
Gyermekkorom emlé-
keiben lapozok, miköz-
ben húsvétra készülök.  

Akkoriban még másként 
ünnepeltünk. Még volt i-
dőnk egymásra, nyugodt 
készülődésre. A húsvéti 
ünnep mindig különleges 
volt.  

Emlékszem az egyik 
alkalomra, még nem vol-
tam tíz éves. Április ele-
jére esett az ünnep, mint 
ez évben is. Már nagyon 
szép idő volt. A földek 
felszáradtak és mi gye-
rekek nagyokat fut-
károztunk, és élveztük a 
szabadságot. Ráadásul 
az iskolában is szünet 
volt egy pár napig. Olyan 
jól esett végre a friss 
tavaszi levegőn kint len-
ni. 

Aztán eljött a húsvét 
reggele. Készültünk ima-
házba, ami tőlünk alig 
ötpercnyi távolságra volt. 
Az út közepén a kerék-
nyomokban még sár volt 
és én véletlenül bele-
csúsztam az egyikbe. A 
szépen kipucolt cipőmet 
összekentem. Igyekez-
tem én az imaház udva-
rán a fűben letisztítani, 
de megmaradt a nyoma, 
nem sikerült tökéletesen. 
Olyan rosszul éreztem 

magam egész délelőtt, 
hogy nem is tudtam oda-
figyelni. Pedig énekelte a 
gyülekezet, hogy „Fek-
szik sírkő alatt…” és én 
különösen szerettem ezt 
az éneket. Hazafelé az-
tán megfogadtam, hogy 
máskor figyelmesebb le-
szek.  

Másnap délutánjára 
vártuk a lelkipászto-
runkat. Mivel nagy kör-
zetben éltünk, ritkán 
jutott el hozzánk. Amikor 
jött, az mindig különleges 
alkalom volt, hisz mindig 
nálunk állt meg először, 
mivel mi laktunk a legkö-
zelebb a főúthoz. Aztán 
meg jöttek a gyerekei is, 
akikkel olyan jó volt e-
gyütt játszani. Ők is él-
vezték, hogy kiszabadul-
hatnak a szabadba a vá-
rosi paneléletből. Ezek 
az együttlétek különös 
hatással voltak rám. Lel-
kipásztorunk szolgálatai-
ból néha ma is felcsendül 
bennem egy-egy gondo-
lat. Alázattal, de nagy 
odaszánással vállalta a 
szolgálatot élete végéig. 

Most ünnepre készülök. 
Már nem gyermekfejjel 
látom az ünnepet, és é-
lem át annak jelentését 
sem. Szolgálatra készü-
lök én magam is. Évről-

évre megelevenedik 
előttem is az ünnep. 
Krisztus szenvedése, a 
Golgotai események sze-
mélyessé válnak, hisz 
megértettem, hogy min-
dez értem történt. Így az 
ünnep teljesebbé válik. 

Készülünk mindany-
nyian, de hogyan? Sok 
elfoglaltságunkban vajon 
jut időnk elcsendesedni? 
Csak rohanás, vagy van 
valami más is az 
ünnepben számunkra?  

Legyen áldott ünnep-
lésünk, melyben a fő 
helyet az Isten Fia kapja. 

 
„Isten azonban abban 

mutatta meg rajtunk a 
szeretetét, hogy Krisz-

tus már akkor meghalt 
értünk, amikor bű-
nösök voltunk.” 

(Róma 5: 8) 
tz 
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Az ünnepre készülve, 
többeket megkérdeztünk, 
hogy mit jelent számukra 
ez ünnepkör. Ki hogyan 
készül rá? Lássuk most a 
válaszokat: 

Ficsor Endre és Mónika 
(missziómunkás) 

Olvastunk egy kislányról, 
aki azt mesélte az anyuká-
jának: 

- Ma Jézus szenvedés-
történetéről tanultunk, és 
mindenki sírt, csak én nem. 

Amikor az édesanyja 
faggatta, a következőt vá-
laszolta:  

- Én már sokszor hallottam 
ezt. 

Vajon mi is ilyen lelkülettel 
éljük át a közelgő ünnepet? 

Tegnap este arról a 
történetről beszélgettünk, 
amikor a bűnös nő megkeni 
Jézus lábát: „…neki sok 
bűne bocsáttatott meg, hi-
szen nagyon szeretett. Aki-
nek pedig kevés bocsáttatik 
meg, kevésbé szeret.” (Lk 
7,47)  

Úgy tudjuk az ünnepet 
igazán átélni, az Úr Jézus 
felé szeretetünket kifejezni, 
ha bűnbánatunk teljes, és 
„sok” bocsáttatik meg 
nekünk. Engedjük, hogy 
Szentlelke által elvégezze 
a szívünkben a „tavaszi 
nagytakarítást”!  

Hála az Úr Jézusnak, hogy 
kereszthalála árán a 
bűneinket megvallhatjuk és 
elhagyhatjuk az Ő segít-
ségével! 

Dani Csaba (baptista lelki-
pásztor)  

Számomra a nagypéntek 
és a feltámadás ünnepe az 
események pontos, idő-
rendi átélését jelenti. Min-

dig megragadott, hogy az 
evangéliumok mennyire 
részletes, szinte óra, perc 
pontossággal tudósítanak 
az Úr szenvedéséről, ha-
láláról és feltámadásáról. 
Ilyenkor Urunkkal lélekben 
újból végig megyünk az 
eseményeken.  

A nagypénteki énekek 
szívet szaggató fájdalmas-
sága sokat segít a mély 
átélésben. A húsvéti éne-
keink szintén ilyenek. Igen 
sajnálnám, ha ezek az 
énekek kikopnának az 
éneklésünkből. A csúcs 
mindig a "Feltámadt Hős, ó 
dics neked..." és az "El a 
követ, Jézus él...". Az újra 
élt események mindig meg-
erősítenek abban, hogy jó 
oldalon állok, és jó irányba 
megyek testvéreimmel e-
gyütt.  

Varga László (baptista 
lelkipásztor)  

Sokszor úgy érzem, hogy a 
képkerethez akarunk fest-
ményt választani… Megvan 
a húsvét „kerete”: sonka, 
tojás, locsolás, nyúl, csibe 
és pihenés… és ebbe a 
keretbe szeretnénk (több-
kevesebb sikerrel) belegyö-
möszölni Jézus Krisztust… 

Hiszem, hogy a húsvét, az 
ünnepek ünnepe, ami a 
megváltásról és Urunk fel-
támadásáról szól! Jézus 
Krisztus kell, hogy legyen 
az ünnep középpontjában, 
és Őhozzá kellene válasz-
tani a megfelelő keretet… 

Húsvét ünnepe Isten szere-
tetéről szól, hogy annyira 
szeret bennünket, hogy 
elküldte egyszülött Fiát, 
hogy megszabadítson bű-
neink következményétől, az 
örök haláltól. Krisztus fel-
ajánlja nekünk a megmene-
külést, de nekünk kell dön-
teni, hogy elfogadjuk-e ezt 

az ajándékot. „Mert áron 
vétettetek meg: dicsőítsé-
tek tehát Istent testetek-
ben.” /1Korinthus 6:20/ 

Jézus feltámadt és él!  

Nem maradhatott a halál 
fogságában, mert nem tart-
hatta fogva Őt a halál, mi-
vel nem volt benne semmi 
bűn. Húsvétkor megerősít-
hetjük az élő Úrral való 
kapcsolatunkat. Különleges 
alkalom a vele való ben-
sőséges közösség gyakor-
lására. Ő biztosan erre vá-
gyik:  

„Íme, az ajtó előtt állok, és 

zörgetek: ha valaki meg-
hallja a hangomat, és ki-
nyitja az ajtót, bemegyek 
ahhoz, és vele vacsorálok, 
ő pedig énvelem.” 

