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Levélhullás, betakarítás, szüret. Az ősz tartozékai,
melyek nélkül nem is tudnánk elképzelni ezt az
évszakot. Mostanra ért meg az, amit el lehet tenni
télére, és majd táplálékként elő lehet venni a kamrából.
Hűvösek, olykor már hidegek a reggelek, de a nap
sugarai még simogatóan melegítik napközben az
arcunkat. Ez az időszak, ahogy a tavasz is, forradalmi
változásokat hozott az emberiség, és hazánk
történelmében.
A reformáció egy olyan pillanatban indult el,
amikor az egyházban megérett a helyzet arra, hogy
vissza
kell
térni
a
forráshoz.
Elengedhetetlenül szükségessé vált a
változtatás, ugyanis az egyház hajója nem
jó irányba haladt. Radikális irányváltás
kellett, olyan bátor emberek, akik ezt
vállalták, és véghez is vitték. Luther, Kálvin,
Zwingli, Bullinger, Kálmáncsehi, Szenczi,
Szegedi Kis, Károli… Az ő hitük, erejük ma
is példa a számunkra, kései utódok
számára. Ma képesek lennénk-e mindezt
véghezvinni???
1956. október 23-án szintén egy pattanásig
feszült helyzetben, az emberek türelmét és gyarlóságát
is kihasználó rezsim ellen fordult egy egész ország, és
azt mondta: ebből elég. Különösen fájó seb ez magyar
népünk testén, mivel ezt a forradalmat vérbe fojtották,
és következmények nélkül maradt a siker, de annál
inkább következményekkel járt az ellenállás, a hősies
kiállás az igazság és a szabadság mellett.
Mégis gyümölcsöző időszak ez, mert itt
vagyunk és ezekből az eseményekből táplálkozunk.
Nem csak a gyümölcs érett be, nem csak a
betakarításnak lett vége, hiszen ha az ősz képét a saját
életünkre vetítjük, akkor ahogy „őszülünk”, ahogy
haladunk előre az időben, úgy érlelődnek meg bennünk
a nagy gondolatok, úgy tisztulnak le bennünk a lángoló
érzések, és válnak igaz gyöngyökké a korábban
megszerzett ismeretek, emlékek, de még a fájdalmak és
nehézségek is értelmet nyernek. Ehhez kellett a
metszés, a fájdalmas beavatkozás is, hogy valóban
legyen gyümölcs életünk fáján. Kellett a szenvedés, a
próbatétel, de még a bánat is, hogy megértsük: az élet
több. Kellett a bukás, az elesés ahhoz, hogy belássuk:
az életet nem mi irányítjuk.

2019. október

Van egy nagyobb Hatalom, amely megtart,
amely felemel, aki öntözi a földet, érleli a gyümölcsöt,
aki táplálja a lelkünket, aki erősíti a szívünket, aki hinni
és remélni tanít. Ez a Hatalom nagyobb minden földi
hatalmassgánál, és a szeretetéből senki sem ragadhat ki
bennünket. Ebbe a Hatalomba helyezték életüket az
elődeink is, akik megreformálták korukat, akik változást
akartak, akik hitték, hogy győzhetnek, mert szent az
ügyük. Ám Isten akarata nélkül nem lett volna hosszú
távú eredmény, és mind a reformáció, mind az ’56-os
események a történelem süllyesztőjében végezték
volna. Nem így történt!!! Hiszen több mint ötszáz év
után is itt vagyunk: protestánsok, reformátusok és
magyarok vagyunk a Kárpát-medence
szívében, akik szavakkal és tettekkel is
megvallják
hitüket,
történelmi
örökségüket. 1956 nem volt hiába, mert
nem felejtettük el, mert a szabadság
lelkülete sohasem hunyt ki!
Itt
vagyunk
mi
magyar
reformátusok, akik ma is szüntelenül
keressük egymást, mert tudjuk, érezzük:
összetartozunk. Így találkozhatnak újra és
újra azok az egyházmegyék, akik az egykor legnagyobb
kiterjedésű református egyházmegye utódai, melyet
három országba szakított szét az emberek által rajzolt
határ. Így lehettünk együtt immár hetedik alkalommal
Lugoson. Nem kell erő, nem kell fegyver, csak az Isten
akarata, az Ő Lelke, és minden megváltozik, sőt
lehetőségek egész tárháza nyílik meg előttünk. Így
találkozhatott sok ezer református is májusban,
Debrecenben, a jubileumi Magyar Református
Egységnapon. Így találhattak egymásra határokon
inneni és azokon túli Nőszövetségek, megállapodást
kötve arról, hogy szeretnének még sokszor és
sokféleképp találkozni egymással.
Isten határtalan és korlátlan lehetőséget ad az
embernek. Csak élni kell azokkal: meglátni a pillanat
nagyszerűségében, hogy Isten közel jött hozzánk. Ő
tenni akar az életünkkel, magyar népünkkel, református
egyházunkkal, de még a mi gyülekezetünkkel is. Vezet,
megújít, gondoskodik, összekapcsol. Gyümölcseiről
ismerik meg a fát: akkor lesz teljes és értékes az életünk,
ha megérik bennünk Isten akarata és terve, ha magyar
reformátusokként megteremjük a Lélek gyümölcseit.
Ez a küldetésünk, az Istentől nyert hivatásunk.
Koncz Zsolt lelkipásztor
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Templomba hív a harang!
„Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a
cselszövőkre! Mert hamar elhervadnak, mint a fű,
elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és
tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban
élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!
Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:
világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben,
és várj az Úrra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek
szerencsés az útja! Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne
légy indulatos, mert az csak rosszra visz! Mert a gonoszok
kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok
öröklik a földet. Egy kis idő még, és eltűnik a bűnös,
körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a
földet, és teljes békességet élveznek.” (Zsoltárok 37,1−11)
Kedves Testvéreim!
„De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit
sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem
elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.” Ezek voltak
Nagysándor József honvéd tábornok utolsó szavai,
mielőtt kivégezték volna Aradon, 170 évvel ezelőtt.
Amikor a magyar ember Aradra, vagy a
későbbi Trianonra gondol, akkor ugyanazt érzi, mint
a zsoltár szerzője. Ha ma valaki azt mondja nekünk,
hogy a szelídek örökölnek, akkor megmosolyogjuk,
és azt válaszoljuk: nem így van. A föld az
erősebbeké, az erőszakosoké.
A baj mindig a szavak értelmezésében van, és
abban, hogy mire használjuk azokat. A szelíd szót mi
nem emberekre alkalmazzuk, hanem az állatokra. Az
alázatosságot is általában ennek az embertípusnak
tulajdonítjuk, akik olyanok, mint a jól kezelhető
bárányok, vagy az idomított kutyák. A szavak
értelmezése elárulja, mit gondolunk a szelíd, alázatos
tulajdonságokkal bíró emberről, és erről a
magatartásformáról. A mai ember is úgy
gondolkodik, mint sok száz éve: a föld azé, aki
megszerzi, aki harcol érte. Létezik ugyan örökség, és
vannak örökösök, de mégsem mindig azok
birtokolják a földet, akiknek járna, hanem azok, akik
megszerzik.
Naiv lenne a 37. zsoltár írója? Értelmetlen
lenne ma arról beszélni, hogy végül a szelíd
magatartás győzedelmeskedik? A zsoltár írója
tapasztalt, idős tanító volt, aki másképp látta az
életet, annak ellenére, hogy tudta sok a keserűség, a
hiábavalóság, ahogy napjainkban is van.
A ma embere kapkod, rohan, és az add meg
Uram, de azonnal elvét vallja. Ez a minél többet,
minél hamarabb összeharácsolni elv juttatta oda
világunkat, ahol vagyunk. Aggasztó mértékben
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melegszik a föld, és hiába fújja már sok tudós a
riadót, de csak kevesen eszméltek, és még a
felébredtek sem tudják igazán, hogy mit is kellene
valójában másképp tenni. Elképesztő mennyiségű
kocsi fut az utakon, sokszor csak egy vezetővel, a
légszennyezettségi adatok pedig az egekben vannak a
nagyvárosokban. Léteznek már áthidaló megoldások,
de a szemlélet nagyon felborult. A fogyasztói
társadalomban nem az a fontos, meddig jó egy
termék, hanem hogy minél többet fogyasszunk
belőle. Lassan nincs hova tenni az elhasználódott
háztartási eszközök hulladékát. Megdöbbentő
videókat láthatunk, melyek elénk tárják az
óceánokban lévő hatalmas úszó szemétszigeteket.
Napestig sorolhatnánk a pazarló, erőszakos, hatalmát
és lehetőségeit rosszul felhasználó ember
„alkotásait”, melyek veszélybe sodorják szép
bolygónkat, melyet Isten jónak teremtett.
Hogyan gondolkodik a több ezer éve élt
bölcs, akinek szavait jó lesz megszívlelnünk, ha nem
akarjuk örökre elveszíteni életterünket, és meg
akarunk menekülni? Hogyan lesz ebből fenntartható
teremtett világ, és hogyan segít ez rajtunk?
„Gyönyörködj az Úrban, bízzál az Úrban, hagyd
az Úrra utadat, légy csendben, és várj az Úrra, tégy le a
haragról.” Első hallásra talán azt sugallja ez a mondat,
hogy ne tégy semmit, engedd át az ügyedet, e világ
sorsát az Istennek. Még talán azt is mondhatnánk,
hogy ez a felelősség, a munka áthárítása valaki másra.
De nem erről van szó! A szelíd, alázatos ember, aki
átengedi a teret Istennek, aki tud benne
gyönyörködni, az valóban másképp tekint erre a
világra. Tudja, hogy mindazt, amit egyébként bajként
maga hozott magára, nem egyedül kell orvosolnia.
A tanácstalanság épp olyan rossz, mintha a
rossz úton járnánk, hiszen bűnösök közt cinkos, aki
néma, aki nem tesz semmit, aki hallgat, és háttérbe
húzódik. A szelíd, alázatos ember nem ezt teszi,
hanem van egy útja, de tudja, hogy ez nem csak rajta
áll. Tudja, hogy van Valaki, aki segít neki, aki
megmutatja a kivezető utat. A helyes cselekvést ma is
meg lehet ismerni, és lehet követni, hiszen Isten
megmutatta. Nekünk csak engedelmeskednünk, és
követnünk kell az akaratát, hasonlóan ahhoz, ahogy a
katona engedelmeskedik a parancsnak, sírig betartva
azt. Van bennünk ekkora alázat, elfogadás és
engedelmesség, hogy így éljünk?
„Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem
a könyörülő Istené.” - mondja Pál apostol. Régi nagy
vallások beszélnek a „nem cselekvő cselekvésről”, más
filozófiák pedig az „erőfeszítés nélküli teljesítményről”, és
ezek mind ugyanabba az irányba mutatnak.
Civilizációnkban túl nagy értéket tulajdonítunk a
teljesítménynek. Ám a teljesítménnyel szemben − a
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sikeres emberi erőbedobás tisztelete mellett – ez az
igeszakasz másra hívja fel a figyelmünket. Nem azt
mondja, hogy ember ne legyenek teljesítményeid,
rendesen elvégzett munkád, rendesen megtanult
leckéd,
tisztességesen
kitakarított
otthonod,
lelkiismeretesen ápolt emberi kapcsolataid, hanem
azt mondja: hited lényege és alapja az, tudsz-e
gyönyörködni az Úrban, tudsz-e csendben lenni,
rácsodálkozni a természet nagyszerűségére, páratlan
szépségére?
Miért helyezi előbbre a teljesítménynél ezt a
„haszontalannak” tűnő lelki alapállást az ige? Azért,
mert ez valóban maga „az alapállás”. Az a belső
magatartás, amely ha hiányzik, minden hiányzik.
Gyermeki módon csodálkozni a világ nagyszerű
dolgai felett, elmélázni azon, mi miért van, és miért
jó valami? Miért van Tejútrendszer, Nap és egy
parányi Föld, ahol huszonnégy óránként „felkél” a
Nap. Jaj, annak, aki ezt természetesnek véli, és már
nem tud csodálkozni, gyönyörködni. Teremtőnk
nagyszerűsége műveiben hozzáférhető, őt magát csak
keze munkája után sejthetjük, és igéjéből ismerhetjük,
hallhatjuk meg. Szemünkkel nem láthatjuk, és
értelmünk is kicsi ahhoz, hogy felfogjuk.
Tudunk-e még felnézni az égre, és
vacsoraidőben elgyönyörködni a fecskék röptében,
amint összegyűlnek a magasban, s láthatólag
egyáltalán nem eleséget keresnek, hanem egymás
társaságának örülnek? Tudunk-e belefeledkezni a
naplementébe, és ha csak egy pillanat erejéig hálát
adni azért, hogy Istenünk milyen csodát alkotott?
Tudunk-e még rátalálni egy-egy nagyszerű zsoltárra a
Bibliában, s van-e türelmünk kihámozni belőle a
lelkiséget, ami tanítást ad és feljebb visz egy
magasabb világ felé onnan, ahol vagyunk?
Ahol teljesítmény van, ott harag is van, mert
az adrenalin nem válogat célpontokban, mindig
„tüzet gerjeszt” bennünk. Aki teljesít, az rendszerint
teli van igyekezettel és indulattal, de bizony ezek
testvérével, a haraggal is. Sőt, ott az irigység is, ahol
teljesítményre törekednek, mert mások többre
jutnak, s ha nekik van valami, ami nekünk még nincs,
akkor biztosan gazemberek. S ott a „mennyiség
uralma” is a teljesítmény körül, amely már közösségi
bűn és társadalmi eltévelyedés. Mindenből többet és
nagyobbat! Életformává vált: szerezni, szerezni és
még többet szerezni. Olyan világban élünk, ahol a
művészet is sokszor csak zsonglőrködés és cirkuszi
tempó: az áhítatos pillanat, a katartikus rádöbbenés
nem számít értéknek, kizárólag a virtuózitás.
Színvonaltalanabb körökben a hangerő. Lenyűgözni,
letaglózni akarnak, mert „elvarázsolni” nem
tudnak…
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Mennyivel másabb a szelídség, az alázat
mentén haladó Istenben való gyönyörködés, a
ráhagyatkozás, a kezünket egy hatalmasabb, Teremtő
kézbe való helyezés. Ehhez kell az igazi bátorság, de
ez ad erőt hőssé válni, ha kell, ez ad lehetőséget tenni
másokért, ezért a teremtett világért. Ahogy
csodálatos vallomásában Ákos, az énekes-dalszerző
édesapja szájába adva a szót, megfogalmazza:
„De kért, hogy higgyem el, ha érdekel
Hogy meghívja a bajt
Aki térdet sose hajt
A szívét sem emelheti fel
Csak az, aki mást is felemel.”
Emeljük fel egymást, és emelkedjünk
lélekben
Istenhez,
a
mi
Teremtőnkhöz,
Megváltónkhoz, Mindenható Gondviselőnkhöz, és
adjunk neki hálát. Legyünk csendben, és halljuk meg
válaszát. A ti szelídségetek legyen ismert minden
ember előtt, mondja Pál apostol, és tudjuk Jézus
maga mondta, hogy tanuljuk meg tőle: Ő szelíd és
alázatos szívű. Ez jellemezzen bennünket is, az Isten
országának és e földnek szelíd, alázatos örököseit.
Így legyen. Ámen.
Koncz Zsolt lp.

