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Elindulunk újra a böjti úton, mely egyszerre szent és 
profán, vallásos töltetű, mégis a fogyasztói társadalom 
gondolkodásával, önmegvalósító, önmagára figyelő 
filozófiájával átitatott. Böjti útról, lemondásról, az 
ezzel járó gyakorlatokról, szokásokról a világon sokan 
és sokféleképp beszélnek. Így a böjt mégsem olyan 
idegen, mint elsőre sokan gondolják, hiszen számtalan 
különböző csatornán érkezik e szó hétköznapi 
értelemzése. Böjtölni, fogyókúrázni, megtisztulni ma is 
szeretne az ember, melyhez ajánlanak praktikákat, 
recepteket, sőt eszmerendszereket, vagy akár egy egész 
filozófiát is. Férjen bele újra a nadrágjába! Legyen jobb 
a közérzete! Legyen egészségesebb és 
fittebb! Vívja ki környezete elismerését!  

A valódi böjt azonban egészen más. 
A böjt: lemondás valami többért. Vagyis a böjt 
ebben az értelemben a földöntúliért vívott 
küzdelem egyik eszköze. A böjt a vallások 
többségében részében olyan a világtól, az 
élettől való elfordulást, befelé tekintést 
jelent, amikor nem zavarnak külső hatások, kivonom 
magam a világ zajából, törtetéséből, és magamra, a 
bennem elinduló gondolatokra figyelek, amelyek egy 
idő után irányt váltanak. Így pedig már nem csak 
befelé, hanem felfelé is tekintek.  

Ám sok vallásban, még a keresztyénségben is 
markánsan megfigyelhető, hogy a böjt gyakorlata 
ellaposodik, és bizonyos időszakokra korlátozódik. 
Letudásra ítélt szokássá válik, melyben csak a külső, a 
gyakorlati rész a fontos, de már nem tudni, miért 
csináljuk, mi az értelme és a célja.   

A böjtnek célt és értelmet kell adni, másként 
nem lehet végezni. Kálvin János ugyanakkor az egész 
keresztyén életet böjtként fogta fel: ha az ember 
Krisztust elfogadta, és Őt akarja követni, akkor ez 
bizony, ha kell, naponkénti lemondásokkal jár, és nem 
élhet úgy, ahogyan korábban. Nem fogadta el, hogy 
csak negyven napig tart a böjti időszak, hiszen ha a 
többi napon az ember nem áll készen, akkor nem 
tudja majd fogadni a visszatérő Jézus Krisztust.  

A lemondás ismeretlen előttünk, de ehhez 
nagyon kell szeretni azt, amiért / akiért lemondunk 
valamiről. Ilyen, amikor szerelmes lesz az ember. 
Mennyi mindenről le tudunk mondani azért, mert a 
szerelmem kér rá. Olyan erővel hat rám, hogy 

lemondok a kényelmemről, bizonyos ételekről, 
odafigyelek magamra, és ha vele vagyok, nem teszek 
olyat, amit korábban gond nélkül megtettem. Tudok 
uralkodni magamon, és csak arra figyelek, akit 
szeretek. Így van ez akkor is, amikor gyerekünk 
születik: száz százalékig a gyermek lesz a 
középpontban. Érte mindent megteszünk. Felkelünk / 
nem is alszunk, hogy három óránként megetessük, 
tisztába tegyük, figyeljük a lélegzetvételét is… Már 
egyáltalán nem fontos, hogy szülőként mit eszünk, 
hogyan öltözködünk… De lehet ez így a munkával, 
hobbival, vagy épp a vágyott / kitűzött cél elérésével 
is. Ugyan nem olyan intenzíven, mint az előbbi 
példáknál, de itt is képesek vagyunk annyi, de annyi 

mindenről lemondani.   
A lemondás és az odafigyelés a böjt 

két fontos kulcsszava. Nem csak akkor 
természetes, ha valamit / valakit szeretek, 
és ragaszkodom hozzá. A böjt nem más, 
mint ragaszkodás Istenhez, és a rá való 
sokkal erőteljesebb figyelem. Ha igazán 
szeretem Istent, akkor tudok jól böjtölni. 
Nem gond lemondani valamiről. Többet, és 

jobban imádkozok, nyitottabbá válok Isten felé. A böjt 
így lesz több egyfajta szokásnál, vagy gyakorlatnál. 
Értelemmel, céltudatos akarattal telik meg, és hasznos 
lesz az egész keresztyén életemre nézve.  

Sokan ajánlanak böjti tanácsokat, teljesítendő 
célokat, melyeket jól lehet hasznosítani, de az a 
legfontosabb, hogy én magam ezek által képes legyek 
elengedni azt, ami eddig Isten és közém állt, és így 
szabadon, megkötözöttség nélkül lehessek a 
közelében. Ez nem korlátozódhat csupán a böjt hat 
hetére, hiszen az Isten a teljes embert látja, s nem csak 
egy darabot belőle. Épp így mi sem csak egy részünket 
adjuk át annak, akit szeretünk, hanem az egész 
valónkat. A visszatérő böjti időszak mégis alkalmat ad 
arra, hogy a lelkünket és a testünket megtisztítsuk a 
lerakodásoktól, hogy a célunk egyezhessen az Isten 
céljával, és általa, vele együtt elérhessük azt.  

Koncz Zsolt lelkipásztor 
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2020 
Gyülekezetünk Életében 

 

Milyen év is volt 2020? Olyan… zavaros, sokaknak 
hiányos vagy épp semmilyen. Ám úgy is 
fogalmazhatunk, olyan, amilyenné tettük. A 
pandémia és súlyos következményei, a karantén 
időszakai, az elzártság, a távolságtartás időszaka azt 
mutatta meg a számunkra, hogy ugyan sok külső 
dolog és körülmény befolyásolja és határozza meg 
az életvitelünket, de a saját házunk tájáért, hogy ott 
rend legyen, mi vagyunk a felelősek. Kijózanító 
hatással bírt a járvány és annak minden 
következménye. Bármily aprólékosággal szerveztük 
is meg már január hónapban gyülekezeti életünket, a 
tervek alakulása nem állt a mi uralmunk alatt. De az 
már igen, hogy ezekből a tervekből a megváltozott 
körülmények között, mit lehetett biztonságosan, 
kicsit másként, mégis teljes értékűen megvalósítani. 
Nagyon nehéz ezt az egyensúlyt megtalálni. A mai 
napig ezt gyakoroljuk, folyamatosan tanuljuk, hogy 
betölthessük azt a feladatunkat, melyet Istentől 
kaptunk.   
 Egyházközségünk, intézményünk, de 
magunk is sokféleképp éltük meg a 2020-es 
esztendőt, hiszen tapasztaltuk a döbbenet, a félelem, 
az értetlenség, a kiúttalanság érzését, de az 
érdektelenség vagy épp az ignorálás sem került el 
bennünket. Minden próbatételnél az a legnagyobb 
kérdés, hogy azt hogyan építjük be az életünkbe, és 
milyen konzekvenciát vonunk le. Mi az a tanúság, 
mellyel többek, erősebbek, bölcsebbek lettünk?! 
Hogyan tudtunk alkalmazkodni, új felismerésekre 
jutni és azokat beépíteni a hétköznapi életünkbe? 

A vírushelyzet 2020 őszére egészen 
megváltozott a tavaszi szakaszához képest. Még 
több józanságot és fegyelmezettséget követelve 
mindannyiunktól. Az Isten gondviselő voltába való 
hitünkre nagyobb szükségünk van, mint bármikor 
korábban. Annak az Istennek az elhívottai és 
szolgálói vagyunk, akiről azt valljuk, hogy szeret 
minket, hogy kegyelmes hozzánk, aki a javunkat 
akarja és nem a romlásunkat. Ez az Isten pedig a 
Teremtés pillanatától kezdve az ÉLET mellett 
döntött, és minket is megajándékozott azzal. Nem 
herdálhatjuk el! Ezt kell hirdetnünk 
gyülekezetünkben, intézményünkben és személyes 
életünk által. 

2020-ban megváltozott a világ, az ország, az 
egyház, a gyülekezetek és a mi személyes életünk is. 
A tántoríthatatlannak látszó emberi fejlődési vágy 
térdre rogyott. A COVID-19 könyörtelenül megálljt 
parancsolt. Megtorpantunk, de felálltunk és ma is 
küzdünk. A kérdés: Hogyan? Legyen minden a régi? 

Semmi sem lesz a régi. A régi elmúlt. Ne a régiért 
küzdjünk, hanem egy olyan új, megújított élet 
lehetőségéért, melyben nem az egyéni érdek 
mindenhatósága trónol, hanem ahol a 
MINDENHATÓ ISTEN jelenvalósága tündököl. 
Nincs más megoldás. Nincs más kiút, csak az 
Istenhez való odafordulás útja. Isten velünk van. 
Isten mellettünk áll.  
 

Anyakönyvi adatok 
Keresztelés:  
 5 férfi, 4 nő, Összesen: 9 (5 felnőtt és 4 gyermek) 
Konfirmáció:  
 5 férfi, 3 nő, Összesen: 8 fő. 
Temetés:  
 3 férfi és 6 nő, Összesen: 9 fő.  