/Jelenések könyve 3:20/ 

Horváth Gábor (az őske-
resztyén gyülekezet lelki-
pásztora) 

Húsvét… Győzelmes üze-
net! A bűn, a halál nem 
uralkodik többé az embe-
ren, mert Jézus Krisztus 
legyőzte a Golgotán! Mivel 
Őbenne nem volt bűn, így a 
halál nem diadalmaskod-
hatott rajta! Feltámadá-
sával utat nyitott az életre 
azoknak, akik hisznek Ben-
ne! Kimondhatatlan él-
mény megélni minden hús-
vétkor a feltámadás tiszta 

örömét, a megújulás cso-
dáját! 

Húsvét… Isten emberi mér-
tékkel fel nem fogható sze-
retetének megnyilvánulása. 
Isten az emberért a leg-
nagyobb áldozatra is ké-
pes! Ha belegondolunk, mi-
lyen kicsi az ember Isten-
hez képest, akkor egyre in-
kább csodáljuk ezt az ön-
feláldozó szeretetet!  

Húsvét… Jézus nincs már 
a sírban! Feltámadott! Él! 
Nekünk ma is élő Krisz-
tusunk van! Figyelemmel 
kíséri életünket, imádkozik 
értünk és szeretetével 
velünk van minden nap! 
Átvezet a siralom völgyén, 
bánatunkat örömre fordítja! 
Szeretett Megváltónk halá-
la és feltámadása által nyí-
lik meg az ajtó az örök 
életre azoknak, akik befo-
gadják szeretetét, Őt ma-
gát! Istennek legyen hála 
az Ő kimondhatatlan Aján-
dékáért! 

Madarász Dezső (presbi-
ter) 

Az ünnepek mindig vala-
milyen fontos eseményre 
emlékeztetnek. Ha ünnep-
ről beszélünk, akkor az 
nem egy, hanem sok em-
bert emlékeztet. A húsvét 
világtörténelmi eseményről 
szól, ezért az egész em-
beriség ünnepe. Az üdvtör-
ténet legnagyobb ünnepe. 
Isten üdvakarata ekkor vált 
valóra /János 3:16/. 

Isten az elbukott bűnös 
embert megszánva, elküld-
te fiát, Jézus Krisztust Meg-
váltóul, hogy aki hisz Őben-
ne el ne vesszen, hanem ö-
rök élete legyen. 

Ezért én is hálával emlé-
kezem Krisztus áldozatá-
ra, mert nekem is Megvál-
tómmá lett. A megváltás  
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Köszönjük. 

öröme az enyém is lett. 

1952.június 2-án pünkösd-
kor bemerítkeztem. Azóta 
töretlenül követem Őt, és 
Néki szolgálok. A megvál-
tás örömével a szívemben 
várom a feltámadás győ-
zelemünnepét. 

Gyurkó József (metodista 
lelkipásztor)  

Életemben a feltámadás 
tényét két képpel tudnám 
megvilágítani: az egyik, 
mint egy háznak a sarok-
pontja, a másik, mint egy 
gépjárműnek a főtengelye. 
Hálás szívvel készülök 
minden alkalommal, emlé-
kezve életem alapkő leté-
telére és a böjti időt gondos 
olajcseréhez hasonlítom. 
Kicsit hadd bontsam ki a két 
képet: 

Feltámadás ténye szá-
momra olyan, mint egy 

háznak a sarokpontja. 

Apósom kőműves volt. 
Amikor egy háznak a helyét 
a mérnök kijelölte, akkor az 
alap elkészülte után, a 
sarokkövet nagyon ala-
posan és gondosan állította 
be. Ettől a ponttól hatá-

rozták meg az épület többi 
pontjait, a tető magasságát, 
minden nyílászáró helyét, 
még az épület kéményének 
a magasságát is. Lelki éle-
tem szellemi házának a 
koordinátái a feltámadási 
öröm tényének megnye-
résétől kezdve van széles-
sége, hosszúsága és ma-
gassága. Biztos és rendít-
hetetlen alapommá lett és 
általa tágas térre helyezett 
engem az Úr. Ez a belső bi-
zonyosságom drága kin-
csem, amely cserépedény-
ben van. Ha ezt a törede-
zett cserépedényt levetet-
tem, akkor tudom, teljes di-
csőségében láthatóvá lesz 
az örökéletem!  

A Feltámadás ténye 
számomra olyan, mint egy 
gépkocsi motorjának a fő-

tengelye. 

Ha egy gépjármű motor-
jában minden megvan, csak 
a főtengely hiányzik, akkor 
hiába tökéletes és szép a 
szem számára minden. 
Hiába van benne akku-
mulátor, klíma berendezés, 
csodálatos formája, jó erős 
teljesítményű motorja csak 
éppen az hiányzik belőle, 
ami a rendeletetéséhez 

elengedhetetlenül szük-
séges: a főtengely. Hálát 
zeng az ajkam a feltámadás 
tényéért, amely földi éle-
temet megajándékozta, 
hogy betölthessem külde-
tésemet. A feltámadás éle-
temben úgy működik, hogy 
a Szentlélek szikrája az Ige 
üzemanyagát berobbantja a 
szívem dugattyúiban,- Pál 
apostol „csontjaimban 
rekesztett tűz”-ről beszél – 
ez az erő hat a tudatomra 
és mozgásba hozza éle-
temet. A feltámadás öröme 
által dicsekedhetek a Jézus 
keresztjével, aki által szá-
momra meghalt a világ és 
én is a világ számára. Te-
hát van életemnek főten-
gelye, nem vagyok már a 
bűn és a halál hatalma a-
latt. A böjti időben szeretek 
olajcserét csinálni, ami nem 
jelent mást a gyakorlatban, 
mint lehetőséget teremtek 
arra, hogy végig gondolom 
életemet, és mindenestől 
újra leteszem Jézus királyi 
széke elé, mint életem 
koronáját. Ez által meg-
erősödve a feltámadás 
tényében újult erővel hirdet-
hetem, hogy életem van, 
élet a halál után.  

Nagy Zoltán (református 
lelkész) 

Ha azt mondanám, hogy 
csendben tudok készülni az 
ünnepre az nem lenne igaz. 
Ünnepek közeledtével a 
szolgálatok is megsoka-
sodnak. A szolgálatok vég-
zése közepette, viszont 
csodálatos a jó hír továbba-
dása. Miközben másoknak 
bizonyságot teszek az élő 
Úrról, magam is ráhango-
lódok, lelkiekben készülök 
az ünnepre. 

Számomra a legcsodá-
latosabb része az évnek a 
húsvét időszaka, ahol nem-
csak arra emlékezünk, hogy 
mit tett értünk az Úr, hanem 
benne élünk annak való-
ságában. 

Hatványozottabban átér-
zem, hogy megváltott gyer-
meke vagyok az Úrnak és, 
hogy általa örökéletem le-
het. Ezt az érzést és tudást 
együtt megélni a gyüle-
kezettel és családdal cso-
dálatos dolog. Kívánom, 
hogy mindenkinek része 
legyen benne. Így legyen 
mindenkinek Áldott Húsvéti 
Ünnepe! 
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Pécs környéki gyülekezetek imanapja 

 

Nagy várakozással készültünk erre a délutánra. Isten 
megáldotta ezt az alkalmat. Hisszük, hogy imáink 
eljutottak hozzá és meghallgatásra találtak, mert 
hatalmas erő a szentek imája. 

Imádkoztunk a dél-dunántúli gyülekezetekért, a 
szórványban élőkért. Ezt oly módon tettük, hogy a gyü-
lekezet pásztora vagy presbitere ismertette gyülekezete 
gondjait, a megoldásra váró feladatokat. Ezután egy 
másik gyülekezet pásztora vagy elöljárója imádkozott 
ezért a közösségért, ez így ment láncolatszerűen.  A 
láncszemek között a mi fúvós zenekarunk, a pécsi ifjúsá-
gi zenekar, és a közös énekkar szolgált. 

