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Vásárosnaményban születtem hívő református családban. Apai nagy-

apám, később édesapám is presbiter volt, így természetes volt, hogy kicsi 

gyerekkoromtól templomba jártam. Mint gyerek, a legmeghatározóbb él-

ményem akkor ért, amikor Kiss Pista bácsi – Dr. Makrai Tibor főgondnok 

úr a Reménysugár előző számában emlékezett meg róla –,  gyülekezetünk 

közösségi vezetője kezdeményezte a házi istentiszteletek tartását minden 

héten és mindig más családoknál. Alig vártam az alkalmakat, hogy a mi 

családunk is sorra kerüljön. Mint 6-7 éves gyerek a karosláda sarkába kuco-

rodva hallgattam Isten igéjét, bár akkor még nem sokat értettem belőle. 

Énekelni nagyon szerettem, különösen a hallelujákat. Máig is egyik legked-

vesebb énekem az akkor megtanult: Az áldott orvos közeleg… Később, 

mint akkor minden református gyerek, én is konfirmáltam. Lelkipásztorom 

a következő igével áldott meg: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki en-

gem megerősít.” Meghatottak az ige szavai, de akkor még nem igen érez-

tem és értettem az üzenetét. Diákéveim alatt is részt vettem a vallási össze-

jöveteleken, édesanyámmal rendszeresen eljártam a bibliaórákra. 

1962-ben férjhez mentem, két leánygyermekünk született. Az egyházzal 

való kapcsolatom továbbra is megmaradt, bár ritkábban jutottam el a temp-

lomba. Mátészalkára költöztünk, ahol az egyik vallási összejövetelen tudo-

másomra jutott, hogy Berekfürdőre lehet menni csendes- hétre. Éltem a 

lehetőséggel és elmentem. A foglalkozások bemutatkozással és a hitrejutás 

ismertetésével kezdődtek. Voltak, akik percekig mesélték, hogyan kerültek 

Isten közelébe, hogy korábban nem is ismerték Őt. Úgy gondoltam, nekem 

nincs ilyen sok mondanivalóm, hisz kiskorom óta hívő ember vagyok. Ezt 

két mondatban el is mondtam. Ágika, a csoportvezetőnk ennyit mondott: És 

ez neked elég? Az első reakcióm az volt: én ide többet nem jövök. De kö-

vetkezett a részemre nagyon keserves, de egyben felemelő, eddigi életem 

minden mulasztását felfedező, eltékozolt lehetőségek felismerését követő öt 

nap. Az ötödik nap végén azzal a felemelő érzéssel jöttem el, hogy a hit 

cselekedetek nélkül nem létezhet. Hazajövetelem után más irányt vett az 

életem. Bekapcsolódtam az egyház munkájába, tagja lettem az énekkarnak, 

női körnek, a rám bízott feladatokat örömmel és szívesen végeztem. Na-

gyon jól érzem magam a testvéri közösségben. 

Szeretném további életemben is Isten kegyelméből szavakban és csele-

kedetekben Őt szolgálni, erőt merítve a szívemre helyezett igéből: 

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” 

Virág Miklósné 

Bizonyságtétel 
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Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt – ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt – esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt – halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt – koldusszív tárulása. 
Csendesen várni – várni, hinni, kérni! 
Aztán – boldog pünkösd utánba érni! 

Reviczky Gyula: 

Pünkösd 

S pünkösd után – szent égi erőt-vetten, 
pünkösd után – Lélekkel telítetten, 
pünkösd után – bátor tanúvá lenni, 
pünkösd után – szolgálni, égni, tenni, 
pünkösd után – régit kárnak ítélni, 
Krisztusnak élni és másoknak élni, 
minden mennyei kincset elfogadni, 
és pünkösd után – adni, adni, adni 

Piros pünkösd öltözik sugárba, 

Mosolyogva száll le a világra. 

Nyomában kél édes rózsa-illat, 

Fényözön hull, a szívek megnyílnak. 

Hogy először tűnt fel a világnak: 

Tüzes nyelvek alakjába' támadt. 