Január 19-26.: Ökumenikus imahét: Imaheti 
közös perselypénzünket az Ökumenikus Segélyszervezet 
Gyulai Hajléktalan szállójának a javára fordítottuk, 
összesen 117 660 Ft értékben.  

Február 2.: Diakónia vasárnapja Intézményünk 
dolgozóit könyvvel ajándékoztuk meg, és áldást 
kértünk további munkájukra, szolgálatukra 
(emléklap). 

Február 10-16.: Házasság hete 
rendezvénysorozat: valamennyi istentiszteleti 
alkalom követi a hét tematikáját; imaközösség; 
filmklub; Áldáskérő istentisztelettel zárul, melynek 
keretében a jelentkező házaspárokra Isten 
megerősítő áldását (emléklap) kértük.  

Február 23.: Nőszövetségünk látogatása 
Mezőgyánba, előadással szolgált Gilicze Andrásné 
kerületi titkár, és Koncz-Vágási Katalin egyházmegyei 
koordinátor vezetésével. Ünnepélyes keretek között 
átadtuk a 2019-es Kárpát-medencei imanap gyűjtését 
templomuk javára. 

Március 8.: Női Világimanap. A Zimbabwében élő 
nőkért, és az ő országukért, népükért imádkoztunk ezen 
a napon hagyományosan a baptista és a kér 
református gyülekezet nőitestvéreivel közösen. 
Házigazda az újteleki gyülekezet volt. Igehirdetéssel Nt. 
Hunyadiné Cserge Mária szolgált Sarkadkeresztúrról. 

Március 15-én, a hagyományos városi ünnepség 
elmaradt. Az ünnepi istentisztelet után egyéni 
koszorúzás volt. A koronavírus járvány miatt 
másnaptól az ország karantén alá került. 

Március 22–május 10.: Online istentiszteletek 
és meditatív jellegű bibliaórák készítése és 
közreadása gyülekezetünk Youtube csatornáján és 
Facebook oldalán. Folyamatos telefonos és internetes 
kapcsolattartás gyülekezeti tagjainkkal. Gyülekezeti 
újságunkat húsvétkor mindenkihez eljuttattuk, 
csakúgy, mint számos egyházi és lelki kiadványt, 
hogy ezzel segítsük a rendkívüli helyzetben való 
kitartást. Valamennyi egyéb alkalom lemondásra került. 
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Május 17.: Templomok kinyitása: személyes 
jelenléttel zajló istentisztelet. 

Június 4.: Trianoni megemlékezés: az 
Összetartás tüzének meggyújtása a parókia udvarán, 
rövid áhítatot tartott Koncz Zsolt lp.  

Június 7. Szentháromság vasárnapja: 
Tomanek Gábor és felesége Nagy Erika Wass 
Albert estje a trianoni évforduló jegyében.  

Július 6-9.: Ifjúsági tábor Pányokon. 
Július 20-24.: Gyülekezeti Napközis Tábor: a 

járványügyi szabályok szigorú betartásával, létszám 
korláttal (30 gyermek és a segítők), illetve külföldi 
vendégek nélkül. Téma: József története.  

Augusztus 3-8.: Bárka tábor Balatonfenyvesen.  
Augusztus 23.: Konfirmációi fogadalomtétel és 

újkenyéri hálaadás.  
Szeptember 18.: Egyházmegyei jelölő 

közgyűlés Békésen. 2020 a tisztújítás éve a 
Magyarországi Református Egyházban. 

Szeptember 20.: Presbiteri szalonnasütés.  
Szeptember 25.: Levente Péter és Döbrentey 

Ildikó előadása Mezőgyánban. 
Szeptember 28-október 4.: Teremtés hete 

rendezvénysorozat.  
Október 4.: az Alföld Quartet koncertje, mellyel 

a 25 éves Kónya Sándor kamarakórust 
köszöntöttük a templomban. 

Október 9.: Szeretethíd – önkéntesség 
intézményünkben (virágültetés, kertrendezés). 

Október 31.: Reformációi ünnepi 
istentiszteletek. 

November 15-december 6.: a járvány erősödése 
miatt ismét online istentiszteletek és meditatív 
jellegű bibliaórák készítése és közreadása 
gyülekezetünk Youtube csatornáján és Facebook 
oldalán. 

December 13.: Templomok kinyitása: 
személyes jelenléttel zajló istentisztelet. 

December 24-én, Karácsony szentestén a 
járványügyi előírásoknak megfelelően gyermek 
műsort nem tarthattunk, de ifiseink közül néhányan 
segítettek a liturgia vezetésében. Valamennyi 
jelenlévőnek ajándékot adtunk: színes 2021-es 
falinaptárt és a gyülekezeti újságunkat. 
Természetesen ezekből az otthonmaradóknak is 
juttattunk, csakúgy, mint valamennyi intézményi 
ellátottunknak.  

December 31.: vetített képes beszámoló az Óévi 
Hálaadó Istentisztelet keretében. 
2020-ban egyházközségünk lelkipásztorai igehirdetésekkel, 
előadásokkal szolgáltak: Mezőgyánban és Sarkad-
Újteleken.  
 
 

Gyülekezetünk beosztott lelkipásztora, 
Koncz-Vágási Katalin 2020. december 8-án summa 
cum laude védte meg doktori disszertációját a 
Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemen. 
  
Gyülekezeti életünk elválaszthatatlan az 
egyházközség fenntartásában működő Nyugdíjasház 
és a Református Szociális Gondozási Központ életétől. A 
rendezvényeken résztvevő testvéreink szorosan 
kötődnek ezekhez az intézményekhez. 
Rendszeresen találkozhattunk a Nappali Klub 
rendezvényein, ebben az esztendőben a nagy közös 
névnapon (szept. 23.), a farsangon (február 26.), a 
hagyományőrző disznótoros ebéden (január 30.), a Teremtés 
hetén, szalonnasütéseken, zsíros kenyér és römi-partikon.  

Nyugdíjasházi lakóinkat külön felköszöntjük név- 
és születésnapjukon, illetve megajándékozzuk őket 
Mikuláskor és Karácsony ünnepén is. Az elmúlt évben a 
földszinti folyosó teljes falfelújítása, meszelése 
történt meg, illetve több lakásban kellett a 
fűtésrendszert javítani, valamint a ki- és 
beköltözésekkel járó tisztasági meszelések, kisebb 
felújítások, illetve villanytűzhelyek beszerzése is 
megtörtént.  

Gyülekezeti újságunk, a Belvárosi Harangszó 
évente 6 alkalommal jelenik meg 24 oldal 
terjedelemben. 

Gyülekezetünk megjelent 2020-ban a TTRE 
honlapján és Facebook oldalán, illetve a 
Nőszövetségi Hírlevélben.  

Egyházközségünk részt vett a 2020. augusztus 
20-i városi rendezvényen, és rendszeresen 
megjelenik a helyi médiában (Sarkad Tv és Újság). A 
Sarkad TV heti rendszerességgel felveszi és közreadja 
lelkészeink igehirdetéseit a város és a saját Facebook oldalán.  
Gyülekezetünk rendelkezik saját Facebook 
oldallal: www.facebook.com/Sarkad-Belvárosi-
Református-Egyházközség, ahol napi 
rendszerességgel rövid igei elmélkedéseket osztunk 
meg, a gyülekezet életéről szóló hirdetésekkel, 
beszámolókkal, fényképekkel és egyéb érdekes 
cikkekkel együtt, továbbá saját Youtube 
csatornával is: Református Sarkad néven. 
Rendszeresen frissítjük saját honlapunkat is: 
www.reformatus-sarkadbelvaros.hu. 
 

Istentiszteleti alkalmak 
Vasárnap délelőtt 10 órától tartunk istentiszteletet a 
templomban, hideg téli időszakban a gyülekezeti 
teremben, melyen átlagosan 40 fő vesz részt. Ezzel 
párhuzamosan gyermek-istentiszteletre van 
lehetőség a külön kialakított és meleg termekben, 
kihangosítással együtt. 2020 januárjától önkéntes 
szolgálat keretében biztosítjuk az idősek számára a 

http://www.facebook.com/Sarkad-Belvárosi-Református-Egyházközség
http://www.facebook.com/Sarkad-Belvárosi-Református-Egyházközség
http://www.reformatus-sarkadbelvaros.hu/
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’háztól-házig’ való szállítást a vasárnap délelőtti 
istentiszteletekre, melyet ebben az esztendőben is 
folytatunk. 

2020-tól kezdődően vasárnap délutánonként 4 
órakor felváltva az istentiszteletek, beszélgetős 
bibliaórák mellett Filmklub indult a gyülekezeti 
teremben. 

Minden hónap első vasárnapján délután 14:30-
kor Újszalontán tartunk Istentiszteletet.  

Imaközösség keddenként délután 5 órától van a 
gyülekezeti teremben.  

Nőszövetség a hónap első kedd délutánján, az 
imaközösség után. 

Presbiteri bibliaóra havonta egy alkalommal. 
Bibliaóra szerdánként délután 5 órától van a 

gyülekezeti teremben. 
Reggeli áhítat kedd és szerda reggel fél 8-tól van 

a gyülekezeti teremben. 
Munkatársi bibliaóra csütörtök reggel a 

klubteremben. 
Ünnepi úrvacsorás istentiszteletek, sátoros 

ünnepek alkalmával (karácsony, húsvét, pünkösd), 
továbbá böjtben, nagycsütörtökön, illetve újkenyéri 
és újbori hálaadás. Minden úrvacsoraosztást 
megelőz egy négy napból álló bűnbánati hét.  