Nagy örömünkre három éneket játszhattunk, amivel 
készültünk is, és egy ráadás számot kértek a jelenlévők. 
Kint hideg volt és szakadt a hó, de bent éreztük, hogy 
Isten dicsősége betöltötte a házat.  

Megerősödött bennünk, hogy felelősek vagyunk 
egymásér t:  az erősebb közösség támogassa a 
gyengébbet, hogy növekedni tudjunk szentséges 
hitünkben.  

Ifj. Madarász Béla  

 
Vajdasági misszióút 

 
Testvéri és rokoni kapcsolat révén, meghívást kapott 

gyülekezetünk a Vajdaság néhány gyülekezetébe. Ezt a 
meghívást el is fogadtuk és február 26-án Pacséron és 
Bácskossuthfalván voltunk. Két autóval és Isten előtti 
imádsággal kezdtük meg utunkat, amelyet kb. két óra 
alatt tettünk meg. 

A délelőtti istentiszteleti alkalmunk Pacséron volt. Az 
igehirdetésen kívül versek, bizonyságtételek, énekek 
hangzottak el részünkről, de a helyi testvérek részéről is 
voltak szolgálatok. A szépen felújított imaház megtelt 
erre az alkalomra. Az alkalom végén volt lehetőségünk a 
helyi testvérekkel is megismerkedni, beszélgetni. 

A finom ebédet már Bácskossuthfalván fogyasztottuk 
el az id. Tóth családnál, élvezve vendégszeretetüket. Kö-
szönjük mindazt, amit kaptunk tőlük. 

Az első információnk szerint, itt kevesen vannak a 
testvérek (kb. 4-5 fő). Nagy meglepetésünkre azonban, 
az imaterem megtelt (kb. 50 fő volt jelen). Lelki-
pásztorunk hirdette az igét, és mi is bekapcsolódtunk 
bizonyságtételekkel. 

Az alkalom végén még megoszthattuk gondolatainkat 
erősítve, bátorítva egymást hitünkben. Egész napunkat 
Isten közelségében tölthettük testvéreink között. Búcsú-
zás után a szerb-horvát-magyar határon át értünk haza. 
Istené legyen a dicsőség! 

Lados Olivér 

Pécsi ifjúsági konferencia 
 

Ifjúságunk 2012. március 2-4-ig részt vett a belvárosi 
gyülekezet fiataljai által szervezett ifjúsági konferencián. 
A fő témakör a különböző szövetségi viszonyaink voltak. 
Istennel és embertársainkkal kötött szövetségeink 
kerültek előtérbe. Alcímnek „Az apró betűs rész”-t 
adták testvéreink, ami egy fontos mondanivalója és 
egyben gondolatébresztője volt a konferenciának. Sok 
esetben nem gondolunk arra, hogy figyelembe vegyük 
azokat a dolgokat, amelyeket Isten vár el tőlünk, illetve 
amelyek a Vele kötött szövetségnek a velejárói. 
Lehetőség volt ezeknek az újragondolására és 
életünknek az Ige tükrében való átvizsgálására. 

   A fő előadók Heizer Tamás, Macher Tivadar, 
Schauermann Tamás és Varga László Ottó voltak. 
Előadásaikban az Istennel, a házastárssal kötött 
szövetségre és az ezekben való elköteleződésre 
fókuszáltak. Szóba került még a konfliktus témaköre is a 
szövetségben. Sportolásra és egyéb kikapcsolódásra is 
volt lehetőség teremfoci, falmászás, szervezett 

városnézés és filmklub keretében.  

A péntek és a szombat estéket dicsőítés és teaház 
zárta, ahol további alkalom adódott beszélgetésekre. 
Vasárnap délelőtt Varga László Ottó szolgált 
igehirdetéssel, és Úrvacsorát is vehettünk testvéreinkkel 
együtt. Ezúton is köszönjük a belvárosi gyülekezet 
fiataljainak munkáját, amellyel megszervezték ezt a 
konferenciát. Isten gazdag áldását kívánjuk életükre 
valamint a konferencia előadóinak életére is.    
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„Ébredés havában” 

Ahhoz a generációhoz tartozom, 
melynek a szülei még többé-kevésbé 
a mezőgazdaságból próbáltak meg-
élni annak idején. A tavasz jelentő-
ségét az tudja igazán felfogni, aki 
származása révén egészen közel 
került gyermek-, vagy ifjúkorában a 
természethez, mert megfigyelhette a 
robbanásszerű változásokat a tavaszi 
hónapokban. Édesapám harminc 
éves korától lelkipásztor volt, de a 
föld iránti „szerelme” – eltávozásáig - 
megmaradt. Mi sem természetesebb, 
mint hogy minket is /öt gyermekét/ 
megcsapott a frissen ásott föld szaga. 

Falusi emlékek kötődnek gyer-
mekkoromhoz. Többnyire márciusban 
kezdődött a kinti élet. A falu délkeleti 
határában volt nekünk is egy kis 
„birtokunk”. Szerényebben bérle-
ménynek is mondhatnám, noha a 
tulajdonos atyafi nem kért érte 
semmit, csak szeretetet. És művelést. 
Ha azt mondom: „paradicsom”, 
mindig arra a pár száz öles kertre 
gondolok. Gyalogszerrel közleked-
tünk. A kerékpár arra kellett, hogy 
felrakjuk rá a szerszámokat, enni-inni 
valót, „védő-ruhát”, - hazafelé pedig a 
terményt, vagy a malacoknak szedett 
„dudvát”.  

A fákon madarak szolgáltatták a 
zenét, a bokrok, zöld fűcsomók taka-
rásában fürj, fácán cserregett. Őr-
helyemről sokáig lestem őket, de 
sosem sikerült egyetlen egyet sem 
elkapnom. Pedig ott volt a kezem 
ügyében a nyilam és a „gumi-
puskám” /csúzlim/ is. 

A gyomlálás nem tartozott a 

kedvenc munkáim közé, de el nem 
maradhatott. Otthon népes állat-
állomány várta a friss csemegét, 
süldők, baromfik estek neki, ha eléjük 
szórtuk a zöldet  

Édesapám problémának tartotta, 
nekem viszont izgalmasan gyönyörű 
téma volt, hogy a vadnyulak meg az 
őzek is saját területüknek tekintették 
a „hosszúszéli” /ez volt a neve!/ 
parcellánkat. Mondtam én, hogy ez 
így természetes, hiszen épp tegnap 
olvastuk a nyolcvanadik zsoltárból, 
hogy „lerágja az erdei vadkan, és 
lelegeli a mezei vad” /14.v./ Vadkant 
meg még nem is láttunk! – Ajánlkoz-
tam éjjeliőrnek, jó apám azonban 
tudta, hogy az első gyanús zörejre 
gyorsabban futnék a mezei nyúlnál is, 
természetesen hazafelé, és ordítva a 
félelemtől.  

A termőfölddel való barátságom 
egész életen át elkísért. Még nyug-
díjaztatásom után is volt egy kertünk 
a várostól öt-hat kilométerre. Két ok 
miatt kellett aztán megválnunk a kis 
„birtoktól”. Egyik: kellett a kert ára a 
lakásra. Másik: rájöttünk, hogy a kert 
fenntartása többe kerül, mint amennyi 
a hozadéka. Mint amennyit ér az 
egész. 

 Az idei tavasz apró jeleit érzékelve 
ismét eljátszottam a régi, egy-
szereplős darabomat, „párom” nagy 
örömére. Sétáltunk például a közeli 
óvoda kerítése mellett. Megszólalok, 
hogy „nini, néhány nap múlva kibújik 
az ibolya, rendes szokásához híven!” 
„Amott az a fehér, az pedig hóvirág!” 
„Figyeled, mekkora rügyei vannak 

már az orgonának!” „Akárcsak az 
aranyesőnek!” – „Picikém! – mondom 
egy gyerkőcnek, nem kellene még 
ráülnöd a libikókára, nehogy felfázzál! 
Tudod, csalóka ez a korai tavasz!” 

