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Valami készülődik. Ez érződik a levegőben, a 
természetben. Még nem látni semmi változást, de az 
ember tudja, hogy a tavasz egy varázsütésre el fog érkezni. 
Ha körültekintünk, akkor azt a pillanatot éljük, melyet úgy 
tudunk frappánsan megfogalmazni, hogy a már igen, és 
még nem ideje ez. Minden készen áll arra, hogy jöjjön a 
tavasz, de még meg kell várni az Isten szavát: úgy legyen.  
 A böjt hasonló gondolatokkal fűszerezett időszak 
a keresztyénség, és ezen belül az egyes keresztyén ember 
életében is. Az évszázadok során sok dolog rárakódott 
erre a szóra, sőt napjainkra már a valódi jelentése is 
relativizálódni látszik. Ám a böjt mindig fontos szerepet 
töltött be az Istenben hívő ember számára. Legnagyobb 
példánk ebben Jézus, aki szolgálatát böjttel kezdte, és 
böjttel erősítette magát folyamatosan, hogy beteljesítse 
áldozatát. Ahhoz, hogy valamit igazán elérjünk ebben az 
életben, nekünk is lemondások egész sorát kell 
véghezvinnünk. A sportoló lemond a kötetlen időről, 
melyet mások természetes módon élnek meg, hogy a napi 
többórás edzés eredményeként eljusson egy 
világversenyre, és beteljesítse álmát: győztes legyen. A diák 
is lemond a szabadidejéről, hogy felkészülve egy 
dolgozatra, vagy egy vizsgára, kiváló eredményt érjen el. 
Felnőttként lemondunk a saját kényelmünkről, amikor 
munkát és családot vállalunk, amikor már nem 
önmagunkért, hanem másokért élünk. A lemondás 
természetes módon része az életünknek. A létfenntartó 
ösztönök közé tartozik, hogy az ember egy idő után az 
utódjáért, a következő nemzedékért van. Épp ezért oly 
veszélyes az a tendencia a világban, amely ennek 
ellenkezőjére vezeti a felnövekvő nemzedéket.  
 A böjti időszak tulajdonképp nem más, mint 
egyfajta magatartásforma felvétele. Fizikailag is megéljük, 
hogy elfordulunk önmagunktól, hogy jobban tudjunk az 
Istenre figyelni. Éreznünk kell ezt az ürességet. Ez nem 
jelent semmittevést, hanem aktivitásra szabadít fel. 
Jézusról is ezt mondja az ige: Megüresítette önmagát. Ez a 
megüresítés azonban nála nem öncélú volt, hanem mint 
minden, értünk történt. A megüresítés felszabadít. Aki 
senkinek és semminek nem szolgája, az tud igazán 
Istennek és Istennel élni. Ebben a szabadságban láthatjuk 
meg azt az igazságot, amit Jézus hordozott magában, és 
amelyet nekünk is kínál. 
 A nagyböjti időszak arról szól, amelyet Weöres 
Sándor így fogalmazott meg: „Alattad a föld, fölötted az ég, 
benned a létra.” A fent és a lent feszültségében élünk, és a 
böjt lehet az az összekötő kapocs, az a híd, mely segíthet 

megtalálni az utat lentről fölfelé. Krizosztomosz, a nagy 
egyházatya szerint: „Tele hassal nem lehet térdepelni.” 
Gondoljuk csak végig, hogy amíg a hasunk, vagy a 
szemünket betöltő virtuális valóság, vagy bármi más az 
istenünk, addig nem lesz fontos az az Isten, aki nem 
látható és tapintható. Nem véletlenül mondja Jézus 
boldognak azokat a lelki szegényeket, akik lelkileg 
megüresedtek, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, a 
békességre, akik ugyan mélységben vannak, de a 
magasságba vágyakoznak. „A böjt a test kiáltása Isten után, 
kiáltás a mélységből, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb 
sebzettségünkkel és beteljesületlenségünkkel találkozunk, és ahol 
engedjük mindezt Isten mélységeibe hullani. A magunk mélységében 
ugyanis Istennel találkozunk.”(Anselm Grün) Mindaddig, míg 
nem jutunk el erre a felismerésre, és nem értjük meg, hogy 
Isten betöltheti minden szükségünket, amíg nem 
szembesülünk azzal, hogy szükségünk van Rá, addig nem 
tudjuk megérteni, miért fontos a böjt. Nem lehetséges úgy 
Istennel kapcsolatban lenni, és abban növekedni, ha bármi 
más közénk áll, és nem szentelünk kellő figyelmet az 
Úrnak. Péter oly bátran, szinte vakmerően lépett ki a 
hajóból, mikor elindult a vízen Jézus felé. Ám féltávnál 
levette tekintetét Mesteréről, és azonnal süllyedni kezdett. 
Csak akkor menekült meg, amikor Jézushoz kiálltott 
segítségért. Nekünk van szükségünk a böjtre, hogy egyre 
jobban odafigyeljünk az Istenre.  
 Keresztyénekként tudjuk, hogy valami készülődik 
az Istennél is. Emberileg nézve ugyan igen sok idő telt el 
azóta, hogy mindez megígértetett, de ez mit sem von le 
abból, hogy ez az igazság. A hosszú tél után jön az Isten 
tavasza, az örök megújulás, amelyre minden vár ebben a 
teremtett világban. Miként talál ránk? Mennyire leszünk 
felkészültek? Milyen erős lesz a hitünk? Böjtben keressük 
ezekre a kérdésekre a választ! Ám az nem mindegy, 
milyen arcot vágunk eközben, hiszen lehet zúgolódva, 
elégedetlenkedve, dicsekedve farizeusi képmutató módon, 
de lehet nyugodtan, kiegyensúlyozottan szinte 
mosolyogva, ahogyan Jézus is tette. „A mosoly mindenható, 
világteremtő, lélekébresztő hatalom, ha mögötte feláldozott élet, 
szeretetből véghezvitt szolgálat, egyszóval élet-böjt van. Mosolyog a 
Nap, mert életet teremt, a tavasz, az ifjúság, mert diadalmas ígéret; 
mosolyog a gyermekét tápláló anya és a csatába induló hős. Azt 
hiszem: Isten is mosolygott, amikor a világot teremtette. Isten 
mosolya a karácsonyi csillag és a húsvét csókja a Golgota 
keresztjén. Azért hát: orcánkat mossuk meg, fejünket kenjük meg 
olajjal, öltözzünk ünneplő ruhába, mintha menyegzői lakomára 
készülnénk s mosolyogva vigyük végbe az élet-böjt nagy szertartását: 
magunk megáldoztatását, ezt az egyetlen teremtő szolgálatot.” 
(Ravasz László) 

Koncz Zsolt lelkipásztor  
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A 2016-os esztendő gyülekezetünk életében 
 

 Az elmúlt év különleges helyet foglal el 

egyházközségünk történetében, hiszen az a munka, 

mely 2013-ban megkezdődött mind a gyülekezet, mind 

az általa fenntartott intézményekben megmutatta 

értelmét és eredményét. Az ember legtöbbször 

látványos eredményeket szeret elérni, mely kivívja egy 

nagyobb közösség elismerését, de a valós eredmények 

kevésbé látványosak, sokkal inkább elengedhetetlenül 

szükségesek a mindennapi életfeltételek 

megteremtéséhez és szilárd biztosításához.  

 Célunk továbbra is a bizalom megteremtése és 

fenntartása. Ez igen nehéz feladat ebben a 

gyülekezetben, de meg kell mutatnunk, hogy a 

becsületes és hűséges szolgálatnak van értelme és 

eredménye. Tesszük ezt annak fényében, mely a 2016-

os évünket meghatározta, mind a „mélységek”, mind a 

„magasságok” tükrében: Deus semper maior! Isten 

mindig nagyobb volt, mint a mi félelmeink, 

aggodalmaink a sok rosszindulat és emberi intrika 

között, melyek hegyekként tornyosultak előttünk. 

Megmutatta, hogy ne az előttünk álló „hegyre” 

tekintsünk pusztán, hanem lássuk meg a mögöttünk 

lévő Istent. Azt az Istent, aki lehetővé tette a gyermek 

táborok, a közös kirándulások, a templomi koncertek, 

az önkéntes szolgálatok, a csoportos beszélgetések és a 

Belvárosi Esték feledhetetlen pillanatait és maradandó 

tanúságait. Ennek a közösségnek küldetése van e város 

lakói felé: lehet másként élni az életet. Nem egyedül, 

kiábrándultságban, hanem a reménység Istenének 

közelségében, aki újra és újra kijelenti magát 

mindannyiunk számára. Nekünk „csak” meghallanunk 

kell az Ő szavát, mely szól a hirdetett és az írott Igéből. 

 Gyülekezetünk számára legfontosabb épület - a 

sarkadiak büszkesége -, a kilenctornyú templom. Óriási 

terhet ró a gyülekezet számára az épületet fenntartása, 

újítsa. Mégis, amit tudunk, megteszünk, és bízunk 

abban, hogy a jövőben több lehetőség adódik. Az 

elmúlt évben a templom minden padoszlopának első hat 

padsorába új ülésfűtés lett kiépítve. A régebben 

beszerelt, meghibásodásra különösen alkalmas 

rendszert ugyanis meg kellett szüntetni biztonsági 

okokból.  

 A templom és a gyülekezeti terem számára két 

nagyobb adományozás történt gyülekezetünk gondnoka 

részéről, aki két új hímzett bársony terítőgarnitúrát 

ajánlott fel a gyülekezet számára, Isten dicsőségére.  

 A gyülekezetünk kántora és testvére, mivel 

mindketten jól bánnak a fával, bibliatartót 

adományoztak az Úrasztalára és a szószékre, továbbá 

kicserélték a régi, szuvas fa részeket, melyek így már 

nem fertőzik tovább a szószéket.  

 A parókia épületére fordítottuk a legkevesebb 

költséget, de elengedhetetlen volt a régi rossz nagykapu 

és kiskapu kicserélése a Veress Sándor utca felőli 

bejáratnál, illetve a csatorna vízelvezetése, hogy a 

csapadék ne folyjon újra az épület alá.  

 A Nyugdíjasház épületének korszerűsítése 

szintén nagy anyagi terhet ró a gyülekezetre. Elkészült a 

lift. Az udvari kiülők megújultak. A hivatali helyiségek 

kivételével a földszinten mindenhol műanyag ablakok 

találhatóak, továbbá csatornatakarításra is sor került. Az 

intézménnyel karöltve távfelügyeletes riasztó- és 

kamerarendszer lett kiépítve a lopások és betörések 

elkerülése érdekében. Ezek a fejlesztések jelentősen 

javították az itt élők biztonság- és konfortérzetét.  

A Református Szociális Gondozási Központ 

tetemes adósságát a Magyar Államkincstár felé a 

fenntartó 2016 tavaszán visszafizette, köszönhetően a 

szigorú és előrelátó gazdálkodásnak. Az intézményt és 

annak fenntartóját megkárosító személyek ellen 

továbbra is büntető per van folymatban.  

Az intézmény két járásban, négy területen 

végez szociális ellátást: idősek nappali klubja, házi 

segítségnyújtás, szociális étkeztetés és támogató 

szolgálat.  
 

Események 
 

 2016. január 17−24: Ökumenikus imahét.  

 2016. március 4: a Sarkadi Baptista Gyülekezet 

imaházában az újteleki gyülekezettel és a baptista 

gyülekezettel közösen világimanapi istentiszteleten 

vehettünk részt, melyben aktív szerepet vállalt 

Nőszövetségünk is. A kubai nőkért imádkoztunk.  

 Virágvasárnap az elmúlt évekhez hasonlóan 

Zenés Istentiszteleten vehettünk részt délután 3 órától. 

Tokai Ágnes felejthetetlen énekhangjával telt meg a 

lelkünk. Közreműködtek még: Tokai Erzsébet, aki 

orgonán kísérte testvérét, illetve Péntek Gergely 

kántorunk orgonadarabokkal örvendeztetett meg 

bennünket. Az alkalom után szeretetvendégségre került 

sor.  

 Nagycsütörtökön, az előző évhez hasonlóan 

Jézus utolsó vacsorájára, és az úrvacsora 

szereztetésének napjára emlékezve úrvacsorás 

istentisztelet volt gyülekezetünkben.  

 Nagypéntek estéjén passiós istentiszteletet 

tartottunk, mely alkalmon az evangélium beszámolóját 

követve mentünk végig Jézus szenvedéstörténetén.  

 Április 9-én Békésen másodszor rendezték meg 

az ifjúsági és konfirmandus-találkozót. Több fiatallal 

vehettünk részt ezen az értékes napon.  

 2016. április 26-án a Békéscsabai Ref. 

Gyülekezetben megrendezett, szeretetvendégséggel 

egybekötött missziói esten voltunk.  

 2016. április 27-én Andelic Jonathán tartott 

koncertet a mezőberényi gyülekezetben.  

 Május 7-én közös gyülekezeti és intézményi 

kirándulás keretében meglátogattuk a szépen felújított 

Gyulai Almásy kastélyt.  

 Május 8-án gyülekezetünkben anyák napi 

ünnepi istentiszteletet tartottunk, ahol gyermekeink 

szolgáltak.  
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 A pünkösd gyülekezetünkben a konfirmáció 

alkalma is. 5 ifjú és két felnőtt testvérünk készült fel 

erre az alkalomra, és tett fogadalmat a gyülekezet előtt. 

A fiatalok közül 4-en azóta az ifjúsági csoportunk 

tagjai. Az ifjúsági csoportunk így 10 főre gyarapodott 

az előző évek munkája által. Ebben az évben jelenleg 

négy konfirmandus készül, hogy jövőre konfirmációi 

vizsgát tegyen.  

 Május 20-án gyülekezetünk és intézményünk 

ismét csatlakozott a Szeretethídhoz, melyet évről évre a 

Magyar Református Szeretetszolgálat hirdet meg. A 

parókia Béke sétány felőli kerítését festettük le, 

valamint a Nyugdíjasházunk kiülőit újítottuk fel.  

 Május 21-én vendégül láthattuk 

gyülekezetünkben a Belvárosi Esték rendezvény-

sorozatunk keretében Dr. Tőkéczki László történészt, az 

ELTE Művelődéstörténeti tanszékének tanszékvezető 

docensét és a Dunamelléki Református Egyházkerület 

főgondnokát. Előadása megerősítette református és 

magyar identitásunkat.  

 Május 28-án a Presbiteri Szövetség Megyei 

szervezete presbiteri, gyülekezeti csendesnapot 

szervezett, melynek a Kötegyáni Református 

Gyülekezet adott helyet. A téma az egyház diakóniai 

szolgálata volt.  

 Június 11-13: 9 fiatallal és 2 felnőtt segítővel 

együtt a Zempléni középhegység Háromhuta nevű 

település-együttesén táboroztunk. A szállásunk Óhután 

volt. Itt kovácsolódott erősebb közösséggé ifjúságunk.  