Ünnepi istentiszteletek, melyek nem esnek 
vasárnapra, illetve nem járnak munkaszüneti nappal: 
szenteste, nagypéntek, áldozócsütörtök, reformáció 
emléknapja: ünnepi istentisztelet, míg nagypéntek 
estéjén passiót, reformáció estéjén pedig énekes 
könyörgést tartunk.  

A karantén ideje alatt a hagyományos 
alkalmak beszüntetésre kerültek, de új formák vették 
át helyüket. Online istentiszteletek és meditatív 
jellegű bibliaórák készítése és közreadása 
gyülekezetünk Youtube csatornáján és Facebook 
oldalán. Folyamatos telefonos és internetes 
kapcsolattartás gyülekezeti tagjainkkal. Gyülekezeti 
újságunkat mindenkihez eljuttattuk, csakúgy, mint 
számos egyházi és lelki kiadványt, hogy ezzel 
segítsük a rendkívüli helyzetben való kitartást.  
 

Gyermek- és ifjúsági munka, 
vallásoktatás 

Vallásoktatás a gyülekezet területén fekvő 1. számú 
helyi általános iskolában, továbbá a Kossuth utcai, a 
Szalontai úti és a Vasút utcai óvodákban. 
Hitoktatónk: Péntekné Bódi Ágota 

A konfirmációi oktatás jelenleg egy évben: 7. 
osztályos korban történik. A Megtaláltuk a Messiást 
c. könyv tematikája és egy általunk készített rövid 
összefoglaló alapján haladunk. 2019 őszén hat fiatal 
kezdte meg a felkészülést.  

Ifjúsági bibliaórát szombat délutánonként 

tartunk, melyet az elmúlt évek konfirmandusai 
rendszeresen látogatnak. Istennek hála értük! 
 

Terveink a 2021-es esztendőre 
A folyamatosan változó járványügyi 
rendelkezésekhez rugalmasan alkalmazkodó 
gyülekezeti élet feltételeinek biztosítása.  

Online alkalmainkat kedvelik. A meditatív 
jellegű bibliaórákat nem hagytuk el a lezárások utáni 
időszakban sem teljesen. Igény mutatkozik az ilyen 
elgondolkodtató igei üzenetekre, ezért folytatni 
kívánjuk. 

Gyülekezeti diakónia megerősítése: a presbiteri 
körzetek megerősítése, megkönnyítve a 
látogatásokat és a ’hiányzók’ számontartását. A 
gyülekezeti alkalmainkon (imaközösség, 
„beszélgetős” bibliaóra és az úrvacsorai előkészítő 
alkalmak) való részvétel erősítése, és az online 
érdeklődők bevonzása. 

Olyan ’gyermek-délutánok’ szervezése, mely 
egy-egy bibliai történet mentén kínál lehetőséget az 
együttlétre, kézműveskedésre, közösségépítésre. 

Gyülekezetünk továbbra is elkötelezett támogatója 
egyházunk missziói tevékenységeinek. A kötelező 
perselypénzeken túl, az Ökumenikus imahét, a 
Világimanap, a Kárpát-medencei imanap és a lepramisszió 
perselypénzét továbbítjuk az ezirányú missziók javára.  
Folytatjuk annak a misszionárius házaspárnak a 
támogatását, akik Egyiptomban szolgálnak, valamint a 
„Keresztmama” programban egy kárpátaljai 
(Nagyszőlős) gyermek neveléséhez, taníttatásához, 
szükségleteihez is hozzájárulunk.  

E missziói tevékenységekkel párhuzamosan 
kívánjuk megindítani egy-egy sarkadi család / rászoruló 
rendszeres támogatását.  

Templomunk külső és belső felújítása a Magyar 
Kormány finanszírozási támogatása jóvoltából. 
 

Gyülekezetünk 2021-es vezérigéje: 

„Mert úgy szerette Isten a világot,  
hogy egyszülött Fiát adta,  

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen,  
hanem örök élete legyen.” 

(Jn 3,16) 
 

Új év. Új kezdet. Új reménységek. Mégis mintha alig 
változott volna valami. A naptár ugyan nagyot 
fordult, hiszen egy egész évet váltott, mégis csak 
néhány óra telt el a tegnapi nap óta. Tegnap még 
2020 volt, melyet annyian vártak, hogy vége legyen, 
ma pedig már 2021, melytől oly sok változást, 
fordulatot és jót várunk. Igazából, mint mindig, de 
most még jobban, mint bármikor eddigi életünk 
során. Tegnap, az év utolsó napján még 
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összegeztünk, mérleget vontunk, mi az, ami sikerült, 
mi az, ami nem. És talán legtöbben arra gondoltunk, 
mi minden maradt el, és ezért mennyi mindenből 
maradtunk ki. A világjárvány miatt a „mi lett volna, 
ha…” éve áll mögöttünk, s ezért nem csak a legyen 
jobb érzése tombol bennünk, hanem a bepótlás 
gondolata is.  

Naiv érzés ez, de azért valamelyest 
mindannyian érezzük. Ami elmúlt, visszahozni, vagy 
épp megváltoztatni nem lehet. Sokkal inkább 
tanulnunk kellene a mögöttünk lévő időszakból. Sok 
mindent elrontottunk, sok mindent csak a magunk 
javára akartunk, s eközben megfeledkeztünk a másik 
emberről, a kisebb és nagyobb közösségekről és 
erről a teremtett világról. Mindent magunknak 
akartunk, s szinte mindent elveszítettünk… Olyan 
fájdalmas igazság ez, melynek megvalósulását a saját 
bőrünkön érezzük.  

Újév első napján, a nagy fogadalmak napján, 
melyek a legtöbb esetben feleslegesek, hiábavalók és 
teljesíthetetlenek, nem arra hívlak titeket, hogy 
tegyünk fogadalmat, bár tehetnénk, hanem arra, 
hogy figyeljünk együtt, milyen „fogadalmat” tett az 
Isten érted és értem. Hogyan láthatjuk meg Őt a mi 
életünk eseményeiben. Az Isten, aki velünk volt az 
elmúlt évben, és itt van most is, velünk van, velünk 
lesz a 2021-es évben is, csak vegyük észre jelenlétét, 
gondviselő segítségét, és engedjük, hogy hasson 
ránk, hogy vezessen bennünket. Hogyan? – Egy 
történet segíthet ebben: 

Az apa vasárnap délután egy karosszékben 
kényelmesen elnyújtózva az újságját szerette volna 
végigolvasni. Ötéves kisfiának azonban egészen más 
elképzelései voltak a délutánról és az apjáról: ő játszani 
szeretett volna, ezért aztán ötpercenként hívta, húzta.  
- Apja tudta, hogy fia nagyon szereti a kirakós játékokat, 
hát jó kis időhúzást talált ki: egy színes újságban volt egy 
egészoldalas, nagy világtérkép, azt kiszedte, majd 
cikkcakkos ollóval sok kis darabra felvágta.  
- Na, kisfiam, ha ezzel végeztél, és szépen kiraktad, utána 
játszunk majd együtt. Újra elnyújtózott, azt remélve, hogy 
legalább félórát tud olvasni, de tévedett.  
- Öt perc telt el, és kisfia máris készre jelentette a feladatot. 
És valóban: a kontinensek, óceánok, folyók, országok és 
határok, minden a helyén volt.  
- Hát ezt hogy csináltad? - Ó, apa, nem volt nehéz: 
észrevettem, hogy van egy emberarc a térkép hátulján, azt 
hamar kiraktam, majd megfordítottam, és így az egész világ 
a helyére került! 

Testvéreim, mi is szeretnénk kirakni életünk 
kirakóját. Igaz ez, a már mögöttünk lévő évre, mert 
szeretnénk megérteni, mi, miért történt, de újév 
elején még inkább ez a vágyunk az előttünk lévő 365 
napra. Hogy meglássuk és megértsük életünk 

irányvonalát, hogy tájékozódni tudjunk 2021 
térképén. De úgy is fogalmazhatnék, hogy értsük és 
lássuk, mi az Isten akarata velünk 2021-ben. Velünk, 
akik magyarok vagyunk, akik itt élünk a Kárpát-
medencében. Velünk, akik épp Sarkadon élünk, de 
éljünk bárhol, most itt vagyunk, együtt vagyunk és 
Istenre figyelünk. 

Egyetlen igeverset olvastam most fel, melyet 
talán magatokban velem együtt mondtatok. Nem 
túlzás azt állítani, hogy ez a Biblia egyik, ha nem a 
leismertebb igéje. Az aranymondások 
aranymondása. Az egész Szentírás summája. 
Vannak, akik „kis Bibliának” nevezik, mert ha az 
egész el is veszne, valami különös oknál fogva, de ez 
az egyetlen mondat megmaradna, akkor a lényeg, a 
legfontosabb üzenet megmaradna. Ebben az 
egyetlen bibliai mondatban ugyanis benne van az 
Isten egész terve ezzel a világgal, s abban épp te 
veled is, aki most itt vagy. Ez az Isten „fogadalma”, 
melyet már rég beteljesített, ezért bízhatunk abban 
mi is. Jobban, mint bármilyen más földi, emberi 
ígéretben, fogadalomban.  