 Hajnaltájt pedig arra ébredek, hogy 
fújja a riadót a feketerigó. Felszáll a 
mogyorófa legfölső ágára, és csak 
mondja, mondja a magáét. Minden 
esztendőben végig énekli ilyenkor a 
párja költési idejét, hogy a tojáskában 
lakozó pici rigó is megtanulja a régi 
nótákat. Ősi népi hagyomány ez 
náluk, hadd haladjon előre továbbra 
is!  

Magamba fordulva pedig nap mint 
nap elsuttogom hálaadó imáimat a 
természet ébredéséért, újulásáért, s 
hogy én is, ha nem is újulok, de újra 
itt vagyok, itt lehetek, sőt mi több, 
még apró terveket is készítek. 
Például ha megérem a holnapot, ezt 
a szerény írásomat átküldöm a 
Reménységnek. Ha már voltak olyan 
drágák, hogy benne hagyták a 
nevemet. 

De a legnagyobb „ász”  a tegnapi 
telefon! Azt mondja Szilágyi Miska, 
évfolyamtársam: Sándorkám! Jubile-
umi évben vagyunk. Eljönnétek 
májusban a hatvanadik érettségi 
találkozóra?! – Hát mit lehet erre 
mondani? Édes Atyám, Istenem, 
köszönöm a reménységet, hogy így 
válaszolhattam: Ha az Úr is éltet 
bennünket, készülünk, és próbálunk 
elmenni. 

Gerzsenyi Sándor  

  

Isteni gondviselés 
 

Az Áhítat imája: "Illés a sareptai özvegy-
nél”(1.Kir.17:7-16) történethez fűzött  
gondolatait, így fejezte be: „Mi képesek lennénk 
Isten szava szerint cselekedni? Próbáljuk meg 

és nagy élményeket tapasztalunk majd”.  

Az egyik ilyen élményemet szeretném megosz-

tani veletek. 

„Kérjetek és adatik néktek”… ismerős igék 
ezek. Már 2011. nyara óta az egyik imatémám, 
hogy oldja meg az Úr az engem és még sokakat 

fojtogató devizahitel kérdését. 

Nem kis kérés volt ez, ha belegondolok, de én 
kértem és Ő mindig bíztatott, hogy kitartó 
legyek az imában! Tudtam és hittem, meghall-
gatja kérésemet. Több felől vártam a segítséget, 

nem tudtam honnan küldi az Úr a megoldást. 

Talán vevőt küld a házra vagy bérlőt???, a 
családban egy munkahelyet???…, vagy az 
ország vezetőin keresztül – devizahitel forintra 
váltása??? – de tudtam és hittem, meghallgatja 

és megadja kérésemet.  

Novemberben már majdnem maga alá gyűrt a 
hitel növekedése, s akkor az Úr kiárasztotta 
kegyelmét, több felől küldte a segítséget, 

megoldást! 

Köszönöm Istenem és azt is, hogy nem en-
gedsz nagyobb terhet, mint amit elhordozhat-

nék! 

Gondoltátok volna, hogy Isten az ország ve-
zetőit is ilyen látható módon, segítő eszközként 

használja?! 

Imádkozzunk értük, hogy országunk, népünk 
sorsát, Isten akarata szerint, igazságban, szere-
tetben, békességben, egy jobb lét felé terelges-
sék!!! 
 

DICSŐSÉG ÉS HÁLA  ISTENÜNKNEK!!! 

Hufnágel  Józsefné 
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Férfikonferencia 

Előadó: Reimer Attila docens, Keresztény  Vezetőkép-
ző  Akadémia, Németország. 

A fő téma: Keresztény férfiak a mindennapokban 

Ezzel kapcsolatban az előadásokra, valamint a csopor-
tos beszélgetésekre Reimer Attila személyében, került 
sor. 

Az alkalom 9-16 óráig tartott. 

Kb. 40 szolgálattevő volt jelen, javarészt a pécsi 
gyülekezetből, de voltunk Pécs-Somogyról, Kaposvárról, 
Komlóról, Zalaegerszegről. 

Nagyon gyakorlatias volt ez az alkalom, tele életpél-
dákkal, megtapasztásokkal. A gyors változások korát 
éljük. Nem tudjuk követni a változások tempóját. Milyen 
az én személyiségem: nyugodt, megbízható, kiegyensú-
lyozott, megfontolt, vagy épp az ellentettje: szorongó, 
pesszimista, visszafogott? Milyen az én viselkedésem? 

A munkahelyen figyelek-e arra, hogy ne alázzam meg a 
társamat, ha nem az elvárásoknak megfelelően végzi a 
munkáját? Nagyon fontos, hogy mi hogyan bánunk az 
emberekkel. Az embert nem kényszeríteni, inkább moti-
válni kell a munkára. 

Vizsgáltuk az emberi munkát a Biblia szemszögéből is. 
A munka egyfajta Istentisztelet. Isten gondoskodik, de 
nekünk dolgoznunk kell. 

Útvesztőink: a pénz csapdája. A pénz szeretete anyagi 
helyzettől független = „Mammon”. Bizalommal beadni a 
tizedet, komoly vállalkozás. Amink van, azért egyedül 
Istené a dicséret. Kérdés, ki uralkodik ill. rendelkezik ki 

felett? Istentől nem lehet megvonni a bizalmat. (pl. az 
özvegyasszony két fillérje). A létfenntartás miatti félelem 
megvonja Isten iránti bizalmunkat. /Mt. 6:31-34. – ne 
aggodalmaskodjatok/.  Kizárólag a pénz miatt ne változ-
tass állást. 

Az életminőség: valakinek hasznára lenni úgy, hogy 
magára ismerjen és újat kezdjen. Most a mai időkben az 
egyedüli biztos a bizonytalanság. Megszűnt az egy élet, 
egy munkahely, egy lakóhely. Gyors változások: a 40 
éves nem érti meg a 20 évest. Hogy tudunk egy közössé-
get alkotni? Ha a változásokat nem tudjuk megemészte-
ni, elmennek a fiatalok.  

Összefoglalás: kapcsolataink és viselkedésünk 
határozzák meg munkahelyi életünket és a rólunk kiala-
kult képet. Munkához való hozzáállásunk életünkről pré-
dikál.  A környezetem véleménye: ezzel az emberrel jó e-
gyütt lenni és dolgozni.  

Hogy így legyen, ezért imádkoztunk. Majd 8 fős csopor-
tokban megvitattuk a témákat személyes életünkre vo-
natkoztatva, hogy okuljunk, tanuljunk belőle.  

Az alkalom igei mottója: „Vigyázzatok, álljatok meg a 
hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!” /1.Kor.16:13./ 

Hogy ép testben, legyen az ép lélek, erről is 
gondoskodtak a szervezők. Frissen főzött kávé, meleg 
pogácsa, 3 fogásos finom és bőséges ebéd, 16 óra után 
fürdőzés. 

Köszönjük ezt a nagyszerű alkalmat. 

Ifj. Madarász Béla 

Bábszolgálataink  

Mire az olvasó kezébe veszi ez újságot, már túl vagyunk a 

húsvéti bábalkalmakon. Merthogy ismét készültünk iskolákba, 

óvodákba eljutni az örömüzenettel.  

A húsvéti üzenet különösen fontos, hiszen hívő életünk mit 

sem érne Krisztus megváltó munkája nélkül.  

