ünnepét megelőző negyven napos böjt kez-
dete.

A húsvét ünnepét megelőző vasárnapon, virágvasárna-
pon, arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus szamár-
háton vonult be Jeruzsálembe, miközben a nép pálmaága-
kat lengetett és dicsőítve fogadta őt. A nagycsütörtök em-
lékezetünkbe idézi Krisztus elfogását az Olajfák-hegyén. 
Nagypéntek Jézus keresztre feszítésének és halálának a 
napja. Nagyszombaton Jézus a sírban volt, húsvétvasár-
nap pedig Jézus feltámadását ünnepeljük.

Húsvéti jelképek, szimbólumok
Húsvéti jelképeink egy része keresztyén, részben azonban 
pogány eredetű. Most a szimbólumok keresztyén tartal-
mát magyarázzuk meg.

Barka: A barkaág régi húsvéti szimbólum. Eredete a virág-
vasárnap megünnepléséhez nyúlik vissza. A barka a ma-
gyarországi éghajlati viszonyok miatt a pálma és az olajág 
szerepét vette át, amelyekkel Jézust köszöntötték jeruzsá-
lemi bevonulása során.
Bárány: A legősibb húsvéti jelkép. Az ószövetségi zsi-
dók Isten parancsára egyéves hibátlan bárányt áldoztak, 
majd annak vérével bekenték az ajtófélfát, hogy elkerül-
je őket az Úr haragja. A húsvéti bárány Jézust is jelképe-
zi. A Bibliában Krisztus előképe volt az a bárány, amelyet a 
zsidók Egyiptomból való kimenetelük alkalmával ettek, és 
amelyet nap mint nap feláldoztak a jeruzsálemi templom 
oltárán. A bárány szerepe az utóbbi időben jelentősen 
csökkent, és helyét a húsvéti sonka vette át. A mediterrán 
országokban azonban a sült bárány napjainkban is az ün-
nepi asztal elmaradhatatlan eleme. Az Újtestamentumban 
arról olvashatunk, hogy Jézus Krisztus az Isten báránya, aki 
az emberiség váltságára jött a földre, és aki az életét ál-
dozta értünk.
Nyúl: A nyúl keresztyén vonatkozása nem ismert. Germán 
eredetű, termékenységgel kapcsolatos pogány szimbó-
lum.
Tojás: A tojás keresztyén jelentéstartalmát tekintve a be-
lőle kikelő madárral a sírjából feltámadó Krisztust is jelké-
pezi. A tojás festésére leggyakrabban használt szín a piros. 
A tojások piros színe egyes feltevések szerint Krisztus vé-
rét jelképezi.
Locsolkodás: Keresztyén vonatkozásban a víz a megtisztu-
lás jelképeként értelmezhető.

KErTÉSz AdrIENN

A húsvéti ünnepkör
Az egyházi évet három részre lehet felosztani: karácsonyi, húsvéti  és pünkösdi ünnepkörre.
Mi a húsvét eredete? Miért éppen negyven napig tart a böjt? Mire emlékezünk a húsvétot megelőző jeles napokon? 
Alábbi írásunkban ezekre és további izgalmas kérdésekre keressük a választ.

Miért éppen negyven napig tart a böjt?
A Szentírásban számos alkalommal szerepel a 40-
es szám, például Jézus negyven napig böjtölt a pusz-
tában, negyven napig tartott a vízözön, negyven évig 
vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven 
napig tartózkodott a Sínai-hegyen, és Jónás próféta is 
negyven napos böjtöt hirdetett Ninivében. A böjt gya-
korlatának célja a bűnbánat, a megtisztulás és köze-
lebb kerülés Istenhez.
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A húsvét eredete, története
A húsvét héber neve a pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent. 
Eredetileg a keresztyén és a zsidó ünnep egybe is esett. A Niceai zsinat 
Kr. e. 325-ben szabályozta a keresztyén ünnepek rendjét, ekkor vált el a 
két ünnep ideje.