A záloga pedig ennek is egy „arc”, épp, mint 
a történetbeli kirakónak. Ha meglátjuk Jézus 
Krisztus arcát a világ, és abban a mi életünk 
eseményeiben, mondjuk úgy azok hátulján, 
visszáján, akkor össze tudjuk a darabokat illeszteni. 
Hogy is mondja a költő? – Reményik Sándor: 

„Kétségbe esem sokszor én is 
A világon és magamon, 

Gondolva, aki ilyet alkotott: 
Őrülten alkotott s vakon. 

 

De aztán balzsamként megenyhít 
Egy drága Testvér halk szava, 

Ki, míg itt járt, föld angyala volt, 
S most már a mennynek angyala: 

 

,,A világ Isten-szőtte szőnyeg, 
Mi csak visszáját látjuk itt, 

És néha - legszebb perceinkben - 
A színéből is - - valamit.” 

Összeilleszteni a darabokat, az eseményeket, a 
történéseket, de nem csak a felszín mentén, hanem a 
visszáján nézve is, hasonlóan, mint a történetbeli 
kisfiú. Aki rádöbbent, hogy nem csak az létezik, 
melyet először feladatként megkapott, és ő is 
meglátott. Van olyan másik valóság, mely hatással 
van az elsőre meglátottakra, a felszínen történtekre, 
s ha ezt megértjük, akkor összeáll a teljes kép, az 
alsó és a felső is. Milyen jó lenne, ha ez igaz lenne 
mindannyiunk életére 2021-ben. 
 A János 3,16 pedig nem más, mint az a terv, 
az az ígéret, vagy ha ma úgy tetszik az az isteni 
fogadalom, amely nem csak beteljesült, hanem 
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amely megmutatja mi az Isten akarata velünk, az 
életünkkel, sőt ezzel az egész világgal. Isten annyira 
szerette, szereti ezt a világot, hogy Fiát adta 
áldozatként érte! A világ, az eredeti szövegben 
kozmosz, az egész teremtett világot jelenti, melyben 
a teremtéskor a káosz helyett Isten szép rendje jött 
létre. Isten nem világ-ellenes, ahogy azt sokan 
gondolják. Nem elpusztítani, nem elítélni, nem 
elveszíteni akarja ezt a világot, hanem megmenteni! 
Ez a szándéka a nagyvilággal és a mi egyéni 
életünkkel egyaránt. 
 S mennyire szerette ezt a világot? Hát, úgy és 
annyira, hogy a legdrágábbat adta oda neki, nekünk. 
Sőt, érte és értünk. Mondhatnánk, cserébe. A mi 
életünkért, a mi lehetőségünkért, hogy éljünk, hogy 
szeressünk, de ne csak embereket, hanem a teremtő 
Istenünket is. Hogy most itt lehessünk és figyeljünk 
szavára, hogy imáinkban segítségül hívhassuk Őt, 
hogy hálával és könyörgéssel egyaránt fordulhassunk 
Őhozzá.  
 Mindez nem volt céltalan, nem csak úgy 
megtörtént, hanem azért, hogy valami egészen 
csodálatos dolog lehessen a miénk. Istennek az a 
szándéka, hogy aki hisz Őbenne, vagyis aki ismeri 
Őt, és aki mellette elkötelezte magát, az ne 
elvesszen, hanem örök élete legyen. Örök élet. 
Igazából nincsenek megfelelő szavaink, hogy le 
tudjuk írni, mi is ez. „Amit szem nem látott, fül nem 
hallott, embernek szíve meggondolni sem tud, azt készítette 
Isten az őt szeretőknek.” Akinek örök élete van, annak 
az élete nem csak küzdelem, küszködés, fájdalom, 
vagy épp ellenkezőleg felhőtlen, olykor hedonikus 
boldogság, vagy annak ámítása és majmolása, hanem 
valami sokkal, de sokkal több. Élete nem ér véget 
ezzel a mostani élettel. Az örök élet egy időhöz és 
térhez nem kötött élet. Nekünk, akik nem is tudunk 
elképzelni olyan életet, amely nincs időhöz és térhez 
kötve. Vagy ha mégis, azt csak a végső elmúlással 
hozzuk kapcsolatba, melyet nem értünk, nem 
ismerünk, tehát visszamenekülünk a földi életbe, és 
megpróbálunk még többet és többet 
belegyömöszölni abba, miközben elveszítjük az 
Isten Fiával lehetséges különleges közösségünket, 
mely egyedül adhat teljes boldogságot, 
megelégedettséget, békességet, örök életet. Értjük 
ezt? Hisszük ezt? 
 Egy misszionárius, aki Tahitiban szolgált, írja, 
hogy amikor először magyarázta ezt az igeverset a 
bennszülötteknek, a végén az egyik megkérdezte:  
- Mondd meg becsületesen, ez mind így igaz? - Azt mondta: 
igen, itt van leírva a Bibliában, és annak minden szava igaz.  
- És te helyetted is meghalt Krisztus? - Igen.  
- És én helyettem is? - Igen.  
- És te tudsz erről könnyek nélkül beszélni? 

 Megrendítő. Mikor beszéltünk könnyek 
között arról, mit tett értünk az Isten. Hogy mi az 
akarata velünk és ezzel az általunk kaotikussá tett 
világgal? Mert az Ő akarata nem változott az 
évezredek óta semmit sem. Neki a János 3,16 az 
akarata, melyet mi oly gyorsan, akár még 
szenvtelenül is tudunk idézni, csakhogy némi 
bátorságot nyerjünk, hogy lélegzetvételnyi időhöz 
jussunk. Ennél azonban jóval többre van 
szükségünk. Nekünk pont erre van szükségünk: el 
ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Oly sokan 
elvesztek már körülöttünk, sőt az elmúlás szele már 
bennünket is meglegyinthetett. Mit tettünk? Mit 
érzünk? Mit hiszünk? Engedtük-e a szívünk mélyéig 
hatolni Isten szavait?  

Nekünk is lehetséges örök életet kapnunk, 
mert Isten szereti ezt a világot, mert Jézus Krisztus 
önmagát áldozta érettünk és helyettünk, és mi ezt 
hittel elfogadhatjuk és igaznak tarthatjuk.   

Tulajdonképp ugyanarról van itt szó, amit 
Jézus Nikodémusnak mondott a beszélgetésük 
elején a felülről való születésről. A mi életünk is 
Jézus nélkül csak puszta lét, de Vele és Általa 
felülről jövő, mennyei tartalommal töltődhet fel. Az 
élet pedig Ő maga. Az élet a Jézussal való 
kapcsolatba kerülés: kapcsolódás az Élethez, az 
életért.  

Ez a mi ajándékunk és lehetőségünk 2021-
ben. Ez vezéreljen mindannyiunkat ebben az 
esztendőben, mert akkor történjen bármi, mi látjuk 
az életünk kirakósán Urunk arcát, és hisszük 
mennyei Atyánk ígérete a miénk: úgy szerette Isten ezt a 
világot, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen! Higgyünk ebben! Ámen 

 
Ima: Mindeneket tudó, és mind a jelenvalókat, mind 
a jövendőnket jól látó, Atyánk! Szenteld meg ezt az 
új esztendőt, hogy abban ne eltávolodjunk tőled, 
hanem mind jobban és jobban Hozzád 
ragaszkodjunk! Ne engedd, hogy ez az új év nékünk 
bánatnak és fájdalomnak ideje légyen, hanem legyen 
az a benned való öröm és békeség éve. 

Áldd meg, Úristen, ez esztendőt irgalommal 
és bűnbocsánattal, de áldd meg kérünk Neved 
magasztalásával és hálaadással is. Áldj meg minket 
és szeretteinket jelenléteddel és vezetéseddel. Áldj 
meg minket igaz szeretettel, beléd vetett erős 
reménységgel, erős hittel, hozzád ragaszkodó 
indulattal, békességes tűréssel, és egészséggel. 

Oltalmazz meg az ezektől ellenkező 
dolgoktól, óvj meg minket a betegségektől, de nem 
csak a testi ragálytól, hanem a lelki betegségektől, a 
gonosz indulatoktól, az irigységtől és a 
rosszakarattól és az abban való gyönyörködéstől. 
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Áldó kezed terjeszd ki életünk fölé, s légy velünk 
mind életünkben, mind halálunkban. Az Úr Jézus 
nevében és érdemében kérünk. Ámen. 
 

Áradjon Rád az Áldás: 
Isten gazdagsága és húsége 
Isten ereje és vigasztalása 

Isten öröme és irgalmassága 
 

Áradjon Rád az Áldás: 
hogy azzá légy, akinek Ô szeretne látni Téged 

hogy teljesíthesd azt, amit küldetésként Rád bízott 
és Isten öröméből élj 

 

Áradjon Rád az Áldás: 
hogy növekedjél az Ő szeretetében 

hogy életed belesimuljon terveibe és szándékaiba 
és Isten támaszod legyen minden nehéz pillanatban 

 

Áradjon Rád az Áldás: 
hogy felismerd Őt mindenben, ami emberi, 

törékeny és töredékes 
hogy megmutathasd Őt emberségedben 

és áldás légy sokak számára 
 

Járjon Veled a Kegyelem, 
ma és életed minden napján 

és töltse be szívedet Isten nagy békességével. 
(Varga Gyöngyi) 

dr. Koncz-Vágási Katalin lp. 
 