Megoldotta apostolok nyelvét, 

Hirdeté a győzedelmes eszmét. 

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed' 

Ma is minden bánkódó szívének, 

Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba': 

Világító sugaradat áldja. 

Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 

Világosítsd hittel föl az elmét. 

Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, 

Diadallal az egész világon! 

Piros pünkösd, szállj le a világra, 

Taníts meg új nyelvre, új imára. 

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 

Szeretetnek sugara, Szentlélek! 

Túrmezei  

Erzsébet: 

Pünkösd után 
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Beszélj, anyám! Szavad a szív zenéje,  

Szivedből szeretet s élet szakad;  

Nappalodik a szenvedélyek éje,  

Meleg sugárként ömlik szét szavad.  

Buzdíts a jóra, óvj a küzdelemben,  

Szeretni, hinni ó, taníts meg engem!  

Szivedbe Isten lelke költözött...  

Áldott vagy te az asszonyok között!  

Ragyogjon arcod és ne sírj miattam!  

Bár most levert és bús vagyok,  

Lesz még idő - ne félj! - midőn dicsőség  

Övezi majd e büszke homlokot!  

Te csak szeress, ne legyen semmi gondod,  

Vigasz legyen szavad, bár feddve mondod  

És drága könnyeiddel öntözöd!...  

Áldott vagy te az asszonyok között!  

Tenszíved az, mi téged fölmagasztal,  

Virágok nyílnak lábaid nyomán,  

Termő rügyet bocsát a sziklapadmaly,  

Amerre jársz mint égi látomány:  

S hol szebb világok tiszta üdve támad,  

Te oda szállsz. Kivívtad koronádat,  

Körötted minden fénybe öltözött...  

Áldott vagy te az asszonyok között!  

Üdvöz légy, jó anyám! Malaszttal teljes  

Szivedhez járul boldogan fiad.  

Szivem remeg, mert üdvössége teljes,  

Szivem zokog, de az öröm miatt.  

Ó, mert áldás nő az áldás helyén:  

Áldott vagyok, méhed gyümölcse, én!  

Várnak reánk nem ismert gyönyörök...  

Áldott vagy te az asszonyok között!   

Komjáthy 

Jenő: 

Anyámhoz 
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1948-ban, pünkösd előtt néhány nappal, testes borítékot 

kézbesített a posta nagytiszteletű Bartha György reformá-

tus lelkipásztornak, Békéssámsonba. 

A borítékban 8 éves unokájától érkezett levél. A leány 
gyöngybetűkkel írta, és arról szólt, hogy milyen lelkesen készül választott 

hivatására. Hittérítőnek jelentkezik majd, és Afrikában szeretne szolgálni. 

A veszélyektől nem fél: „Ha Isten velem, ki van ellenem” – írja. Lassan 

együtt lesz a poggyász is; a nélkülözhetetlen holmikon kívül az Arany és az 

Ezüst könyv. Egyikben a hitvalló prédikációk, a másikban a hitvallást nyo-

matékosító versek sorakoznak. A kézzel írott könyv lapjairól Nagyapjának 
a Térj meg! című versét másolta le az elszánt hittérítő-jelölt. A vers így 

hangzott:  

„Térj vissza a széles útról, melyen elindultál, 

  Krisztus akkor megbocsát, ha őhozzá fordultál. 

  Lelked mélyén öröm támad, a szíved megnyugszik,  

  Keskeny úton, hogyha te jársz, boldog leszel mindig. 

  Boldogságod csak növekszik egyre, napról napra, 

  Bizton nézzél fel az Úrra, igéjét hallgatva. 

  Biztosan hallgasd beszédét, feléje fordulva,  

  Ne légy olyan, mint az a mag, mely kövekre hulla. 

  Térj meg hát, és ne gondolkozz! 

  Figyeld az Úr szavát! 

  Kérjed bűnöd bocsánatát, 

  S meglásd, ő megbocsát.” 