Mit jelent a húsvét szavunk? A magyar húsvét szó az azt megelőző idő-
szaknak, a negyven napos böjtnek a lezárulását jelzi.

Miért változó a húsvét időpontja? A húsvét a mozgó ünnepek közé tar-
tozik. A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától is függ a dátum. Húsvét 
napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint az első tavaszi 
holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22. és április 25. közé. A 
húsvét kialakulásában fontos szerepet játszik a zsidó húsvét, a pészah. 
Izrael népe e napon ünnepli megmenekülését az egyiptomi fogságból. 
Az Ótestamentumban arról olvashatunk, hogy a halál angyala lecsapott 
az egyiptomiakra, a zsidók ajtófélfája azonban frissen leölt bárány véré-
vel volt bekenve, így az ő házukat elkerülte.

Mi jut az embereknek eszébe 
húsvétról?
Ha egy kis közvélemény kutatást tartanánk, és megkér-
deznénk néhány gyermeket, fiatalt és felnőttet, mit jelent 
számukra a húsvét, talán nem azt a választ kapnánk, ami 
nekünk, templomba járó, hívő embereknek legelőször 
eszünkbe jut.

Bizony volnának gyermekek, akik nagy élménnyel sorol-
nák, hogy hány csokinyulat, tojást és mennyi pénzt gyűj-
töttek, s hogy mi volt az a mókás locsolóvers, amit el-
mondtak. Mások az ünnepi szokásokról úgy beszélnének, 
mint kötelező, illendő körökről, amit idén is meg kell ten-
ni: a háziasszonynak sütni-főzni kell a vendégekre, a férfi-
nak el kell menni locsolkodni legalább a legközelebbi ro-
konokhoz, nehogy valakit megbántsanak. S ott lennének 
azok is a közvéleménykutatásban, akiknek magányukban 
vagy az elidegenedett élet miatt már ezek a szokások is hi-
ányoznának az életükből. Mások meg örömmel számolná-

nak be arról, hogy wellness-ezni vagy kirándulni mennek 
az ünnep alatt, hogy kihasználják a szabadidőt és nyugal-
masan töltsék el ezeket a napokat.

Valójában mindegyik válasz, legyen az lelkes, vidám, szo-
morú vagy érdektelen, elsiklik az ünnep valódi lényege fe-
lett. Természetesen nem ellenezzük a húsvéti népi hagyo-
mányokat, de mindezek megtartása mellett tudnunk kell, 
hogy húsvétkor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, 
aki az életét áldozta azért, hogy nekünk, akik benne hi-
szünk, bűnbocsánatunk és örök életünk legyen.

Mi ezt hívő keresztyénekként tudjuk, de missziói felada-
tunk, hogy tudassuk a világgal is, azokkal, akiknek fogal-
muk sincs, hogy mit ünneplünk húsvétkor, hogy mit jelent 
számunkra ez az ünnep. Beszéljünk arról, mi a húsvét va-
lódi lényege, amit mindenkinek tudnia kellene. Hirdessük 
ezt az örömhírt annak reményében, hogy valakinek ez 
nem csak új ismeretté válik majd az életében, hanem gyö-
keret ereszt a szívében, s felébreszti a hitet ebben az örök-
kévaló reménységben.

Húsvéti gondolatok
„Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz én-
bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?”  (Jn 11, 25-26)

Sokan kutatják vagy remélik, hogy lesz valamilyen elixír, tudományos felfedezés, különleges növényi kivonat, genetikai 
kutatás, vagy bármi, ami megoldást jelent a halál elkerülésére, és örök életet ad. Valójában amíg emberi megoldások-
ban bízunk, becsapjuk magunkat, mert elfordul a figyelmünk arról, hogy Jézus Krisztusban Isten már megadta nekünk az 
örök élet lehetőségét.

