
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz, és felhoz onnét.” 
(1Sámuel 2,6) 

 
itok a Krisztus halála, holott sok halált látott már az 
emberiség. Ugyanúgy, vagy még inkább titok az İ 
feltámadása, még azok számára is, akik sokszor 

hallották már annak hírét a templomban, vagy olvasták a 
Szentírásból. És talán még nagyobb az a titok, hogy 
Krisztussal együtt a Benne hívı ember megtapasztalta a 
halált és a feltámadást, amiket úgy hall elıször, mint rajta 
kívül végbement eseményeket, de hit által felfedezheti 
annak boldog valóságát, hogy “aki meghalt, az meghalt a 
bőnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Isten-
nek él.” (Római lev. 6,10) Ez a hit általi tapasztalat azon-
ban nem csupán az újszövetségi hívı emberé lehet, derül 
ki Anna, Sámuel próféta anyja, és több más ószövetségi 
hívı életébıl. Krisztus elıtt is immár felfakadhatott az 
Istennel végigjárt tapasztalatok során egy olyan vallomás, 
ami – úgy gondolom, joggal hihetjük -, éppúgy Istennek a 
Bárány Jézus vérével megpecsételt örök és öröktıl fogva 
való szövetségében gyökerezik, mint az apostolok és 
hitbeli utódaik vallomása, nevezzük akár “Hiszekegy”-nek, 
akár bizonyságtételnek. 
Anna Istent történetébıl és dicsıítı énekébıl Istennek 
egy különös módszere tárul elénk: “Az Úr megöl és meg-
elevenít, sírba visz, és felhoz onnét.” Anna, az efraimita 
Elkána egyik felesége, gyermektelensége nyomorúságá-
val fordul az Úrhoz, és miután könyörgése meghallgatás-
ra talál, és fia születik, akkor kezdi Istent magasztalni, 
vallani, énekelni. 
Ha Isten meg akarja önmagát ismertetni, miért nem elég 
templomba járni, Bibliát olvasni? Miért nem volt elég An-
nának egyszer évente a szent sátornál áldozni és imád-
kozni? Ha éltetni akar az Isten, miért öl meg elıbb, és 
miért visz elıbb a sírba? 
Anna “sírja” gyermektelensége volt: Annát ebben az álla-
potában szembesítette saját magával az Isten. Másokat 
másfajta sikertelenségek, veszteségek, gyarlóságok és 
kudarcok helyzetében visz a sírba Isten, hogy ott megta-
pasztalják azt, ami Anna esetében ugyan nincs kifejezet-
tem említve, de bizonyára fontos része volt tapasztalatá-
nak, hogy “nagy mélység önmagának az ember” (Ágos-
ton), és hogy a halál nem más, mint a magunkra mara-

dás. “Az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, 
hogy mindeneken könyörüljön”, írja Pál apostol a Róma 
11,32-ben. Anna ezért nem perel az ıt gúnyoló, bántó 
Peninnával, akitıl férjének sok gyermeke született, mert 
tudja: helyzete nem “vetélytársa” miatt elviselhetetlen. Saját 
helyzetét nem Peninna gonoszsága, hanem saját maga 
meddısége miatt látta kilátástalannak. 
Éppen ezért vigasztalását sem embereknél kereste. Minden 
bizonnyal férje iránta tanúsított fokozott szeretete és fi-
gyelmessége jól esett neki. Elkána - az akkori szokások, de 
nem az isteni törvény szerint kétnejő férfi – érdekes módon 
nem a többgyermekes Peninnát, hanem a gyermektelen 
Annát szerette jobban. Szeretetét nem Anna “teljesítıké-
pessége” alapozta meg, és nem is sajnálatból szerette 
inkább társát. Az igazi szeretethez egyik fajta indoklás sem 
elég igazán, tanúsítja ezt sok megromlott érdek- és sajná-
lat-házasság. Szeretete példa lehet sok férj számára még 
abban a mondatában is, hogy ı többet kellene érjen felesé-
ge számára tíz fiúnál is. Ebben egyáltalán nem büszkesége 
nyilvánul meg, hanem az a józan látás, hogy egy házastársi 
kapcsolatnak a beteljesedése nem valami külsı tényezıtıl 
függ, még csak nem is a gyermekáldásban. Elkánának 
azonban meg kell tanulnia valamit: ı nem lehet felesége 
megváltója, fı vigasztalása. Ahol az Úr zárja be az anya-
méhet, csak ı nyithatja meg. Ha valakit az Úr visz sírba, 
csak ı hozhatja fel onnét. Ha valakit az Úr visz nyomorú-
ságba, talán éppen bőnei miatt engedi szenvedni (nem 
gondoljuk, hogy minden gyermektelenség esetében ez áll 
fenn), akkor csak İ tudja megvigasztalni azt az embert. 
Annát nem egyszerően a gyermek, hanem az Úrtól kapott 
gyermek örvendeztette meg. Erre utal az a tény, hogy Anna 
nem tartotta meg magának a kért gyermeket, hanem azt 
egész életére az Úrnak szentelte. 
Krisztus halála a mi mélységeinkbe való alászállás, a mi 
Istentıl való eltaszítottságunk felvállalása, sokkal mélysé-
gesebben, mint ahogyan azt mi egyáltalán megtapasztal-
hatnánk. Az Úrtól való halál ez, még ha emberek, a mi 
kezünk által történt is, hogy minket a bőn halálából meg-
váltson. 
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Húsvétkor nem az életet, hanem az Úrtól kapott életet 
ünnepeljük, a halálból, ítéletbıl visszakapottat. Nem az 
ártatlanságot, hanem a kegyelmet és bőnbocsánatot, nem 
egyszerően a jót, hanem azt az isteni bölcsességet és 
hatalmat ünnepeljük, hogy a Krisztus megfeszítésében 

kicsúcsosodó lázadásunkat javunkra fordította, mint a bő-
nös emberrel való isteni szolidarizálást és érette bemutatott 
engesztelı áldozatot. 

