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Dr. Bodó Sára: Gyászolók a Szentírásban  (1.)

Gyülekezeti hétvégénken (2007. okt. 
25-27) „Vigasztalódjunk, hogy vigasz-
taljunk” címmel Dr. Bodó Sára, a Re-
formátus Hittudományi Egyetem docense 
tartott előadást, melyek szerkesztett válto-
zatát folyamatosan közöljük. (Szerk.)

Az ember halandó (1Móz 2,17), ezért 
amíg él, kénytelen szembenézni az el-
múlás tényével is. Nem lehet véletlen, 
hogy az idők folyamán annyiféle módon 
próbálta meg legyőzni a halálfélelmében 
rejlő szorongást. 

Az Ószövetség világában a halál ket-
tős vonatkozásban jelenik meg: egyrészt 
Istenre tekintve, másrészt az élettől el-
választhatatlanul. Az életet mint legfőbb 
jót Isten ajándékozza. „Csak annak van 
reménysége, aki az élők közé tartozik” 
(Préd 9,4). Ezért csak a halál előtti élet az 
értékes, mert ha ez elmúlik, és jön a halál, 
akkor az ember már nem dicsérheti Istent 
(Zsolt 6,6; Ézs 38,18). Az ószövetségi ember 
tudomásul veszi az örökséget, hogy az em-
ber porból lett és visszatér a porba (1Móz 
2,7). Nem hiszi, hogy halhatatlan lenne, 
inkább azt, hogy halandósága hozzátarto-
zik a létéhez. A héber gondolkodás ismeri 
a Seol föld alatti birodalmának fogalmát, 
ahol a halottak mint árnyékok léteznek. 
Ez a kép azonban nem elsősorban a halál 
állapotáról ad közelebbi információt, ha-
nem az Istentől való elszakítottságot, az 
élet ellentétét hirdeti. A halotti állapotból 
való kiszabadulás kívánsága vágyként 
jelenik meg: „Bárcsak elrejtenél a hol-
tak hazájában, ott rejtegetnél haragod 
elmúltáig! Kiszabnád időmet, aztán újra 
gondolnál rám. (…) Szólnál hozzám, és én 
válaszolnék, kívánkoznál kezed alkotása 
után”– sóvárog Jób (14, 13.15). 

Az Ószövetségben az egyik legmeg-
rendítőbb gyász Jákób gyásza. Amikor 
meglátja, hogy fi ai kedves gyermekének, 
Józsefnek a véres ruháját hozzák elé, s 
neki magának kell a halál „tényét” meg-
fogalmaznia, gyászolni kezd. Gyászát sok 
minden nehezíti: nem tudja, hogy valójá-
ban mi történt a fi ával, nincs holttest, iga-
zán még búcsút sem vehet tőle. Felborul a 
meghalás rendje: nem a fi ú gyászolja apját, 
hanem fordítva. Megszaggatja a felsőru-
háját, amivel kifejezi azt az összetörtséget, 
bánatot, amit a halál jelent az élő ember 
számára. Ahogyan szakad a ruha, úgy 
szakítja meg a halál az életet, és ahogyan 
a szakítással eltűnik a ruha épsége és tel-
jessége, úgy törik meg a halállal az ember 
életének teljessége is. (1Móz 37,34–35) A 
halálban „kiszakítás” történt az élők so-
rából, ezért a gyászolónak sem lehet ékes 
az öltözete. Jákób gyásza nagyon emberi 
gyász. A gyászt többnyire néhány nap 
alatt befejezték, utána visszatértek a min-
dennapokhoz. Jákób azonban nem akarja 
abbahagyni a gyászt, élete végéig benne 
akar abban maradni, gyermekei hiába 
igyekeznek őt vigasztalni. Ez a mozzanat 
emlékezetünkbe idézi az ószövetségi em-
ber halálszemléletéből azt a mozzanatot, 
hogy a halál azért olyan fájdalmas, mert 
megszakítja az Istennel való kapcsolatot. 
Jákób gyásza megmutatja, hogy a halál 
azért is olyan fájdalmas, mert megszakítja 
az emberrel való kapcsolatot. A másik 
emberhez fűződő szeretetkapcsolat meg-
szakadása is szenvedést okoz. Ezért Jákób 
gyászolva akar elmenni fi ához a Seolba, 
ahonnan nincs visszatérés.

