
Egy kedves ismerősöm egyszer egy általam ad-
dig sose hallott nevű étellel kínált meg, melyet 
egy kis történet kíséretében tett elém. Miközben 
falatoztam, ő arról kezdett mesélni, hogy milyen 
különös úton került birtokába ennek az ételnek 
a receptje. A történet végén megkérdezte tőlem: 
„Hihető a történet?” „Hihető” – válaszoltam rövid 
tűnődés után. „Pedig egy szó sem igaz belőle!” 
– mondta ő nagyot nevetve a tréfán. Valószínű, 
hogy nem én voltam az egyetlen, akinek ugyan-
így előadta a beugratós sztorit, és az is, hogy nem 
én voltam az egyedüli, aki – ha nem is minden 
kétely nélkül – de hitelt adott annak. Most, mi-
közben felidézem magamban ezt a vicces esetet, 
arra gondolok, hogy milyen sokszor megtörténik 
a világban, hogy emberek igaznak tartanak valót-
lanságokat, és kételkednek hitelt érdemlő igaz-
ságokban. Miközben a legképtelenebb dolgokat 
is készségesen elhiszik, ha azt a tudományosság 
látszatába csomagolva teszik eléjük, bizalmatla-
nul, kételkedve utasítják el a Bibliának olyan igaz-
ságait, mint a teremtés, vagy a feltámadás. Csak 
azért, mert azok példa nélkül egyedülállóak.

Bizony, még maguknál a tanítványoknál is ezt 
láthatjuk első reflexként Jézus feltámadásának a 
hírül adásával kapcsolatban. Az üres sírtól vissza-
térő asszonyok sietve viszik a Jézus feltámadásá-
ról szóló jó hírt, „de ők üres fecsegésnek tartották 
ezt a beszédet, és nem hittek nekik” – mondja 
Lukács evangélista. Nehezen száll fel lelkükről 
a köd. Pedig mennyire mást jelent hitben vagy 
kételkedve élni! Aki hittel fogadja a feltámadás 
örömhírét, annak lelki szemei előtt Jézus feltáma-
dásának ténye csodálatos igazgyöngyként ragyog 
fel. Sőt, a feltámadás ténye nem marad egyetlen 

igazságként, hanem további igazságokat von 
maga után. Szépen csillogó igazságoknak egész 

gyöngysorát. Hihetetlennek látszó, de mégis valós 
igazságokat.

Azáltal, hogy a tanítványok húsvét napján 
megértették végre, hogy az Ő Uruknak nagypén-
teki kereszthalála nem gyengeségének és a dolgok 
szerencsétlen alakulásának volt a következménye, 
hanem az Atya eleve elrendelt akarata valósult 
meg abban a mi megváltásunk érdekében. A ke-
reszt, ami addig a megbotránkozás tárgya volt, 
egyszeriben Isten irántunk való végtelen szereteté-
nek bizonyságává vált. Annak örök bizonyítékává, 
hogy bár hihetetlennek tűnhet, hogy Isten minket, 
bűnös embereket így szeressen, mégis igaz. Olyan 
valóságos, hogy abból élni lehet.

A legtöbb ember számára maga a feltámadás 
ténye sem hihető. Mivel sokan csak azt hajlan-
dóak elhinni, amit látnak is, azaz amit bizonyítani 
lehet, és vannak más példák rá. Hitvallásunknak a 
Jézus harmadnapon történt feltámadásáról szóló 
tételét sem tudják sokan meggyőződéssel vallani. 
Aki azonban nem emberi tapasztalatokra építi hi-
tét, hanem Isten kijelentésére, az újra csak arról 
tehet bizonyságot, hogy bár hihetetlennek tűnik, 
de igaz. „Boldogok, akik nem látnak, de hisznek.” 
– mondja Jézus a legtovább kételkedő tanítványá-
nak, Tamásnak, és általa minden kételkedőnek.  
Mivel pedig a feltámadás ténye valóság, a hívő 
ember számára az is tény, hogy a mi Urunk él, 
velünk van és cselekszik. Töltse be a szívünket a 
húsvéti evangélium annak bizonyosságával, hogy 
– Istennek legyen hála – ami lehetetlennek tűnt, 
megtörtént: „valóban feltámadt az Úr”. (Lk 24,34.)

Molnár Sándor lelkipásztor

Hihetetlen, de igaz
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– Hogyan nyerted el a kinevezést a Biai Refor-
mátus Általános Iskola élére?

– A jelenlegi igazgató asszony, Ábrahámné Kati 
keresett meg tavaly ősszel, hogy részt vennék-e 
a megalakuló igazgatótanácsban külső szakértő-
ként. Az első igazgatótanácsi ülésen egy presbi-
teri rákérdezésre, el tudnám-e képzelni a jövőt 
esetleg igazgatóként is, ha erre fölkérést kapnék, 
nem tudtam ezt kizáró, határozottan nemleges 
választ adni. Otthon imádságban kezdtük hor-
dozni az ügyet feleségemmel. Isten, két hónap 
alatt, ki is bontotta előttünk a tervét…

– Miből véltétek meglátni ezt?
– Megbízatásom szándékát az igazgatósági ta-

nács fenntartói oldala – a lelkipásztor, a gond-
nok és a presbiterek delegációja – időközben 
határozottabban is kinyilvánította. De az, hogy 
jönnöm kell, akkor vált végérvényessé előttem, 
amikor Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztor, 
akinek felnőttkori megtérésem után nagy sze-
repe volt a hitfejlődésemben, valamint neje 
meghívtak minket: feleségemet és engem, hogy 
négyesben igehirdetést hallgassunk, beszél-
gessünk. Meg is hallgattunk közösen egy Cseri 
Kálmán-prédikációt, ami arról szólt, hogy kellő 
időben meglátjuk-e, mi Isten terve az életünk-
kel vagy egy adott életszakaszunkkal.

– Szóval belevágtál. De hol tart az „átadás-át-
vétel”?

– Már zajlik az igazgató asszonnyal, akit szak-
mai berkekből korábbról ismerek és nagyra 
becsülök, ez a fajta egyeztetőmunka. Folyama-
tosan be vagyok csatolva minden fontos ügy-
meneti levelezésbe, Kati gyakran felhív a fej-
leményekkel kapcsolatban. Húsvét után pedig 

sorban leülök a kollégákkal egy-egy beszélge-
tésre. 

– Előzetesen 18 jelentkezője van az új első osz-
tálynak. Milyen végleges jelentkezői számmal vol-
nál elégedett?

– Ha az előzetes 18-as létszám kiegészülne 
körülbelül 26-ra a közelgő végleges jelentkezési 
alkalmon, az megítélésem szerint teljesen meg-
felelő volna a mai körülmények között.

– Egyszer, évekkel ezelőtt már fölmerült két első 
osztály indítása…

– Én úgy látom, a soron következő 4-5 évben 
a nyolc évfolyamot kellene felépíteni, stabilizálni, 
méghozzá főleg infrastruktúra, termek tekinte-
tében. Színvonalas felső tagozatot kell tehát lét-
rehozni, teljessé tenni; ne gondolkozzanak azon 
a szülők, hogy menetközben Pestre vagy éppen 
Budaörsre vigyék el csemetéiket. Bár látogatá-
somkor megcsodáltam, hogy ilyen szép és lakájos 
is lehet egy-egy konténeres tanterem, de meg-
győződésem szerint mielőbb, mindenhova nor-
mál termek – méghozzá osztály- és szaktermek 
– kellenek, továbbá csoportbontásra és tehetség-
gondozásra alkalmas helyiségek, no meg normál 
iskolaépület. Azon leszek, hogy minél hamarabb 
megnyugtató helyzet, feltételrendszer alakuljon 
ki. Mondhatni, ez küldetésem egyik fontos része!

– Hogyan kívánod ezt elérni? Az a híred a Fa-
sorból, hogy kifejezetten erős oldalad a lobbizás.