Ezért örömmel készültünk, hogy ezt az örömhírt minél több 

helyre vihessük el. Ebben az évben a következő helyszíneken 

jártunk:  

 

Abaliget –iskola, óvoda 
Egerág – óvoda 
Erdősmecske – iskola, óvoda 
Harkány – óvoda 
Hird – iskola 
Magyarhertelend –óvoda 
Metodista gyülekezet rendezvénye 
Mohács – fogyatékos intézmény 
Nagypall – iskola, óvoda 
Olasz – iskola, óvoda 
Országos Nagycsaládos Egyesület pécsi gyermekei 
Református óvoda Pécs 
Sátorhely – iskola, óvoda 
Somogy –iskola, óvoda 
Újpetre – iskola, óvoda 
Vasas – iskola, óvoda 
Természetesen a mi gyermekeinket sem hagytuk ki, nekik is 
bemutattuk a bábdarabot, melyet az egész gyülekezet 
megnézhetett. 

E húsvéti ünnepen menjünk mi is bátran és hirdessük, hogy 
Jézus nincs a sírban! Ő feltámadt és él! Életünk része akar 
lenni. Mondjuk ezt el mindenkinek!  

A Bábcsoport 
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Sudár női alak árnyéka vetődött a 
falra, amint nehéz kőkorsót cipelt be 
a házba. Léptei halkan sercegtek a 
homokos ösvényen. 

- Te vagy az, Mária? – érdeklődött 
egy kedves hang az előkészített 
zöldséges tál mellől. 

- Igen, én vagyok! Már itt is van a 
finom, friss forrásvíz! – mosolygott 
nagyot szusszanva, a sietségben 
kipirult arccal.  

- Hova tegyem? – állt meg vára-
kozva idősebb barátnője előtt, 
akinek rendszeresen segített. 

Néhány másodpercnyi gondol-
kodás után a jobb sarokba mutatott 
Zsuzsánna, oda, ahol az ebédhez 
megtisztított halak sorakoztak egy 
lapos edényben. A szorgalmas 
Mária egy ügyes mozdulattal akarta 
a helyére állítani súlyos terhét, de 
hirtelen kiloccsant a víz és nedves 
lett a ruhája. Hűvös borzongás járta 
át, és egy emléket kavart fel a 
gondolataiban… 

Zsuzsánna megértően legyintett 
egyet, hogy sebaj, ám Mária tétova 
tekintettel mesélni kezdett. 

-  A lelkünkben tátongó, fájdalmas 
űr szomorú lepelként terült ránk, 
amikor Jézust a sírba fektették, és 
lepecsételték a katonákkal őriz-
tetett, hatalmas sziklát. Minden 
reményünk szertefoszlott, és szinte 
megbénított a keserű csalódottság! 

 Mégis megbeszéltük, hogy 
odamegyünk harmadnap reggel, 
hogy bebalzsamozzuk a holttestet, 
így adva végtisztességet a Mes-
ternek. De… legnagyobb megdöb-
benésünkre a sírt üresen találtuk! 
(Zsuzsánna pisszenni sem tudott, 
feszülten figyelt minden szóra.) 

-Félelemmel vegyülő tanács-
talanságunkban nem tudtuk, mi-
tévők legyünk. Hirtelen megláttunk 
egy fénylő, fehér ruhás angyalt, aki 
látva rémületünket, szelíden bá-
torítva elmondta, hogy Jézus azért 
nincs ott, mert feltámadt! Majd 
elküldött, hogy vigyük el a jó hírt a 
tanítványoknak. 

A meglepődés és a váratlan öröm 
szinte szárnyakat adott! Futottunk 
és elhíreszteltük mindenhol 

- A názáreti Jézus él! Feltámadt! 
A dühös farizeusok megfenye-

gettek a piacon, a jómódú írástudók 
pedig hideg vizet zúdítottak ránk, 
miközben ezt rikácsolták: 

- Hallgassatok már! Mit hordotok 
itt össze mindenfélét?! Hogy támadt 
volna fel?! Majd ettől kijózanodtok! 
– s nagyot loccsant korsóikból a víz.  

- Kértek még? – nevettek 
kárörvendően. 

S bár nagy levegőt vettünk, még 
bosszankodni sem tudtunk, mert a 
boldogság, hogy az Úr feltámadt, 
majd szétvetette a lelkünket! A 
selymes fű lágyan hajolt meg 
lépteink alatt, és a tavaszi nap 
fénye szikrázott felettünk. Még most 
is kalapál a szívem, ha rágondo-
lok… 

- Igen, üres a sír! – Szemében 
könny csillant meg, és messzire 
nézett, át a fodros felhőkön túlra… 

- Most Istennél van a mennyben, 
de visszajön értünk! – Tágra nyílt 
szemekkel fordult barátnője felé és 
megfogta a kezét. 

- Megígérte! Visszajön! – mo-
solygott vissza Zsuzsánna, és 
húsvéti ujjongás töltötte be a házat. 
A napsugarak cirógatták a háztetőt, 
és az asszonyok lelkesen, boldog 
énekszóval fogtak hozzá az étel 
elkészítéséhez.  

Már alig várták, hogy beeste-
ledjen, és találkozhassanak az 
imádságra összesereglő kis gyüle-
kezettel. 

Guti Tünde 
S

z

Mária emlékei 

 

Mérlegen 

 

Isteni mérlegére tette 
egész életem: 
szolgálatom, szeretetem, 
bizonyságtételem... 
és megremegtetett a félelem, 
arcom fakóra vált... 
mert az én Uram engem 
'megmért, és könnyűnek talált'... 
'megmért, és könnyűnek talált'. 
 
Aztán -
egy vércsepp hullt a serpenyőbe, 
és az egyensúly helyreállt. 
 
Ítéletet vártam, halált, 
s kegyelmet kaptam, életet! 
 
Megváltóm, azt az értem hullott, 
csodatévő, drága vércseppet 
hogyan köszönjem meg neked  

Túrmezei Erzsébet 

 



8.oldal REMÉNYSÉG 

Csendesen ringatózik a hajó 
a tó vizén. Szép este van. A 
nap utolsó sugarai arany-
színűre festik a hullámokat. 
Enyhén fúj a szél, éppen 
annyira, hogy a kis vitorlást 
mozgásban tartsa. A halászok 
gyönyörködve nézik ezt a 
megunhatatlan szépséget, 
szívükben rég érzett me-
legség árad. Fogva tartja 
lényüket egy pillanatig a 
tenger, a vizek szeretete, az 
este hangulata, a csend. 
Lenge szellő hozza a víz 
érdekes, hűvös illatát. Egy-
egy hullám halk csobbanással 
ütődik a hajó oldalának.  

Hét férfi ül a hajóban. Már 
évek óta nem halásztak, 
amióta a Mesterrel rótták 
Izrael poros útjait. Milyen 
boldog idők voltak! Együtt 
jártak Jézussal éjjel-nappal. 
Mennyi csodának voltak tanúi, 
milyen sokat tanította őket 
Isten országának dolgaira. 
Már el sem tudták képzelni az 
életüket nélküle! És most még 
sincs velük. Egész eddigi 
életük felkavarodott. Össze-
kuszálódott minden, mikor 
szeretett Mesterüket elfogták, 
és keresztre feszítették a Gol-
gotán. Nem értették, miért 
kellett ennek így történnie. A 
borzalmas éjszakát szomorú 
napok követték. De asszo-
nyok hozták a csodálatos hírt: 
Nincs Jézus a sírban, mert 
feltámadott! Izgatottan szalad-
tak a sírhoz, és az tényleg 
üres volt! És azóta találkoztak 
is szeretett Mesterükkel! Nem 
hagyta őket magukra! Már 
biztosan tudták, hogy Ő él! 
Egyetlen tanítvány nem tudott 
felhőtlenül örülni: Péter. 
Örömébe mindig belevegyült 
az önvád keserűsége: Meg-
tagadta Urát azon az éj-
szakán, esküdözve állította, 
hogy nem is ismeri! Hogy 
tudott ilyet tenni?  

Most ül a hajó deszkáján, 
merőn nézi a sötét vizet. A 
hálót kivetették már. Gondo-
latai mindig visszaszállnak 
Jézushoz. Mikor megjelent 
közöttük, olyan boldog volt! 
Újra látta a szeretett arcot! 

