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szavaival és tetteivel bemutatott a kis és a 
nagyközössége számára. 
 

A DERÉK PAP 

Minden szívekre szomjúhozva száll, 
minden virágon jóságot talál. 

Minden vágynak terülj-asztalkája: 
a mosolygóknak mosolyodó szája. 
Ő a búcsúsok Isten-szomjas vágya: 
ha megy a vígság búcsús karavánja. 
Szomorkodóknak könnye-gördülése, 

halottas éjek öröm-arcú mécse. 
Minden vándornak jó utat mutat, 

a falu alszik, ő a bűntudat. 
Ő a kakasszó az alvók felett, 
Pétert ébresztő lelkiismeret. 

 
Elhangzott 2014. november 5-én Nagyorosziban,  

Tarnai Imre temetési szertartásán. 
 

 
TARNAI IMRE 

ÜVEGFAL 
 

 
 

Testvérek, törjük össze ezt az üvegfalat. Az az éjszaka, 
amelyiken Jézus a világra jött, nagyon sokak szemében a 
fényességnek, boldogságnak, dicsőségnek éjszakája. De 
bizony ezt ők úgy értelmezik, hogy a Betlehemet, a bet-
lehemi barlangot üvegfal mögé rejtik, azon keresztül 
szemlélik, nehogy a betlehemi barlangnak a hidege, 
szegénysége az ő életüket is megcsapja. Testvérek, tör-
jük össze ezt az üvegfalat! Hogy abból a néhány száz 
testvérből, akik most itt együtt ünnepelnek, hány lesz 
olyan, aki fogja a kalapácsot, és összetöri ezt az üvegfa-
lat, aki beáll azok közé, akik nem normálisak, mert az 
Isten sem normális, aki vállalja a szeretet őrültségét, 
nem tudom. De hogy vannak szerte a világon olyanok, 
akikért mégsem született meg Jézus hiába, azt tudom. És 
csak remélni merem, hogy akadnak itt is, ott is, talán 
köztünk is olyanok, akiknek valami megmozdítja a szí-
vét. Szakítanak azzal, ami olyan nagyon távol esik az 
Evangéliumtól és attól a Jézustól, aki ezen az éjszakán 

megszületett, és odadobják magukat az Isten ölébe, vál-
lalva az őrültségnek, a nem normális jelzőnek a vádját, 
vállalva azt, hogy önmagukat szegényítik, hogy jót te-
gyenek másokkal, vállalva azt, hogy mindenkit szolgál-
janak, vállalva azt, hogy senkit sem bántanak, vállalva 
azt, hogy az életet továbbadják úgy, ahogyan arra ne-
künk az Isten parancsot adott. Szeretném remélni, hogy 
vannak, lesznek ilyenek, és talán nem csak kétezer esz-
tendővel ezelőtt egyszer megszületett Jézus, hanem talán 
itt is egy, két, három, öt, tíz testvér szívében megszületik 
az a Jézus, aki nem festett, rózsaszínű valaki, hanem a 
kemény, hideg jászolnak szalmáján fekvő, és nekünk az 
igazi boldogságot adni akaró Isten. Ámen 

 
FARAGÓNÉ BIRCSÁK MÁRTA 

DRÁGA BERNADETT! 
 
 Ha valaki nem tudná elképzelni milyenek az 
angyalok, akkor azonnal tudnánk mutatni neki egy földi 
angyalt, személyedben. Az angelos = angyal az Isten 
küldöttje. Téged is a Jóisten küldött, hogy betöltsd azt a 
feladatot, amire az égiek szántak. Most ünnepeltük Imre 
bácsi mennyei születésnapját, de nem hagyhatjuk szó 
nélkül a Te áldásos szerepedet Imre földi létének támo-
gatásában. Te nem csupán munkatárs voltál, aki szépen 
énekelt, hitoktatott, kántorképzősöket tanított. Te mindig 
ott és akkor szolgáltál, ahol éppen szükség volt Rád. 
Családod beölelte Imre bácsit, főztél, elláttad, lelkigya-
korlatok háziasszonya, előadója voltál. A legnehezebb 
órákban, a betegség idején pedig a legtermészetesebb 
módon az ápolói feladatokat láttad el, kedves Férjeddel 
együtt. Ahhoz, hogy Imre bácsi ilyen csodálatos szere-
tetteljes életet tudott élni és betölteni, szükség volt egy 
ilyen elkötelezett földi angyal szolgálatára, aki mindig jó 
helyen volt, jó időben. Szeretnénk Neked megköszönni 
ezt a teljes természetességgel végzett, csöndes, szelíd, 
odaadó szolgálatot, ami 
követendő példaként áll 
mindnyájunk előtt. Min-
dezért kérjük a Jóisten 
bőséges áldását életedre 
és Szeretteidre! Kérjük, 
hogy adjon Neked sok 
erőt, jó egészséget, to-
vábbi szép életfeladataid 
betöltéséhez. Köszöne-
tünk jeléül fogadd tő-
lünk szeretettel ezt a kis 
bokrosodó virágot, a 
Bokor közösség nevé-
ben! 


