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Elmentek a gólyák. Rekkenő a hőség, még tombol a 
nyár, de ők már tudják, hogy menni kell. Ösztöneik, 
érzékeik indítják őket. Belső, megfoghatatlan vágy ez, 
amely űzi, hajtja őket a másik hazába, mely sokuknak 
még csak az ismeretlen, idegen világ. Közben meg-
megállnak, pihennek, erőt gyűjtenek a következő 
szakaszhoz, az út további részéhez. Hetek múltán el 
is érik a hőn áhított célt, de vannak olyanok is, akik 
nem. Ők elvesznek, kihullanak a sorból.  
 Amikor végigolvastuk e sorokat, talán épp a 
mi életünk rajzolódott ki azokból. Mi is vándorok 
vagyunk, csak nem földrajzilag vándorlunk, bár ma 
ez is nagyon jellemző e világban. Inkább lelkünkben, 
érzéseinkben tapasztaljuk meg vándorsorsunkat, 
mely minket is visz előre, célokat kergetve, jobb 
hazát keresve. Közben mi is megállunk egy-egy 
pillanatra, vagy hosszabb időre, és visszatekintünk a 
megtett útra, hogy aztán újult erővel indulhassunk 
tovább.  
 Így köszönhetjük meg Istennek az élet 
reménységének jelképét, földi tápláltatásunk 
szimbólumát: az új kenyeret. Hálaadással tolulnak fel 
előttünk pillanatképek a nyárból, mikor hegycsúcson 
járt a lábunk, vagy a völgyeket róttuk, vagy épp 
hűsítő forráshoz értünk, és az együttlét örömével 
csordultig volt a szívünk. Köszönettel tartozunk 
mindenért, hiszen még a próbákból és a 
nehézségekből is tanulhattunk. Fájdalmas 
veszteségekben is részünk lehetett, hiszen az élethez 
nemcsak a napfényes pillanatok, hanem a sötét 
éjszakák is hozzátartoznak. Ám Isten az ilyen nehéz 
helyzetekből is képes kihozni bennünket, felállít 
akkor is, amikor az emberileg lehetetlennek látszik.  
 Akkor, amikor ezeket a helyzetek már mind 
megéltük, éretten, tapasztalatokkal és élményekkel 
feltöltekezve mehetünk tovább mi is a célunk felé: 
abba a másik hazába, amelyben minket is várnak. Így 
hívogatja a költöző madarat is Afrika forrósága, örök 
nyara, és így hívogat bennünket is az Isten országa. 
Megfoghatatlan, távoli világ, amely céllal, reménnyel 
tölti meg földi vándorlásunk idejét. A vándorokat az 
különbözteti meg a csavargóktól, hogy nekik van 
céljuk, tudják, hova és miért mennek. Mi is így járjuk 
földi életünket, így tartunk mindig valahová. Sok 

bolyongás után rálelünk az igazi ösvényre, amely 
elvezet valahová, mely útnak értelme van, és erre 
bizony ígéretet is kaptunk, amely mindennél 
felemelőbb érzés. Tudni: jófelé tartunk, tartozunk 
valahová, sőt mindezt másokkal is megoszthatjuk.  
 Vannak ugyanis társaink az úton, akikkel 
együtt mehetünk. A vándormadarak többsége sem 
egyedül közlekedik. A gólyák sem csak a párjukkal 
repülnek, hanem kolóniában, mégha mi mindig egy-
egy családot látunk a fészekben. Egyedül nem bírnák 
ki a vándorlást, egyedül nem tudnának minden 
veszéllyel megküzdeni, és elpusztulnának. Együtt, 
közösségben azonban képesek arra, hogy évente 
kétszer is megtegyék e hatalmas utat.  
 Társak nélkül mi sem tudunk előre haladni az 
életünkben. Isten nem magányos vándoroknak hív el 
minket, hanem társakat is ad mellénk, akik velünk 
együtt haladnak, akik velünk együtt küzdenek az út 
viszontagságaival, és velünk együtt örvendeznek egy-
egy sikeres szakasz lezárásának. Ilyen társas 
kapcsolatokat ápolunk nyaranta a táborokban, a 
gyülekezet közösségében. S ilyenre lelhettünk családi, 
baráti találkozásokon, tábortüzek lobogó lángjánál, 
templomok hűvösében, erdők sűrűjében, tikkasztó 
rónák délibábos végtelenségében. Azért, hogy mind 
együtt menjünk tovább, és együtt érjünk célba. Nem 
fontos a helyezés, hogy ki, mikor jut el Istenhez, és 
az ő világához, a mennyei haza kapujához. A lényeg, 
hogy végül mind megérkezzünk.  
 „Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak 
lépdel az utakon és másra gondol. Néha széles az egyik út, 
aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig 
csak alkalomnak tekintjük, lehetőségnek, melynek segítségével 
elmehetünk a hivatalba vagy kedvesünkhöz vagy a rikkantó 
tavaszi erdőbe. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak 
értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az 
utakon az, utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk 
van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor 
megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, 
csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, 
csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, 
melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. 
Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak utolsó 
pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.” (Márai 
Sándor) 

Koncz Zsolt lelkipásztor 
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Gondolatok újkenyér ünnepére 
 

A magyar nyelv találékonysága, kifejezőereje 
közmondásokba, szólásmondásokba sűrítette a kenyérrel 
kapcsolatos tapasztalatait is. Néhány ilyen megállapítás 
szolgálja alábbiakban az igei üzenetet. 
 

Kenyérkereset 
„Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az 
ember, azt fogja aratni is: mert aki a maga testének vet, az a 
testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből 
fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert 
a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Galata 
6,7−9) 
Alapvetően fontos, egzisztenciális kérdés volt és marad a 
mindennapi betévő falat. A „panem et circenses” nérói 
megfogalmazás is a kenyeret teszi az első helyre, tudva 
azt, hogy csak tele hassal lehet a „cirkuszt” élvezni. 
Mutatis mutandis ma is ugyanaz történik csak más 
„stádiumban”. Sok egyéb meghatározás mellett a magyar 
ember megélhetését a „kenyérkereset” szó fejezi ki 
legszebben. 
 Az újszövetségi textusban benne van a 
munkafolyamat. Vetés és aratás. Ameddig „kenyérbe esik” 
az ember sok munkát kell elvégezzen. Ez az alap-vetés 
(tanulás, felkészülés, ismeretszerzés, gyakorlat, stb.) Az is 
fontos, hogy mit látunk az előttünk járóktól, mit adnak 
nekünk át? Vagyis mit vetettünk? 
 Az eredmény attól függ, amit az ember vet. Mit 
vetettünk? Összefügg a vetés és az aratás: a testi vetés 
veszedelmet arat, a lelki vetés örökéletet. Minden 
tettünknek van tehát valamilyen következménye. („Aki 
szelet vet, vihart arat…”) 
 A kenyérkereset ma is egzisztenciális kérdés. Ha 
csak a testiekre, a földiekre néz, az önmagában 
veszedelmes. A lelki magvetés termi meg az örökélet 
gyümölcseit. A jó vetés az ige szerint a jótétemény. Isten 
legjobb téteménye az Ige testté létele, az, hogy Jézust 
„bevetette” ebbe a világba, aki az örökélet első zsengéje 
lett. Ő azt mondta, hogy Ő az életnek kenyere. Aki tehát 
jó kenyrékereső akar lenni, az keresse Jézust és kövesse 
őt. Akkor lehet ő maga is olyan mások számára „mint egy 
falat kenyér.” 
 

Egy kenyéren élni 
„Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a 
közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem 
támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel 
történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük 
közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották 
mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. Mindennap 
állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és 
amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel 
részesültek az ételben; dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész 
nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az 
üdvözülőkkel. ” (ApCsel 2,42−47) 
Az Apostolok Cselekedeteinek könyve e néhány versben 
bemutatja azt, hogyan éltek az első keresztyén 
gyülekezetekben. Az igehallgatás és magyarázás, a 

közösség megélése, az imádság között ott találjuk a kenyér 
közös elfogyasztását is. 
 Ez a közös étkezés emlékeztette őket arra, amit a 
Mester cselekedett. Élték a parancsot: -ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre- vagyis úrvacsoráztak. Amikor 
kenyeret vettek a kezükbe, Jézusra emlékeztek. Kérdés: 
milyen a mi Jézusra való emlékezésünk az évi 6-7 
úrvacsorázáson kívül? Mondjuk-e napunkét többször is: -
Jövel Urunk légy vendégünk…? Jézus nem csak a 
hivatalos templomi úrvacsoránkon van ott, velünk van 
minden napon, hogy megszenteljen. Mennyire vesszük 
komolyan azt, hogy „házanként” is megtörték a kenyeret 
és hálát adtak a mindennapi kenyérért? 
 Az egy kenyéren élés központi üzenete a 
közösség. Ahogyan az egy kenyér sokfelé osztva is táplál, 
ahogy az elosztás az éppen aktuális szükség szerint 
történt, példája annak, ahogyan a keresztyén gyülekezetek 
éltek. Ma mintha inkább a szorzás menne jobban, mint az 
osztás… 
 Milyen gyakorlati haszon származott az „egy 
kenyéren élés”-ből? Egyfelől: kedvességet találtak az egész 
nép előtt, vagyis a „népnek” tetszett az, ahogyan a 
keresztyének éltek, vonzó lett az életfolytatásuk. Ebből 
következik a második haszon: a gyülekezet naponként 
szaporodott. 
 Megfordítható tehát a számtani művelet: Az 
osztás következtében szorzódtak, vagyis szaporodtak. 
Ahogyan a sejtek is, a gyülekezetek is osztódással 
szaporodnak. Minél többet adnak másoknak (az egy 
kenyér falatjai: szeretet, irgalom, vigasztalás, kedvesség, 
stb.) annál gazdagabbak lesznek. 
 Az egy kenyéren élni kérdését a Heidelbergi Káté is 
felteszi, és meg is válaszolja: „A kenyér, amelyet megszegünk, 
nem a Krisztus testével való közösségünk-é? Mert egy a kenyér, egy 
test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből 
részesedünk.” (77. kérdés) 
 

Kenyértörésre kerül sor 
„De Lótnak is, aki Abrámmal ment, voltak juhai, marhái és 
sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. 
Olyan sok volt a szerzeményük, hogy nem lakhattak együtt. Össze 
is vesztek Abrám jószágának a pásztorai Lót jószágának a 
pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a perizziek is ott laktak 
azon a földön. Azért Abrám ezt mondta Lótnak: Ne legyen 
viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid 
között, hiszen rokonok vagyunk! Hát nincs előtted az egész 
ország? Válj el tőlem! Ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te 
jobbra mégy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy 
a Jordán egész környéke bővizű föld. Mert mielőtt elpusztította az 
Úr Sodomát és Gomorát, egészen Cóarig olyan volt az, mint az Úr 
kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét 
választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el 
egymástól.” (1Móz 13,5−11) 
Ábrám és Lót „atyafiságos” jó kapcsolatban voltak 
mindaddig, amíg el nem jutnak a vagyonszerzés útján oda, 
hogy felvetődjék a különválásuk kérdése. Vizsgáljuk meg 
azt, hogy a mai „atyafiságos” vagyis családi, rokoni 
kapcsolatok meddig képesek az együttélésre, és mi lehet 
az oka annak, hogy egymásnak hátat fordítanak. 
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 Sok okot lehetne fölsorolni. Itt most az ige 
mutatja meg azt, hogy egyik fő ok a gazdagság. Ameddig 
egymásra vannak utalva, a másikban segítőtársat, védelmet 
látnak. A szolidaritás működik, közös a cél, közös az út. 
De megnő a vagyon és már nem képesek az 
együttgondolkodásra, az együtt tervezésre, a békés 
együttélésre. Figyelmeztető az, hogy minél nagyobb 
kenyér kerül az asztalukra, annál jobban elidegenednek 
egymástól. 
 A környezet is közrejátszik abban, hogy Ábrám 
és Lót elváljanak. A pásztorok egymásnak esnek a jobb 
legelő miatt. Ez is befolyásolja a rokonok elválását. 
Akiknek a feladata az őrzés lett volna, most egymásra 
támadnak. És kenyértörésre kerül a sor. Figyelemre méltó 
a történetben még a kananeusok és a perizeusok említése. 
Ők az idegenek, akik végignézik a családi konfliktust és 
talán drukkolnak is azért, hogy az elválás minél hamarabb 
végbemenjen. Akkor a magára maradt Ábrám és Lót 
könnyebb préda lehet. 
 Van-e ennek a történetnek mai modern változata? 
Hallottunk-e hasonlóról, netán át is éltünk olyan 
helyzetet, amikor jó egyetértés után kenyértörésre kerül a 
sor családokon belül, rokonságban, gyülekezetben, 
nemzetben. S az ok a nagyobb darab kenyér volt. Amikor 
a környezet, a munkatársak is rásegítenek az elválásra. 
Amikor versengés támad testvérek és testvércégek között. 
Amikor a gazdaság cápái alig várják azt, hogy bekapják az 
egyedül maradt kishalakat. 
 Amikor már „nem bírja meg őket a föld”, amikor 
már nem bírják ki egymást, akkor elválnak. A kenyértörés 
eredménye az elválás. Tönkre megy valami, ami addig 
érték volt. A nagyobb vagyon nem pótolja a családot, a 
rokonságot, a barátságot, a hitvestársat, a szerető 
közösséget. Lót, Sodoma és Gomora felé igyekszik. Az 
ember az Istentől való elválás után a pokol felé vette útját. 
 Aztán Isten is „kenyértörésre vitte a dolgot.” 
Elküldte a Jó Pásztort, aki egy akolba és egy nyájba tereli 
övéit. A jó pásztort, aki életét adta az ő juhaiért. Aki az 
utolsó estén vette a kenyeret, hálákat adott és megtörte 
azt, hogy teljesen átminősüljön a kenyértörés gondolata. 
Ez a kenyértörés az, amelyre készülünk. 
 Az emmausi tanítványok a „kenyértörésről” 
ismerték föl Jézust. A közös úrvacsora nyújtsa számunkra 
is a megtört kenyérben az Istennel és a felebaráttal való 
békés együttélés ajándékát és minősítse át az életünket, 
szüljön bennünket újjá. 
 

Kölcsönkenyér visszajár 
„Amikor József bátyjai látták, hogy meghalt az apjuk, így 
tanakodtak: Hátha József bosszút forral ellenünk, és megfizet most 
nekünk mindazért a rosszért, amit vele szemben elkövettünk. Ezt 
üzenték tehát Józsefnek: Apád megparancsolta nekünk halála 
előtt: Mondjátok meg Józsefnek: Kérünk, bocsásd meg testvéreid 
hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened! Bocsásd meg 
hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái! József 
sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a 
testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: Szolgáid vagyunk! De 
József így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Vajon Isten vagyok én? Ti 
rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy 
úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. 

Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket! Így 
vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük..” (1Móz 
50,15−21) 
Ha a József helyébe képzelnénk magunkat, valószínű azon 
„álmodoznánk”, hogy vajon mikor jön el az idő, hogy 
visszafizessük azt, amit velünk tettek? Mert ugye: 
„kölcsönkenyér visszajár.” De mennyivel lennénk 
különbek József testvéreinél, ha így gondolkodnánk. 
Álomnak is rossz volna azt tervezgetni, hogy sorban 
megölöm, vagy ha kapóra jön egy kereskedő, jó pénzen 
eladom a testvéreimet. Ha ezt tenném, nem látnám az 
Isten tervét, de végrehajtanám a gonoszét. Ahogy 
végrehajtották József testvérei azt. 
 Kapnak hét bő esztendőt a lelkiismeretük 
megnyugtatására. Nem futkos már elibük József fura 
álmaival, atyjuk sem vásárol már neki cifra ruhákat, nem 
bosszantja többé a kicsi a nagyokat. Egy életre elintézték a 
dolgot - gondolták. Sok ember úgy képzeli, az évek majd 
elintézik egyik-másik kolléga, munkatárs félretolását, 
elgáncsolását, hátratételét vagy éppen elsikkasztását, netán 
elárulását. De jön a hét szűk esztendő. És vele együtt 
érkezik a gonosztett böjtje is, a lelkiismeretfurdalás. 
 Közben József a kezdeti nehézségek után 
Egyiptomban a „bővölködés” idejét éli. Czafenát-
Pahneákh-ként válik ismertté a „hét szűk esztendőben”, 
mely név jelentése: élők eledele, élet kenyere, kenyérosztó. 
 Mi mehetett végbe a „Kenyérosztó”-ban, amikor 
testvéreit meglátta Egyiptomban? Eszébe jutott-e az, hogy 
itt az alkalom: kölcsönkenyér visszajár… A történet 
bizonyos része (az elrejtett serleg, Benjámin visszatartása) 
erre utal. A történet azonban másképp végződik. Jákób, 
az apa halála után, József testvérei kétségbeesnek, mert 
félnek a bosszúállástól. Hátha József „visszaadja 
mindazt”, amit ők ellene elkövettek. A lelkiismeretfurdalás 
lám sok évtized múltán is felszínre tör, és nem hagyja őket 
nyugodni. De megfogadják atyjuk utolsó tanácsát: 
bűnbánatot tartanak, beismerik vétkeiket és bocsánatot 
kérnek Józseftől (a jó lelkiismeret előszobája a bűnbánat). 
 József kölcsönkenyere: a megbocsátás – „Ti 
gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta 
fordítani.” A Gonosz mindig rosszat gondol ellenünk, de 
Isten azt jóra fordítja abban, aki az Életnek Kenyere – aki 
maga a megbocsátás. 
 Memphisben, a Lorainne motel bejáratánál, ahol 
Martin Luther Kinget meggyilkolták egy emléktáblán ez áll: 
„Imhol jő az álomlátó! Most hát jertek öljük meg őt (…) és 
meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból.” (1Móz 37,19−20) Ő 
mondta egyik híres beszédében: „Van egy álmom: egy napon 
Georgia vöröslő dombjain a hajdani rabszolgák fiai és a hajdani 
rabszolgatartók fiai le tudnak ülni a testvériség asztala mellé.” 
 Az Úr szent asztala, a bűnbánat és bűnbocsánat 
helye, felszabadulás a bűn rabságából, a testvériség asztala 
az újjászületés alkalma, Isten legnagyobb álmának a 
beteljesülése, ahol a Kirsztus-kenyér táplál az örök életre. 
 