A nagytiszteletű úr a közlés súlyához és az elhivatottság komolyságához 
méltó válaszlevelet küldött szeretett unokájának: 

Ragyogó Csillagom! 

Ünneplőbe öltöztetett szívem minden szeretetével köszöntelek. Leveled a 

legszebb ajándék nekem, és szárnyakat adott gondolataimnak, miközben a 

pünkösdi prédikációmat fogalmaztam. Hálát adok a magasságos Istennek, 

hogy gyenge lelked ilyen termékeny talaja az ő szent igéjének, s hogy re-

ményteljes életedet jelképesen már ilyen fiatalon az ő szolgálatára ajánlod 

fel.  

A vers nagyon szép. Bizony, mindnyájan a Szentháromság kegyelemteljes 

segítségére vagyunk utalva, hogy naponta elkövetett vétkeink nyűgéből sza-

badulva, a következő nap elhordozásához elegendő erőt merítsünk.  

agyapám levele 
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Őszinte szavaid nemcsak a te nagy hitedet igazolják az Úristen és az ő 

szerelmes fia iránt, hanem azt a közvetlen gyermeki kapcsolatot is, amely-

hez hasonló odaadás nélkül reményünk sem lehet az üdvözülésre.  

S most, amikor a Szentlélek kitöltetésének újjászülő erejét készülünk 
megünnepelni, különösen nagy hatású a te tiszta gyermeki lelked boldogsá-

gos hitvallása: „Kérjed bűnöd bocsánatát, s meglásd, ő megbocsát.” Az én 

lelkem pünkösdje drága leveled, s ajándékul én is küldök neked néhány 

szépséges sornyi válaszüzenetet. Abban az Istenbe vetett hitben, hogy 

mindez a te életedet tovább nemesíti, megtermékenyítő öleléssel:  

A Szentlélek kitöltetésének nagy története részletesen le van írva az 
Apostolok cselekedeteiről szóló könyv 2. részében. Nem érdemelném meg 

a keresztyén nevet, ha ezt a történetet tökéletesen jól nem ismerném. Az 

ünnepek a keresztyénség életére vonatkozó fontos újtestamentumi esemé-

nyek emléknapjainak szép záradéka, fényes diadalmi koronája a pünkösd. 

Ekkor alakult meg a keresztyén egyház, s ekkor biztosíttattak Krisztus kö-

vetői, hogy küzdelmeikben nem lesznek elhagyatva, hogy Isten az ő Szent-

lelkével mindig támogatásukra lesz. Jézusban Isten jelent meg testben, a 
Szentlélek által Isten lakik bennünk. Pünkösdkor a Szentháromság harma-

dik személye jelent meg, hogy itt munkálkodjék szíveinkben, kebleink 

szentélyében. A Szentháromság teljességének ünnepe a pünkösd. 

Az ő kegyelmébe ajánl téged nagy szeretettel 

      Nagyapa 

 
Életem alkonyán – néhány éve – így fogalmaztam újra magamban a felfog-

hatatlan, mégis folyamatosan bennem élő, mindennapjaimat is vezérlő Cso-

dát: 

 Nem volt neve a Csodának –  

Így néven szólította minden 

 Hívták erőnek, jónak, hitnek 

 Fénylett, sugárzott –  

 Vagy átsuhant a kockaköveken 

 Éjkönnyű ívén szárnyra kelt 

 Szigorú reggeleken 

 Valami voltam s ő a Más –  

 De túl világnyi titkon 

 Parányi utak vándorát 

 Ő mindig várt 

 a Minden és a Semmi közt. 

Általa voltam és vagyok – 

Bár csak a felhők ablakán 

Tekint le rám, 

S a szelek szaván szólít. 

Sírtam sokat, de hát hiába –  

Néma burok a test 

Bolyhos ölében kő lakik 

De indulok! 

S végtelenre tárt fényívén 

a Csodát követem én. 