A szeretet 
 

Persze, mindenki tudja, mi az. Mindenki érzi, ha 
kapja, és mindenki tudja adni maga is. Minek is 
beszélünk erről? Talán azért, mert hinni, hogy 
tudjuk nem ugyanaz, mint valóban tudni. Talán 
azért, mert a tudás illúziója sokkal veszélyesebb, 
mint a nem tudás. És talán azért, mert a mindenki 
által tudni vélt alapfogalmak esetében még ahhoz is 
bátorság kell, hogy egyáltalán rákérdezzünk, miről is 
van szó. Pedig ha többen lennének elég bátrak 
ahhoz, hogy megkérdőjelezzék saját agyuk tényeit, 
akkor kevesebb emberi kapcsolatot mérgeznének 
meg és pusztítanának el a szeretet értelmezésének 
különbségei. Mert sokszor nem a szeretet hiánya öli 
meg a kapcsolatot, hanem az, hogy két ember 
egészen másképp értelmezi azt.  

De mi a helyes értelmezés? Melyik lexikont 
kapjuk elő hirtelen, hogy végre mindenki fejében 
ugyanaz a kép jelenjen meg? Ez így nem fog menni 
persze. Olvashatjuk szóról szóra ugyanazt a 
mondatot, mégis máshogy fogjuk értelmezni azt. 
Hiába szereted az udvarodban kapirgáló csirkét, ha 
végül mégiscsak megeszed, akkor számára a 

szereteted nem sokat ér. Vagy például egy féltékeny 
férfi szeretete a nő számára megfojtás. És a jóllakott 
kisgyerek sem tud tiszta szívből örülni a 
nagymamának, aki szeretetét még hat kanál 
főzelékben méri ki.  

Sokáig azt gondoltam a szeretetről, hogy ez 
egy érzés, ami vagy megvan valakiben egy másik 
élőlény iránt, vagy nincs. Idővel azonban rájöttem, 
hogy a teljes kép ennél jóval összetettebb. Mert a 
szeretet tényleg egy érzés ugyan, de ez az érzés csak 
egy eredmény. A szeretet valójában képesség, amit 
tanulni kell. És ez az, amit sajnos kevesen tudnak, és 
még kevesebben tanítanak. Ezért válik annyi 
látszólag szeretetben felnevelt gyerekből torz 
személyiségű felnőtt, aki emberi kapcsolataiban 
bukdácsolva próbál haladni előre, és saját lelkének 
hiányosságait vagy menekülve, vagy támadva 
próbálja kompenzálni. 

A szeretet képesség. Egy képesség, aminek 
valamilyen formája mindenkiben megvan ugyan, de 
nem azonos mértékben. A szeretetnek vannak 
fokozatai. Van, akit azért szeretsz, mert vicces, vagy 
jó gondolatai vannak, vagy összeköt egy közös 
élmény. Sok olyan ember van az életedben, akit 
szeretsz, de – és most direkt fogok durván 
fogalmazni – ha egyik napról a másikra meghalna 
vagy eltűnne nyom nélkül az életedből, akkor 
megdöbbennél ugyan, de nem igazán hiányolnád. 
Gondolnál rá néhány napig, esetleg később néha 
eszedbe jutna még, de az életed változatlanul menne 
tovább. Az iránta érzett szereteted nem volt olyan 
mélységű, hogy az elvesztése lényegében 
befolyásolja az életedet. Ez természetes. Nem 
szerethetünk mindenkit teljes odaadással. A 
szeretetnek sok fokozata van, de igazán 
elgondolkodni a legmagasabb szintekről érdemes. 
Nem csak azért, mert ezek jelentik a legtöbbet 
számodra, hanem azért is, mert ezek egyúttal a 
legveszélyesebbek is. 
 Mi történik akkor, ha Te úgy érzed, a 
szeretet legmagasabb szintjét nyújtod valaki 
számára, de valójában mégsem így van? Úgy érzed, 
őszintén, mindent beleadva szereted a másik 
embert, mégsem tudod megadni neki azt, amire 
szüksége van. Talán vele van a baj, de az is lehet, 
hogy Veled. Lehet, hogy ő az, aki képtelen 
befogadni a szeretetet, amit adsz neki – ahogy a 
rádióadást sem tudja fogni az a vevő, amelyik más 
frekvenciára van hangolva. De az is lehet, hogy amit 
Te adsz, az – bármilyen kegyetlenül is hangzik – 
nem elég. Nem azért, mert rossz ember lennél (vagy 
a másik ember lenne telhetetlen), hanem azért, mert 
nem elég fejlett benned a szeretet képessége. Ami 
számodra a Minden, az még nem a Minden. 
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De mégis mi a szeretet legmagasabb szintje, 
és honnan tudod, hogy elérted azt (főleg, ha azt 
hiszed, hogy már elérted, pedig mégsem)? Ezt úgy 
tudom a legegyszerűbben megfogalmazni, hogy az 
igaz, tiszta szeretet nem ismer akadályokat, és nem 
ismer kifogásokat. Sem távolságot, sem betegséget, 
sem egyéni problémákat, sem közös gondokat. 
Talán még a halált sem. A szeretet legmagasabb 
szintje az, amikor a másik embert önmagáért 
szereted, nem pedig a belé képzelt saját énedet, és 
elfogadod őt teljes valójában, feltételek nélkül. És 
mindezt úgy teszed, hogy közben őszintén tudsz 
önmagad lenni. Egyikőtökben sincsen semmilyen 
feszültség, semmilyen kényszer, semmilyen 
rejtegetni való dolog. A szeretet legmagasabb szintje 
a teljes szabadság. Nem a „csinálj, amit akarsz” 
típusú szabadság, mert az nem szeretet, hanem 
felelőtlenség. A jól működő emberi kapcsolatoknak 
is vannak keretei – a párodat sem engeded olyan 
útra, amiről biztosan tudod, hogy rosszul jár vele, 
ahogy a gyerekednek sem fogod hagyni, hogy 
megegye a zoknidat. De ezek a keretek a közös 
(vagy közösnek szánt) erkölcsi és kulturális 
értékeitekre vonatkoznak, és nem magára a 
szeretetre. Mert amikor mégis tévútra kerül a másik, 
Te akkor sem kötöd feltételhez a szeretetedet. Mert 
nem ismersz feltételeket, csak szeretetet, és ezen 
nem változtat semmi. Ez a szabadság. „A szeretet az 
a folyamat, melynek során visszavezetlek önmagadhoz.” 
(Antoine de Saint-Exupéry)   

És épp ezért a szeretethez bátorság is kell, 
nem is kevés. Mert ha őszintén mindent beleadsz 
egy kapcsolatba, akkor sebezhetővé válsz. Mindent 
elveszíthetsz, és lehet, hogy nem is a saját hibádból. 
Sőt, az is lehet, hogy még a legkisebb mértékben 
sincs lehetőséged irányítani a folyamatot. Bátorság 
kell ahhoz, hogy felvállald önmagadban nemcsak a 
jót, hanem a rosszat is, a gyengeségeidet és a 
félelmeidet is, és mindezt átnyújtsd a másik ember 
számára. Tessék, ez vagyok én. Nem csak egy-egy 
részletem, amit a legtöbb ember kap belőlem, 
hanem teljes emberi valóm. És ha a szeretet az ő 
részéről is a legmagasabb szinten van, akkor 
elfogadja mindazt, amit adsz, és ő is mindent odaad 
Neked. De ha az ő szeretete nem a legmagasabb 
szintű, vagy az, de a halál közbeszól, akkor mindent 
elveszítesz. Ha megvan benned a bátorság ahhoz, 
hogy ezt felvállald, akkor eljutsz a szeretet 
legmagasabb szintjére. Ha nem, akkor viszont eleve 
halálra (vagy legjobb esetben is középszerűségre) 
ítéled a kapcsolatot.  

A szeretet tehát egy képesség, ami egy érzést 
szül, és ez az érzés arányos azzal, hogy milyen 
szinten vagy a képesség elsajátításában. De a 

szeretetednek csak akkor van bármi értéke, ha a 
másik ember is érzi azt. Hiába érzed Te úgy, hogy 
mindent megteszel a másikért, mert lehet, hogy neki 
egyszerűen nem arra van szüksége, amit adsz – vagy 
akár adni tudsz. De mindenkinek szüksége van 
szeretetre, és ha nem a saját értelmezésed szerinti 
szeretetet próbálod mindenáron a másikra erőltetni, 
hanem megtalálod azt a típusú szeretetet, amire neki 
valóban szüksége van, akkor életet adsz annak a 
szabadságnak, ami a szeretet legmagasabb szintjét 
jelenti. 

És még egy nagyon fontos dolog: a valódi 
szeretet soha nem passzív. Nem háttérbe húzódva 
figyel, hanem cselekszik, néha hibázik, de mindig 
keresi a problémák megoldását, és mint egy kertet, 
ápolja a kapcsolatot. Minden egyes nap. A szeretet – 
csak úgy, mint minden képesség – fejleszthető. És 
fejleszteni is kell, mert még egy hazug világban is 
érdemes tiszta szeretetet és őszinteséget adni. 
Nemcsak azért mert így van esélyed arra, hogy 
ugyanezt visszakapd, hanem saját lelki egészséged 
miatt is.  