Keserű kenyeret enni 
„Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje: Kelj föl, és menj el a 
Szidónhoz tartozó Sareptába, és maradj ott! Én megparancsoltam 
ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, 
és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen 
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ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Odakiáltott neki, és 
ezt mondta: Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd 
igyam! Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utánakiáltott, és ezt 
mondta: Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal! De az 
asszony így felelt: A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs 
miből. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a 
korsómban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve 
kisüssem azt magamnak és a fiamnak. Azt most megesszük, 
azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki: Ne félj, csak 
menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad; de előbb készíts belőle egy kis 
lepényt, és hozd ki nekem! Magadnak és a fiadnak csak azután 
készíts! Mert így szól az Úr, Izráel Istene: A lisztesfazék nem 
ürül ki, és az olajoskorsó nem fogy ki addig, amíg az Úr esőt nem 
bocsát a földre. Az asszony elment, és Illés szavai szerint járt el. És 
evett ő is meg az asszony és a háza népe is mindennap. A 
lisztesfazék nem ürült ki, az olajoskorsó sem fogyott ki az Úr 
ígérete szerint, ahogy igéjében, Illés által, megmondta az Úr.” (1Kir 
17,8−16) 
A történetben szereplők, élethelyzetükből adódóan 
megtapasztalták azt, hogy milyen keserűkenyéren élni. Az 
özvegység, az árvaság, a szegénység, az üldözöttség 
gyakran elkeseríti az embert. 
 Mi lehet a megoldás a szegény özvegyasszony, 
félárva fia és az Akháb-Jézabel királyi páros által üldözött 
Illés számára? A feladat, amit Isten megláttat velük. Az 
addig fiával együtt éhenhalni készülő özvegy édesanya azt 
a feladatot kapja, hogy az Isten emberét táplálja. A mélyen 
elkeseredett próféta azt a feladatot kapja, hogy 
gondoskodjon anyáról és fiáról. Tehát kimozdítja Isten 
őket abból a helyzetből, amibe kerültek, hogy végképp 
bele ne keseredjenek abba. 
 Isten úgy gondoskodik róluk a keserűség idején, 
hogy egymásra bízza őket. A feladat: gondoskodni a 
másikról, másokról: vígasztalni valakit, és közben én is 
megvigasztalódom, másokat táplálni, így én sem halok 
éhen, beteget ápolni, közben magam is meggyógyulok. A 
kegyelemből kapott vékabeli liszt és korsóbeli olaj pedig 
eközben naponként adatik. Isten áldását elfogadni azt 
jelenti: elfogadom a nekem kimért feladatot. 
 A zsidók a kenyér és bárány mellé keserű fűveket 
ettek, és emlékeztek az Egyiptomból való szabadulásra. A 
Hágádá (a szabadulás elbeszélésének forgatókönyve) ezt 
mondja: „a sanyarúság kenyere, amelyet őseink Egyiptom 
országában ettek.” A keserű füvek a Páska ünnepén 
emlékeztették a zsidókat a fogság „keserű kenyerére” 
talán azért is, hogy jó dolgukban el ne bízzák magukat, de 
föltétlenül azért, hogy értékeljék a szabadságot. 
 A legnagyobb keserűség idején, amikor úgy nézett 
ki, hogy az utolsó falat remény is elfogyott, Jézus Krisztus 
önmagát kínálta föl, és lett az élet kenyerévé. 
 A bűnbánati hét „forgatókönyve” szerint mi is 
„kesergünk” bűneink miatt. Isten kimozdít bennünket is 
ebből a keserűségből, és megmutatja a szabadulás útját. A 
Szabadító előttünk megy. A keserű poharat elfogadta, az 
édes Atya tervét teljesítette. Mert Ő a keserűből is édeset 
hoz elő. 
 

Kegyelemkenyéren élni 
„Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így 
szólt Fülöpnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? 

Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, 
mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: Kétszáz dénár árú kenyér 
sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik 
tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: Van itt 
egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyi 
embernek? Jézus ezt mondta: Ültessétek le az embereket! Füves 
terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 
ötezren. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az 
ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. 
Amikor pedig jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: Szedjétek össze 
a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba! Összeszedték tehát, és 
tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékával, amit 
meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy 
milyen jelt tett, ezt mondták: Ez valóban az a próféta, akinek el 
kellett jönnie a világba.” (Ján 6,5−14) 
Az Úr tudja azt, hogy mit akar cselekedni, de előbb 
próbára teszi a tanítványokat. Amikor próbás időket élünk 
és még nem látjuk a megoldást, jusson eszünkbe az, hogy 
a megoldás már kész, csak még mi nem látjuk azt. A 
megoldáshoz vezető úton hallgasunk Urunkra, és 
cselekedjünk aképpen, amint mondja. Ahogyan a 
történetben a tanítványok is tették. Még akkor is, ha 
számszerűen nagyon kevés áll a rendelkezésre a 
megoldáshoz, mint a történetbeli 5 árpakenyér és 2 hal az 
5000 éhes férfiszájnak. 
 Jézus a tanítványok szemét nyitogatja ebben a 
történetben. A mai tanítványokét is. Először is arra 
figyelmeztet, hogy a kegyelem nem feltétlenül 
munkálkodik kiszámíthatóan és logikusan. Ezért csoda 
minden kegyelemből fakadó megoldás. Már az csoda, 
hogy egy kis gyermek odaadja az eledelét. Valószínű az, 
hogy az a gyermek nem volt egyedül. Ott lehettek a szülei, 
a testvérei, a rokonai. A történet szerint nem zúgolódnak, 
nem védik az életet jelentő elemózsiát, hanem odaadják a 
közösség érdekében Jézusnak. 
 Kérdés: – hogyan reagálnánk hasonló helyzetben? 
Odaadnánk-e a Jézus kezébe – zúgolódás nélkül, az 
„egzisztenciánkat”? Vagy védenénk azt foggal-körömmel. 
– Gondoskodjon mindenki magáról, ha már Jézust akarja 
követni. Esetleg kegyet gyakorolnánk, és kis alamizsnát 
vetnénk néhány állhatatos kéregetőnek… 

 

Túrmezei Erzsébet: Kegyelemkenyér 
 

Ha kimondod: kegyelemkenyér, 
nincstelenek ínségére gondolsz, 

segítségül szeretet nélkül 
odavetett ingyen falatra. 

Íze keserű. 
Elfogadni nehéz. 

 
De élni kell, 

hiszen a nyomorult test enni kér. 
Megalázó még a neve is: 

kegyelemkenyér. 
 

 A másik csoda, amit a tanítványok 
megtapasztalnak az a kenyérszaporítás. Addig azt 
tapasztalták, hogy ha másnak adtak, akkor nekik kevesebb 
maradt. Most viszont az osztás nem kevesebb, hanem 
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több. A kenyér osztódással szaporodik (elgondolkodtató 
az, hogy az élet a maga sejt mivoltában is osztódással 
szaporodik). Hogy is van az, hogy Jézus az életnek 
kenyere? Hogyan történik az, hogy a kenyér szétosztása 
folytán szaporodik a gyülekezetben a hívek száma. Miért 
öröm az, ha sokan járulunk a „kegyelem” asztalához? 
 A 12 tanítvány egy-egy teli kosár maradékkal áll 
ott és bizonyára dereng valami abból, amit Jézus előttük, 
velük és bennük megcselekedett. Valami nagy 
szemléletváltás történhetett akkor abban a 12-ben. Már 
nem a félelem, a lehetetlennek látszó feladat miatt, nem is 
az önzés a kevéske megtartására, még csak nem is a 
szánalom az éhező sokaság láttán, hanem a mélységes hála 
érzése uralkodott el bennük. Ők is megtapasztalták mit 
jelent: kegyelemkenyéren élni. A fenti vers is hozza ezt a 
fordulatot: 

De ez a név 
egyszerre olyan drága lett nekem. 

Napok óta 
boldogan ismételgetem. 

Titokzatos súlyát ámulva mérem. 
 

Hisz azon élek én 
esztendők óta: kegyelemkenyéren! 

Naponta új erőt ad az úton. 
 

Se megfizetni, megszolgálni, 
se meghálálni nem tudom. 

De ég-föld minden kincsével felér: 
az élet Kenyere, 

Jézus Krisztus, a Kegyelemkenyér! 
 

 Járuljunk a kegyelem asztalához, és kérjük a 
Krisztus által tápláltakkal együtt: „Uram, mindenkor add 
nékünk ezt a kenyeret!” (Ján 6,34) 

Higyed István lp. 
Mikola 

 

Augusztus 20. a nagyvilágban 
 

Franciaország 
A franciaországi Rocamadour a középkorban Európa 

egyik legfontosabb zarándokhelye volt. A legenda 

szerint a sziklákra épített város templomai közül a 

Szűzanya szentélyt az a Szent Amadour építette, aki 

Rómában szemtanúja volt Szent Péter és Szent Pál 

halálának, majd később ide utazott és remete lett. 

Minden év augusztus 20-án emlékeznek meg a város 

védőszentjére, akinek tiszteletére zarándokok is 

érkeznek ilyenkor Rocamadourba. 

 

Észtország 
Észtország először 1918 februárjában vívta ki 

függetlenségét és alakított parlamenti demokrácián 

alapuló köztársaságot, mely ezután 22 évig maradhatott 

fenn. 1940-ben ugyanis a Vörös Hadsereg megszállta az 

országot, és létrehozták a területén az Észt Szovjet 

Szocialista Köztársaságot. 1991. augusztus 20-án, 

egészen pontosan 11 óra 2 perckor, miután az észt 

parlament bejelentette kilépését a parlamentből, 

kikiáltották a második független Észt Köztársaságot. 

Ennek megfelelően az ország évente kétszer ünnepli a 

függetlenség napját, egyszer februárban egyszer pedig a 

mi magyar nemzeti ünnepünkkel egy időben, augusztus 

20-án. 

 

India 
1944. augusztus 20-án született Rádzsív Gándhí, India 

egykori miniszterelnöke (1984-1989 között), aki másfél 

évvel a kormányfői posztról való leköszönése után 

1991-ben a Tamil Ílam Felszabadító Tigrisei (LTTE) 

nevű Srí Lanka-i terrorszervezet bombamerényletének 

áldozatává vált. Rádzsív Gándhí halála után megkapta a 

legmagasabb indiai állami kitüntetést (Bharat Ratna), és 

a mai napig minden év augusztus 20-án országszerte 

megemlékeznek róla; családja, barátai és az Indiai 

Nemzeti Kongresszus - melynek pártelnöke volt - tagjai 

ünnepi műsorokat rendeznek, feldíszítik a tiszteletére 

állított szobrokat és koszorúkat helyeznek el a sírjánál. 

 

Marokkó 
A marokkóiak V. Mohammed királyra emlékeznek ma, 

aki a II. világháború alatt megvédte országa 250 ezer 

zsidó polgárát, miután a nácibarát francia Vichy-

kormány erői megszállták az országot. 1953. augusztus 

20-án a francia hatóságok Korzika szigetére, majd 

Madagaszkárra száműzték a királyt és családját, de 

száműzetése alatt a marokkói nép nemzeti felszabadító 

mozgalma olyan nagy lendületet vett, hogy a francia 

kormány kénytelen volt tárgyalásokba bocsátkozni. V. 

Mohammed 1955-ben végül visszatérhetett hazájába, 

ahol az ország két legerősebb pártjának képviselőiből 

kormányt alakított. 

 

A „szúnyog napja” 
Valamennyi fertőző betegség közül a malária (mal aria 

= rossz levegő) okozta hosszú idő óta a legtöbb emberi 

megbetegedést. Már az időszámításunk előtti 2. 

században azt tartotta Marcus Terentinus Varro római 

tudós, hogy a mocsaras vidékeket, ahol a szúnyogok 

tenyésznek, leghelyesebb elkerülni, de a 19. századig 

senkinek sem volt pontos elképzelése arról, hogy mi is 

lehet a malária oka. Ekkor azonban többen is hangot 

adtak véleményüknek, hogy a sárgaláz terjesztője – 

vektora – a szúnyog lehet. Végül 1897. augusztus 20-án 

Sir Ronald Ross angol orvos jött rá arra, hogy a maláriát 

a szúnyogok terjesztik, és ettől kezdve ezt a napot „a 

szúnyog napjaként” emlegetik. Ross felfedezte, hogy 

amikor az Anopheles szúnyog megszúrja az embert, a 

nyálában található Plasmodium parazita bekerül az 

áldozat szervezetébe. 

– a szerk. – 
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Templomba hív a harang! 
 

„Erre így válaszolt a nép: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az 
Urat, és más isteneket szolgáljunk! Az Úr a mi Istenünk! Ő 
hozott föl bennünket és atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgaság 
házából, és tette azokat a nagy jeleket a szemünk láttára. Ő 
vigyázott ránk végig az úton, amelyet megtettünk, és minden nép 
között, ahol átvonultunk. Kiűzött előlünk az Úr minden népet, 
akik az országban laktak, még az emóriakat is. Mi is az Urat 
akarjuk hát szolgálni; bizony, ő a mi Istenünk! Akkor Józsué ezt 
mondta a népnek: Nem tudjátok ti szolgálni az Urat, mert szent 
Isten ő, féltőn szerető Isten ő, nem tűri el hitszegéseiteket és 
vétkeiteket! Ha majd elhagyjátok az Urat, és idegen isteneket 
szolgáltok, akkor ő újra meg újra csapást hoz rátok, és 
megsemmisít, ha addig jót is tett veletek. A nép azonban ezt felelte 
Józsuénak: Nem! Mi az Urat akarjuk szolgálni! Ekkor így szólt 
Józsué a néphez: Magatok vagytok a tanúi annak, hogy ti 
választottátok az Urat, hogy őt szolgáljátok. Ők azt felelték: 
Tanúi vagyunk. Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, 
amelyek közöttetek vannak, és fordítsátok oda szíveteket az 
Úrhoz, Izráel Istenéhez! A nép így felelt Józsuénak: Az Urat, a 
mi Istenünket fogjuk szolgálni, és az ő szavára hallgatunk. Így 
kötött szövetséget Józsué azon a napon népe javára, elébe tárva a 
rendelkezéseket és a törvényeket Sikemben. Azután beírta Józsué 
ezeket a dolgokat az Isten törvénykönyvébe. Majd fogott egy nagy 
követ, és odaállította az alá a cserfa alá, amely az Úr szentélyénél 
volt. Majd ezt mondta Józsué az egész népnek: Ez a kő lesz majd 
a tanú ellenünk, mert ez hallotta az Úrnak minden mondását, 
amikor beszélt velünk. Ez lesz majd a tanú ellenetek, ha 
megtagadjátok Isteneteket! Ezután elbocsátotta Józsué a népet, 
mindenkit a maga örökségébe.” (Józsué 24,16−28) 
 
Kedves Testvéreim! 
 

„És üzenem mindenkinek, 
testvérnek, rokonnak, idegennek, 

gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, 
annak, akit a fájás űz és annak, 

kinek kezéhez vércseppek tapadnak: 
vigyázzatok és imádkozzatok! 
Valahol fönt a magos ég alatt 

mozdulnak már lassan a csillagok 
s a víz szalad és csak a kő marad, 

a kő marad.” 
 

 Kövek. Ismerjük, hiszen körülvesznek 
bennünket. Kövek mindenhol találhatóak, és sok 
mindenre használjuk is azokat, mi, emberek. Épületeket 
építünk belőlük, sírhelyeket és emlékhelyeket emelünk. A 
kövek emlékeztetnek bennünket. Nem véletlen, hogy a 
fentebb idézett Wass Albert is így tekintett rájuk. Sok év 
elfolyhat, mint a víz, sok minden megváltozhat, de a kő 
ottmarad. Olykor mementónak, olykor valóságos 
üzenetnek.  
 Az elmúlt időszakban Józsué könyvét olvastuk a 
Bibliaólvasó vezérfonal szerint. Józsué könyve 
tulajdonképp Izráel népének honfoglalásáról szól. A sok 
harc, küzdelem után Józsué összehívja a népet Sikembe, 