Életünk során többször is szembe kell néznünk a halállal. Mint ahogyan Mária és Márta is elveszítette a testvérét, Lázárt, 
mi is elveszíthetjük szeretteinket. Félünk a haláltól és attól a fájdalomtól, ami azzal jár. Jézus azonban feltámasztottaLázárt, 
mégpedig azért, hogy ez is bizonyítéka legyen annak, hogy van örök élet, de csakis annak, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus 
Isten Fia.  uuu 
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Mi lenne, ha...?

Nincs ember, aki elrontott dolgai után ne tudta volna 
pontosan, mit kellett volna másként csinálni. S bár tud-
ja, mégis folytatja az évődést, s eljuthat arra a szintre, 
hogy azon töri a fejét, mit kellett volna valaki MÁSNAK 
másként csinálni. Innen már csak egy hajszál választ el 
attól, hogy tulajdonképpen teremthette volna Isten a 
világot bűn nélkülinek. Vagy legalább kísértés nélkü-
linek. Esetleg Sátán nélkülinek. Miért ne létezhetne a 
harmóniának az a szépsége, amelyben a diszharmónia 
teljesen ismeretlen fogalom, s a szépséget a csúfság hí-
ján, és nem annak tükrében ismerjük és értékeljük. A 
világot azonban Isten olyannak teremtette, amelyben 
az ember szabad, a Sátán jelen van, a kísértés édes, és 
a döntéseinknek következménye van, azokkal meg leg-
többször szembesülnünk kell.

Mi lenne, ha megtanulnánk azzal kezdeni valamit, amit 
Isten elénk adott? Az okos ember felméri a környezetét, 
a benne uralkodó szabályokat, és megpróbál úgy élni, 
hogy az a legértékesebb legyen, és az Úr akarata is ér-
vényesüljön. Bölcs emberként tisztában vagyunk vele, 
hogy a világot nem lehet visszavinni, és kérni helyet-
te egy másikat (a 2.0-ás változat a feltámadás után vár 
ránk), s az alkotót sem lehet azzal vádolni, hogy nem 
volt mindenre kiterjedő figyelme a teremtéskor.
Első állítás: a pálya nem kezdőknek való, és nem köny-
nyű. Második állítás: a pálya bárhonnan nézzük 
megfuthatatlan(nak tűnik). Emberi nézőpontból nincs 
megoldás. Harmadik állítás: Isten nem azért találta ki, 

KOrOKNAI-TEGEz FErENc

Magyarázatok a Heidelbergi Kátéhoz 
4. úrnapja

„Nem igazságtalanul bánik-é Isten az emberrel, hogy olyat kíván tőle az Ő törvényében, amit képtelen megtenni?” 
(Heidelbergi Káté, kiadás éve: 1563, szerzők: Olevianus Caspar (27) és Ursinus Zacharias (29)

„Félek azonban, hogy a miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is 
megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől.” (2 Korintus 11:3)

hogy a mi pusztításunkban és pusztulásunkban gyö-
nyörködjön. Negyedik állítás: Isten nem mondta, hogy 
egyedül kell próbálkoznunk, sőt állandó jelenlétét ígér-
te. Ötödik állítás: Nem az hal meg, aki nem tudja meg-
futni a pályát, hanem az, aki mindenáron egyedül akar-
ja.

Az, aki Istentől kapott feladatának megélését az Istennel 
való interakcióban képzeli, tervezi és végzi el, viszony-
lag hamar észreveszi, hogy a fontos, értelmes, hasznos 
és (tapasztalat szerint) betarthatatlannak tűnő törvé-
nyek mellett a Teremtő elhelyezett három könnyítést: 
1) Kérhetünk segítséget a „közönségtől”, hiszen gyü-
lekezeti tagok tömege áll rendelkezésre, akik mind ta-
pasztalattal, mind közbenjáró imádsággal támogathat-
ják futásunkat. 2) Kérhetünk „telefonos” segítséget. 
Nem a világ legokosabb emberét megkérdezve, hanem 
magát a Teremtőt és a szabályok alkotóját megszólít-
va (imádságban). 3) És ha egyik sem megy, akkor ma-
rad a teljes bűnbánat, amire az irgalmas Isten (tévés 
showműsoroktól eltérően) nem megfelezi bűneinket, 
hanem Krisztusban teljesen eltörli azokat.