 

G.B.E. 
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2007. január 12-e van, röviddel 

reggel nyolc óra előtt. Az USA fő-

városában, a „L’Enfant Place” nevű 

metróállomáson egy fiatalember 

előveszi hegedűjét, maga elé teszi a 

földre a hegedűtokot, „váltópénz” 

gyanánt beledob néhány pénzérmét, 

és játszani kezd. Johann Sebastian 

Bach második d-moll partitájának 

egyik tételével, a „Chaconne”-nal 

kezd – a hegedűre írt legjelentősebb 

művek egyikével, amely ráadásul a 

legmagasabb követelmények elé 

állítja a zenészt. Majd további dara-

bok következnek a művész előadá-

sában, aki összesen közel háromne-

gyed órán át hegedül. 

Ez idő alatt közel ezeregyszázan 

haladnak el mellette, reggeli csúcs-

forgalom van, majdnem mindenki-

nek sietős, az embe-

rek igyekeznek a 

munkahelyükre. 

Heten legalább egy 

percre megállnak. 

Huszonheten pénzt 

dobnak a hegedű-

tokba, valamivel több, mint har-

minckét dollár gyűlik össze. Tehát 

több mint ezer ember megy el mel-

lette futtában, legtöbbjük még csak 

pillantásra sem méltatja.  

Senki sem tapsol. Egyikük sem sej-

ti, hogy itt a világ egyik legjobb 

hegedűvirtuóza játszik néhányat a 

hegedűre írt legnagyszerűbb művek 

közül az egyik leghíresebb hang-

szeren, egy 1713-ból származó 

Stradivarin, melynek értéke mint-

egy 3,5 millió dollár! 

Joshua Bell alig néhány nappal 

azelőtt lelkes közönség előtt 

lépett fel 

Boston 

egyik hangver-

senytermében, 

ahol egy átlagos 

hely 100 dollárba került. Fellépése 

a „L’Enfant Place” metróállomáson 

The Washington Post című napilap 

kísérlete volt, melynek során erre a 

kérdésre keresték a választ: vajon 

észrevesszük-e a szé-

pet, ha azzal szokat-

lan vagy alkalmatlan 

időben egy hideg 

januári nap reggeli 

csúcsforgalmában és 

szokatlan helyen egy 

barátságtalan metróállomáson talál-

kozunk? Érdekes megfigyelést je-

lentett ezen a reggelen az, hogy volt 

az embereknek egy csoportja, 

amely folyamatosan érdeklődést  

A csodálkozás az Istenhez való viszonyulás egyik mód-

ja, ami úgy tűnik, messzemenően feledésbe merült. Ki-

véve a gyerekeknél. Ezt mutatja egy Washingtonban 

elvégzett kísérlet. 

„… vajon mennyi sok szép 

dolog mellett mentünk már 

el figyelmetlenül az életünk 

során?” 
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mutatott a zenész és az általa előva-

rázsolt hangok iránt: a gyerekek. 

Akárhányszor egy gyermek arra 

járt, az mindig meg akart állni, és 

minden egyes alkalommal a felnőt-

tek cibálták tovább.  

A gyerekek még 

képesek lennének érzé-

kelni a szép, a különle-

ges dolgokat, vagy egy-

szerűen csak elfogulat-

lanabbak, és még nem 

alakult ki bennük a 

pontosságtudat? Mi 

felnőttek csak akkor 

vesszük észre a szépet, 

ha várjuk azt? Ha pedig így van, 

vajon mennyi sok szép dolog mel-

lett mentünk már el figyelmetlenül 

az életünk során? 

Úgy tűnik, ellentétben a gyere-

kekkel nálunk felnőtteknél vissza-

fejlődött vagy teljesen elveszett a 

csodálkozni tudás képessége. Túl-

ságosan „kizsigereltek” és elfoglal-

tak vagyunk ehhez; túl sokat lát-

tunk és tapasztaltunk már; minden-

re találunk magyarázatot. Az ámu-

lás ellentéte annak, mint amikor 

tudunk, ismerünk valamit. Eltom-

pulva és agyonhajszoltan sietünk 

végig a hétköznapjainkon, szinte  
Thomas Baumann 

betokozódva a saját világunkba 

annak minden tervével, elképzelé-

sével, aggodalmával együtt. 