– Nagyon szeretném a helyi vezetőkkel meg-
értetni, hogy ez az iskola közös, óriási érték, és 
érdemes a városnak és a gyülekezetnek, illetve 
az itt nagy hagyományú református iskolának egy 
közös jövőképet kialakítani. Nem „rámenősköd-
ni” akarok, csak érvekkel meggyőzni mindenkit, 

Beszélgetés Horgos Vilmos júliusi hatállyal kinevezett új iskolaigazgatónkkal

„Egy még erősebb református iskola  
a várossal közös érdek”

Portré Portré

akit kell, hogy egy még erősebb református iskola 
még vonzóbbá teheti a települést. Később aztán 
valóban lehet két-két első osztályban gondolkod-
ni, akár úgy is, hogy a környező települések olyan 
gyermekeit is ide vonzzuk, akiknek szülei refor-
mátus oktatásban gondolkodnának.

– Milyen út vezetett annak idején a fasori gyü-
lekezet református iskolájának igazgatói székéhez? 
A kérdés már csak azért is izgalmas, mivel az élet-
rajzodból következően akkor, 2009-ben még csak 
30 éves lehettél.

– A Veszprém megyei Berhidán születtem, ott 
nőttem fel, Veszprémben jártam gimnáziumba: 
Szombathelyen, a tanárképzőn végeztem törté-
nelem-földrajz szakon. Ez volt első diplomám; 
2012-ben  a Budapesti Műszaki Egyetemen sze-
reztem a közoktatás-vezetői másoddiplomá-
mat… A vezetési hajlandóság vagy éppen – ha 
nem tűnik szerénytelenségnek – képesség nálam 
alkati vonás.

– Biztos nem az oly sokakban megfigyelhető ve-
zérkedési hajlamról van szó?

– Remélem, hogy nem. Nagyon örülök a másik 
ember sikerének, erősítem, ha lehet, menedzse-
lem, kibontakoztatom őket. Megtanultam azt is, 
hogy tudatosan beiktassak olyan fékeket, melyek-
kel elkerülhető a menet közbeni személyiségtor-
zulás. Ilyen fék lehet egy hívő feleség, illetve egy 
jó gyülekezet szava. Adni, hagyni kontrollfiunc-
kiót másoknak… Még ha nincs kedvem hozzá, 
akkor is. Legelőször 23 évesen voltam vezetője 

egy alapítványi iskolának. Tizenöt éve 
dolgozom, e periódusból csak másfél 
év volt, amikor nem voltam valamilyen szinten 
vezető. A pedagógusi pályát is csak rövid időre 
hagytam el, a nővérem szakmája hatására kipró-
báltam a raktár-logisztikát. Erre terelt akkoriban 
a tanársággal együtt járó sok egzisztenciális ne-
hézség… További rutint szereztem a vezetésben, 
kapcsolattartásban, jól megtanultam kezelni az 
excelt, ennyi volt a haszna. Meg az a tapasztalat, 
hogy az ember gondolhat ugyan saját utakat, de 
ha nem az Isten által egyengetett úton megy, sé-
rülések érhetik. Rájöttem, hogy a pedagógusság 
az én igazi világom. Utána kerültem, 2008 őszén 
a Juliannába, először második embernek, de ha-
mar és váratlanul lemondott az akkori igazgató, és 
2009 márciusában engem neveztek ki helyette.

– Vázolnád, milyen eredményeket értél el mun-
katársaiddal a szóban forgó öt év alatt? 

– Nagyon nehéz helyzetben voltunk akkor, 13 
milliós költségvetési hiány, szűkösség. Az ottani 
periódusom alatt az intézmény ingó- és ingatlan-
vagyonának összértéke legalább húszszorosára 
nőtt. Teljesen új és tágas, gyönyörű épületet ka-
pott az iskola a Rottenbiller utcában. Az intéz-
mény – iskola, óvoda – növekedése és a szülői 
igények miatt a Városligeti fasori régi, templom 
mögötti, 200 fős épület helyett éppen kétsze-
res befogadó terű épületre volt szükség. Nem 
tagadom, tényleg magam végeztem el ennek 
érdekében a lobbitalálkozókat parlamenti kép-
viselőkkel, minisztériumokkal, különféle szintű 
önkormányzatokkal. Mára, de ebben utódaim 
munkája is benne van, az átadáskori 200 fős is-
kola helyén 330 iskolásunk és 130 óvodásunk 
van. Az említett új épületben teljes informatikai 
hálózat épült ki, valamennyi teremben projekto-
ros számítógépes segédlettel taníthatnak a peda-
gógusok, digitális táblák segítik a tanórákat, két 
nyelvi laborunk is van…

– Szólj most, kérlek, a hited előzményeiről és 
megtérésedről. „Szabályos” református út a tiéd?

– Nem éppen. Édesanyám görög katolikus, 
édesapám római katolikus, én is római katolikus 
templomban lettem megkeresztelve. De nem ne-
veltek vallásosan. Isten felé való nyitottságom 11-
12 éves koromban mégis megmutatkozott. Tel-
jesen saját akaratomból templomba és hittanra 
kezdtem járni, még ministráltam is. Ám nem sok-
kal később édesapám váratlan betegsége és rok-
kantnyugdíjazása nagyon rosszul érintett engem. 

Sikeres megalapítás és felmenő rendszerben öt évfolyamossá fejlődés: a 2012-ben újraindított 
Biai Református Általános Iskola életében ezt a hősi korszakot Ábrahám Ferencné neve fém-
jelzi. Az alapító-igazgató asszony ötéves mandátumának lejártával, idén júliusban, a gyülekezet 
vezetésének döntése értelmében egy 38 éves fiatalember, Horgos Vilmos veszi át a staféta-
botot. A leendő, új iskolaigazgató korábban, 2009–2014 között a Budapest-Fasori Református 
Egyházközség Julianna Református Iskolája és Csipkebokor Óvodájában már működött igazga-
tóként. Bátran mondható, az ő idejében virágzott fel az a jó hírű budapesti egyházi oktatóneve-
lő intézmény. Horgos Vilmossal beszélgettünk szakmai terveiről és életéről.
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Olyan betegsége lett, ami által mint apa 
és családfő gyakorlatilag eltűnt az éle-

tünkből, bár fizikailag velünk volt. Akkoriban volt 
a rendszerváltozás, az ezt követő években anya-
gilag is sokkal szűkösebb körülmények közé került 
a család, édesanyámnak két állást kellett vállal-
nia. Kialakult bennem egyfelől valami dac Isten-
nel szemben, másfelől mindenféle keleti tanok és 
okkult dolgok iránti fogékonyság, ott kerestem a 
lelki boldogságot… Ráadásul nagyon is világi mó-
don éltem meg tinédzserkoromat. Volt ebben a 
korszakban pozitívum is, jól sportoltam, például 
NB2-ben asztaliteniszeztem, megye1-ben fociz-
tam, és a Veszprém egyik utánpótláscsapatában 
kézilabdáztam. 

– Egyszerre?
– Általában két sportágat párhuzamosan… De 

nem lettem ettől se boldog, ráadásul 17 évesen 
lesérültem, a sportot hirtelen abba kellett hagy-
ni… A családnak eléggé hátat fordítva, amennyire 
ki akartam jönni a boldogtalanságból, úgy men-
tem bele egyre inkább a megkötözöttségbe. Ez a 
válság 19 éves koromig tartott. Emlékszem, a főis-
kolai pszichológiai önismereti képzésen is egyből 
azt húztam ki a tanárnő által egybegyűjtött lehet-
séges vágyakból: „lelki békesség”. Ez hiányzott 
igazán, annak ellenére, hogy a főiskolán akkori-
ban ismertem meg Annát, a későbbi feleségemet. 

Éppen csak el kezdtem neki udvarolni akkoriban. 
Rövidesen azonban, 1998. december 6-án, el-
mondtam neki a belső lelki harcaimat, amelyek-
ben a félelem, a szorongás is erősen ott volt, ő 
pedig különleges tanácsot adott: hittel forduljak 
Jézus Krisztushoz, mert ő megszabadít a félel-
meimtől és békességet tud adni. Nos, akkor va-
lahogy megrendültem, aznap az ő jelenlétében 
átadtam az Úrnak imádságban az életemet. Az 
ő révén jutottam el Biatorbágyra az iharosi bel-
missziós házba. Hiszen ő ugyanott, Biatorbágyon 
már gyerekkorában, egy gyerektáborban átadta 
Krisztusnak az életét. Az iharosi szilveszter volt az 
első alkalom, amin ott részt vettem. 