Isten elvárásai a MI erőnket meghaladják. de nem ha-
ladják meg az övét. Kezdd hát bűnbánattal a neki való 
engedelmességet!
 Megváltott emberként tehát nem vagy nyomorult, leg-
feljebb az engedetlenség híján nyomorultul érezheted 
magad.

uuu Jézus azért jött el ebbe a világba, hogy megváltson minket, tehát aki benne hisz, annak már most bűnbocsána-
ta és örök élete van. Ezt ünnepeljük húsvétkor, a keresztyénség legnagyobb ünnepén, ami nem más, mint Isten végtelen 
szeretetének ünnepe. Hiszen Ő vállalta, hogy közénk jöjjön, emberré legyen, értünk szenvedjen és meghaljon, hogy min-
den érdemtelenségünk ellenére is megmentsen minket. 

Hálából ezért szenteljük neki az életünket. Legyen Ő a vigasztalásunk és reménységünk, tudva azt, hogy aki benne hisz, 
annak a halála nem a véget jelenti, hanem átmenetelt az örök életbe.
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Gyülekezeti újságunk előző számában szerepelt egy rö-
vid bemutatkozás, amelyből megtudhattuk, hogy a 
Tolna megyei Pálfán éltél, és közel másfél évtizedig ott 
vettél részt a gyülekezet életében. Ott is születtél?

Karácsonykor édesanyám látogatóba ment a nagyma-
mához Kecskemétre, ezért ott születtem meg a gombó-
cos káposzta kíséretében 26-án. Gyerekkoromban jó pár 
helyen laktunk, de alapvetően Pálfa 
mindig is egy „biztos bázis” maradt a 
család számára, nem csak az ott élő 
rokonok miatt, hanem a hely szép-
sége, nyugodtsága, őrültsége mi-
att is. Szüleim tanulatlan, vallástalan 
emberek v       oltak. Édesapám ju-
hász volt, édesanyám otthon töltöt-
te napjait. Édesapám negyedikes ko-
romban kilépett az életünkből, egy 
napon elment, és soha többet nem 
láttam. Ezek után édesanyám össze-
omlott és sajnos ő sem tudta meg-
szakítani a transzgenerációs öröksé-
gét, az alkoholizmust. Ezért nagyon 
nehéz gyerekkorom volt. Hetedikes 
koromban nevelőotthonba kerül-
tem testvéremmel együtt. Mindezt 
azért, hogy meglegyen a lehetőségünk a tanulásra, válto-
zásra, ahogy akkor mondták a tanárok: „Legyen belőletek 
valami”.
Édesanyám Pálfán él ma is, jelenleg testvérem vigyáz rá. 
Édesapám meghalt 2004-ben. 

Mesélj nekünk egy kicsit Pálfáról! Hogyan írnád le, mu-
tatnád be a települést, a környéket? Milyen vidéket, vi-
lágot kell magunk elé képzelnünk?

Pálfa kb. 1500 fővel, három templommal, iskolá-
val, rendelkező kis falucska. Budapesthez képest egy kü-
lön világ, friss életet adó levegő, csodálatos természet, 
tisztaság, Sió, Öreg-hegy (szőlővel, kertekkel, pincékkel). 
Lelassult, nyugodtabb élet. Olyan hely, ahol az emberek-
nek van idejük megállni, hogy beszélgessenek, nevesse-
nek egy jót egymással. 

Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel? Mennyire volt 
jellemző a családodban, környezetedben a hit, a temp-
lomba járás?

családomban nem volt jellemző a templomba járás, 
nem tudtam én semmit Istenről, csak azt, amit gyerek-

dr. LINdNEr GYuLA

Interjú Barczi Julianna hitoktatóval (1. rész)

ként hallottam anyukámtól, hogy azért vagyunk olyan sze-
gények, mert Jézus ott tette le a keresztet a házunk előtt. 
Ezért nagyon haragudtam ám Jézusra, mindig arra gon-
doltam, nem tudta volna egy kicsit arrébb vinni, mondjuk 
csak egy házzal arrébb, a szomszédhoz.