Hallotta azt a drága hangot! 
És most már tudta, hogy 
Jézus él! De még nem tudott 
beszélni vele. Pedig nagyon 
szeretett volna! Lelkét égette 
a tagadás és elvette minden 
örömét. Ma is feledni akart. 
Elszaladni lelkiismerete elöl. 
Ő mondta a többieknek: 

- Én elmegyek halászni! 
- Akkor mi is elmegyünk 

veled - szedelőzködtek a 
többiek. Pedig nem halásztak 
már régóta. De valahogy 
megszokták, hogy Péter a 
hangadó, általában hallgattak 
rá. 

De ma éjszaka valami nem 
volt rendben. Hiába vetették ki 
újra és újra a hálót, minden 
alkalommal üresen húzták be. 
Egyetlen hal sem volt benne, 
még mutatóban sem. Ilyen 
még nem történt. Nem volt 
áldás a munkájukon. Már 
hajnalodott, amikor csüg-
gedten fordították partnak a 
hajót. Kikötéshez készülődtek, 
amikor kiáltott valaki a partról: 

- Fiaim! Van-e valami 
ennivalótok?  - Azt gondolták, 
talán halat akar venni valaki. 
Csüggedten válaszolták: 

- Nincsen! 
- Vessétek a hálót a hajó 

jobb oldala felöl, és találtok! - 
kiáltotta vissza az idegen. 

Nem is tudtak számot adni 
róla, miért engedelmeskedtek. 
De amikor ezt megtették, a 
hálót már nem bírták kivonni a 
halak sokasága miatt. Csodál-
kozva néztek a partra, és 
Jánosban felujjongott az 
öröm: 

- Az Úr van a parton! 
Péter, ahogy ezt hallotta, 

felhúzta ingét, és gondolkodás 
nélkül úszott kifelé. Nem 
érdekelték már a halak, a tó, a 
hajó, még társai sem, akik 
kínlódtak a temérdek hallal.  
Elgyötört szíve vitte Jézus elé! 
Neki rendeznivalója van a 
Mesterrel!  

Az Úr várta övéit. Ismerte 
lelkük minden rezdülését. 
Tudta, hogy fáradtak, frissen 
sült hallal, kenyérrel kínálta 
őket, mert a többiek is hamar 
partot értek.  

Miután jóllaktak, Jézus sze-
me a messzeségbe nézett. 
Tekintetével átfogta a tavat, 
mely csillogott a reggele-
désben, a rengeteg halat, 
mely sok pénzt ér, a masszív 
kis hajót, és Péterhez fordult: 

- Péter! Jobban szeretsz-e 
engem ezeknél? 

Péter összerezzent a kér-
désre, eszébe jutott, hogy 
azzal, hogy elindult halászni, 
visszament arra a helyre, 
ahonnét elhívta őt az Úr. 
Tudta már, miért nem fogtak 
semmit. Most döntenie kell, 
melyiket szereti jobban: mun-
káját, vagy az Urat? Egyiket a 
másikért el kell hagynia. A 
kettő együtt nem megy!  

- Igen, Uram, te tudod, hogy 
szeretlek téged! 

- Legeltesd az én bárá-
nyaimat! - feleli Jézus. 

Kis idő múlva újra kérdezi az 
Úr: 

- Péter! Szeretsz-e engem? 
Péter csodálkozva nézett az 

Úrra: 
- Igen, Uram, te tudod, hogy 

szeretlek téged! 
- Őrizd az én juhaimat! - inti 

Jézus. 
Igen, éppen ő volt az, aki 

kezdeményezte az éjszakai 
halászatot, aki visszavitte 
társait a tengerre. Lehajtotta a 
fejét, és újra hallotta Mestere 
halk hangját: 

- Péter! Szeretsz-e engem? 
Ez a halk, fájdalmas kérdés 

összetörte Pétert. Hányszor 
bizonygatta még a tagadás 
előtt is, hogy szereti Mesterét! 
És mégis meg tudta tenni! 
Háromszor is! Annyira meg-
bánta már! Annyit sírt miatta! 
Ma éjszaka is meggyőződött 
róla, hogy már Jézus nélkül 
semmit nem ér az élete. És 
valahányszor szívébe néz, 
mindig azt látja, hogy ő ennek 
ellenére mégis szereti Urát! 
Sírva mondja: 

- Uram, te mindent tudsz! Te 
tudod, hogy én szeretlek 
téged! 

- Legeltesd az én juhaimat! - 
mondta újra Jézus, de hangja 
már kedvesen, megbocsátón 
ölelte Pétert. Eltörölve ször-

nyű bűne, lelke újra szabad! 
Könnyes szemét hálásan 
emeli Jézusra. Benne ígéret 
volt. Megértette, hogy neki 
már csak az lesz a feladata, 
hogy az Úr nyájára legyen 
gondja! Rálépett a neki kijelölt 
útra. 

Mi is ebben a világban 
élünk, ahol számtalanszor 
dönteni kell: Követjük az Urat, 
vagy megtagadjuk? Sokszor, 
mint Péter, nem is akarjuk, 
csak a pillanat hozza úgy. 
Valamit kimondunk, meg-
teszünk, és utána döbbenünk 
rá, milyen nagy fájdalmat 
okoztunk Megváltónknak. Mi-
kor belénk döbben ez a 
felismerés, gyötrődő szívünket 
annyi mindennel próbáljuk 
nyugtatni! De nem megy. 
Hiszen csak az adhat fel-
oldozást, akit megbántottunk. 
És éppen Ő jön elénk! Milyen 
csodálatos szeretet! Addig 
érintgeti szívünket, míg 
elindulnak a bűnbánat köny-
nyei. És akkor megbocsátón 
emel föl! Szent feladattal bíz 
meg! Meg nem érdemelt 
szeretet ez. 

Ne féljünk bánkódni bűneink 
miatt! Ne akarjuk takargatni! 
Ne keressünk kikapcsolódást 
valami másban, mert akkor 
lelkünk békessége végképpen 
elveszik. Szívünk megke-
ményedik, és többé nem talál 
utat szeretett Mesteréhez. 
Inkább mondjuk mi is sírva: - 
Uram, te tudod, hogy ennek 
ellenére is szeretlek téged! 
Nincs az életemnek értelme 
Nélküled!  

 
Zöldi Józsefné 

 
A Genezáret tavánál 
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Réges-régen, 1799-ben történt, 
amikor Napóleon, a franciák nagy 
császára meg akarta hódítani az 
egész világot. Feldkirch városkájának 
népe húsvétot készült ünnepelni, 
amikor a város előtti magaslaton 
felbukkant az ellenséges sereg. 
Napóleon egyik vezére, Massena 
érkezett meg 18 000 főnyi sereggel, 
hogy bevegye a várost. 

Húsvét vasárnapja virrad a világra, 
de a kis várost rémült csend üli meg. 
Az arcok sápadtak. Vannak, akik 
sírnak, kezüket tördelik. 

Komor arccal gyülekezik a város 
tanácsa. Rájuk vár a nehéz feladat, 
hogy megbeszéljék a tennivalókat, s 
határozzanak a város sorsa felől. 
Együtt vannak már mindannyian, 
többnyire tisztes öregek. Ősz fejüket 
lecsüggesztik és ráncos arcukon alá-
alá gördül egy-egy könnycsepp. 

Mit tegyenek? Ellenállásra gondolni 
sem lehet. Küldjenek követséget 
Massenához, és kérjék irgalmát? 

Rég tanakodnak már, amikor a 
gyülekeztet egy öreg elöljárója áll fel. 
Csend lesz a teremben. Úgy ismeri 
mindenki, mint akinek érdemes 
kikérni és megfogadni a tanácsát. 
Vajon mit fog most mondani? 