***
„Áldásoddal megyünk, megyünk innen el,
Néked énekelünk boldog éneket.
Maradj mindig velünk, ha útra kelünk,
Őrizd életünk minden nap!
Minden nap dicsérünk Téged, jó Urunk!
Néked énekelünk vidáman, boldogan.
Menjünk mindig feléd, tekintsünk reád,
Szentlelked erejét add nékünk tovább!
Őrizz, hogy a kezünk, legyen tiszta kéz,
Szólj ránk, hogy a szívünk legyen mindig kész!
Várunk, áldott Király, bizony, jöjj hamar,
Várunk, égi Király, bizony, jöjj hamar!
Maradj mindig velünk, ha útra kelünk,
Őrizd életünk minden nap!”
(Kádár Ferenc)
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Az aradi vértanúk utolsó szavai

Teremtés hete 2019

Aulich Lajos (1793-1849) német honvéd
tábornok: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak
szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón
szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik
azt a szolgálatot.”
Damjanich János (1804-1849) szerb honvéd
tábornok: „Legyőztük a halált, mert bármikor készek
voltunk elviselni azt.”
Dessewffy Arisztid (1802-1849) magyar gróf,
honvéd tábornok: „Tegnap hősök kellettek, ma
vértanúk. Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”
Kiss Ernő (1799-1849) örmény honvéd
altábornagy: „Istenem, az újkor ifjúsága egész ember
lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar
ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a
hazáé az életük.”
Knezich Károly (1808-1849) horvát honvéd
tábornok: „Milyen különös, hogy Haynau bíró is
keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög
keverhette így össze a kártyákat.”
Láhner György (1795-1849) német honvéd
tábornok: „Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon.
És az isteni áldozat mellett oly törpe az én
áldozatom.”
Lázár Vilmos (1815-1849) örmény honvéd
ezredes: „Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa?
Krisztus keresztje tövében érett apostollá az
apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá
érni a magyar lelkeknek.”
Leiningen-Westerburg Károly (1819-1849) német
gróf, honvéd tábornok: „A világ feleszmél majd, ha
látja a hóhérok munkáját.”
Nagysándor József (1803-1849) magyar honvéd
tábornok: „De rettenetes volna most az elmúlásra
gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben.
Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz
emberré, jó katonává tett.”
Poeltenberg Ernő (1808-1849) osztrák lovag,
honvéd tábornok: „Minket az ellenség dühös
bosszúja juttatott ide.”
Schweidel József (1796-1849) magyar honvéd
tábornok: „A mai világ a sátán világa, ahol a
becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy
igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége
söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.”
Török Ignác (1795-1849) magyar honvéd
tábornok: „Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke
elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom,
hogy mindig csak Őt szolgáltam.”
Vécsey Károly (1803-1849) magyar gróf,
honvéd tábornok: „Isten adta a szívet, lelket nekem,
amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.”

2019-ben is megrendezésre került gyülekezetünkben
a Teremtés hete. A szeptember végén, október elején
tartott rendezvény-sorozattal célunk, hogy helyi
szinten is érzékennyé tegyük a felnövekvő generációt,
az idősebbekkel együtt a természet értékeinek
figyelembe vételére, védelmére, hogy közösen óvjuk
a körülöttünk lévő világot.
Ebben az évben egy olyan utazót hívtunk
meg, aki nemcsak könyvekből szerzett tudással
büszkélkedhet, hanem azzal is, hogy maga is
végigjárta Kőrösi Csoma Sándor, a Himalája
remetéjének az életútját. Dr. Kubassek János, a Magyar
Földrajzi Múzeum igazgatójának előadásában saját
életrajzi információi, és a Kőrösi Csomáról szóló
adatok, érdekességek váltották egymást. A különös
tájak, az érdekes emberek, a megkapó természeti
szépségek mellé csodálatos gondolatokat kaphattak a
jelenlévő általános iskolás és gimnazista fiatalok,
melyek – hiszem − lelkesítették, erősítették őket. Az
előadó nemcsak egy életrajzot hozott, illetve egy
érdekes út élményeit, hanem utazásra, bátorságra,
valamint a tanulás, az ismeretek megszerzése iránti
vágyra buzdította a jövő nemzedékét. Nem tudjuk,
kiben hajt ki az elvetett mag, de a magvető megtette
küldetését.
Az alkalom lezárásaként mindannyian
kivonultunk Dr. Jakucs László és Dr. Jakucs Pál
emléktáblájához, mely a Református Nyugdíjasház
falán található. Jakucs László (Sarkad, 1926. január 21.
– Szeged, 2001. december 1.) magyar geológus,
egyetemi
tanár.
Kiemelkedő
barlangkutató.
Előadónkhoz oly módon kötődik, hogy mint a
Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi
Tanszék vezető professzora, témavezető tanára volt
doktori disszertációja megírásának idején. Méltó
megemlékezés volt egykori mentorára, hogy
szülővárosában található emléktáblánál koszorút
helyezhetett el.
Jakucs Pál (Sarkad, 1928. június 23. –
Debrecen, 2000. október 17.) Széchenyi-díjas
botanikus, ökológus, a biológiai tudomány
kandidátusa. Életműve elsősorban az erdei
növénytársulások ökológiai kutatása terén kimagasló
jelentőségű, és az első egyetemi ökológiai tanszék
(1979) megalapítója és vezetője volt Magyarországon.
A koszorúzások és a rövid megemlékezés
után véget ért ez az izgalmas délelőtt, amikor olyan
elődökre emlékeztünk, akik nagyon sokat tettek
azért, hogy a természet világát jobban szeressük,
ismerjük és tiszteljük.
Koncz Zsolt lp.
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Teremtésbe szőtt bölcsesség
Az idei évnek az ENSZ által meghatározott globális
célja a biológiai és ökológiai diverzitás védelme lett,
amely keresztyén szemszögből nem más, mint a
teremtett világ sokszínűségének megőrzése. Hívő
emberként ugyanis az a feladatunk, hogy hálával és
felelősséggel viseljük gondját a ránk bízott természeti
javaknak teljes földi életünk során. Ezért 2019 őszén
a Teremtés hetének témája a hála és a felelősség
gondolata volt.
A teremtett világ sokszínűsége nem csupán a
természetben, de emberi társadalmunkban is jelen
van. E két területet pedig a tudományok
sokszínűsége fogja egységbe. A Hála és felelősség a
sokféleségért címmel a Teremtés hete alkalmából
rendezett konferencia célja az volt, hogy egyrészt a
sokszínű természet együttműködését állítsa példaként
a társadalom elé, másrészt a hála és felelősség útját
jelölje ki a teremtésvédelem számára.
A konferencia négy köszöntővel indult: „Isten
szándékainak sokfélesége ugyanúgy jelenik meg a
természetben, mint a társadalomban. Ha ennek a sokszínű
egységnek nem minden eleme egyenrangú is, de egyformán
nélkülözhetetlen, hiszen ez rendezett sokféleség. Mindegyik
elem mögötti szándék a Teremtőhöz vezet vissza minket” –
fogalmazott megnyitójában Csepregi Zoltán, a
rendezvénynek
helyszínt
adó
Evangélikus
Hittudományi Egyetem rektora. Mindezt nem
csupán a 139. zsoltárral támasztotta alá, hanem Márk
evangéliumával is: „Jézus sokakért adta életét váltságul.
Ez a sokakért szó fejezi ki azt a teljességet Isten szívében,
amelyet a megváltás szándéka tesz egésszé.”
„Az igaz törődik még állatjának kívánságával is, a
bűnösnek még az irgalma is kegyetlen” – idézte A
példabeszédek könyve 12. fejezetének 10. versét Gál
Dávid, a Baptista Szeretetszolgálat igazgatója.
„Ha ezt a gondolatot kiterjesztjük, úgy
fogalmazhatnánk, hogy az igaz sáfárkodik a rábízott
természeti javakkal is” – tette hozzá. Farkas István, a
Tanácsadók
a
Fenntartható
Fejlődésért
projektvezetője az egyházi és civil szervezetek
együttműködésének fontosságát hangsúlyozta a
fenntartható élet népszerűsítésének érdekében.
Koltai Zsuzsa, a Magyarországi Evangélikus
Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkaágának
koordinátora pedig a Teremtés hete kapcsán
kiemelte:
a
mozgalomnak
a
gondolkodásunk
megváltoztatására és cselekvésre kellene ösztönöznie minket.
„Mérnökként inkább megérteni szeretném a világot,
mint megváltoztatni” – kezdte az egyensúlyról szóló
előadását Várkonyi Péter, a gömböc egyik feltalálója, a
Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
docense. „Kutatásaink során is egy kérdés vezetett engem és
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kollégámat, Domokos Gábort. Ezt a kérdést Vlagyimir
Igorevics Arnold orosz matematikus tette fel: létezik olyan
homogén, konvex test, amelynek négynél kevesebb egyensúlyi
pontja van? Erre kerestük a választ.” Végül sikerrel
jártak, és feltalálták a gömböcöt. A természetben
egyes teknősök páncéljánál is megfigyelhető hasonló
egyensúlyi helyzetet. „A teremtett világ értékeit sokszor
véletlenül fedezzük fel. Ilyenkor a kíváncsiság motiválhat
minket. Ezért nincs hasztalan tudomány.”
Csermely Péter, biokémikus-hálózatkutató,
teológushallgató, a Semmelweis Egyetem tanára arról
adott elő, hogy mit tanulhatunk a természet
döntéshozatali mechanizmusaiból. „Az emberi
megismerésnek több formája van. A köznapi megismerés a
részlet részleteivel foglalkozik, a tudományos a részlet
teljességével, a művészi a teljesség részleteivel, a hitbéli pedig a
teljesség teljességével. Én a hálózattudomány kutatójaként
igyekszem kilépni a tudományos megismerés keretei közül, és
közelíteni a többihez, hogy nyissak a teljesség felé. Alázat
nélkül azonban nincsen siker és előrelépés a bölcsességben.”
Hogyan tanulnak meg új válaszokat a
hálózatok? – tette fel a kérdést az előadó. „A válasz a
hálózati periféria szerepében rejlik. A hálózat magja
rendezett, de a periféria rendezetlen. Szokványos információk
érkezésekor a véleményformálók többnyire egyetértenek, ezért
gyors és erős válasz születik. Nagyon új információk
beérkezésekor azonban nincs még konszenzus, az egész
közösség egyeztetését igényli a válasz, így ez lassabb, de
demokratikusabb folyamat. Ilyenkor a közösség egészének a
tudása mobilizálódik, ezért lehetett a demokrácia evolúciós
szempontból sikersztori.”
„Egy nyúl vagy figyel, vagy fut, a kettő egyszerre nem
megy neki. Ugyanígy a hálózatok állapota egy időben vagy
plasztikus, vagy merev. Nekünk általában e kettő között kell
megtalálnunk a mozgásterünket: a sikeres hálózat
együttműködő, de örök kisebbség. Káoszban hierarchiát kell
teremtenünk, a hierarchiában horizontális kapcsolódásokat.
„Az igazi kreativitás a komfortzóna elhagyásával, az eltérő
csoportok közötti párbeszédekkel, és a sokrétű életvitellel
kezdődik. A döntéseinkhez sokszor csend és idő kell. Tág
perspektívából kell látnunk a dolgokat: ahogy Isten lát
minket.”
Kézdy Pál, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság szakmai igazgatóhelyettese az embernek
a biodiverzitás elvesztésében viselt felelősségéről
beszélt. „A sokféleségre a legnagyobb veszélyt az idegenhonos
inváziós fajoknak az őshonos fajokkal szembeni terjedése
jelenti. Ezek az inváziós fajok amellett, hogy az
ökoszisztémára és a biodiverzitásra súlyos hatással vannak,
gazdasági és egészségügyi károkat is okoznak. A
terjedésükért elsősorban a klímaváltozás és a globalizmus
tehető felelőssé.” Mit tehetünk ez ellen? – adódik a
kérdés. A szakemberek a korai észlelésben,
állományszabályozásban, elszigetelésben, irtásban
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látják a megoldást, minket, laikusokat pedig arra
figyelmeztetnek, hogy figyeljünk oda, mi terem a
kertünkben. „Azt kell megőriznünk, ami ránk van bízva!”
„A növények bizonyos értelemben intelligens lények,
összetett viselkedés jellemző rájuk. Tanulnak, megjegyeznek,
érzékelnek, kommunikálnak. Egyes irányzatok szerint ez
etikai kérdéseket is felvethet” – mondta Szűcs Kinga, az
Evangélikus Hittudományi Egyetem tanársegédje. „A
teológiában a növények általában a radikális másság
megtestesítői. A Biblia allegorikus ábrázolásaiban élettelen
dolgokként kezelik őket, de akad ellenpélda is: Jónás
együttérzett a kipusztult fával. Hörle Dogmatikája szerint
valódi megismerés csak szeretet útján lehetséges, és ez lehet
meghatározó a természethez való viszonyunkban is.”
Parádi István, az ELTE-TTK egyetemi
adjunktusa az élővilágban megfigyelt szimbiózisok
típusainak ismertetése során azt hangsúlyozta, hogy
az együttélések az életünk részei. „A növény- és
állatvilág szimbiózisairól nem lehet úgy beszélni, hogy ne
ejtenénk szót az emberi testben zajló szimbiózisokról is.”
Ezeknek a sokfélesége nem csupán a teremtett világ
összetettsége miatt tölthet el minket csodálattal és
hálával, de olykor talán példát is adhat a közösségi
kapcsolatok és a társadalmi együttműködések
számára.
Dávid Beáta, a Semmelweis Egyetem tanára
azt hangsúlyozta, hogy az egészségünk is múlhat a
kapcsolatainkon: nemcsak a betegségek, de a
gyógyulás is. „Ennek a társadalmi szintje a szociális
kohézió, amely az egyénre is kihat, az egyéni szintje pedig a
társas támogatás. Ha ez hiányzik, akkor izoláció következik
be. Az összetartó közösség mentálisan is egészségesebb egyént
eredményezhet. A magyar társadalom szövetében azonban
egyre több az elmagányosodó és kapcsolatszegénység
veszélyében élő ember, mert egyre kevesebb barátunk van.” A
roma szakkollégiumok kapcsán elmondta: az
integráció sikerességének első jele, hogy a végzettek
negyvenhárom százaléka már most részt vesz
valamilyen egyházi vagy civil szervezet munkájában.
„Ha csak a problémákat ecseteljük, annak nem lesz
jó vége. Vagy szorongunk ettől, vagy hárítunk” – kezdte
előadását Takács-Sánta András, az ELTE egyetemi
docense. „Eddig semmivel sem sikerült a társadalmat a
megoldás felé terelni, hiányoznak a pozitív víziók. Ezért új
szereplőkre van szükség: a kisközösségek újrafelfedezésére.
Nem valami társadalmilag újat kell kitalálni, ami talán
idegen az embertől, hanem vissza kell találnunk a társadalom
ökotudatos közösségeihez. Nem virtuális, hanem élő
kapcsolatokra van szükség. Helyhez kötődésre van szükség.
Ökológiai életmódra van szükség. Ezért indítottuk el a
kisközösségi programunkat. Az a célunk, hogy megőrizzük a
világ szépségét, és ezzel együtt emberhez méltó körülményeket
tartsunk fenn.”
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„2003 óta foglalkozunk menekültekkel. Nem
csak a menekülttáborokban segítünk nekik: a
maradáshoz való jog megadása után is számos
nehézség vár rájuk, ezért a beilleszkedésben is
támogatjuk őket” – ismertette Református
Szeretetszolgálati
Iroda
menekültintegrációs
tevékenységét Kanizsai-Nagy Dóra referens. „Az
ENSZ-definíció szerint migráns az, aki tartósan elhagyta a
hazáját. Hivatalosan menekült csak az lehet közülük, aki
bizonyítottan faji, etnikai, társadalmi, vagy egyéb üldözés
miatt hagyta el otthonát. A migráció történhet kényszerből és
választásból is. Ami közös bennük: az okok minden esetben
a teremtés ellen elkövetett bűnökből fakadnak – közvetlenül
vagy közvetetten. A fenntartható fejlődés kapcsán a migráció
témájáról is beszélnünk kell, mert összefüggnek.”
„Ahogyan a Biblia és biodiverzitás fotókiállítás
ökumenikus szervezői fogalmaztak: »a biodiverzitás olyan
teológiai fogalom is, amelyen Isten teremtésbe szőtt bölcsességet
értjük«. A szóhasználat nem véletlen, a szövés és a teremtés
ugyanis párhuzamba állítható egymással, ez visszatérő eleme a
kultúrtörténetünknek” – magyarázta Kodácsy Tamás
református lelkész, a Károli Gáspár Református
Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézete
Ökogyülekezeti
Műhelyének
tudományos
főmunkatársa. „A teremtett világ sokféleségének gondolata
végigkíséri a Szentírást is. A bűn következményeként
szakadtunk el a valódi kreativitástól, mert az az Istennel
való közvetlen kapcsolatunkon alapult.”
„A Káin- és a Bábel-történetek úgy is
értelmezhetőek, hogy a bűnös ember nemet mond a sokféleségre
és a teremtés parancsára, és a monokultúrát erőlteti. Amikor
faji jelentőséget tulajdonítunk embercsoportoknak, akkor is
ebbe a bűnbe esünk. Málnási Bartók György ezért is emelte
fel a szavát a faj, nép és nemzet fogalmainak összemosása
ellen. A néppé válás ugyanis a sokféleséggel kezdődött, a
motivációi pedig nem biológiaiak voltak. Ne felejtsük el azt,
hogy Jézus nyitott a samáriaiak felé is! Az Isten népéhez
tartozás lehetővé vált mindenki számára az Újszövetségben.
Az egyház egy test, de sok tagja van, mert Krisztus egységén
belül teljesedik ki a sokféleségünk.”
„Milyen legyen Európa jövője? Ezt a kérdést
feszegeti az Európai Egyházak Konferenciájának (EEK)
nyílt levele, és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának (MEÖT) arra adott válasza is. A társadalmi
és ökológiai krízishelyzetek ugyanis állásfoglalásra késztetnek
minket. Általában két szélsőséges választ kínálnak a
kihívásokra: vagy a nyitottság nevében elvennék a
keresztyénségünket, vagy a keresztyénség nevében elvennék a
nyitottságunkat. De vajon keresztyén-e az, aki megvédi azt,
ami nincs, vagy aki feladja azt, amije van? Hogyan lehet a
sokféleségre nyitott keresztyén identitást megőrizni úgy, hogy
közben keresztyének maradunk? Ez a valódi dilemmánk.”
Barna Bálint
www.parokia.hu
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A célzott adományozás kultúráját kívánja erősíteni a
református gyülekezetekben, intézményekben és
közösségekben a Magyarországi Református Egyház
és a Magyar Református Szeretetszolgálat: a Még jobb
adni! projekt keretében egy weboldallal kötik össze a
felmerülő igényeket és felajánlásokat, amin keresztül
közvetlenül segíthetünk egymásnak.
A tavaly novemberben indított hosszú távú
szemléletformáló programot a református egyház és
a Szeretetszolgálat, amelynek keretében a tudatos és
minőségi segítségnyújtás fontosságára hívják fel az
emberek figyelmét. A közösségi médiában elindult
ismeretterjesztő kampányuk, valamint az idén tavaszi
kiállításuk mellett egy olyan internetes oldalt is
készítettek, amely egyszerűsíti és gyorsítja az
adományozást.
„Nagyon sok adományozó van a református
egyházban, de sok a szükség is, és ezek nem mindig
találkoznak. Szeretnénk összehangolni a kettőt, hogy a
segítség valóban oda jusson el és ott fejtse ki
hatását, ahol szükséges” – mondja Priksz
Gábor, az európai uniós pályázatból
megvalósuló projekt vezetője. Eddig
ha valaki telefonon vagy e-mailben
felajánlotta jó állapotú, de feleslegessé
vált holmiját a Szeretetszolgálatnak,
leadhatta azt valamelyik telephelyen,
ami onnan átkerült a raktárba, ahol
megvárta, míg új tulajdonost találtak
neki. A fejlesztésnek hála a kereslet és
kínálat mostantól közvetlenül találhat egymásra.
A valóban rászorulókat támogassuk,
mégpedig azzal, amire igazán szükségük van! „Aki
elboldogul egy átlagos webáruházzal, az ezzel az oldallal is
fog.” A tesztidőszak után már élesben működik az
oldal, amire gyülekezetek, intézmények és egyházi
közösségek regisztrálhatnak. Ehhez csak egy e-mailt
kell írni a megjobbadni@jobbadni.hu címre, és ha az
adminisztrátorok jóváhagyták a jelentkezést, akkor a
válaszlevélben kapott linkre kattintva el is kezdhetjük
használni az oldalt: beküldhetünk felajánlást vagy
igénylést, böngészhetjük és megválaszolhatjuk az épp
aktívakat.
„Mindenki ajánlhat fel és kérhet segítséget is, hiszen
a klasszikus adományozó szerepben lévő közösségekben is
előfordulhat, hogy hirtelen hiány támad.” Eddig már
felajánlottak
kerékpárt
kisgyermekeknek,
könyvesszekrényt és hűtőgépet is. A célba juttatást
felajánló és fogadó intézheti egymás között, de
kérhet
segítséget
a
Magyar
Református
Szeretetszolgálattól is. A cél az, hogy olyan hálózat
jöjjön létre, mely lefedi az egész országot, tagjai pedig
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helyi szinten nyitott szemmel járnak, észreveszik és
reagálnak a szükségletekre, segítséget nyújtanak a
bajba
jutottaknak.
Magánszemélyek
adománykéréseikkel
továbbra
is
a
Szeretetszolgálathoz vagy a helyi református
közösségekhez fordulhatnak.