 Június 24-én Debrecenben tartotta a Tiszántúli 

Református Egyházkerület Nőszövetségi 

Konferenciáját. Nőszövetségi tagokkal és érdeklődő 

asszonytestvéreinkkel vettünk részt. Jubileumi 

emléklapot kapott a 20 éves nőszövetségünk.  

 Az előző évek sikeres Angol-Magyar 

Bibliatábora ebben az évben is megrendezésre került 

július közepén. Három angol és négy magyar érkezett 

közénk, és egy héten át együtt voltak gyermekeinkkel. 

30 gyermek és fiatal vett részt gyülekezetünkből.  

 Szeptember 4-én A Belvárosi Esték 

rendezvény-sorozat keretében gyülekezetünkben 

fogadhattuk a 2012-es Csillag Születik győztesét, 

Mészáros János Elek magánénekest, aki csodálatos 

hangjával, és mély református hitével vallott Istenről.  

 Szeptember 11-én gyülekezeti és intézményi 

kirándulást szerveztünk Gödöllőre, ahol megtekintettük 

a híres Királyi Kastélyt, majd ebéd után ellátogattunk a 

helyi református gyülekezetbe, ahol az egyházközség 

gondnoka adott tájékoztatást a gyülekezet múltjáról és 

jelenéről.  

 Október 1-én került sor a IV. Békés Bánáti 

Találkozóra Aradon.  

 2016. október 22-én Egyházmegyei presbiteri 

konferencia és gyülekezeti csendes nap volt 

Békéscsabán. Címe: Presbiteri küldetés a Reformáció 

szellemiségében.  

 Reformációi Hangverseny volt 

gyülekezetünkben 2016. október 30. vasárnap du. 3 

órakor. Közreműködött a Kónya Sándor Kamarakórus, 

valamint a Gyulai úti Általános Iskola gyermek-kórusa. 

Az alkalom után szeretetvendégségre került sor.  

 Reformáció estéjén (október 31.) már második 

alkalommal tartottunk énekes könyörgést, melyet 

hagyományteremtő céllal indítottunk egy éve.  

 November utolsó vasárnapján, örök élet 

vasárnapján megemlékeztünk az elmúlt évben elment 

halottainkról, és erre az alkalomra meghívtuk gyászoló 

testvéreinket is.  

 Az adventi istentiszteleteken együtt készítettük 

magunkat karácsony ünnepére, az Úr érkezésére. 

Gyülekezetünk adventi koszorúját az ifjúsági csoport 

készítette. A négy vasárnapon generációk szolgáltak 

közöttünk, majd meggyújtották a gyertyákat.  

 2013-ban indítottuk útjára az adventi 

orgonahangverseny-sorozatunkat. Célunk az volt és az 

ma is, hogy a karácsonyi készülődés közepette, advent 

harmadik vasárnapján megálljunk és elcsendesedjünk. 

2016. december 11-én közreműködött Sárosi Dániel 

debreceni tanár és orgonaművész. A koncert után 

szeretetvendégségre került sor, valamint a minden 

évben bővülő adventi jótékonysági vásárra.  

 Karácsony szentestén, ahogy az előző években 

is hittanos és gyülekezetünkhöz kötődő gyermekeink, 

illetve a már konfirmált ifjaink ajándékoztak meg 

bennünket csilingelő hangokkal és csodás 

bizonyságtételekkel: versekkel, énekekkel, 

betlehemessel.  

 Alkalmaink azt szolgálják, ami e 

gyülekezetnek, mint minden gyülekezetnek a célja kell, 

hogy legyen: elvinni az evangéliumot, hirdetni azt 

mindenki számára, hogy minél többen találjanak 

Krisztusra, hogy minél többen boldogok és szabadok 

legyenek.  

 Gyülekezeti életünk elválaszthatatlan az 

egyházközség fenntartásában működő Nyugdíjasház és 

a Református Szociális Gondozási Központ életétől. A 

rendezvényeken résztvevő testvéreink szorosan 

kötődnek ezekhez az intézményekhez. Így rendszeresen 

találkozhattunk 2016-ben is a Nappali Klub 

rendezvényein, mint például a közös névnapokon, a 

farsangon, a hagyományőrző disznótoros ebéden, 

irodalmi témájú napokon, a nőnapon, anyák napján, a 

Teremtés hetén, szalonnasütéseken, römi-partikon, 

idősek világnapján, karácsonyi ünnepségen stb.  

 Nyugdíjasházi lakóinkat külön felköszöntjük 

név- és születésnapjukon, illetve megajándékoztuk őket 

Mikuláskor és Krisztus születésének az ünnepén.  

 Egyházközségünk részt vesz a városi 

rendezvényeken, a nemzeti és állami ünnepeken, sőt az 

előző évhez hasonlóan az idén is a templomból indult a 

március 15-i megemlékezés, ünnepi istentisztelettel. 

Továbbá rendszeresen megjelenik egyházközségünk a 

helyi médiában (Sarkad Tv és Újság) és a megújult, 

rendszeresen frissített saját honlapján: 

www.reformatus-sarkadbelvaros.hu 
 

http://www.reformatus-sarkadbelvaros.hu/
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Istentiszteleti alkalmak 
 

 Vasárnap délelőtt 10 órától istentiszteletet a 

templomban. 

 Vasárnap délután 4 órakor felváltva 

istentisztelet vagy beszélgetős biblióra a gyülekezeti 

teremben. 

 Minden hónap első vasárnap délután 14:30-kor 

Istentisztelet Újszalontán.  

 Imaközösség kedd délután a gyülekezeti 

teremben.  

 Nőszövetség a hónap első kedd délutánján. 

 Presbiteri bibliaóra havonta egy alkalommal. 

 Bibliaóra szerdán délután van a gyülekezeti 

teremben. 

 Reggeli áhítat kedd és szerda reggel fél 8-tól a 

gyülekezeti teremben. 

 Munkatársi bibliaóra csütörtök reggel a 

gyülekezeti teremben. 

 Ünnepi úrvacsorás istentiszteletek, sátoros 

ünnepek alkalmával (karácsony, húsvét, pünkösd), 

továbbá böjtben, nagycsütörtökön, illetve újkenyéri és 

újbori hálaadás. Minden úrvacsoraosztást megelőz egy 

négy napból álló bűnbánati hét.  

 Ünnepi istentiszteletek, melyek nem esnek 

vasárnapra, illetve nem járnak munkaszüneti nappal: 

szenteste, nagypéntek, áldozócsütörtök, reformáció 

emléknapja: ünnepi istentisztelet, míg nagypéntek 

estéjén passiót, reformáció estéjén pedig énekes 

könyörgést tartunk.   
 

Gyermek- és ifjúsági munka, vallásoktatás 
 

 Vallásoktatás a gyülekezet területén fekvő 1. 

számú helyi általános iskolában, továbbá a Kossuth 

utcai, a Szalontai úti és a Vasút utcai óvodákban van. 

Hitoktatónk: Péntekné Bódi Ágota az első félévben 

végezte ezt a szolgálatot, mivel utána szülési 

szabdságra ment. Isten áldja közöttünk végzett 

áldozatos munkáját! 

 Vasárnap délelőtt gyermek-istentisztelet. 

 A konfirmációi oktatás jelenleg egy évben: 7. 

osztályos korban történik. A Megtaláltuk a Messiást c. 

könyv tematikája és egy általunk készített rövid 

összefoglaló alapján haladunk. 2016 őszén 4 fiatal 

kezdte meg a konfirmációi oktatást, melyet pénteki 

napokon tartunk. A konfirmációra való felkészülés 

része a vasárnapi istentiszteletek látogatása.  

 Ifjúsági bibliaórát szombat délutánonként 

tartunk, melyet az elmúlt évek konfirmandusai 

rendszeresen látogatnak. Istennek hála értük! 

Koncz Zsolt lelkipásztor 

Deus semper maior! 
 
 

Ökumenikus imahét 
 
A protestáns egyházak számára különösen jelentős a 
2017-es év, hiszen 500 éve indult el az a megújító, 
átalakító folyamat, amelyet Reformációnak nevezünk. 
Európa kultúrtörténetét látva megállapíthatjuk, hogy a 
Wittenbergből kiinduló szellemi és lelki áramlat 
megtermékenyítő hatással volt az élet szinte minden 
területére, de sajnos voltak torzulásai is. A kereszténység 
akkor halad a jó úton, ha nem csak a történelemből akar 
tanulni, hanem a Biblia üzenete alapján tájékozódik. A 
Biblia az az erőforrás és útbaigazítás, amely a jó úton 
tartja Európa keresztény szellemiségét és kultúráját.  
 Ezévi imahetünkön Isten népe, mint a hazafelé, a 
mennyei otthon felé tartó egyház kapott erőt, biztatást, 
bátorítást és reményt erre az utazásra! Így értelmezhettük 
az imahét nyolc napjának apostoli tanácsait (2Kor 5,14–
20): 1. nap: Egy meghalt mindenkiért; 2. nap: Többé ne 
önmaguknak éljenek; 3. nap: Ne csak test szerint 
tekintsünk egymásra; 4. nap: Minden régi elmúlt; 5. nap: 
Minden újjá lett; 6. nap: Isten megbékéltetett önmagával; 
7. nap: A békéltetés szolgálata; 8. nap: Megbékélés 
Istennel. Ezek a tanácsok az egyház népéhez szólnak az 
összetartás, az együtt haladás, az együtt gondolkodás 
érdekében. Az igehirdetésekben így szólalt meg a fő 
üzenet: Krisztus szeretete sürget minket: az Istennel való 
rendezett kapcsolatra, békére. Az, hogy Isten Krisztusban 
megbékéltette önmagával a világot, a legfontosabb ok az 
ünneplésre valamennyi ökumenikus istentiszteleten.  
 Krisztus szeretete imádságra késztet minket, de 
ugyanakkor arra is, hogy az imádságon túl tegyünk is a 
keresztények egységéért. Szükségünk van Isten 
szeretetének ajándékára, mint ami az életünk forrására, 
mely táplálja a világ felé mutatott közös tanúságtételünket: 
„…hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te Atyám, énbennem, 
és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, 
hogy te küldtél el engem.” (Jn 17,21)  
 A világnak szüksége van a megbékélés követeire, 
akik ledöntik az elválasztó korlátokat, hidakat építenek, 
békét teremtenek Jézus Krisztus nevében. Isten Szentlelke 
mutassa meg nekünk is ezt az utat, hogy Krisztus 
szeretete arra indítson mindannyiunkat, hogy megbékélt 
életet éljünk Istennel és az emberekkel.  
 

* * * 
 

A sarkadi keresztyén felekezetek az imahét perselyes 

adományait hagyományosan egy nemes cél 

támogatására ajánlják fel. 2017-ben a Belvárosi 

Református Gyülekezet kezdeményezésére a 

Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványt segítettük. 

2017. február 9-én 100.000 Ft-ot adott át Koncz Zsolt 

református lelkész és dr. Taybani Jamal gondnok az 

alapítvány kuratóriumának elnökének, dr. Abdulrahman 

Abdulrab Mohamed főorvos úrnak. Isten áldása kísérje 

a koraszülött-mentőautó mielőbbi szolgálatba állítását!  
KVK 
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Jubileumi emlékév 
 

Ünnepi istentisztelettel nyitotta meg a Magyar Református 
Egyház a Reformáció emlékévét 2017. január 31-én a 
debreceni Nagytemplomban. A Reformáció 500 éves 
jubileumára való méltó emlékezés mellett, a magyar 
reformátusság ebben az évben ünnepli megalakulásának 
450. évfordulóját is, hiszen az 1567-es debreceni 
alkotmányozó zsinat ekkor fogadta el a II. Helvét 
Hitvallást. Ezen a megemlékezésen gyülekezetünkből tíz 
fő vett részt.  
 Jó hangulatban érkeztünk Debrecenbe, ahol 
számos programot szerveztek az ünnepi alkalomra. A 
főtéren felállított műsorsátorban a Reformációval 
kapcsolatos plakátokat, kiadványokat tekinthettünk meg. 
Nem mindennapi volt az, hogy a Németországi 
Protestáns Egyház reformációs kamionjában sétálhattunk 
végig, és a német nyelvet értők kiadványokat, 
hangzóanyagokat is vihettek magukkal.  
 Felemelő érzés volt délután két órakor belépni a 
zsúfolásig megtelt Nagytemplomba. Az ünnepség a 
meghívottak és a szolgálatban résztvevők bevonulásával, 
majd Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület 
püspökének igei köszöntésével kezdődött. Felejthetetlen 
és magával ragadó volt, amikor a gyülekezet 
kezdőénekként, a 90. zsoltár 1. versét fennhangon énekelte 
„Tebenned bíztunk, eleitől fogva…”  
 Az elhangzó imádságok és könyörgések után, az 
igét hirdette és magyarázta a Jelenések könyve 22,7.12.17.20. 
versei alapján Szabó István dunamelléki püspök, a Zsinat 
lelkészi elnöke. Igehirdetésében elhangzott, hogy a 
Reformáció az egyház legnagyobb titka. Jézus Krisztus 
ígérete: „eljövök hamar...” nemcsak ígéret, hanem hitvallás 
is. Az egyénekben és a közösségekben is el kellett 
kezdődnie a Reformációnak, ami az Istenhez való 
odafordulást jelenti. Hálásak lehetünk Istennek minden 
olyan ajándékáért, melyeket a Reformáció gyümölcseként 
kaphattunk: a hit megtartó erejét, az egymásért vállalt 
felelősség tudatát, a megbékélést és a Krisztus áldozatába 
vetett feltétel nélküli hitünket, hiszen üdvösségünk 
egyedül Krisztusban van elrejtve. Ez a Reformáció 
lényege.  
 Sohasem volt könnyű keresztyénnek lenni, de ma 
az a mi felelősségünk, hogy itt és most meghalljuk, 
szívünkkel igaznak tartsuk, szánkkal pedig így 
válaszoljunk Krisztus ígéretére: „jövel, Uram jövel!” A 
kezdetek óta ez az egyetlen reménysége az embernek, 
hogy Ő eljön, és új életre szül minket, mi pedig ragaszkodjunk 
Krisztushoz. A Reformációt ma is naponta meg kellene 
élnünk gyülekezeteinkben épp úgy, mint családunk 
körében. Képesek vagyunk erre? Ehhez csak engedni kell, 
hogy Isten végezze el bennünk azt a munkát, amely által a 
mi életünkben is elkezdődhet a megújulás.  
 Dr. Fekete Károly ünnepi beszédében 
hangsúlyozta, hogy a reformáció a 16. században induló 
vallási, társadalmi, politikai mozgalom, mely a katolikus 
egyházat és annak kizárólagosságát kritizálta, bibliai 
alapokon nyugvó hitújítást hirdetett, továbbá gazdasági 