– Mi változott a megtéréseddel?
– Nálam a megtérés viharos metanoia volt, 

vagyis gondolkodásom igen hamar és gyökere-
sen kezdett változni. Sorra ismertem fel, miket 
kell kidobnom az életemből, gondolkodásomból. 
Ehhez persze érettebb hívőkkel való beszélgeté-
sekre volt szükségem. Fokról-fokra céltudatos ke-
resztyén emberré formálódtam. Az első gyümöl-
csök között említhetem, hogy a főiskolán hallgatói 
bibliakört alapítottunk, ahová 30-40 fő kezdett el 
járni. Még a főiskolán, megtérésem után két és 
fél évvel hívő házasságot köthettem Annával. Há-
rom gyermekünk született, Abigél jelenleg már 
15, Márk 13 éves; ők szeptembertől mindketten 

a hatosztályos gimnáziumba fognak járni, a Gö-
döllői Református Líceumba. Harmadik gyerme-
künket, Benedeket még csak másfél éve kaptuk 
az Úrtól.

– Még nem tudtuk meg, hogyan lettél refor-
mátus.

– A már említett iharosi szilveszteri alkalom 
után csaknem egy évtizeden keresztül minden 
havi csendesnapon és évi egyszer férfihéten ott 
voltam a felekezetközinek számító Iharosban. Ott 
ismertem meg viszont Végh Tamás budapest-fa-
sori református lelkipásztort is, aki gyakran járt ki 
oda vendég szolgálatokat tartani. Ő hívott tanár-
nak a gyülekezetük Julianna református általános 
iskolájába. 2009-től, amikor a Julianna Reformá-
tus Iskola vezetésébe kerültem, klasszikus gyüle-
kezeti tag lettem, előbb a Fasori, majd utóbb a 
hévízgyörki gyülekezetben. Előzőleg Végh Tamás 
volt a lelkigondozóm, az ő személyisége és törő-
dése kellett hozzá, hogy ne magányosan, hanem 
a magyar reformátusok közösségén belül igyekez-
zem megélni a hitet. Végül is az ő ösztönzésé-
re jutottam el a felnőttkonfirmációig, bár akkor 
már Somogyi Péter volt a gyülekezetvezető lelki-
pásztor. Vele is jó kapcsolatot ápolok, az ő idejére 
esett az öt évnyi igazgatói korszak a ma Buda-
pest-Fasori Református Kollégium  Julianna Általá-
nos iskolájában és Csipkebokor  Óvodájában.

– Az, hogy te újonnan született keresztyénnek 
vallod magad, mit eredményezett a pályádon?

– Olyan pedagógus vagyok, hogy a 
gyermek javát, előmenetelét keresem, és 
tudom, hogy ebben csak hátráltatná, ha állandó-
an a hibáit olvasnám a fejére. Azt gondolom, újjá-
születésem óta még inkább amolyan bátorító-ki-
bontakoztató ember lettem, és ez tanárként is így 
van. Hetedik osztályban osztályfőnök vagyok, hat 
osztályban tanítok történelmet, földrajzot, termé-
szetismeretet, ezek szerint oktatok. Alapvetően 
két irány van egy egyházi iskola előtt. Egyik a ha-
gyományokból eredeztethető, fundamentalista, 
vallásos, merevebb, a másik a Karácsony Sándor, 
a nagy 20-ik századi, élő hitű református oktatás-
kutató-pedagógusé. Én az ő nyomdokain próbá-
lok járni. Fontos, hogy szeretetalapúan, minél in-
kább személyre szabottan olyan oktatást tudjunk 
nyújtani, amely éppúgy alkalmas a tehetséges 
gyermekek kibontakoztatására, mint a tanulási 
problémák magas szintű kezelésére. Igazgatóként 
és jelenleg munkaközösség-vezetőként azt tudom 
elmondani, hogy nehéz döntési helyzetben min-
dig igyekszem odamenni, odaborulni Isten elé, 
keresem az Ő akaratát. Nem tudom, más hogyan 
tud „élő hitű” igazgató lenni, én így élem meg 
ilyen szituációkban a hitkapcsolatot.

– Mit szóltak ott, hogy búcsúzol?
– Már túl vannak a nehezén, nem örülnek, de 

elfogadják. Végül valami olyan vélemény kristá-
lyosodott ki, hogy sajnálják ugyan, de velem örül-
nek, hogy ismét igazgató is leszek, mondván, az 
való nekem leginkább. 

– Mi a várakozásod az itteni iskola jövőjét ille-
tően?

– Nagy emberi-szakmai kihívás, hogy valami-
nek a megalkotásában, felépítésében, működte-
tésében részt vehetek. Isten, egy lelkipásztor és 
egy presbitérium bizalma útján megint olyan fel-
adatra szemelt ki, amit szeretek csinálni. Olyan 
Krisztus-központú, evangéliumi református iskolát 
szeretnék létrehozni, ahová ha a családok bejön-
nek a gyerekeikkel, megismerik Jézus Krisztust, 
beépülnek a biai gyülekezetbe és ezáltal haszno-
sabb polgárai lesznek a városnak és az országnak. 

– Nem költözöl nyomban városunkba. A sok au-
tós ingázás nem fog megártani?

– Nem kell tartani ettől. Eddig is sokat jártam 
Budapestre. Ráadásul az autóban végiggondol-
hatok dolgokat és főleg sokat imádkozhatom, sok 
digitalizált igehirdetést hallgathatok.

Joó István
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Gyülekezeti életGyülekezeti élet

Az idén, a korábbi gyakorlattól eltérően a nyári 
gyülekezeti táborunkat helyben, „bejárós” tá-
borként szervezzük. Ennek alapvető oka, hogy 
a sok éve bevált tábori helyszín, a piliscsabai 
kollégium gyermekes családok elszállásolására 
is alkalmas épületét sajnos éppen felújítják. Vi-
szont a bejárós, azaz helybeni megoldással le-
hetősége lesz azoknak is csatlakozni, akik nem 
szívesen utaznak el néhány napra sem, illetve 
más teendők folyamatosan haza kötik. A tábor 
ideje ezúttal július 13–16.!  Csütörtökön reg-
gel kezdődik, 5 igei alkalom képezi a tanítás 
gerincét. Vasárnap istentisztelettel végződik ez 
a kiemelt gyülekezeti együttlét.  Az igei alkal-
makon kívül lesz lehetőség egymás közelebbi 
megismerésére, játékra, szórakozásra,  sportra 
és kirándulásra is.

A tábor gyülekezetépítéssel kapcsolatos elő-
adássorozatának címe: „Légy példája a hívők-

nek”. Ez egy idézet  Pál apostol Timóteusnak írt 
első leveléből. A sorozat éppen az idézet foly-
tatásából épül fel, amely egy felsorolás, és an-
nak részei adják az aznapi konkrét témát: „Légy 
példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, 
szeretetben, hitben, tisztaságban.” (1Tim4:12) 
Ezúttal a szóban forgó evangelizációs tanítást is 
„belső erőből” oldjuk meg, hiszen lelkipászto-
runk, Molnár Sándor fogja tartani. Szokás sze-
rint kötetlen beszélgetésekre is lesz bőségesen 
hely és idő.  A szervezők célja, hogy az alkal-
makhoz illő csendesség biztosítva legyen a „ha-
zai pályán”, így a tábor központi helye maga a 
gyülekezeti házunk lesz.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 
és örömmel fogadunk előzetes jelentkezéseket 
a táborra!

A szervezők nevében:
Kolláth Pál, 06-30-18-18-478

Gyülekezeti („családos”) tábor: idén hazai pályán

Csipogások a családi fészekből
u Csenge 5 éves körül lehe-
tett… Egyik reggel azzal ébre-
dek, hogy csicsergi a szobájából, 
épp egy verset költött nekem. 
Kérem, mondja el, kíváncsi va-
gyok a szép versére. Kérlel, sür-
get, hogy írjam le neki, mert ő 
„nem tud még verset írni”. (Ak-
koriban azért nagyjából már 
ismerte a nyomtatott betűket, 
néhány szót le is tudott írni…) 

Gyorsan veszem a papírt, ő pe-
dig diktálja kis műremekét:

Anya, én úgy szeretlek téged, 
mint virágok a napot,
Anya, én úgy szeretlek téged, 
mint virágok a vizet,
Anya, én úgy szeretlek téged, 
mint eddig még soha,
Anya, úgy szeretlek téged, ahogy 
te lettél!