Nem kerül-e nekünk hívő keresz-

tényeknek is olykor a legnagyobb 

erőfeszítésünkbe, hogy a 

„csendességünk” alatt 

szóhoz engedjük jutni 

Istent, mivel annyira 

kitöltik azt a saját kéré-

seink és mindaz, ami 

bennünket éppen foglal-

koztat? Vajon elegendő 

időt szánunk rá, hogy 

csodálattal szemléljük 

Isten irgalmát, a terem-

tett világban megmutatkozó hihe-

tetlen kreativitását, és Jézus irán-

tunk megnyilvánuló hosszútűrését 

és türelmét? 

A csodálkozás az Istenhez való 

viszonyulás egyik módja, ami úgy 

tűnik, messzemenően feledésbe 

merült. Kivéve a gyerekeknél. Va-

jon az lenne az oka annak, hogy 

elfelejtettünk csodálkozni, hogy oly 

sok az elégedetlenség, a hálás em-

ber pedig ritka, mint a fehér holló? 

És vajon nem az ámulás-e az elő-

feltétele annak, hogy a világ Te-

remtője iránt igazi hódolatteljes 

tiszteletet érezzünk? 

„A csodálkozás az 

Istenhez való 

viszonyulás egyik 

módja, ami úgy tűnik, 

messzemenően 

feledésbe merült.” 
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A Nagydobronyi 
Gyermekotthonban jártunk 

„És aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be.” 

(Máté 18,5) 

Kun Sándorné, Erzsikének köszönhetem ezt az életre szóló élményt. Mind-

ketten a Mátészalkai Gyermekotthonban dolgozunk, április közepén kaptam 

tőle a meghívást. 

24-én szombat reggel 7:00-kor indultunk Nagy György tiszteletes úrral, a 

Budapesti KUL alapítvány 6 tagjával és a Kertvárosi Egyházközség kis csapa-

tával. 

Rövid időn belül leértünk az ukrán határhoz, ahol az átkelés potom 2 és fél 

órába került. Ezután egy rövidebb, egyszerű utat választván Barkaszin keresz-

tül próbáltuk elérni Nagydobronyt, ami nem volt egyszerű feladat. Először is 

elfogyott alólunk az út, s mivel fél órán keresztül autóztunk a kietlen puszta-

ságban – megjegyzem semmiféle jármű nem jött szembe –, kezdtem megijedni, 

hogy az egész napunk ilyen nyomorúságos lesz. Ezután Barkaszin eltévedtünk. 

S miután útbaigazítottak, egy igen lepusztult hídon átérve újabb akadályba üt-

köztünk. A híd túloldalán olyan alacsony magasságot szabályozó korlát volt, 

amely alatt nem fért át az autónk. Mit tehettünk egyebet, három markos fiatal-

ember kiemelte a betonból a vasoszlopot. Így szabad lett az út egészen a telepü-

lés vasúti átjárójáig, ahol piros jelzést kaptunk. Persze csak mi, magyar turisták 

álltunk és vártuk a zöld lámpát, rajtunk kívül minden ember gond nélkül kelt át 

a zárt sorompónál. Itt csekély 20 percet vártunk, mivel megérkezett egy 56 ko-

csiból álló tehervonat. No, ilyet mi otthon kb. 20 éve nem láttunk, tanakodtunk 

is, mi lehet benne. 

Barkaszit elhagyva, jó minőségű közútra tértünk, és néhány kilométer után 

elértük a Nagydobronyt jelző táblát. 

A Gyermekotthon számomra igazi kis csoda volt. Már a bejáratnál egy szé-

pen gondozott kertet találtunk, fenyőkkel, tulipánokkal. Bentebb érve EU-

szabványnak megfelelő fa játszótér, és egy nagyméretű szabad téren felállított 

trambulin fogadott, melyet Dávid a nap folyamán többször is kipróbált. A ma-

gas hálóval körülkerített futballpályán éppen tollaslabdáz-

tak a lányok. 