Két évvel ezelőtt nagyszabású programsorozattal
ünnepeltük világszerte a hitújítás fél évezredes
jubileumát, és hiszünk abban, hogy ez a megújulás
azóta is tart – vallják a Magyar Református
Szeretetszolgálat (MRSZ) munkatársai. Ahogy
közleményükben írják: „nekünk, keresztyén embereknek
szükségünk van arra, hogy megőrizzük református
hagyományainkat, mégis tudjunk folyamatosan fejlődni, hogy
a 21. század kihívásaival szemben is egy értékes közösséget
jelentsenek gyülekezeteink, intézményeink a benne élők
számára”.
Ez az ötlet hívta életre a Több, mint ötszáz…
címet viselő adománygyűjtésüket,
melynek célja, hogy négy hazai,
valamint egy kárpátaljai gyülekezetet
fél-félmillió forinttal támogasson a
befolyt adományokból. Október 1jétől
kezdődően
a
1358-as
adományvonal
hívásával
500
forinttal
lehet
segíteni
a
kezdeményezést. „Ez azonban több mint
ötszáz, hiszen a beérkezett adományok a
támogatott gyülekezetek számára fejlődési
lehetőséget jelentenek” – hangsúlyozzák a
szervezők.
A Szeretetszolgálat célja, hogy az egy
hónapon át tartó adománygyűjtés során 2,5 millió
forintot gyűjtsön össze, mely összegből egyenlő
arányban részesednek a támogatott gyülekezetek.
„Az adomány felhasználásának módját az adott gyülekezet
határozza meg, ismerve saját igényeiket, szükségüket, mellyel
Isten országát építhetik” – olvasható az MRSZ
közleményében. Amennyiben a tervezetthez képest
magasabb összeg gyűlne össze, úgy a fennmaradó
részt a Szeretetszolgálat téli tűzifaprogramjára és
karácsonyi akcióira fordítja.
Az országos adománygyűjtés 2019.
október 1. és 31. között zajlik. A Több mint
ötszáz… programhoz az adott időszakban a 1358-as
adományvonal hívásával lehet csatlakozni, vagy
banki átutalással a 10702019-85008898-51100005
számlaszámra történő adományozással. Közlemény
rovatban kérjük feltüntetni: „ötszáz”.
www.jobbadni.hu
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Reformátusok Szárszói
Konferenciája 2019
Közéleti felelősség, állam és egyház szerepe,
megmaradás, politikai korrektség és keresztyén
értékek – mint a keresztyén demokrácia jellemzőiről
volt szó a Reformátusok Szárszói Konferenciájának
idei nyitóestéjén, valamint az azt követő napok
szekció
ülésein.
Fakultatív
programok
is
gazdagították a háromnapos konferenciát, melyeken
az előadások és a vacsora utáni órákban lehetett részt
venni. Az előző évhez hasonlóan, Gér András zsinati
tanácsos bevezető gondolataival vette kezdetét az
előadás-sorozat, melyben felvázolta a konferencia
gondolatindító szempontjait.
Lehet-e bibliai elvek alapján a demokrácia
eszközeivel szolgálni a nemzetek fejlődését, és ha igen, akkor
hogyan? Mennyire összeegyeztethetőek a modern világgal a
demokratikus és keresztyén értékek? Mitől lesz egy közéleti,
politikai törekvés keresztyénné? Mit tehet egy keresztyén,
demokrata politikus, hogy az általa fontosnak tartott értékek
továbbra is a közélet részét képezzék? Merre haladjon tovább
az ország, hogy tíz év múlva is az evangéliumi üzenet legyen a
legfontosabb?
A nyitó alkalom, Bogárdi Szabó István püspök,
Kövér László házelnök és Trócsányi László EP-képviselő
beszélgetésével kezdődött plenáris ülés keretében. A
kerekasztal-beszélgetés kezdetén Bogárdi püspök úr
leszögezte, hogy a politikusok arra kaptak elhívást,
hogy velünk, választókkal, párbeszédet követően,
felhatalmazás alapján véghez vigyék azokat a
programokat, szükségszerű változtatásokat, melyek
elengedhetetlenek a közös életünkhöz. Továbbá arra
is rávilágított, hogy miért is fontos a párbeszéd a
politikai és az egyházi élet képviselői között. Enélkül
ugyanis nem történne más, mint egymás kölcsönös
kizárása – az egyházból a közéletet, a közéletből
pedig az egyházat. Azt is elmondta, hogy az ország
állampolgárjaként érdekli, hogy a saját és a
gyülekezetének tagjai, a testvéreinek és barátainak,
vagy akár ellenfeleinek az élete milyen irányba megy.
A bevezető gondolatokat Trócsányi László
folytatta azzal, hogy egy ilyen jellegű konferencia
lehetőséget ad a különböző nézőpontok találkozására
és megvitatására „Egy református fórum teret ad, hogy
beszéljünk az isteni és a világi rendről. Egy jogásznak, mint
jómagam, a világi rend ismerősebb, de a kettőnek találkoznia
kell. Érdekel, van-e kapcsolat közöttük és tudunk-e választ
adni például olyan kérdésekre, miért van az ember a
Földön?”
Kövér László első felszólalásában, a múltra
utalva egy rossz berögződést lát abban, hogy az
egyházi körökben a mai napig él a politikától való