változást is kínált az új eszmék iránt fogékonyaknak. 
Fokozódott a katolikus egyház pazarlásának, működési 
hibáinak bírálata. Luther Márton az általa megfogalmazott 
95 tételben hívta fel a figyelmet ezekre a hibákra, 
különösen bírálva a bűnök pénzzel való megváltását. Az 
egyház megjobbításának szándékát nyílt támadásként 
értették, és a pápa kiátkozta. Ám ő semmit nem engedett 
azokból a felismerésekből, melyekre a Szentírás vezette. 
Tanai ma is élnek és hatnak.  
 Kálvin János is elindított egy új, független vallási 
mozgalmat. A keresztyénségnek így alakult ki ama nagy 
ága, melyet ma protestantizmusnak nevezünk. A 
reformáció irányzatainak szétválása vezetett az egyes 
protestáns felekezetek kialakulásához és megerősödéséhez 
(evangélikusok vagy lutheránusok és a reformátusok vagy 
kálvinisták). A Lutheri tanok Magyarországon is 
elterjedtek, azonban igen hamar ismertté váltak Kálvin 
nézetei is, aki hitt a predestinációban, hogy az emberi 
megváltás eleve elrendeltetett.  
 A Magyar Református Egyház Debrecenben 
született meg, melyet a református magyarok 
központjaként ma is „kálvinista Róma” néven 
emlegetünk. Az 1567-es debreceni alkotmányozó zsinaton 
a Tiszántúl 17 egyházmegyéje csatlakozott a reformáció 
helvét, vagyis svájci irányához. 
 Reformátusnak lenni sosem jelenheti azt, hogy 
elkülönülve éljünk a világkeresztyénségtől. Az egyház 
egyetemessége pedig azt jelenti, hogy mindig Krisztus 
testének a tagjaként tekintünk magunkra, mondta 
köszöntőjében a Református Egyházak Világközösségének 
alelnöke, Bas Plaisier. Reformátusként tudatosítanunk kell 
magunkban, hogy közös történetünk, közös hitvallásaink 
és sajátos lelki jegyeink is vannak, amelyek összekötnek 
minket a világkeresztyénségen belül, és az egymás iránti 
felelősségvállalásra indítanak.  
 Soltész Miklós egyházi ügyekért is felelős 
államtitkár kiemelte a keresztyén egység előmozdításának 
fontosságát a társadalom újraevangelizálásának érdekében. 
A felekezetek évszázadok alatt egymás ellen elkövetett 
bűnei okozta sebek gyógyulnak, és ma mindannyiunk 
kötelessége, hogy hitünket és az egyházaink üzenetét a 
társadalom szolgálatába állítsuk, és az embereknek 
továbbadjuk.  
 Papp László a város polgármestere az egyház 
város- és a város egyházépítő szerepéről beszélt. A 
kálvinizmus és Debrecen története évszázadokra 
egybeforrt, hiszen a cívisváros polgárai nem városfalakat 
emeltek, hanem megépítették az „ország iskoláját”, illetve 
prédikátorról, templomról és tanítókról gondoskotnak.  
 Az ünnepi istentiszteleten a külföldi 
testvéregyházak képviselői, továbbá a Magyar Református 
Egyház részegyházainak vezetői végezték az imádság, az 
igeolvasás és az áldáskérés szolgálatát, valamint a 
Debreceni Református Kollégium Kántusa is 
közreműködött. 
 Lelkileg feltöltődve, hitben megerősödve, a 
Himnusz eléneklésével méltón zárta be az ünneplő 
gyülekezet a jubileumi emlékév református nyitányát. 

Szabó Béláné 
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 Női reformátorok  
 

Katharina Schütz Zell  
 (1497−1562) 

 
Katharina Schütz 1497-ben született Strassburgban. 

Szülei nagy hangsúlyt fektettek a taníttatására, 

folyékonyan írt és olvasott németül és értett latinul. Már 

a reformációt megelőzően is foglalkoztatták komoly 

teológiai kérdések és kritikusan tekintett a középkori 

egyház ellentmondásos gyakorlataira. Nem csoda, hogy 

fogékony volt Luther Márton tanítására, amivel 

Matthias Zellnek, Strassburg lutheri elveket valló 

lelkipásztorának köszönhetően már 1518-tól 

megismerkedett. A lelkész és az éles eszű fiatal lány 

kapcsolata hamar elmélyült. Össze is házasodtak, ami 

közfelháborodást váltott ki, hiszen az ő esetük volt az 

első példa arra, hogy egy pap megnősüljön. Házasságuk 

a kölcsönös megbecsülésen és a férfi-női 

egyenrangúságon alapult. Ez teljesen 

elképzelhetetlennek tűnt egy olyan korban, ahol a 

társadalom egy jó feleségtől azt várta el, hogy csendben 

maradjon és alázatos legyen, függetlenségre pedig csak 

akkor tehetett szert, ha megözvegyült. 

 Katharinát éppen egyedi írásai és személyes 

hite miatt tartják számon. Nyitott volt kora szellemi 

áramlataira, ez tükröződött cselekedeteiben és írásaiban 

egyaránt. Tisztában volt azzal is, hogy nőként ilyen erős 

személyiségjegyekkel és egyedi nézetekkel veszélybe is 

kerülhet. „Mit tehetek, vagy mit érhetek el én szegény 

nőként, akinek – sokak szerint – inkább a betegeket 

kellene gondoznom… Meggyőződésem, hogy ha 

mindenben egyetértenék a papokkal, akkor engem 

neveznének a legkegyesebb nőnek Németországban. 

Mivel azonban nem értek egyet velük, arrogánsnak és 

önhittnek neveznek.” 

 Katharina sokat írt, melyek közül röpiratai és 

levelei a legismertebbek. A reformáció korában kedvelt 

volt ez a műfaj, hiszen gyorsan tudtak széles 

közönséget elérni. Sokan kritizálták őt emiatt, de 

mindig emlékeztette ellenfeleit, hogy sosem mulasztotta 

el kötelességét feleségként, hiszen mindenben a férje 

mellett állt. Tisztában volt saját érdemeivel és nem félt 

őket megmutatni. „Emiatt hívott az én kegyes férjem 

engem mindig az ő káplánjának, noha soha nem álltam 

a szószéken – ez nem szerepelt a kötelességeim 

sorában.”  

 Katharina tapasztalatai nem a reformáció 

korabeli nők átlagos életét tükrözték. Munkássága 

szokatlannak és átlagon felülinek számított. Az 

asszonyoknak ebben az időszakban a társadalom által 

előírt szabályokhoz kellett alakalmazkodniuk és ez 

nagyban behatárolta az életüket. Ő azonban átlépte 

ezeket a korlátokat, hogy véleményét a nyilvánosság elé 

tárja. Nem kellett azonban erősen fenyegető 

ellenállással szembenéznie, hiszen férje mindenben 

támogatta és a családi házukban gyakran időző 

reformátorok is előszeretettel meghallgatták 

gondolatait, miután a vacsorát tálalta. Hangja egészen 

Luther Mártonig elért, aki első írásának másolatát 

nemcsak megkapta, de maga is nagyon elégedett volt 

vele. Később személyesen is találkoztak egymással.  

 Férje halála után el kellett hagynia a parókiát. 

Egyedül maradt öregségére, hiszen gyermekei nagyon 

korán meghaltak. Maga mellé vette sérült unokaöccsét, 

akiről haláláig gondoskodott. 1555-ben beköltöztek a 

város idősek otthonába, ahol besegített a többi elesett 

ember gondozásába is, míg ereje engedte. Itt hunyt el 

1562 szeptemberében, s férje és gyermekei mellé 

helyezték örök nyugalomra „az egyház anyját”, azaz a 

„mater ecclesiae”-t, ahogyan Luther Márton hívta. 
 

Marie Dentiére 
(1490−1561) 

 
A franciaországi Tournaiban született. Kifejezetten 

református teológusnő, írónő, a reformáció első női 

historikusa. Azért küzdött, hogy a nőket egyenrangú 

emberként, és prédikátorként ismerjék el. 

Gondolkodásával jóval előtte járt korának. Kálvin szóba 

sem akart vele állni, s megnehezítette életét Genfben. 

Ám ő sem volt könnyű természet, igen kritikus 

alkatával. 

 Hosszabb időn át egy női Augustinus-kolostor 

főapácája volt a mai Belgiumban. „Csak álszentség, 

lelki sivárság és kényszer uralkodott ott. Menekültem 

innen.” Luther tanaihoz vonzódott, ezért 1524-ben 

elhagyta a kolostort, és Strassburgba ment, ahol egy 

lelkésszel házasodott össze. Együtt Svájcba mentek, 

ahol férje református lelkészi állást kapott, de 1533-ban 

meghalt. Az özvegy később újraházasodott Antoine 

Froment lelkésszel, aki Kálvin miatt nem szolgálhatott 

Genfben, viszont ott éltek. Farel Kálvinhoz írt róluk 

levelet: a férj ivásnak adta a fejét, amin „nem 

csodálkozom, mert Marie teljesen uralkodik fölötte.”  

 Nem volt elég neki a lelkészfeleség szolgálati 

köre, önállóságra törekedett. Három terjedelmes írás 

maradt utána. Az egyik 1536-ból, Háború Genf 

városáért és felszabadításáért. Ez hűen mutatja be és 

jegyzi fel az eseményeket egy genfi polgár szájába adva 

azokat. 1539-ből származik az Asszonyok védelmére írt 

írat, illetve valamivel később született az a levél, mely 

összefoglalja egy Tournaiban élő keresztyén asszony 

szavai által a törökök, zsidók, hitetlenek, a hamis 

keresztyének és az újrakeresztelkedők ellen vallott 

nézeteit.  

 Írásaival a francia nyelvű reformáció első női 

alakja, védelmezője, terjesztője. Majdhogynem 

feminista alaphangja van írásainak, a lázadó, kritikus nő 

szólal meg bennünk. A navarrai királynő gyermekének 

még héber grammatikát is összeállított. Az Isten 
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Igéjének hirdetése elől senki nem térhet ki, sem nő, sem 

férfi: „Azt, amit Isten nektek adott, és amit nekünk, 

asszonyoknak kijelentett, egyikünk sem rejtheti el, s nem 

áshatja el a földbe.” 

 Katalógusba szedte a Biblia jelentős nőalakjait, 

melyek közül a samáriai asszony (Jn 4) volt a 

példaképe: „Volt nagyobb prédikátornő, mint a 

samáriai asszony? Aki bátor volt, hogy hirdesse Jézust 

és az Ő Igéjét?” Minden keresztyén egyenlő az Úr 

előtt: „Azt kérdezem tehát, hogy Jézus nem ugyanúgy 

halt meg a szegény tudatlanokért és együgyűekért, mint 

a borotváltakért, a tonzúrásokért vagy ékkővel díszített 

püspöksüvegesekért? Avagy két evangélium lenne? Egy 

a férfiaknak és egy másik a nőknek? – márpedig 

mindnyájan egyformák vagyunk Jézus Krisztusban, 

benne nincs férfi és nő, szolga, sem szabad.” 

 A nagy reformátoroknál nem talált 

meghallgatásra, kivétel 1561-ben, amikor is Kálvin 

egyik prédikációja elé ő írhatta meg az előszót. 

Megélhetését abból biztosította, hogy panziót hozott 

létre Genfben lányok oktatására, a református oktatási 

ideál visszaigazolására.  

 2002-ben a genfi reformációi emlékművére 

egyedüli nőként az ő nevét is felvésték.  
 

Olympia Fulvia Morata 
(1526/7−1555) 

 

Apja tanár volt, és ő ismertette meg Kálvin tanaival. A 

kis Olympia már a családi otthonban az anyatejjel 

szívta magába a zene szeretetét és ismeretét, s művészi 

érzéke hamarosan fejlődésnek indult. Kálvinista voltuk 

miatt hamar el kellett hagyniuk Ferrarat. 

Száműzetésben éltek 7 éven át Vicenzaban és 

Velencében. Vicenzaban Zwingli, Melanchthon és 

Erasmus műveiről recenziókat terjesztett. Kálvin 

Institutio-ját felvette tantervébe, de eltávolították az 

oktatásból. Ferrara hercegnője, Renée támogatta ugyan, 

ám katolikus férje miatt ezt megszakította. Itáliában 

egyre nőtt a vallási intolerancia a protestánsokkal 

szemben, így inkább a vallási iratok felé fordult, s nem 

csak a múzsáira összpontosított. Örült annak, hogy 

elhagyhatta a ferrarai udvart, mert „ha ott maradok, 

üdvösségemért nem tehettem volna szinte semmit, nem 

lett volna módom a két testámentum iratait olvasni és 

megismerni.”  Megrendítette a kegyes protestáns 

laikus prédikátor: Fanino halála, akit az inkvizíció 

előbb börtönbe vetett, majd mivel nem adta fel 

protestáns hitét, 1550-ben halálra ítélt, megölték, 

holttestét elégették és a hamvait a Pó folyóba szórták. 

Férjével, Andrea Gründler filozófus-orvossal azonban 

továbbra is meggyőződéses protestánsok maradtak. 

Hamarosan mindent elveszítettek kálvinista hitük miatt, 

és vallási migránsok lettek, akik Németországba, a 

reformáció földje felé vették az irányt, amelyben nagy 

szerepet játszott férjének onnani származása is. 

Férjének professzori állást kínáltak Linzben, de 

Olympia ezt írta: „Tudnotok kell, hogy Krisztus ügye 

mellett állunk teljes szívvel, s ezt nem áruljuk el 

semmiért.” Első menekülésük pénz, ruha nélkül, 

alsóneműben és mezítláb történt. A megalázó 

megpróbáltatásban már ezt mondta: Nincs tovább, 

feladom. Majd mégis ezzel folytatta: „Uram, ha azt 

akarod, hogy éljek, végy engem angyalaid védő 

szányaira, s ők emeljenek fel, mert nem bírom tovább.” 

És lett tovább.  

 Augsburgban hatalmas könyvtárra talált a 

Hörmann-házban, amely nagy örömmel töltötte el. 

Izgatott lendülettel tanulmányozta a reformátorok 

iratait. A könyvtári nyugalom azonban csak rövid ideig 

tartott, mert tovább kellett menniük megélhetési 

okokból. Schweinfurt nyugtalan városa következett, 

ahol a vallásháborúk miatt állandó csapatátvonulások 

voltak. 1554. június 12-ről 13-ra a frankok megszállták 

és felgyújtották a várost, így másodszor is menekülniük 

kellett az életükért.  

 Így kerültek kerülő utakon a reformátusság 

pfalzi fellegvárába, Heidelbergbe, ahol férje professzor, 

ő pedig a klasszikus irodalom tanára lett, s 

privátdocensként az ókori filozófusokról tartott 

csodálatot keltő előadásokat. Lefordította olasz nyelvre 

Luther Nagy Katekizmusát, továbbá a zsoltárok jelentős 

részét. Verseiben, leveleiben (melynek szinte a 

megszállottja volt) az új korszakról írt: a reformációról. 