és ott elmondja, csak az Istennek köszönhetik, hogy itt 
vannak ezen az országgyűlésen, és azért, hogy erről soha 
el ne feledkezzenek minden törzsnek állítani kell egy 
követ. Végül Józsué is állít egy tanú-követ. Ha majd erre 
valaki ránéz, eszébe kell jusson, mit fogadott itt meg az 
Istennek.  
 Tanú-kő. Megfoghatatlan, mégis nagyon beszédes 
kép. Mennyi mindenről tanúskodnak azok a kövek, 
melyek ezen a helyen állnak, melyek templomunkba 
vannak beépítve. Mennyi mindenről beszélhetnének: jó, 
szép, magasztos pillanatokról, de gyalázatos bukásokról, 
elfeledett ígéretekről, meg nem valósított igazabb életről, 
fogadalmakról, melyeket nem teljesítettünk, eskükről, 
melyeket megszegtünk. Mennyi szégyenletes dolgot láttak, 
és tudnának elmondani, ha beszélni tudnának. S néha 
bizony vádolnak is. Talán ezért félnek sokan templomba 
jönni. Nem mernek szembenézni önmagukkal, életükkel, 
dolgaikkal, valóságos állapotukkal.  
 1. Ez a tanú-kő ott és akkor Izráel népe számára 
nem jelentett sok jót, hiszen nagyon hamar elfeledték még 
a létezését is. Józsué felállította, de már a következő 
nemzedékben megfeledkeztek arról, mit is fogadtak meg 
itt az Istennek. A tanú-kő azonban ott állt, és 
emlékeztetett, figyelmeztetett.  
 Nekünk is vannak ilyen köveink, vagy tárgyaink, 
amelyek emlékeztetnek arra, mit is ígértünk, mit is kellene 
másképp tennünk. Vannak emlékeztetők, amelyek 
figyelmeztetnek minket. Ilyenek például sokunk életében a 
sírok. De ilyen lehet egy megfakult, sárgabetűs könyv, 
vagy egy egész ház, vagy csak egy része annak. Nekünk, 
keresztyéneknek pedig ilyen a Szentírás. Nagyon sok 
mindenről tanúskodik, bizony többek között arról is, kik 
vagyunk, milyenek vagyunk valójában. Hány szép ígéretet 
nem tartottunk be, hány úton jártunk, mely nem az Istené 
volt, hány olyan helyzetünk volt, ahol nem Isten mellett 
döntöttünk. Kövekre írták egykor a törvényt is, és az 
Isten parancsolatai is figyelmeztetnek, vagy épp ellenünk 
tanúskodnak. Mert nem tudjuk maradéktalanul betölteni, 
megtartani, nem tudjuk úgy élni az életünket, ahogy azt 
Isten elvárná tőlünk, és ahogy mi magunk is szeretnénk.  
 Józsué könyvének olvasásakor, mindig az a 
gyermek jut eszembe, aki megfogadja, hogy többé nem 
teszi azt, amit nem szabad, de néhány perccel később már 
ugyanazt a vétséget, ugyanazt a hibát követi el. Józsué is 
keserűen jegyzi meg, hogy Izráel népe nem tudja Istent 
követni. Ám nemcsak az emberi oldalt emeli ki, hanem 
azt is, hogy Isten szent, és neki más a mércéje. Ő egy kis 
hamisságot, egy kis hitszegést, egy kis félrelépést sem tűr 
el. Nála nem lehet úgymond hibázni, ő nem huny szemet 
a bűnök felett. Nem mondja azt, hogy majd máskor nem 
teszed, és ezt ismétli a végtelenségig. Ő következetes, és 
csak ez a nevelési módszer a jó. Itt nem a büntetésen van 
a hangsúly. Isten önmagához következetes. Épp azért 
választott ki egy népet, és belőle majdan egy valakit, hogy 
fia megszülethessen, hogy megszabadítson attól a 
kényszertől, attól az erőlködéstől, amely a bűn elleni 
harcban mindig elbukik.  
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 2. A tanú-kő ott állt egykor Jézus sírjánál is, és 
arról beszélt, hogy az emberi bűn odáig aljasít, hogy nem 
ismerem fel azt, aki megmentésemre jött, nem ismerem 
fel a menekülés forrását, hanem súlyos, nehéz kővel 
elzárom magamtól. Ezzel el akarom zárni a halált és 
annak tényét, el akarom zárni azt, ami pedig arra 
figyelmeztet, hogy az élet rövid, ezért jó azt értelmesen, 
Isten szerinti úton eltölteni, mert van, hogy már nem 
módosíthatom az útirányt. Ott volt Jézus sírjánál a nagy 
kő, amely elzárta Jézust az embervilágtól, amellyel egyszer 
és mindenkorra le akarták Jézus ellenségei zárni az 
állóvizet felkavaró eseménysort, amit magával hozott 
ebbe a világba Jézus. Ám épp itt fordult meg minden, 
hiszen a kő el lett hengerítve, és Jézus feltámadt. A minket 
is vádló tanú-kő már nem tanúskodik ellenünk. Épp 
fordítva, arról beszél, hogy Isten előtt nincs lehetetlen. Ő 
még azt is képes megváltoztatni, amit mi el sem hittünk 
volna.  
 Lehetnek ugyan e templom kövei azok, melyek 
bennünket is vádolnak a sok be nem teljesített ígéret 
miatt, ugyanakkor arról is beszélnek, amelyet sok száz év 
igehirdetése, sok száz ajak hitvallása vallott: Jézus 
feltámadt, van menekvés, van lehetőség a változásra, van 
visszaút az Istenhez, lehet újrakezdeni az Ő segítsésével, 
és akkor biztos a siker.  
 3. Wass Albertnek tehát csak részben van igaza, 
hiszen a kő nem mindig marad. Nem marad csak 
mementónak, nemcsak emlékeztet, hanem a kő 
elmozdulhat, és egészen másról is bizonyságot tehet. Sőt 
lehetnek olyan kövek, melyek élőkké válnak.  
 Jézus azt mondta Simonnak, hogy Péternek, 
vagyis kősziklának nevezi el, ami azt jelenti, hogy ezen a 
kősziklán építi fel az egyházát: a kőszikla hitű embereken. 
Jézus tehát élő kövekben gondolkodott. Nem holt kövek 
egymásra hordásában, nem tanú-kövek vádló jelenlétében, 
hanem élő kövek erejében. Benned és bennem 
gondolkodik ma is. Méltónak talál minket arra, hogy 
kövek legyünk az Ő templomában. Ő nem falakat épít, 
mert nemcsak emlékeztetni akar. Az is fontos, sőt 
megkerülhetetlen, hiszen emlékezés nélkül nem tudnánk, 
miért is vannak szertartásaink, miért úrvacsorázunk, miért 
keresztelünk. Ám önmagában az emlékezés még nem 
elég. Kell, hogy az ember előre is tudjon tekinteni, és 
meglássa, van kiút. Nem reménytelen a világ, és annak 
mai állapota. Az élő kövek előre mutatnak a jövő felé, 
amit Isten tervezett el, már a teremtés hajnalán.  
 A kövek elmozdulhatnak a mi életünkben is, és 
akkor élő kövekké lehetünk. Lehetetlennek tűnik? Nem 
az! Isten számára semmi sem lehetetlen. Egy kedves kis 
történettel hadd világítsam ezt meg: 
 „Egy szombat reggel egy kisfiú a homokozójában játszott. 
Ott volt nála egy doboznyi autója és teherkocsija, a műanyagvedre és 
egy fényes, piros műanyag lapát. Ahogy utakat épített, és 
alagutakat ásott a puha homokban, talált egy nagy követ a 
homokozó közepén. A fiúcska körülásta a követ, és így sikerült 
kiszabadítania a homokból. Nem csekély vesződséggel nyomta-
taszigálta a követ a lábával. (A fiúcska nagyon kicsi volt, a kő meg 
nagyon nagy.) Amikor a homokozóláda falához ért a kővel, azt 
látta, hogy nem tudja átgurítani rajta. A kisfiú csak tolta, nyomta, 

és a lapáttal feszítve emelte, de valahányszor azt gondolta, hogy 
előbbre jutott, a kő megbillent, és visszaesett a homokozóba. A 
kisfiú morgott, küszködött, taszította, lökte, de csak annyit ért el, 
hogy a kő visszagurult, és meghorzsolta pufók ujjait. Végül 
csalódottságában sírva fakadt. Közben édesapja a nappali 
ablakából követte az események alakulását. Ahogy eleredtek a 
könnyek, egy óriási árnyék vetődött a homokozóban a sírdogáló 
kisfiúra. A fiúcska édesapja volt az. Szelíden, de határozottan 
kérdezte:  
- Fiam, miért nem vetettél be minden rendelkezésedre álló erőt?  
A kisfiú megsemmisülten zokogta:  
- De hát azt csináltam, apa, hát azt csináltam! Minden erőmet 
beleadtam!  
- Nem, fiam - helyesbített az apa kedvesen. - Nem adtad bele 
minden erődet. Nem kértél meg engem. Azzal az édesapa lehajolt, 
megragadta a követ, és kirakta a homokozóból.” 
 Testvéreim! Ha már nincs más lehetőségünk, 
kérjük meg Istent, segítsen, hogy a minket terhelő nehéz, 
súlyos köveinktől megszabadítson, és kérjük, hogy így élő 
kövekké hadd legyünk az Ő házában, akik nem vádolnak, 
nem csak mementóként állnak, hanem élnek, és az élő 
Istenről beszélnek. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen.  

Koncz Zsolt lelkipásztor 

*** 

Áldja meg az Isten... 
 

Áldja meg az Isten szép Magyarországát, 
Őrizzük és védjük hitét, hagyományát, 
Vigyázzunk múltjára, őseink szavára, 

Süssön fényes Napunk drága, jó hazánkra! 
 

Életünkre ellen sohase törhessen, 
Földünkre az Isten, termő magot vessen, 

Nyíljon, virágozzék jövőnknek virága, 
Süssön fényes Napunk drága, jó hazánkra! 

 

Nemzetünknek álmát elvégeztethessük, 
Szívünket, lelkünket magyar színre fessük, 

Figyeljünk a mára, apánkra, anyánkra, 
Süssön fényes Napunk drága, jó hazánkra! 

 

Áldja meg az Isten szép Magyarországot, 
Örökkön örökké tápláljuk a lángot, 

Gondosan ügyeljünk a szent szabadságra, 
Süssön fényes Napunk drága, jó hazánkra! 

(Szőke István Atilla) 
 

*** 
„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem 

beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. 
Hagyományaink csak akkor 

maradhatnak meg,  
ha megéljük őket!”  

(Sebő Ferenc) 
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Szeretethíd  
 

A Sarkad-Belvárosi Református Gyülekezet 5. alkalommal 
csatlakozott a Szeretethíd önkéntes programhoz. Már 
kérdés sem volt, hogy regisztrálunk-e, hanem „csak 
magától” jöttek az ötletek, miket lehetne közös akarattal 
és erővel megvalósítani. Idősek és fiatalok, apák és fiak, 
rutinos önkéntesek és első alkalommal résztvevők 
alkották azt a mintegy 50 dolgos két kezet és lábat, melyek 
Isten Igéjének szava nyomán összegyűlt és lelkesen 
tevékenykedett.  
 Hagyományosan virágba öltöztettük az 
egyházközség fenntartásában működő intézmények 
udvarát, ablakait és a templom környékét. Épp öt éve 
építettük meg sziklakertünket, melyet minden évben 
csinosítottunk, de mostanra szükségessé vált a teljes 
„renoválás” is. Az egészet lebontottuk, friss földdel 
feltöltöttük, majd színpompás virágokkal ismét beültettük.  
 Az erős férfiak bevették magukat templomunk 
gyermekmegőrzőjébe, hogy lebontsák az elvizesedett 
faburkolatot, illetve az alatta lévő vakolást, hogy az egész 
megújulhasson és felfrissüljön.  
 A helyi önkormányzat segítségével feltérképeztük 
a korábban itt szolgált lelkipásztorok sírjait, és 
elhatároztuk, hogy hagyományteremtő szándékkal minden 
évben legalább egyszer rendbe tesszük azokat. Külön 
csapat indult e feladat teljesítésére. Volt olyan sírhant, 
melyet már senki sem gondoz, míg akadt szépen ápolt 
emlékhely is. Valamennyit megtisztítottuk, majd 
elhelyeztük az emlékezés és a tiszteletadás koszorúit. 
 Mindeközben az klubteremben nem csak ebédre 
terítettek, hanem sorra fogadták a meglepetéseket is. A 
női lélek olyan, hogy szeret kedveskedni a másiknak a 
saját keze munkájával, melyben ott van szívének, lelkének 
minden édessége. Így kaphattunk tízóraira sajtos, tejfölös 
lángost, süteményeket, sőt még egy valódi „Szerethíd-
tortát” is. Csak ámultunk és bámultunk, hiszen 
megtapasztaltuk a titkon kezdődő, de végeredményében 
látványos és őszinte tettekre sarkalló szeretet erejét. 
 A Szeretethíd második napján saját magunk 
„legyőzése” által építettük meg azt a hidat, mely nem 
ismer határokat, sőt átível azokon. Testvérgyülekezetünkhöz, 
a nagyszalontai reformátusokhoz indultunk családi kerékpártúra 
keretében. Ők idén először csatlakoztak e programhoz. A 
város több pontján látványosan tevékenykedtek, időseket 
látogattak, vagy épp nekünk nyújtottak segítséget abban, 
hogy zökkenőmentesen megtekinthessük az Arany -
emlékhelyeket. A szeretet táplál, összeköt és vezet, hogy 
ne tévesszük szem elől az utat és a célt. 
 Hétvégénk megkoronázása szentháromság 
vasárnapjának délutánja volt, hiszen Pintér Béla 
bizonyságtételét hallgathattuk meg templomunk falai 
között. Átélhettük, amit dalaival üzen a mindenkori, 
testvéri közönsége számára: megérkeztünk, otthon 
vagyunk Isten szeretetének ölében. Zenéi, dalai sokakat 
megszólítanak, megérintenek: azokat, akik még 
keresgélnek a világban, akik még csak tapogatóznak saját 
lelkükben és ebben a másik, Isten szerinti világban épp 
úgy, mint azokat, akik már odaszánták magukat a 

Megváltónak. Koncertjei katartikusak, hiszen azok nem 
csak a dalokról szólnak, hanem azok hátteréről is, 
miközben kirajzolódik előttünk, egy őszinte ember 
hitvallásos élete. Számára a keresztyénség a fiúságunk, 
gyermekségünk tudatával kezdődik: felismerni, hogy Isten 
gyermekeivé fogadott bennünket, hogy az Övéi vagyunk.  
 „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert 
nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság 
Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” Maga a 
Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten 
gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: 
örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt 
szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” (Róma 8,14−17) 
 

Gyülekezeti kirándulás 
 

2018 június elején több, mint 60 főnyi „magyar sereg” 
indult Sarkadról, hogy meglátogassa azt a helyet, ahol 
honfoglaló elejink megpihentek, hogy „meghányják-
vessék” az új ország minden dolgát. 
 Az utazás során alaposan megismerkedtünk 
Ópusztaszer és az Emlékpark történetével. Anonymus 
krónikája szerint amikor a honfoglaló magyarok a 
Körtvélytóhoz értek, a Gyümölcsény nevű erdőnél 34 
napig Árpád vezetésével nemesi gyűlést tartottak, ahol 
megállapították az ország törvényeit: „szerét ejtették” az 
ország dolgainak. A gyűlés emlékére pedig a helyet Szer-nek 
nevezték el.  
 Sietve érkeztünk, de a millenniumi Árpád-emlékmű, 
mindannyiunkat lenyűgözött. A fővezér szablyával a 
kezében ül, de tekintete messze, nagyon messze réved. 
Mintha épp bennünket szemlélne a magasból, kései 
utódait, akik már alig sejtenek valamicskét a nomád 
életvitelből... 
 Kis csapatunk azonban rögtön a kör alakú épület, 
a Rotunda felé indult, hiszen itt található a történelmi 
emlékpark legfőbb látványossága: „A magyarok bejövetele” c. 
monumentális körképfestmény, melyet Feszty Árpád és 
munkatársai készítettek az 1896-os millenniumi 
ünnepségek alkalmából.  
 Feszty Árpád 1891-ben határozta el, hogy 
panorámaképet fest, amikor Párizsban járva megnézte a 
Napóleon csatáját ábrázoló körképet. Úgy tervezte, a 
bibliai özönvíz történetét viszi vászonra, de apósa, Jókai 
Mór rábeszélte, hogy inkább a magyar történelem egyik 
jelentős epizódját örökítse meg, hisz közeleg a 
millenniumi ünnepségsorozat. 1894 tavaszára 
befejeződött a körkép festése, s megnyitása után a 
Városliget körkép palotájában elhelyezett mű óriási 
közönségsiker lett. 1898-ban a képet Londonba 
szállították a világkiállításra, s csak 1909-ben tért vissza 
Budapestre. 1944-ben az épületét bombatalálat érte, s 
maga a kép is sérüléseket szenvedett.  
 1970-ben született meg az a döntés, hogy 
Ópusztaszeren Emlékpark létesüljön, és itt találjon 
otthonra a körkép is, melyet 1991 és 1995 között egy 
lengyel restaurátor csoport teremtett újjá.  
 Többen közülünk már látták ezt a minden 
érzékszervünket megszólító körképet és valósághű 
felépítményeit, melyek épp úgy lenyűgöztek minket, mint 
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azokat, akik először jártak itt. A tömeg nagy volt, az idő 
szűkös, mégis az élmény felejthetetlen. Igaz a mondás, ezt 
legalább egyszer az életben minden magyarnak látnia kell! 
 A Rotunda épületében további kiállítások nyíltak, 
melyek nem csak ősi, régészeti leleteket mutatnak be, 
hanem modern multimédiás elemeket is tartalmaznak. A 
női szíveket pedig minden bizonnyal magával ragadta a 
19-20. századi polgári életvitelt bemutató panoptikum. 
 Az ebédünk kissé elhúzódott, miközben az idő is 
borongósra fordult, de sem ez, sem a szemerkélő eső nem 
vette kedvünket, és nem tántorított el bennünket a 
lovasbemutató megtekintésétől. Honfoglaló eleink sem 
ijedtek meg egy kis esőtől, így hát mi sem adtuk alább. 
Használat közben láthattuk az íjat, a lándzsát, a szablyát és 
a fokost. Megismerhettük a nomádok félelmetes 
harcmodorát, fegyvergyakorlatait és lovasjátékait is. 
  Az ég kiderült, így még barangolhattunk a 
skanzen épületei – szatócsbolt, fazekas-ház, postahivatal – 
között is, míg a legbátrabbak felmentek egészen a 
szélmalom tetejéig. Az idő röpült, és hamar visszaértünk a 
főbejárathoz, hogy hazaindulhassunk. Haza, az 
otthonunkba, hogy minden élményünket megoszthassuk 
szeretteinkkel. 

Koncz-Vágási Katalin lp. 
 

Dolgozat hálaadásból 
 

Szívemben szorongás, hátamon táska, 

Kicsinyke elsősként megyek iskolába. 

A reggeli csendben koppannak a léptek, 

Ha nem is vallom be, de egy kicsit félek. 

Hogyne lennék éppen ilyenkor izgatott, 

Ma kell megírnom egy furcsa dolgozatot. 

Hogy mi lesz a téma, azt magam sem tudom, 

Azért van szívemben e furcsa izgalom. 

Amióta járok eme iskolába, 

Csak jót tettek velem mindig, egyre-másra. 

Nem mondhatnám azt, hogy nehéz a tanulás, 

Tantárgy is csak egy van, neve: „Hálaadás”. 

Itt is az iskola! Belépek a csendbe, 

Napfényes, ragyogó, tiszta tanterembe. 

Aztán jön a Mester, szelíd, drága arccal, 

Kiosztja a tételt egy kedves mosollyal. 

Az írása nyomán hófehér a tábla. 

A tétel: „Mi késztet téged hálaadásra?” 

Ujjongok magamban, ez cseppet sem nehéz... 

S vidáman, örömmel, szemem szemébe néz. 

Aztán magamra hagy, s én írok szorgosan, 

Az idő az kevés, írnivalóm sok van. 

Megköszönök mindent, amit nekem adott: 

Sötét éjjel után felvirradó napot, 

Kristályvizű forrást, madárdalos erdőt, 

Dús termő földeket, földre hulló esőt. 

Ragyogó alkonypírt a nyugati égen, 

És csillagok fényét, bús, szomorú éjben. 

A tavaszt, a napfényt, az áldott meleget. 