Ez tehát a szeretet: úgy fogom meg a kezed, 
hogy Te észre sem veszed, mégis miután 
megfogtam, már fogalmad sincs, milyen lehet 
nélküle. (forrás: hasznaldfel.hu) 

dr. Taybani Jamal gondnok 
 
 

Áldd meg, Úristen számunkra ez évet, 

Hogy magasztaljon Téged minden ének, 

És áldásodat a lelkünk érezve, 

Feljusson az égbe! 
 

Szentlelked legyen mindenben vezérünk, 

Tanácsadónk és irányítónk nékünk. 

Ne legyen bennünk rosszra hajló lélek, 

Csak amely él Érted! 
 

Az igazmondás, tisztelet és hála 

Szívünkben leljen örökös lakásra, 

Hiábavaló dolgoktól óvjon meg 

Megmentő kegyelmed! 
 

Áldd meg Úristen számunkra ez évet, 

Hogy megismerjen minden lélek Téged; 

Elhagyva a romlott, bűnös világot, – 

Köszöntse Országod. 
 

Nyisd ki a kapudat, ha zörgetünk Nálad, 

Hallgasd meg ezt az újévi imánkat, 

Hogy áldásodat a lelkünk érezve 

Feljusson az égbe! 

(Kárász Izabella) 
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A magyar kultúra napja 
 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-
én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a 
Himnusz kéziratát. 
 

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a 
Himnusz kéziratát egy nagyobb kéziratcsomag 
részeként, amelybe a költő folyamatosan másolta be 
verseit, nem végleges változatokat, hanem 
tisztázatokat, amelyekben néhol javítások is vannak. 

A csomag valamikor az 1830-as évek végén 
eltűnt, és megkezdte több mint száz évig tartó 
lappangó útját. Kölcsey 1838-ban bekövetkezett 
halála után a Magyar Tudományos Akadémia 
tárgyalásokat kezdett a költő sógornőjével, özv. 
Kölcsey Ádámné Szuhány Josephine-nal a kéziratok 
megvásárlásáról. Kölcsey ugyanis unokaöccsére, a 
Parainesis Kölcsey Kálmánjára hagyta kéziratainak 
jelentős részét. A kéziratcsomag végül nem lett az 
Akadémia tulajdona, de másé sem, a család 
tulajdonában maradt, és különböző leszármazások, 
öröklődés folytán végül László Magdához került. Azt 
nem tudjuk, hogyan került aztán az irat László 
Magdától Szenes Magdához, még az sem lehetetlen, 
hogy a két hölgy azonos személy. Tény azonban, 
hogy a kéziratcsomagot 1946 decemberében az 
Országos Széchényi Könyvtár Szenes Magdától 
megvásárolta, sőt azóta további kisebb 
kéziratcsomag részeket is, amelyeket külön jelzet 
alatt, külön őriznek, de filológiailag pontosan 
rekonstruálható, hogy valaha ezek is a nagy 
kéziratcsomagban voltak. 

Kölcsey két lapra írta a Himnuszt. A sérülés, 
amely mindkét fólión látszik, nem lángégés, hanem 
úgynevezett tintamarás. Nem Kölcsey tintája 
okozhatta, az Országos Széchényi Könyvtár 
restaurátor szakembereinek véleménye szerint savas 
tinta ömlött a papír szélére. 
 

* * * 
 

Ezen a napon halt meg Weöres Sándor. „Mind 
elmegyünk…” – Ki fejti meg a Valse triste varázsát, az 
Arabesque szépségét vagy a Felhőt nekem tündéri báját? 
Szükséges egyáltalán?  
 

Vannak szavak, melyeket Weöres Sándor lefoglalt 
magának, akaratlanul is. A galagonyát például 
biztosan; és a bóbitát és a zabszalmát, és azt, hogy 
piros láz vagy azt, hogy piros ruhában. Úgy, ahogy 
Petőfi az alföldet, Ady a héját meg a nászt, vagy 
Vörösmarty azt, hogy rendületlenül. Nehéz 
életművéről bármit is mondani: megköt a 

gazdagsága, az a kimeríthetetlen áradás, amit neve 
felidéz. 

„Én is mozdulatlan akarok táncolni, 
Csillagok, csillagok!” 

Weöres Sándor 1913. június 22-én született. Egy 
költői nevű falucskában nőtt föl, melyet egyik 
versében így becéz: „kis Csöngém”. Itt ismerte meg a 
„gyermek-esztendők koravén magányát”, épp úgy, mint a 
mezei életet, melynek élményanyaga költészetének 
szerves része lett. Először elvágyott, aztán szüntelen 
visszavágyott. „Mit ott átéltem, ahhoz mérten / most 
minden élmény törpe nékem” – szól a Gyerekkor 
konklúziója. Itt nyíltak ki szemei, szíve-lelke a lét 
csodáira. Itt került barátságba a teremtett világgal. 
Tudta, milyen a Nap vendégének lenni, ízlelgette a 
„méz-izü” Holdat. A lenyugvó Napot „az ég piros 
bikájának” látta olykor, de tudta, hogy igazából 
piktor, a Hold pedig szobrász. Ismerte a viruló 
vetéseket, megfigyelte a „hegedű-lábú” tücsköt, 
megleste a fehér leány táncát a réten, látta, hogyan 
kuszálják a szarvasok szarvai a kék eget, s azt is, 
hogy a „tág űrbe lengő” vadludak, a „meszes kékségbe / 
mártják a csőrüket”. 

Járt a világ számos pontján, de az igazi nagy 
utazásokat a költészetben tette, az ősi kultúrák mély 
erdeiben bolyongott, a nyelvek zenéjére járta 
csodálatos táncát. Arra biztatott, hogy igyekezzünk a 
vershez zengésében, a tartalomtól függetlenül 
közelíteni – így fedezhetjük fel „belső, igazi szépségét, 
testtelen táncát”. 

„Most ringat egy mohos csónak, 
míg kártyát a teleholddal játszom” 

„Te, drága csodagyermek, úgy játszol nyelvünk zongoráján, 
mint kevesen” – írta a tizenhat éves Weöres 
Sándornak Kosztolányi Dezső. Gyarmati Fanni egy 
helyen így jellemezte naplójában: „furcsa kis figura ő, 
félig ember, félig manó”, és Radnóti Miklós felesége is 
tudta róla, a kezdetektől, hogy „kísértetiesen tehetséges”. 
Ez a furcsa csodagyerek-manó végestelen-végig 
játszott és játékra hívott. Van-e, aki ne tudná idézni 
kapásból néhány sorát? A bölcsőtől fogva kíséri a 
magyar anyanyelvű embert. Egy interjúban ezt 
mondta: „Azért iparkodom minél zártabbá és 
dallamosabbá formálni gyerekverseimet, hogy a későbbi 
felnőtt lelkét megmentsem a formátlanságtól.” És talán, 
hogy a későbbi felnőtt se felejtsen el játszani. 
Játszani a holddal, a felhőkkel, ahogy ő játszott, 
megnézve magának az összeset, és felismerve 
arcukat; játszani a zengéssel, a zenével, ahogy ő 
játszott. Írt például szimfóniákat: mindjárt az elsőt 
az ujjongás verse nyitja, harmadik tétele pedig a 
varázslatos Valse triste; a második szimfóniában ott 
találjuk az első magyar vers gyönyörűszép 
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parafrázisát, a Mária siralmát; a hetedik hatalmas, 
magával ragadó vízió Mária mennybemeneteléről. 

„… kunyhóm összedől, 
ha benne otthonod meg nem találtad” 

Károlyi Amyval, aki maga is költő volt, 1947-ben 
kötöttek házasságot. Weöres Sándor Amy szívét 
kérte, és kertjét ajánlotta cserébe: „Lombjával csókol, 
hogy soha / ne vágyj elhagyni engem.” Aztán a szép 
Canzonéval köszöntötte feleségét, „piros ruhában, 
szerelemben”, és az Imában azt kérte a „halkan éneklő 
asszonytól”, aki „áthatol a mulandóságon”, hogy adja 
szájába a szót. Károlyi Amy feleség, őrző, költőtárs 
lett: „A szeretet csak van és vár” – írta Tárgyeset című 
versében; várt, kísért, őrzött, ápolt, épített, szeretett. 

„te már elégtél: 
mehetsz aludni…” 

Weöres Sándor tizenöt éves volt, mikor első verse, a 
Kodály Zoltán mesternek ajánlott, halk, érzékeny 
Öregek megjelent. Sokat gondolkozhatott a halálról, 
alighanem a kezdetektől. A személyesből a 
személytelenbe való átmenetként készült rá. Tudta, 
hogy „uraktól nyüzsög a végtelenség”, miközben „szolga 
csak egy van: az Isten”. E felé a szolga-Isten felé 
törekedett, a „legegyszerűbb, nagy egység felé”. 