„Döntsétek el, mi a jobb, emberek haragját vagy Isten 

haragját vonni magatokra.” 

 Ez a protestáns asszony, ha tovább élhetett 

volna (29 évesen tuberkulózisban meghalt), akkor 

miden bizonnyal ő lett volna Németország első 

egyetemi professzornője Heidelbergben. (Felhasznált 

irodalom: www.frauen-und-reformation.de; Dr. Békefy 

Lajos: „Erős” nők a hitújítás idején)  KVK 

 

Túrmezei Erzsébet: A Birodalmam 
 

Lélek, én lelkem, hogyha ismernélek! 
Ha bejárhatnám a határidat! 

- Neki indulok s olyan szövevényes... 
a folyamain nincsenek hidak. - 

Ha ismernélek, s tudnám, mihez kezdjek! 
Mélységeidből titkok integetnek. 

 

Lélek, én lelkem, mért vagy nyughatatlan? 
Megfélemlítőn zúgsz, morajlasz folyvást. 

S én idegenül önbirodalmamban, 
remegve tartom kezemben a kormányt. 

Koldus királyod, mit tegyek veled? 
Merre keressek segítő kezet? 

 

Lélek, én lelkem, hol van az a Mester, 
Ki téged ismer, minden titkodat? 

Aki zúgó folyamaidon által 
hidat fénylő szivárványból vonat... 

Ó, jöjjön, akár zúgó harsonával, 
akár simogatóan, csendesen: 

én koronámat lábához teszem. 

http://www.frauen-und-reformation.de/
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Templomba hív a harang! 
 

Textus: „Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek 
mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is.” 
(Jeremiás 32,39) 
 „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az 
Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, 
amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan 
imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha 
kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok 
utánam. Megengedem majd, hogy megtaláljatok – így szól az Úr –, 
és jóra fordítom sorsotokat.” (Jeremiás 29,11−14a) 
 

Kedves Testvéreim!  
„Olyan bonyolult vagyok és olyan mély 
Csak én vagyok nekem a nagy regény, 
És csúszok bele a sok hiányba 
De mehetek bármely irányba 
 

És nem horkol velem százöt kiló 
(De leszólít folyton minden tahó) 
Ha sírok az esőben titokban, 
Még olyanom sincs, akivel megosszam 
 

Csak azért vagyok, hogy nekem legyen jó 
És az boldogít, ami nekem való 
Tangózhatok a tilosban 
És nem érdekel, hogy mindenki szembe rohan 
 

Olyan jó... 
Egyedül - egyedül élek a világban, erre vágytam 
Egyedül - én nem bajlódok a babákkal meg a családdal 
Egyedül - illetve hárman a magánnyal meg a kutyámmal 
Egyedül...” 
(Honeybeast: Egyedül) 
 

 Ez a mai népszerű dal tökéletesen bemutatja 
számunkra, milyen a trendi életvitel a 21. században. 
Egyedül lenni, illetve a magánnyal, legfeljebb egy kutyával 
élni. Tanulni, dolgozni és elérni minden álmunkat, melyek 
anyagiak és egzisztenciálisak. Szórakozni, utazni és 
felelősség nélkül, egy másik emberre való felelősség nélkül 
élni és élvezni az életet. Minél jobban és minél tovább, 
hiszen azért azt tudjuk, hogy öregszünk és igazából ez a 
földi szépség és élvezethajhászat mulandó. Nagyon is, 
ezért férjen bele minél több minden. Az elején csodálatos 
az ilyen életfolytatás, de mi lesz később 10, 20, 30, 40 év 
múlva, amikor az ember már nem olyan szép és trendi és 
láthatóan megjelennek az idő múlásának nyomai? A dal 
így folytatódik: 
„Ha öreg leszek meglesz mindenem 
De nem fogja meg a ráncos kezem 
Van iPhone-om meg trendi iPhone-tokom 
De nem lesz unokapuszi a májfoltokon 
 

És nem érdekel, hogy nekem legyen jó 
És nem boldogít, ami nekem való 
És nem szambázom a tilosban 
És nincs mellettem senki, és nincs aki szembe rohan  
Nem is jó...” 

 Nem jó egyedül lenni, s ez bizony nem csak egy 
bölcs, emberi tapasztalatokon alapuló mondás, hanem 
Isten igéje, melyet Teremtőnk mondott még az emberi 
életfolytatás legelején. Az Isten olyan szépen 
megteremtett mindent, melyben csak gyönyörködni 
lehetett: a napot, a csillagokat, a földet, a természetet, s 
abban a növényeket és az állatokat, s végül az embert. 
Minden olyan szép és tökéletes volt. Adott neki hatalmat 
és feladatot is: uralkodjon azon, amit Isten adott, vagyis 
mai szóval élve, tökéletes egzisztenciális biztonsággal 
rendelkezett. Erre vágyunk mi is. De valami hiányzott: a 
hozzáillő segítőtárs, ezért az Úr megformálta azt, aki 
csontjából való csont, és testéből való test, akiért a férfi 
elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, mint 
senki máshoz, akivel lesznek ketten egy testté. 
 A magyar nyelv olyan szépen fejezi ki a házasság 
lényegét, amikor azt mondja, hogy az, két ember 
egybekelése. Ez az az egység, mely néhány vagy már sok 
éve létrejött közöttetek, amely megpecsételődött 
házasságkötésetek napján, amikor gyűrűt húztatok egymás 
újjára, hogy bárki láthassa ti már elköteleztétek valaki 
mellett magatokat, amikor igent mondtatok egymásra, a 
múltatokra, az adott első közös pillanatra, melytől kezdve 
már közös tervekkel, célokkal együtt fogtok előre haladni. 
A felolvasott prófétai ige sem szól másról, mint valamiféle 
különleges egységről: az egy szívről és egy útról.  
 Egy. Milyen kicsinek, erőtlennek tűnik ez a szó, ha 
csak így magában áll, és nem mondunk hozzá semmit. De 
még a számtanban is ezzel kezdődik minden. Ám, ha 
tovább megyünk, akkor be kell látnunk, hogy az egy 
valahogyan mindig valamiféle többletet jelent, hiszen 
jelenti a sokból az egy felé törekvést, a szétszórtságból a 
rendezettség állapotába való igyekvést, a nyugtalanságból 
a nyugalom szigetére való megérkezést. Az egy tehát 
mindig valaminek az összefoglalása, összefűzése, ezért 
beszélhetünk egységről, egyenlőségről, egyetértésről.  
 A házasság is valami hasonló összekötést, 
egybefűzést jelent. Először nem is külsőleg, hanem 
inkább belsőleg. A szerelem, a szeretet először nem a 
kezeket köti össze, hanem a szíveket, mondja bárki is az 
ellenkezőjét. Ha ez az egybekötés a szívek között nincs 
meg, akkor a kezek sem bírják sokáig egymást tartani. 
Minden a szívben indul el, ezért is beszél az ige először az 
egy szívről. Mert valóban egy szívet kell elnyerni ahhoz, 
hogy az ember egy másik emberrel harmonikus 
kapcsolatot tudjon kiépíteni. Még a költő, Reményik Sándor 
is azt írja: „S bizony, ha két szív egy ütemre dobban az egy 
ütemben ott dobbanok én.” S ő nem beszél másról, mint az 
Istenről. Ő kötötte össze a ti életeteket, és vele a 
szíveteket, hogy az most már ne csupán két egyedülálló 
szív legyen, hanem egy szív.  
 A Házasság hete rendezvény-sorozatnak minden 
évben van egy pár-arca, akik elénk állítják az ő 
házasságukat. Nem példának, hanem inkább megmutatva 
örömeiket, bánataikat, azt hogyan maradtak meg azon a 
közös úton, – mindennek ellenére – melyet egykor együtt 
kezdtek el a házasságkötés napján. Ez a házaspár pedig 
mindig kiválaszt egy mottót, mely rájuk nézve különösen 
is jellemző. 2017-ben Madarász Isti filmrendező és felesége 
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Kerekes Mónika szerkesztő a „Veled kiteljesedve” kifejezést 
választotta, mely rájuk mint házastársakra jellemző. Saját 
elmondásuk alapján ők nem úgy élték meg a 
házasságkötést, melyben eltűnt a te és az én, hanem úgy, 
hogy ebből lett a mi, melyben épp úgy benne van az én és 
a te, csak épp ezek alakulnak, csiszolódnak, vagyis 
kiteljesednek a másik által. Többek lettek egymás által. Ez 
az, amit Pál apostol így ír a Filippi levélben: „tegyétek örömömet 
teljessé azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen 
bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.” Wass Albert 
pedig így fogalmazta meg az Ember az országút szélén című 
könyvében „... az ember önmagában képtelen arra, hogy 
maradandóvá tegye az élet szépségeit... Legalább két ember együttes 
érzése kell ahhoz, hogy a szép, szép legyen, s az öröm, öröm.” Ezt 
jelenti tehát az egy szív.  
 A házasságben nem mondunk le saját magunkról, 
terveinkről, elképzeléseinkről, hanem megosztjuk azokat a 
másikkal és kitaláljuk, hogy azokat, mi módon valósítjuk 
meg együtt. A házasság nem pusztán tárgyalások, 
egyeztetések alapján felépülő közösség és kapcsolat, 
hiszen az egy szív, és az egy út nem valamelyiktek 
megcsorbítását jelenti. Az út képe alapján a házasság az, 
amikor két ember megfogja egymás kezét, és elindul ezen 
a közös, egy úton. Ugyanarra tartunk, egy irányba nézünk, 
a szívünkben ugyanaz a szeretet van egymás iránt, és 
boldog reménységgel tekintünk a jövő felé. Továbbra is 
két emberről van szó, akik különálló 
személyiségek, külön érzésekkel, 
gondolatvilággal. Különböző lehet az 
érdeklődésünk, a tehetségünk bizonyos dolgok 
iránt. Különböző módon láthatjuk ugyanazt a 
dolgot, de nem ez köt össze bennünket, 
hanem az, hogy egy úton megyünk tovább, 
egybeforrt szívvel és sorssal.  
 Ám ez az állapot nem tartható fenn sokáig, ha 
csak két ember akaratán és érzelmein nyugszik. A 
rózsaszín köd hamar eloszlik, s már nem látjuk olyan 
tökéletesnek a másikat. Sőt, épp az ellenkezője lesz 
erősebb: a másik számos vagy épp számtalan 
tökéletlensége és hibája. Mi kell ahhoz, hogy az egy szív, 
és az egy út egy életen át tartható legyen? Mi kell ahhoz, 
hogy két ember: egy férfi és egy nő valóban 
megmaradhasson az egy úton, nem szakadva el egymástól, 
és nem keresve más utakat, más lehetőségeket?  
 Az, hogy az egy Istenben bízzanak, és képesek 
legyenek Hozzá fordulni segítségért. Az ige ezt így fejezte 
ki: „engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg 
utódaiknak is.” Vagyis az Isten-félelem, a hit az, amely 
megtarthatja egymás mellett a házastársakat. Amint egy az 
út, és egy a szív, úgy egy az Isten is, és éppen az Istennek 
ez a volta az, amelyről példát vehetünk akkor, mikor 
önmagunkat megosztjuk a másikkal: a férjünkkel, a 
feleségünkkel. Keresztyénekként azt valljuk, hogy hiszünk 
a Szentháromság egy igaz és örök Istenben, aki épp a 
Szentháromságban mutatja meg nekünk, hogy mi az igazi 
alapja ennek az egységnek, az egy-létnek. Ez pedig a 
szeretet.  
 Az a szeretet, amelyet Isten él meg önmagában, s 
amely összekapcsolja a Szentháromság személyeit. Egy 

festő egyszer úgy festette meg a Szentháromság Istent, 
hogy egy asztalnál ül az Atya, a Fiú és a Szentlélek és 
vacsoráznak, s az asztalon ott van a kenyér és a bor, az 
úrvacsora jegyei, Krisztus áldozatának jelképei. Valami 
ilyesmit jelent, egymást szeretni, hogy egy asztalnál ülök a 
másikkal, s az asztalon ott van a közös áldozathozatal, és 
az alázat, mint a szeretet tápláléka, hiszen az 
asztalközösség szeretetközösséget is jelent.  
 Kedves Házaspárok! Ti, akik most úgy 
döntöttetek, hogy ezen az Istentiszteleten Isten 
megerősítő áldását kéritek házas életetekre, évekkel ezelőtt 
döntöttetek a másik mellett: szíveteket Isten fonta egybe, 
hogy elindulhassatok az egy úton. Ő azóta is terelget 
benneteket, magatok tudjátok leginkább felidézni, hogy 
hol szelíden, hol erőteljesebben, de mindig a ti 
érdeketekben cselekedve. Most itt álltok egy eddig 
szokatlan és új helyzetben, hogy egy gyülekezet előtt újra 
megerősítsétek elköteleződéseteket. Ki-ki visszagondol a 
nagy napra, az azt megelőző készülődésre, vagy épp az 
első, a következő gyermek születésére, nevelésére, egy-egy 
újrakezdésre munkahelyen, településen. Felidézitek 
magatokban azt a közös utat, melyet végigjártatok: hogyan 
lettetek egymás alkotórészei, mennyi közös feladatotok 
volt, hogyan vált az ifjonti lángoló boldogság, 
szeretetteljes, meleg otthonná, családdá. Egymás szemébe 
nézve csak ti látjátok a másikat igazán, ti ismeritek őt, 

mint más senki, csak az Isten.  
 Isten azt ígéri minden 
hozzáfordulónak, hogy az élete nem céltalan, 
mert neki terve van vele, s ez a terv jó, és 
reménnyel teli, nekünk és utódainknak is. 
Igazából erre vágyakozunk, ezért kérjük Isten 
jelenvalóságát az életünkben. Legyen 
reményteli a közös jövő, melyet egykor a 

házasságkötésünk napján megkezdtünk, majd ezt 
kiterjesztjük a számunkra legfontosabbakra: a 
gyermekeinkre és az unokáinkra. Szeretnénk meglátni, 
hogy az ő életük is kiteljesedik egy másik ember: a férje, a 
felesége oldalán. S akkor azt érezzük, hogy jól éltünk, jó 
volt ezt a közös utat végigjárni, s amíg az Isten engedi, 
együtt folytatjuk tovább. Erre a folytatásra kérjük az Ő 
áldását, hiszen reménységünk van erre. Mindegy mennyi 
idő áll előttünk, szükségünk van Isten áldására, gondviselő 
jelenlétére, hogy Ő tartson egybe a szeretet legyőzhetetlen 
erejével. Így lett és lesz jó dolgunk nekünk és utódainknak 
is. Kérjük ezt együtt az ének parafrázisával: 

„Keresünk Urunk, minket te is keress; 
Szeretünk, tudod, ó, hát te is szeress! 
Tedd egy szívvé szívünket szíveddel,  
Ejts rabul minket hívó szemeddel. 

