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2 007 .  HÚSVÉT  

 
 

Ki  Hitte  Volna? 
 

Az ember valósággal beleborzong, ha 
felidézi az első Húsvét történetét. Az a nap 
nem ünneplésnek indult. Egy bizarr temetői 
jelenetnek vagyunk tanúi, a hajnali 
félhomályban egy asszony zokog a nyitott sír 
mellett. Jézust megölték, gyorsan el kellett 
temetni, és most lehetne végre gyászolni, 
csendesen elbúcsúzni a halottól. De nem lehet, 
mert üres a sír. Könnyen átérezzük Mária 
tehetetlen fájdalmát, mert úgy viselkedik, mint 
minden ember, aki koporsó mellé kell álljon. 
Nincsenek illúziói, nincsenek merész 
elképzelései. Mária tudja, hogy ha egy sír üres, 
akkor azt kifosztották. Éppen ezért van olyan 
kivételes hatása a húsvéti történetnek, mert 
olyan helyen játszódik, ahol az ember már nem 
számít meglepetésekre: a temetőben. 

Megdöbbentő események következ-
nek. Jézus földi életében egyszer azt tanította, 
hogy aki nem hiszi, hogy Isten országa létezik, 
azt úgy sem lehet meggyőzni, ha valaki 
feltámad a halottak közül (Lk 16,31). Amit az 
ember nem akar észrevenni, azt nem is látja 
meg. Jöhetnek a fényes angyalok, megállhat 
maga Jézus Mária mellett, ő most nem tud 
hinni. Túl jól ismeri ezt az életet, tudja, hogy a 
temető végállomás. Ezért fordul arccal a sír 
felé és fürkészi a látványt, mintha onnan 
várná a rejtély megfejtését, az élet végső 
titkának megoldását. Csoda-e, ha ezekkel a 
szemekkel, melyek csak a hihetőt látják, nem 
ismeri fel a hihetetlent? Jézus a nevén kell 
szólítsa, hogy kizökkentse saját gondolataiból, 
melyek eltakarják előle a Feltámadottat. Szava 
által, Igéjével kerül közel hozzá, így szűnik a 
sírás és születik meg a hit. 

Pilinszky János: HARMADNAPON 
 
 
És fölzúgnak a hamuszín egek, 
hajnalfele a ravensbrücki fák. 
És megérzik a fényt a gyökerek 
És szél támad. És fölzeng a világ. 
 

f 
Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
és megszünhetett dobogni szive – 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
Et resurrexit tertia die. 
 

Fra Angelico: Feltámadás 
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De vajon ki ez a Mária, akinek Krisztus először 

megjelent? Nem sokat tudunk róla, de éppen eleget. Azt a 
titokzatos leírást találjuk róla, hogy Jézus még 
munkássága kezdetén hét ördögöt űzött ki belőle (Lk 8,2). 
Ma már nem tudjuk kitalálni, mi történt, de az biztos, 
hogy a végső pusztulástól menekült meg. Ez az asszony 
azóta ott van Jézus mellett és szolgál neki. Számára Jézus 
az élet, egészen konkrét értelemben, nélküle már lehet, 
hogy nem is élne. A magdalai Mária nem úgy követi őt, 
mint a tanítványok. Neki nincsen semmije, amit 
elveszíthet, ő mindent csak megnyerhet a közelében. 
Azért van mellette, mert kiderült, hogy Jézus nélkül ez a 
világ nem kínál számára életlehetőséget. Úgy követte, 
mint fecske a nyarat: hogy mindig azon a helyen legyen, 
ahol érzi a melegét. Ez a sírig tartó hűség és ragaszkodás 
nyeri el jutalmát Húsvét hajnalán. Ez a Mária találkozhat a 
Feltámadottal, aki Jézusban már megtalálta az életet.  

A híres író, Dosztojevszkij, az emberi lélek nagy 
ismerője, egy helyen arról elmélkedik, hogy Jézus mindig 
a gyászolókat és sírókat engedi közel magához. A 
paráznákat, részegeseket és bűnösöket, mert egyedül ők 
annyira elesettek, hogy a hazugság álarcait már ne kelljen 
hordaniuk, annyira megalázottak, hogy már ne akarjanak 
nagynak látszani, annyira megfáradtak és elcsigázottak, 
hogy terveikről lemondjanak, feladják céljaikat. A 
magdalai Mária ilyen mélységben találkozott Krisztussal 
és ismerte fel benne az életet. Ezért hűségesebb az 
apostoloknál, ezért van ott a fájdalmak útján és a 
Golgotánál, a temetésnél és a gyász idejében. Ezért lehet ő 
a feltámadás tanúja, és ezért lehet majd ott is, ahová most 
Jézus indul: Az Atyánál, az Isten országában. Mária 
kimondja hitvallását: Rabbuni, Mesterem! A temetőben, a 
halál birodalmában az élet hitvallását; mint mi is minden 
koporsó mellett: Hiszem a test feltámadását és az örök 
életet. A halál és annak erői, a bűntudat és a szorongás 
már nem fojtják meg a földi életet, a súlyos kő el van 
hengerítve, Mária előtt megnyílik az út az üres sírtól 
vissza az élőkhöz. Most már megfordulhat, kinyílhat a 
szeme, tisztán láthatja mit kell tenni. Ki hitte volna, hogy 
ez az összetört asszony örömhírt visz majd a többieknek? 

Nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus a tanítványokat 
így köszöntötte, miután feltámadt a halálból: Békesség 
néktek. Elrejtettségre, védettségre, a jövő felől való 
bizonyosságra minden embernek szüksége van. A 
feltámadás hite egyedülálló békességgel tölti el az embert. 
Véget vet a rettegésnek, a halálfélelemnek és ezzel úgy 
szépíti meg az életet, hogy egyszerre reményteljessé teszi, 
nyitottá az örökkévalóság felé. Húsvét megtanít hinni az 
Isten szeretetében, mely leszáll a sír mélyére és új életet 
ajándékoz, amit álmodni sem merünk. Húsvét megtanít 

hinni a szemünknek, hogy lássuk is, amit nézünk. 
Lássuk a tél komorságát és a tavasz ujjongó örömét, a 
sötétség beálltát és a hajnalhasadást, a búzaszem 
rothadását és a föld alól kibújó új életet. 

Igen, itt kezdődik a vallás, amikor az ember 
elkezdi a világot szimbolikusan érteni. Nem kell 
elfelejteni a törvényeket, amelyeket megtanultunk a 
bolygók mozgásáról, a biológiai folyamatokról és az 
évszakok váltakozásáról, de jó felismerni, hogy ehhez 
az örök rendhez nekünk is közünk van, és ha majd az 
utolsó éjszaka köszönt ránk, új reggelre ébredünk fel a 
világosság Atyjánál, ahol nincs többé változás, 
fénynek és árnyéknak váltakozása (Jak 1,17).  

Az első Húsvét hajnala váratlan fordulatot 
rejtett. Meglepetésben lehet mindenkinek része, aki 
úgy szereti Isten, mint a magdalai Mária. 
Meglepetésben, amilyet szem nem látott, fül nem 
halott, soha emberi szív meg sem gondolt.  

 
Történt egyszer, hogy az anyaméhben fiúikrek fogantak. Teltek a 

hetek és a fiúcskák növekedtek. Ahogy fejlődött az értelmük, úgy nőtt az 
örömük is:  
- Mondd, nem nagyszerű, hogy fogantattunk? Nem csodálatos, 

hogy élünk? 
Az ikrek elkezdték felfedezni világukat. Amikor meglátták a 
magzatzsinórt, amely összekötötte őket anyjukkal, és eljuttatta hozzájuk 
a táplálékot, énekeltek az örömtől:  
- Milyen nagy anyánk szeretete, hogy megosztja vekünk saját életét!  
Ahogy azonban telt - múlt az idő és a hetekből hónapok lettek, az ikrek 
hirtelen észrevették, mennyire megváltoztak:  
- Mit jelentsen ez? – kérdezte az egyik. 
- Ez azt jelenti – felelt a másik –, hogy tartózkodásunk ebben a 

világban a végéhez közeledik.  
- De én egyáltalán nem akarok elmenni innen – viszonozta az első 

–, szeretnék mindig itt maradni! 
- Csakhogy nincs más választásunk – felelt a másik. Talán van élet 

a születés után is! 
- Milyen lehet az? – kérdezte az első. El fogjuk veszíteni az életet 

jelentő magzatzsinórt és anélkül hogyan élhetnénk? Azonkívül 
mások is elhagyták már ezt az anyaméhet, és senki sem tért ide 
vissza, hogy megmondja nekünk, van-e élet a születés után. 
Nem, a születés a vég! 

Egyikük mély bánatba merült és így szólt:  
- Ha a fogantatás a születéssel végződik, mi értelme van az életnek 

az anyaméhben? Értelmetlen az egész. Talán még anya sem 
létezik. 

- De kell, hogy legyen! – tiltakozott a másik. Különben hogyan 
kerültünk volna ide? És hogyan maradhattunk volna másképp 
életben?  