Izrael ősatyja példát ad abban, hogy 
nem titkolja el bánatát és fájdalmát. Fel-
vállalja a szükséges rítusokat, nem fél 



3

Dr. Bodó Sára: Gyászolók a Szentírásban (1.)

attól, hogy férfi ként, tekintélyt érdemlő 
személyként megmutassa azt, ami benne 
van. Megmarad a mindennapok valóságá-
ban, tud alkalmazkodni az új helyzetek-
hez, hiszen az elkövetkező nagy éhínség 
idején maga figyelmezteti fiait, hogy 
Egyiptomban élelemhez lehet jutni. Nem 
szigetelődik el, példája mutatja, hogy a 
gyász idején mennyire fontosak az emberi 
kapcsolatok.

Az Újszövetség világában részben 
tovább megy az a gondolkodás, ahogyan 
az ószövetségi ember fogadta a halált. 
Jézus halála és feltámadása azonban 
döntően megváltoztatta az ember és halál 
kapcsolatát. A bibliai tudósítások Jézus 
halálát és feltámadását valóságos, a teljes 
egzisztenciát érintő eseménynek ábrá-
zolják. Jézus Krisztus, a testté lett Isten 
tökéletes emberségében és istenségében 
nem egyszerűen osztozott az ember 
halandó sorsában, hanem átokhalála az 
ember bűnös elidegenedéséért megváltó 
halállá lett az Isten előtti új élet lehetősége 
érdekében. Ez a halál jelentőségében és 
tartalmában nemcsak önmagára nézve 
egyedi, hanem abban is, hogy közvetlen 
hatása van az ember életére és halálára. 
Krisztus emberré lételében, váltságmun-
kájában Isten feloldotta az ember végzetes 
elkülönülésének állapotát, és a lét minden 
dimenzióját érintő kapcsolat lehetőségét 
kínálta fel számára. Az adatott meg Krisz-
tus halálában és feltámadásában, ami az 
ószövetségi embernek még oly nehezen 
elviselhető volt: megszűnt a kapcsolat-
nélküliség uralma. Isten azt ígéri, hogy a 
halottakat feltámasztja a halálból a vele 
való teljes közösségre. Ez az ígéret átala-
kítja a bibliai ember, a keresztyén ember 
halálszemléletét is. 

Krisztus halál feletti győzelme egy-
részt nem szüntette meg az ember életét 
lezáró eseményt, azzal továbbra is min-
denkinek szembe kell néznie. Ő maga is 
„halálos gyötrődéssel” nézett a saját halála 
elé (Lk 22,44), és az embernek sem ígérte, 
hogy megkíméli az élettől való elszakadás 
fájdalmától. Ezzel az élet értékét csök-
kentette volna. Nem a halál a megváltás, 
hanem Krisztus a Megváltó, aki a halál 
eseményében is reménységet kínál: hogy 
a halál sem választ el tőle (Róm 8,38). Az 
újszövetségi halálszemlélet legdöntőbb 
jellemzője ez a reménység, amely egyszer-
re veszi komolyan a halál erejét, hatalmát, 
fájdalmát és a halál fölött győztes Isten 
feltámasztást és teljes közösséget kínáló 
örömhírét. 

Jézus maga is gyászolt (Jn 11,1-44). Lá-
zárt, a barátját már négy napja eltemették, 
amikor megérkezik Betániába. Mindenki 
sír, gyászol. Minden azt üzeni, hogy az 
ember ki van szolgáltatva a halál hatal-
mának, az Istentől való elszakadottság 
állapota maradandóvá lesz a halálban. 
Jézus megrendül lelkében. Ő nem csak 
a gyászolási szokásokat ismeri, hanem a 
halál hatalmának mélységét is. Küldetése 
útján a megküzdve elvállalt halál vár rá, 
annak legteljesebb elidegenedettségével és 
elszakítottságával. Megrendültsége most 
annak is szólhat, hogy a halál ilyen vég-
zetesen teszi esendővé az embert. Hallja 
Márta keserűségét, látja Mária fájdalmát, 
és könnyekre fakad. Engedi láttatni a halál 
miatti szomorúságát. De Megváltóként 
elindul a kereszthalál felé, hogy isteni 
elrendelés szerint legyőzze a halált – övéi 
számára is. A keresztyén ember gyászának 
ez a reménysége. (Folytatjuk)

Dr. Bodó Sára
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Hálaadás 2007 áldásaiért
(folytatás)(folytatás)

Adományok befi zethetők:

– egyházközségi csekken
– alapítványunknál
– építési perselyünkben
– és személyesen is.