Vonj, hogy atyádhoz általad mehessünk, 
Élj bennünk, benned hogy mi is élhessünk! 

Ó, Urunk, tőled hová mehetnénk? 
Elvesznénk, tiéd ha nem lehetnénk.”  

(RÉ 321,7) 
Ámen 

Koncz Zsolt és Koncz-Vágási Katalin 
páros prédikációja az áldáskérő istentiszteleten 
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Az igazság szabaddá tesz 
 

Ezzel a címmel tartotta meg 2017. február 25-én Eperjes 
Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a 
Halhatatlanok Társulatának örökös tagja előadását a Belvárosi 
Esték c. egyházközségi rendezvény-sorozatunk keretein belül. 
Ezen a délutánon szinte teljesen megtelt a gyülekezeti termünk. 
 Eperjes Károly ars poeticaja: „Az igazat mond, ne csak 
a valódit”, melyet egyaránt vall színművészként, és hitvalló 
katolikus keresztényként. Előadásának beszédes részét 
élvezetes módon ötvözte színészi és előadói képességével, olykor 
nem fukarkodva a humorral, így téve szemléletessé az általa 
legfontosabbnak tartott mondanivalót. Az elmondottak egész 
tartalmát átszőtte a valódi, a klasszikus értékekhez való szoros 
és meggyőződéses kötődése, továbbá katolikus hitéhez való 
hűsége és szeretete.   
 Napjainkban az a szomorú trend, hogy minden téren 
át akarják írni a klasszikus értékeket mondván, hogy azokat a 
mai fiatal generáció már nem érti, ezért inkább lealacsonyítják a 
tudatlanság szintjére. Ezt elutasítva, erős hangsúllyal 
fogalmazta meg a helyes irányt, mely szerint a dolog 
ellenkezőjét kell képviselnünk: a tudatlanságból kell felemelni a 
klasszikus és állandó értékekhez a mai, és a következő 
generációkat. Ebben nagy szerepet kell vállalnunk! Nem 
mindegy, merre van az ember lelki és szellemi parabola 
antennája fordítva, és mit akarunk azzal fogni. Isten az 
embernek szabadságot adott abban is, hogy merre fordítsuk a 
vevőkészülékeinket. Mi döntünk arról, hogy a trendi, vagy  az 
isteni értékek mellett tesszük le voksunkat, de nem 
felejtkezhetünk meg arról sem, hogy a normalitás mindig fájt az 
abnormálisnak! Ez ma kivált az életünk részévé vált.  
 Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn című versét 
idézte az előadó, mely szerint a régebbi nemzedék még dalolt, ha 
a keresztre nézett. Ez volt az istentörvényű lét, melyet Európa 
mindinkább felcserélt az öntörvényű léttel. Az istentörvényű lét 
egyetemes lét, az öntörvényű lét pedig az egoizmus. Eperjes 
Károly meggyőződéssel vallja, hogy minden „izmusnak” a 
gyökere az egoizmus. A napjainkban terjedő legveszélyesebb 
irányzat a relativizmus, amely azt hangsúlyozza (hazudja), 
hogy mindenkinek igaza van. De milyen mérték alapján? 
Szemléletes, humoros elemekkel, mégis komolyan hívta fel a mai 
névleges keresztyén élet veszélyére a figyelmet, ha csak 
vasárnap, vagy még akkor sem akarunk keresztények  lenni; ha 
a keresztyénségünk abban merül ki, hogy megvalljuk vallási 
hovatartozásunkat, de vasárnap inkább shoppingolni 
szeretnénk, sem mint az Isten házába menni, az nem ér semmit. 
Véleménye szerint nincs sem liberális, sem nacionalista 
keresztyénség.  
 A Biblia egyik ismert történetét, a tékozló fiú esetét is 
felvázolta egy mai helyzetképpel. A hirtelen jött jólét és a 
korlátok nélküli szabadság vágya eluralkodik az emberen és 
minden lehetőséget kihasználva teszi magát tönkre, 
belehajszolva az anyagiak megszerzésébe és annak felélésébe.  
Az ember ezáltal tönkreteszi magát és sok esetben másokat is. 
Így juthatunk el ahhoz az öntörvényű „való világhoz”, amelyet 
a saját törvényeinkkel hoztunk létre, de ez felemészti egész 
emberi mivoltunkat. Az Isten adta törvényekről, melyet Mózes 
két kőtáblán kapott meg, - előadónk kifejtette -, hogy ha azokat 
igazán értenénk és betartanánk, akkor csodálatosan működne 

ez a világ. Az első kőtábla négy parancsolata Isten és az ember 
helyes viszonyát határozza meg, de ha csak ezeket tarjuk meg, 
akkor abból könnyen vallási fanatizmus válhat. A második 
táblán az emberek egymáshoz való viszonyának igényével lép 
fel az Isten törvénye. Ha csak ezeket tartjuk be, és nélkülözzük 
az első négyet, akkor a túlhajtott humanizmus veszélye áll 
fenn. A kettő egymás nélkül nem megy, és a sorrend sem 
fordítható meg! 
 Eperjes Károly komoly problémának nevezte azt az 
európai tendenciát, hogy rohamosan fogy a népesség. A jó 
érthetőség kedvéért, egy találó hasonlattal szemléltette az okát: 
Európa minden tekintetben önmagát akarja kielégíteni. Az 
öntörvényű viselkedésnek azonban el kell szenvednünk a 
következményeit. Többször idézte Pilinszky János 
Sztavroginról szóló versét, mint útmutatást: 

„Nem gondoltak a rózsakertre, 
és elkövették, amit nem szabad. 

 
 

Ezentúl üldözöttek lesznek 
és magányosak, mint egy lepkegyűjtő. 

Üveg alá kerűlnek valahányan. 
 
 

Üveg alatt, tűhegyre szúrva 
ragyog, ragyog a lepketábor. 

Önök ragyognak, uraim. 
 
 

Félek. Kérem a köpenyem.” 
 

 Az Istentől való elszakadás állapotába a saját maga 
alkotta törvények juttatták az embert, de Istennél van 
kegyelem, így Jézus Krisztuson át visszatalálhatunk 
Teremtőnkhöz - vallotta Eperjes Károly -, ezáltal is reményt 
adva mindannyiunknak.  
 Az előadás során a művész úr több ízben utalt a 
magyar nyelv szépségére és gazdagságára. Egy jelenlevő 
kérdésére: Hogyan állapítható ez meg? kifejtette, hogy 
nyelvészetileg bizonyított tény, hogy a haladás kifejezésére a 
magyar nyelvben található meg a legtöbb alapszó (36), míg a 
latin nyelvek állnak a második helyen, 28 alapszóval. Többek 
között ez az oka annak, hogy idegen nyelvről mindent szépen és 
érthetően le lehet fordítani magyar nyelvre, mely fordított 
esetben már nem mindig mondható el.  
 Koncz Zsolt lelkipásztor megköszönte Eperjes Károly 
őszinte és megszólító előadását, illetve háláját fejezte ki a 
színművész úrnak, hogy számos tennivalója ellenére, hiszen ő 
rendezte Schiller: Ármány és szerelem c. darabját a Békéscsabai 
Jókai Színházban, melynek díszbemutatója épp aznapra esett, 
eljött közénk. 
 Városunk alpolgármestere, Mester Judit Ibolya is 
köszöntötte az előadót, valamint méltatta a Belvárosi 
Református Egyház és Sarkad város vezetői között fennálló jó 
kapcsolatot. Mindkét részről helyi sajátosságokkal 
ajándékozták meg a színművész urat. 
 Hagyományainknak megfelelően szeretetvendégséggel 
zárult a délután. Kötetlenül beszélgethettek a jelenlévők 
egymással a finom sütemények és tea fogyasztása közben, 
értékelve az elhangzottakat.  
 Hiszem, hogy nem csak számomra, hanem többünknek 
is előadásában, tartalmában sem szokványos alkalom volt ez, 
melyről senki sem távozott úgy, ahogy érkezett, ha jó irányba 
fordította az antennáját.          Péntek István 
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A tél beköszönte új szépségeket hoz a szürke őszi napok 
után. Az idei télen nem volt ugyan fehér karácsonyunk, 
csak a január hozta meg a téli örömöket és gondokat. A 
gyerekeknek főleg örömöket, mert a hó, a jég jó alkalom a 
téli sportok, játékok gyakorlására. Mi felnőttek is szívesen 
emlékezünk vissza téli, gyermekkori örömeinkre, de 
számunkra már gondokat is jelent: hólapátolás, 
jégmentesítés, megnövekedett fűtésszámlák. A havas táj 
szépsége, a zúzmaracsipkés fák csodája azonban feledteti 
velünk a gondokat. A tél másik öröme a disznótor is 
mindig kellemes hangulatot hoz a családi, baráti 
közösségekbe.  
 A Református Szociális Gondozási Központ 
nappali ellátásának a disznótoros ebéd az egyik 
legnépszerűbb programja. Széthulló világunkban biztos 
sziget ez a közösség, mert ez a sok embert megmozgató 
esemény által még szorosabbra fűződnek az emberi 
kapcsolatok. Az idén is sokan kivették a részüket a közös 
munkából, már az előző napon is. Jó csapatépítő 
programnak bizonyult a leveszöldség előkészítése, ahol a 
klubtagok munka közben történeteket meséltek, 
felidézvén a gyermekkoruk vidám eseményeit, amikor ott 
lábatlankodtak a felnőttek között. A jókedv folytatódott 
másnap is. Az ebéd készítésénél is érezhető volt a 
vidámság, az összetartás öröme. A finom illatok 
becsalogatták a vendégeket és hamarosan megtelt a 
klubterem.  
 Az eseményt tiszteletes úr nyitotta meg egy igével, 
és a megjelentek köszöntése után köszönetet mondott 
mindazoknak, akik az ebéd elkészítésénél segédkeztek. A 
szót intézményvezető asszony vette át, aki köszöntőjében 
üdvözölte a megjelent városi vezetőket. A jelen lévő 
polgármester úr a tőle megszokott kedvességgel köszönte 
meg a meghívást, és az alkalomhoz illően saját 
gyerekkorából idézett fel régi disznótoros történeteket. A 
közös ima után elkezdődött az ebéd felszolgálása. Igazi 
disznótoros étel került az asztalokra: levesben főtt 
zöldségek és orja, hurka, kolbász, hagymás burgonya, 
savanyú káposzta és sütemény. A jó ebédhez jó nóta is 
szólt, és ebéd után a klubtagok bebizonyították, hogy teli 
gyomorral is tudják ropni a táncot.  
 A közös éneklések, az elmúlt idők vidám 
történeteinek mesélése, a mókázások, az együtt megélt 
események alkalmat teremtettek a közösség összetartó 
erejének még szorosabbá tételére. A hagyományok 
megtartása, a szeretet és egymás megbecsülése nagy érték, 
igazi kincs, melyet közösségünk tagjai együtt birtokolnak, 
együtt élvezhetnek. Az összetartás menedéket nyújt a 
hétköznapok gondjaiban is, az ünnepeket pedig 
bearanyozza. Akik még nem ismerik közösségünket, de 
szeretnének hozzánk tartozni, az ajtónk nyitva áll 
mindenki előtt. Szívesen megosztjuk mindenkivel 
együttléteink örömét. Jöjjenek el hozzánk!      Gál Ferencné  
      Rozika 

 
2017. február 22-én - ápolva hagyományainkat - farsangi 
mulatságot tartottunk a Református Szociális Gondozási 
Központ Idősek Napközi Klubjában. Hetek óta 
izgatottan tervezgettünk, készülődtünk. Farsang ideje van, 
habár már reményeink szerint jön a tavasz, és a jó idő, a 
telet „temetni” kell. Délutánra benépesült nagytermünk, 
és hetven mosolygós ember hallgatta tiszteletes úr és az 
intézményvezető asszony köszöntő szavait. 
 A felhőtlen kikapcsolódás a jelmezesek 
felvonulásával vette kezdetét. Nagyon ötletes, kreatív 
karaktereket láthattunk, melyekből kicsit fanyar humorral 
jelent meg környezetünk valósága. A sok nevetés sem 
feledtette el a jelenlévőkkel, hogy most szavazni is kell a 
legjobb jelmezre és előadásra. A szavazólapokat 
összegezve kerültek ki a győztesek. Minden jelmezes 
kapott egy emléklapot, és egy apró ajándékot a fenntartó 
egyházközségtől.  
 Nincs farsang, fánk nélkül! A finom csemege 
elfogyasztása után köszöntöttük az új klubtagjainkat a 
134. Zsoltár 3. versének eléneklésével. Egy kis táncos 
szünet után kezdődött a tombolahúzás. Minden évben 
egyre több tombolaajándékot kapunk a klubtagjainktól és 
támogatóinktól. Hálásan köszönjük! A délután további 
részét a zene, a jókedv és a vidámság töltötte be. Igazi 
farsangi hangulat alakult ki, és mindenki sajnálta, hogy 
olyan hamar eltelt ez a délután. Reméljük, jövőre ugyanígy 
és ugyanitt találkozunk, és újra együtt tölthetünk egy 
felejthetetlen farsangi délutánt.      Molnár Zoltánné Cili  

a Nappali Klub munkatársai 
 

 
 

Pápai Ildikó: Tavaszköszöntő 
 

Februárban, farsang felé 

elkergetjük a telet, 

bár szép volt a nagykarácsony, 

fáztunk éppen eleget, 

kérünk egy kis meleget! 
 

Jelmezt öltünk, síppal-dobbal 

lármázunk egy keveset, 

hogy a hosszú, szürke álom 

érjen véget, ha lehet, 

s ne hozzon több hideget. 
 