Kérdezem tőle, hogyan lettem. 
„Hát pattanásosan!” – mond-
ja széles vigyorral. Hát erre 
össze-vissza puszilgatom nagy 
örömömben. Azért még közli 
velem: „De te, anya, így patta-
násosan is szép vagy!”

(Beküldte: 
Kucsera Klári, édesanya)

– Szia, Péter, van öt perced?
– Szervusz, István! Persze, miről volna szó?
– Tudod, jó volna az újságba néhány tájékozta-

tó mondat a nyári gyermektáborról – meg tudjuk 
beszélni?

– A virtuális kapcsolatok világában konfe-
renciákat bonyolítunk telefonon, képernyőn 
keresztül találkozva pedig akár egy egész heti 
tanfolyamot – szóval nem gond. Egyébként sem 
a módszer számít, lényeg a cél eredetisége és 
megvalósulása. Örömmel tájékoztatom a gyü-
lekezet apraját-nagyját, hogy hagyományos be-
járós táborunk az idén sem marad el: már a tél-
utón elkezdtük az előkészítő megbeszéléseket.

– Akkor először is a legfontosabb kérdés: mikor 
lesz a tábor?

– Mint Virágvasárnap is hallhattuk a hirdeté-
sek között, a tábor időpontja: július 3–7. Hét-
főtől péntekig várjuk gyülekezetünk és az iskola 
helyszínein naponta 9 és 16 óra között 
megrendezendő tábori prog-
ramjainkra a résztvevőket 
az ovisoktól az általános 
iskolát befejezőkig.

– Mi lesz a hét témája?
– Idén ünnepeljük a Re-

formáció 500-adik, Wittenber-
gi „születés-évét”. Az emlékévre 
tekintettel mi is e témában utazunk. 
A Reformáció 5 alapelve ráadásul jól el-
osztható egy-egy napra: „Sola gratia” – Egye-
dül kegyelemből; „Sola Scriptura” – Egyedül a 
Szentírás; „Sola fide” – Egyedül hit által; „Solus 
Christus” – Egyedül Krisztus; „Soli Deo gloria” – 
Egyedül Istené a dicsőség.

– Ez jól hangzik, de értik-e majd e magasröptű 
gondlatokat a kisebbek is?

– Résztvevőink széles kor-átfogása minden 
esztendőben nagy feladat elé állít bennünket. 
Felfejlődő református iskolánk diákjainak több-
sége alsó tagozatos, s még óvodásaink is vannak 
… A gyermekek bibliai tanításával foglalkozó 

egyesületektől azonban jelentős segítséget ka-
punk. A Vasárnapi Iskolai Szövetség idei tábo-
ri anyaga a kisebbek és a nagyobbak részére is 
érdekes tartalommal tölti meg az együttléteket. 
A Reformáció korának sajátosságai énekes, já-
tékos és kézműves foglalkozásokon megismer-
tetve a kisebbek számára is érthető nyelvezetre 
törekszünk. A délutáni alkalmakon egy-egy re-
formátor hősies alakja, történetei kerülnek elő. 
A délelőtti tanítás pedig olyan Ó- és Újszövet-
ségi személyeket ismertet meg a gyermekekkel, 
akik Istenre hagyatkozva végeztek el egy-egy 
Tőle kapott vissza alakító, tisztító munkát, hogy 
a Teremtő és teremtmény közötti kapcsolat újjá-
alakulhasson. A gyermekek a sorok közé rejtett 
párhuzamokat érzékelve élhetik át hitünk állan-
dó megújulásának szükségét.

– Mivel toldanád meg ezt a rövid híradást?
– A VISZ Országos konferenciájának nyitó al-

kalmáról három alapvető gondolatot hoztam el: 
az első az Úrtól kapott elhívás VÁLLALÁSA, 

amely hívő mivoltunk múlt idejében kel-
lett, hogy megtörténjen. A második 

a Személyébe vetett feltétlen 
BIZALOM, amely lépés-

ről lépésre bátorít jele-
nünkben. A harmadik 
pedig a KITARTÁS, 
amely nélkül egyetlen 

ó-, vagy újszövetségi 
hithős sem juthatott vol-

na el a kirendelt célhoz. Ám 
ezek birtokában tisztult meg a 

nép hite, indult és terjedt el az örömhír, s sza-
badulhatott meg az oda nem való dolgoktól a 
középkori egyház. A reformátori elvek pedig 
mindennapi hívő életünk iránymutatói is.

– Nagyon köszi, Péter! Célunk az eredeti, re-
mélhetőleg meg is valósul, de most elköszönök 
– merül az aksim…

Nagy Péter

Idei bejárós biai gyerektáborunk
a hit(h)őseinkről szól

Nagy Péter presbiter, a bejárós gyerektábor önjáró főszervezője csúcsformában van! Írt egyma-
ga egy komplett, elképzelt kis telefoninterjút kérdésekkel-feleletekkel a júliusi tábor „szürke” 
ismertetője helyett… Olvassuk csak! (A szerk.)
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Ifjúság Bizonyságtétel

Az elmúlt időszakban az ifisekkel és a fiata-
labb korosztállyal is voltunk csendeshétvégén. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy szívesen jönnek a 
fiataljaink egy-egy ilyen korosztályuknak szer-
vezett programra. Célunk természetesen, hogy 
az Ige mellett elcsendesedve, találkozásuk le-
gyen Istennel. Meglássák hol és miben akadt 
el az életük, honnan akarja az Úr őket tovább-
vinni. Isten ígéretében reménykedve végezzük 
szolgálatunkat közöttük, miszerint „Így lesz az 
én beszédem, amely számból kimegy, nem tér 
hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit aka-
rok…” (Ézsaiás 55,11). Ő az, aki vonzza a fiata-
lokat és végzi a munkáját bennük az Igéje által. 

Szeretettel várjuk őket az elkövetkezendő 
időszak programjaira is!

Ifjúsági csendesnap gyülekezetünkben április 
23-án.

Nyári csendeshét 7-ikes korosztálytól felfelé 
augusztus 1–6-ig.

Nyári csendeshét 4-6. osztályosok számára 
július 25–28-ig. 

Szabó Mónika

iskola-előkészítő alkalmakra, ahonnan mindig 
jó kedvvel, derűsen tért haza és számolgatta, 
mennyit kell még aludnia az igazi iskolás létig. 
Ezért is szerettük volna, hogy már itt kezdje meg 
az iskolát és ne kelljen neki pár év múlva válta-
nia, zárkózottabb természetével. Boginak nehe-
zebb dolga volt, hiszen ő 4. osztályos lett, és egy 
teljesen új közegbe kellett beilleszkednie. Mára 
már, úgy gondolom, túl van a nehezén, kedves 
barátokra lelt. Mátyás fiúnk óvodás, de még ma-
radt a régi oviban (Kelenföldi Fehér Kavics Re-
formátus Óvoda), jövőre fogjuk áthozni ide, a 
Csicsergőbe, mivel időközben 5. gyermekünket 
is várjuk, és így nehéz lenne az ő be- és haza-
hordása Budapestre. 

Kétévesünkkel, Mártonnal még GYES-en va-
gyok, de szívesen besegítek az itteni hitokta-
tásba mind a Csicsergő 
óvodában, mind az ön-
kormányzati Biatorbágyi 
Általános Iskolában. Ha-
talmas öröm az is, hogy 
az iskolai „refis” áhita-
tokból is kivehetem a 
részem. Csodálatos azt 
látni, hogy mennyire fi-
gyelnek a gyerekek, tel-
jesen más a légkör, mint 
a világi iskolákban, ahol 
látszik, milyen sokféle 
helyről tevődtek össze a 
gyerekek, és sokszor kihí-
vás a fegyelmezés mellett 
a megszólításuk is. 

Nagyon szeretek a biai 
hittanos szolgálat során a 
gyerekekkel lenni, együtt gondolkodni velünk, 
rácsodálkozni dolgokra, együtt megkeresni a vá-
laszt a kérdéseikre. 

Református lelkészként Kelenföldön szolgálok, 
ahol mostanában bibliaórákat szoktam tartani. 
Pátyon pedig a mamakörben tevékenykedem.