Kedves fiatalasszony fogadott min-

ket, akitől órákon keresztül 

csak kérdezősködtünk. 

Az intézmény 100 hektáron 

fekszik. 73 gyermeket gondoz-

nak a főépületben, köztük súlyos 

elfekvő fogyatékosokat is.  
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75 főnyi kiszolgáló személyzet dolgozik a komplexum területén ebből 33 a 

gyerekek mellett, a többiek pedig a földeken, az istállókban és a konyhán.  
Mint kiderült, ez egy önfenntartó farm, humanitárius holland emberek elkép-

zelése alapján jött létre 1995-ben. Egy holland alapítvány bérli a 100 hektáros 

területet az ukrán államtól 100 évre. A Nagydobronyi Református Egyházköz-

ség lelkipásztora hetente jár ki az itt élő gyermekekhez és az itt dolgozó felnőt-

tekhez egy-egy imaórára. 

A gyerekek fejlesztése lelki segítők útján történik na-

gyon modern felszerelésekkel. Szobáik barátságosak, 

színesek, s ami különösen tetszett, hogy 6 középisko-

lás leány befogadott egy édes, aranyos kis óvodás 

ikerpárt. Az itt élő gyerekek nagy része árva, van 

közöttük magyar, ukrán és orosz származású, a 

roma gyerekek %-os aránya viszonylag alacsony. 

Kora délután finom ebéddel vendégeltek meg az 

itt élő emberek minket. Saját nevelésű sertésből ké-

szült töltött káposztával, saját pékségben sült foszlós kenyérrel, melyet persze 

az általuk aratott búzából készítettek. Itt minden termék, legyen az állat vagy 

növény, a 100 hektáron terem. Az elmúlt 15 évben mindig újabb adományok-

kal gazdagodtak, így épült fel a tankonyha, az üvegház, a fóliasátrak, a sertés-

ól, a marha- és lóistálló, a vágóhíd, a halastó és a pékség. Amiből többletterme-

lés van, azt értékesítik a faluban. Naponta például 3000 kenyeret sütnek. 

A jólelkű, adakozó emberek pedig szeretettel segítenek. Például Amerikából 

egy fogorvos házaspár komplett fogszakorvosi rendelőt rendezett be és egy 

hálószobát, így aztán évente egy-egy hetet töltenek itt, és ez idő alatt kezelik az 

itt élő gyermekek fogait. Munkájuk karitatív jellegű, nem kérnek anyagi ellen-

szolgáltatást. 

Közös köszöntő éneklés után fél négy táján indultunk tovább Munkácsra, 

ahol megtekintettük a Rákóczi-várat, majd Kárpátia településen egy mesébe 

illő várkastély parkjában fogyasztottuk el vacsoránkat. Ez a hely a Schönbrun-

niaké volt. A több hektáros kertben ma tüdő-és szívszanatórium működik. Kö-

zepén egy nagy Magyarországot formázó tó található. 

Egy kis kalandból itt is kijutott még, mivel visszafelé  jövet egy magánszálló 

lezárt udvarába tévedtünk. Ezt az akadályt is szerencsésen vettük, kinyittattuk a 

kaput, és most már csak azon aggódtunk, hogy hazafelé mennyit kell majd vá-

rakoznunk a határátkelőhelyen. 

Hála Istennek a magyar oldalon tiszteletes úr jó ismerőse volt a vámtiszt, így 

aztán néhány gyors kérdéssel megúsztuk. 

Már jócskán beesteledett, mikor hazaértünk Mátészalkára, fáradtan ugyan, de 

sok-sok feledhetetlen élménnyel telve. 

Laczkóné Bálint Katalin 
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Anyák napi foglalkoztató 
Május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat, ez alkalomból a gyere-

keknek foglalkoztató délutánt szerveztünk. 