Így várjuk a langyos tavaszt 

számláljuk a perceket, 

reggel-este, napról-napra, 

a kedvünk is kedvesebb, 

ha az égbolt derűsebb. 
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Angster József és a 
Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra 

 

Angster József (1834-1918), Magyarország legnagyobb 
hatású orgonaépítője, saját tanulási programját ésszerűen 
szervezte meg. Úgy érezte, miután Bécsben elsajátította a 
szakma megfelelő alapjait, erre a korszerű, művészi 
felépítményt Cavaillé-Coll mestertől kaphatja meg 
Párizsban.  
 Néhány hónapig előbb még Berlinben dolgozott, 
de már útközben folytatódott a szerencsés események, 
lehetőségek sora. Drezdában közelről csodálhatta meg a 
világ egyik legnagyobb orgonaépítő zsenijének, Gottfried 
Silbermannak híres orgonáját. Mély benyomást tett rá. Pár 
nap múlva Lipcsében a nagyhírű Ladegast mesterrel hozta 
össze a véletlen, aki a Nikolai templomban éppen nagy 
orgonáját állította (4 manuál, 85 változat). Kölnben főleg 
a Pallenberg-féle nagy stílbútor üzemben dolgozott. Több 
rajzban örökítette meg az ott készült faragványokat, 
berendezési terveket. A kölni legényegyletet maga 
Kolping Páter irányította, és a vándor sok emléket vihetett 
magával. Élményekben gazdag volt a Luzernben töltött 
néhány hónapja is.  
 1863. augusztus 10-én érkezett Angster József 
Párizsba. Itt találkozott ismét Schludt barátjával, aki 
nagyon várta már az érkezését. Az üzemben először egy 
részmunkákkal foglalkozó műhelybe helyezték, de már 
három hónap múltán az üzem központi részében, az 
orgonák összeszerelésében találjuk. Gyorsan haladt előre 
a munkában és a fizetésben. A zseniális Aristide Cavaillé-
Coll mester a legmagasabb elméleti kiképzésében részesült 
(matematika, fizika, iparművészet). Iskolát alapított az 
orgonaépítésben, a technika korszerűségében és a 
hangzásban egyaránt. Állandóan kutatott főleg az 
akusztika területén (síphang és térjelenségek), eredményeit 
mindjárt alkalmazta is a munkában. Olyan alapvető 
megállapításokra jutott, melyek a mai fejlett lehetőségek 
mellett is alapul szolgálhatnak a kutatásban. Úttörője volt 
a romantikus stílusnak az orgonaépítésben. Tagja a 
Francia Tudományos Akadémiának, ahol előadásokkal, 
dolgozatokkal szerepelt. Egyénisége, igényessége 
tükröződött az egész üzemben. Figyelte tehetséges 
alkalmazottai fejlődését.  
 Angster József számára nem várt lehetőségek 
nyíltak. Részt vett híres, nagy orgonák munkáiban. A 
legjobb szakemberekkel dolgozott együtt a helyszíni 
szerelési, intonálási munkákon. Ebben a légkörben teljes 
energiával vetette rá magát az önképzésre. Figyelt, rajzolt, 
jegyzetelt és esténként többnyire olvasott is német és 
francia szakkönyveket, bizonyára mesterének munkáit is.  
 Az üzemben becsülték Angstert. Mint kiderült, a 
híres család házassággal is szívesen kötötte volna az 
üzemhez. Ő azonban honvágyat érzett, és hazájában 
akarta megszerzett tudását értékesíteni. Apjának megírta, 
hogy hamarosan megkezdi a hazafelé vezető utat. 
Levelében - mint mondja életrajzában - először írta neve 
alá a szót, hogy „orgonaépítő”.  

 1866. augusztus 18-án elhagyta Párizst. Így lett 
tehát Angster József orgonaépítő. És felkészülésére a világ 
akkori legmagasabb színvonalú, zseniális mesterének 
vonzáskörében tette fel a koronát. Telítve volt a 
romantikus orgonaépítés francia, közelebbről Cavaillé-
Coll-féle hangzásaival, művészi intonálási módjával, 
egybekötve az akkori legkorszerűbb technikai 
ismeretekkel. Magyarországon teljesen új volt mindez, és 
Angsternek szakmai biztonságot, öntudatot nyújtott. 
Pécsre költözött néhány hónappal Párizsból való 
megérkezése után, az akkor felépült zsinagóga első 
orgonájának, Angster első önálló művének megépítésére. 
Érdekes és szerencsés egybeesése a zsidó hitközség 
részéről az orgona iránti igénynek, és megfelelő hazai 
kapacitás híján a drága külföldi megrendelés 
mérlegelésének, és Angster részéről a kezdéssel 
kapcsolatos tájékozódásnak, a hogyan tovább 
keresésének. Az 1869. március 21-én átadott orgona 
remekmű lett, témája a mindennapi társalgásnak, vonzotta 
az orgona iránt érdeklődő szakembereket, tekintélyeket. 
Angster József az ismeretlenségből elismert mesterként 
lépett elő.  
 Egymás után érkeztek a megrendelések, és az 
orgonák egyre tágabb körzetben hirdették a pécsi 
orgonaépítés művészi színvonalát. Alig hat év múlva nagy 
megtiszteltetés érte a mestert a kalocsai székesegyház 3 
manuálos, 45 változatú orgonájának megrendelésével. 
Nagyságát tekintve országosan a két-három legjelentősebb 
között említhető. Elismeréssel nyilatkozott róla Liszt 
Ferenc is. A kalocsai orgona mérföldkő az üzem 
fejlődésének folyamatában, amennyiben már saját 
készítésű fém ajak-sípok szóltak benne, míg az 
eddigiekben ezek francia importból származtak. A 
fáradhatatlan Angster megszervezte fémsíp készítő 
műhelyét, s vezetésére Bécsből egy volt munkatársát hívta 
meg. A már említett korszerű technika elsősorban az 
egyenletes levegőellátást, továbbá a játszásmód és 
regisztrálás könnyítését szolgálta, és nagy jelentőségű a 
hangerő egyenletes szabályozását megoldó 
redőnyszerkezet.  
 1886-ban nagy ünnepélyességgel történt az üzem 
80. opusaként a Pécs-belvárosi 3 manuálos, 30 változatú 
orgona átadása. Az eseményt kiemelte egyrészt a Pécsett 
ugyanezekben a napokban megrendezett országos 
dalosünnepély (700 résztvevő), másrészt Angster ekkor 
jutott el a 100. orgona megrendeléséig (3 manuál, 46 
változat), melyet a pécsi székesegyház részére készített. 
Foglalkoztak az eseménnyel a magyar napilapokon és 
folyóiratokon kívül az egyes bécsi újságok is. Az 
Industrielles Welt-Blatt 1887. január 4-i számának 
címoldalát Angster József portréja foglalta el, majd hosszú 
cikkben méltatta munkásságát, mint aki saját erejéből 
jutott erre a szakmai magaslatra, mindamellett 
változatlanul a szerénység jellemzi. Felsőfokon írtak a 
Pécs-belvárosi orgonáról is. A Neues Wiener Tageblatt 
1886. október 2-i száma megállapította, hogy az osztrák 
szakértők szerint nagyobb orgonaművek építésére csak 
Magyarországon, a pécsi Angster cégben van megfelelő 
teljesítőképesség.  
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 Közben eljutottak az Angster-orgonák a Kárpát-
medence csaknem minden részére, és szükség volt az 
üzem fokozatos bővítésére. 1874-ben megkezdődött a 
saját telep végleges kialakítása a József u. 30. számú 
ingatlannal, majd folytatódott a Mária u. 35. számú és a 
József u. 28. számú megvásárlásával, és egy háromszintes 
központi épület megépítésével. Utóbbi tartalmazta a tágas 
orgona-állítótermet, s ebben ünnepelte az üzem a 100. 
orgonarendelést. A 100. orgona első ünnepélyes 
megszólalása az újjáépült székesegyház felszentelése 
kapcsán történt. Az első orgonát egy asztalossal és a 
Svájcból hazahívott nagybátyjával készítette el Angster 
József. A szakemberek nevelése kizárólag tudásának a 
munka közbeni átadásával történt. Az idők folyamán a 
teljes létszám magjaként kitűnő szakembergárda alakult ki. 
A létszám a századfordulón 30-50 körül mozgott, 1908-
tól meghaladta a 100-at.  
 Angster József 1871-ben vette feleségül Rapp 
Terézt, a hásságyi Rapp Ádám tanító lányát. Hat 
gyermekük érte el a felnőttkort. A két fiú, Emil és Oszkár 
a 20. század elején kapcsolódott be az üzem életébe, főleg 
a budapesti Bazilika 65 változatú, 3 manuálos orgonájának 
megépítése kapcsán kezdték levenni apjuk válláról az 
irányító munka nehezét. De az apa haláláig részt vett a 
munkában, rajzolt, tervezgetett, tanácsokkal látta el fiait. 
Nyarait a szőlőben töltötte, és onnan járt be az üzembe, 
illetve előtte a székesegyházban naponta misére. A 
szőlőben az idős gazda is oltott, szemzett, szépített.  
 Az első világháború rendkívül nehéz napokat 
hozott az orgonagyárra. Erre az időre esett egy csendesen 
megült jubileum, a gyár alapításának 50. évfordulója. 
Ennek alkalmából így írt a Dunántúl 1917. szeptember 1-
én: „Gyakran látunk lassú léptekkel, gondolatokba 
elmélyedve egy igénytelen külsejű öreg urat a csendes 
Mária-utcán végigballagni. Aki nem ismeri, aligha sejtené, 
hogy az őszbeborult kis ember hazánk egyik jeles férfia, a 
magyar iparművészet kimagasló alakja, Angster József. 
Van-e, ki e nevet nem ismeri? Az ő neve fogalommá vált, 
és alig van hazánkban egy falu, ahol ne találkoznánk 
nevével, munkájával. Ez a német hangzású név ma ott 
ragyog a magyar iparművészet történelmének lapjain. Ez a 
név 50 év szorgalmas, törekvő és ambiciózus munka 
hirdetője.” 
 Állami kitüntetést nem kapott, de a pápa a Szent 
Gergely Rend lovagkeresztjével tüntette ki. Ennek átadása 
a pécsi legényegyletben rendezett ünnepi alkalommal 
történt. A legényegyletnek haláláig elnöke volt. 1918. 
június 9-én halt meg Angster József tüdőgyulladásban. A 
halál a szőlőben érte. Ezzel egy gazdag, alkotó élet zárult 
le. Dinamikus, színes évtizedek után kiegyensúlyozott, 
szüntelenül tevékeny öregség. Vallásos meggyőződése 
irányította életét, és számára a halál nem az elmúlást, 
hanem a cél közelségét jelentette. Ennek megfelelő volt 
búcsúztatása. Angster Emil idézte fel az utolsó órákat a 
szőlőben. Magas lázában égi zenéről beszélt, és ezekkel a 
szavakkal távozott. (Forrás: www.dtkantorkepzo-
papa.shp.hu) 

Péntek Gergely kántor 
 

Cseri Kálmán a 20. század egyik legnagyobb hatású 

református igehirdetője 2017 februárjában, 77 évesen 

adta vissza lelkét Istennek. Számtalan prédikációs 

kötete jelent meg, és az egész Kárpát-medencében 

ismerik szolgálatait. Saját megvallása szerint „Isten az 

igehirdetés és lelkigondozás terén áldotta meg 

munkáját.” Életére és szolgálataira szeretettel és 

hálaadással emlékezünk.          - a szerk. - 

 

 

Cseri Kálmán 

Aggódás helyett imádkozás 
 

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és 
könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel 

kéréseiteket Isten előtt.” (Filippi 4,6) 
 

Istentől kapott új évi programunk: ne aggódjatok, hanem 
imádkozzatok! Nem tudjuk, mit hoz a jövő, és olyan sok 
rosszat kellett már tapasztalnunk. Ez könnyen 
aggodalmaskodóvá tesz. Erre gyógyszer a hittel elmondott 
imádság. 
 Az aggodalmaskodás gyökere a hitetlenség, az 
imádkozás tápláló gyökere az Istenbe vetett bizalom. Az 
aggodalmaskodás elszívja az energiáinkat, az imádkozás 
megsokszorozza és mozgósítja azt. Az aggodalmaskodó 
ember csőlátásban szenved: csak a lehetséges bajokat és 
nehézségeket látja. Az imádkozónak tágas a horizontja: a 
láthatatlanokat is komolyan veszi. Az aggodalmaskodó 
úgy véli, van oka félni. Az imádkozó meg van győződve 
arról, hogy van oka nem félni. Az aggodalmaskodó csak az 
ellenségre és önmagára szokott nézni, ezért gyakran eleve 
lemond a győzelemről. Az imádkozó Istenre figyel, és szent 
kíváncsisággal várja: ebben a helyzetben hogyan mutatja 
meg majd hatalmát és szeretetét. Az aggodalmaskodó a 
holnap gondját is hordozni akarja. Az imádkozó a ma 
terheit és feladatait viszi, és azokat sem egyedül. 
 Nem az aggodalmaskodó áll a valóság talaján, 
mert ő az elképzelt bajok világában él, ahol egyedül érzi 
magát. Az imádkozó ember áll a valóság talaján, mert 
miközben számol a látható tényekkel, számol a mindenség 
Urával is, és számít rá. 
 Mit jelent imádkozni? Jézus tanítása szerint: 
kiönteni a szívünket Istennek, ahogyan egy kisgyermek az 
apjának, akiről tudja, hogy szereti és bármit képes 
megtenni érte. Szánjunk időt erre mindennap ebben az 
évben! 

Istennel járni, lakozni, 
Szent élettel illatozni, 

Igaz hitben nem habozni: 
Jézus Krisztus, taníts, 

Taníts imádkozni! 
(RÉ 474) 

 

http://www.dtkantorkepzo-papa.shp.hu/
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Lepramisszió vasárnapja 
 