Gyümölcsöt a fán, és hófehér kenyeret, 

A fehér kenyérért dolgozó kezeket, 

Kik Istennél értem annyit esedeznek, 

Az értem dobogó szülői szíveket. 

Az életem, az észt, az egészségemet, 

Ruhát, miben járok, s a nyíló virágot, 

Mikkel Isten szebbé tette a világot. 

Megköszönöm Neki a kifolyt drága vért, 

Mely szennyes ruhámból teremt újat, fehért. 

A Golgotán értem vérzı, mély, öt sebet, 

A mennyből áradó csodás szeretetet. 

Írom, egyre írom, s végére nem jutok, 

A Mester elveszi már a dolgozatot. 

Megelégedetten indulok is haza, 

Fel voltam készülve jól a dolgozatra. 

Ám de jön az óra, amikor a Mester 

Kiosztja füzetünk a ráírt jegyekkel. 

Nagy reménnyel, gyorsan, mohón lapozgatom, 

Ámde most az egyszer csalódtam én nagyon. 

A jegy nagyon gyenge, annyi: elégtelen, 

És tele pirossal az egész füzetem. 

Dolgozatom végén van egy nagy hiányjel. 

Nem értem, miért van? - kérdezem a Mestert, 

Hiszen amit tudtam, mi eszembe jutott, 

Mit a rövid órán kezem írni tudott, 

Én azt mind leírtam! - így méltatlankodom... 

Mért hiányos mégis az én dolgozatom? 

Rám nézett a Mester nagyon-nagyon hosszan... 

Jó a dolgozatod, felelte nyugodtan, 

De hiányos azért, mert könnyű köszönni 

Minden jót, mit Atyád kezéből tudsz venni. 

Könnyű megköszönni a fehér kenyeret, 

Az érted dolgozó hő testvéri szívet... 

Ellenségeidért tudsz-e hálát adni? 

Meg tudod a rosszat Atyádnak köszönni? 

Hol a hála azért, mert van, mit nem adott? 

Mit önző szívedtől Atyád megtagadott. 

Könnyű megköszönni a jó egészséget, 

De ha Isten néha meg-megfenyít téged... 

Zúgolódva veszed áldott szent kezéből? 

Most már nem tör hála ég felé szívedből? 

Ezért elégtelen a dolgozatod! 

Változtathatsz rajta, az okát már tudod! 

Mikor hálát adsz a rosszért, ami ér, 

És imádkozni tudsz ellenségeidért, 

Akkor lesz a hálád igazán teljes, 

S a jegy is mit kapsz rá, kitűnő vagy jeles. 

Azóta csak írom-írom dolgozatom, 

Nem is ceruzával, égi telefonon 

Küldöm fel a mennybe és ott feljegyzik, 

Hogy szívem miért ad igazi hálát itt. 

Igyekszem, hogy olyan legyen itt a hálám, 

Hogy a dolgozatom jó legyen a vizsgán, 

S úgy állhassak egykor jó Atyám elébe, 

Mint mindenért hálás, megváltott gyermeke! 

(Ismeretlen szerző, Erdély) 
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„Ti azért így imádkozzatok…”  
 

Presbiteri találkozót tartottak Köröstarcsán a Hirdesd az Igét! 
programsorozat keretén belül, több mint 200 gyülekezeti 
tag részvételével, 2018. június 3-án. A rendezvény a 
tiszántúli egyházkerület támogatásával a gyülekezet 
szervezésében valósult meg. A program kezdete előtt az 
érkezőket a tavaly felújított és felszentelt gyülekezeti 
teremben fogadták a gyülekezet szolgáló tagjai, ahogy az 
lenni szokott, süteményekkel, kávéval és üdítővel. 
 A templomba vonulást követően az alkalom nyitó 
istentisztelettel vette kezdetét Nt. Katona Gyula esperes úr 
szolgálatával, aki a gyülekezet köszöntése után a Mt 
6,9−13 szakaszát olvasta fel a Szentírásból, a jól ismert 
Úri imádságot. Mindenekelőtt arra irányította figyelmünket, 
hogy Jézus a tanítványait szolgálatuk megkezdése előtt 
imádkozni tanítja „ti azért így imádkozzatok.” Jézusnak ez a 
felszólítása és tanítása két esemény miatt is különösen 
aktuális. Elsőként azért, mert ez szól, az újonnan tisztébe 
avatott presbitereknek, másrészt pedig a konferencia 
központi témája is az imádság köré szerveződött, 
összhangban a Békés Megyei Presbtieri Szövetség éves 
tervezetének megfelelően. Gondolatait ezt követően a 
„Tied a hatalom” kijelentésére fókuszálta. Egy rövid, 
Lutherről szóló történettel érzékeltette, hogy a valóságos 
veszélyek nem a természet viharaival közelednek felénk, 
hanem az olyan gonosz hatalmak által, melyek próbálják 
ellehetetleníteni, maga alá gyűrni életünket, 
szolgálatainkat, közösségeinket. Érezzük, hogy 
napjainkban sem szűnt meg a sötétség támadása a 
világosság ellen. De ahogyan az apostolok és hitvalló 
elődeink tették, nekünk is küzdenünk kell ezek ellen. 
Viszont nem mindegy, milyen erővel, hatalommal akarjuk 
tenni. Ha Isten hatalmát hívjuk segítségül, biztosak 
lehetünk benne, hogy bár „Mindenütt nyomorgattatunk, de 
meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, 
üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem 
veszünk.” (2Kor 4,8−9). Végezetül az igehirdető arra a 
veszélyre is felhívta a figyelmünket, hogy ezzel az isteni 
erővel, ami mindenre elégséges, vissza lehet élni, ha önző 
módon a saját magunk által kitűzött célok megvalósítását 
akarjuk Istentől kieszközölni. Nem emberi akaratok 
megvalósítására adatott ez az erő számunkra, hanem hogy 
a holnapunkat, jövőnket formálja, amely közösséggé, 
gyülekezetté kovácsol bennünket.  
 Tóth-Mihala Veronika lelkipásztor, a Hirdesd az 
Igét! program koordinátora bevezető gondolatai után, dr. 
Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület 
püspökének előadása következett, melynek címe 
„Imádkozom, tehát vagyok!” Ahogy a cím egyes szám első 
személyre utal, úgy az előadásában is elsősorban nem csak 
teológusokat idézett, hanem saját tapasztalatait és emlékeit 
osztotta meg a résztvevőkkel. Mindannyian nagy 
figyelemmel és érdeklődéssel kísértük gondolatait. 
Kezdésképp elmondta, bár lelkész családban nőtt fel, 
ennek ellenére tizenéves korában találkozott igazán az 
imádság valódiságával, annak mélységével. Az első, ami 
meghatározta imádságainak gondolatvilágát és 
szókészletét, az a Kántusban énekelt Balassi Bálint szép 

könyörgő énekei, de legalább ilyen erős hatással bírtak a 
zenei formába öntött zsoltárok is. Nagy örömmel mondta 
el, hogy ezek annyira beleívódtak, hogy szólamai mai 
napig pontosan élnek benne, de nem csak a gyönyörű 
dallamok miatt, hanem a szövegek tartalmi vonatkozásai 
miatt is. Így váltak ezek számára énekelt imádságokká. 
Aztán meghatározó lett az első, számára kedves lánnyal 
való találkozás is. Ebben a fiatalkori élethelyzetben 
születtek meg emlékei szerint a legkedvesebb imádságai. 
Azért a nagyon várt helyzetekért, ami a találkozás 
reményét, majd valóságát hozta magával, nagyon sokat 
kellett imádkozzon. Meghallgatott imádsággá váltak ezek, 
annak ellenére, hogy nem életre szóló kapcsolatokká 
váltak, de mint fiatal fiút elindítottak a férfivá válás útján. 
A harmadik korszak egy egészen új helyzetben érte, ami a 
katonaság idejére tehető. Ahol a bezártsága ellenére 
imádságaiban szabadságot kapott a zárt kapuk, vagy az 
őrhely szűk körülményei között is. E három emlékezetes 
történés formálta az imádságot számára fontossá.  
 A tudatos imádság a teológián kezdődött, de 
elmondása szerint nem az órákhoz, hanem Ratkó József: 
Segítsd a Királyt című drámájának ősbemutatóján 
elhangzott imádságokhoz. Az István királyról szóló 
műben elhangzó imádságok is mély emlékeket véstek az 
akkor harmadéves teológus szívébe. Egy imádságot 
felolvasva próbálta érzékeltetni, hogy az mennyire nem 
lehet sekélyes, mert annak mélységei vannak. De arról is 
vallomást hallhattunk, hogy ne tévelyegjünk, amikor azt 
gondoljuk, hogy az imádság velünk kezdődik, hanem 
visszatekintve felismerjük elődeink miértünk is elmondott 
könyörgéseit is. Egy gyönyörű imádságot hallhattunk, 
amit egy apa mond el még kicsi, járni tanuló gyermekéért, 
olyan korban, amikor a jövő bajt üzent. Ebben az 
imádságban az ifjú teológus nagyapja imádságát gépeli 
újra, amint az fiáért a fiatal teológus édesapjáért 
imádkozik. Apa a fiáért. Egyik egy másikért. Mély nyomot 
hagyott ez benne, mert felismerte azt, hogy mennyien 
imádkozhattak érte, és mi értünk is, amit nem tudhatunk, 
de maga Isten tartja számon. Nekünk is adatott az az 
ajándék, hogy mi is imádkozhatunk a jövendő 
nemzedékért, hogy ezáltal is  Isten „kezébe imádkozzuk” 
őket. 
 A következő néhány gondolatban, mint egykori 
nagytemplomi segédlelkész emlékei elevenedtek fel, ahol 
ráeszmélt, nem mindegy, hogy mit mondunk el 
imádságként. Ott minden szónak súlyának kell, hogy 
legyen. De örömmel töltötte el az a felismerés, amit 
reformátorainknak köszönhet és mi is köszönhetünk, 
hogy imádságainkkal közvetlen fordulhatunk a 
Szentháromság Isten valamely személyéhez. Nem szentek 
és mások által, hanem egyenesen, ahogy fogalmazott, nem 
mandinerből, mert Jézus Krisztus lehetővé tette ezt 
mindannyiunk számára. Bizonyságot tett arról, hogy az 
imádság nem más a keresztyén ember számára, mint 
lélegzetvétel, vagyis nem létezhet enélkül. Ezért azt 
olyannak kell éreznünk, mint a levegővételt, ami nem 
egyszeri vagy alkalmi, hanem állandó. Csak így lehet 
kapcsolatunk Istennel. Ahol van kérdés és arra válasz, 
ahol van kérés és annak elnyert ajándéka, de kéréseink ne 
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a mi kívánságlistáink legyenek, hanem amelyekből 
megtudhatjuk az Ő akaratát a mi életünkre vonatkozóan. 
Amelyből felismerhetjük, mit vár el tőlünk. Ebből 
következik, hogy az imádság és cselekvés összetartozik. A 
kettő elválaszthatatlan. Barth Károlyt idézve „Az imádság, a 
világ rendezetlensége elleni lázadás.” 
 Akárhogyan, akármilyen imádsággal nem 
járulhatunk azonban az igaz Isten elé. Előadásának 
végéhez közeledve a Heidelbergi Káté ide vágó részeit 
ismertette röviden: egyedül az egy igaz Istenhez 
imádkozzunk. Az Istennek kedves imádság valóság 
érzéket igényel. Ne állítsuk töredékességünket, képmutató 
önmagunkat a mindentudó Istennel szembe. Végezetül 
pedig, legyünk bizonyosak abban, hogy Isten meghallgatja 
imádságainkat Krisztus által, hiszen Ő az, aki 
„áttranszformálja” imáinkat, hogy oda és úgy jussanak el, 
hogy azok találkozzanak az Isten szándékával.  
 A konferencia dr. Tóth János, a Békési Református 
Egyházmegye Presbiteri Szövetsége elnökének 
előadásával folytatódott, melyet vizuálisan is szemléltetve, 
nagyszerűen lehetett követni. Az előadás tematikája neves 
teológusok, reformátorok, tudósok, és egyéb jeles 
személyiségektől elhangzott idézetekre épült, melyek egy-
egy nagyon fontos, súlyozott megállapítást fektettek le az 
imádsággal kapcsolatban. Részletesen kitért előadásában, 
hogy mi az imádság lényege, milyen annak felépítése, mi 
annak az életünkre vonatkoztatott áldása. Akik végig 
figyelemmel kísérték az előadást, azok az imádság „élet-
tanáról” kaphattak szinte anatómiai részletességgel 
kielemzett betekintést.  
 Ő maga az imádságot a presbiterek szolgálati 
fegyverének tekinti, ezért a tényleges szolgálati fegyver 
szerepét és tulajdonságát írta körbe, majd azt az imádságra 
vonatkoztatva kaptunk világos üzenetet. Mindezek ahhoz 
adtak segítséget, hogy meg tudjuk fogalmazni, mi az 
imádság, mi a szerepe az imádságnak a keresztyén ember 
életében, mennyire hasznos azt gyakorolni és azzal élni, 
mit veszíthetünk, ha nem élünk azzal, és mi a hasznunk 
abból, ha mindennapi életünk részévé tesszük azt. A jól 
ismert Szikszai imádságos könyv bevezetője így hangzik: „A 
keresztyén embernek imádkozni kell! Az imádkozás a legelső 
feladatod keresztyén ember, mivel anélkül egyéb feladataidban 
méltóképpen el nem járhatsz. Azért nincs egyetlen keresztyén 
feladat sem, amelyre több ok serkentene és kötelezne, mint az 
imádkozás.” 
 Előadásának végéhez közeledvén egy 
elgondolkodtató kérdést tett fel mindannyiunknak: Vajon 
a hal iszik-e abból a vízből, ami a rendelkezésére áll, és 
amiben él? Nem tudjuk, de a lehetőség teljes mértékben 
adott a számára. - hangzott a válasz. Mi is éljünk az 
imádság lehetőségével, mert ez adatott a számunkra! 
 A harmadik pontja a programnak egy rövid 
szünet után folytatódott. Újra a templomba visszatérve, 
továbbra is az imádságra fókuszálva, annak gyakorlati 
részéről hallhattunk bizonyságtételeket gyülekezeti 
tagoktól, presbiterekről, és a Presbiteri Szövetség 
tisztségviselőitől is, előre megkapott kérdések alapján. 
Kitől tanultak, először imádkozni? Mikor és mennyit 
szoktak imádkozni, valamint hogyan és hol szokták azt 

gyakorolni? Ezekre a kérdésekre voltak kíváncsiak a 
szervezők.  
 A felkértek megosztották a gyülekezet tagjaival, 
az imádsággal kapcsolatos tapasztalataikat, amelyekben 
volt élmény, küzdelem, vívódás, ezek az életük részévé 
váltak, és összekötötte őket az imádsággal. Többségében 
megegyeztek a beszámolók arról, hogy szülők, illetve 
nagyszülők (főleg nagymamák) voltak, akik az imádsággal 
megismertették őket. De az eltérő élethelyzetek miatt 
azonban a sokszínűséget is megtapasztalhattuk az 
elmondottakból.  
 A templomi alkalom zárásaképp a gyülekezet 
lelkipásztora,  Nt. Bátori Lászlóné mondta el köszönetét 
minden kedves résztvevőnek, akik eljöttek és éltek a 
lehetőséggel, és mindazoknak is kifejezte háláját, akik 
valamiképp hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen ékesen és 
szépen lebonyolódjon az egész konferencia.  
 Végezetül a gyülekezet vacsorára invitálta a 
vendégeket, ezért egy étkezés előtti imát, püspök úr 
vezetésével elmondtunk, majd átvonultunk a szemben 
lévő tornacsarnokba, ami praktikusan és az alkalomhoz 
méltóan étteremnek lett átrendezve. Az egész délutánt 
figyelembe véve elmondhatjuk, akik résztvevői voltunk 
ennek az alkalomnak, hogy önkiszolgáló volt ez, mind 
lelki mind a testi feltöltekezést illetően. Annyit hallhattunk 
és meríthettünk a kínált javakból, amennyit akartunk, mert 
ezeknek lehetősége mindenkinek megadatott. 

Péntek István 
 

*** 
 

Spurgeon: HITRŐL és IMÁRÓL... 
 

„Tedd, amit tudsz, és imádkozz azért, amit nem tudsz! 
A hitetlenség a nehézségekre, a hit pedig az Úrra néz! 
Mi azt kérjük Istentől, amit szeretnénk, és azt kapjuk, 
amire szükségünk van. 
Istennek van ideje velünk beszélni, csak legyen időnk 
meghallgatni! 
Amit az imádság idejéből megtakarítasz, azt elveszíted, 
amit hozzáteszel, azt megnyered. 
Az imádság mindig megőriz valamitől, amit az ördög 
készített számunkra; és mindig megajándékoz valamivel, 
amit Isten készített el nekünk. 
Jellemünket nem a külső körülmények, hanem az 
imádkozó életünk alakítja. 
Öntsd ki szívedet Isten előtt, Ő jobban ért téged, mint te 
önmagadat. 
Ha Isten könnyet helyez a szemedbe, az csak azért van, 
mert a szívedben szivárványt akar kifeszíteni. 
Jézus elfogad úgy, amint vagyunk, de nem hagy úgy, 
amint vagyunk. 
Valójában az vagy, ami Isten szemében vagy. 
Nagy különbség, hogy a nehézségeken át nézed Istent, 
vagy a nehézségeket nézed Istenen át. 
Hinni annyit tesz, mint a semmit feladni a mindenért. 
Jézust helyezd előre és akkor a világ is a helyére kerül. 
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Isten Ígéreteinek Tárháza 
 

Közel 20 mű (fordítás és méltatás) ismert már magyar 
nyelven Spurgeon-ről, aki ily módon „holta után is 
beszél.” A 63 kötetből álló Spurgeon összes műve a 
Baptista Teológiai Akadémia Könyvtárában is 
megtalálható, Dr. Sarkadi Nagy Pál ajándékaként, akit még 
Londonba is meghívtak, hogy a „prédikátorok 
fejedelméről” előadást tartson. Mindez azért is figyelemre 
méltó, mert Sarkadi Nagy Pál gyülekezetünk lelkipásztora 
is volt, akire az idősebbek még emlékezhetnek. 