A délutánunkat rövid bibliai történettel kezdtük. Amikor Jézus a földön járt 

sokfelé megfordult. Városról városra ment és meggyógyította a hozzá vitt bete-

geket, tanította az embereket. Egyik alkalommal az édesanyák gyermekeiket 

vitték Hozzá, áldását kérve. Nem mindenki nézte ezt jó szemmel. A tanítvá-

nyok úgy gondolták Jézusnak nem kell a gyerekekkel foglalkoznia. Még mie-

lőtt Jézushoz értek volna feltartóztatták az édesanyákat és durván elküldték 

őket. Jézus ezt látta és figyelmeztette tanítványit, hogy Isten or-

szágába a gyermekek épp olyan fontosak, mint a felnőttek. 

Örömmel vette ölébe a kicsinyeket és megáldotta őket. 

Ma is nagy szükség van az édesanyák imádságára, oda-

szánó lelkületére. Az édesanyák ma is a legtöbbet azzal 

tehetik gyermekükért, ha Jézushoz vezetik őket. A törté-

net végén a gyerekekkel megköszöntük imádságban gon-

doskodó szüleinket, édesanyánkat. 

Rövid éneklés után következett a délutánunk kézműves 

része. Különböző anyák napi köszöntőket, virágokat és 

ajándékokat készítettünk. Az alkalmat az Északi temp-

lom udvarán tartottuk, így lehetőségünk volt mozgásos játékra is, amit a gyere-

kek maximálisan kihasználtak. 

22 gyerekkel és néhány szülővel töltöttük együtt ezt a délutánt. Szeretettel 

megköszönjük a finom süteményeket, üdítőket, és a támogató imádságokat. 

Jézus mondja: „Engedjétek Hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el 

Tőlem, mert ilyeneké az Isten országa!” (Márk 10,14) 

Kovács Katalin, gyerekmunkás 

Amikor a jó Isten az apákat teremtette, először egy rendkívüli magas alakot te-

remtett. Az egyik angyalnak azonban nem igazán nyerte el a tetszését a kész mű.  

Elfuserált apukák 

- Miféle apa ez? Ha a gyerekek ala-

csonyak, miért ilyen égimeszelők az 

apák? Mindig hétrét kell majd gör-

nyednie, ha üveggolyózni akar cseme-

téjével, ha ágyba akarja dugni, vagy  

ha egy puszit akar nyomni a feje búb-

jára. 

A jó Isten elmosolyodott.  

- Ez igaz, de ha alacsonyra tervezem, 

hogy néznek fel rá a gyerekek?  
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A jó Isten hatalmas, inas kezeket for-

mált az apáknak. Az angyal szomorú-

an rázta a fejét.  

- Ez nem 

lesz így jó! 

A nagy ke-

zek esetle-

nek. Nem 

boldogulnak 

a pelenká-

zással, az 

apró gom-

bokkal, a 

lófarokhoz 

való hajgumival és a baseballütőkből 

származó szálkákat sem tudják kiven-

ni a pici tenyerekből.  

A jó Isten ismét elmosolyodott.  

- Igazad van, de ahhoz, hogy az em-

ber vigyázni tudjon egy aprócska zse-

béből előkerülő számtalan kincsre 
nagy kéz szükségeltetik. Ahhoz vi-

szont elég kicsire tervezem, hogy az 

ujjak átfoghassák egy gyermek ar-

cocskáját.  

A jó Isten ezután hosszú, izmos lába-

kat és széles vállakat teremtett. Az 

angyal a szívéhez kapott, és döbben-

ten így szólt:  

- Tudom, hogy közeleg a hétvége, és 

fáradt vagy, de mondd, tudsz-e róla, 

hogy ennek az apának nincs öle? Ha 

az ölébe akarja ültetni a gyermekét, a 

szegény kölyök a két comb között a 

földre huppan.  

A jó Isten újra csak mosolygott.  

- Az anyja fogja ölbe venni az aprósá-

gokat. Az apának erős vállra van 

szüksége, hogy boldoguljon a poron-

tyokkal megpakolt szánkóval, egyen-

súlyban tudja tartani a biciklit,  

és a bábszínházból hazafelé menet 

egész úton karjaiba vigye alvó gyer-

mekét. 

