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Az elengedés mûvészetérõl 
(részlet a Lélek-ápolás című könyvből) 
 
Gyakorolnunk kell „ágakat” elengednünk 

és „ágakat” elkapnunk, hiszen egyszer 
mindent el kell engednünk. Ezek az 
elengedések — előgyakorlatok… 

Bölcs dolog tehát hittel lendülni, 
kapcsolatban lenni, majd elengedni és 
belekapaszkodni a következőbe, amit Isten 
lendít felénk… 

Amikor tovább lendítjük magunkat az 
egyik ágról a másikra, az egyik életformából 
a másikba, mert kell, mert eljött az ideje – 
találkozunk egy holtponttal, a félelmetes 
holtponttal. Mint amikor a légtornászok 
trapéza előrelendül, van holtpontja, amikor 
egy pillanatra megáll: akkor kell elengedni, 
mert akkor van ki- és átdobó lendülete! A 
trapézművész tudja ezt, és ekkor lendül a 
másik trapéz felé. Ekkor éli át azt a töredék 
másodpercet, amikor se itt nincs, se ott, se 
az egyik, se a másik trapézon… 

Meg kell tanulnunk: kellő időben 
elengedni dolgokat, embereket, helyzeteket, 
bátran – még akkor is, ha félelmetes a 
„holtpont”… 

Hihetetlenül félelmetes, amikor 
elengedünk egy életformát és átlendülünk 
egy másikba. Ezért odázzuk el a döntő 
megtérést, és inkább egy alacsonyabb 
rendű, félkeresztyénség billegő trapézán 
függeszkedünk, néha tragikomikusan, 
ahelyett, hogy egy nagyot rugaszkodnánk 
és elkapnánk Krisztus kezét!… 

Miért van szükség elengedésre? – Hogy 
fenn ne akadjunk valami „szögön” (pl. 
gyász, fájdalom, keserűség, bosszúállás, 
önvád stb.), hanem tovább lendülhessen az 
életünk. 

Végül is lesz egy nagy „elengedés” – 
akár akarjuk, akár nem. Amikor megáll a 
szívünk, s el kell engednünk ezt az életet. 
Másképp engedjük el, ha már sok „trapézt” 
engedtünk el. Megbékélten engedjük el az 
életet, Egyvalakire figyelve, aki újra és újra, 
minden lendületnél – az utolsónál is - azt 
mondja: Ne félj! Bízzál, én Vagyok és te is 
vagy. Ne félj! 

S egyszercsak ott találjuk magunkat – a 
karjaiban! 

Keresztrejtvény 
 
Az egyház állandó megújulása, az 

evangéliumi alapokhoz való visszatérés 
jelszava a: Semper Reformari, azaz a 
folytonos reformáció. 

Készíts keresztrejtvényt, melynek ez 
lenne a megfejtése, és írj 
meghatározásokat is! Használd a bibliai 
tudásodat, a hithősök, reformátorok neveit 
a keresztrejtvény elkészítéséhez! 

 
Adományok a parókia javításra 

 
Stefán Erzsébet  35 lej 
Gulyás Mária  15 lej 
Isten áldása legyen egyháza jövőjére 

gondoló és áldozni tudó híveink életén és 
munkáján. 

 
Egyházfenntartói járulék 

 
Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy 

lehetőségük szerint fizessék be 
gyülekezeti pénztárunkba a 
parókiajavításra, és az egyházfenntartásra 
előírt összeget, hogy kiadásainkat 
mihamarabb fedezni tudjuk. 

 
Iratterjesztés 

 
• Megrendelhető a 2009-es évre a 

falinaptár, a kalendárium, és a 
Harangszó. Igényléseiket a körzeti 
presbiternél jelezzék. 

• Megrendelhető a 2009. évre a 
Bibliaolvasó kalauz, mely az év 
minden napjára előírt Igét, és hozzá 
rövid magyarázatot tartalmaz. Ára 6 lej. 

• Megrendelhető a vallásórás gyermekek 
számára a 2009. évre is az Örömhír 
című gyermeklap. 

• Bármilyen méretű Bibliát rendelésre 
hozunk gyülekezeti tagjainknak, ára 
méretenként változó. 
 
A lelkészi hivatalban kapható Magyar 

református énekeskönyv 13,5 lejes áron, 
bibliai társasjáték, Igés képeslapok, 
könyvjelzők, matricák. Szeretettel 
ajánljuk híveinknek saját használatra vagy 
ajándékozás céljából, így is eljuttatva 
másokhoz Isten Igéjét. 