- Idáig testtel és vérrel 
tanácskoztunk, – szólal meg csendes, 
nyugodt hangon – pedig testtől és 
vértől nem várhatunk segítséget. Ma 
a mi Urunk feltámadásának a napja 
van. Szólaljanak meg mind a 
harangok, menjünk el először Isten 
házába, s ajánljuk az Ő kezébe az 
egész dolgot! 

Mindenki érezte, hogy igaza van. 
Csak felülről, a feltámadott Krisztustól 
jöhet a segítség. 

Bim-bam! Bim-bam! Feldkirchben 
szólnak a húsvéti harangok. Minden 
harang zúg-zeng és hirdeti a 
Feltámadott diadalát. Bim-bam! A 
házak kapui kinyílnak. Siet mindenki 
az Isten háza felé. A legkisebbtől a 
legöregebbig, aki csak járni, mozdulni 
tud, siet szabadulásért könyörögni a 
halál Meggyőzőjéhez, a Krisztushoz. 
Bim-bam, bim-bam! Soha még ilyen 

áhítatos, bűnbánó húsvéti gyülekeze-
tet! Bim-bam! Jézus él! Jézus tud se-
gíteni! 

A harcra készülődő ellenség fülébe 
is belezúg ez a húsvéti harangszó, 
zengve, ujjongva árad feléjük: „Jézus 
él! Jézus él!” 

De ők nem értik meg a harangok 
szavát. Zavartan néznek össze. Mit 
jelentsen ez a nagy harangzúgás? A 
feldkirchiek bizonyosan segítséget 
kaptak. Az éjszaka leple alatt 
felszabadító sereg érkezhetett, azért 
szólnak a harangok ilyen boldogan. 
Massena pedig nem akar most 
ütközetbe bocsátkozni, mert más 
tervei vannak. Gyorsan kiadja a 
parancsot a sátorszedésre és 
továbbvonulásra. 

Mire bent a városban véget ér a 
húsvéti istentisztelet, hozzák az 
őrállók a boldog hírt: 

- Volt, nincs ellenség! 
Ó, azt az örömöt, ujjongást leírni 

nem lehet. Minden szemben öröm-
könny csillog. Sugárzanak az arcok, 
zengnek a hálaadó énekek. Az élő 
Jézus megmutatta csodatévő 
hatalmát. Szabadulást szerzett!  

Dicsőség az Ő nagy nevének! 
Halleluja! Halleluja! 

Feldkirchben zúgnak a harangok. 
Zúgnak a húsvéti harangok. Bim-
bam, bim-bam! Jézus nincs a sírban! 
Jézus feltámadt! Jézus él! Jézus 
szabadulást szerez! 

1799-ben történt. Az volt annak a 
kis városnak a legboldogabb, felejt-
hetetlen húsvét reggele. 

 
(internet) 

 
Húsvéti harangok 

HÚSVÉTI HANGOK 
Hogy zúgnak   

szerteszét  
a nagy harangok! 

Bongásuk mély titokkal van tele. 
Mily gyorsan szállnak  

szél szárnyán  
a hangok. 

Megtelik velük a lég tengere. 
 

Hangjuk belekiált  
az éjszakába.  

Minden harang,  
mint egy-egy érctorok! 
Bong, egyre bong bele  

a nagy homályba: 
Hát halljátok, hogy mit kiáltozok? 

 
Feltámadott! -

Ezt bongom, egyre, folyton, 
Hadd szálljon a világba szét, 

Halljátok meg városban,  
hegyen s ormon 

Húsvétnak boldog üdvüzenetét! 
 

Szeretnék én is ilyen  
harang lenni. 

Hangomat vinné száguldva a szél. 
Szeretném én is harangozni  
Messzi Húsvét üzenetét:  

hogy Jézus él! 
 

Röczey Ödön 
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A Szabadító 

Harlem! New York néger 
negyede! Annak, aki elő-
ször jár itt, megdöbbentő 
benyomás. Afrika és a nyu-
gati civilizáció keveréke 
amerikai talajon.  

Zsebemben a meghívó 
egy klubba, ahol fekete 
professzor fog előadást 
tartani. Kissé elfogódottan 
lépek be a pazar épület 
széles ajtaján. A hallban 
elegáns hölgyek, urak jól 
szabott öltönyben… 

A professzor amerikai faji 
problémákról beszél... Ki-
csit nehezen értem az 
akcentusát... Gondolataim 
elkalandoznak:...micsoda 
utat tettek meg ezek a 
jogfosztott rabszolgák, mire 
olyanok lettek, mint a körü-
löttem ülő gazdagok! 

Teljesen elveszítem a 
professzor beszédének fo-
nalát. Hogy is történt a vál-
tozás? Hát igen! Fellépett a 
neves elnök, Lincoln Ábra-
hám. Hosszú, borzalmas 
és véres háborút folytatott 
az USA déli államai ellen-
iszonyú polgárháborút. De 
az eredmény az államok 
egysége és a rabszolgák 
szabadsága lett. 

Felriadok. A professzor 
befejezte a beszédét.  

A tömegben lemegyek a 
lépcsőn a hallba. Ott 
szemembe ötlik valami: egy 
márvány emlékmű, szikár 
ember szobra. Megállok 
előtte. Vajon ki lehet? 
Hiszen nem is néger. No, 
persze, fehér márványból 
alakítva a színes bőrű is 
fehér lenne. Az arcvonások 
viszont félreérthetetlenül 
fehér embert mutatnak. 

Elámulok. Ilyen faji ellen-
tétek mellett a négerek 
felállítják egy fehér ember 
szobrát a klubházukban? 

Ki lehet ez a személy? 
Megragadom az éppen 

ott haladó fiatal úriember 
karját, és gyatra angol 
tudásommal eldadogom 
neki a kérdést, hogy kinek 
a szobra ez. 

És most valami különös 
történik, amit soha nem fo-
gok elfelejteni: a fiatalem-
ber megáll a szobor előtt, 
sokáig, szinte átszelle-
mülten nézi, aztán így szól: 
'Ez Lincoln Ábrahám, a mi 
szabadítónk.' Olyan ünne-
pélyesen ejti a szavakat, 
hogy mélyen megilletődöm. 

Valóságos áhítattal áll az 
emlékmű előtt. Kezét ke-
resztbe teszi a mellén, és 
halkan egyre ismételgeti: 
Lincoln Ábrahám, a mi sza-
badítónk. 

Tekintetem a fiatal-
emberről a szoborra siklik. 
Milyen különös -gondolom -
valamikor egy férfi véres 
csatamezőn harcolt. Ez az 
ifjú nem volt ott jelen, 
egyáltalán nem is élt még. 
De: hogy ma, mint szabad 
ember itt állhat felemelt 
fejjel, azt ennek a véres 
küzdelemnek és Lincoln 
Ábrahámnak köszönheti. 

Lassan továbbhaladok. 
Amikor még egyszer visz-
szatekintek, látom, hogy a 
fiatalember még mindig ott 
áll elragadtatva Lincoln 
szobra előtt. 

És átjárja bensőmet a 
gondolat: így, pontosan így 
állunk mi, keresztények 
Krisztus keresztje előtt. 
Nem voltunk ott, amikor Is-
ten Fia a Golgota véres 
harcmezején küzdött. E-
gyáltalán, még nem is 
éltünk akkor. És mégis: 
hogy arcunkat felemelve az 
Atya elé léphetünk, hogy 

megváltásban lehet ré-
szünk a világ, sátán és ha-
lál rabszolgaságából, azt 
az Ő küzdelmének köszön-
hetjük. Igen, Jézus a mi 
szabadítónk. 

Egy ének szavai jutnak 
eszembe: 'Engem is, en-
gem is megváltott Ő...' 

S mint az a fiatal néger 
Lincoln szobra előtt, úgy 
álltam lélekben a Golgota 
keresztje előtt: Jézus, a mi 
szabadítónk! 