A jó Isten 

éppen a világ 

legnagyobb 

lábfejét pró-

bálta megfor-

mázni, ami-

kor ismét 

megjelent az 

angyal, és 

szinte ráför-

medt:  

- Ez aztán a kontár munka! Komolyan 

hiszed, hogy ezek a csónaklábak ké-

pesek lesznek talpra ugrani hajnalok 

hajnalán, ha a csecsemő felsír, vagy 

végigsétálni a születésnapi zsúrra fel-

állított iciri-piciri asztalkák között 

anélkül, hogy eltaposnának legalább 

három vendéget?  

A jó Isten ismét csak mosolygott.  

- Meglátod, hogy milyen remekül 

tudja majd használni őket! Segíthet a 

gyerekeknek, ha az Üveghegyen túlra 

akar majd ellovagolni, és elriaszthat 

vele egy felbukkanó egeret.  

A jó Isten egész éjjel dolgozott, s vé-

gül kevés szavú, határozott hangot, 

valamint mindent látó, de nyugodt és 

türelmes tekintetet alkotott. Végül, 

mintegy ráadásként könnyeket is 

adott az apának. Amikor elkészült az 

angyalhoz fordult, és így szólt:  

- Remélem, elégedett vagy a végered-

ménnyel, és belátod, hogy egy apa  

annyira szeretheti a csemetét, mint 

egy anya!  

Az angyal szó nélkül bólintott. 
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Szatmár vidéke határon innen és túl bővelkedik 

a népi vallásosság művészetének kincseiben, a 

festett kazettás mennyezetű templomokban. Mégis 

oly kevesen ismerik és még kevesebben értik meg 

azok üzenetét a ma emberének. Sorozatunkban 

szeretnénk némi betekintést adni ezek jelképrend-

szerébe. 

Az állatalakos mintázatú kazettákon gyakran 

találkozunk a magyarság egyik megbecsült ősi vadmadarával, a daruval. 

Kedvelt ábrázolásmódja kővel a lábában, melynek jelentése a legenda sze-

rint az, hogy a darvak minden éjszaka királyuk köré gyűlve alszanak, fel-

váltva őrt állnak, hogy védjék magukat az ellenségtől. Az őr mindig egy 

követ tart, hogyha véletlen elalszik, a zajra felriadjon. 

A jelképet ott találjuk a tiszaeszlári sírlelet ezüst karperecén, a koronázási 

palást szegélyén és IV. Béla címerében, és Mátészalkáéban is! 

A daru Keleten is, -ahol kultúránk gyökerezik- a becsület, a hűség, a bé-

ke és a hosszú élet jelképe, s mivel úgy tartják, egy életre választ párt és 

utódait mindkét szülő nagy gonddal neveli, a családi értékek szimbóluma 

is. A Biblia is éberségét emeli ki. (Jeremiás 8:7) 

Mit is üzennek nekünk a darvak? Két fontos dolgot biztosan: 

- Az egyházatyáknál és később hitvalló őseinknél a daru az éberség, a hű-

ség és a keresztyén élet rendjének megtestesítője. Ez az éberség vigyáz a 

többi erény megtartására is. A madár karmában tartott kő Krisztus jelképe, 

aki felébreszti mindazok lelkét, akik belefeledkeztek a bűnbe. Ez egyben a 

hit küzdelmei a gonosz ellen, ezért láthatjuk több kazettán is a követ tartó 

darut kígyóval küzdeni! 

- A darvak csapatban repülnek jellegzetes V-formációban. Amikor a vezető 

fáradni kezd, vagy erőtlenedik a hangja, akkor egy másik daru lép helyébe. 

Nos, vagy ahogy Pál apostol mondaná: 

„Ne is aludjunk… legyünk éberek és józanok, …akik a nappal fiai vagyunk,

…vigasztaljátok …egymást, és építse egyik a másikat…”.  

(Tesz 5: 7;8;11 kk.) 

Vadász Sándor 
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