Aztán telt múlt az idő, 2004-ben már kétéves volt a lá-
nyom, Julcsi. Addigra már elvégeztem a szakács szakmát, 

s azt gondoltam jó lenne egy érett-
ségi is. Ezért elhatároztam, hogy be-
iratkozom levelezős képzésre. Ott 
angolt kellett tanulni, ezért angolta-
nárt kerestem, amit meg is találtam 
a helyi lelkész személyében. Görgey 
Eti volt az, aki elindított a hit útján, 
így rajta keresztül kerültem kapcso-
latba Istennel. ugyanis ő meglátta 
bennem azt, aki lehetek, az iskoláim 
alatt végig ő támogatott, bízott ben-
nem. Amire nagy szükségem volt, 
mert munka, gyerek mellett tanul-
ni (4 év érettségi, 3 év főiskola, 2 év 
egyetem) őrület. Nem hittem volna, 
hogy meg tudom csinálni. Neki na-
gyon sokat köszönhetek. Útközben 
munkatársak és barátnők is lettünk. 

Nagy tanítást adott, egész életre szólót. Ha ránézel vala-
kire, ne csak a szerencsétlenségét lásd, hanem az értéke-
it is, aki lehetne. Nézz rá egy gyerekre és lásd, mi lehet!

Pálfán milyen volt a református gyülekezeti élet? Ha jól 
tudom a falu alapvetően katolikus.

Pálfán a református gyülekezet kis létszámmal van je-
len. Jelenleg 54 egyházfenntartó van. Állandó küzdelmet 
jelentett a fennmaradás. Nagyon sokat dolgoztunk ennek 
érdekében. Mondhatom, hogy a Pálfai református paró-
kián olyan élet folyt, ami nem volt hétköznapi. 100 isko-
lás gyerekből 70 a református hittanra járt. Bibliaórák, ifik, 
alpha kurzusok, gitárórák, gyerekmegőrzés, versenyek 
rendezése, és mindezek mellett, még Isten is ott volt :).  
A ház falára ki volt írva: NEM VAGY EGYEdÜL. A parókiá-
ra mindig jöttek a gyerekek (a kis iskola mellett volt). Volt, 
aki csak úgy beugrott, volt, aki sírva, panaszosan, volt, aki 
éhesen. Mindenki kapott ott valamit, sok mindenki ott-
honnak tudta mondani. Bár nehéz volt, mégis életem 
egyik legszebb időszaka volt ez. Köszönöm ezt Istennek.

 Folytatása követlezik –2020/2.



Esténként, vándorutamról hazatérve kis zsákfalumba, ki-
töltök egy pohár bort, megtömöm a pipám, meggyújtom 
a mécsest égi és földi szeretteinkért, leteszem a kalapom. 

Elszámolok magammal, a feleségemmel és a Produceremmel, fel-
nézve a csillagos égre:

– Köszönöm, Teremtőm ragyogóan hatalmas égboltodat, a szelek-
kel futó felhőidet, minden szerettemet égen és földön. Köszönöm, 
Uram, útmutató és oltalmazó szeretetedet, és bocsásd meg gon-
dolattal, szóval és gondatlan cselekedettel elkövetett vétkeimet. 
A Te nevedben kérek bocsánatot mindazoktól, akik miattam kárt 
szenvedtek.

Kérlek, küldd Szentlelkedet, hogy a hibaszázalékomat csökkent-
hessem, hogy akivel, amivel találkozom, annak épülésére szolgál-
jak, és ne rombolására.

Köszönöm és továbbra is kérem magam és égi-földi Szeretteim 
számára oltalmazó, útmutató szeretetedet, vándorutunkon!

Adj békés éjszakát, derűs ébredést, hogy reggel ne ellenségként, 
ellenfélként, hanem útitársként indulhassak és érkezhessem haza.