A Nemzetközi Lepramisszió megalapítása egy jómódú ír 
férfi: Wellesley Cosby Bailey (1846-1937) és felesége, Alice 
Graham nevéhez fűződik. Bailey fiatal korában gyakran 
fordult meg Indiában és élvezte a „mesés Kelet” elbűvölő 
szépségét, gazdagságát. Sokáig csak annyit látott meg 
Indiából, hogy micsoda gazdagságot lehetne onnan 
hazavinni Írországba. Az 1870-es években azonban 
egészen másra is megnyílt a szeme: a mérhetetlen 
nyomorra, az utak mentén sebeiket vakargató koldus 
leprásokra. Az indiai Pandzsáb állam Ambala falujának 
tanítójaként nap, mint nap leprás koldusokkal találkozott, 
kiknek nyomorúsága és kilátástalan sorsa mélyen szíven 
ütötte. Könyörületességre indult, amibe hazatérve barátait 
is azonnal bevonta. A Dublin melletti Monkstownban 
tartott első élménybeszámolóján (1874) elhatározták, hogy 
30 aranyfont tőkével létrehozzák az „Indiai Leprások 
Misszióját”. 
 Damján atya (1840-1889), Josepf De Veuster néven 
született egy kis flamand faluban. Különös módon lett a 
fiatal papnövendékből a leprások misszionáriusa: bátyja, 
tífuszban megbetegedett, és helyette indult 1863-ban 
Brémából Hawaii szigetére, Molokai-ra. A festői szigeten – 
éppúgy, mint akkoriban bárhol másutt – a leprásokat 
elkülönítették, akik teljesen önmagukra voltak utalva. 
Damján felajánlotta a püspöknek, hogy küldje őt 
Molokaiba. Önként temette el magát elevenen, hiszen 
még csak kilátás sem volt arra, hogy Molokairól egyszer 
visszatérhessen az egészségesek közé. Harminchárom 
éves volt, egészséges és erős.  
 A betegeknek mindenük akart lenni: atyjuk és 
testvérük, orvosuk, tanítójuk és papjuk. Hozzájuk 
tartozott. Gyakran beszédeiben ezt a fordulatot használta: 
,,Mi, leprások!” Kórházat is épített azoknak, akik nem 
tudtak már egyedül segíteni magukon, továbbá két 
árvaházat azoknak a gyermekeknek, akiknek családjuk 
nélkül kellett a szigeten lakniuk. Még a halálfélelmet is 
enyhíteni próbálta azzal, hogy gondoskodott az elhunytak 
méltó temetéséről. 
 1877-ben észlelte a karján a kis fehér foltokat. 
Tudta, hogy ezek a lepra első jelei. Most már teljesen 
hasonló lett szeretett gyermekeihez: arca felfúvódott, füle 
megduzzadt és eldeformálódott, szeme piros lett, a hangja 
rekedt. Idővel elhagyta az ereje, és 1889. április 15-én éjjel 
halt meg. A leprások egy magas fa alá temették, amely 
alatt első éjszakáját töltötte Molokain. Sírkövén ez áll: 
,,Áhítatos megemlékezésül a tiszteletre méltó Damján De Veuster 
atyának, aki a felebaráti szeretet vértanújaként halt meg.” 
Hamvait 1936-ban szállították haza, Belgiumba. 
 Az albán származású, de életét Indiának adó Teréz 
anya (születési neve Agnes Gonxha Bojaxhiu, 1910-1997) 
a „Szeretet Misszionáriusai Rendjével” a 
legeslegnyomorultabbakhoz hajolt le. A „negyedik világ 
szegényeinek” nevezte azokat, akiknek semmijük nincs: az 
indiai utcán születnek, tengődnek, majd halnak meg. 
Közöttük nagyon sok a leprabeteg, hiszen az a mélységes 
nyomor betegsége. Egyik csodálatos mondata: „Ha 

fájlalod, hogy nem tudsz segíteni az egész világ nyomorúságán, segíts 
egyetlen emberen!” 
 Diana walesi hercegnő (1961-1997) a Nemzetközi 
Lepramisszió fővédnökeként nemcsak hatalmas 
adományokat nyújtott és közvetített, hanem személyes 
példájával rengeteget tett a leprások érdekében. Több 
kórházat is meglátogatott, és forradalmi viselkedésével 
átlépte a megszokott kereteket: leült a betegek ágyára, 
megfogta a kezüket, megsimogatta arcukat. Mindezzel 
üzent a világnak a sajtón keresztül, de üzent a helyi 
lakosságnak is: az évezredek félelmei és előítéletei teljesen 
alaptalanok és kegyetlenek! A lepra egy betegség a sok 
közül, és szenvedőit nem megbélyegezni, hanem szeretni 
és meggyógyítani kell! 
 Az új megbetegedések mennyiségére éves szinten 
jellemző, hogy átlagosan naponta 700-800 embertársunkról 
derül ki a Földön, hogy leprás, vagyis kb. minden második 
percben diagnosztizálnak egy-egy új beteget! Közülük 
minden 5. gyermek! A világ leprabetegeinek 80%-a Indiában 
él. Egyre emelkedik azonban az új megbetegedők száma 
Mozambikban, Kongóban és Brazíliában. A leprabetegek 
valós száma a hivatalosan regisztráltakon kívül sokkal 
több, hiszen a távoli, félreeső helyeken élő, kezeletlen 
leprabetegeknek számát nem tudni.  
 A betegség megállapítása jelenti a kulcsot a későbbi 
megoldáshoz! A leprabetegek legtöbbje nem is tudja: mi a 
baja, de tudatlan a környezet is. Ha felismerik, 
szégyenükben és félelmükben inkább elrejtik, s emiatt van 
világszerte annyi elhanyagolt leprabeteg! Ám a 
Nemzetközi Lepramisszió intézményeiben a gyógyítás 
mindenki számára teljesen ingyenes. Bárki bármilyen 
bajával, betegségével belép ezekbe az intézményekbe, ott 
a legnagyobb szeretettel, odaadással és gondoskodással 
fogadják. A helyreállító sebészeti műtétek elvégzése a 
Nemzetközi Lepramisszió egyik kimagasló tevékenysége. 
A gyógytorna is rendkívül fontos a gyógyítás során. A 
betegek megmerevedett végtagjait csak szakszerű 
segítséggel tudják használhatóvá tenni, az elvégzett 
műtétek után pedig megerősíteni. Későbbi komplikációk 
is gyakran megelőzhetők gyógytornász segítségével, 
valamint a betegek munkaképességének biztosítását is a 
gyógytorna segíti elő.  
 Az oktatás a Lepramisszió egyik stratégiai pontja. 
A mérhetetlen szegénységből és kilátástalanságból – mely 
a leprabetegség egyik melegágya – csak ezáltal lehetséges 
kiemelni embertársainkat. A Nemzetközi Lepramisszió 
intézményeiben tanulási lehetőséget kapnak a betegek 
gyermekei, hozzátartozói, hogy legalább néhány osztály 
elvégzésével az alapvető képzettség birtokába kerüljenek. 
A törekvőket szakmára is tanítja a misszió, ezáltal pedig 
közösségükben megbecsült emberekké is válnak! 
 Nagyon sok gyógyult leprabeteg vagy 
hozzátartozója kap szerény megélhetési lehetőséget a 
Lepramissziótól egyszerű, kézműves tevékenységek végzése 
által. Ezeket ún. „bedolgozói rendszerben” a 
Lepramisszió koordinálja, és sokezer család számára jelent 
megélhetést a papírszatyrok készítése, hímzés, szövés, 
halászat, állattartás. 
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 A tiszta ivóvíz biztosítása, a házépítés, így az 
otthonteremtés is a misszió feladatai közé tartozik. 
Egészségtelen viskók helyett szerény, de egészséges kis 
házak épülnek, melyekben emberi körülmények között 
élhet egy-egy népes család! 
 

A Magyar Lepramisszó 
 

1974-ben Dobos Károly nyugdíjas református lelkész (1902-
2004) belga barátjának magyarországi látogatása során 
hallott arról, milyen nagy nyomorúságot jelent ez a 
betegség annak ellenére, hogy már gyógyítható, de a 
segítség nagyon nehezen jut el az érintettekhez. Toureille 
bátorította őt arra, hogy 1974 januárjának utolsó 
vasárnapján, Magyarországon is tartsa meg az akkor 20. 
alkalommal meghirdetett „Leprások Világnapját”. 
Felismerte, hogy a hetvenes években a nehéz 
körülmények között élő Magyarországról miként lehet 
mégis minél többeket mozgósítani az emberbaráti 
segítségre. Kézi kötésű fáslik készítésére toborzott asszonyokat, 
melyek az akkor még nagyszámú sebes leprás beteg 
számára jól használhatók voltak, s melyeket a Nemzetközi 
Lepramisszió kórházaiba postai kiscsomagban küldtek 
heti rendszerességgel. Három évtizeden át ez jelentette 
Magyarországról a lehetséges és leleményes 
segítségyújtást.  
 2002-ben sikerült elérniük, hogy az angliai 
központú Nemzetközi Lepramisszió tagszervezetévé 
fogadja a magyar szervezetet. A kelet-európai régióból 
azóta is egyedüliként van jelen a világ legnagyobb 
lepraszervezetének munkájában!  
 A Magyar Lepramisszió 2016-ban két országban 
vállalt projekteket: 
 Indiában a Delhi közelében lévő Shahdara lepramissziós 
kórház és a kalkuttai Premananda lepramissziós kórház 
működésének támogatásával 300 szemműtét elvégzését 
biztosították a magyar adományozók. Ezeket olyan, főleg 
korábbi leprabeteg férfiakon és nőkön végezhették el, 
akik szegénységük, vagy lakótávolságuk miatt soha nem 
jutottak volna el a műtétre. Így azonban visszakaphatták 
látásukat, melynek áldásai családjaik jelenére és jövőjére is 
kihatnak!  
 Dél-Kínában a Jünnan tartománybeli Xishuangbanna 
terület leprarehabilitációs munkájában 5 éve vesz részt a 
magyar misszió. A leprabetegek elzártsága, a terület óriási 
volta és a megbélyegzés miatt nagyon fontos a jelenlét és 
segítség. Az elzárt „rehabilitációs falvak” lakóit a teljes 
emberi méltóságra emelik fel e segítséggel. A jogvédelem, 
gyógytorna, művégtagok és tiszta ivóvíz biztosítása épp 
úgy a projekt része, mint a saját,- szüleik- vagy nagyszüleik 
leprabetegsége miatt hátrányos helyzetbe került 
gyermekek beiskolázása. Ők nélkülünk nem 
tanulhatnának meg írni, olvasni, hanem kilátástalanul 
tengődnének. 2016-ban 30 főt sikerült beiskolázni 
kollégiumi elheleyzéssel, hogy a szakképzés megszerzése 
után, önfenntartókká válhassanak. (Felhasznált irodalom: 
www.lepramisszio.hu)    KVK 

 

Túrmezei Erzsébet: Ma is azt akarod 
 

„Akarom!”- mondtad és megérintetted. 

Kezdődhetett szavadra az új élet, 

s a meggyógyított örvendező hittel 

áldhatta Isten szeretetét érted. 
 

Nyoma se volt a lepramart sebeknek, 

munkára mozdulhattak a karok. 

S mi vele magasztalunk, Jézus Krisztus, 

mert élsz, itt vagy s ma is azt akarod. 
 

A gyógyulást, az új élet csodáját! 

Zendüljön hát boldog dicséretünk! 

Hisz gyógyító szavad milliók várják, 

s mi is boldog tanúid lehetünk. 
 

Hisz lélek és test lepra mart sebére 

Tied a megújító hatalom. 

„Ha akarod, Te megtisztíthatsz minket!” 

És Te ma is kimondod: „Akarom!” 
 

A Lepramisszió imádsága 
 

Szerető mennyei Édesatyánk, életnek adója, 

tekints kegyelmesen a leprában szenvedőkre! 

Érintsd és gyógyítsd meg őket, ahogyan  

Jézus is tette földi élete során! 

Adj bölcsességet és kitartást azoknak, akik e betegség  

gyógyításán és megelőzésén fáradoznak! 

Adj tudást és szeretetet azoknak, akik közvetlenül  

foglalkoznak a betegekkel! 

Forraszd össze a szétesett családokat  

és a szétszakadt barátságokat! 

Ösztönözd a Te hívő népedet arra, 

hogy fogékonnyá váljanak a  

Lepramisszió szolgálata iránt! 

Soha ne legyen hiány sem személyi, sem tárgyi  

feltételekből, hanem akaratodnak megfelelően  

és a Te szent neved dicsőségére  

végezhessék a gyógyítás munkáját! 

Jézus Krisztusnak, a Te egyszülött Fiadnak,  

a mi Urunknak nevében kérünk!  

Ámen. 
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Gyerekoldal 
 

Tudjátok mi az a lepra? Milyen a leprás ember? A lepra egy betegség, amelyet egy baktérium okoz: 
sebek keletkeznek az emberek bőrén, és úgy néz ki, mintha foltos lenne. Egy idő után a betegség 
megtámadja az idegrendszert, és nem éreznek semmit sem, még a forró lábast is érzéketlenül képesek 
tartani, miközben súlyos sérülést szenvednek. Sajnos gyakran előfordul az is, hogy elveszítik a láb- 
vagy kézújjaikat.  
 Ma már gyógyítható ez a szörnyű betegség, de Jézus idejében még nem volt az. Ám azt tudták, 
hogy ez egy fertőző betegség (melyről azt gondolták, hogy azért lesz valaki leprás, mert valamilyen 
bűnt követett el), ezért a leprás embereknek a városon kívül, elzártan kellett élniük. Ha valaki elkapta 
ezt a betegséget soha többé nem találkozhatott a családjával, barátaival. Nem dolgozhattak, csak 
koldulni tudtak, de azt is nehezen, mert ha valaki az úton közeledett feléjük, akkor egy csengővel, 
hangosan csengetniük kellett, miközben kiabálták: „tisztátalan, tisztátalan.” Ez azt jelentette, hogy a 
feléjük közeledő, kerülje el őket, ha nem akar megfertőződni.  
 Jézus épp egy városon ment át a tanítványaival, amikor a város szélén odaértek a 
lepratelephez, és 10 leprás várt rájuk: 9 közülük zsidó volt egy pedig samaritánus. A 10 leprás távolról 
így kiáltott: „Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!” Nem csengettek, nem figyelmeztették Jézust, aki mintha 
mi sem lenne ennél természetesebb, odament hozzájuk, megérintette őket, és így szólt: „Menjetek el, és 
mutassátok meg magatokat a papoknak.” Ezt azért mondta, mert egy leprás csak akkor költözhetett 
vissza a családjához és dolgozhatott újból, ha a pap gyógyultnak nyílvánította. Ez a 10 leprás nem 
gondolkodott semmin, fogták magukat, elindultak a város felé, és azt vették észre, miközben mentek, 
hogy megmutassák magukat a papnak: a sebeik begyógyultak és megtisztultak, mire odaértek.  
 Az a férfi, aki Samáriából származott (a samáriaiakat lenézték, még a földjükre se tették be a 
lábukat az izraeliták), mikor észrevette, hogy ő is meggyúgyult, örömében nem a családjához futott, 
hanem visszament Jézushoz: arcra borult előtte és megköszönte gyógyulását és dicsérte Őt! Jézus, 
amikor meglátta, megkérdezte: Hol vannak a többiek? A samáriai férfi nem tudta ezt megmondani, de 
azt tudta, hogy neki nem csak a teste gyógyult meg, hanem a lelke is, ezért ment vissza gyógyító 
Urához.  
 A 10 leprásból 9 természetesnek tartotta, hogy meggyógyult és rohantak a családjukhoz. 
Elfelejtettek visszamenni Jézushoz és megköszönni neki a gyógyulásukat. Csak egyetlen ember, egy 
idegen nem felejtkezett el a hála szavairól és Arról, aki megváltoztatta az életét. Vajon mi kire 
hasonlítünk jobban? A kilencre vagy arra az egyetlen egyre? Mi is sokszor természetesnek vesszük, 
hogy jó történik velünk. Természetes, hogy van mit ennünk, hogy vannak szüleink, akik gondoskodnak 
rólunk, hogy van otthonunk, hogy vannak barátaink... Ám ezek a dolgok nem természetesek, hanem 
jelei annak, hogy bennünket szeretnek, hogy fontosak vagyunk a környezetünknek, akik törődnek 
velünk.  
 A legtöbbször azonban nem csak a körülöttünk levő emberekről feledkezünk meg, hanem 
Istenről is, aki már születésünk előtt ismert minket és gondoskodik rólunk. Isten is örül annak, ha 
megköszönjük neki az életünket és a gondoskodását. Megköszönhetjük neki énekben, imádságban, 
egyszerű szavakkal kifejezve hálánkat. Ám ez nem maradhat titokban, hiszen aki tud hálás lenni Isten 
felé, az az emberek felé is hálás lesz.  
 Mit tehetünk tehát, hogy a hálánkat kifejezzük Istennek, a családunknak, a környezetünknek, a 
világnak? Imádkozzunk! Mondjunk köszönetet, ne elégedetlenkedjünk, ne gúnyoljunk másokat, vegyük 
észre a segítségre szorulót! Ne felejtsük el, hogy mi mindent kaptunk Urunktól: szépséget, értelmet, 
erőt..., melyek nem a mi érdemünk, hanem Isten ajándékai, ezért nem herdálhatjuk el, hanem éljünk 
azokkal az Isten dicsőségére és a másik ember javára.   
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Rejtvény 

A rejtvényből megtudhatjátok, hogy Jézus miért küldte a leprásokat a papokhoz.  