- Láttad-e valaha anyánkat? – kérdezte az első. Talán csak 
képzeletünkben létezik! Mi gondoljuk ki magunknak, mert így 
jobban megérthetjük életünket. 

Így teltek az utolsó  napok  az anyaméhben, telve kérdések özönével és 
nagy félelemmel. Végül is elérkezett a születés pillanata, amikor az ikrek 
elhagyták addigi világukat és kinyílt a szemük. Tele tüdőből 
felordítottak. Amit láttak, meghaladta legmerészebb elképzelésüket is. 
 

Eugen Drewermann és Klaus Berger gondolatainak 
felhasználásával írta Kovács Zoltán 
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ESPERESI BEIKTATÁS AMERIKÁBAN 

 

 
 

 

z Amerikai Magyar Református Egyház (AMRE) 
Keleti Egyházmegyéje 2007. március 25-én tartotta évi 
rendes gyűlését Perth Amboy-ban. Ekkor került sor az 

újonnan választott lelkészi és presbiteri tisztségviselők 
megválasztására. Rőczey Barnabás nyugdíjba vonult, esperesi 
megbízatása lejárt. A gyülekezetek teljes egyhangúsággal dr. 
Kocsis Attila Perth Amboy-i lelkipásztort választották meg az 
egyházmegye élére. A főgondnok Frank Király Trenton-i 
presbiter, aki már a második ciklusban tölti be ezt a 
megbízatást. A beiktató istentiszteleten az igehirdetés 
szolgálatát Szabó Sándor püspök végezte, akinek tavaly őszi 
megválasztása óta ez volt az első hivatalos látogatása. Az új 
esperestől, az előd betegsége miatt, dr. Bertalan Imre 
tiszteletbeli esperes vette ki a hivatali esküt, majd a többi 
tisztségviselő fogadalom tételére került sor.  

Az egyházmegyei gyűlésen Vásárhelyi József 
püspökhelyettes és Kovács Albert esperes képviselte a másik 
magyar református egyháztestet, a Kálvin Egyházkerületet. A 
két éve, a Debreceni Egyházmegyével megkötött testvér-
egyházmegyei megállapodás még szorosabbra fűzése 
érdekében Derencsényi István esperes volt jelen és 
tolmácsolta a gyülekezetek köszöntését. A Keleti 
Egyházmegye a közgyűlés határozata alapján lehetőséget és 
anyagi támogatás ajánlott fel három otthoni fiatal számára, 
akiket az egyházmegye választ ki, hogy részt vegyenek az 
amerikai magyar református egyházak egyhetes közös nyári 
táborozásán. 

Dr. Horváth Gábor főkonzul a gyűlést követő vacsorán 
köszöntötte az újonnan megválasztott tisztségviselőket, a 
jelen lévő lelkipásztorokat és a gyülekezetek képviselőit. 
 Az AMRE Keleti Egyházmegyéjébe 13 gyülekezet 
tartozik, az Egyesült Államok keleti partvidékén, a floridai 
Miami-tól a Niagara vízesés közelében lévő Rochester 
városáig. 12 lelkipásztor szolgál a különböző 
gyülekezetekben, ahol angol és magyar nyelven hirdetik 
Urunk erősítő és kegyelmét hirdető Igéjét. A hatalmas 
területen szétszórtságban élő reformátusok összefogása 
hatalmas feladat és sok egyeztetést igényel. Különösen 
fontos, hogy a megszűnt vagy lélekszámában lecsökkent 
gyülekezetek mellett újakat is szervezzünk azokon a 
területeken ahová az elmúlt évtizedekben magyar 
testvéreink költöztek. Hisszük, hogy Urunk megnyitja 
előttünk ezeket az ajtókat és nem sok idő múltán új 
közösségeket tudunk szervezni. 
 

Forrás: www.reformatus.hu 

 A 
SSzzaabbóó  LLáásszzllóó::    

PPAANNAASSZZ  KKRRIISSZZTTUUSSHHOOZZ 
 
 
Örömhozó Szent Istenember, 
Bús lelkem lelkedért kiált, 
Miért áldoztad fel tenger-élted? 
Nem volt méltó rá a világ! 
 
Ma gonoszabb ez átkozott föld, 
Mint volt a háborgó Seol, 
Tettében és kormányzatában 
Nincs szellemed sehol, sehol. 
 
Nemzetfenségünk koszorúját 
Letépik rólunk épp’ azok, 
Kik a világ sorsát intézik: 
Latrok, tolvajok, és gazok! 
 
Öröm, jóság, béke, igazság, 
Hős szeretet volt lényeged, 
Ma szent nyomodban kérkedő bűn, 
S világ-pogányság lépeget. 
 