 (Forrás: www.ujkigyos.baptist.hu) 
 

Csak Istent féljed      
„Ezért bizakodva mondjuk: Velem van az Úr, nem félek, ember 
mit árthat nekem.” (Zsid 13,6) 
Mivel Isten soha el nem hagy, sem el nem távozik tőlünk, 
legyünk elégedettek azzal amink van. Mivel az Úr a miénk, 
sohasem maradunk barát, kincs és otthon nélkül. Töltsön 
el ez a bizonyosság azzal az érzéssel, hogy nem élünk az 
emberektől való függőségben. Aki Istent féli, annak senki 
és semmi mástól nem kell félnie. 
 

Úgy kapunk ahogy adunk       
„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” (Mt 
5,7) 
Nem helyes, ha bocsánatot nyer, aki maga sem bocsát 
meg, sem az, ha megelégítik a szükségét annak, aki nem 
segít a szegényeknek. Isten tulajdon mértékünkkel mér 
meg bennünket, és akik kemény urak és kegyetlen 
hitelezők voltak, megtapasztalják, hogy az Úr is keményen 
bánik velük. Próbáljunk a mai napon megbocsátani. 
Próbáljunk másokat hordozni és elviselni. 
 

Ne merjünk kételkedni!  
„Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat 
betöröm és a vaszárakat leverem.” (Ézs 45,2) 
Ez Círusnak szólt, de mindörökké szól az Úr minden 
szellemi szolgájának. Csak menjünk előre hittel és az Úr 
megtisztítja előttünk az utat... Az emberi és a sátáni 
csalárdság tekervényei kiegyenesednek előttünk, nem kell 
követnünk cseles kanyarulataikat. Az érckapuk áttörnek, 
vaszáraik lehullanak... Az Úr maga cselekszi meg értünk a 
lehetetlent és ténnyé teszi azt, amit nem is várunk... A hit 
előtt szabad az út, akármilyen emberi erő torlaszolja is el 
azt. Ha az Úr azt mondja: „betöröm ... leverem”, akkor ne 
kételkedjünk ígéretében! 
 

Egyedül és mégis többségben   
„Közületek egy férfi elűz ezret, mert Istenetek az Úr harcol értetek, 
ahogyan megígérte nektek.” (Józs 23,10) 
Miért számolod, hányan vannak veled? Egyetlen ember 
Istennel több, mint ezer az ellenség oldalán. Mert az Úr 
serege sohasem lehet túl kicsi. Mikor Isten népet akart 
alapítani, egyedül Ábrahámot hívta el és áldotta meg. 
Mikor le akarta győzni a büszke fáraót, nem hívott elő 
hadsereget, csak egyetlen nehezen beszélő embert. A 
Biblia gazdag olyan példákban, hogy Isten a szolgálatban 
gyakran használ fel egy-egy embert, aki bizalmát teljes 
egészében Őbelé vetette, mint begyakorolt seregeket, 

tisztekkel az élükön. Valamennyi izraelita együtt nem 
vágott le annyi embert, mint Sámson egymagában. Saul és 
seregei levágtak ezret, Dávid azonban tízezret. 
 

A legegyszerűbb dolgok is áldottak     
„Ha Isteneteket, az Urat szolgáljátok, akkor megáld kenyérrel és 
vízzel.” (2Móz 23,25) 
Ha mi magunkat az Úrnak szenteljük, leghétköznapibb 
dolgunk is áldott lesz. Mit számít, ha csak kenyerünk és 
vizünk van, de áldott az a kenyér és áldott az a víz! Ha 
Istennel ülünk asztalunkhoz, akkor nem csak kérjük, 
hanem birtokoljuk áldását! 
 

Isten sarjasztja a vetést    
„Vesd a te kenyeredet a víz színére, sok nap múlva visszanyered 
azt.” (Préd 11,1) 
Nem szabad elvárnunk, hogy azonnal jutalmat kapjunk 
minden jóért, amit tettünk. Még kevésbé szabad csak ott 
és olyanokért fáradoznunk, akiknél biztosak lehetünk 
fáradozásunk jutalmában. Az egyiptomiak a Nílus vizébe 
vetnek, ami tiszta vetőmagtékozlásnak látszik. Egy idő 
után azonban leapad a víz, és hamarosan kihajt a vetés. 
Tegyünk ma jót a hálátlanokkal és a gonoszokkal! 
Tanítsuk a felületeseket és a csökönyösöket! A mi 
dolgunk csak az, hogy kenyerünket a „vízre vessük”, az 
ígéret beteljesedését bízzuk Istenre. Az evangélium, 
amelyet hirdetünk él és egyszer majd meghozza termését. 
 

Van mindig hívő maradék   
„De meghagyom közöttetek maradékul a szegény és nincstelen 
népet, amely az Úr nevében keres oltalmat.” (Zof 3,12) 
Ha az igaz hit kihalóban van a gazdagok között, otthonra 
talál a világ szegényeinél, akik a hitben gazdagok. Talán 
éppen szomorú és szegény sorsuk miatt tanulnak meg 
bízni az Úr nevében. Akinek nincs pénze, kénytelen 
megtanulni hitből élni... Istennek mindig van hívő népe, 
és ez többnyire nyomorult és szegény nép. Akármilyen 
kevésre becsüli is őket a világ, az, hogy jelen vannak az 
emberek között, kimondhatatlanul nagy áldást jelenthet 
egy egész országra. Ők jelentik a „sót”, amely megtartja 
ezt a romlandó világot. 
 

Felhívás imádságra    
„Kiálts hozzám, én válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan 
dolgokat jelentek ki neked, amelyről nem tudhatsz.” (Jer 33,3) 
Isten imádságra biztat minket. Sokak szerint az imádság 
pusztán kegyes gyakorlat, amelynek semmi hatása nincs... 
Tapasztalataink ezerszer meghazudtolják ezt a hitetlen 
állítást... Ezért kiáltsunk hozzá újra meg újra és ne 
kételkedjünk, hogy meghallgat és felel nekünk. Ő, aki a 
fülek teremtője, ne hallana? Ő, aki a szülőkbe oltotta a 
gyermekeik iránti szeretetet, ne hallgatná meg tulajdon 
gyermekeinek a kiáltását?... Tőlünk mindössze azt kéri, 
hogy kiáltsunk Hozzá. Ennél kevesebbet nem kérhet. 
Ezért ne habozzunk, hanem engedelmeskedjünk Neki és 
örömmel vigyük imádságainkat és könyörgéseinket az Úr 
elé. 

Péntek István 
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Nyári élményeink 
Óhuta 

 

Idén is lehetőséget kapott ifis csoportunk arra, - új 
tagokkal bővülve - hogy részt vegyen az Óhutai 
Táborban. Mint minden évben, most is színes programok 
közepette, jó társaságban és még jobb hangulatban 
ütöttük el az időt 2018. június 18-21. között. Az időjárás 
tökéletesen együttműködött velünk, minden 
programunkat meg tudtuk tartani.  
 A legelső nap kora reggeli indulása után, a 
Nyíregyházi Állatparkba érkeztünk. A felújított 
állatkertben minden lehetőségünk megvolt arra, hogy 
betekintést nyerhessünk különböző állatok élővilágába, 
mindezt igazán látványos keretek között. 
Megtekinthettünk egy delfin show-t is, ahol ezek a 
rendkívül okos állatok lenyűgöztek bennünket 
betaníthatóságukkal. A nap végén fáradtan értünk a 
szálláshelyre, ahol ismét nagy szeretettel fogadott minket 
Magdika néni. Természetesen minden napot közös 
áhítattal kezdtünk és fejeztünk be, valamint a futball 
világbajnokság mérkőzései sem maradhattak el.  
 A második napon a helyi erdei vasúton jártuk be 
a környéket Pálházáról indulva. Utunkat kisebb megállók 
színesítették, és egy vadászkiállítást is megnéztünk. 
Végállomásunk Kőkapu volt, ahol a csónakázó tavon 
kipróbálhattuk, mennyire értünk az evezőlapátokhoz. 
Visszatérve Pálházára a helyi vendéglőben 
megebédeltünk, majd hazamentünk a szállásra.  
 Szerdai napunkon a szálláson maradva ifis 
foglalkozást tartottunk, beszélgettünk, tanultunk, 
társasjátékoztunk, pihentünk, valamint felkészültünk a 
következő napra, hiszen tudtuk, késő lesz, mire este 
hazaérünk.  
 Csütörtökön, azaz az utolsó napon mielőtt még 
hazaindultunk volna, ellátogattunk Tokajba, ahol izgalmas 
sétahajókázásban volt részünk a Bodrog és a Tisza 
találkozásánál.  
 Ezután jöhetett a hazaút. Fáradtan s kimerülve, 
de felejthetetlen és új élményekkel gazdagodva értünk 
haza Sarkadra. Ezúton is szeretném megköszönni 
mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a kirándulás 
létrejöjjön, hiszen nélkülük nem jutottunk volna el az 
úticélig, nem ehettünk volna finomakat és nem tudtunk 
volna egyedül boldogulni. Most sem csalódtam a 
csapatban! 

Jantyik Zsanett 

*** 
„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!” (Zsoltárok 
37,4) 
 

Kedves Testvéreim! 
Különös részünk a lelkünk, mert hol teljesen üres, hol 
meg túlzsúfolt különféle érzésekkel. Sok benne a 
szomorúság, a fáradozás, a változás, és kevés benne a 

szeretet, a lelkesedés, az öröm, a bölcsesség, a biztonság 
és a bizalom. 
 Mi van most a lelkedben Testvérem, aki itt vagy a 
templomban? Ha csak a sajátomba tekintek, annyi minden 
kavarog abban. Különös hét van mögöttünk. A vakáció 
első hete, melyen immár harmadik alkalommal indultunk 
útnak a „Konfirmandus és ifjúsági táborunkba.” Voltak, 
akik már rutinosan harmadjára, voltak, akik ismételtek és 
voltak olyanok is, akik most először táboroztak velünk. 
Több, mint 20 fő, és több, mint 20 féle érzés, élethelyzet 
kavargott bennünk... egy tanév vége, ballagás, új kezdet, 
vizsgák előtti drukk, valaminek vagy valakinek az 
elvesztése és az újrakezdés nehézsége, értetlenség és talán 
még düh is, vagy a szervezők részéről az aggodalom, a 
mindent kézben tartani akarás emberi vágya... és a 
betegség hirtelen érkezése.  
 Így készültünk, és indultunk el hétfő reggel: 
feszülten, mégis reménykedve. Kimondva vagy 
kimondatlanul kérve az Urat, hogy velünk legyen, 
vezessen és óvjon bennünket. Kimondva vagy 
kimondatlanul, mert bizony sokszor nehéz kimondani az 
Isten előtt azt, ami bennünk van. Nehéz Őt megszólítani 
– mondják sokan –, mert nem tudják, hogyan kell. De 
amikor ez már megfogalmazódott bennünk, akkor már ott 
vagyunk az Isten lábainál, már Őt keressük, Őt szólítjuk 
és hívjuk segítségül.  
 Igénk pedig, mely az egyik legszebb zsoltárvers 
ezt úgy fogalmazza meg, hogy „Gyönyörködj az Úrban.” 
Hogyan gyönyörködjek én, akinek a lelke kavarog, aki 
mérhetetlenül aggodalmaskadó, aki fáradt, aki csak a saját 
miértjeivel van elfoglalva... Hogyan imádkozzak 
egyáltalán??? Örök emberi kérdések ezek, s ebben az 
esztendőben épp ezekre kerestük együtt a válaszokat 
táborunkban. Lehet megtaláltuk, lehet még több kérdés 
fogalmazódott meg bennünk, de ott voltunk együtt az Úr 
lábainál, a hegyekben, abban a közösségben, melynek 
mindannyian tagjai vagyunk, s melyre egész idő alatt 
vigyázott az Úristen. 
 „Gyönyörködj az Úrban, és megadja néked szíved 
kéréseit.” Minden ember szíve mélyén rejtett vágyak és 
titkos kívánságok vannak. Nem istentelen kívánságok, 
hanem olyan dolgok, amelyek sokat jelentenek a 
számunkra, dolgok, amelyek a bensőnk mélyéről 
fakadnak. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a kívánságokat mi 
találjuk ki, azonban az Úr képes arra, hogy olyan dolgokat 
helyezzen a szívünkbe, amelyek megegyeznek az Ő ránk 
vonatkozó tervével - melyek valóban boldoggá és 
elégedetté tesznek bennünket. Amíg a saját fejünk után 
megyünk, addig mindig hiábavaló álmokat fogunk 
hajszolni, de ha mélyen magunkba nézünk, meg fogjuk 
látni azokat a dolgokat, amelyek képesek számunkra igazi 
elégedettséget adni. Ennek titka, hogy gyönyörködjünk az 
Úrban, és Őneki kötelezzük el magunkat - mindent, 
amink van, mindent, amit teszünk. A valakiben való 
„gyönyörködés” azt jelenti, hogy gyönyörűséget és örömöt 
élünk meg valakinek a jelenlétében. Ez csak akkor igaz, ha 
valakit elég jól ismerünk, tehát ahhoz, hogy az Úrban 
gyönyörködni tudjunk, jobban kell annál ismernünk, mint 
amennyire ma és tegnap vagy egy hete, éve ismertük. Ez 
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egy életre szóló küldetés. Minél jobban megismerjük Őt, 
annál jobban meg leszünk győződve az Ő irántunk való 
szeretetéről, életünkben való gondviselő jelenlétéről, és 
bizony annál jobban fogunk gyönyörködni Benne!  
 „Gyönyörködj az Úrban, és megadja néked szíved 
kéréseit.” – olyan tiszta, olyan egyszerű és szép mondat ez. 
Egyszerűen csak azt kéri, nézz Istenre, lásd meg Őt az 
általa létrehozott szépségekben, megtartatásban, de még a 
küzdelmekben is, mert akkor valami csoda fog történni. 
Csoda, melyet Pál apostol így fogalmazott: „nem azé, aki 
akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” (Rm 
9,16). A könyörülő Istené!!! Erre kellett nekem és nekünk 
mindnyájunknak ráébrednie. Lehet, emberileg mindent 
megtettünk, előkszítettünk, sőt még be is biztosítottunk, 
de nem vagyunk urai e világnak, az időjárás szeszélyeinek, 
gyermeki betegségeknek, az útépítéseknek. Az előre nem 
látható dolgoknak, melyek ott ólálkodnak szüntelenül 
bennünk, a lelkünkben és körülöttünk, hogy 
megrémísszenek és levegyük tekintetünket a 
Mindenhatóról, hogy azonnal a saját kezünkbe vegyük a 
dolgokat és orvosoljuk azokat a magunk módján. A 
legtöbb esetben azonban nem jól, nem sikeresen, nem 
eredményesen...  
 Ma annyira nagy értéket tulajdonítunk a 
teljesítménynek, gondoljunk csak a most zajló foci vb-re. 
De alig van munkahely, iskola ahol nem eszerint 
jutalmaznák az embereket, és a sikeres emberi akarat és 
erőbedobás minden tisztelete mellett is – ez a mai ige 
másra hívja fel a figyelmünket. Nem azt mondja, hogy ne 
legyenek teljesítményeid, rendesen elvégzett munkáid, 
rendesen megtanult leckéid, tisztességesen kitakarított 
otthonod, lelkiismeretesen ápolt emberi kapcsolataid, 
hanem azt mondja: ne felejtkezz el arról, hited lényege és 
alapja nem a teljesítményed, hanem az, tudsz-e 
gyönyörködni az Úrban. Az a belső magatartás, ami ha 
hiányzik, minden hiányzik. Még a megtérés is, amiről 
annyit hallunk, nem több és nem kevesebb, mint erre 
ráállni, ráépíteni. Tudni gyermeki módon csodálkozni a 
világ nagyszerű dolgai felett, elmélázni azon, miért is jó 
valami nagy-nagy akaratnak és tervének a részesei lenni, 
hogy itt élünk a Föld nevű bolygón, ahol 24 óránként 
„felkél” a Nap, ahol csodálatosan váltakozó tájak ölelik át 
életünket: síkság és hegyvidék. S elég megtenni néhány 
száz kilómétert és máris egy egészen más világban 
vagyunk: más a levegő, másak az emberek, és közben mi 
magunk is változunk, formálódunk az utazás és az átélt 
élmények hatására. 
 Testvérem, tudsz-e még gyönyörködni a 
körülötted lévő természetben, a kisgólyák növekedésében, 
a fecskék esti örömtáncában, a vöröslő naplementében, az 
éj csendjében, vagy épp az ekkor lelkedbe költöző 
Istenről? Tudunk-e még egymás szemébe nézni, abban 
meglátni és örülni a másiknak, még akkor is, ha valami 
nagy feszültség vibrál közöttünk, az éretlenség tüze hevít. 
Tudunk-e elindulni és tudunk-e hazaérkezni gyermeki 
szívvel akár egy táborba, egy új munkahelyre, egy 
gyakorlatra, egy új iskolába, és utána haza, az otthonunkba 
és ide, az Isten házába. Tudunk-e rácsodálkozni egyetlen 
bibliai igeversre, mely épp minket szólít. Tudunk-e a 

költészetben elmerülni, mert azt érezzük, hogy a vers épp 
azt mondja, amit érzünk: 

valaki jár a fák hegyén 
ki gyújtja s oltja csillagod 

csak az nem fél kit a remény 
már végképp magára hagyott 

 
én félek még reménykedem 

ez a megtartó irgalom 
a gondviselő félelem 
kísért eddigi utamon 

 
valaki jár a fák hegyén 
vajon amikor zuhanok 

meggyújt-e akkor még az én 
tüzemnél egy új csillagot 

 
vagy engem is egyetlenegy 
sötétlő maggá összenyom 

s nem villantja föl lelkemet 
egy megszülető csillagon 

 
valaki jár a fák hegyén 

mondják úr minden porszemen 
mondják hogy maga a remény 

mondják maga a félelem. 
(Kányádi Sándor) 