Köszönjük!

Az új épületrész a Mikszáth utca felől 
Tervező: Kálmán Ernő és Novák Róbert

Épüljünk és építsünk (4.)

Gyülekezetünkben az 55 megkeresztelt 
közül 3-an voltak felnőttek. A 49 konfi r-
mált között pedig 16 felnőtt is csatlakozott 
gyülekezetünkhöz. Házasságkötésére 19 
pár kérte Isten áldását, és 106 temetésen 
hirdettetett Isten igéje vigasztalásul.
Az itt élő sok ezer, a népszámláláskor 
magát reformátusnak valló lakos közül 
mintegy 1000 család (közel 3.000 lélek) 
vállalt részt anyagilag is a múlt évben 
egyházfenntartói járulékának befi zetésé-
vel gyülekezetünk életéből.
Köszönjük mindazoknak, akik sze-
mélyi jövedelemadójuk egyik 1%-át a 
„Nagyerdei Egyházközségért” közhasznú 
alapítvány javára ajánlották fel, és így is 
támogatták közös szolgálatunkat. Ennek 
összege 1.279.357 forint volt.
Köszönjük azoknak, akik jövedelem-
adójuk másik 1%-át a Magyarországi 
Református Egyház javára ajánlották fel, 
és így is segítették országos egyházunk 
szolgálatát.
Gyülekezetünk – a hitoktatói óradíjakat 
leszámítva – lényegileg csak tagjainak 
egyházfenntartói járulékából, persely-
pénzéből és adományából (16 millió Ft), 
és sokak önkéntes munkájával végezte 
sokrétű szolgálatát.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetünkhöz 
közeledőket és új tagjainkat. Fáradozzunk 
együtt azon, hogy régi és újabb gyüle-
kezeti tagjaink otthon érezzék magukat 
közösségünkben, és együtt buzduljunk fel 
a közös szolgálatra!
Ez évben is folytatnunk kell az evangéli-
um hirdetését, és mindazt, ami áldásosnak 
bizonyult. 
Feladatunk megtartani mindenben a sze-
retetet, és a lényegi dolgokban a testvéri 
egyetértést.                          Püski Lajos

Öröm találkozni a vasárnap délelőtti 
két istentiszteleten a mintegy félezer 
testvérrel. Nagyszerű dolog látni a 25 
kiscsoportban találkozó gyermekeket, fi -
atalokat, kismamákat, felnőtteket, idősebb 
testvéreket.  
Öröm, hogy a helyiség szűkének évek óta 
szorító gondjaiból kitörhetünk épületeink 
bővítésével.
Elkészültek a bővítés engedélyezési és 
kiviteli tervei, megkaptuk az építési en-
gedélyt és van a műszaki ellenőrünk is. 
Most választjuk ki pályáztatás útján a ki-
vitelezőt, hogy tavasszal elkezdődhessen 
a közművek kiváltásával az építkezés. 
Az elmúlt 2,5 hónapban mintegy 4,3 
millió forintot adtunk össze. Köszönjük! 
A közegyházi segítség és tartalékaink 
ellenére is még legalább 10 millió forint 
hiányzik. 
Adjunk hálát az eddig kapott áldásokért, 
és buzdítson fel bennünket az Úr örömteli 
hálaáldozatra.
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ÉletképekÉletképek Missziói hangsúlyaink

Az öt cél egész évben fontos, de jó, ha e 
vázlatos terv alapján különös hangsúlyt is 
kap godolkozásunkban és cselekedeteinkben 
2008-ban. Szeretnénk mindezt megvalósítani 
különös tekintettel a gyülekezet egészére és a 
misszió belső arányosságára.
Részletes missziói munkatervünk a honlapun-
kon lesz olvasható.