Sokat gondolkozott a művészetről, a 
világról, az emberről is. Feljegyzései között van egy 
ilyen mondat: „Egy nemzet érettségének fokát az jelzi: 
polgárai között hány van, aki ha választani kell aközött, 
hogy rabtartó vagy rab legyen, inkább a rabságot választja.” 
Tudta azt is, hogy az ember életében „van néha olyan 
pillanat, / mely kilóg az időből”: örökké tartó pillanat. 
Ismerte a fájdalmat is, ki más tudta leírni így: „egy kövér 
ember jött szembe az úton, / bő volt nekem a köpenye, / bő 
volt neki a bánatom”. Filozófiából doktorált, a híres, A 
vers születése című disszertációval. Van egy műve, 
amit szintén szinte mindenki ismer: A teljesség felé. 
Tele van ezerszer idézett mondatokkal. Egyetlen egy 
álljon itt, a KÉRÉS: „Add vissza mértékét az 
embernek.” Vedd imádba. 

1989. január 22-én aludt el örökre. A 
Farkasréti temetőben nyugszik, a csöngei kripta 
helyett, ahová a Hazatérő sorainak tanúsága szerint 
vágyott. Bolero című versében megindítóan, békébe 
ringatva beszél az útról, melyre mindannyian 
rálépünk egyszer:  

„Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól  
mind elmegyünk, 

a párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át 
a száraz ég alá, ahányan így együtt vagyunk, 

olyik még visszanéz,  
a holdsugár a lábnyomunkba lép, 

végül mind elmegyünk, a napsütés is elmarad 
és lépdelünk a csillagok mögött a menny abroncsain, 

tornyok fölé, olyik még visszanéz és látni vágy, 

hullott almát a kertben, vagy egy bölcsőt talán 
ajtó mellet, piros ernyő alatt, de késő már, gyerünk, 
ahogyan a harangok konganak, mind ballagunk 

mindig másként a csillagok mögött,  
a puszta körfalán, 

ahányan végre így együtt vagyunk, mind 
elmegyünk.” 

 

Pilinszky János zarándoknak látta: „Ami drága és 
kivételes benne, az épp egyszerűsége, ártatlansága, mit 
útravalóul kapott, elveszített és hosszú-hosszú 
zarándokútján újra és újra megtalált. Eljutni az 
ártatlanságig, eljutni Isten közelébe, ez az igazi ereje, 
költészetének valódi magaslata és istenélményének is a 
pecsétje. Weöres megtalálta nemcsak a vizek és növények, de 
a gyermekek, sőt, a csecsemők hangját. Azt a hangot, amivel 
a teremtmény közli nevét Teremtőjével időtlenül és 
fáradhatatlanul.” 
 

* * * 
 

Ezen a napon született Cseh Tamás, a 
hírmondó, a dalnok – „Születtem 
Magyarországon…” – a magyar Himnusz 
születése napján, január 22-én, 1943-ban, a második 
világháború ötödik évében.  
 

A hetvenes évek legelején „véletlenül” találkozott 
egy fiatal rajztanár és egy fiatal író a pesti 
éjszakában. Így kezdődött. „Üres edény volt a dal, amibe 
bármikor bármit bele lehetett önteni.” (Bereményi Géza) A 
következő évtizedekben sok száz üres edényt 
töltögettek ketten: a rajztanár dallamaihoz az író 
szövegeket írt. Sok száz tudósítás született így a 
hetvenes–nyolcvanas évek magyar valóságáról. 
Alulnézetből persze. A lelkek és szívek felől. És a 
rajztanár (aki nyaranta a Bakony erdeinek mélyén 
indiánként élt) egyre többször, egyre több helyen 
énekelte ezeket a tudósításokat. Így vált 
hírmondóvá, krónikássá. „… valaki most itt áll előtted, 
és énekel az életünkről. Élő közlés a mostról. Az életünkről 
énekeltünk mindig, mégpedig köznyelven a hétköznapokról.” 
(Cseh Tamás)  

Minden dal egy gondolat. És „a gondolathoz 
nem kell se díszes ruha, se ördöngös hangszer”. Így mondta 
az énekes. És végig hűséges maradt. „Állok és árulom 
magam.” „Az ember mintegy átadja, kiszolgáltatja 
önmagát, vegyétek, itt van.” „Én nem magamat akarom 
mutogatni a színpadon. De a jelenlét lényeges: egy ember áll 
ott, jelen van, rajtakapható. […] Egy magatartásról 
beszélek… a létem hozzátartozik a dalokhoz.” Énekelt, 
csak énekelt, szemben a csenddel. Védtelenül. A 
fényes pillanatokat kereste, az ünnepet, amikor az 
ember érzi, hogy része valami tökéletes egésznek. 
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A modern színház nagy dilemmája, a 
jelenidejűség és a jelenlét kérdése, melyről sokak 
mellett költőnk, Pilinszky János is oly sokat 
gondolkodott (írásai tanúsítják), itt nem volt kérdés: 
Cseh Tamás jelen volt. Talán ez volt az ő 
legnagyobb titka, az a nagyon intenzív jelenlét a 
színpadon, a gitárral, az a mód, ahogyan a dalokat 
énekelte. Olykor félig lehunyt szemmel, 
félmosollyal, egész személyiségével, 
összpontosítással, átéléssel, mintha minden azon 
múlna, ahogy ott, akkor átadja a dalt. Felvételek 
őrzik. 

A dalokban – melyeket hallgatva nevetünk, 
sírunk, és örülünk, máskor bánkódunk, bánjuk is, 
aztán meg csodálkozunk, és rácsodálkozunk – ott 
villan történelmünk és a mindennapjaink számos 
pillanata. Az ócska cipőt az első dal óta vastagon 
lepi a sár, lábunk alatt ropog a kavics. Hullámzik a 
szép Balaton. Fjodor Mihajlovics, vagyis Dosztojevszkij, 
ugye, az ördöggel társalog, gróf Széchenyi István 
pisztolyát porozza, József Attila pedig a vonat 
ablakában áll – minden vonatnak, minden 
ablakában, ő, a mindenhol tanítható. És tükrünk 
szétszórt szilánkjait Shakespeare úr ragasztja, foltozza. 
Antoine és Désiré mindkettő énekel, és kabátjuk 
lobog. Nagyapánkat a Don-kanyarról faggatjuk, 
öcsénk hajóra száll, és robog a krakkói vonat. 
Rejtőzködő gyerekkorunk előjön a résből, és újra 
játszhatunk majd, kerek kék sapkánkat, azt az 
égboltsapkát hordjuk holtunkig... Itt megállok, ez 
végtelen élményjegyzék lehetne. Folytassa, írja újra 
mindenki a maga szíve szerint. 

Egyszer arról beszélt a tévében, hogy az élet 
csoda. A gondolatot, a szavakat hordoztam 
magamban. Ha madárkoncertet hallok, mindig 
eszembe jut, ahogy mondta: lám, ez a „madárpresszó” 
itt a fejünk fölött... bárcsak mindenki hallhatná! 
Igen, így mondta: madárpresszó. A filmet nem, de 
az „Élet csoda…” gondolatot aztán évekkel később 
megtaláltam a Beszélgetőkönyv végén: „Csoda. Azt 
hiszem, minden távozó idős ember tudja ezt. Akármilyen 
nehéz élete volt is valakinek, ha belül nem csordul túl a 
méreg és a gonoszság, akkor tudnia kell, az élet maga a 
csoda. […] Káprázat. Igen, káprázat. Nem tudhatom 
persze, hogy akit a balsors egész életében üldöz, az így 
köszön-e el, de én kalapot emelek az élet előtt. […] 
Káprázat az élet, öregem. Sok rossz történik, de a világnak 
mindig lesz egy-két olyan szeglete, ahová el lehet menekülni, 
látod, mi is itt vagyunk a patak partján a rengetegben […]. 
Az az igazi titok, hogy mi lesz mindezzel? Mi lesz ezzel a 
bolond bolygóval, rajta ezekkel a fákkal, állatokkal, 
emberekkel, mi lesz a természettel, amit mindig is annyira 
szerettem...” 

Zárásként álljon itt a folytatás is: „Érdemes 
közel lenni a földhöz, nem elfelejteni, hogy te is része vagy 
annak. Ha lehajolsz, esetleg megszúr egy tövis, ha átmégy a 
patakon, vizes, iszapos leszel. Nem baj, élsz. […] Szeretek 
benne élni. Része lenni. Nem az Indián a lényeg. Nem a 
gyöngyös ruha és a mokaszin a cél. Az csak az ösvény, amin 
idetaláltunk, ide, földközelbe. Hanyatt fekszünk a fűben, 
szemünket reménykedve az égre emeljük, és úgy maradunk.” 

Borsodi Henrietta 
www.magyarkurir.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kányádi Sándor: Előhang 
 

vannak vidékek gyönyörű 

tájak ahol a keserű 

számban édessé ízesül 

vannak vidékek legbelül 

szavak sarjadnak rétjein 

gyopárként sziklás bércein 

szavak kapaszkodnak szavak 

véremmel rokon a patak 

szívemben csörgedez csobog 

télen hogy védjem befagyok 

páncélom alatt cincogat 

jeget-pengető hangokat 

tavaszok nyarak őszeim 

maradékaim s őseim 

vannak vidékek viselem 

akár a bőrt a testemen 

meggyötörten is gyönyörű 

tájak ahol a keserű 

számban édessé ízesül 

vannak vidékek legbelül 
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Ökumenikus imahét 2021 
„Maradjatok meg szeretetemben,  

és sok gyümölcsöt teremtek” 
 

Oly korban élünk, amikor a globalizáció, a nyílt 
társadalom sokakat megtévesztő gondolata virágzik. 
Közben eszünkbe jut, hogy a 20. század utolsó 
évtizedeiben sokan a 21. századra tekintve a 
kereszténység megelevenedését jósolták Európában 
is. S hogy ez minél előbb bekövetkezzék, erre utalt 
az imahét programját összeállító Grandchamp-i 
Szerzetesi Közösség témajavaslata.  