 

„ I s t e n  a  m i  o l t a l m u n k  é s  e r ő s s é g ü n k . ”  ( Z s o l t  4 6 , 2 )  
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Túrmezei Erzsébet 

A  9 5  t é t e l  ü n n e p é n  
 

„A mélységből” kiáltsatok velem! 
Olyan mélyen, olyan testvértelen, 
olyan embertelen mélyen vagyunk. 
Beteg a szívünk, lüktet az agyunk, 
Füstös ködben vájkál tekintetünk… 
de még vagyunk. S hogy holnap is legyünk: 
utat, utat, mely fölfelé vezet! 
Igazat író bölcs, bátor kezet! 
Tételt, amely a káoszból kiment, 
s megmondja, hogy az Isten mit izent, 
és megmondja, hogy közel van-e még?... 
hiszen a füsttől nem látszik az ég, 
csak az a véres, tébolyult világ. 
De ki lát írást a kapun? Ki lát? 
Hát nekünk már senki nem küldetett 
„gyűlölet” helyett írni: „szeretet”, 
„bosszú” helyett: „bocsánat, irgalom”? 
Ó, hogy ragyognak négy évszázadon 
át amaz ősi, bátor tételek. 
Hát számunkra már nincsen felelet?... 
És ez a kor a Belsazár kora? 
És őrjöng Belsazár duhaj tora, 
amíg az égi kéz nem írja fel 
betonfalaira: „Mene Tekel!” 
az örömhír ha már elvétetett, 
az utolsó szót, az ítéletet?! 
 
Nem! Hiszen ma még tart a kegyelem. 
Az őszi ég olyan felhőtelen. 
Madarak éke száll csak rajta át, 
békén keresve melegebb hazát. 
És hull a lomb: a bíbor és arany. 
És bizony a kegyelem napja van. 
S a kegyelem és ítélet Ura 
felirathatja még a kapura 
falevél-arannyal és őszi kékkel, 
hogy legyen új embert teremtő tétel, 
mentő kötél, mely a mélyből kivon 
egy holt világot: 
                          Evangéliom! 

Keresztyén 



Csiha Kálmán 

Miért járjak templomba? 
 
Földi eletünk egyik legnagyobb ajándéka a 

család, az otthon. Nem hiába írta egyik erdélyi 
írónk, azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne. Nagy dolog hazaérkezni, 
nagy ajándék, hogy a világon van egy hely, ahol 
szeretnek bennünket, ahol hazavárnak, ahol 
szeretet, jóság és lelki melegség vesz körül. 
Van egy közös nagy családunk is, az 
Anyaszentegyház, a gyülekezet, és ide is jó 
hazaérkezni. A gyülekezetnek van egy külön 
légköre. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ahol 
ketten vagy hárman egybegyűlnek az én 
nevemben, én jelen vagyok köztük, és ott 
érezzük valóságosan is, hogy jelen van. Az 
istentisztelet nem olyan, mint valami emberi 
gyűlés. Sőt még nem is olyan, mint egy emberi gyűlés, ahol Istenről beszélgetnek. Az 
istentisztelet Jézus Krisztussal és egymással való találkozás, hazaérkezés. Mennyei 
energiák fogadnak bennünket, és mindig történik valami, ami túl van azon, amit látunk. Egy 
lelkipásztor beszél, de közben mégis Isten beszél hozzánk. Énekelünk, de közben mégis 
valami több van ott, mint a mi énekünk, ott Isten jár közöttünk. Csodálatos otthon az 
istentisztelet és gyülekezet, otthon az otthontalanságban.  

Ezért nem lehet senki magánkeresztyén. Az nagyon szép és az igaz is, amikor azt 
mondjuk, hogy mi otthon is tudunk imádkozni, de azért az igazi keresztyén élet mindig az 
istentiszteletbe tér vissza és onnan sarjad, mert onnan áradnak ki Krisztus erői, ahol Isten 
testvéreket adott nekünk a gyülekezetben. Ezért nem elég csak adófizető egyháztagnak 
lenni, nem elég csak elméletileg Istenben hinni, és keresztyén világnézettel szemlélni a 
világot. Ez még mind olyan dolog, ha csak eddig érkeztem el, mint az árvaházban lakó 
gyermek, aki könyveket olvas a családi életről. De mennyivel más annak a gyereknek az 
élete, aki hazaérkezik az iskola után, és átöleli az édesanyját, és boldog, amikor hazajön az 
édesapja. Az egymás közelségének és az istenközelségnek ezt a melegségét adja a 
gyülekezet. Az istentisztelet az Isten tisztelete, tehát hálaadás Istennek. Tulajdonképpen 
nem Istennek van szüksége arra, hogy Őt tiszteljük. Ő Úr lenne nélkülünk is, csillagmilliárdok 
felett uralkodó Isten, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy hozzá menjünk.  