Mindezeket azért neked köszönöm Uram, és tőled kérem bocsána-
todat, útmutató Szentlelkedet, mert szerencsére tiéd az ország, a 
hatalom és a dicsőség mindörökké! Ámen.

Az írás megjelent döbrentey Ildikó – Levente Péter: Őrangyalok 
személyi igazolvánnyal című kötetében 

(Harmat –  Luther –  Ekhó Kiadók 2014.)
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Naplótöredékek
A világméretű koronavírusjárvány hitünk, em-
berségünk próbája is. Olyan lelki út, amelyen 
fontos, életformáló tapasztalatokra tehetünk 
szert, és növekedhetünk a szeretetben Isten és 
embertársaink iránt.  
Egymás hite által épülünk. Erőt, bátorítást, ins-
pirációt meríthetünk mások gondolataiból.

Vannak, akik most távol szorultak a szeret-
teiktől. Vagy esélyes, hogy elveszítik a munká-
jukat, megélhetésüket. Akik hirtelen a kietlen-
ben találják magukat. Mondjuk a karanténban: 
akár nem is csak otthon, hanem a kórházban, 
ahol semmi sem komfortos, barátságos és ta-
lán még kézzelfoghatóbb a súlya a járványhely-
zetnek, az élet-halál kérdésnek. Talán te is épp 
azt éled át, hogy a kietlenben vagy, nem látod, 
hogyan tovább.

Van-e benned vád, harag? Hívő neveltetéssel 
néha túl hamar, néha még a belátás és felis-
merés előtt moderáljuk a negatív érzelmeket. 
Pedig segít az önismeretben, sőt, a hatástalaní-
tásban is, ha felismerjük magunkban ezeket.

(Felfelé nyitva blog, március 20.)

Két dolog történhet velünk, emberekkel, 
ahogyan növekedni fog a megbetegedések szá-
ma.Vagy megtanuljuk egymást szeretni és elfo-
gadni gyarlóságainkkal együtt, vagy bűnbakokat 
keresve még jobban elfordulunk és elhidegü-
lünk egymástól. Egyszerűen lefordítva: együtt-
érzést, barátságot és elfogadást látunk majd 
egymás szemében, vagy félelmet, gyanakvást 
és megvetést. Azt hiszem, most még időben 
vagyunk ahhoz, hogy eldöntsük, minek adunk 
helyet a szívünkben...

(Hajdú Ferenc református lelkipásztor 
 március 19.)

Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, 
akiknek karanténban kell lenniük, magányo-
sak és senkit nem tudnak átölelni. Töltsd el szí-
vünket békéddel. Ne engedd, hogy elfelejtsük, 
hogy az életünk ajándék. Hogy csak Te vagy 
örök. Tégy minket hálássá mindazért, amit krí-
zisek nélkül olyan könnyen figyelmen kívül ha-
gyunk.

(a 777blog.hu imaláncának imádságából) uuu
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• most vissza kell vonulni, most az dezertál, aki védtelenül flangál a fronton, s nem tart hadrendet
• most vissza kell húzódni haza, a kényszerből előnyt formálni; lám, mennyit mondogattuk, nincs időm az asztalhoz ülni, 

gyermekeimmel foglalkozni, s amúgy módjával, ráérősen szeretni az enyéimet
• most vissza kell foglalni otthonunk üresen hagyott tereit, és betölteni jókedvvel a szorongások közepette is
• most vissza kell adni a munka tisztességét és becsületes számvetést készíteni, van rá mód
• most vissza kell adni a bizalmat azoknak, akikre felelősséget terheltünk, döntéshozóknak, orvosoknak, ápolóknak, 

rendfenntartóknak
• most vissza kell fordulni a valósághoz és letenni a ficamos ábrándokat
• most vissza kell adni a természetnek az elorzott hatalmát
• most vissza kell találni a lemondás gazdagságához
• most vissza kell adni az életnek reményt 
• most vissza kell adni a gondviselésnek az erőt,
• most vissza kell adni magunkat teljesen Istennek

(Bogárdi Szabó István református püspök Facebook-oldaláról, március 20.)