Nagyon szeretem hivatásomat, Isten helyezett 
erre a pályára, Ő áldott meg bennünket gyer-
mekekkel, de jelenleg nehéz összeegyeztetni a 
lelkészi és az anyai hivatást. Ezért úgy döntöt-
tünk, amíg kicsik a gyerekek, megpróbálok mel-
lettük lenni, ha lehet, ne kelljen bölcsibe adni 
őket. Hiszem, hogy Isten nem véletlen adta ezt 
a két feladatot, ami közt tényleg nehéz lavírozni, 
de biztos vagyok abban is, hogy Vele lehetséges 

az is, ami elsőre, vagy emberileg nézve 
lehetetlennek tűnik. 

Tudom, hogy nem véletlen vagyok ott, ahol 
vagyok, ezzel is terve van a Mindenhatónak. 
Számtalanszor megtapasztaltam azt, hogy ho-
gyan hoz ki Jézusom győztesen a nehéz hetek-
ben, készülésekben, amikor minden szolgálat 
egy hétre sűrűsödik be. Ilyenkor megtapaszta-
lom, hogy az „én erőm erőtlenség által végezte-
tik el” (2Kor 12,9/a). Olyan jó, hogy Benne erős 
lehetek, s Ő kipótolja az én erőtlenségemet, 
fáradtságomat, és ahogy végül minden szépen 
összeáll egy kerek egésszé. Nem miattam, nem 
a rátermettségem miatt, hanem azért, mert ott 
vagyok, ahol lennem kell és megad mindent ah-
hoz, ami a szolgálathoz szükséges. 

Hálás vagyok édesanyámnak, aki kedden-
ként vigyáz Marcira, míg 
tanítok; férjemnek, aki 
otthonról dolgozik Mar-
ci mellett, míg bibliaórát 
tartok; és külön hálás 
vagyok Ilona néniéknek 
is, akik segítenek, hogy 
Bogit csütörtökön elvi-
hessem zongora órájá-
ra, vigyázva addig a ki-
sebbekre, amíg nagyon 
feszített tempóban kell 
az óvoda-otthon-isko-
la-zongora fuvarozásom 
teljesítenem.

Amikor Isten elhívott 
erre a szolgálatra, azt 
ígérte „én leszek a te 
száddal, és megtanítalak 

arra, hogy mit beszélj” (2Móz 4, 12). Azóta is 
ezért könyörgök, hogy teljesítse be rajtam ezt 
az ígértét, és adjon nekem Tőle jövő mondani-
valót, hogy áldássá lehessek mások számára.

Férjem műszaki informatikus, jelenleg egy 
multi cégnél dolgozik, ahol az oktatási osztályt 
vezeti. Nehéz a munkája, sokat kell nap mint 
nap utaznia, de hálásak vagyunk azért, hogy 
van munkahelye, ahol szeretik, tisztelik és meg-
becsülik, és mi alig várjuk, hogy estére hazaér-
jen és vele együtt egész legyen a családunk! 

Istenünké legyen minden dicsőség, dicséret 
és hálaadás!

Korompayné Szenci Gabriella

Az ifjúság hírei

Anyai és lelkészi hivatás között „lavírozni”

Korompayné Szenci Gabriella református lelkész vagyok. Férjemmel, Zoltánnal 13 éve vagyunk 
házasok. Családunkkal június végén költöztük Biatorbágyra, hogy majd a CSOK lehetőségével 
megépítsük házunkat. Úgy érezzük, hogy Isten vezetése segített minket ebben a nagy döntés-
ben, és kísér bennünket azóta is. 

Isten azt ígérte nekünk igéjében, hogy kiter-
jeszti a határainkat. Az előző lakásunkat ki-
nőttük négy gyermekünkkel, így elérkezettnek 
tűnt a váltás, amihez hozzá jött az állam adta 
segítség a házépítéshez. Olyan csodálatos volt, 
ahogy Isten végig vezette lépteinket, egyenget-
te utunkat. Azt is, hogy mindkettőnk szívében 
elvégezte, hogy itt állapodjunk meg. Istenünk 
sorban nyitogatta nekünk az ajtókat. Mind a 
telek megtalálását illetően, mind a gyülekeze-
tet illetően. Mindenhol kedvesen fogadtak min-
ket, ami manapság egyáltalán nem természetes, 
ajándék ez is.

Istennek hála találtunk albérletet, ahol el-
férünk, szeretettel fogadtak bennünket, igazi 
„gyerekparadicsom” a kertje is, olyan, mintha 
egy nagy család lennénk a háziakkal. Kiderült 
az is, hogy itt van református általános iskola, 
ahová járhatnak majd a gyermekeink, ami so-
kat jelentett nekünk, hiszen a hit szerves része 
életünknek. Mégis szülőként nehéz dönteni a 
család életét illetően, mérlegelve azt, hogy ki-
nek mi a jó, jobb megoldás, ki mit tud vállalni a 
közös ügy érdekében. 

Kisebb lányunk, Bíborka idén kezdte meg 
az első osztályt, őt annak idején kihoztuk az 

Szenci Gabriella a hittanoktatásba is besegít
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Már 3 éve jártam a gyülekezetbe, amikor el-
mentem egy csendeshétre. Egy héten keresztül 
szólt Isten igéje, és ott értettem meg, hogy mi-
ért kell nekem újonnan születnem. Megláttam 
azokat a bűneimet, amik Istentől elszakítanak. 
Megértettem, hogy Jézus az én bűneimért vál-
lalta a kereszthalált, és azt is, hogy Jézusért van 
bocsánat: „Ha azt mondjuk, nincs bűnünk, ön-
magunkat csaljuk meg… Ha megvalljuk bűnein-
ket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket” (1Já-
nos 1. 8-9.) 

Isten tovább munkálkodott a szívemben. Ha 
kérdésem volt, mindig kaptam választ az igéből 
és a testvérektől. Megértettem, hogy „A hit hal-
lásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róma 
10.17.) Világossá vált számomra, hogy nem aka-
rom további életemet Jézus nélkül élni. Meg-
láttam a bűneimet, amik elválasztanak Istentől, 
megvallottam Jézusnak azokat, és kértem, le-
gyen az életem Ura. Ahogy az ige mondja: „az 
Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan meg-
térést szerez az üdvösségre” (2Kor. 7. 10.) 

Megtérésem után megélhettem azt a szabad-
ságot, amire mindig vágytam. Vezérigémmé 
vált: „Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság.” 
(2Kor. 4. 17.) Bár gyermeket nem adott az Úr, 

teljesen szabaddá tette a szívemet arra, 
hogy azt a szeretetet, amit tőle kap-
tam, tovább adhassam. Amikor megszülettek az 
unokaöcséim, két év fizetés nélküli szabadságot 
vettem ki, és babáztam. 

Megtérésem után minden gondolatom az 
volt, hogy az Úrnak tetsző életet éljek. Ezért 
örültem a hívásnak, hogy a gyülekezet ifjúsági 
munkájában részt vegyek. Az Úr igével bátorí-
tott: „buzgólkodjatok mindenkor az Úr munká-
jában” (1Kor.15.58.). Három éve a kis- és nagy 
ifiben szolgálok az Úrnak örömmel.

Ma már tudom, miért jöttünk Biatorbágy-
ra 28 éve. A Úr úgy rendezte, hogy ebben a 
gyülekezetben fogok találkozni vele. Arra is volt 
gondja, hogy a biai gyülekezetben szeretettel 
fogadjanak. Élő hitű testvéreket adott mellém, 
akiknek mindig volt rám idejük. Sosem emberi 
bölcsességgel vigasztaltak, hanem Isten igéjével. 
Ugyanígy szeretnék én is a gyülekezetünkbe ér-
kezők felé fordulni, és bizonyságot tenni arról, 
hogy „megjelent az Isten üdvözítő kegyelme 
minden embernek” (Titusz 2.11.).

Solti Emese

Sokáig nem tudtam, mi ho-
zott bennünket a férjem-
mel Biatorbágyra. 