Ideje Feladatok Módjai közül 
néhány

Jan.
Évindítóként 
missziói hangsú-
lyokról

Igehirdetés
Újévi 
jelentések

Febr.
Márc.

Magasztalás
– Imádás
Isten ereje: ami 
által élhetek

Igehirdetés
Énektanítás

Ápr.
Máj.

(Hús-
vét)

Szolgálat

Isteni hivatásom:
amiért élhetek

Igehirdetés
Missziói nap
Diakónia 
Szolgáló 
csoportok

Jún.
Júl.

(Pün-
kösd)

Közösség
– Tagság
akikkel élhetek

Igehirdetés
Ifi s és felnőtt
konfi rmáció
Ifi s nap
Többgeneráci-
ós nagytábor

Szept.
Okt.

Evangélizáció
– Misszió

Isten célja:
amiért élhetek

Felkészítő 
igehirdetések 
és az András-
szolgálat
Bibliaiskola

Okt.
Nov.
Dec.

(Kará-
csony)

Tanítványképzés
– Érettség:
Isten tervének 
megismerése,
amelyek szerint
élhetek

Igehirdetés
Kiscsoportok
Gyülekezeti 
hétvége

Kismamák adventi koszorút készítenek

Hittanosok karácsonyi műsora

Hittanosok karácsonyi műsora

Istentiszteleti szolgálatra Istentiszteleti szolgálatra 
készülnek az ifi sekkészülnek az ifi sek
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Vers Könyvismertető

 Vajda János

     HAJÓN

Ülök a hajófödélen.
Száll a füst, zúg a kerék.
Haladunk vígan, serényen.
Fut mögöttem a vidék.

Ringatóztam e csalképen
A keringő táj felett.
Hogy sietnek szembe vélem,
S tünnek el fák, ligetek.

Így foly egybe múlt, jövendő;
És a lelkem révedez:
Idő, idő, örök idő – 
Nem-e a te képed ez?

Hátha nem is az idő múl,
Ez csak úgy tetszik nekünk.
Örök a lét innen és túl;
Elámuló csak életünk?

Hátha csak látásunk téved?
Az idő áll, mint a nap,
S csak a hátán bolyg az élet,
Fölszinén a sugarak?

Hátha a mulandóság,
Mit mi annak képzelünk,
A valódi állandóság?
S csak a lét játszik velünk?

Hátha úgy van, hátha úgy van…
Az idő is, mint a part,
Változik, de mozdulatlan…
Mi megyünk csak, ő marad?…

A közelmúltban jelent meg gyülekezeti 
tagunk Dr. Ötvös László 34. könyve: A Bi-
hari Református Egyházmegye története. 
Ezt megelőzően a szerző már három másik 
egyházmegye (nagykunsági, debreceni, 
hajdúvidéki) történetét is feldolgozta. Az 
alcím: Az egyházi élet hétköznapjai.
A bevezető oldalakon az egyházmegye 
egészének történelmi változásaiba nyerhe-
tünk bepillantást. Ezt követően az egyházi 
tisztségviselők, a Bihari Egyházmegye 
elnöksége: esperesek, püspökök, gond-
nokok felsorolását olvashatjuk.
Sok utánajárás, aprólékos kutatómunka 
eredményeként jelen kötetben 26 gyüle-
kezet élete tárul fel előttünk a reformáció 
korától napjainkig.
Érdekes elolvasni egy-egy gyülekezet, 
templom rövid történetét, az ott szolgáló 
lelkészek felsorolását, életük főbb állomá-
sait, családjuk adatait. Jó felfedezni az is-
merősöket (pl. gyülekezetünk lelkészeit), 
rácsodálkozni érdekes eseményekre.
A pontos adatokat, évszámokat, neveket, 
eseményeket a helyi lelkipásztorok hely-
történeti feldolgozásai alapján mutatja be  
a szerző.
Jó érzés végig követni egyházunk múltját 
és jelenét. Láthatjuk, hogy a reformáció 
korától kezdve bármilyen történelmi 
körülmények jöttek, egyházunk folya-
matos működését Isten segítségével, hű 
képviselői vezetésével a gyülekezetek 
megtartották.