Benned Isten szállott e földre, 
S rád csapott önzés, bűn, harag, 
Vádlón kiált véres kereszted: 
Ember magadnak átka vagy! 
 
Akartad, hogy Igédben élve, 
E föld lelki szépség legyen, 
Im az ember Istennel szemben 
Ma is bűn, szenny, tőr, förtelem. 
 
Megborzad az istenes lélek, 
Míg rád mered síró szeme, 
Mert mint özönvíz árad, pusztít 
Pilátus mocsár-szelleme. 
 
Egykor az ég felhőin vártak, 
Hogy légy út, ajtó s lét-irány, 
Ma már, tudom, csak tiszta szíven 
Lépsz a világba, mint Király. 
 
Hogy téged ma hiába várunk, 
Bár szomjú lelkünk egyre hív, 
Nem jössz! … Ugyan hová is lépnél, 
Olyan kevés a tiszta szív! 
 



 

W as h i n g to n i  M a gya r  R e fo rm á t u s  E gy h áz  
Húsvéti Istentisztelet, 2007. április 8. 

Dr. Bertalan Imre lelkipásztor és Kovács Zoltán segédlelkész 
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Orgona előjáték  
Apostoli köszöntés 
Fennálló ének  40404040    

1  Jézus Ki a Sírban Valál 
Lekció      MMMááátttééé   222888,,,111---111000 
Nagyének   42424242    

1–2  Örvendezzetek Egek 
Prófétai ima  
Úri imádság (6. oldal) 
Közének   44441111    

1.5  Légy Áldott, Kegyelmes Istenünk 
Textus     JJJááánnnooosss   222111,,,111---111444 
Igehirdetés     LLLEEEGGGYYYEEENNN   VVVIIILLLÁÁÁGGGOOOSSSSSSÁÁÁGGG   
Pásztori ima 
Hirdetések 
Felhívás adakozásra 
Úrvacsorára készülve 48 48 48 48 

1-4 Örülj Szívem! Vigadj Lelkem! 
Úrvacsorai liturgia 
Apostoli Hitvallás (8. oldal) 

 

Kérdések 
 Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban 
teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, 
esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem 
állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 
 Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az Ő 
Szent Fiát, az ÚR Jézus Krisztust tiértetek testben elküldte, kinek egyszeri tökéletes 
áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen 
kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 
 Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az ÚR Jézus Krisztust, általa minket is 
feltámaszt a halálból és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, általvisz 
az Ő örök dicsőségébe? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 
 Mindezeket bizonnyal elhivén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért 
háládatosságból egész életeteket az ÚRnak szentelitek és már e jelenvaló világban, 
mint az Ő megváltottai, az Ő dicsőségére éltek? 
A gyülekezet együtt felelje: ÍGÉREM ÉS FOGADOM. 

 

Kenyér és bor kiosztása előtt 47 47 47 47 
1 Megterítve Áll Előttünk 

Záró ének   45454545
1-2.4

    Hirdetvén az ÚR halálát 
Hirdetések 
Magyar himnusz  49494949    Isten Áldd Meg a Magyart 
Áldás 
Orgona utójáték 
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Április 29.  (figyelem: ötödik vasárnap) 
Május 27.   PÜNKÖSD 
 
 

LLeellkkiippáásszzttoorrookk  
EElléérrhheettőőssééggee  

 
Dr. Bertalan Imre 

Telefon: (301) 493-5036 
E-mail: ibertalan@verizon.net 

 
Kovács Zoltán 

Telefon: (202) 885-8755 
E-mail: zoltaan@tvn.hu 

HHiirrddeettéésseekk,,    
KKöözzlleemméénnyyeekk  

 
 

� Következő istentisztelet-
ünket április 29-én, 
délelőtt 11 órától tartjuk 
a Wesley Theological 
Seminary kápolnájában: 

    4500  Massachusetts Ave., NW., 
    Washington,   D.C.,   20016. 
 

� Kérjük, hogy aki beteg, 
vagy akinek betege van,  
és igényel lelkipásztori 
szolgálatot, jelentse                        
a lelkipásztoroknak vagy    
a presbitereknek. 

 
� Imádságban emlékeztünk 

Béky Zoltán püspökre, és 
feleségére, Margaret Béky 
Parker-re, a Lynch és 
Parker családok kérésére. 

 
� A virágokat az ÚR asztalára 

Gaál Anikó ajándékozta 
szülei emlékére. 

 

� Egyházunk az interneten: 
WWW.REFWASHINGTON.ORG 