A nászutunkon kezdő-
dött minden… Párizsban a 
campingben éppen papri-
kás krumplit főztünk, ami-
kor magyar beszédre let-
tünk figyelmesek. Egy fiatal 
pár táborozott a közelünk-
ben. Úgy megörültünk ne-
kik, hogy rögtön meghívtuk 
őket vacsorázni. A kapcso-
lat nem szakadt meg. Újra 
és újra találkoztunk velük, 
náluk, és akkor csodálkoz-
tunk rá, milyen szép hely 
Biatorbágy.

1989-ben, amikor há-
zat kerestünk, ők segítet-
tek nekünk. Kiköltöztünk 
Budapestről, és elkezdődött az ismerkedés az 
új hellyel. Huszonkilenc évesen tervezgettem. 
Milyen jó lesz, ha megszületik a gyermekem. 
Jó levegőt fog szívni, a kertben fogok játszani 
vele. Szóval mindent pontosan elterveztem. És 
a várva-várt gyermek nem akart megszületni. 
Egyre kilátástalanabbnak láttam a helyzetemet. 
A magamnak adott időből már rég kicsúsztam, 
közeledtem a 33. évemhez. 

Ilyentájt történt, hogy a férjem beteg lett. 
Megérkezett a háziorvosunk, és a gyors diagnó-
zis után a párom kórházba került. Lábadozása 
idején többször meglátogatta férjemet, és az 
egyik ilyen látogatás során kezdett Jézusról be-
szélni, aki a betegek valódi orvosa. A férjemmel 
beszélgetett, de én is hallottam a kérdését: Van 
egy Bibliájuk? Olvasnék belőle egy részletet…

Nagy nehezen előkerült a Biblia, és Stierbach 
doktor úr Nikodémus történetét olvasta el, majd 
el is magyarázta: „Újonnan kell születnetek” (Já-
nos 3.7.) 

Ez a beszélgetés olyan mélyen érintett, hogy 
nem tudtam elszakadni a gondolattól. Miért 
kéne nekem újonnan születni? Így kezdődött 
Isten munkája az életemben. De nem hagyta 
abba. Mert már akkor gondja volt arra, hogy 
újabb beszélgetést készítsen el.

Fogorvoshoz mentem, 
sok csalódással a szívem-
ben. Nincs gyermekem, 
múlik az idő… lehet hogy 
már nem is lesz… Ilyen 
lelkiállapotban ültem be a 
fogorvosi székbe. A kezelés 
után beszélgetni kezdtünk 
arról, hogy a sok gondom 
biztos megszűnik, ha vég-
re megszületik a gyerme-
kem. Ekkor hangzott el 
az a mondat, ami komoly 
fordulatot hozott az éle-
tembe: Biztos vagy abban, 
hogy egy gyermek megold-
ja az életed fő problémá-
ját? Nem gondolod, hogy 
az a te gondod, hogy nem 
ismered a te teremtődet? 
Gyere el hozzánk a gyüle-

kezetbe, hallgasd az igét, és meg fogod érteni, 
mi hiányzik neked valójában.

És a problémám akkora volt, hogy elindultam. 
Máig emlékszem. Beléptem a régi gyülekezeti 
házba. Éppen énekelt a gyülekezet. Körülnéz-
tem, és a katolikus neveltetésemből adódóan 
keresztet vetettem, majd leültem. A mellettem 
ülő néni felém nyújtotta az énekeskönyvet: 
Énekeljen, kedveském. Az igehirdetés – már 
nem tudom miről szólt, de személyesen meg-
szólított. 

A gyülekezeti házból kifele jövet Molnár Sán-
dor lelkipásztor kedvesen megszólított: Még 
nem járt nálunk, ugye? Szeretettel hívogatom, 
jöjjön máskor is!

Ettől kezdve minden vasárnap istentisztelet-
re jártam. A biai gyülekezet testvéri közössége 
felkarolt engem. Hívogattak bibliaórára, ahol a 
felmerülő kérdéseimre mindig kaptam választ. 
Végtelen hála van a szívemben Barta Annuská-
ért, akin keresztül megéreztem, milyen a krisztu-
si szeretet, Váraljai Kati néniért, aki megtanított 
arra, hogy nemcsak beszélgetni kell a problé-
mákról, hanem őszinte bizalommal imádságban 
elmondani Istennek, ami foglalkoztat, hiszen 
úgy szól az ige: „kérjetek, és adatik” – és meg-
tapasztaltam, hogy Istennek gondja van rám. 

Bizonyságtétel Bizonyságtétel

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel”

Ifis szolgálatban. Emese középütt, jobbra
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Van gazdája a világnak

Isteni szükségszerűség volt, hogy Jézus Krisztus belehaljon a mi bűneinkbe, mint ahogy az 
is, hogy feltámadjon – vallja húsvét alkalmából az egyik legismertebb hazai igehirdető, Cseri 
Kálmán lelkész. A fiatalok misszionálásáról is híres Pasaréti Református Gyülekezet 1939-ben 
született lelkipásztora szerint felbecsülhetetlen kincse a hívő embernek, hogy Megváltója jelen-
létében élhet; bizakodó lehet a jelenlegi nagy nyomorúságok közepette is.

– Nagytiszteletű úr! Elhelyezhető-e azonos fej-
lődési vonalon bizonyos ősnépek úgynevezett 
meghaló és feltámadó természetisteneinek a mí-
toszvilága és a keresztyén feltámadáshit, amint 
azt némely ateista vallástörténészek állítják?

– Jézus halálát és harmadnapi feltámadá-
sát nem ember találta ki a maga vigasztalásá-
ra. Ilyet nem tud emberi fantázia kitalálni, ez 
Isten gondolata, üdvtervének központi fontos-
ságú része volt. Az összes feltámadásmítoszból 
hiányzik ugyanis a helyettes elégtétel, a váltság 
gondolata, azaz: Jézus halálának és feltámadá-
sának kizárólagos oka és célja. Nem a termé-
szet ciklikus megújulásához hasonló gondolatot 
testesíti meg az Isten Fia. Ő odaállt a helyünk-
re, ahol is bűneinkért eleget kellett tennie. Bele 
kellett halnia a mi bűneinkbe, hogy Isten min-
ket megmenthessen. Fel is kellett támasztania 
őt az Atyának, hogy megdicsőülhessen, s hogy 
megnyissa előttünk az örök életet. Mindez tehát 
isteni szükségszerűség volt. Ellenben az ősi fel-
támadásmítoszok az ember alapvető vágyának 
a kivetítései, tán fantáziadús, de puszta emberi 
projekciók: „szeretném, ha tovább élnék”.

– Pörgessük vissza az idő kerekét nagycsütör-
tökig. Az utolsó vacsora után Jézus tanítványaival 
a Getsemáne-kertbe vonult. Miért beszélnek az 
evangéliumok az Isten Fia kétségtelen rettegésé-
ről, gyötrődéséről?

– Jézus elfogatása után, még csütörtök éj-
szaka lezajlott egy vallási per, Kajafás főpap 

kihallgatótermében a nagytanács előtt, ahol a 
vád az volt, hogy Isten fiának mondja magát, 
ezért méltó a halálra. Közvetlenül utána volt 
egy politikai per is, Pilátus jelenlétében. A római 
helytartó nem találta bűnösnek Jézust, ám azzal 
a veszélyes váddal hurcolták a színe elé, hogy 
királynak mondja magát, márpedig aki királlyá 
teszi magát, ellene mond a császárnak és a csá-
szárságnak. Nos, ettől, de még önmagában a ki-
végzésétől sem gyötrődött volna így Jézus, aki 
birtokában volt az események csodálatos előre 
tudásának. Ettől még nem izzadt volna vért an-
nak az imaharcnak a során, melyet a Getsemá-
ne-kertben, alvó tanítványaitól elhagyatva vég-
zett. A valódi okot Ézsaiás próféta jövendölte 
meg már hétszáz évvel korábban. Nála arról ol-
vashatunk, hogy a mi bűneinkért törték össze, a 
mi vétkeink miatt kellett meghalnia, s hogy a bé-
kességünk az ő sebei árán valósult meg. Vagyis 
arról van itt szó, hogy az Úr mindnyájunk bűnét 
őreá helyezte. Ezt a Biblia másutt úgy mond-
ja röviden: helyettes elégtétel. Jézus odaállt az 
egész emberiség helyébe, Isten megérdemelt, 
igazságos ítéletét a mi istentelenségeink miatt ő, 
az abszolút tiszta istenember egy személyben 
szenvedte el. El se tudjuk képzelni, hogy milyen 
kín lehetett az ő számára annak bizonyos tuda-
ta, hogy a világ minden mocska és ennek követ-
kezménye rövidesen ránehezedik majd. Nem 
azt kell hát csodálni, hogy gyötrődött nagycsü-
törtök éjjel, hanem azt, hogy egyáltalán el tudta 

mindezt hordozni. No de egyebek mellett ép-
pen ez is bizonyítéka annak, hogy ő Isten Fia 
volt, és isteni természete mellé vette föl a mi 
emberi természetünket.