8. oldal

kellő távolság tartás. Javaslata szerint: „Fel kell
oldanunk a gátlásokat, melyek túlzottan visszahúzódóvá
teszik a keresztyéneket. Nem kell hitünket másra erőltetni,
de tudnunk kell, hogy tudásunk több mint azoké, akik nem
részesei e közösségnek. Ezt a nagyobb tudást szeretnénk
követendővé tenni”
A fentieket püspök úr azzal egészítette ki,
hogy ez a szemlélet az előző rendszerben vert
gyökeret a gyülekezeti körökben. Ez a párbeszédet
sokszor nehezíti, pedig a konzervatív politikai pártok
természetes
szövetségesként
tekintenek
az
egyházakra, miközben ezzel maguk az egyháztagok
olykor nem szimpatizálnak, vagy nem nézik jó
szemmel.
Trócsányi László szerint az egyház nem azért
van, hogy a világ kérdéseiben ne gondolkodjon, és ne
mondja el véleményét. Más közösségekhez
hasonlóan az egyházaknak is vannak üzenetei, és
ezeket át kell adnia. Ennek alapjai a Bibliában vannak
leírva. Majd tapasztalataira hivatkozva örömmel
fejtette ki azt, hogy vannak olyan morális
szempontok,
ahol
a
hazai
lelkipásztorok
megszólalása ellentétes irányú, mint a nyugati
társadalmakban, melyre szükség is van, mert az
egyház feladata az is, hogy megfogalmazza, mi a
kapcsolat szabadság és felelősség között. A
párbeszédet mindenképpen fenn kell tartani az
egyház és az állam tekintetében. Kell, hogy legyenek
közös pontok, de egyik se vegye át a másik szerepét.
Meglátása szerint az egyházak felelőssége ki
kell, hogy terjedjen a világi rend működésének
szabályaira, és ha az átlép határokat, akkor jelzést kell
adnia a maguk eszközeivel, válaszolta Trócsányi
László arra a kérdésre: reagálhat-e az egyház, ha a
politika átlép bizonyos morális határokat.
Kövér László házelnök szerint e tárgykörben
még van mit tenni, mert az egyházak és a politika
vezetői még nem találtak teljesen egymásra, ezért
meg kell találni az új lehetőségeket, és azok
együttműködési kereteit. Emlékeit felidézve mondta,
hogy voltak olyan idők: „amikor az egyházak még
egyértelmű igazodási pontot jelentettek.” De a politika ne
avatkozzon bele az egyház belső életébe, a párbeszéd
viszont szükséges, és az egyházak tegyenek lépéseket
és segítsék azon célok megvalósulását, melyek
hozzájuk közel állnak, magukénak éreznek. Ezt
hiányolja az egyházak részéről. Mindezekből az
következik, hogy a keresztyéndemokráciában így
jöhet létre az egyensúly és a mérték. Ellentétben a
liberális demokráciával, ami arra az egy alapra próbál
építkezni, hogy totálissá tette az egyéni
szabadságjogok kiterjedését. „Ma már ott tartunk, hogy
szabadságunk van megtagadni a teremtés és a biológia
törvényeit.”
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Átvéve a szót püspök úr elmondta, hogy
tapasztalata szerint, manapság szinte mindent átsző a
politika, de azért a politika nem minden. A
keresztyéndemokrácia azonban tud transzcendens
lenni, viszont a politika az eszmék és az ideológiák
változásainak világa, de ha nem tudunk
transzcendens nézőpontot találni, akkor zűrzavar és
értékvesztés, hamis súlyok és mértékek jönnek: „Ha
az egyháznak szabad és kell bírálnia a politikát, akkor az
Ézsaiás és Zakariás prófétánál kezdődik, akik jajt
kiáltottak koruk vezetőire, mert azok bevezették a hamis
mértékeket. Az az igazi, Isten szerinti politika, ami
ragaszkodik az igazi mértékekhez – ez ma kifejezetten
külön politikai hivatás.”
Ez volt az első nap programja, majd a
vacsora után az új református énekeskönyv
bemutatója következett Bódiss Tamás zsinati
egyházzenei előadó ajánlásával. Ismertette az énekes
könyv új felosztását, amely tematikus elrendezés
miatt segít a tájékozódásban. Ami biztos, hogy a 150
genfi zsoltár marad az énekeskönyv elején.
Továbbiakban egy jelentős istentiszteleti énekanyag
kap helyet – itt találjuk majd a liturgia állandó
részeihez, valamint az egyházi ünnepekhez, a
reformációhoz kapcsolódó fohászokat, dicséreteket.
Tájékoztatást kaptunk azokról az énekekről is,
melyek
nem
lesznek
benne
az
új
énekeskönyvünkben, de több újonnan belekerült
éneket is meghallgathattunk, majd ezeket közösen is
elénekeltünk.
A konferencia második napján az egyház és a
társadalom kapcsolata tárgykörében hangzottak el
vélemények, többek között arról, hogyan vigyük ki és
tegyük részévé a hétköznapi életnek hitünket, de
arról is szó esett, melyek ennek az akadályai. Ha nem
is részletesen, de érintőlegesen a nyugati egyház
jelenlegi helyzetéről is kaptunk ismeretet, hogyan is
néz ki a nyugati egyház jelenlegi állapota
napjainkban. Ezek is a keresztyén demokrácia
kérdésköréhez tartoznak. A meghívottak: Szűcs Ferenc
a Károli Gáspár Református Egyetem emeritus
professzora, Lánczi Tamás, a XXI. Század Intézet
igazgatója, valamint Farkas Örs politológus, aki
beszélgető partnerük volt és együttesen próbáltak
válaszokat megfogalmazni.
„Teológiai oldalról közelítve a református
gondolkodásnak kezdetektől fogva része a közéleti felelősség.
A keresztyén ember hitének, vallásosságának nem csak
vasárnap a templomban van szerepe, ki kell ezeket vinni a
hétköznapokba” – ezt a véleményt fogalmazta meg
elsőként Szűcs Ferenc. Ezt szem előtt tartva, nem
kérdés,
hogy
van
létjogosultsága
a
keresztyéndemokráciának, de az igen, hogy annak
melyik „változatát” tekintjük példaértékűnek. Azt,
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ami jelenleg hazánkban van, vagy ami napjainkban
Nyugat-Európában tapasztalható?
Lánczi Tamás kifejtette, hogy tapasztalatai
szerint a Nyugat-Európában végbement és továbbra
is zajló szekularizációs folyamatok oda vezettek,
hogy a keresztyénség annyira beleolvadt a
hétköznapokba, hogy fel is oldódott abban, ezért
szinte nem lehet különbséget tenni egyház és egyéb
szervezetek között. Nehéz megmondani, hogy a
nyugati világ mitől keresztyén.
Szűcs Ferenc egyetértve az előtte
felszólalóval,
még
hozzátette:
egy
olyan
alkotmányban, mint az Európai Unió közösségé, ha
még nyomokban sem lehet felfedezni a keresztyén
gyökereket, mitől is lehetne megkülönböztetni egyéb
szervezetektől? Ezért fontos nekünk mindenképp
megőriznünk keresztyén gyökereinket, hiszen ennek
elveszítése beláthatatlan következményekkel járna.
Ennek nagyon fontos eszköze kell, hogy legyen az
oktatás, az iskolák szellemi alkotó közösséggé való
fejlesztése. „A keresztyénség jelenleg egy erős önképpel
rendelkező ideológia-rendszerrel találkozik. A szekularizáció
és a keresztyénség helyzete eddig nem volt húsba vágó,
hamarosan azonban létkérdés lesz. Ha nem juttatjuk el
gyermekeinket az értelem nagykorúságáig, ha nem segítjük az
identitásuk kialakulását, megerősödését, mindössze
szélmalomharcot vívhatunk majd a jövőben” - hívta fel
mindenki figyelmét professzor úr.

Folytatása következik…

Péntek István presbiter

Isten színe előtt – Coram Deo
Keresztyén
felelősségünk
legbelsőbb,
legszemélyesebb, mégis központi gondolata, hogy
életünket Isten színe előtt – coram Deo – éljük. Fülünkben
cseng Péter apostol pünkösdi prédikációjának
állítása: Isten Úrrá és Krisztussá tette a keresztre
feszített Jézus. Vagyis, a keresztyén vallástétel
egyetlen totális uralmat ismer el: a Jézus Krisztus
uralmát. Ő az, aki Isten akaratából igényt tart egész
életünkre. Jézus Krisztuson kívül senki más és
semmilyen más hatalom nem követelheti teljes
elkötelezettségünket.
Jézus Krisztus az Úr, vagyis az állam, az
ideológia, a gazdaság, a kultúra, a média nem az.
George Hunsinger írja: „A kultúra Krisztusa inkább
konnotatív és derivatív, jóváhagy, de nem uralkodik, éppen
azért, mert a saját valósága attól függ, mennyire vagyunk
képesek felruházni jelentéssel. Ahol Jézus Krisztust kulturális
hasznosságból fakadó okok miatt imádják, ott őt nem
Úrként imádják, s ilyen mértékben egyáltalán nem is
imádják. Jézus Krisztus Úr volta, amennyire az egyházat
illeti, az emberi kultúra minden viszonylagosságán túlmenően
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és afölött áll, és élet és halál kérdése, egy kényszerítő igazság;
olyan döntés, amelynek végleges következményei vannak.”
Veszélyes tendencia az, amikor mellékessé
válik az, ami a keresztyén ember életét alapvetően
meg kellett volna, hogy határozza: a Krisztus királyi
uralma. Az az elgondolás, hogy a vallás privát ügy,
ellentmond az evangéliumnak, hiszen Jézus Krisztus
nem „persona privata”, hanem a Világ Ura és
Megváltója, Ő az Úr Krisztus (Kyriosz Chrisztosz).
Neki adatott minden hatalom mennyen és földön
(Mt 28,18b vö. Zsid 1,3).
Teológiai szempontból a bűnös ember
megigazítása
(evangélium)
és
az
ember
felelősségteljes cselekvése (a törvény betöltése)
összetartozik. A kegyelem expanzivitása és Isten
törvényének nagylelkűsége aktivitást, hálaadást
igényel tőlünk.
Donald G. Bloesch, amerikai rendszeres
teológus szerint „Jézus Krisztusnak, mint Úrnak
megvallása a mai helyzetben azt vonja maga után, hogy
kihívjuk a technológia isteneit… Azt is jelenti, hogy
visszautasítjuk, amit Jacques Ellul a személyes erkölcs elleni
erőszaknak nevez: visszautasítjuk a támadást a család ellen,
a homoszexuális életstílus reklámozását, az abortusz
korlátlanul és bármikor lehetséges voltát, a szexuális
szabadosságot és a pornográfia terjedését. Jézus Krisztusnak,
mint Úrnak megvallása napjainkban azt jelenti, hogy
leleplezzük azokat az ideológiákat és mitológiákat, amelyek
elbűvölik a modern társadalmat. … Sok hittételbeli és etikai
elhajlás mögött a szekuláris humanizmus ideológiáját látjuk,
amelyet talán jobb lenne technológiai humanizmusnak vagy
technológiai pragmatizmusnak nevezni. Ez az a
humanizmus, amelyik nem egyszerűen csak az élet
perifériájára szorítja ki Istent (ahogyan a felvilágosodás
deizmusa tette), hanem nyilvánosan ellenséges egy
természetfölötti és szuverén Isten elméletével szemben…”
Az egyháztörténet során mindig az segítette
ki az egyházat, ha Krisztuson tájékozódott: milyen
mértékben legyen független közösség ebben a
világban, és mennyire éljen benne ebben a világban.
Gyökössy Endre mondta figyelmeztetve: „A világnak
nem másodrendű világiasságra, hanem elsőrendű
keresztyénekre van szüksége.”
A Krisztusban részesedő keresztyén feladatát
páratlan tömörséggel foglalta össze a Heidelbergi Káté
32. kérdés-felelete: „Miért neveznek téged Krisztusról
keresztyénnek? Azért, mert hit által Krisztusnak tagja, és így
az ő felkenetésében is részes vagyok, azért, hogy nevéről vallást
tegyek, magamat élő hálaáldozatul neki átadjam, és hogy
ebben az életben a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel
harcoljak, ez élet után pedig vele együtt minden teremtmény
fölött örökké uralkodjam.”
A keresztyén ember közszolgálata tehát
három síkon történik:
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Prófétai tisztet gyakorlok és megvalósítom a
Krisztus nevéről való vallástételt akkor, amikor
döntéseimet a Szentírás (Sola Scriptura) alapján
mérlegelem, amikor nem igazodok a világhoz, de
nem is válok világkerülővé, hanem vallást teszek
szóval és élettel. Ma is közöttünk él ugyanis egy
embertípus, amelyik bár vallásosnak mondja magát,
közben mégis más mintákat követ. A jég hátán is
megél, megszerzi, kiharcolja, amit akar, ahol nem
megy ügyeinek intézése a hivatalos, tisztességes úton,
ott megtalálja a kiskapukat, ha nincs összeköttetés, de
kell, akkor megteremti, ahol szőrmentén kell
fogalmazni, ott frazeológiacserével és fazonigazítással
hozzáigazítja a kifejezéstárát, átszabja a hitvallását
olyanra, amilyenre kell.
Papi tisztet gyakorol a keresztyén ember,
amikor hálaáldozatként átadja életét Krisztusnak,
mert komolyan veszi az életet a maga teljességében
és annak sebezhetőségével együtt. Papi tisztet
gyakorlunk és átadjuk élő hálaáldozatként az
életünket Krisztusnak, amikor közbenjárói szerepet
vállalunk a társadalmi rétegek között, és felvállaljuk a
hídszerepet; amikor a kitartóan jelenlévő ateizmus és
a mumusként emlegetett keresztény kurzus réme
között kiválasztottság-tudattal élünk; amikor
fáradozunk a házasság és család teremtési rendjének
védelméért; amikor a gyökértelen kozmopolitizmus
és a sokkoló vadmagyarság helyett tiszta
nemzettudattal döntünk; amikor a profitcentrikus
gondolkodású
újgazdagok
és
a
lesújtó
munkanélküliséggel küszködők között meg tudunk
maradni felebarátnak; amikor az általános
keresztyénség és szektásság fölé emelkedve
hitvallásosan élünk; amikor a kriticizmus és a közöny
közegében józan ítélőképességgel szólunk; amikor a
rémítő szabadosság és a bénító félelmek szorításában
keresztyén szabadsággal merünk élni.
Királyi tisztet gyakorol a keresztyén ember,
amikor ebben az életben a bűn és az ördög ellen
szabad lelkiismerettel harcol. Komolyan veszi, hogy a
Krisztus uralma alatt elnyert szabadság kvalifikált
szabadság, ami „nem parttalan és korlátlan, hanem
Krisztus törvénye alatt áll, jellege spirituális, ezért közélethez,
a társadalomhoz, illetve bármilyen fennálló uralomhoz való
viszonyát illetően egyidejűleg a részvétel és a tartózkodás
szabadsága jellemzi.”
Királyi tisztet gyakorlunk ma, amikor ebben
az életben úgy harcolunk szabad lelkiismerettel a bűn
és az ördög ellen, hogy vállaljuk az emberellenes,
gonosz struktúrák megszüntetését; hogy a
hajléktalanságot kriminalizáló légkör dacára segítjük
az otthonteremtést a közösséghiányban szenvedő
honfitársaink számára; hogy nem gyakoroljuk a
kollektív megbélyegzést, a gyűlölködést és a
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gyűlöletkeltést
még
a
migráció
komplex
jelenségegyüttesével kapcsolatban sem, hanem
megőrizzük és megadjuk az emberi méltóságot; hogy
tápláljuk a szabadságszeretetet, de nem adjuk fel
nemzeti
önállóságunkat
és
nemzeti
önrendelkezésünket. Nem nézzük el közönyösen,
hogy a világ több pontján keresztyénüldözés zajlik,
hanem felemeljük szavunkat ellene és élethez segítjük
őket.
Amikor püspök lettem, egyik katolikus
barátomtól kaptam egy idézetet, amit minél többször
olvasok, annál fontosabb számomra a Krisztus királyi
uralmának megélésében: „Legyünk Egyház, ki folyvást
tanul, ki odafigyel a kérdező nőre, ki felismeri a kereső férfit,
nem aszott nézeteket ismétel unos-untalan, hanem előre tör.
Legyünk Egyház, ki emberi, ki szívvel ítél, lélekkel tanít,
szívósan szolgál, és nem felsőbbrendűen, hanem odahajolva
kérdez. Legyünk Egyház, ki igazmondó, ki a szükségeset
mondja, a helyeset hitelesíti, nem a világ játszadozásaihoz
idomul, hanem Isten országához. Legyünk Egyház, ki táplál,
ki friss kenyeret nyújt, és tiszta bort, ki remél, nemcsak érvel,
és ki nem pusztán oldoz, hanem hevít, melegít. Legyünk
Egyház, ki azon van, hogy jóság, és nagylelkűség legyen.”
Ha keresztyén felelősségünknek ebben a
legszűkebb körében helytállunk, akkor már ott is
találjuk magunkat felelősségünk táguló köreiben. A
Mindenható Isten adjon állhatatosságot nekünk
mindezek megéléséhez!
Dr. Fekete Károly előadása
2019. június 12. - Tihanyi Bencés Apátság