 Mennyire eltörpül az ilyen megrendítően szép és 
ámuldozó költészet mellett, ami a teremtett világ 
alkotásait, a napot, a hegyeket és a földet foglalja szavakba 
– a legnagyobb emberi teljesítmény is? És nem csak 
eltörpül, hanem felmutatja a romlott, emberi nyomokat is: 
a haragot, az irigységet, a mennyiség, a teljesítmény, a 
kivagyiság uralmát. Mindenből többet és nagyobbat! 
Életformává lett, hogy szerezni és még többet szerezni. 
Nincs áhítatos pillanat, katartikus végső rádöbbenés és 
megtisztulás, kizárólag képi megjelenés egy adott 
felületen, mely elkápráztatni és lenyűgözni akar nem pedig 
formálni a jóra, szépre, a valódi értékek felismerésére és 
megtartására. 
 „Gyönyörködj az Úrban, és megadja néked szíved 
kéréseit.” Mit jelent tehát az Úrban gyönyörködni? Először 
is bizalmat iránta. Aki csak egy ismeretlen nagy 
hatalomnak gondolja őt, aki félelmetes és 
kiszámíthatatlan, az éppen a lényegét nem látja. Egészen 
odáig kell elmélyednünk, amikor felőle gondolkodunk, 
hogy ő a javunkat akarja, nem pedig önkényeskedik 
felettünk. Az önkényeskedő, ismeretlen akaratú istent 
szokás „sorsnak” nevezni, azt az Istent pedig, aki valóban 
mindig a javunkat akarja, mennyei Édesatyánknak. És ez 
két különböző istenség, amelyek egymással össze nem 
tévesztendők, de a szívünkben gyakran mégis keveredik a 
kettő. Legyen egyértelművé és bizonyossá bennünk, hogy 
Ő biztosan nem akar nekünk rosszat, és cserben sem hagy 
minket, teremtményeit. Továbbá jelent cselekedeteket, helyes 
és igaz tetteket is: a trükkök és a fondorlatok világával 
szemben az egyenes, tiszta szándékot és a jó lelkiismeretet. És 
jelent bizony hűséget is, hűséget az Istenhez, mely jóval 
több, mint az emberi kötődés valaki máshoz. 
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 Ez az Úrban való gyönyörködés, a benne való 
mély közösség, az imádság valóságának és erejének a 
megélése. Amikor magad is megtapasztalod a 
Példabeszédek bölcs tanácsát: „Bízd az Úrra dolgaidat, 
akkor teljesülnek szándékaid.” (Péld 16,3) Rábízni magunkat 
az Úrra azt jelenti, hogy mindent Rábízunk - az életünket, 
családunkat, munkánkat, karrierünket, szolgálatunkat, 
tanulmányainkat, a vagyonunkat, az életben való 
választásainkat. Hisszük, hogy Ő jobban tud gondoskodni 
rólunk, mint mi! Ha mindezt megtesszük, akkor Ő 
kimunkálja a legjobbat a számunkra! Ez nem a dolgok 
halogatása vagy feladása, hanem a hit - HIT Isten 
akaratában, Isten tervében. Nem tétlenül ülünk, hanem 
azt tesszük, amit Ő mond, jót cselekszünk ott, ahova az 
Úr helyezett bennünket, és Ő azon munkálkodik, hogy 
megadja nékünk szívünk kéréseit! Ámen. 

 Koncz-Vágási Katalin lp. 
 

Angol-Magyar Biblia Tábor 
 

Az idén is megrendezésre került a gyülekezetünkben már 
hagyománynak számító Angol-Magyar Biblia Tábor a 
Szentírás Szövetséggel közösen július 16. és 20. között. 
Több, mint 40 gyerek mellett 3 angol anyanyelvű és 5 
magyar (erdélyi) önkéntes és a helyi szervezőkkel, mintegy 
60 lehettünk együtt. Ebben az évben a helyi 
középiskolában tanító amerikai származású nyelvi lektor is 
segített nekünk.  
 A hét témája a lelki vezetők, vagyis az élenjáróink 
és az általuk bejárt utak voltak. Megismerkedhettünk 
Jónás ninivei útjával, Illés hitének győzelmével a hamis 
próféták fölött, illetve a Jó Pásztorral: Jézussal és az Ő 
szerető hatalmával. 
 Az egy hét nagyon gyorsan elrepült, hála a 
programokkal teli napoknak. A táborozók nem csak Isten 
igéjéhez kerülhettek közelebb, hanem versenyezhettek is 
csapatokra osztva, így téve még élvezetesebbé és 
izgalmasabbá számukra a tábort. Tanulhattunk dicsőítő 
dalokat is angol nyelven, és minden nap más-más kézzel 
készített aprósággal térhettek haza a táborozók, melyek az 
adott nap bibliai történetéhez kapcsolódtak.  
 Péntek délután ismét megmutathattuk a 
szülőknek, nagyszülőknek és barátoknak, mit tanultunk és 
mennyi élménnyel lettünk gazdagabbak. Ráadásképp 
pedig megismerhettük a Jamnastyx freestyle kosarasait is, 
sőt még azt is kipróbálhattuk, mit tudunk... 
 Szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, 
hogy csodálatos és felüdítő hetet tölthettünk együtt az idei 
táborban a régi és az új barátainkkal, és természetesen 
magával, Istennel. 

Tokai Eszter 
 

*** 
„Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat.” 
(Zsoltárok 25,8) 
„Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok 
hozzám.” (Jeremiás 29,13) 
 

Kedves Testvéreim! 

Ezen a héten zsongó gyerekhanggal pezsdült 
gyülekezetünk és intézményünk területe, hiszen immáron 
5. alkalommal került megrendezésre az Angol-magyar 
bibliai nyelvi tábor, melynek témája az Élenjárók, vagyis a 
vezetők voltak. Kik a mi élenjáróink, vezetőink? A kérdést 
úgy is feltehetném, hogy ki vagy épp kik azok, akik az én 
példaképeim, vezetőim, akikre felnézek, akiknek az 
útmutatásaira odafigyelek, akiknek az életét, cselekedeteit, 
szavait ismerve feltenném a kérdést: Vajon ők mit 
tennének a helyemben?  
 Gyermekként plakátokat és posztereket 
ragasztottunk a szobánk falára egy-egy énekes vagy híres 
színész képével és ámulattal csodáltuk őket. Ma ezt talán 
felváltotta egy-egy számítógépes játék karaktere, de az ifjú 
lélek azokra is úgy figyel, mint valódi hősökre. Felnőttként 
lehet olvastunk olyan emberekről, akik valamilyen 
nagyszerű tettet vittek véghez és tisztelettel adózunk 
előttük, legyenek hős katonák, hazafiak, bátor 
misszionáriusok, vagy épp a saját korlátaikait is legyőző 
sportolók. S a mögöttünk lévő napokban szintén olyan 
különleges vezetőkről hallottunk, akik valamiben 
példaértékűek, akik vezetők voltak, akikre felnézhetünk, 
akikről példát vehetünk, sőt tanulhatunk tőlük, még a 
hibáikból is. Igen a hibáikból, mert ők sem voltak 
tökéletesek, ők is hibáztak, elbuktak a jó cselekvésében. 
Épp, mint mi. Akarták a jót, de nem sikerült elsőre, vagy 
valami esetleg valaki eltántorította őket a helyes útról, de 
életük története azt is megmutatta, hogy nem ragadtak 
meg hibás döntéseik következtében a rossz úton, hanem 
képesek voltak visszafordulni, képesek voltak kiszállni a 
rossz hajóból és átülni a jó, a helyes irány felé vivő hajóba. 
 Egy ilyen híres élenjáró, akinek a nevére 
évezredek után is emlékezünk, Jónás. Az a Jónás, akire 
Isten igen nagy feladatot bízott. Elküldte őt egy hatalmas 
nagyvárosba, Ninivébe, hogy megszólítsa az ottaniakat: 
nem jól éltek, nem a helyes úton jártok. Elfelejtkeztetek 
arról az Istenről, akinek köszönhetitek ezt a hatalmas 
gazdagságot, és jómódotokban öntelten csak a saját 
erőfeszítéseiteket látjátok és önmagatokat dicsőítitek, 
mondván: Mi erre is képesek voltunk, vagyunk és leszünk. 
Ám Jónás megijedt, hogy miért pont ő, hiszen ő csak egy 
kis senki, aki élte a maga egyszerű életét. Na meg félt is, 
hogyan kritizálhatna ő egy hatalmas és erős várost, egy 
birodalom fővárosát? Ha megtenné, biztos, hogy legalább 
börtönbe zárnák, ha nem az életétől is megfosztanák. 
Elmenekült, elfutott, beszállt az épp ellenkező irányba 
tartó hajóba, csak hogy minél messzebbre juthasson. De 
ez nem sikerült.  
 Testvérem, te hányszor menekültél már? Futottál 
az élet és önmagad elől. Sikerült? Vagy úgy jártál, mint 
Jónás? Jött egy nagy hal (egy betegség, egy tragédia) és 
elnyelt téged. Elnyelt, hogy gondolkozz, hogy kérdéseidre 
választ keress, hogy végre Istenre nézz a legnagyobb 
mélységből, hogy Hozzá kiálts, hogy Őt keresd, hogy 
imádkozz. Mert, ha megtalálod az Urat, akkor megtalálod 
saját magadat is. A válaszokat életed nagy kérdéseire, 
életed értelmére, akkor megtalálod a kivezető utat a 
mélységből, a sötétségből a fény felé, mint amikor 
bekapcsolod a telefont, hogy világítson a sötét szobában. 
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Mert ugyan ismered az utat, mégis szükséged van arra a 
kis fényre, hogy ne botolj meg, hogy ne ess el, és odaérj, 
ahová szeretnél. Jónásnak is erre volt szüksége, hisz az 
utat ő is tudta, a feladatot is, csak épp az ezzel járó terhet 
vélte túlságosan nagynak, soknak, veszélyesnek és 
elhordozhatatlannak. Megfelejtkezett arról, hogy ezt nem 
kell egyedül neki hordoznia, mert az Isten ott van vele, 
mellette. Segít neki és vezeti őt. Ott volt a megpróbáltatás 
mélységében, a hal gyomrában épp úgy, mint amikor 
megszabadulva abból elindult a helyes irányba, elment 
Ninivébe és arra hívta az ott lakókat, hogy térjenek vissza 
ahhoz az Istenhez, akinek mindent: az életüket, a 
hatalmukat, a gazdagságukat köszönhetik. Ahhoz, aki nem 
csak a testükről gondoskodott, hanem a lelküket is 
féltette, és ezért küldte el Jónást, hogy ne a vesztükbe 
rohanjanak, hanem álljanak meg és térjenek meg ahhoz az 
Istenhez, aki még akkor is figyelt rájuk, amikor ők hátat 
fordítottak neki. 
 Mi is sokszor niniveiek vagyunk. Élünk, 
rohanunk, gazdagszunk vagy a megélhetésért küszködünk, 
de ezenközben már nem is emlékszünk Teremtőnkre, 
akinek az életünket köszönhetjük, aki most is figyel ránk, 
aki szólít bennünket, aki magához vissza akar téríteni és 
Jónást küld hozzánk, aki így vagy úgy, de megérkezik és 
szembesít bennünket a valósággal. Hahó, rossz úton vagy, 
nem jó az irány. Lehet, most jónak tűnik minden, de ez 
nem valóságos, még akkor sem, ha annak tűnik. Ez 
elmúlik, és nem marad semmi. Legyünk abban is 
niniveiek, hogy meghalljuk a felénk szóló jónási szót, az 
általa közvetített isteni üzenetet, hogy véget vessünk a 
vesztünkbe való rohanásnak, hogy rálépjünk a helyes útra.  
 Nekünk is voltak és vannak Jónásaink, akik 
beszéltek nekünk ezen a héten arról, hogyan lehet 
meghallani az Isten hangját, hogyan lehet megállni, vagy 
épp megtorpanni és túllátni önmagunkon, föltekinteni 
arra az Istenre, aki ott van, és aki erre vár szüntelenül, 
mert szeret mindegyikünket, mert fontosak vagyunk a 
számára.  
 Azok a segítők, akik eljöttek hozzánk 
Magyarországról vagy épp külföldről elmondták, hogyan 
ismerkedtek meg az Istennel és azóta, hogyan élik az 
életüket Ővele. Nekik is voltak és vannak hibáik, buktatók 
az életükben, de Istennel élni mégis a legnagyobb jó ezen 
a földön, mert tudhatják, Ő mindig velük van: együtt 
örülhetnek, együtt szolgálhatnak egy-egy ilyen táborban, 
vagy épp velük sír, de egyedül Ő az is, aki kiszabadíthatja 
a félelmeikből, aki meggyógyíthatja lelkük minden sebét, 
melyet kaptak akár az iskolában a csúfolódóktól, akár a 
felnőtt élet megannyi területén. Elmondták, hogy lehet 
Istenhittel élni és dolgozni, sportolni Budapesten, 
Erdélyben, Angliában, az USA-ban, vagy épp itt 
Sarkadon. Ez nem számít. Egyedül az Isten számít és te. 
Az, hogy téged is keres az Úr, hogy hozzád is küld egy 
Jónást, aki Istenről beszél neked azért, hogy rátalálhass 
arra az útra, melyet Isten mutat neked, s melyen valójában 
eljuthatsz hozzá és örökké vele leszel. 
 Kedves Testvéreim! Mindez lehetséges, de nem 
azért, mert az Isten sok Jónást küldött már, hiszen Ő 
ugyan ezt megtette, de kevesen hallgattak rá. Ezért – 

emberileg érthetetlen logika szerint – elküldte a számára a 
legfontosabbat, a legdrágábbat, a legértékesebbet. Olyan 
ez, mintha már számtalan üzenetet küldtünk volna 
valakinek mindenféle formában (írott levél, elektronikus 
levél, messenger üzenet, viber üzenet), de nem jött válasz, 
ezért elindulunk magunk, hogy végére járjunk annak, 
miért nincs válasz, reagálás. Isten épp így tett, amikor 
elküldte Jézust ebbe a világba, hogy legyen az élenjárók 
elenjárója, a vezetők vezetője. Ide küldte hozzánk a 
számára legfontosabbat, hogy átadja nekünk az Ő 
üzenetét. De Jézus ennél többet is tett. Nem csak 
elmondta, miért is jött, ki küldte és mi az üzenet, hanem 
meg is élte, elébünk is adta, hogyan lesz a tanító szóból 
megcselekedett valóság, azaz igaz és hiteles élet. Ő maga a 
bizonyítéka mindannak, amit mondott és hirdetett.  
 Bizonyította, hogy Ő tényleg az Istennek ama 
egyetlen küldöttje, aki igazat szól, és Ő úgy is tesz, amint 
mondja, s mindezt nem önmagáért, de még csak nem is 
egyetlen kiválasztott közösségért, hanem mindenkiért. 
Olyannyira mindenkiért, hogy nincs térbeli és időbeli 
korlátja annak, amit mondott és tett. Ez ma épp úgy 
érvényes, mint 2000 éve, vagy annak előtte, és érvényes 
marad egészen addig, amíg Ő ezt így akarja. 
 Ám ezt megkérdőjelezik ma, tegnap, holnap és 
mindenkor. Kétségbe vonják az Ő szavát, próbálgatják 
ígéreteinek igazságát, türelmét, hogy ezáltal elcsábítsanak 
téged Istentől, az Ő szeretetétől és gondviselésétől. Hogy 
elhitessék veled, Isten nélkül is vagy valaki, hogy nélküle is 
tökéletes vagy, és mindenre képes. Ám ez nem igaz. 
Próbálkozhatunk. Mindennel, de nem lesz belőle semmi 
se.  
 Épp úgy, ahogy Illés történetéből hallottuk, 
amikor a Kármel hegyén voltak a hamis papok és ő is, 
hogy tüzet fogjanak az előkészített áldozati oltárok. 
Nézzük, ki, mit tesz. A hamis papok mindent megtettek. 
Kiabáltak, énekeltek, táncoltak, de nem történt semmi, 
aztán még jobban kiabáltak és énekeltek, de nem történt 
semmi. Mindeközben Illés várakozott. Mintha ma 
történne... ma is a világ számtalan módon kiabál felénk, és 
kéri, hogy úgy táncoljunk, ahogy ő fütyül, mert el akarja 
hitetni velünk, hogy ez nekünk jó. De nem jó, mert ha 
engedelmeskedünk, akkor már a rabszolgái vagyunk, és 
olyanok leszünk, mint gyámoltalan bárányok a farkasok 
között. 
 Illés azonban türelmesen végignézte az egészet, 
sőt még a maga helyzetét nehezítette azzal, hogy a fa 
darabokat lelocsoltatta, de igazából ennek nem volt 
jelentősége. Ma azt mondanánk, ez egy show elem volt, 
hogy még látványosabb legyen az, ami történni fog. Mert 
Illés biztos volt abban, hogy történni fog valami. 
Segítségül hívta az Istent, vagyis imádkozott hozzá, a 
többit pedig rábízta. Isten pedig látványosan megmutatta, 
hogy Ő az egyedüli Úr, és Illés az Ő küldötte, aki az Ő 
szavát tolmácsolja, egyedül rá kell hallgatni, senki másra. 
A többiek hamis próféták, ámítók és csalók, akik a maguk 
boldogulása végett tettek úgy, mintha az Isten küldöttei 
lennének. 
 Kedves Testvéreim! Körülöttünk is sok az ámító, 
csaló, aki csak azért kerülget bennünket, hogy rászedjen, 
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hogy a szolgájává tegyen. Bármilyen formát képes 
felölteni, hogy minket megtévesszen. De ti, akik már 
tudatában vagytok ennek, hiszem, hogy képesek lesztek 
ellenállni. De ha mégis elbuknánk, mert emberek vagyunk 
sok hibával, gyengeséggel, félelemmel, akkor is van 
megoldás és menekvés. Ő pedig a Jó Pásztor, aki utána 
megy még az egyetlen elkóborolt báránynak is, mert 
számára az is fontos és értékes, mert szereti az egyet épp 
úgy, mint a 99-et. Utánamegy, hogy megmentes az ordító 
oroszlán hatalmától és a vicsorgó farkashordától, aki lehet 
az elején csábító és menő, de miután bezárta körébe a 
bárányt, kimutatja a foga fehérjét: szolgaságot, megalázást, 
kicsúfolást. Ugye, ismerjük ezt... Mondjunk nemet a 
báránybőrbe bújt farkasok csábítgatásainak és engedjünk a 
Jó Pásztor bennünket kereső hangjának és utánunk nyúló 
karjának. Abban szeretet, erő, békesség és boldogság vár 
ránk. Megtapasztaljuk a zsoltár írójának Istenbe vetett 
bizalmát, és hitét „Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat 
nekem?!” (Zsolt 56,12) Nem árthat neked senki sem, s aki 
meg is próbálja, az elvész. Te pedig élsz és boldogulsz az 
Isten kegyelme folytán, aki megtanított arra, hogy „Szeresd 
az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes 
elmédből.” (Mt 22,37), mert Ő az őt, az igazság és az élet, az 
örök élet. Ámen. 