KLÉrI-czAKÓ SzILVIA

Bibliai helyszínek - Kármel-hegy
Kedves Testvérek! A következő helyszín, amiről beszélni szeretnék: a Kármel-hegy

Az Izráel északi részén elhelyezkedő tengerparti hegyvo-
nulatot nevezik Kármel-hegynek. A Kármel-hegyet gyü-
mölcsöskertnek vagy Illés hegyének is hívják.
Az első helytálló elnevezés, ugyanis a hegy talaja nagyon 
gazdag ásványokban, ezért alkalmas a meleget igénylő 
növények termesztésére. A szükséges nedves levegőt a 
mellette levő tengerből kapja.
Az Illés-hegy név Illés prófétához kapcsolódik, aki ezen a 
hegyen hívta segítségül Istent. Akkoriban Izrael elfordult 
Istentől és Baal-nak mutattak be áldozatot és őt tartották 
istenüknek. Hogy újra visszavezesse őket a hitükhöz, Isten 
évekig tartó szárazsággal sújtotta azt a területet, majd el-
küldte Illés prófétát, hogy a segítségével csodát cseleked-
jen, és bebizonyítsa népének, nincs rajta kívül más Isten.
Isten azt akarta, hogy a nép válasszon. Ezért Illés kihívta 
Baal papjait, hogy egy próbán keresztül bizonyítsák, Baal 
az egyetlen. A kihívás a következő volt: áldozatként egy 
bikát kellett levágniuk, rátenni az oltárra, és az győz, aki-
nek az istene lángra lobbantja az áldozatot és a hasábo-
kat. Baal papjai egész nap imádkoztak, táncoltak, de nem 
sikerült Baal-lal meggyújtatni az oltárt. Ekkor Illés újjáépí-
tette Isten lerombolt oltárát, és elhelyezte rajta az áldoza-
ti bikát. Hogy biztosítsa, tényleg Isten gyújtja meg a lán-
got, több vödör vízzel lelocsoltatta az állatot és a hasábo-
kat. Majd így imádkozott Istenhez: „Felelj nekem, uram, 
felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az Úr vagy 
az Isten, és te fordítsd vissza a szívüket!” (1Kir 18:37).

Hatalmas láng csapott le az oltárra szénné égetve az ál-
dozatot és a körülötte lévő hasábokat. Ekkor leborultak az 
ottlévők és ezt mondták:” Az Úr az Isten, az Úr az Isten!” 
Isten ezután nem sokkal áztató esőt küldött az ország ki-
száradt földjére.
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BOdÓ JÁNOS

Keresztények a világ más tájain – Afrika 2. 
Az afrikai kontinensen zaj-
ló keresztényüldözés azt kö-
vetően került ismét az ér-
deklődés fókuszába, amikor 
nemrégiben a nigeri diffa 
városában a helyi kereszté-
nyek a Boko Haram neveze-
tű terrorszervezettől azt az 
ultimátumot kapták, hogy 
három napjuk van elhagy-
ni a települést, különben vé-
geznek velük. Pár nappal ké-
sőbb egyetlen keresztény 
sem volt már a városban. A 
Burkina-Fasó-i Arbinda vá-
rosában a helyi muszlim 
többség 82 lelkészt, 1152 keresztény hívőt és 151 csalá-
dot üldözött el az elmúlt időszakban. Ezzel párhuzamosan 
mára Nigéria a keresztények elleni háború övezete lett. 
A keresztények elleni támadások egyre durvábbak és ag-
resszívebbek Nigériában, mivel a teljes iszlamizáció a cél, 
aminek az lesz a vége, hogy Nyugat-Afrikából teljesen el-
űzik majd a keresztényeket.

 A legjobb példa erre Algéria, ahol mára a teljes lakosság 
99,9 százaléka muszlim hitű lett, és őshonos keresztények 
nincsenek. Mindez azért is szimbolikus, mivel ezen a te-
rületen élt és működött Szent Ágoston, a kereszténység 
egyik legbefolyásosabb filozófusa, szinte az egész közép-
kor ideológiája belőle táplálkozott. 