A világ legmodernebb református
temploma Dél-Korea fővárosában
Hal formájú, de a tervező szerint ölelő anyai kart
ábrázoló külső, modern vonalvezetésű, tornyán
finom metszésű kereszttel, belül ultramodern
belsőépítészeti tervezéssel és megoldásokkal elkészült
a világ legmodernebb református temploma. Az
ország legrégibb, 1887. szeptember végén alapított
presbiteri/református
közösségének,
az
anyaegyháznak ad méltó és esztétikus otthont az új
templomépület. Ennek egyik szárnyában irodák,
előadótermek, közösségi helyiségek vannak, a
másikban az istentiszteleti tér. A templomépület
formája ötvözi az európai gótika égfele mutató
lendületét.
Dongkyu Choi főtervező elmondta: a
reformáció követte a gótikát, s ennek ő az épület
formájában is kifejezést adott. Nagy étterem,
kávézók teszik a tartósabb tartózkodásra kellemessé a
környezetet, amit teraszok és függőkertek díszítenek.
A hatalmas gyülekezet ma már sokféle módon tölti
be Jézus missziói parancsát a modern Dél-Koreában.
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Van oktatási rendszerük, ami a Tanár Szervezetben
egyesíti oktatóit, önkéntes gyülekezeti és szociális
munkásképzőjük. 2009 óta önálló akadémiájuk,
egyetemük is működik.
Vasárnaponként négy fő istentiszteletet
tartanak teli templommal, de a szolgálatok már
hajnalban elkezdődnek. Összesen 12 imaalkalom,
istentisztelet van vasárnaponként. Este és
csütörtökön délben imaest és déli imaóra tagolja a
heti alkalmakat. Vannak éjféli és kora hajnali
imaalkalmaik is. Vasárnap külön termekben tartanak
angol, japán, vietnámi, mongol, kínai nyelvű
istentiszteletet.
Ebben
a
református
közösségben
megvalósult az, amiről sokan beszélnek, olykor
elcsodálkozva a koreai csodáról: IMAERŐMŰ
működik a gyülekezetben, ami akkora szellemi és
lelki, spirituális energiákat szabadít fel, termel, hogy
ebből mind a családi élet harmonizálására, mind a
társadalmi élet, a munkafegyelem és az életöröm
területén fantasztikus eredmények születnek.

Protestáns
a 2019. évi Nobel Béke-díjas
Az afrikai kontinens észak-keleti szarván található
Etiópia és Eritrea megbékélésének elősegítéséért
végzett fáradhatatlan munkálkodása elismeréseként
kapta meg idén a Nobel Béke-díjat Etiópia
miniszterelnöke: Abiy Ahmed.
A christianheadlinse.com keresztyén világhír
portálon a friss Nobel Béke-díjas nyilatkozott arról,
hogy még igen sok tennivaló van a törékeny béke
megerősítése érdekében, valamint azért, hogy a
jelentős és nélkülözhetetlen reformokat be tudják
vezetni és tartósan működtetni is tudják. A 43 éves
Ahmed 2018 áprilisa óta igazgatja Etiópiát, azóta
többször találkozott Eritrea elnökével. Megnyitották
a légi közlekedést és a telekommunikációs
kapcsolatokat is helyreállították. A kér ország közötti
sok éves konfliktusban mintegy 80 000 ember
vesztette életét a határvidéken, a villongások fő
területén. Ahmed miniszterelnök több ezer politikai
fogolynak adott amnesztiát, megszüntette a teljes
médiakontrollt, az ellenzékiek működését legalizálta,
a hadseregben helyreállította a fegyelmet. Vallási
tekintetben is nagyon aktív, hiszen a kettészakadt
Etiópai Ortodox Egyház elkülönült részei közötti
megbékélést eredményesen segítette.
Ahmed protestáns hívő ember, a pünkösdi
egyház tagja, szenvedélyes bizonyságtevője az
evangéliumnak és Jézus Krisztusnak.
Dr. Békefy Lajos
agnusradio.ro
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140 éve született:
Móricz Zsigmond
„Vagyok én olyan református, mint amilyen katolikus a
pápa” – a legendás mondat a 20. század derekán
hangzott el Rómában egy pápai audiencián, ahol
Móricz Zsigmond kézcsók helyett kezet nyújtott
Őszentségének. A 20. századi realista irodalom nagy
alakjának életművében különleges színfolt a
református lelkészség mindennapjainak feldolgozása.
Személyiségéről, „református munkásságáról” és
életszemléletéről így vall az író unokája, Kolos Virág.
Egyenes út vezet Leányfalun a Móriczbirtokhoz: szemben a helytörténeti múzeum,
tőszomszédságában a református templom mutatja a
helyes irányt. Amikor az író kihajózott Rózsahegyi
Kálmán színművész barátjával, és beleszeretett a falu
közepén álló diófába, jól tudta: Leányfalu örökre
rabul ejtette a szívét. Vételi ajánlatát a diófára csak
úgy fogadta el a tulajdonos, hogy azt a környező 3-4
holdnyi szőlővel együtt adja el. Így költözött ki
Móricz Zsigmond 1936-ban budapesti Bartók Béla
úti lakásából Leányfalura. „Sajnos a fa ma már nincs meg,
nagyapám századik születésnapján egy vihar kidöntötte” –
meséli Kolos Virág, aki szerint nagyapja hamarabb
tudott diófára mászni, mint a földön járni. A kertben
lévő gyümölcsfák közül jónéhányat még az író
ültetett. A lugas végén pedig felbukkan a Móriczvilla, ahol Virág a nyarakat töltötte. Napsárga
spalettái középen szívet formáznak, Móricz első
felesége, Holics Janka kívánsága szerint.
Ahogy felnézünk az égre, tekintetünket nem
ereszti a református templom csillaga. Visszafelé
sétálunk a mostani lakóházba, miközben megtudjuk,
hogy a templom valójában az egykori Móriczbirtokon áll. A család még 1979-ben adta el a
birtokrészt a reformátusoknak az akkor épülő
szeretetotthon javára. Amikor a kilencvenes években
elhatározták a faluban, hogy templomot építenek a
növekvő számú református közösségnek, adásvételi
szerződés híján felkeresték Kolos Virágot, hogy a
segítségét kérjék. Bár a hivatalos papírt ő sem találta
meg, valamennyi családtagjával nyilatkozatot íratott
alá, miszerint az eladás már megtörtént a hetvenes
évek végén.
Ahogy beérünk a takaros kis házba, a Holics
család címere és a Móricz-barátok megsárgult képei
üdvözölnek minket. A nappali dísze az a
tálalószekrény, amelyet Móricz Zsigmond és Holics
Janka nászajándékba kaptak. Ebben a környezetben
ismerjük meg a református írót, aki 1879-ben
született Tiszacsécsén református családba. Ősei között
több református lelkipásztor is szerepel. Anyai
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ükapja, Nyilas József 1795-ben házasságot köt egy
özvegy papnéval. János gyermekük a lelkészi hivatást
választja, aki fiát is erre a pályára szánja, de ő vállalva
a szülői haragot, inkább ügyes parasztgazdának áll.
Lányát, Katalint azonban Pallagi József református
lelkészhez adja feleségül. Az ő lányuk Pallagi Erzsébet
(1859–1924) Móricz Zsigmond hithű református
édesanyja. Édesapja Móricz Bálint ötholdas
parasztgazda.
A családi örökséget ma Kolos Virág, Móricz
Zsigmond legidősebb lányának gyermeke ápolja és
adja tovább az utókornak. Ez azonban nem volt
mindig így. „Gyerekként utáltam Móricznak lenni, mert
mindenhol megelőzött a hírem. Zavart, hogy nem magam
miatt voltam érdekes, hanem mert a nagyapám Móricz
Zsigmond” – emlékszik vissza. Bárhová került később
tanárként is, ahogy belépett az osztályterembe,
mindig összesúgtak a diákok, míg egy nap elejét vette
a pusmogásnak. „A hír igaz, a nagyapám Móricz
Zsigmond volt” – jelentette be szinte még a küszöbről.
Móricz-órákat csak a kilencvenes évek elején kezdett
el tartani, de a pálfordulást hozzáállásában ez az
iskolai jelenet hozta meg.
Ma már kötelességének érzi, hogy minél több
fiatallal megismertesse nagyapja életművét. „Fontos,
hogy valaki olyan szóljon róla, akinek közvetlen kapcsolata
volt vele, emlékszik rá, pontosan ismeri az események hátterét,
a rokoni viszonyokat. A végzős gimnazistákat kifejezetten
érdeklik a szerelmi szálak” – avat be Kolos Virág, aki
szerint, ha később a beszélgetések hatására olvasnak
el egy-egy Móricz művet a fiatalok, már megérte.
„A nagyapámnak rangot és tartást jelentett a
reformátussága. Emberi hozzáállást az élethez,
értékrendszert, amely meghatározta gondolkodásmódját.”
Zsoltárokat
írt,
tanulmányozta
a
Bibliát,
foglalkoztatta a hit. Ha otthon volt, átjárt Pócsmegyerre
istentiszteletre. Talán ott kezdett kibontakozni előtte
a református lelkészek világa, amelyet számos
művében próbált megrajzolni. „Meg akarta mutatni,
hogy ők is ugyanolyan emberek, mint mindenki más. Hasonló
gondokkal küzdenek a házasságukban és az életükben, és
azt is, hogy ők hogyan oldják meg a problémáikat.
Tulajdonképpen a református élet minőségét akarta lencsevégre
kapni történeteiben, miközben a lelkész alakjában is az
embert nézte” – mondja a földrajz–történelem szakos
tanár.
Úgy véli, nagyapja a református lelkészekben
– a tanító és a jegyző mellett – a falusi társadalom
szellemi vezetőit látta, legfontosabb feladatuknak a
rájuk bízott nyáj tanítását tartotta. „Úgy gondolta, hogy a
lelkészeknek kell összekötni az embereket és a kultúrát. Fő
tevékenységként a nép lelki támogatását jelölte ki számukra,
hogy megkönnyítsék az élet terheinek hordozását.
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Ugyanakkor hitt a segíts magadon és az Isten is megsegít
elvében.”
Meggyőződése, hogy írásaival Móricz
Zsigmond is szebbé, jobbá akarta tenni az emberek
mindennapjait, előrébb akarta vinni az országot és a
népet, kapaszkodókat és iránymutatást adva. Nagyon
érdekelte, hogy miről beszéltek és gondolkodtak az
emberek, ezért is járta az országot. Figyelt és
jegyzetelt utazásai közben, a kocsmában és a
templomban, mindenhol. „Édesanyámék feladata volt a
papírlapokat kicsire hajtogatni, amire a gyerekek elhasznált,
apró ceruzáival írt fel minden apró, de számára értékes
gondolatot” – idézi fel unokája, aki arról is szól, hogy
az író szemében nagyon fontos értéket képviselt a
tanulás: testvéreit is ő taníttatta, és beléjük is ezt
nevelte. Azért mutatta meg folyton az elmaradott
falusi és kisvárosi légkört, hogy felrázza és tanulásra
buzdítsa az embereket.
„A minisztertől a koldusig mindenkivel szót értett,
meghallgatta, elfogadta és tiszteletben tartotta az eltérő
véleményeket is.” Nagyon jó humora volt. Gyakran
mondogatta, hogy nála terem a legdrágább krumpli,
mert folyton csak beszéltette a napszámosokat.
Nyáron hajnalban szeretett kelni: mire a család
felébredt, már túl volt a napi munkáján, de azt sosem
tudták, hogy otthon találják-e még. „Nagyon szeretett
utazni, mindig össze volt készítve egy kis bőrönd, mert képes
volt fél napokat vonatozni egy-egy hiányzó mondatért, amit az
ország másik felében hallott.”
„Anyám sokszor zsarnokként emlegette, mert
nagyon határozottan megkövetelte tőlük is, hogy tegyék a
dolgukat, tanuljanak rendesen. Azt is szigorúan megtiltotta,
hogy születésnapjára bárki ajándékot vegyen neki,
ugyanakkor ő nagyon szeretett ajándékozni.” Abban is
egyfajta zsarnokságot lát, ahogyan élete végén új
asszonyt vitt a Móricz-villába: Littkey Erzsébet (Csibe)
a gyerekeivel egyidős utcalány volt, akinek a papírjait,
„bárcáját” is ő váltotta ki. „Nagyon nehéz volt, de a
lányai megpróbálták elfogadni őt. A kisfiát, Imrét pedig
kifejezetten szerettük, mindig együtt töltöttük itt a nyarakat.”
„Élete első számú asszonya azonban mindvégig
gyermekei édesanyja, a stabilitást jelentő Holics Janka
maradt” – állítja határozottan az unokája. Bár Janka
halála után feleségül vette Simonyi Mária színésznőt,
nem talált benne igazi alkotótársra, akivel olyan jókat
veszekedhetett volna, mint Jankával. Ezért is unta
meg, azonban Csibe legnagyobb bánatára tőle sem
akart elválni. „Ebben is a hite mutatkozik meg, tartotta
magát templomi esküjéhez, és a válást nem tekintette lehetséges
opciónak.” Regényeinek két nőtípusát is felfedi
előttünk leszármazottja: az otthonszerető, racionális,
földön járó Janka és szép színésznő Mária voltak a
múzsái.
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Bár a kis Virág alig volt négy éves, amikor
Móricz stroke-ot kapott, azt is feleleveníti, hogy
nagyapja mennyire szerette a technikát. Talán ő volt
az első magyar író, akinek minden írása gépen
született. A sajátos, rövidített kézírásával noteszébe
vésett sorokat, ahogy hazaért, azonnal elkezdte
kétujjal, de villámsebesen lepötyögni. „Apámat, Kolos
Richárdot is azért szerette, mert technikus ember volt –
mérnökként dolgozott a Siemens gyárban – tőle kapta az első
rádióját.” Több fényképezőgépe is volt, rengeteg kép
maradt fent tőle, mert imádott fotózni. A természet
helyett azonban az embereket fürkészte, számára ők
voltak érdekesek. Nem titkolt társadalomkritikával írt
művei is mind az embereket mutatják be: a szegény
parasztokat, a gyilkos barbárokat vagy éppen a
panamázó rokonokat. „Alig ismertem őt, egy-két
gyermeteg emlékem van csupán róla, de életművéből, írásaiból
egy nagyfokú igazságérzettel megáldott ember, egy jobbító
szándékú, szociálisan érzékeny polgár képe bontakozott ki
előttem, aki a 20. század egyik legnagyobb hatású írója volt.
És az én nagyapám.”
Szoták Orsolya
parokia.hu