Adorján Kálmán

 

Hírek, értesítések:  
• Dalbimbó címmel gyermeklapot indított a zilahi 

Dalbimbó Egyesület, az ottani közösség gyermekse-
rege, a CE Parmenas kft. segítségével. Kárpát-
medencei keresztyén kulturális gyermeklapnak neve-
zi magát ez a – borítólapjait is beleszámítva 50%-ban 
gyermekek által írott – bátor kezdeményezés. 
A “nyomda ördöge” most sem aludt, és egészen mu-
ris dolgokat produkált: kötıjelekbıl ö betőket (pl. 
így: Ingyomöbingyom), kettıspontokból É-ket, kér-
dıjelekbıl Ő-ket, vagy éppen bolhává sorvasztott 
egy-egy betőt a többi között. Mindezek mellett azon-
ban kell valaminek lennie a lapban, ha egy általam 
ismert gyermek, akit nem nagyon vonz az olvasás, 
többször is kezébe vette, és sok mindent el is olvasott 
belıle. 
Aki többet kíván megtudni felıle, tudakozódjék 
Gáspár Attila fıszerkesztınél Zilahon, a 060-619690 
telefonszámon, vagy a dalbimbo@parokia.net elekt-
ronikus posta-címen. 

• Továbbra is kérjük szeretettel, hogy minden CE-
közösség küldjön írásos beszámolót, a tagok számá-
ról, közösségi alkalmakról, a közösség szolgálatáról, 
alkalmazottakról, gazdasági tevékenységrıl, 
pénzkezelésérıl (ha van). 

• A partiumi CE közösségek havonkénti találkozójának 
napja minden hónap elsı keddje. 

• Imádkozzunk továbbra is Nagy József feketegyarmati 
lelkipásztorért és feleségéért, hogy továbbra is erıt és 
bölcsességet kapjon Istentıl az egyházkerületi vezetés 
és közötte fennálló nagyon feszült helyzetben. Öröm 
hallani, hogy gyülekezete szereti szolgálatát.  

• Szeretettel és együttérzéssel kívánunk erısödést és 
vigasztalást Bálint Tibornak és Zsófiának 
Székelyudvarhelyre, akiknek elsı gyereke holtan jött 
világra. 

• Együtt örvendünk Kis Zoltánnal és Mónikával Hanna 
leányuk születésének, Finnországban. 

• A harmadik ízben megrendezésre kerülı Országos 
Ifjúsági Konferencia színhelye: Kolozsvár Tóvidéki 
Ref. templom. Idıpontja: április 27-30. Meghívott elı-
adói: Falus Andrásné, Hajnal Anna biológus, valamint 
Szeverényi János lelkipásztor.  

• A május 4-én, Kolozsvárra tervezett CE választmányi 
győlés elmarad. A választmány tagjait értesíteni fogjuk 
a késıbbi idıpont felıl.

 
Tervezett táborok a Lesi táborhelyeken - 2001 

 Periódus Mahanaim Peniél 

1 Június 18 – 25 Gyülekezeti tábor - Érmihályfalva 
Tel: 059-355447 

 

2 Június 25 – július 3 Házas – pihenı: Berei Csongor 
3700 Oradea Bul. Ştefan cel Mare nr. 28 
 

Gyermektábor: Bodoki Klára 
4700 Zalău Str. Armoniei 60 ap. 46 
Tel: 060-614459 

3 július 3 – 11 Gyermektábor – Kolozsvár-Tóköz: Kovács 
Tibor 
3400 Cluj-Napoca Str. Mureşului 27 
Tel: 064-156654 

Gyermektábor: Oláh Aranka 
3615 Grădinari Nr. 41 
jud. Bihor 

4 július 11 – 19 Gyermektábor – Zilah: Béczi Csilla  
4700 Zalău Aleea Rozelor 21 
Tel: 060-615489 

Ír-angol: Visky Magdolna 
3700 Oradea Bul. Ştefan cel Mare nr. 139 
Tel: 059-445256 

5 július 19 – 27 Gyermektábor: Szabó Istvánné, Lídia 
4300 Târgu-Mures Str. Avram Iancu 12/3 
Tel: 065-213592 

Amerikai – tábor: Daray Attila 
Kolozsvár 
Tel: 064-182733 

6 július 27 – augusztus 4 Ifjúsági tábor: Botos Csaba 
4332 Corneşti, of. p. Crăciuneşti 
jud. Mureş 

Skót – tábor: Kovács Katus 
Tel: 064-187044 

7 augusztus 4 – 13 Értelmiségi tábor 
Kolozsvár 
Tel: 064-187044 (érdeklıdni) 

Hitoktatók tábora: Visky S. Béláné 
3400 Cluj-Napoca Str. Tăietura Turcului nr. 4 
Tel: 064-187044 

8 augusztus 13 – 21 Német nyelvtábor:  Berke Sándor 
3685 Tinca Str. Avram Iancu nr. 53 
Tel: 059-310299 

Árva gyermekek: Visky Johanna 
3700 Oradea Bul. Ştefan cel Mare nr. 139 
Tel: 059-445256 

9 augusztus 21 - 25 Táborvezetık tábora: Horváth Levente 
3400 Cluj str. Prof. I Marinescu 56 
Tel: 064-431943 

 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
Adorján Kálmán, str. Bisericii Ortodoxe nr. 7  3400 Cluj. Tel: 064-199734. E-mail: kalevace@mail.dntcj.ro 