Még fiatal koromban hallottam egy történetet arról, hogy miért is kell templomba 
járnunk. Volt egyszer egy fiatalember, aki mindig templomba járt, de már szerdára, 
csütörtökre elfelejtette, hogy miről is szólt a prédikáció, és arra gondolt, hogy akkor vajon 
érdemes-e templomba járnia, ha úgyis elfelejti a hallott Igét? Volt az erdőben egy öreg, bölcs 
ember, elment hozzá és megkérdezte. Az öreg mielőtt válaszolt volna, azt mondta: mindjárt 
megmondom neked, csak itt van ez a vesszőkosár, szaladj le a patakra és hozz egy kosár 
vizet. A fiatalember szégyellte mondani, hogy ezt nem lehet, feljött és jelentette, hogy kifolyt 
a víz a kosárból. Próbáld meg még egyszer - szólt az öreg. Visszaküldte vagy tízszer. Végül 
a fiatalember elvesztette a türelmét, és azt mondta: Miért tetszik engem mindig 
visszaküldeni, nem tetszik látni, hogy mindig kifolyik a víz a kosárból? - Igen - mondta az 
öreg. A víz a kosárból kifolyt, de nézd meg, milyen tiszta lett a kosár. Látod, ezért kell 
templomba járni. Mert az Ige átfolyik a lelkeden, el is felejted, de közben megtisztul a lelked. 
A gyülekezet közösségében az istentiszteleten mennyei vizek folynak át a lelkünkön és 
lehet, hogy el is felejtjük a prédikációt, de közben átváltozik, megtisztul a lelkünk. Ezért 
érdemes templomba járni. 

A z  e l e n g e d é s  m û v é s z e t e  
 

Október-november hónap fordulóján sokan felkeresik szeretteik sírját. Ilyenkor szinte 
minden ember felteszi a kérdést önmagának, mi a halál?  

Mi emberek, háromféle feleletet szoktunk adni erre a kérdésre: 
 

 . – A végpont, amivel mindennek vége van. 
? – A nagy talány, amit senki sem tud megfejteni. 
! – A megváltó, ami véget vet minden földi szenvedésnek. 
 

A Biblia azonban így válaszol: a halál kettőspont (:), ami után van folytatás, Krisztus 
által van feltámadás ezért nagyon fontos, hogy hogyan éljük itt a földön életünket, kihez 
ragaszkodunk igazán, mit tudunk elfogadni, és mit tudunk elengedni a kellő időben. Ahhoz, 
hogy halállal kapcsolatos kérdéseinkre feleletet kapjunk, életünk legfontosabb kérdése az 
kell, hogy legyen: „Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem?”  

Aki az örök élet titkát keresi Istennél a Szentírást tanulmányozva, és a Lélek szavát 
hallgatva, az minden bizonnyal nyugodtabb szívvel áll meg elhunyt szerettei sírhantja 
mellett, mert tudja, az Isteni rendbe beletartozik az élet és a halál: „Mindennek rendelt ideje 
van. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak.” 

A gyászunkban az igazi nagy kérdés az, hogy hogyan tudunk elengedni embereket? A 
szülőt, aki nevelt, ápolt, tanított, szeretett. A társat, akivel kiegészítettétek egymást, hogy 
teljessé váljon az életetek, akivel közösen hordoztatok terhet, és együtt örültetek. A 
gyermeket, aki szerelmetek gyümölcse volt, akivel olyan sok örömteli pillanatot éltetek át 
együtt nevetve; vagy ennek hiányán, csak elterveztétek, hogy milyen boldog jövője lehetne 
veletek. A testvért, akivel megannyi titok és élmény kötött össze a szereteten túl. A barátot, 
aki a bajban testvérré született számotokra.  

Sírjuk mellet megállva talán fáj az emlékezés, újból felszakadnak a sebek, melyek 
emésztik életedet. Isten nem a fájdalomra és a szomorúságra teremtett minket, ő a te 
fájdalmadnak, önvádadnak véget akar vetni, nem akarja, hogy a gyász keserűségében 
tönkretedd életed. Ha úgy érzed, te nem tettél meg mindent, te hosszabbíthattad volna meg 
valakinek az életét, halld meg az Ige kérdését: „…ki élhet tovább, mint ahogy Isten 
megszabta?” (4Móz 24,23b). Ne gondold, hogy egy perccel is befolyásolhattad volna azt a 
döntést, melyet a Teremtő határozott meg. Fogadd el az élet történéseit és köszönd meg 
Istennek mindazt, amit elhunyt szeretteiden át Tőle kaptál, és folytasd az életedet azokkal az 
új lehetőségekkel, melyeket Isten kínál számodra, mert csak így lesz hited, időd, erőd arra, 
hogy az örök életet keresd.  

Friss és megújuló fájdalmakat hordozó testvéreim! Fájdalmatok között engedjétek el 
szeretteitek kezét, hogy gyászotok holtpontján átlendülve megfoghassátok az élő és 
feltámadott Krisztusét, aki itt e földön tovább akarja vezetni életeteket, hogy az utolsó 
másodpercetekben is Ő menthessen meg az örök haláltól. 

Isten adjon nekünk hitet és bátorságot ahhoz, hogy mindig Vele lendüljünk át életünk 
mély pontjain. Ámen. 

Oroszi Magda 
 

(A témához kapcsolódó idézetet lásd az utolsó oldalon.) 
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