Kezdjétek a gombolyítást! Sok sikert! 

 

Megfejtés:......................................................................................................................................... 

Színezd ki! 

 

.
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Az emberi szervezet 
vízháztartása 

 

A felnőtt emberek szervezetének átlagos víztartalma a 
testtömeg kb. 60%-a, ez a vízmennyiség három folyadéktér: 
a sejten belüli tér, a sejtek közötti tér és a vér között oszlik 
meg. A sejten belüli folyadéktér a testtömeg 40%-a. A sejtek 
közötti folyadéktér, a szövetnedv aránya pedig kb. 15%. A 
teljes vérmennyiség – a sejtes elemekkel együtt – kb. 8%, 
ebből a vérplazma részesedése 5%. Az egyes szervek 
víztartalma erősen eltérő: legalacsonyabb a csontoké, 
mintegy 50%, a legmagasabb az agyé, hozzávetőleg 90%. A 
zsigeri szervek, mint pl. a máj, a lép és a belek víztartalma 
az anyagcserétől függően bizonyos határok között változik, 
átlagértéke közelít a szervezet egészének átlagához. A 
szövetek közül a zsírszövet tartalmazza a legkevesebb vizet, 
mindössze 20%-ot. 
 A szervezet abszolút víztartalma az életkor 
előrehaladtával csökken, miközben a testfolyadékok (vér, 
szövetnedv, sejten belüli folyadékterek) ozmotikus nyomása 
lényegesen nem változik. A relatív víztartalom a 
csecsemőkben és a kisgyermekekben a legmagasabb, kb. 
75%, majd a húszas életévekben elkezd fokozatosan 
csökkenni. A felnőttek testtömegének mintegy 60%-a víz, 
de jelentős eltérés mutatkozik a férfiak (64%) és a nők 
(55%) között, ami azzal magyarázható, hogy a nők testében 
nagyobb mennyiségű az alacsony víztartalmú zsírszövet 
aránya. Az idős emberek teste átlagosan 50% vizet 
tartalmaz (férfiak 53%, nők 47%). Az adatok alapján 
érthető, hogy a vízvesztésre legérzékenyebbek a csecsemők, 
a kisgyermekek és az idős emberek. 
 A szervezet víztartalmának fokozatos csökkenését 
jól jelzik a bőrön megjelenő ráncok, amelyek a bőr kötött 
víztartalmának csökkenése miatt alakulnak ki. A vízvesztés 
következtében csökken a hámsejtekben a sejtplazma 
sejthártyára gyakorolt nyomása, alacsonyabb lesz a bőr alatti 
kötőszövetek víztartalma, ezért a bőr veszít feszességéből 
és rugalmasságából. A kor előrehaladtával emiatt is ügyelni 
kell a megfelelő mértékű folyadékfelvételre. 
 A vízforgalom a szervezet víznyereségének és 
vízleadásának összességét jelenti. Egyensúly esetén a 
víznyereség és a vízleadás egyenlő, vagyis a szervezet 
víztartalma nem változik. A víznyereség a szervezet 
vízfelvételétől és a lebontó folyamatokban képződő ún. 
oxidációs víz mennyiségétől függ. A vízfelvétel a táplálékkal 
és az italokkal felvett vizet jelenti, mennyisége átlagos 
megterhelés mellett, szobahőmérsékleten 2-3 liter naponta. 
Az oxidációs víz mennyisége hasonló feltételek között 0,3 
liter. A vízleadás is több tényezőtől függ: a vizelettel kb. 1,5 
liter, a verejtékkel és a légzéssel mintegy 0,9 liter, a széklettel 
pedig 0,1 liter folyadék távozik a szervezetből. A 
víznyereség és a vízfelvétel így kiegyenlíti egymást (2,5 – 2,5 
liter). Az átlagos napi vízforgalom a felnőtteknél a 
testtömeg mintegy harmincad része, a csecsemőknél 
azonban eléri a 10%-ot. Ezért a csecsemők sokkal 
érzékenyebbek a vízháztartás zavaraira. A megterhelő fizikai 
munka, a hőség fokozza a szervezet vízleadását. A 

vízforgalom egyensúlyának fenntartása érdekében ilyenkor 
nagyobb mértékű folyadékbevitel szükséges. 
 A szervezet vízforgalmának szabályozásában a 
hormonális rendszer és az idegrendszer egyaránt szerepet 
játszik. A szabályozás legfontosabb tényezője a 
testfolyadékok térfogatának és ozmotikus 
koncentrációjának változása. A testfolyadékok ozmotikus 
koncentrációjának növekedése és/vagy térfogatának 
csökkenése szomjúságérzést vált ki, ami folyadékpótlásra 
ösztönöz. A szomjúságérzet kiemelkedően fontos a 
szervezet vízfelvételének szabályozásában. A szabályozó 
neuronok egyrészt a vérplazma ozmotikus 
koncentrációjának növekedésére, másrészt a sejten kívüli 
folyadékterek (szövetnedv, vér) térfogatának csökkenésére 
érzékenyek. A folyadékterek tömegének már 0,5%-os 
csökkenése is ingerületet kelt a szabályozó neuronokban. 
Ezzel magyarázható, hogy jelentősebb vérveszteség esetén 
erős szomjúságérzet alakul ki, annak ellenére, hogy a vér 
ozmotikus nyomása változatlan. Szomjúságérzethez 
vezethet a száj- és garatnyálkahártya kiszáradása, a szilárd, 
száraz táplálék fogyasztása, pszichés tényezők stb. 
 A víz többféle módon távozhat a szervezetből: a 
bőrfelületről állandó párolgással (észrevétlen vízvesztés), a 
verejtékmirigyek révén verejtékezéssel és a kilélegzett 
levegőben lévő párával. Nagyobb mennyiségű víz ürül a 
vizelettel, kevesebb a széklettel. Kóros körülmények között 
a vérzés, a hasmenés, a hányás, a napszúrás, a leégés 
komoly folyadékveszteséget okozhat, aminek pótlásáról 
feltétlenül gondoskodni kell. Különösen a csecsemők, a 
kisgyermekek és az idős emberek érzékenyek a nagymértékű 
folyadékvesztésre. 
 Alapvetően három úton gyarapodhat szervezetünk 
víztartalma: elsősorban ivással és az elfogyasztott 
táplálékkal, valamint a lebontó anyagcsere-folyamatok során 
keletkezett oxidációs vízzel. Az oxidációs víz a szerves 
molekulák hidrogéntartalmának elégetéséből származik. 
Vízpótlásra a legalkalmasabb a csapvíz, a jó minőségű, 
gyengén szénsavas vagy szénsavmentes ásványvíz, illetve a 
hozzáadott cukrot nem tartalmazó rostos gyümölcs- vagy 
zöldséglé. 
 Ha valaki túlságosan sok vizet vesz fel nagyon 
rövid idő alatt, akkor vízmérgezés alakulhat ki. A 
vízmérgezés tünetei: hányás, szédülés, súlyosabb esetben 
eszméletvesztés, sokkos állapot.  
 Ha valaki jóval nagyobb mennyiségű vizet veszít, 
mint amennyit felvesz, akkor szervezetének víztartalma 
erősen lecsökken, kiszárad. A nagymértékű kiszáradás 
könnyen végzetes lehet, ilyen esetben ezért elsőrendű 
szempont az azonnali folyadékpótlás. A kiszáradásnak két 
alapvető formája van: a szomjazásos és a sóhiányos 
kiszáradás. Szomjazásos kiszáradásnál a vízfelvétel 
csökkenése, illetve elmaradása okozza a só- és vízháztartás 
zavarait. A víztartalom csökkenése miatt nő a 
testfolyadékok ozmotikus koncentrációja, a sejtek 
veszítenek víztartalmukból. Sóhiányos kiszáradás esetén 
viszont a testfolyadékok fokozott vesztése, pl. hányás, 
hasmenés, erős verejtékezés, vérzés, napszúrás, leégés miatt 
alakulnak ki zavarok.  

Forrás: www.tudasbazis.hu/termeszettudomanyok 
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Gy ü l e k e z e t i    K r ó n i k a 
 

A keresztség sákramentumában részesült:  
 

Papp Csaba és Balogh Szilvia leánya: Emília 
 

„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, és a láng nem éget meg. Mert én, az Úr, 

vagyok a te Istened, Izráel szentje, a te szabadítód.”  

                                                                 (Ézsaiás 43,1−3)  
Házassági évforduló: 
 

Pribék János és Székely Irén 50. házassági 

évfordulójuk alkalmából kérték Isten áldását életükre. 

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” 

(Jelenések könyve 2,10) 
 

Gyülekezetünkben elhunytak és eltemettek: 
 

Pribék József 59 évet élt testvérünk – Sarkad, Mátyás u. 

31. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: Zsoltárok 139,7−12: 

„Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a 

mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában 

feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira 

kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, 

jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy 

elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a 

világosság: a sötétség nem lenne elég sötét neked, az 

éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig 

olyan, mint a világosság.”  

 

id. Képíró János 83 évet élt testvérünk – Sarkad, Ady 

Endre u. 70. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: János ev. 

10,10−11: Jézus mondja: „…én azért jöttem, hogy életük 

legyen, sőt bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó 

pásztor életét adja a juhokért.” 

 

Barkász Sándor 84 évet élt testvérünk – Sarkad, Szigeti 

kereszt u. 18. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: Jer 29,11: 

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr 

–: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt 

adok nektek.” Máté ev. 11,25: Igen Atyám, mert így 

láttad jónak.” 

 

Békési Jánosné, született Kiss Zsuzsanna 87 évet élt 
asszonytestvérünk – Sarkad, Vasút u. 67. sz. alatti lakos. 

Vigasztaló ige: Ézsaiás 41,10: „Ne félj, mert én veled 

vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! 

Megerősítelek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal 

támogatlak.” 

 

Csontos Istvánné, született Sárközi Zsuzsanna 79 évet 

élt asszonytestvérünk – egykori Sarkad, Mátyás u. 23. sz. 

alatti lakos. Vigasztaló ige: Zsoltárok 55,7.23: „Ezért így  

 

szóltam: Miért is nincs szárnyam, mint a galambnak, 

hogy elrepülhetnék, és nyugton lehetnék? Vesd az Úrra 

terhedet, és Ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, 

hogy ingadozzon az igaz.”  

 

Bodóczki Zoltán 34 évet élt testvérünk – Sarkad, Halász 

u. 9. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: Zsoltárok 90,5−6: 

„Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, 

mint a növekvő fű: reggel virágzik és növekszik, estére 

megfonnyad és elszárad.” Zsoltárok 31,6: „Kezedre 

bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten!” 
 
 

A Mindenható Isten enyhítse a gyászolók fájdalmát! 
 
 

* * * 
 

Gyülekezeti alkalmaink 
 

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

Terem 

Munkatársi Bibliaóra: csütörtök reggel 7:30 − 

Gyülekezeti Terem 

Imaközösség: kedd délután 4 óra − Klub Terem 

Nöszövetség: hónap első kedd du. 4 óra − Klub Terem 

Presbiteri Bibliaóra: hónap második kedd délután 4 

óra − Klub Terem  

Bibliaóra: szerda délután 4 óra − Gyülekezeti Terem 

Ifjúsági Bibliaóra: szombat du. 4 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. 11 óra − 

Gyülekezeti Terem 

Istentisztelet Újszalontán: Református Templom 

 - Április 16. Húsvét vasárnap délután 14:30 – 

Úrvacsorás ünnepi  istentisztelet 

  
 

 
Belvárosi  Harangszó 

A Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség 

időszakosan megjelenő lapja 

Szerkesztő: Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor 
Felelős kiadó: Koncz Zsolt lelkipásztor 

Dr. Taybani Jamal gondnok 

5720 Sarkad, Veress Sándor u. 15. 
Telefon: 20/429 − 1285 

E-mail: sarkad-belvaros@reformatus.hu 

Web: www.reformatus-sarkadbelvaros.hu 

www.facebook.com/Sarkad-Belvárosi-Református-Egyházközség 

mailto:sarkad-belvaros@reformatus.hu
http://www.reformatus-sarkadbelvaros.hu/
http://www.facebook.com/Sarkad-Belvárosi-Református-Egyházközség
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„Közeledjetek az Istenhez és Ö közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nagyheti Istentiszteletek 

 

Szerda: 2017. április 12. 

du. 6 óra – Bűnbánati Istentisztelet 
 

Nagycsütörtök: 2017. április 13.  

du. 6 óra - Úrvacsorás Istentisztelet 

Jézus utolsó vacsorájára emlékezve 
 

Nagypéntek: 2017. április 14.  

de. 10 óra - Ünnepi Istentisztelet 

du. 6 óra – Passiós Istentisztelet 
  

Nagyszombat: 2017. április 15. 

 du. 6 óra – Bűnbánati Istentisztelet 
 

Húsvét I. nap: 2017. április 16.   

de. 10 óra - Úrvacsorás Ünnepi 

Istentisztelet 

du. 14 óra 30 perc - Úrvacsorás Ünnepi 

Istentisztelet Újszalontán 
 

Húsvét II. nap: 2017. április 17.   

de. 10 óra - Ünnepi Istentisztelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmandus és Ifjúsági Tábor  

Háromhután 

2017. június 19‒22. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debrecen, 2017. július 25−29. 

Virágvasárnapi Zenés istentisztelet 
2017. április 9. du. 3 óra 

 

Közreműködnek: 

a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti 

Iskola és 

a Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és 

növendékei 

Szeretetvendégség 

Nyári Napközis  

Angol Nyelvi Tábor 
 

2017. július 10−14. 
 

A Szentírás Szövetség és a 

Sarkad-Belvárosi Református 

Egyházközség közös rendezésében 

 

 

Gyülekezeti Kirándulás 

Nagyváradra 

a Református  Egység Fesztiválra 

2017. május 20. szombat 

Ünnepi Istentisztelet 

2017. március 15. de. 10 óra 
 

Igét hirdet: Mikló Ferenc  

nagyszalontai lelkipásztor,  

a Bihari Református Egyházmegye esperese 