Székely Pálma

„Aki nem szereti a misszió ügyét, 
nem ismeri a szentek méltóságát.” 

C. H. Spurgeon
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Gyermekeknek

Volt egyszer két ember. Házat szerettek volna építeni és keresték a megfelelő helyet. 
Az egyik férfi  a homokos talajt választotta. Sok időbe telt, amíg felépítette, de a vég-
eredmény nagyon szép lett. 
A másik férfi  kősziklára építette a házát. Több időbe telt felépíteni, az anyagokat ma-
gasra kellett vinni, de az ő háza is gyönyörű lett. 
Egyszer aztán hatalmas vihar kerekedett. Ömlött az eső, a szél olyan erővel fújt, hogy a 
fákat majdnem kicsavarta a helyükből. Dörgött az ég és villámok cikáztak mindenfele. 
A szél egyre erősebben fújt, de a kősziklára épített ház stabilan állt.
Az a ház, amely a homokos talajra épült, összedőlt.

Ezt a történetet Jézus mondta az embereknek. Azt mondta, hogy ha hallgatunk a sza-
vára, hiszünk benne, ha a hitünk alapja erős, akkor olyanok leszünk, mint a kősziklára 
épített ház.

Keress a Bibliában olyan történeteket, amelyekben építkeznek!
A megoldásokat küldd el a lelkészi hivatalba, vagy add ide vasárnap a gyermekórán! 

Soltész Viktória

Keresd meg a rajzon, hogy melyik építő, melyik házat építette! Színezd ki!



Imádkozzunk:  a felekezetek evangéli-
um szerinti egyetértéséért  épületeink bő-
vítéséért  a gyülekezet lelki gyarapodásáért.

(vasárnaponként 5 órakor) 

Jan. 13. Kéménczy Antal orgonál.
Jan. 20. Karasszon Dezső és Martos László 
zongorázik.
Jan. 27. Farkas Katalin hegedül és 
Karasszon Dénes gordonkázik.
Febr. 3. Kerekes Sándor orgonál és Mészőly 
Virág oboázik
Febr. 10. Stefanik Márta énekel, Tokodi 
Gábor lanton, Nagy Csaba oboán játszik.

Zenés áhítat

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu
Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 411-600/4978 (üzenetrögzítős)
Méliusz Református Rádió – 88 MHz-en 
URH sávban városon belül 

Információ

Hírek

 Egyetemes Imahét január 20-27, min-
den este 5 órakor:
20. vasárnap: Görög Kat. Templom, Vad 
Zsigmond ref. lelkész
21. hétfő: Evangélikus Templom, Orosz 
Lőrinc prépost-plébános
22. kedd: Árpád téri  Ref. Templom, Bereczki 
Lajos baptista lelkész
23. szerda: Szent Anna rk. Székesegyház, Dr. 
Bölcskei Gusztáv ref. püspök
24. csütörtök: Baptista Imaház, Fekete 
András gk. parochus
25. péntek: Füredi utcai Ref. Templom, 
Réz-Nagy Zoltán ev. lelkész
26. szombat: Szent Család Római Kat. 
Templom, Derencsényi István ref. esperes
27. vasárnap: Nagytemplom, Bosák Nándor 
rk. püspök

 Családi istentisztelet lesz jan. 27-én 
vasárnap délután 3 órakor hittanosoknak 
és szüleiknek a templomban. 

 Gyülekezeti többgenerációs nagytá-
borunk Sátoraljaújhelyen lesz júl. 7. hétfő 
reggeli indulással – júl. 13. vasárnap esti 
haza érkezéssel. Részletes információ a 
februári számban jelenik meg.

1% + 1%

Az egyik 1% átutalásához Református 
Egyházunk technikai száma: 0066.
A másik 1% átutalásához “Alapítvány a 
Debrecen-Nagyerdei Egyházközségért és 
Ifj úságáért” adószáma: 18545269-1-09.

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.   Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos  Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda:   REXPO Kft.            Készült 500 példányban
16. évfolyam 1. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917

„Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa!” (Mt. 10,7)