Koncz-Vágási Katalin lp. 

*** 
„Mama, feladom. Nem vagyok elég erős ahhoz, hogy tovább 
harcoljak. Minden rosszra fordul és ha végre sikerül egy problémát 
megoldanom, jön egy másik, ami tízszer rosszabb. Ekkor a 
nagymama rám nézett, letörölte a könnyeim az arcomról, majd 
bevitt a konyhába. Három tálba vizet töltött, majd felrakta a 
tűzhelyre. Amikor elkezdtek forrni, mindegyikbe mást rakott. Az 
elsőbe sárgarépát, a másodikba tojást, a harmadikba pedig 
kávébabot tett. Húsz perc múlva a nagymama elzárta a gázt 
mindegyik edény alatt, majd egyenként kivette tányérra, ami megfőtt 
bennük. 
– Mit látsz? – Répát, tojást és kávét.  
– Fogd meg a répát, törd össze a tojást, majd igyál egy korty kávét. 
Látod, mindegyiket ugyanaz a csapás érte, mégis teljesen máshogy 
reagáltak. A répa erős, kemény és könyörtelen. Azonban miután a 
forró vízből kivettük lágy és gyenge lett. A tojás először törékeny 
volt, hiszen csak egy vékony héj védi. A forró víz hatására viszont a 
belseje megkeményedett. A kávé viszont teljesen máshogy reagált. 
Ahelyett, hogy megváltozott volna, ő változtatta meg a vizet. 
– Te melyik vagy? – Amikor csapás ért, hogyan reagáltál? Egy 
répa vagy, aki erősnek tűnik, de a fájdalom hatására meggyengül és 
elveszíti az erejét, vagy a tojás, ami alkalmazkodik, de idővel 
megváltozik, és megkeményedik belülről? 
– A szellemiség bennünk egy folyadék, épp, mint ezekben. Ha 
valami rossz történik, attól edzettebbek és rugalmatlanabbak 
leszünk. Kívülről ugyanúgy nézünk ki, de belül megkeseredünk és 
megkeményedünk. 
– Olyan vagy, mint a kávébab? Amikor a víz felforrósodik, 
szabaddá teszi a kávét. Mindent eláraszt a csodálatos illat, és a víz 
íze is teljesen megváltozik. Kávé lesz belőle. Ha te olyan vagy, mint 
a kávé, a legrosszabb helyzetekben ahelyett, hogy feladnád, jobb és 
erősebb leszel és te magad változtatod meg a körülményeket magad 
körül. Legyél kávé, édesem. Mindig próbálj meg a kávé lenni!” 
 

A  család szeretetköteléke 
 

A Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége 
2018. június 25-én tartotta szokásos évi konferenciáját a 
Debreceni Nagytemplomban. Több száz nőtestvér gyűlt 
össze, hogy együtt éljük át a találkozás, a közös éneklés, és 
az előadások meghallgatásának örömét. 
 A konferencia kezdetén Fekete Károly tiszántúli 
püspök hirdette az Igét a Mk 6,7.12−30 alapján. „A család 
az a hely, ahol a lelkiismeretességet át kell örökíteni generációról 
generációra. A lelkiismeret őre a családokban az édesanya és a 
nagymama. Olyan, mintha ma aludna ez a lelkiismeret, és ettől 
szenvedünk. A család szeretetköteléket alkot. Karácsony Sándor 
írja, hogy a család az a hely, ahol mellérendeltség van. Ezzel a 
reprezentációval pedig az egyetemes papjaivá válunk egymásnak. 
Hiszen közvetlen kapcsolatunk van az élő Istennel és 
embertársainkkal”  
 Dr. Gaál Botondné dr. Czeglédy Mária, a Tiszántúli 
Református Egyházkerületi Nőszövetség elnöke nyitotta 
meg az alkalmat, és köszöntötte a jelenlévőket. „A család 
intézménye még sosem volt ilyen fontos. A boldogtalanságot pedig 
annak minden tagja, a szülők és a gyermekek is megsínylik, ezért 
kell ezekre a problémákra irányítani a figyelmet. Az Isten iránti 
engedelmesség szolgálatába kell állítanunk a családokat!”  
 A konferencián dr. Komlósi Piroska 
szakpszichológus előadásában arról hallhattunk, hogyan 
kezelhetjük a családban keletkező konfliktusokat. A 
családok évében különösen is aktuális témát közérthetően 
tárta hallgatósága elé, hiszen nem csak bibliai példákkal 
szemléltette a mindenkori családmodelleket, hanem 
részletesen bemutatta a konfliktusok fajtáit, és azok 
kezelési stílusait is. 
 Nagy Zita, a kárpátaljai „Reformáció gyermekei” 
mozgalom egyik nagykövete roppant személyes és 
megszólító bizonyságtételében mindannyiunk szívére 
helyezte, hogy sohase cseréljük fel az örökkévalót az 
ideigvalóval. Ennek nem lehet jó vége, és a sok keserű 
tapasztalat után ismét csak az Isten elé állhatunk. Milyen 
jó az, hogy Ő ennek ellenére vár és visszavár bennünket, 
hogy éljünk vele és általa, sőt, hogy Őt „odaéljük“ a 
családunk és a lakóhelyünk tagjai számára.  
 Feketéné Kavisánszki Györgyi lelkész, 
óvodapedagógus, a tiszántúli nőszövetség tiszteletbeli 
elnöke bemutatta az újonnan kinevezett egyházmegyei 
összekötőket, akiknek az lesz a feladatuk, hogy a 
gyülekezeti nőszövetségek munkáját összehangolják 
megyei, kerületi és országos szinten. Egyházmegyénket 
Koncz-Vágási Katalin, sarkad-belvárosi lelkésznő képviseli. 
 A találkozó programját színesítette az 
elmaradhatatlan énektanulás Kurgyis András tanár úr 
vezetésével, az orgona- és hegedűszó, illetve a Pendely 
énekegyüttes egy tagjának népdalcsokra, továbbá a jubiláló 
nőszövetségek köszöntése. Perselyes adományunkkal 
csatlakoztunk ahhoz a megállapodáshoz, melyet 
egyházkerületünk kötött a Dél-Indiai Református 
Egyházkerülettel, és ezáltal az ottani iskolahálózatot 
támogathattuk. 

KVK 
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Gyerekoldal 
 

Kedves Gyerekek!  
 
Az érett gabonát már learatták, a kalászokban lévő szemekből lisztet őröltek. A lisztből vízzel, kovásszal és 
sóval kisült az új kenyér. Minden évben hálát adunk Istennek azért, hogy friss, ropogós héjú kenyér kerül az 
asztalunkra.   
 Az Ószövetségben is örömünnepet tartott Isten népe az árpaaratás végén és a búzaaratás kezdetén. Ezt 
aratás ünnepének vagy a két cipó ünnepének nevezték, Mózes 2. könyvének 23. fejezetében olvashattok róla. A 
templomban bemutatták az első termésből való áldozatot, így köszönték meg Istennek, hogy gondoskodik 
népéről.  
 Ezen az ünnepen olvasták fel Ruth könyvét: Élt egyszer egy pogány leány Moáb mezején. Történt, hogy 
egy zsidó család költözött arra a vidékre, mert az éhínség elől menekültek. Eredetileg Betlehemben éltek, ami 
azt jelenti: kenyér háza. Ennek a zsidó családnak két fia volt. Az egyik nagyon tetszett a moábi Ruthnak, és ő is 
megtetszett a fiúnak. Hamarosan megkérte a kezét, egybe is keltek. A másik fiú is megnősült. Ám kis idő 
elteltével szomorú események követték a vidám lakodalmakat. Először a fiúk apja halt meg, majd a fiúk is 
mindketten. Ottmaradt magában a három özvegy. Nemsokára híre jött, hogy a zsidók hazájában, Izraelben ismét 
szép termés várható. Ruth anyósa, Naomi úgy döntött, visszatér Betlehembe. Ruth is vele tartott. Az emberek 
még kint dolgoztak a mezőn, mivel aratás ideje volt. Ruth tudta, itt is az a szokás, mint náluk, hogy akinek nincs 
földje, kimehet a földre, és az aratók után szedegetheti az elhullott kalászokat. Kiment hát a mezőre, élelmet 
gyűjteni maguknak. Valamikor dél felé kijött a föld gazdája is. Jóindulatúan beszélt Ruth-tal, sőt még étellel is 
kínálta. Munkásai pedig szándékosan több gabonát hullattak el, így Ruth este majd 36 liternyi gabonát vitt 
haza, Naomi nagy örömére. Így gondoskodott Isten az özvegyen maradt asszonyok ennivalójáról. 
 

Színezd ki és karikázd be hármasával a kalászokat, így segíts Ruthnak kalászokat tépni! 
 

 

 

„Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van a reménysége, aki az eget és a földet 
alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van; ő meg is tart hűségesen mindenkor. Igazságot szolgáltat az 

elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, 
az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat.” (Zsolt 146,5.6.7)   
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Gyűjtögess te is szorgalmasan!  

 

Előbb a lehullott gabonaszemek betűit illeszd a kalászok megfelelő helyére, hogy értelmes szavakat kapj!  
Az olvasást mindig a bal felső vagy bal szélső szemnél kezdd, innen haladj körbe!  

A kalászok szavait írd be a megfelelő helyre, hogy el tudd olvasni a zsoltárrészletet! 

 

Írd a képek alá, mit látsz és fogalmazd meg, hogyan készül a kenyér! 
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A Biblia növényei  
 

„Ahogy elolvastam a Bibliát, rájöttem, hogy botanikus szemmel is 
nagyon sok érdekességet tartalmaz” – fogalmaz Fráter Erzsébet 
biológus, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és 
Botanikai Intézetéhez tartozó Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert 
kurátora. A Scolar Kiadó gondozásában megjelent, több száz 
fotóval illusztrált kötet alapján a szerzővel a Szentírásban 
szereplő növényekről, a Jézus korabeli Izraelről és a Föld 
teremtettségéről is beszélgettünk. 
 Több ezer évvel ezelőtt más természeti kincsei voltak 
Izraelnek. Jézus korában milyen volt a Szentföld növényzete? 
Nem kell azt gondolnunk, hogy Jézus korában valamiféle 
ősi növényzetet láthattunk. Olyan lehetett, mint ma egy 
mediterrán ország: erdők váltakoztak mezőgazdaságilag 
megművelt tájakkal. Az Újszövetségből megtudhatjuk, hogy 
mi volt a Jézus korabeli mezőgazdasági kultúra. Annak 
idején virágzó szőlőtermesztés volt, olajfaültetvények, de a 
legfontosabb a gabonatermesztés volt. Viszonylag sok 
utalást találunk erdei tájakra, ezekből következtetünk arra, 
hogy más volt akkoriban a táj. Az évezredek alatt ez 
azonban változott. A nagy népsűrűségnek köszönhetően 
egyre kevesebb fa maradt, másrészt a háborúk miatti tüzek 
is nagyon megváltoztatták a tájat. Azt mondhatjuk, hogy 
valószínűleg a bibliai időkben egy fával sokkal dúsabb, 
erdőkben gazdagabb táj volt Izrael. A Szentföld középső 
része mezőgazdasági művelés alatt állt. 
Hogyan ismerte meg a kötetben bemutatott mezőgazdasági 
eszközöket? 
Botanikusként szerencsés vagyok, hogy számos botanikai 
expedícióban részt vehettem. Így Iránba is eljuthattam, ahol 
olyan mezőgazdasági kultúrákat ismerhettem meg, melyek 
segítségével el tudtam képzelni, milyen lehetett a Jézus 
korabeli mezőgazdasági munka. Iránban láttam először 
sarlós aratást. Kézzel, hajolva aratták a búzaföldet. A 
mezőgazdasági eszközök másik részét a Szentföldön 
ismertem meg. Názáret mellett van egy Jézus korabeli 
skanzen. Ott láttam azt a cséplőeszközt, mely olyan, mint 
egy nagy deszkalap, éles kavicsokat helyeztek bele, és ezt 
húzták végig a gabonán. A Júdeai-hegységben van egy 
rehabilitációs terület, ahol szintén megpróbálják ezeket a 
régi mezőgazdasági művelési módokat bemutatni. Az 
olajprést például onnan ismertem meg. 
  „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” – 
mondjuk ma is a Miatyánk egyik kérésében. Könyvéből kiderül, hogy 
a kenyér előállítása valóban fáradságos munka volt… 
A férfiaknak és nőknek is megvolt a kenyér előállításában a 
maga szerepe. A férfiaknak a földművelés, a 
gabonatermesztés és annak a sarlóval való aratása, 
behordása és cséplése volt a munkája. Ez nagyon nehéz 
fizikai munka volt. A gabonát akkor szemtermés 
formájában tárolták. Az asszonyoknak, ha kenyeret akartak 
sütni, meg kellett őrölniük a gabonát. Minden reggel 
nekiálltak, és az őrlőkövön (kézi, forgatós malomkő) három 
órán át dolgoztak, hogy családjuk részére lisztet őröljenek. 
A kenyér elkészítése kétféleképpen történhetett. Maga a 
dagasztás többórás folyamat volt, ilyenkor az általunk is 

ismert kenyér készült el. Ez szintén kemény fizikai munka 
volt. Emellett Jézus korában elterjedt volt a könnyebb 
készítésű lepénykenyér. Ilyenkor a lisztet összekeverték egy 
kis vízzel, kigyúrták, és valamilyen kemence falán 
megsütötték. 
 Milyen gyümölcsök jellemzik a bibliai tájakat? 
Gondoljunk egy mediterrán piacra, és láthatjuk! 
Természetesen akkor nem volt távolról érkező gyümölcs. 
Ezért képzeljük el, hogy ezen a piacon nincsen alma, körte, 
de ott vannak a citrusfélék, a gránátalma és a két 
legfontosabb, Jézus korabeli, jól préselhető és szállítható 
gyümölcs, a füge és a datolya. Ezen a piacon a szőlőt azért 
nem említem, mert arra nem mint gyümölcsre tekintettek, 
hanem elsősorban borkészítésre használták. 
  A füge az Ószövetségben többek között a jólét és a béke 
jelképe is volt. Miért alakulhatott ki ez a szimbolikus jelentése? 
A füge mellett még a szőlő volt az a gyümölcs, mely a békét 
jelképezte. Azért lehetett a jólét jelképe, mert a füge nem 
egy gyorsan termő növény. Az kellett ahhoz, hogy valaki 
fügét tudjon szedni, hogy a fügefáját hosszan nevelje. A 
füge mellett még a szőlő volt az a gyümölcs, mely a békét 
jelképezte. A füge a gyümölcsén túl azért is fontos, mert 
árnyékadó fa. Aki járt már a Szentföldön, az tudja, hogy 
milyen meleg van ott. A délebbi és középső részeken a 
kutak környékére is fügefákat ültettek. Ha valaki a fügefa 
alatt ült, akkor ő olyan értelemben is békességet lelt, hogy a 
déli, meleg időben megpihenhetett.  
 Jézus egyik példázatában terméketlen fügefáról beszélt. 
Botanikusként hogyan értelmezi ezt? 
A fügének van egy nagyon érdekes tulajdonsága: majdnem 
folyton termő fa. A kicsike, zöld, rügy nagyságú termések 
már ősszel megjelennek az ágakon. Ezek a termések a 
mediterrán országokban már késő tavasszal megérnek. 
Miközben az első gyümölcs megérik, már ott vannak 
mellettük az újabb terméskezdemények. Így az első tavaszi 
aratástól egészen ősz végéig lehet a fügét enni. Amikor 
Jézus arra utalt, hogy látott egy olyan fügefát, melyen 
semmiféle termést nem látott, akkor arra a fára tényleg azt 
mondhatjuk, hogy terméketlen. Ezt az őt hallgatók is 
tudták, így könnyen értették a példázatát. 
 A bűneset vonatkozásában mi sokszor almát említünk, de 
a kötetből kiderül, hogy Izrael környékén az alma nem volt honos 
fa… 
Sokszor az ismereteinket a középkori, reneszánsz és kicsit 
későbbi művészeti alkotásokból szerezzük. Ezek valóban 
kimagasló művek, ugyanakkor azok a festők a saját koruk 
tájaiba helyezték bele a bibliai történeteket. Így történt, 
hogy az alma a középkori művészeti alkotások által 
bevonult Ádám és Éva történetébe. A Biblia ugyanakkor 
semmi ilyesmit nem említ, csak azt, hogy ők egy olyan 
kertben voltak, ahol fák voltak. Az a nemes alma, melyet 
elődeink ábrázolnak, annak idején nem élt azon a vidéken, 
sőt még Jézus korában sem fogyasztották abban a 
formában. Az alma annak idején egy kicsi, fanyar, 
jelentéktelen gyümölcs volt, hegylábi területeken volt 
őshonos. Hogy milyen gyümölcs lehetett az, melyet Ádám 
és Éva megkóstolt? Több kutató fügefára gondol, vannak, 
akik a mediterrán vidékek szimbolikus fájára, a gránátalmára 
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gyanakszanak. Fontos azonban látnunk, hogy valamiért az 
Isten által ihletett próféták nem írták le pontosan, hogy 
milyen fáról is van itt szó. Amikor a bibliai szövegeket 
olvassuk, akkor jó, ha megvan bennünk az az alázat, hogy 
ne tegyünk olyat hozzá, amit nem tudunk onnan pontosan 
kiolvasni. 
 A kötetben ön számos talányra is adekvát választ nyújt, így 
többek között Jézus keresztfájára is kitér. 
Mivel a kereszt az egyik legfontosabb jelképünk, hiszen 
Krisztus megváltó áldozatára utal, ezért sokan azt 
gondolják, hogy a kereszt nemes fából készült. A kereszt 
azonban kivégzési eszköz volt. Olyan fára kell tehát 
gondolnunk, mely könnyen kezelhető, olcsó és könnyen 
beszerezhető. Ilyen fákat egyébként cölöpnek vagy 
gerendának használnak. A bibliakutatók nagy része úgy 
gondolja, hogy ez az aleppói fenyő lehetett. 
 A Biblia növényei könyvben ön több helyen is rámutat a 
világ, így a növények teremtettségére. Hogy viszonyul a Biblia a 
természethez? 
Isten nem csak teremtője, hanem gondviselője is ennek a 
világnak. Botanikusként különösen is látom, hogy 
hajlamosak vagyunk arra, hogy a Bibliát mint 
természetismereti forrást kezeljük. A Szentírás azonban 
nem az! A Bibliának nem központi üzenete a természet és 
ember viszonya, a könyvek könyve elsősorban Istenről szól! 
Ugyanakkor, mivel a Szentírás szerzői is a maguk 
környezetébe helyezték a történeteket, nagyon sok mindent 
megtudunk belőle a természetről. A mózesi törvényekben 
számos utalás található arra, hogy Isten nem csak teremtője, 
hanem gondviselője is ennek a világnak. Már ott is több 
olyan gondolat megjelenik, mely a természet védelmében 
szól. Ilyen például a hét nap, a föld ötvenévenkénti 
pihentetése vagy az, hogy a földek szélén nem szabadott 
leszedni a terményt, hogy az elesetteknek is legyen ételük. A 
Biblia rámutat, hogy a természetet is és a természetben élő 
embert és az állatvilágot is Isten gondviselése fogja át. 
 A kötet előszavában személyes hitéről is vall, ugyanakkor 
könyve tudományos munkának is minősül. Hogyan kapcsolódik 
össze tudomány és hit az ön életében? 
Sokan azt gondolják, hogy a hit és tudomány ugyanazt 
kutatja. Én vallom, hogy a hit sokkal tágabb perspektívából 
néz rá a világra, mint a tudomány, hiszen az utóbbi csupán 
arra utal, hogy hogyan tudjuk azt a világot megismerni, 
melyet Isten teremtett. Az Úr már a Biblia első lapjain utal 
arra, hogy a bűnbeesésnél Éva és Ádám nem a tudás fájáról 
evett, hanem a jó és a rossz tudásának a fájáról. Így Isten a 
tudást nem zárta el előlünk… A csodálatos világ 
megismeréséhez Isten engedi, hogy a tudást felhasználjuk. 
Ugyanakkor ennek vannak korlátai, például az élet 
eredetének kérdéséhez tudományosan nem jutottunk 
közelebb, attól Isten elzárta a választ. 
 Melyik a kedvenc bibliai növénye? 
Ez számomra olyan kérdés, mintha választanom kéne, hogy 
a négy gyermekem közül melyiket szeretem a legjobban… 
A gránátalma szépségét nagyon szeretem, de a Bibliában 
igazából nincs nagy szerepe. A Szentírásban az olajfa 
hangsúlyos. Jézus utolsó földi imája a Gecsemáné-kertben 
(arámi szó, jelentése „olajprés”) történt. Ott Jeruzsálemhez 
tartozó, nagy olajfaültetvények voltak. Amikor először 