Csak megmaradni
A semmibe lezuhanónak
mit ér a csillagok zenéje,
mit ér a rét híme,
az erdők állata,
mit ér a gondolatok ereje,
az évmilliók szózata,
mit ér a hímes perzsaszőnyeg
s a pontos óra a falon,
mit ér a szerelem...
Csak egy kell:
csak egy perc még!
S még egy
és még csak egy...
csak a percek rebegve könyörgött sora...
Összehúzódni a semmiségig:
De megmaradni,
csak megmaradni,
az Élet ruháján sejtporul...
(Budapest, 1920. február 6.)
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Kisköri Presbiteri Konferencia
Szeptember 21-én a Zsadányi Református
Gyülekezet adott otthont annak a körzeti presbiteri
konferenciának,
amelyen
gyülekezetünk
is
képviseltette magát. Az alkalom templomi áhítattal
vette kezdetét, melyet a vendéglátó gyülekezet
lelkipásztora, Demeter Ottó tartott. A kősziklára épített
ház példázatával kapcsolatban többek között
elmondta, hogy sok mindent lehet építeni, de az évek
alatt ő maga is megtapasztalta, hogy csak az marad
meg, amiben benne van az Ige. Azt kívánta ilyen
építkezés legyen a mai konferencia is: lélekben
gyarapodjunk, erősödjünk.
Az igei alkalom után Dudás Árpád
polgármester köszöntötte a résztvevőket, aki
elmondta, hogy nagyon jó a kapcsolat az
egyházközség és az önkormányzat között. Felidézte a
lelkipásztor házaspár Zsadányba érkezését, majd
kifejtette, hogy továbbra is így szeretnék folytatni a
közös munkát, hiszen mind a két fél a település
érdekeit tartja szem előtt.
Ezután átvonultunk a művelődési házba, és
annak nagytermében folytatódott az együttlétünk. A
köszöntések és áldáskívánások után dr. Tóth János a
presbiteri szövetség békés megyei elnöke elmondta,
hogy ebben az évben a gyülekezetgondozás témakörét
járják körbe. A körösladányi gyülekezetben tartott
első konferencián Nábót történetének tanúságaként a
hátratekintés fontosságát hangsúlyozta Lovász
Krisztián hajdúsámsoni lelkipásztor. Fontos az atyai
örökség, de még fontosabb, hogy mennyei
örökségünk van, amit meg kell becsülni, és tovább
kell örökíteni. Az egyházat otthonnak kell tekinteni, a
presbiterséget pedig szolgálatnak, amelyet csak Isten
Szentlelkével lehet jól végezni. Ezek után
köszöntötte a konferencia előadóját: Nagy Péter
ramocsaházi lelkipásztort, és felkérte, hogy tartsa
meg előadását, melynek címe: Élő kövek Isten kezében
– presbiterek a helyükön.
Az előadó humoros formában, számok
segítségével mutatkozott be. Majd vetített képes
előadásának elején elmondta, ha az Isten kezében
vagyunk, kövekként is tud minket formálni, és ehhez
a Szentlélek adja a segítséget. Egy különleges
várromról láthattunk egy képet, ahol néhány évvel
ezelőtt járt. Amádé vára hosszú ideig bevehetetlennek
bizonyult: harc, vagy ostrom által nem is tudta ezt
senki megtenni. Csak úgy tudták elfoglalni, hogy
Kassán megölték a vár kapitányát. Beszédes ez a vár
nekünk. A kövek a helyén voltak, csakúgy mint a
várkapitány, de amikor elhagyta a várát, s amikor
meghalt, a vár sem maradhatott meg.
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A Debreceni Nagytemplom képével árnyalta
üzenetét az előadó, és ekkor már konkrétan az
egyházról beszélt: csak addig egyház az egyház, amíg
Krisztus benne van. Az egyház számára
elengedhetetlenül fontos a jól forgolódó presbiter.
Mozgásban kell lennie, mint élő, biztos, helyén álló
kő. És ha jól csinálja, amit csinál, ahogy az ének
szava mondja: a világ fejedelme feltámad ellene. Lesz
irigykedés, rosszindulat, sárdobálás is. Ám Jézus sem
ígért mást az övéinek.
Hogyan tudunk összeilleszkedni, hogy álljuk
együtt a viharokat, hogy meg tudjuk védeni egymást
presbiterekként is? Ez magától működik, ahogy a
kegyelem is. Így tudunk növekedni is, s így fogunk
beleilleni a saját gyülekezetünkbe, ahol azt
érezhetjük: a helyünkön vagyunk. Jézus nem
felfedezőket, kalandorokat keres, és nem is csábítja,
vagy ámítja az embert, hanem alapelveket ad, melyek
mentén haladhatunk a saját utunkon. A reformáció
ezekhez az alapelvekhez nyúlt vissza, ahogy látták az
apostoloktól, akik pedig Jézustól vették át azt, amit
hozott, és alkalmazták azt a saját környezetükben.
Az egyház hat a világra, ahogy a világ is hat
rá. Amikor Kr. u. 312-ben államvallássá lett a
keresztyénség, egyszerre a szolgáló közösségből
hatalmas szervezetté alakult át az egyház. Ez
alapvetően befolyásolta belső életét, annak
szerkezetét, és nem minden esetben, pozitív
irányban. Ezzel szemben a presbiter tulajdonságainak
Jézus tulajdonságaival kell azonosnak lennie.
Milyen tulajdonságok ezek? Jézus jellegzetes
tulajdonságai: az alázat, a szelídség, az áldozat, a
szolgálat, a szenvedés vállalása és a szeretet. Ezekben
mindig meg kell újulniuk a presbitereknek is. Addig
kell csiszolódnunk, amíg Jézus arca kirajzolódik
rajtunk. Mondandóját igehelyek felsorolásával
támasztotta alá. Mit is jelent a mindennapokban a
presbiternek ez a fajta magatartása. Ha hívnak,
mennie kell, segíteni másokat, illetve a presbiteri
közösséget, s végső soron a gyülekezet munkáját. A
legkisebb segítség is sokat jelent. Legeltetni az tud,
aki ismeri a nyájat, és a legelőt, vagyis aki jelen van a
gyülekezet életében. Ez az első és legfontosabb
elvárás. Azután a presbiter személyes életével,
viselkedésével is példa, amely nélkülözhetetlen
szolgálatában. Tudomásul kell venni, hívta fel a
figyelmet az előadó, hogy harcban állunk, ahol saját
magunk és a ránkbízottak élete, lelkünk üdvössége a
tét. Ám a presbiter azt is tudja, hogy a jutalom is kész
van az Istennél, mert Ő számon tartja az érte végzett
cselekedeteinket. Ezért fontos, hogy mindig Isten
Igéje legyen a tájékozódási pont, s akkor a helyes
úton tudunk maradni mindvégig.
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Az előadás után fórum kezdődött, amelyen a
konferencia résztvevői oszthatták meg gondolataikat,
és feltehették kérdéseiket. Sokakat érdekelt az előadó
gyülekezetében megvalósult jó gyakorlatok többsége,
és többen megosztották saját tapasztalataikat is. A
beszélgetést lehetett volna még folytatni, de az idő
gátat szabott ennek, és a terített asztalokhoz hívtak,
ahol azonban még tovább beszélgethettünk
egymással kötetlenebb formában. Egy tartalmas és
szép nap emlékével, továbbá előremutató
gondolatokkal gazdagon térhettünk haza.

VII. Békés-Bánáti
Egyházmegyei Találkozó
2019. október 5-én a Temes megyei Lugos városában
került megrendezésre az egykori Békés-Bánáti
Történelmi Egyházmegye utód egyházmegyéinek
hetedik találkozója.
Isten igéjét Csűry István a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület püspöke hirdette az 51.
Zsoltár alapján, s többek között kifejtette, hogy a
hívő és szolgálatot vállalók Istennel való szövetsége
erőforrás, amely nem az anyagi világ, hanem az
anyaszentegyház szolgálatában terem gyümölcsöt a
közösségek számára. Minden időben, de különösen a
mai kihívásokkal és kísértésekkel teli világunkban
szükséges e szolgálat felvállalása.
A nyitóáhítat után Bódiss Ferenc a vendéglátó
temesi egyházmegye esperese köszöntötte a
megjelenteket. Ezután Szabó Dóra citerával kísért
énekes előadását hallgathatta meg a népes gyülekezet.
Az aradi, a békési, a bánáti és a csongrádi
egyházmegyék espereseinek köszöntése után, Kőrösi
Viktor Dávid főkonzul a múlt és jövő közötti hídnak
nevezte találkozóinkat, melyeken a résztvevők
egymást erősítik, bátorítják. Mernek összetartozni
Istennel és emberrel e sokfelé széthúzó erővel terhelt
világban. Marosi Zoltán az RMDSZ elnöke
köszöntőjében egy fiatal korában hallott Robert
Schumann gondolatot idézett, mely szerint „Európa
vagy keresztyén lesz, vagy nem lesz.” Ezt a mondatot
akkor még nem igen értette, de ma már teljesen
világossá vált számára. Az egyház nagy küldetése, és
kihívása: újra keresztyénné tenni Európát, és
megőrizni azokat az értékeket, amelyek kiveszőben
vannak. Hasonló gondolatokkal üdvözölte a
rendezvényt Ionel Tutac baptista lelkipásztor, a
rendezvénynek helyszínt biztosító Harul baptista
templom lelkipásztora, aki a lugosi református
közösséggel és annak lelkipásztoraival való
gyümölcsöző együttműködésről is beszámolt.
Kiemelte, hogy felekezeti hovatartozásra való

15. oldal

tekintet nélkül, közös keresztényi ügy Isten
országának a terjesztése, és ebbe a közös munkába
illeszkedik a dicsőséges 1989-es kiállás is, amikor a
lelkipásztorát védelmező temesvári református
közösség mellé felsorakoztak a helyi baptista egyház
hívei is. A Temes Megyei Tanács elnöke, Calin Dobra
örömét fejezte ki, hogy szülővárosában szervezték
meg ezt a református találkozót, és üdvözölte a helyi
egyházak, illetve az országhatár különböző oldalán
működő
egyházak
közötti
együttműködést,
modellértékűnek minősítve azt. Ebben a tekintetben
számos lehetőséget jelenthet minden félnek, hogy
Temesvár és Újvidék 2021-ben Európa Kulturális Fővárosai
lesznek.
Az egyházmegyék képes bemutatkozásai a
visszaemlékezés jegyében elsősorban a korábbi
találkozók képeit, emlékeit elevenítették fel. Juhász
András a csongrádi egyházmegye esperese felidézte a
kezdeteket, hogyan született meg a találkozó
gondolata. Majd arról beszélt, hogy ajándékot is
hoztak: egy imanaptárt szerkesztettek, melyben
minden egyházrész gyülekezeteiért, híveiért lehet
imádkozni, hogy a köztes időben se felejtkezzünk
meg
egymásról.
A
temesi
egyházmegye
bemutatkozása is a korábbi találkozó képeire épült:
az akkori szervezést, és a felvonulás humoros
lecsengését is visszaidézte a gyülekezet lelkipásztora.
A békési egyházmegye a bemutatkozó képek mellett
a békéscsabai kórus énekével is köszöntötte a
találkozót. Az aradi egyházmegyéből az aradi
gyülekezet lelkipásztora emlékezett a három évvel
ezelőtti találkozóra. Vers idézetekkel színesített
visszaemlékezése végén egy perces néma csendben
emlékeztünk meg a 13 aradi vértanúról. A bánáti
egyházmegye bemutatkozása keretében Halász Béla
püspök szomorú látleletet adott a Délvidék
elnéptelenedő vidékéről, az ottani sokféle
szolgálatról, és annak nehézségeiről. Emellett mégis
az életről, és az élni akarásról beszélt: erejüket,
kitartásukat az Istenbe vetett hit táplálja.
A bemutatók után Presztóczki Zoltán történész,
levéltáros mutatta be a hódmezővásárhelyi
református prédikátorokról és lelkészekről szóló
kiadványt, és annak létrehozásának körülményeit,
ismertetve a kutatások eredményeit. Alternatív
programként kínálkozott a helyi szép református templom
megtekintése, ahol imasétán is részt lehetett venni,
amely a Lélek gyümölcseinek gondolatfüzérével
ajándékozta meg a templomba elsétálókat. Emellett
kis kézműves vásáron is lehetett beszélgetni, s igazán
kapcsolatokat építeni, találkozni. A felnőtteknek
szóló programok mellett ebben az évben több mint
száz gyermekről is gondoskodtak a szervezők.
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A délutáni program első fele egy gálaműsor
volt, melynek keretében fellépett a Kriszbi zenekar,
majd Damszky Mercédesz előadása következett, aki
többek között Dsida Jenő: Templomablak című
versének megzenésített változatát adta elő. Zongorán
kísért Péntek Attila. Szabó Dóra csodálatos énekhangja
után az összevont kórus énekelte el az Erős várunk az
Isten című kórusművet. Végül, mintegy a gála
koronájaként a Credo zenekar előadását hallhattuk.
Könnyekig megható volt ez a rövid koncert. Utolsó
daluk, a megzenésített házi áldás már átvezetést
jelentett az úrvacsorás záróistentiszteletre.
Az istentiszteleten igét hirdetett Dr. Fekete
Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület
püspöke. Az emmausi tanítványok történetén
keresztül arról beszélt, hogy bizony ma is vannak
kiábrándító utak, amelyekről valahogy nem tudunk
letérni, mert a látásunkban valami akadályoz minket,
és a mindennapokon nem tudunk túltekinteni. Le
kellene már térni egész egyházunknak is az emmausi
útról, a reménytelenség, a csüggedés ösvényéről, és
meg kellene látni azt, aki odaszegődik mellénk az
úton. Ő ma is, ahogy egykor ebben a történetben,
rendkívül tapintatosan jön: lelkigondozói módon
hallgat meg minket. Lugosra is ezért hívott, hogy
beszéljünk vele. Nem kihallgatni, vagy lehallgatni
akar, hanem meghallgatni. A csüggedés, a
reménytelenség szavait figyeli, és azt hirdeti ma is,
hogy Ő feltámadt. A történetben Jézus betér egy
egyszerű hajlékba, és az asztalnál övé lesz a főszerep,
és ekkor ismerik fel Őt igazán. Ez a betérés Jézus
élete. Ő ide is, és mindenhová, a legegyszerűbb
hajlékba is be akar térni, mert találkozni akar velünk,
hogy elmondja: megváltottak vagyunk. Nem ajtóstól
ront a házba, ahogy a gonosz, hanem inkább magát
töri meg, csakhogy megmentsen, és életünk részévé
váljon. Nem engedhetünk annak a gonosznak, aki el
akarja venni az életünket, aki meg akar törni minket,
hanem engedjünk annak a Krisztusnak, aki
megváltott, aki szeret és el nem múló életet akar adni.
Sok mindent el lehet felejteni a mai napból – mondta
püspök úr – de a bennünk lakó Krisztus
felejthetetlen.
Úrvacsorai közösségben élhettük meg a
találkozás örömét, majd az istentisztelet és a nap
záróakkordjaként tovább indult az a vándorzászló,
mely egykor a mai Békési Református
Egyházmegyéből indult el, és most oda tér vissza.
Bódiss Ferenc esperes úr meleg szavakkal köszönte
meg a lehetőséget, és kérte, emlékezzünk rájuk jó
szívvel. Az egyházmegye nőszövetségének elöljárói
erősítették fel az emlékszalagot a zászlóra, majd
átadták Katona Gyula békési esperesnek, aki örömét
fejezte ki, hogy vándorútjáról visszatér egy évre
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Békés megyébe. Ünnepélyesen bejelentette, hogy a
következő találkozó 2020. október 3-án, Gyulán lesz. A
gyermekek éneke, Isten dicsérete, és a Himnusz
eléneklése
után
az
áldáskívánás
szavaival
indulhattunk haza, ki közelebbre, ki távolabbra
feltöltekezve egy csodálatos találkozó emlékeivel a
szívünkben.
Koncz Zsolt lp.