Az éjszakai utcán gyalog 
mentem vissza a hotelbe. 
New York nyugtalan forgal-
ma lármásan hullámzott 
körülöttem. Senki nem vet-
te észre, ahogy csendesen, 
boldogan dúdoltam: 
 
„Ha a keresztre néz sze-
mem, 
melyen a menny Királya 
halt, 
legdrágább kincsem meg-
vetem, 
és gőgöm is, könnyezve 
rajt…” 

 
                                                  

(Wilhelm Busch: Variációk 
egy témára c. könyvből) 

 

 

Minden kedves 

Olvasónknak  

Áldott 

Feltámadási  

Ünnepet kívánunk! 
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1. rész  

Vetélytársak 

   - Hurrá! - kiáltott fel Leila, amikor berúgta 
a 3. gólját. Nagyon szeretett focizni, és ami 
azt illeti, elég jól tudott is. Sok fiú álma volt 
az, hogy úgy futballozzon, mint ő.  
Másnap, amikor belépett termükbe, a 6.b-

be, meglátta osztálytársát, Izát és 
osztályfőnöküket, Karolina nénit, amint 
beszélgettek. Gyorsan visszalépett, és 
hallgatózott. Iza éppen azt magyarázta, 
hogy három napig nem jön iskolába, mert 
elutaznak. Leila örömében majdnem fel-
kiáltott, mert ki nem állhatta ezt a társát. Ha 
Iza nem lenne, ő nyerne meg minden futó-
versenyt, mindig őt választanák ki csapat-
kapitánynak, és ő kapná meg az év legjobb 
sportolóját illető kupát is.  
Leilának sok bosszúságot okozott már Iza, 

ezért igazán boldog volt, hogy három napig 
csak körülötte forog majd a világ. Úgy 
tervezte, hogy az első nap bűvészkedni fog, 
de rögtön az első mutatványt elrontotta. A 
második trükkre azonnal rájöttek, így a 
harmadikat már végig sem hallgatták. A 
második nap Leila azt találta ki, hogy a 
nagyszünetben megtanít pár jó focicselt a 

fiúknak, vagy akár az érdeklődő lányoknak 
is. A lányok azonban egyáltalán nem 
foglalkoztak ezzel, a fiúk közül pedig ugyan 
mindenki eljött, mégsem lett népszerű. A 
harmadik nap kirakodóvásárt rendezett, de 
ott sem járt több sikerrel.  
Hétfőn visszajött Iza, és hozott egy 

csomag karamellás cukrot. Leilának ez volt 
a kedvence, de mielőtt Iza kiosztotta volna a 
társai közt, odament a tanárnőhöz, és így 
szólt: 
- Megszámoltam a cukrokat, eggyel 

kevesebb van a csomagban. Leila úgysem 
szereti, most akkor ő nem kap - mondta 
szemrebbenés nélkül. 
Leila nagyon dühös lett. Tudta, hogy Iza 

tisztában van vele, hogy neki ez a kedven-
ce. Szándékosan tolt ki vele.  
Ezután irodalom következett. Karolina néni 

ültetést indítványozott.     
- Kinga és Annamari… - sorolta hosszan, 

míg Leilához ért: 
- Leila és Iza… - mindketten majdnem 

gutaütést kaptak, hogy éppen egymás mellé 
kellett ülniük. 

(folytatjuk) 

 

Gyerekoldal 
 Ficsor Fanni: Van ennél fontosabb? 

6.levél 

Szia! Ha még nem ismernénk egymást, 

bemutatkozom: Zorka vagyok. 

Te szereted a virágokat? A szép színes, 

illatos virágokat?  

Míra és én nagyon szeretjük, főleg az illatuk 

miatt.  

Dóri néni legutóbb a virágokról mesélt. Azt 

mondta, hogy nagyon sok virág szép, de nem 

mindegyik illatos, például a büdöske vagy a 

muskátli. A kertész mégis gondozza, szereti 

őket. 

 

Így van ez velünk is. Olyanok vagyunk, mint 

a virágok, Isten pedig, mint a kertész.  

A kertész minden virágot szeret, akár illatos, 

akár nem: vagyis akár hisz benne, akár nem. 

Ezért Isten érdemelné a legtöbb jóságkin-

cset. 

Ficsor Fanni 
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Egy öreg, sokévi küzdelem után így 
sóhajtott fel?  
„Istenem, ha te mindenütt ott vagy, 
hogyan történhet meg, hogy én 
mindig másutt vagyok?” 

 
Gyerekek a szeretetről 
„A szeretet az, amikor az étterem-
ben odaadod másnak a sült krumpli-
dat, anélkül, hogy te kérnél az övé-
ből.” Kriszti - 6 éves 

 

Nevessünk! 

Eseménynaptár: 

 
Április 1.  Virágvasárnap 
Április 6.  Nagypénteki zenés 
 készülés 
Április 8.  Húsvét I. 
Április 9.  Húsvét II. 
Április 21. Ifjúsági kávéház 
Április 28.  Országos választói
 közgyűlés 
Április 16,23,30  Reménység 
Fesztiválra lelkigondozói képzések 
Május 6.du: Anyák napi ünnepség 
Május 10-12Tavaszi ruhavásár 
Május 13.  Vendégünk a 
 Református iskola IV/B. 
 osztályának diákjai és 
 szüleik. 
Május 17. Mennybemenetel napja 
Május 27. Pünkösd I – gyülekezeti 
 bemerítés 
Május 28.  Pünkösd II. – közös
 alkalom a Komlói, 
 Bonyhádi, Váraljai 
 gyülekezetek test-
 vériségével. 

Lelkész úr bogara 
 
Egyszer, amint éppen keresztül 

megyek Essen városán, két férfi áll a 
járdán, nyilván bányászok.  

Amint közelebb érek, az egyik 
köszön: 

- Jó napot, lelkész úr! 
Odalépek hozzá: 
- Ismerjük egymást? 
 Ekkor nevetve odaszól társának: 
- Ez Busch lelkész. Egész rendes 

fiú! 
- Köszönöm - mondom. 
 Így folytatja: 
- Csak sajnos, van egy bogara! 
Felháborodva csattanok fel: 

 
- Micsoda? Egy bogaram? Miféle 

bogaram? 
Ekkor elismétli: 
- Valóban, a lelkész úr egészen 
rendes fiú! Csak folyton Jézusról 
beszél! 
- Ember! - kiáltom örömmel - ez 

nem bogár! Száz év múlva maga 
már az örökkévalóságban lesz, és 
akkor minden attól függ majd, hogy 
megismerte-e Jézust. Tőle függ, 
hogy a pokolban, vagy a mennyben 
lesz-e. Mondja, ismeri Jézust? 

- Látod - fordul nevetve társához -, 
már megint kezdi... 

Szerző: Wilhelm Busch 

Megértettem a prédikációt 
 

Egy gyülekezeti vezető fölkeresett 
valakit, aki többszörös szerencsét-
lenség miatt nagyon elkeseredett, és 
sorsa ellen hadakozva a gyülekezeti 
összejövetelekre sem járt el. 

A férfi szótlanul fogadta látogatóját, 
majd csöndben ültek mindketten a 
kandalló előtt. A kandallóban fahasá
-bok lobogtak.  

Kis idő múlva a gyülekezeti elöljáró 
kezébe vette a csípővasat, szó nél-
kül kivett egy égő hasábot a tűzből, 

és a kandalló előtti kőlapra helyezte. 
A hasáb füstölgött, izzott egy 
darabig, azután kezdett kialudni. 

A két férfi még jó ideig ült szótlanul 
egymás mellett. 

A házigazda hirtelen 
megrázkódott, kezet nyújtott 
vendégének, és így szólt: 

- Megértettem a prédikációt... 
Legközelebb köztetek leszek! 
               

Szerző: Ismeretlen szerző 
(Vetés és Aratás c. folyóiratból) 

 