– Hogyhogy ünnepen – a zsidó páskaünnep 
tájékán – történt meg a szóban forgó váltságha-
lál, akart-e üzenni ezzel az üdvtörténet „rende-
zője”?

– Nagyon nagy jelentősége van, hogy Jézus 
ugyanazon órákban haldoklott és halt meg, 
amely órákban százával vágták a páskabárányo-
kat a még Egyiptomban, Mózes által hagyott pa-
rancs szerint. Az Ó- és az Újszövetség közötti 
csodálatos egységet figyelhetjük meg itt. Jézus 
végóráiban a nép a nagy szabadulás ünnepére 
készült, hiszen a páska, a pészah az Egyiptom-
ból való szabadulás emlékünnepe volt, a legna-
gyobb vallási és nemzeti ünnepe a zsidóságnak. 
A bárányvágás azt idézte fel, hogy Isten kiszaba-
dította a fáraó által rabszolgasorba taszított né-
pét a reménytelen helyzetből, és a bárány vére 
megmentette a választottakat a halálból. Hiszen 
ők isteni utasítás szerint az ajtófélfára kenték a 
leölt állat vérét, és abba a hajlékba, melynek 
bejáratán ez a jel volt, az öldöklő angyal nem 
ment be. Ennek analógiájára Jézus – aki kiszaba-
dítja a benne hívőket a kárhozatból, a remény-
telen létből – vérének kell kiömlenie azért, hogy 
a szabadulásunk végbemehessen. Tehát Isten 
időzítése, menetrendje érvényesül itt, ahogyan 
másutt is. Az ember teszi, amiről azt gondolja, ő 
tervezte el, s közben csendesen, de feltartóztat-
hatatlanul teljesül Isten terve.

– Vannak, akik a nagypénteki áldozat-
hozatalt arra hivatkozva keveslik, hogy 
„csak” háromnapi halálállapotról volt szó, majd 
Jézus fölvette az életét…

– Krisztus halálának jelentősége abban áll, 
hogy mint szabadító – önként vállalva – olyan 
mélyre ment, amilyen mélyre mi, emberek ke-
rültünk Isten nélkül. Ezért kellett kimondania: 
„Éli, Éli, lamá sabaktáni”, azaz: „Én Istenem, én 
Istenem, miért hagytál el engem?” Ez volt a po-
kol Jézus számára; amikor tehát mi azt mondjuk 
a hiszekegyben, hogy „alászállt a poklokra”, erre 
gondolunk. Bele kellett halnia a mi bűneinkbe, 
át kellett élnie az Isten Fiának, hogy az Isten is 
elhagyta. Méghozzá azért, mert ténylegesen 
elszenvedte a mi ítéletünket – ami a kárhozat. 
A kárhozat vagy pokol lényege pedig az Isten-
től való elhagyatottság. Miután azonban mara-
déktalanul eleget tett – helyettünk – a mennyei 
igazságszolgáltatás követelésének, nem marad-
hatott ott, hiszen ő Isten is volt. Feltámadását 
követően még negyven napig itt volt a földön, 
majd visszament a mennybe.

– Önnek mikor és hogyan vált személyessé az 
a látszólag nehezen megközelíthető hitigazság, 
hogy Jézus feltámadt?

– Erre pontosan vissza tudok emlékezni. Éle-
tem nagy fordulata éppen akkor következett be, 
amikor megértettem, hogy Jézus kereszthalála 
és az én elrontott életem között közvetlen ösz-
szefüggés van. Tudniillik hogy neki emiatt kellett 
meghalnia; amiből az következik, hogy rajtam 
Isten még egyszer már nem hajtja végre azt az 
ítéletet. Az pedig, hogy ő él, legelőször akkor 
lett valóság számomra, amikor diákkoromban 
egy ifjúsági evangelizáción vettem részt szülő-
városomban, Kecskeméten. Ott egy számomra 
ismeretlen igehirdető, aki életében először járt 
a városban, úgy prédikált, hogy a mondottak-
ból teljesen magamra ismertem, azokra a kér-
désekre, melyekkel én viaskodtam, melyekre 
nem találtam választ. Addigra tulajdonképpen 
már le is mondtam arról, hogy kiutat találjak a 
zsákutcából, és felmerült bennem, hogy akkor 
meg mi értelme az életnek. De amikor ő pon-
tosan elmondta az én gondolataimat, az én bű-
neimet, ráadásul a megoldásokra is rávilágított 
a Szentírásból, akkor rádöbbentem: ezt ő ma-
gától nem tudhatja. Akkor mégiscsak igaz, amit 
a Biblia mond, hogy Jézus él, ismer minket, en-
gem, kis, nyomorult, névtelen tizenévest is, s ha 

Cseri Kálmán: Visszakaptuk, amit az Isten előtti lázadás során elveszítettünk

Idén február 13-án nagy veszteség érte a magyar református keresztyénséget. Het-
vennyolcadik életévében hosszan tartó betegség után elhunyt Cseri Kálmán, a 
pasaréti gyülekezet nyugalmazott lelkipásztora, aki 1971-től 2010-ig állt a Joó 
Sándor alapította ébredési gyülekezet élén. E sorok írója 2009-ben a Magyar Nem-
zetben húsvéti interjút készített vele. Mivel Cseri Kálmán akkori megnyilatkozása 
mindenben időszerű, ezzel búcsúzunk tőle mint az egyik leghathatósabb szavú 
igehirdetőtől. Hála Mennyei Atyjának, akinél tovább él, hogy velünk maradó földi 
életműve nem önmagára, hanem diadalmasan a Megváltás Művére mutat!
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a folytatás is igaz, tudniillik hogy őnála 
van a megoldás, akkor én ráállok erre 

az útra. Mellesleg ezért lettem lelkész is. Úgy 
voltam vele, hogy ha valami rajtam ilyen radi-
kálisan segített, ezt a segítséget én szeretném 
minél több embernek elmondani, felkínálni.

– Pilinszky János tárcáinak egyik visszatérő 
paradoxona: meg kell tanulnunk vágyakozni az 
után, ami a miénk. Igaza volt?

– Olyan értelemben mindenképpen igaz 
ez, hogy Jézus Krisztus kereszthalálával és fel-
támadásával visszakaptuk, amit az Isten előt-
ti lázadás során elveszítettünk. Pál apostol azt 
mondta, minden a tiétek, ti viszont a Krisztuséi 
vagytok. Vagyis csak azé a kincs, aki Jézusnak 
odaszentelte magát.

– Pontosan mi ez a kincs? Mi után kell vágya-
koznunk?