Amikor a kárpát-medencei magyarságra gondolok,
sokszor Karinthy Frigyes szavai jutnak eszembe, melyet
fiának írt a trianoni békediktátum kapcsán. Van egy
olyan különleges fájdalom, melyet az idegsebészek
fantomfájdalomnak neveznek, mert az fáj, ami már
nincs. Akkor lehetséges ez, amikor egy baleset vagy
más egyéb betegség következtében le kell vágni
valamely végtagot. Fáj az, ami már nincs ott. Sőt,
amikor már begyógyult a seb, amikor már nem fáj,
mégis azt érzi az ember, hogy ott van a keze vagy a
lába, pedig a valóságban már csonka.
Csonka, mint a hazánk, és elé kerültek ezek a
jelzők, mint szétdarabolt vagy felszabdalt. Használjuk
az anyaország és a határokon inneni és túli
kifejezéseket, beszélünk megmaradt és elcsatolt
területekről, miközben az ember nem mozdult. A
szülőföldjén állt, mégis egy másik ország, vagy épp
egy csonka ország állampolgára lett. Ettől kezdve
tudja, érzi oly sok nemzedék, mit jelent egy nemzetre
nézve a fantomfájdalom.
A fájdalom és a kényszer szülte ezeket a
kifejezéseket. De mi van ma? Mit tehetünk mi?
Keseregjünk? Sajnálkozzunk? Semmiképp. Ezekre
nincs szükségük sem a határokon innenieknek, sem a
túliaknak. Ezek nem mozdítanak előre, ezekből nem
fakad sem reménység, sem élet, sem helytállás, sem
megmaradni akarás.
Keresztyén hitünk szerint csak imádsággal és
munkával találhatunk rá újra arra az egységre, amely
igazából mindig is megmaradt, hiszen magyarok
vagyunk, reformátusok vagyunk, közös a nyelvünk, a
kultúránk, az örökségünk, az identitásunk. Sok
megpróbáltatás, rossz tapasztalat és emlék után
mégis elérkezhetett az az idő, amikor olyan lépeseket
tehettünk meg, melyek ország, világ előtt jelzik:
összetartozunk.
Kezdő lelkészként vehettem részt 2009.
május 22-én Debrecenben az Egységnapon, olyan kicsi
beregi gyülekezetekkel, melyektől nagyon sokat
tanultam összefogásról, összetartásról. Arról, mit
jelent a csonka Beregben reformátusként élni, mégis
ez az élet egyáltalán nem volt csonka, vagy hiányos.
Tele volt élni akarással, hűséggel és olyan
büszkeséggel, melyek azokban a könnycseppekben
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tükröződtek vissza, amikor a Nagytemplom előtt
egymás települési táblájára, és azok vivőire
tekintettünk.
10 év elteltével már egy egészen más
élethelyzetben, egy másik gyülekezetből, de szintén a
széleken, a végeken élve indulhattam újra
Debrecenbe. És milyen csodálatos az, hogy
mindnyájan ott voltunk, együtt voltunk, bár
korábban még mit sem tudtunk egymásról.
Találkoztunk, emlékeztünk, hálát adtunk és újra
megerősödhettünk
abban,
hogy
az
ilyen
találkozásokban olyan erő, szeretet és reménység van,
mely magyar református identitásunk része, táplálója.
2019 májusában pedig egy újabb találkozás
tette felejthetetlenné ezt az évfordulót. Az a Lélek,
mely mindannyiunkat mint magyar reformátusokat
összekapcsol és összetart megismertetett azzal az
elképzeléssel, mely régi vágyként élt a marosi
egyházmegye nőszövetségének elnökében: legyen
szorosabb kapcsolatuk az anyaország valamely
egyházmegyéjének
nőszövetségeivel.
Olyan
csodálatos az, mikor egy régi vágy, egy ötlet az
imádságos háttér nyomán „hirtelen és váratlan”
módon rátér a megvalósulás ösvényére. Isten
eszközként használta a régi és új ismeretségeket,
barátságokat és tenni akaró asszonyokat.
Mindaz,
ami
ott
az
Egységnapon
körvonalazódott, elindult a megvalósulás és a
növekedés útján, hiszen 2019 júniusában már
néhányan részt vettünk Káposztásszentmiklóson, a
nyárádmenti
nőszövetségek
tavaszi
körzeti
konferenciáján, ahol újra megerősödhettünk abban,
hogy ez a leendő testvérkapcsolat az Úr ajándéka
mindannyiunk számára.
Ebben az esztendőben, kilenc év után ismét a
Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége állította
össze a Kárpát-medencei Imanap liturgiai anyagát. Az
Imanap központi gondolata az egymásért való közös
imádkozás, és az egymás hite által való épülés,
erősödés. Ennél szebb és nemesebb alkalmat keresve
sem lehetett volna arra találni, hogy írott formában is
kinyilvánítsuk elhatározásunkat: nőszövetségi testvéregyházmegyékké válunk. Nőszövetségi kerületi
vezetőségeink
örömmel
fogadták
kezdeményezésünket, és szívesen biztosítottak teret
és alkalmat a közös nyilatkozat aláírásához, az
imanapi előkészítő konferencia záró istentiszteletén.
Az ünnepi istentiszteletnek a karcagi református
templom adott otthont 2019. szeptember 22. vasárnap
délelőttjén. Feketéné Kavisánszki Györgyi, a tiszántúli
nőszövetség tiszteletbeli elnöke hirdette Isten igéjét
az ApCsel 22,12−21 versei alapján. Kifejtette, hogy
Pál elhívásának története háromszor ismétlődik meg,
mely azt fejezi ki, hogy valami nagyon fontosról van
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szó: ezt nem szabad elfelejteni, hanem újra és újra
nyomatékosítani kell. Pál arra a felismerésre jutott,
hogy a Krisztussal való találkozása az egész lényét
átformáló találkozás volt. Elveszett és megtaláltatott.
Üldözőből imádkozóvá, és gyalázkodóból Krisztus
hirdetővé vált. S ha ez nála sikerült, akkor ez azt is
kifejezi, hogy Krisztus ereje mennyire hatalmas,
korlátlan és határok nélküli.
Az istentisztelet keretében írhattuk alá azt a
nyilatkozatot, melyet a Békési Református
Egyházmegye és a Marosi Református Egyházmegye
Nőszövetségei annak érdekében kötöttek, hogy ettől
kezdődően közös alkalmakat, konferenciákat
szerveznek, őrizve és ápolva közös hitünket és
magyarságunkat. Célunk a magyar református
egységtudat ápolása és erősítése nőtestvéreink között,
továbbá elősegítjük további gyülekezeti és
nőszövetségi
testvérkapcsolatok
kialakulását
egyházmegyéinkben. Kölcsönös szolgálatainkat Isten
dicsőségére végezzük, hogy ezáltal is elősegítsük a
Krisztusról szóló örömhír terjedését.
Ilyen megállapodásra még nem volt példa
korábban, ezért mintául szolgálhat a kárpát-medencei
nőszövetségek számára. A nyilatkozatot Borsos
Melinda, az Erdélyi Református Egyházkerület
Nőszövetségének elnöke, Szövérffi Melinda, a Marosi
Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöke,
dr. Gaál Botondné dr. Czeglédy Mária, a Tiszántúli
Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke
és Koncz-Vágási Katalin, a Békési Egyházmegye
nőszövetségi összekötője írták alá.
A találkozás találkozót szült, s ennek nem
pusztán az aláírt nyilatkozat az oka, hanem az a
Lélek, mely arra indított bennünket, hogy képesek
legyünk egymástól tanulni, hogy képesek legyünk a
másikkal örülni, vagy ha kell vigasztalni, hogy
valóban képesek legyünk minden helyzetben megélni
azt a testvérséget, melyet református hitünk és
magyarságunk jelent. Istené a dicsőség! Istennek
legyen hála!
Koncz-Vágási Katalin

„Ti vagytok a világ világossága.
Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt,
hogy lássák jó cselekedeteiteket,
és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”
(Mt 5,14−16)

2019. október

Belvárosi Harangszó
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Gyerekoldal
A Lélek gyümölcsei
Sokféle gyümölcs van a világon. Közös jellemzőjük, hogy csak időlegesek. Isten olyan gyümölcsöt kínál, amely
soha nem fonnyad el, hanem örökké megmarad.
Ha egy szőlőfürtöt veszünk a kezünkbe, azt látjuk, hogy egy fürtön sok szőlőszem van. Ehhez
hasonló a Lélek gyümölcse. Ennek a neve a szeretet. Ez különböző szemekben kerül kifejezésre. Ha valaki
szereti az Úr Jézust, mert megismerte, hogy mit tett érte, lelki gyümölcsöt terem. Aki tudja, hogy Isten
szereti őt, és gondját viseli, vigyáz rá, örül, mert minden gondját leteheti lábához.
Az igazi békesség nem a külső körülmények függvénye, hanem a lélek állapotát tükrözi.
A türelem azok kincse, akik tudják, hogy Istennél nincsenek véletlenek. Ő minden dolgunkat ismeri.
Aki megismerte, hogy Jézus annyira szeret minket, hogy életét adta értünk, szívesen megosztja
mindenét embertársaival.
Jóság minden cselekedete annak, aki úgy ébred, hogy szeretne valamit tenni, mint Jézus Krisztus
követe.
A hűség gyönyörű gyümölcs. Akkor is kitartani Isten és ügye mellett, barátunk mellett, amikor ez
nehézségbe ütközik. Ez a lelkiállapot tanúskodik arról, hogy a Szentlélek munkálkodott szívünkben.
A szelídség olyan gyümölcs, amely csak a Menny polgárainak a szívében él. Elhordoz kényelmetlen,
nehéz természetű embereket, és szereti őket.
Aki uralkodni tud önmagán, s legyőzi kívánságait, erősebb, mint aki egy várost hódít meg.
Ezek a tulajdonságok a természetes szívben nem teremnek. Csupán a megtért, Istennek átadott lelkű
emberek életében virulnak.

2019. október

Belvárosi Harangszó
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Állítsd össze a hiányzó szavakat a rajzok kezdőbetűiből!