 Az elmúlt tíz évben a Boko Haram nigériai szélsőséges 
iszlamista terrorszervezet ezernél is több keresztény temp-
lomot és egyéb intézményt pusztított el. Az újjáépíté-
sek lassan haladnak, miközben újabb muszlim-keresztény 
konfliktusok tizedelik a hívőket, akiket már a kormány sem 
képes megvédeni. Az egyik legtöbbet szenvedett keresz-
tény közösség a Felebarátok Egyháza volt ebben a tíz év-
ben, összesen 1125 templomukat és más intézményüket 
semmisítették meg a terroristák. A Felebarátok Egyháza 
már a ‚60-as évektől kezdve folytat missziót az országban, 
összesen 50 bölcsődét és 17 általános iskolát tartanak 
fenn, a tagok száma pedig 160 ezer körül mozog. Helyileg 
leginkább az északkeleti területeken tevékenykednek, 
pontosan ott, ahol a Boko Haramot is létrehozták, és ahol 
a legerősebb.
Idén januárban több mint ezer szélsőséges iszlamista tá-
madott meg egy kis faluban egy templomot az egyiptomi 
Al-Mina tartományban. A településen a kopt egyház egy 

kis ingatlannal rendelke-
zik, ahova közel ezer kopt 
keresztény jár a vasárnapi 
misékre. A szélsőségesek 
kövekkel kezdték dobálni a 
templomot, miközben ke-
resztények elleni uszításo-
kat kiabáltak. A hatóságok 
a helyszínre vonultak, de 
nem avatkoztak közbe. A 
pap bezárta a templomot, 
majd elmenekült a hely-
színről. Egyiptomban tör-
tént az a szörnyű eset is, 
amikor ismeretlen fegyve-
resek nyitottak tüzet egy 

kisbuszra, amely keresztény híveket szállított az észak-
egyiptomi Minja tartományban a Szent Sámuel-kolostor 
felé. A támadók kifejezetten a keresztényeket célozták.

 Az afrikai keresztényüldözés azonban a következő évtize-
dekben mindenképpen erősödni fog. A legfrissebb előre-
jelzések szerint 2050-re a világ keresztényeinek 38 száza-
léka a szubszaharai régióban fog élni. Ezzel párhuzamo-
san azonban a muszlimok száma is jelentősen emelkedik 
a térségben, ami az iszlám szélsőségesek legjelentősebb 
központja a Közel-Kelet mellett. A demográfiai folyamato-
kat figyelve egyértelműen látszik, hogy a feszültségek csak 
növekedni fognak a következő évtizedekben. Többek kö-
zött például Egyiptom és Nigéria azok az országok, ahol 
a szélsőséges keresztényellenes akciók célja a keresztény-
ség teljes, még nyomaiban is létező jelenlétének az eltün-
tetése.

 Az előrejelzések szerint – amelyek a rohamosan növekvő 
afrikai populációt is számba veszik – a kereszténység köz-
pontja a század közepére a fekete kontinensre helyeződ-
het, ahol már ma is a legtöbb a gyakorló keresztény. Az 
utóbbi évtizedekben egyébként Afrika első számú vallásá-
vá vált a krisztusi hit: míg 1900-ban a kontinens 133 millió 
lakosa közül csupán tízmillió volt keresztény, 2012-ben az 
egymilliárdra nőtt afrikai populáció csaknem felét tette ki 
ez a vallási csoport. Amennyiben a következő tíz évben is 
folytatódik a trend, hamarosan az afrikaiak adják a keresz-
tények legnagyobb részét. Ennek az adatnak komoly tör-
ténelmi, kulturális és politikai jelentősége is van. Már ma 
több gyakorló keresztény él Afrikában, mint Európában, 
és hosszú távon ez nemcsak Afrikát fogja megváltoztatni, 
hanem a kereszténységet is.