jártam Izraelben, a túravezető először az Olajfák hegyére 
vitt fel minket, onnan láthattunk rá a városra. Ez – még ha 
az én hitem nem is helyhez kötött, hiszen Jézus a 
templomot magára építette fel és nem egy földi építményre 
– nagyon felkavaró élmény volt a számomra. Pál apostolnak 
van egy szép hasonlata (Róm 11,17–24): nála az olajfa a hit 
szimbólumaként jelenik meg. Itt a zsidó hit adja a 
gyökereket, melybe be vagyunk oltva, mint vad ág. Ha erre 
a hasonlatra gondolok, akkor hála van a szívemben, hogy 
én is beoltódhattam. Alázattal gondolok arra, hogy Istennek 
velünk is és a zsidó néppel is megvan a maga terve, és 
mindez így, mint egy élő olajfa kapcsolódik egybe. 

Galambos Ádám 

*** 
 

A BIBLIA 
 

A BIBLIA fa: virágzik és gyümölcsöt terem 

a legnagyobb szárazság idején is. 

A BIBLIA győztes: a legyőzötteket nem rabokká, 

hanem szabadokká teszi. 

A BIBLIA hajó: sohasem fut zátonyra, 

és utasait biztosan célba viszi. 

A BIBLIA tolmács, sok nyelven  

tolmácsolja Isten akaratát. 

A BIBLIA híd: a mulandóságból  

az örökkévalóságba vezet. 

A BIBLIA bíró: személyválogatás nélkül 

 igazságosan ítél. 

A BIBLIA világosság, 

 a legnagyobb sötétségen is áthatol. 

A BIBLIA az a könyv,  

amelynél jobbat nem lehet írni. 

A BIBLIA térkép: Isten országa  

megismerhető belőle. 

A BIBLIA útmutató: aki figyel rá, nem tévedhet el. 

A BIBLIA távcső: a messzi jövőbe lehet vele látni. 

A BIBLIA eke: már sok kemény  

szívet megmunkált. 

A BIBLIA az a fegyver, amellyel a bűn megölhető. 

A BIBLIA út: a Golgotán át a dicsőségbe vezet. 

A BIBLIA vonat: utasait a mennybe szállítja. 

A BIBLIA ellenőr: mindenkit figyelmeztet. 

A BIBLIA eredete és értéke is örök. 

A BIBLIA éltető víz, üdítő levegő. 

A BIBLIA nap: világít és melegít. 

A BIBLIA az enyém. A Tiéd is? 
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Szabadság? 
 

Most, a roppant nyárban feltűnt, hogy mennyire különbözik 
a pihenésnek vagy a szabadság eltöltésének a módja. Én 
magam csendpárti vagyok, de sosem foglalkoztatott 
különösebben, hogy sokan a szabadságnak nevezett időt 
(legyen az iskolai vakáció vagy munkahelyi szabadság) 
mekkora zajongással töltik. Lehet ezt bulizásnak is nevezni, 
de ennél sokkal többről van szó: mozgásról, sportolásról, 
mindenféle megfeszített, nagy munkát kívánó 
tevékenységről: aktív pihenésről. Sokan mondják nekem is, 
hogy egy-egy végigmozgott, komoly, szinte 
sportteljesítménnyel felérő szabadság után, még kellene 
nekik legalább egy hét, hogy kipihenjék magukat. Azt is 
tudom, hogy mozgás nélkül hamar elragad bennünket a 
tunyaság. Nos, igen, és a buli... Van már annak negyven éve 
is, hogy bemutatták a mozikban John Travolta 
főszereplésével a Szombat esti láz című filmet. A története 
egyszerű, egy fiatalember, aki festékboltban dolgozik, csakis 
és kizárólag a szombat esti diszkó bűvkörében él, mert 
kiváló táncos és szeret is táncolni. Az életének ritmusa tehát 
annyi, hogy a heti robot után, munkaruhájából kibújva, mint 
valami pillangó a bábból, szombat esténként csillogó 
fényárba veti magát. Így pihen? Vagy arra a vasárnap a 
megfelelő alkalom? A munka valami szükséges rossz? A 
hétvégi szórakozás más és magasabb rangú létminőség? 
Idézhetném Senecát is az antik világból, micsoda rémülettel 
ír a korabeli fürdők zajongásáról. Pedig! Pedig, ha ahhoz 
hasonlítjuk, hogy ezidőtájt hány és hány ember töltötte 
hétvégéjét tompa tétlenséggel, s legfeljebb akkor mozdult, 
ha videokazettát kellett cserélni, mert véget ért a film?! Vagy 
éppen hányan indultak neki hétvégén az 
„önkizsákmányolás”-nak, ahogy azt annak idején Csoóri 
Sándor aggódva megfigyelte? 
 De nem akarok filozofálgatni az úgynevezett 
életmód kérdéseiről és lehetőségeiről. Ha csendben 
pihenhetek, jót tesz, és éppen a csend teszi lehetővé, hogy 
halljam, miként beszél a csodálatos univerzum. S ha éppen 
hömpölygést látok valahol, és még az ablaküveg is rezeg a 
közeli diszkó tucc-tuccára, nem szaladok ki a világból. 
Csupán azért feszegetem mindezt, mert valójában most, a 
szabadságos időkben eszembe jutottak az aratók, a nyári 
melegben verítékezők, azok is, akik hivatásuk és munkájuk 
okán nem csatlakozhatnak a szabadságos sereghez, és azok 
is, akiknek nem áll módjukban kiszaladni a saját szűkebb 
környezetükből. Nem áll módjukban, éppenséggel nincs rá 
pénzük. Vagy éppenséggel nem engednek a mai civilizáció 
szabadság-kényszerének, annak a következményeiben 
egyelőre beláthatatlan késztetésnek, hogy szabadnak kell 
lennünk bármi áron, és mindig másképpen. A régiek tudták, 
még ha nem érveltek is mindig jól mellette: inkább 
boldognak kell lennünk, és bölcsnek. A szabadság nem 
erény. A bölcsesség erény, és ha lassabban is, mert 
megfontolás, tévedhetetlenül felismeri a jót, amit munkában 
és pihenésben, közösségben és magunkban, egyszóval 
mindig, amíg élünk, szem előtt kell tartanunk. Amíg élünk. 
Hogy megsejtsük: Istennél már el van készítve a 
hiánytalanul teljes élet. 

Bogárdi Szabó István püspök 

Nyári veszélyforrások:  
allergia és kevés alvás 

 

Az allergia vagy túlérzékenység olyan anyagra adott 
immunválasz, mely önmaga ártalmatlan, így az 
immunreakció eredményez kellemetlen tüneteket. A jól 
ismert szénanátha csak egy a sokféle allergiás megbetegedés 
közül. Az allergiás betegségeket négy típusba oszthatjuk. 
Tünetek csak az allergénnel való ismételt találkozás 
alkalmával alakulnak ki, mivel az immunrendszernek előbb 
érzékenyednie kell az allergén iránt. Ebből az is következik, 
hogy allergiás reakciót válthatnak ki olyan anyagok is, 
amelyekkel az ember már néhány alkalommal találkozott, és 
akkor semmi problémát nem okoztak. Az utóbbi 
évtizedekben jelentősen megemelkedett az allergiás 
megbetegedések száma, amit leginkább a javuló higiéniával 
lehet magyarázni. 
 Az allergia kezelésére számos gyógyszer van. A 
vény nélkül is elérhető antihisztaminok hatékonyan 
csökkentik az enyhe-középsúlyos tüneteket. A ma használt, 
úgynevezett második generációs szerek nagyon 
biztonságosak, mellékhatást alig okoznak. Legfeljebb enyhe 
álmosító hatással kell számolni. A közhiedelemmel 
ellentétben a kalcium nem rendelkezik allergia elleni hatással!!! 

*** 
 Az alvás a legjobb gyógyszer sok betegség esetében, 
állítják tudósok. Az alváshiány a modern kor két jelentős 
betegségének, a ráknak és a korai demenciának is növelheti 
az kialakulási esélyét. A modern életmód sok ember 
megfoszt a megfelelő alvástól, illetve a pihenéstől, helyette a 
késői elalvás, illetve a korai ébredés jellemző, ezek az évek 
során a memóra fokozatos romlásához, korai demenciához 
és a rák kockázatának növekedéséhez vezethetnek, a 
szervezet sejtrendszerének meghibásodása révén. Az 
alvászavar néhány évvel megelőzi az Alzheimer-kór 
kialakulását, ami segíthet a betegség korai felismerésben. Az 
alvás segíti a memória megőrzését, és az agysejtek 
működésének megtartását. 
 Hogyan alakul ki a demencia? Orvosi szempontból az 
Alzheimer-kór a legrosszabb típusú demencia, ami az 
agysejtekben a béta-amiloid néven ismert fehérjék 
halmozódása miatt alakul ki. A demencia olyan 
tünetegyüttes, ami károsan befolyásolja a memóriát, a napi 
tevékenységek teljesítményét, és a kommunikációs 
képességet is. Az Alzheimer-kór egyfajta demencia, mely 
idő múlásával folyamatosan rosszabbodik, és különösen 
érinti a memóriát. A toxikus fehérjék csak az agy bizonyos 
területein károsítják az agysejteket, ennek a jelenségnek az 
oka még nem teljesen tisztázott. A Kaliforniai Egyetem 
kutatói szerint az amiloid lerakódások az elülső lebeny 
központi területein koncentrálódnak, ami nem csak 
feledékenységet okoz, hanem a tanulási képességeket is 
rontja. A mélyalvás hiányában az agysejtek nem képesek 
regenerálódni, ami a toxikus plaque-k fokozott 
felhalmozódásához és a dementia kockázatának 
növekedéséhez vezethet.  

Dr. Taybani Jamal gondnok 
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Gy ü l e k e z e t i    K r ó n i k a 
 

A keresztség sákramentumában részesültek:  
 

Kiss Béla és Tóth Mariann leánya: Adrienn 
Pauló Péter és Lakatos Ibolya fia: Péter András 
Pap Imre és Balogh Izabella leánya: Zoé Amanda 
 

Felnőtt konfirmáció: 
Balogh Izabella 
 

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 

enyém vagy! Ne félj, mert megváltottalak, neveden 

szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled 

vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha 

tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget 

meg téged. Mert én, az Úr vagyok a te Istened.” 

(Ézsaiás 43,1−3)  
 

Gyülekezetünkben elhunytak és eltemettek: 
 

Oláh Dezsőné, született Szabó Lenke 66 évet élt 
asszonytestvérünk – Sarkad, Szalontai u. 22. sz. 
alatti lakos. Vigasztaló ige: 1Kor 13,13: „Most azért 
megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül 
pedig a legnagyobb a szeretet.” 
 

Dr. Szűcs Lajos 70 évet élt testvérünk – Budapest, 
Kapisztrán János u. 4/a. sz. alatti lakos, Molnár 
Mihály, egykori sarkad-belvárosi lelkipásztor veje. 
Vigasztaló ige: 1Kor 13,1−13: „Ha emberek vagy 
angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná 
lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha 
prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden 
bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, 
úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: 
semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem 
tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi 
hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem 
irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem 
viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed 
haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de 
együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, 
mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De 
legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken szólás: 
meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni. Mert töredékes 
az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig 
eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek 
voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint 
gyermek, úgy értettem, mint gyermek; amikor pedig férfivá 
lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által 
homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes 
az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is  

 
megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a 
szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”  
 

Pomucz Gábor 63 évet élt testvérünk – Sarkad, 
Balassi Bálint u. 15. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: 
Prédikátor 3,1−2.4: „Mindennek megszabott ideje van, 
megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje 
a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az 
ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. 
Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. 
Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak.” 

A Mindenható Isten enyhítse a gyászolók fájdalmát! 
 

*** 
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre 
eldöntötte szívében, ne kedvetlenül  

vagy kényszerűségből, mert  
a jókedvű adakozót szereti az Isten.”  

(2Korinthus 9,7) 
 

Kedves Testvéreink! 
A Magyarországi Református Egyházban mindenki 
egyháztagnak számít, akit a református egyház 
szertartása szerint megkereszteltek, valamint az a 
nagykorú keresztyén, aki magát reformátusnak vallja. 
Az egyháztagság ténylegesen akkor valósul meg, 
amikor valaki valamely konkrét gyülekezethez 
(egyházközséghez) csatlakozik, és annak tagjává lesz. 
 Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, 
konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezet 
istentiszteletein és az úrvacsorai közösségben részt 
vesz, és gyülekezete fenntartásához hozzájárul. Az 
ilyen gyülekezeti tagnak nagykorúsága elérésétől 
kezdődően választó joga van és választható az egyházi 
vagy gyülekezeti választások alkalmával. 
 A anyagyülekezetek önfenntartóak, sem az 
államtól sem a közegyháztól nem kapnak pénzt a 
működésükhöz. Az egyházfenntartói járulék 
befizetésével, adományozással és a templomi perselyes 
adakozással járulhatunk hozzá gyülekezetünk 
fenntartásához.  
 Presbitériumunk az évi egyházfenntartás 
összegét havi 1000 Ft-ban, éves szinten 12.000 Ft 
összegben határozta meg. Ez az összeg ajánlás, hiszen 
mindenkinek szíve és lehetősége szerint kell 
eldöntenie, mennyit áldoz gyülekezete működésére. 
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„Közeledjetek az Istenhez és Ö közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8) 
 

Gyülekezeti alkalmaink 
 

Reggeli áhítat: kedd és szerda reggel 7:30 − Gyülekezeti 

Terem 

Munkatársi Bibliaóra: csütörtök reggel 7:30 − 

Gyülekezeti Terem 

Imaközösség: kedd délután 5 óra − Klub Terem 

Nöszövetség: hónap első kedd du. 5 óra − Klub Terem 

Presbiteri Bibliaóra: hónap második kedd délután 5 

óra − Klub Terem  

Bibliaóra: szerda délután 5 óra − Gyülekezeti Terem 

Ifjúsági Bibliaóra: szombat du. 5 óra – Klub terem 

Istentisztelet: vasárnap délelőtt 10 óra − Belvárosi 

Református Templom 

Istentisztelet és Beszélgetös Bibliaóra felváltva 

vasárnap délután 4 óra – Gyülekezeti Terem 

Gyermek-istentisztelet: vasárnap de. 10 óra − 

Gyülekezeti Terem 

 

Istentisztelet Újszalontán: Református Templom 

 - Szeptember 2. vasárnap délután 14:30 
 - Október 14. vasárnap délután 14:30 

 - November 11. vasárnap délután 14:30 – Újbori 

úrvacsorás ünnepi istentisztelet 
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Újbori Úrvacsorás Istentisztelet 
2018. november 11. 

*** 
Bűnbánati alkalmak: 
2018. november 7-10. 

 

Hálaadó Istentisztelet 
 

Templomunk 150 éves újjáépítése alkalmából 
 

2018. november 4. - du. 3 óra 
 

Igét hirdet: 

Dr. Fekete Károly püspök 
 

Ünnepi műsor 
Fogadás 

Gyülekezeti és Intézményi 

Családi Nap 

2018. szeptember 22. 

 

 

„Uram, taníts minket imádkozni…” 

Kisköri presbiteri konferenciák az 

„imádság évében” 

a Békési Református Egyházmegyében 

2018. szept. 8. - Sarkad-Belváros 

mailto:sarkad-belvaros@reformatus.hu
http://www.reformatus-sarkadbelvaros.hu/
http://www.facebook.com/Sarkad-Belvárosi-Református-Egyházközség