Megfejtés: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Belvárosi Harangszó

Írásom címe nagyon egyszerű. Mégis, a ragozás által, a
család és a nap szavak összefűzése eredményeként olyan
minőség tör elő, ami alapvető célkitűzés egy közösségi
élmény szervezésekor: legyünk együtt, legyünk úgy
együtt, ahogy nem szoktunk. Legyen ez a mi Családi
Napunk!
Szeptember 7-én sokan néztük az eget: esni
fog az eső, elázunk… Aztán minden úgy lett, ahogy
reméltük: lemosolygott ránk a Jóisten, és nem esett.
Mosolygott ránk egyébként is, pusztán amiatt, hogy
nagyon sokan gondoltuk úgy: jó ezen a napon együtt
lenni a másikkal.
A Nyugdíjasház udvara, mint mindig, jó
helyszíne lett a találkozásnak. Persze az nem úgy van,
hogy összejövünk és minden szuper. Mekkora munka
előzte
meg
mindezt!
Programszervezés,
költségszámítás, újabb számítás, újraszervezés,
átértékelés, variálás és nem utolsó sorban, - imádkozás
a jó időért!
Ez olyan, mint a jéghegy és a csúcsa. A
felszínen alig látszik valami, de lent, a felszín alatt ott
van a lényeg. Ez jelen esetben a profi szervezés volt.
Tiszteletes úrék kitettek magukért most is. Az udvaron
minden volt, ami egy család számára fontos, kicsik és
nagyok egyaránt megtalálták a szórakozás legfontosabb
elemeit. Mindenki hozzájutott a legfontosabb
„slágeréhez”. Az igei köszöntést és imádságot
követően ugráló-vár, kreatív tevékenység, táncos
műsor és sok más várt ránk, mindannyiunkra.
Lett tere a beszélgetésnek, az egymáshoz
szólásnak, a zene és tánc élvezetének, a gyermekekben
való gyönyörködésnek, és a délelőtt végén, az együtt
elfogyasztott ebédnek.
Kronológiai szempontból ennyi volt ez a
délelőtt, szinte alig történt valami. Pedig ez nagyon
nem így van.
A sok apró esemény, az emberek egymás
irányába való minimalista elmozdulása jelzi, hogy nagy
dolgok történtek ezen a délelőttön. A közelség
megtapasztalása mindenkinek jót tett. Ez szokatlan
lehet először, de végül felemel és fenn tart. Akik jól
ismerik egymást, előnyben vannak, akik kevésbé,
látták, hová lehet eljutni. Azt gondolom, hogy a
beszélgetés a bizalom megteremtésének az alapja. Erre
volt itt lehetőség, és sokan éltek is vele.
Szóval jó volt ez a délelőtt mindenkinek,
kicsiknek, nagyoknak, fiataloknak és időseknek
egyaránt. Ez az alkalom az értékek megőrzésének
helye és ideje volt. Majdnem, mint egy trezor, ahová
betesszük, ami fontos. De mi nem dugtunk el semmit,
sőt, kinyilatkoztattuk mindenki számára, hogy az
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értékeink megtekinthetőek, és mindenki számára
elfogadhatók.
Szeretettel hívtunk és vártunk mindenkit erre a
szeptember eleji alkalomra. Remélem, hogy a
rendezvényünk nyíltsága, a közösségünk nagyszerű
invitálása a jövőben egyre több embert érint meg, és
hív el közösségünkbe, ahol jó szeretettel beszélgetni,
közösen csinálni valamit, közösen csinálni akár semmit,csak úgy együtt lenni és élvezni az életet egy kellemes
délelőttön.
Lehet, hogy nem is kell ennél több. Lehet,
hogy eltúlzott vágyaink teszik azt velünk, hogy semmi
sem jó és elégedetlenek vagyunk. De az ilyen alkalmak
világossá teszik, hogy itt és most mindig érdemes
jónak lenni, jó környezetben jókat gondolva, jól
szórakozni – egymás örömére!
Zanócz István presbiter

–

–

–

–
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Egy közelmúltbeli tanulmány figyelmeztet, hogy a
fosszilis tüzelőanyagok és az ipari tevékenységek által
okozott légszennyezés emberi hajhullást okozhat.
A
dél-koreai
„Jövő
Tudományok”
Kutatóközpontjának kutatói által készített tanulmány
az eredményeket az Európai Dermatológiai és
Venereológiai Akadémia konferenciája előtt mutatta
be, amelyet 2019. október 9−13. között tartottak a
spanyol fővárosban, Madridban.
A kutatás során, az emberek által belélegzett
levegőben lévő 10 és 2,5 mikrométer közötti átmérőjű
részecskék hatását vizsgálták. A levegőben lebegő
finom szemcsék elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok
égési forrásaiból származnak, ideértve a benzin,
dízelolaj, szén, olaj, biomassza, valamint más ipari
tevékenységből, például: építkezésből, bányászatból és
építőanyagok gyártásából: cement, kerámia és tégla,
valamint az autó kipufogógázaiból és a fa fűtéséből. A
dohányzás is inhalálható, leülepedhet a tüdőben és
tovább juthat a véráramba. A levegőben lévő káros
finom részecskék, súlyos betegségeket, mint például:
szív- és tüdőbetegségek, rák és légzőszervi problémák
fő kockázatát jelentik.
A bőrre és a hajra gyakorolt hatásuk azonban
nem eléggé ismert, ezért a kutatócsoport megvizsgálta
a haj növekedésért felelős fehérjék, és a
légszennyezettség közötti összefüggést, érzékenység
mérésekkel. A kutatást úgy végezték, hogy az emberi
fejbőr sejtjeit, különös tekintettel a szőrtüsző mélyére,
tesztelték a por és a dízel szemcsék különböző
koncentrációival, amelyek hasonlítanak a levegőben
lebegő finom részecskékre.
Az eredmények azt mutatták, hogy a levegőben
a 10 mikrométer átmérőjű finom részecskék
csökkentik a „macska-catenin” nevű fehérje szintjét,
amely felelős a haj növekedéséért. A tanulmány azt is
feltárta, hogy a haj növekedéséért, és túléléséért felelős
további három fehérje szintje csökkent, por- és
dízelmolekuláknak való kitettség esetén, ami azt jelenti,
hogy minél magasabb a szennyezőanyagok szintje,
annál alacsonyabb a fehérjetartalom.
„Noha a levegőszennyeződés és a súlyos betegségek,
például: a rák, a krónikus obstruktív tüdőbetegség és a
szívbetegség közötti kapcsolt bebizonyosodott, kevés kutatást
végzünk bizonyos anyagoknak az emberi bőrre és a hajra
gyakorolt hatásáról” - mondta Dr. Hyuk Chul Kwon, a
csoport vezetője. „Kutatásunk elmagyarázza, hogy a
légszennyező anyagok hogyan hatnak a bőrsejtekre, és az emberi
szőrtüszőkre. Kimutatták, hogy a leggyakoribb légszennyezők
hajhulláshoz vezetnek.”
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A
levegőszennyezés
számos
betegség
hozzájáruló kockázati tényezője, beleértve a szív- és
tüdőbetegségeket, a rákot, a cukorbetegséget és a
vesebetegséget. A WHO 2016-os jelentése szerint a
levegőszennyezés világszerte egyre súlyosabb veszélyt
jelent az egészségre. A negyedik legnagyobb
nemzetközi egészségügyi kockázati tényező, hiszen a
legszegényebb országokban a halálesetek, vagy a nem
halálos betegségek 93 %-a a levegőszennyezés
következménye.
Dr. Taybani Jamal főorvos

–
Bizonyos gyógynövények és illóolajak hajhullás elleni
hatóanyagokat tartalmaznak, melyekből természetes
hajnövesztők készíthetők házilag.
1. Ricinusolaj (növényi olaj)
A ricinus növény olaja az egyik legrégebben ismert és
talán leghatékonyabb hajnövesztő szer, mely nemcsak
a haj növekedését serkenti, hanem tápláló, regeneráló
hatású is. Ricinusolaj gyógyszertárban és bioboltokban
kapható.
2. Csalán
A csalán nélkülözhetetlen gyógynövény a hajnövesztő
házi patikánkban, melynek főzete beindítja a
hajnövekedést és erősíti a hajszálakat.
3. Rozmaring illóolaj
A rozmaring hajnövekedést serkentő tulajdonságát
már rég felfedezték. A rozmaring illóolaj nemcsak
megállítja a hajhullást, hanem hatására a haj
növekedése is felgyorsul, valamint a tincsek erősebbek
és csillogóbbak is lesznek.
4. Diólevél főzete
A diólevél főzet a korpásodás, és a hajhullás hatékony
ellenszere, használata megállítja a hajhullást és
felgyorsítja a hajnövekedés.
5. Almaecet
Az almaecetet már az ókorban csodaszerként tartották
számon, sokoldalú felhasználhatósága és jótékony
hatása miatt.
6. Aloe Vera
Az Aloe Vera korpásodás, hajhullás esetén is
eredményesnek bizonyul, mivel amellett, hogy
gombaölő (a korpát gyakran gomba okozza),
visszaállítja a hajas fejbőr Ph-ját, fokozza a
vérkeringést és extra tápanyagot szolgáltat a
hajhagymáknak.

Belvárosi Harangszó
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1956

A láthatatlan lobogó

A tévé kékes bársonyával
Kibélelt világ
Elfelejt és nem örül
Ha emlékezem rád
Pedig éppen ötven éve
A béketűrés népe
Fellázadt és maga ment
A sorsának elébe

Konok hűséggel hordozom
az úttalan bozótokon.

Fekete-fehérben menetelt szépen
A kritikus tömeg
Hitét a kínzókamrák
Sötét híre sem törte meg
Itt nem számít a rang
Hiába jön majd ezer tank
Ötszáz éve mindenkiért
Kondul a harang
Tiszta voltál, büszke, vad
Nem adtad egykönnyen magad
Rólad beszélni sem szabad
1956
Tiszta voltál, büszke, vad
Nem adtad egykönnyen magad
Rólad beszélni sem szabad
1956
Piros a vér, az eskü fehér
De a gyom bizony zölden virít
Sekély sírodat őrzik, nehogy
Ledöntsd a Pokolnak kapuit
Ha elérhetetlen, szent a cél
Az elbukás is ünnepély
Néhány nap és kiderül
Hogy az ember mennyit ér
Tiszta voltál, büszke, vad
Nem adtad egykönnyen magad
Rólad beszélni sem szabad
1956
Tiszta voltál, büszke, vad
Nem adtad egykönnyen magad
Rólad dalolni sem szabad
1956
A tévé kékes bársonyával
Kibélelt világ
Nem érti, hogy miért kéne
Emlékezzen rád.
(Ákos)

Seb a vállamon és seb a markomon,
de fogom, viszem és megtartom.
S fogcsikorgatva hirdetem:
nem ért véget a küzdelem!
Mert valami még megmaradt.
Görcs zsibbasztja a markomat,
de markomban még itt a Szó:
a láthatatlan lobogó!
Ereklyém. Kincsem. Fegyverem.
Magosra tartom s lengetem!
És védem, foggal és körömmel!
Vad dühvel és ürült örömmel!
És mentem, mindeneken által,
íntépő, végső akarással!
Dúlt otthonom rég összedőlt.
Kifordult alólam a föld.
Társaimat ár elsodorta.
Mögöttem ég a poklok pokla.
Előttem vad sziklák merednek.
De nekivágok a meredeknek!
Mert élek még! Ha törten is,
ha vérben is, ha görcsben is,
még ha utolsó is vagyok
kit az özönvíz meghagyott,
de harcom végigharcolom
s a lobogót megmarkolom!
Megmarkolom és nem hagyom,
ha le is szakad a két karom,
Ha két lábam térdig kopik:
de feljutok a csúcsokig!
S utolsó jussomat, a Szót,
ezt a szent, tépett lobogót
kitűzöm fent az ormokon
s a csillagoknak meglobogtatom!
(Wass Albert - 1969)

Belvárosi Harangszó
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Gy ü l e k e z e t i K r ó n i k a
A keresztség sákramentumában részesültek:
Sztancsik Sándor és Horváth Csilla fia: Sándor
Zsombor
Papp Csaba és Balogh Szilvia fia: Gusztáv
Czégény Ferenc és Marcsinyi Erika leánya: Dorina
Felnőtt konfirmáció:
Horváth Csilla
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,
enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha
folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem
perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én, az
Úr vagyok a te Istened.” (Ézsaiás 43,1−3)

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
Bibliaóra: szerda délután 5 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.
10
óra
Istentisztelet Újszalontán: Református Templom
- 2019. november 3. du. 14:30 – Újbori hálaadó
Úrvacsorás Istentsiztelet
- 2019. december 25. du. 14:30 – Karácsonyi Úrvacsorás
Istentsiztelet

Gyülekezetünkben elhunytak és eltemettek:
Bereczki Imréné, született Bereczki Ilona, 86 évet
élt asszonytestvérünk – Sarkad, Vasút u. 90. sz.
alatti lakos. Vigasztaló ige: Galata 6,7−10: „Hiszen
amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet,
az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a
Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne
fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem
lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót
mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a
hitben.”
Gurzó Gáborné, született Simon Ilona, 73 évet élt
asszonytestvérünk, a mezőkovácsházi idősek
otthona lakója, egykori Sarkadi lakos. Vigasztaló
ige: Zsoltárok 16,1−2.9−11: „Tarts meg engem, Istenem,
mert hozzád menekültem! Ezt mondom az Úrnak: Te vagy az
én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem... Ezért örül a
szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert
nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved
leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm
van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.”

A Mindenható Isten enyhítse
a gyászolók fájdalmát!

Reformációi
Ünnepi istentisztelet

2019. október 31. de. 10 és du. 4 óra
A Magyar Református Presbiteri Szövetség
Békés és Csongrád Megyei Szervezeteinek
III. Közös Konferenciája

Szeged-Honvéd téri Gyülekezet
2019. november 16.

Örökélet Vasárnapja
2019. november 24.
Megemlékezünk azokról a szeretteinkről,
akik a mögöttünk lévő évben mentek el a
minden élők útján

Belvárosi Harangszó
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„Közeledjetek az Istenhez és Ö közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8)
Advent
Kézműves délután
a Bábika Játszóházzal
2019. november 30. szombat 14 óra
Klubeterem
Vasárnapi gyertyagyújtások
generációk szolgálatával

Pál Feri atya
mentálhigiénés szakember előadása

2019. december 14.
szombat 17 óra
Gyülekezeti terem
A belépés ingyenes

Karácsonyi Istentiszteletek

2019. dec. 1.; 8.; 15. és 22. de. 10 óra

Bűnbánati alkalmak:
2019. dec. 22 – 23 du. 4 óra

Kárpát-medencei Imanap

Szenteste: 2019. december 24.
du. 4 óra – Gyermekek szolgálata

2019. december 1. vasárnap 15 óra
Gyülekezeti terem

Hűvösvölgyi Ildikó

Koncert

Kossuth-díjas magyar színművésznő estje

2019. december 8.
2018. december 16.
vasárnap 15 óra
Advent
3. vasárnapja
Gyülekezeti
15 óra terem

Karácsony I. nap de. 10 óra
Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet
Karácsony II. nap de. 10 óra
Ünnepi Istentisztelet
Óévi Hálaadó Istentisztelet és PPt vetítés
2019. december 31. du. 4 óra
Újévi Ünnepi Istentisztelet
2020. január 1. 10 óra

A belépés ingyenes

Bolyki Brothers
Belvárosi Harangszó

az a capella műfaj legsikeresebb
magyarországi képviselői

A Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség
időszakosan megjelenő lapja
Szerkesztő-bizottsági tagok:
Koncz-Vágási Katalin és Koncz Zsolt lelkipásztorok
Dr. Taybani Jamal gondnok
◊ István presbiterek
Péntek István és Zanócz
Felelős kiadó: az egyházközség elnöksége
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

Jótékonysági vásár
Szeretetvendégség
◊

A belépés ingyenes

Ajándékozzunk szeretetet!
A Magyar Református Szeretetszolgálat
azoknak a gyermekeknek kíván örömet szerezni,
akiknek karácsonykor semmi sem jutna.