– Sajnos, az előttünk álló ünnep szerencsétlen 
elnevezése – húsvét – akár azt a képzetet is kelt-
heti, hogy a lényeg a kiböjtölt, de immár ismét 
lehetséges húsevésben van. Egy régi naptárban 
viszont még ez volt olvasható: feltámadásün-
nep. Nos, éppen Jézus Krisztus feltámadásának 
a tényében, következményeiben van a mi kin-
csünk. Ez a feltámadás először is hitelesítette 
mindazt, amit ő előzőleg mondott és tett. Pál 
apostol nem véletlenül sorolta fel az első Korin-
thusi levél 15. fejezetében név szerint azokat, 

akik találkoztak vele, feljegyezve azt is: Jézus 
megjelent egy alkalommal ötszáz embernek, 
akik közül a legtöbben még ma is élnek. Sok 
szemtanúja volt tehát a feltámadási csodának, 
ami az ő istenségét hitelesítette akár a – dolgok-
nak utána járni kész – hitetlenek, sőt ellenségei 
előtt is. Egy további jó következmény abból lát-
szik, hogy a Megváltó előre megígérte, hogy a 
benne hívőket is feltámasztja. Ő volt tehát az 
első a feltámadottak között, Károli Gáspár szép 
szavával a „zsenge”. Vagyis a halál többé nem 
pont az ember életmondatának a végén, nincs 
mindennek vége. Nem is kérdőjel, mint ha nem 
tudnánk, mi lesz utána. Még csak nem is ijesztő 
felkiáltójel, hanem kettőspont: kifejezve, hogy 
„folytatása következik”. Aki itt a földön össze-
kötötte életét a feltámadott Jézussal, az vele 
töltheti az örökkévalóságot. Mindez a távlatot 
kereső embernek nagy reménységet ad. Több 
az élet, mint az a néhány évtized, amit itt végig-
küszködünk. Ugyanakkor több a valóság is, mint 
amit az öt érzékszervünkkel és az értelmünkkel 
megragadhatunk. Jézus feltámadása tehát azt is 
jelenti, a hívő számára már el is kezdődött az 
örök élet, már ebben a néhány évtizedben sem 
vagyunk egyedül. Valóban nagy kincs a hívő 
embernek, hogy megváltója jelenlétében él.

– Mondják: a keresztyénség nem szimpla mo-
ralizálás.

– Ezzel egyetértek, azonban nagyon fontos 
tudnunk: a keresztyén etikának is alapja Jé-
zus feltámadása. Ha Jézus él, ezzel nekünk is 
tartalmas, felelősségteljes életet készített. De 
éppen az élő Istennel való kapcsolat által le-
szünk képesek csüggesztő körülmények között 
is reménységgel élni, egymásért is felelősséget 
vállalni. Ez nem keserű kényszer, ezt szinte ma-
gától is örömmel végzi az, aki ebben a tágas-
ságban él.

– Tud-e úgy elbukni a megváltójával közösség-
ben élő ember, ahogyan a nem hívő?

– Olyan mélyre már nem engedi őt Isten, 
mint amilyen mélységekből kihozta. Ugyanak-
kor bukdácsolhat a hívő ember is, de fáj neki, 
ha bűnt követett el. Nem védőbeszédet tart, 
hanem beismeri a bűnét, nem akar benne ma-
radni, hanem újra és újra odamegy vele, ahol 
életében először kegyelmet kapott.

– Lelkipásztori munkájának jelentős része a 
lelkigondozás. Mi a tapasztalata a mostani fiatal 
nemzedékről?

– Gyakran lehet találkozni a körükben a ma-
gányossággal. Sokuk esetében a magány a szét-
hullott család következménye is; kezdettől egy 
szülő próbál kettő helyett helytállni. Igazi, mag-
alapozott barátságaik ritkán vannak, többnyi-
re átmeneti haveri kapcsolatokról tudnak csak 
beszámolni. Van, hogy azoknak, akikre a ma-
gány nagyon rászakad, elmesélem megtérésko-
ri olvasmányélményemet, Jézus szavait a János 
evangéliumából: „Ti az én barátaim vagytok.” 
A másik, ami sok fiatalra jellemző, a tanácsta-
lanság; például nem tudnak, de talán nem is 
akarnak pályát, hivatást választani. Amilyen in-
gergazdag az életük egyik oldala, olyan inger-
szegény a másik. Ebbe belejátszik talán a szülők 
hozzáállása is. Csak a hívő szülők szokták imád-
ságban megkérdezni: Uram, te adtad ezt a gyer-
meket nekünk, mondd, milyen tehetséget adtál 
neki, hol lesz ő boldog, hol tud másokat boldo-
gítani. Kísérti őket a reménytelenség is, gyakran 
hallható: nincs értelme tanulni, takarékoskod-
ni, becsületesnek lenni. Sajnos hiánycikké vált 
közöttük a hűség. Főleg a fiúk hallgatják egyre 

értetlenebbül a hűségre vonatkozó 
megjegyzéseimet. Egyszer az egyikük 
fel is pattant, indulatosan megkérdezte: hogy 
érti ezt, van magának felesége? Van – feleltem. 
Mióta? Negyven éve. Mással nem is volt dolga? 
Nem, de nem is szeretném, és egyáltalán nem 
érzem magam szegényebbnek ettől… E felele-
tek után igyekeztem nem tudálékosan előadni, 
mi is a hűség, mi abban a jó. Ez a fiú a végén 
könnyes szemmel azt mondta: nekem ilyet még 
soha senki nem mondott. Igen, itt a nagy baj: 
felnőnek mind többen úgy, hogy igazi értékek-
ről még csak nem is hallottak.

– A pasaréti református gyülekezetben viszont 
virágzó ifjúsági élet van. Mi ennek a titka?

– Nincs ennek titka, ez csak arról árulkodik, 
hogy mindig vannak Isten igéjére szomjas em-
berek már ifjúkorban is. Nem szabad az ige he-
lyett mást adni, ügyeskedni. Egyszer, a legfia-
talabb csoportban, amikor arról volt szó, hogy 
egy adott élethelyzetről mit mond a Szentírás, 
közbeszólt egy 14 éves fiú: „Állati modern 
könyv ez a Biblia!”

– Hazánkban ma nem egyszerűen általános 
politikai idegesség van, hanem tátongó mélységű 
válság, milliókat utolérő nyomor. Elbeszéltünk-e 
a valóság mellett, ha erről alig ejtettünk szót?

– Nem gondolnám. Jellegzetesen a feltáma-
dás gyümölcse, hogy Jézus Krisztus a törté-
nelemnek is az ura. Nem véletlenül írja János 
apostol az üldözött keresztyéneknek a Megvál-
tóról, hogy ő a királyok királya és az uraknak 
ura. Az első szervezett keresztyénüldözések 
alkalmával ezrével végeztek ki embereket a hi-
tükért. De a Szentírás azt mondja: ne féljetek 
tőlük, Jézus tudtával történik ez is, vége lesz 
ennek a nyomorúságnak is. A bűnnek kétségte-
lenül sok szörnyű következménye volt akkor, és 
van is, jelenünkben, de Isten úr az események 
felett. Ez az embernek békességet adhat a nagy 
bizonytalanságban is. Nem tudjuk, meddig tart, 
hogy alakul, de azt tudjuk, hogy van gazdája a 
világnak.

(Magyar Nemzet, 2009. április 21., Joó István)
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Jézus mondja:
Jöjjetek énhozzám mindnyájan,

akik megfáradtatok és terheket hordoztok,
és én megnyugvást adok nektek.

Lelkipásztor: Molnár Sándor

Lelkészi fogadóórák:

Kedd 9.00–12.00

Csütörtök 14.00–18.00

Cím: 2051 Biatorbágy, Nagy u. 28.

Telefon: 06 23-310-310

06 20-287-2236

e-mail: malombya@gmail.com

A gyülekezet honlapja, igehirdetésekkel:

www.biairef.hu

Rendszeres
alkalmaink

Vasárnap
10:00 Istentisztelet, Gyermek-
 istentisztelet és 
 gyermekmegőrzés (hónap 
 harmadik vasárnapján 
 úrvacsora is)
11:00  Kávézó-teázó 
 (hónap negyedik vasárnapján)
16:00  Házaskör 
 (hónap harmadik vasárnapján) 

Kedd
18:00 Imaóra
19:00 Hétórai tea nőknek 
 (hónap első keddjén)
19:00 Férfikör 
 (hónap harmadik keddjén)

Szerda
9:00 Idősek alkalma 
 (hónap első szerdáján)

Csütörtök
10:00 Mamakör 
 (hónap harmadik csütörtökjén)
19:00 Bibliaóra

Szombat
14:30 Foltvarróklub 
 (hónap második 
 és negyedik szombatján)
17:00 Ifjúsági alkalom

Reviczky Gyula

HÚSVÉT
Fakadnak már a virágok, 
Kiderül az ég, 
És a föld most készül ülni 
Drága ünnepét. 
Szíveinkben, mint a földön, 
Ma öröm legyen, 
Feltámadt az isten-ember 
Győzedelmesen! 
 
Aki tudja, mint töré fel 
Sírját a dicső; 
Aki látja, hogy a földön 
Minden újra nő: 
Gondoljon feltámadásra, 
Mely örök leszen… 
Feltámadt az isten-ember 
Győzedelmesen!