A közösség kezdete az 1930-as évekre nyúlik 
vissza. A francia-svájci református egyház „morges-i 
asszonyok” csoportja Jézus Krisztus szavaira figyelve 
újra felfedezte, hogy ha Isten igéjére akarnak 
figyelni, ahhoz elengedhetetlen a csend. Jézus is ezt 
kereste, amikor magányos helyen imádkozott. S 
Jézus ebben a csendben volt együtt az Atyával. Ezek 
a morges-i asszonyok szükségesnek tartották belső 
lelki megerősödésük érdekében az elcsendesedést és 
az imádkozást. Felismerték, hogy Jézus szava, az 
imádság és a csend együttesen munkálják a krisztusi 
élet megvalósulását. A Szentlélek ugyanis zajban, 
lármában nem dolgozik! Jézus népe így élhet egyre 
erősödő és hozzá ragaszkodó imaközösségként. A 
tagok így lehetnek együtt Krisztusban, miközben 
érik a gyümölcs, életté válik közöttük az isteni rend.  

Ezek a Jézust követni akaró asszonyok a 
Szentírás szavait olvasva arra a felismerésre jutottak, 
hogy a mai keresztények nagyobb súlyt helyeznek a 
társadalomra és annak problémáira, mint a 
gyülekezeteik összekovácsolására és lelki 
megújulására. Jézustól nem általános felhívásként 
hangzanak el korunk világpolgárai felé a 
következők: „maradjatok” – „titeket” – „gyümölcsöt 
teremjetek” – „kiválasztott titeket” – „egymást” – 
„barátaim” – „tisztaság az ige által” – „szőlővesszők” – 
Jézus öröme „bennetek”.  

Jézus ezen szavai csak a hívő közösségben 
válhatnak életté, ahol nem csupán adók és elfogadók 
vannak, hanem maga az adó is elfogadó, s az 
elfogadó is adó! Ez az a kölcsönös kapcsolat, 
amelyet Jézus gyakran ezzel a szóval fejez ki: 
„egymást”.  

Időszerű tehát közösségeink belső lelki 
megerősödése. Az egyház a történelme folyamán 
minden időben akkor veszített súlyából, amikor a 
vallási élet elerőtlenedett. Aktuális tehát a biztatás a 
lankadt kezek (a hit), a roskadt térdek (az imádság) 
megerősítésére. Így lehet a jézusi úton nemcsak 
járni, hanem célhoz érni is! 

Forrás: Ökumenikus Imafüzet 

Milyen lehet a böjt? 
 

A böjt nem egy praktika, vagy valamilyen módszer, 
hanem mindig valamiről való lemondás. Lehet 
kényszerből elszenvedett, amit bizonyos 
élethelyzetek kényszerítenek ránk. Egy betegség, ami 
miatt nem azt teszem, amit szeretnék, nem ott 
vagyok, ahol szeretném, diétázni kell, így nem 
ehetem azt, amire vágyok, pedig lehetőségem lenne 
rá. A munkámat sem tudom úgy végezni, ahogy 
kellene, mert a betegség mást kényszerített rám, de 
szükséges vagy egyenesen kötelező betartani az 
előírt javaslatokat.  

A böjt másik formája, amit magunk 
határozunk el, de erőszakkal alkalmazunk magunkra. 
Minden idesorolható, amit egyébként szívesen 
megtennénk, és még hivalkodunk is sokszor ezekkel, 
pedig csak külsődleges céllal tesszük. Például 
elkezdünk koplalni, meg tartózkodunk a hús és más 
étkektől, italoktól, bevett napi szokásoktól, de szív 
szerint inkább mindig ünnepi ebédet ennénk, inni is 
többet szeretnénk és folytatnánk mindenben a jól 
kialakított kívánatosabb életformát. Ezeket legtöbb 
esetben idővel megelégeljük, abba is hagyjuk, majd 
bizonyos időszak elteltével esetleg újrakezdjük és így 
visszatérő körforgás lesz belőle, nem pedig tartós 
változás életünkben.  

A helyes böjt nem időszakos, de önkéntes, 
aminek lényege, hogy valami olyan megkötöttség 
alól szabadít fel, legyen az bármi, ami testileg, 
lelkileg is hatalmába kerít és uralkodik rajtunk, ezért 
megnyomorítja életünket, környezetünket. A 
keresztyén, vagy vallásos böjtben sem a külsőségek 
megtartásáról van szó elsősorban, hanem ahogy Jóel 
próféta könyvében olvashatjuk: „De még most is így szól 
az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; 
böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket 
szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, 
a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a 
haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.” 
(Joel 2,12–13). Az Isten általi, szív szerinti 
megváltozás hozhat olyan lemondást az életünkbe, 
mely igazából nem is böjt lesz többé, hanem egy új 
életforma, ami minden tekintetben szabaddá tesz 
minden testi és lelki kényszerünktől. Nem 
időszakos, hanem minden időben és térben 
kényszer nélkül, és örömmel tesszük azt. Így nem 
válunk vágyaink játékszerévé.  

A látható, külső jelek pedig már a 
következményei mindennek, nem pedig a célja. 
Nem fogunk szélsőséges aszketizmustól szenvedni, 
de nem is fogunk hedonista módon, a mindent 
kiélni akarás csapdájába sem esni. Megtanulhatunk 
helyesen élni a sokkal, a többel, de el tudjuk viselni a 
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kevesebbet is, ha a szükség ezt úgy hozza. Pál apostol 
így vall személyes életéről, a Filippiekhez írt 
levelében: „Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; 
mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, 
az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is”. (Fil 
4,2). 

A helyes böjt nemcsak magunkkal 
kapcsolatos, hanem embertársainkkal is össze kell, 
hogy kössön. Hogyan? Jézus egyik példázatában ezt 
olvashatjuk: „Mert éheztem, és ennem adtatok; 
szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és 
befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és megruháztatok; 
beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek 
hozzám.” (Mt 25,34–36) 

Gyökössy Endre: Mai Példázatok című 
könyvében ennek a fenti példázatnak alapján írta le 
egyik történetét, Mária Megyeren címmel:  

„Zsiga bácsi a tőle megszokott pontossággal 
összehajtogatta a Népsportot és a konyhaasztalának 
megszokott helyére igazgatta. Rendszeretetéről volt híres a 
bőrgyár portáján is, ahol kapuskuckójában még a kulcsok is 
rendeltetésük szerint ABC sorrendben lógtak a szögeken. 
Ahogy felnézett, a konyhaablakon át, éppen a szemben lévő 
lakás ablakára látott, ahonnan egy 25-ös villanyégő rőtes 
fénye derengett ki a keskeny udvarra. Körülményesen 
kiemelte mellényzsebéből édesapja óriási masiniszta óráját, s 
mert a konyhai óra négy percet késett, tömpe ujjával órájához 
igazította. Te Zsófi, szólt feleségére. Mari néni itthon van. 
Felesége egy pillanatra abbahagyta a lencseválogatást az 
asztal sarkánál és az ablak felé fordult. Na és aztán, miért 
ne lehetne itthon? Mert péntek van és négy perccel múlt hét 
óra. Ettől még itthon lehet, fordította vissza fejét a felesége. 
Tudod, hogy nincs olyan péntek, hogy ne menjen a 
templomába, ott meg pont hétkor kezdődik az a micsoda. 
Bibliaóra. Az. Na meg szerdán is eljár ilyen idő tájt és 
akkor is világos volt nála. Ha nem volna hetvenéves az a vén 
Mari, most fejbe vernélek a palacsinta sütővel, te Zsiga, hogy 
csak az ablakát bámulod. Ne bolondozz már Zsófi. Inkább 
menj át hozzá, hátha beteg. Nem beteg az, hanem bolond, 
kapta fel deresedő fejét az asszony. Ne mondj már ilyet! Az 
egyetlen csöndes lakó ebben az egész ramaty házban. Mi 
bajod vele, eddig csak dicsérted! A múltkor iderakta nekem 
a Bibliáját s gyúrni sem hagyott. Azt mutogatta belőle, hogy 
ő is Jézus anyja. Micsoda? Na, látod. Mondtam, hogy 
bolond. Azt állította, hogy benne van a Bibliában, hogy aki 
Isten akaratát cselekszi, az Jézus fitestvére, nőtestvére, meg 
az anyja. És benne volt? Tésztás kézzel én ugyan nem 
vettem fel a szemüveget, de ötször is elolvasta, ráadásul úgy, 
hogy ezt maga Jézus mondta, s váltig állította, hogy ő az 
Isten akaratát cselekszi, és ezért ő is Jézus anyja. Na! Azért 
átnézhetnél, szólalt meg újra Zsiga bácsi, némi fejcsóválás 
után. Az asszony ingerülten egy vödörbe rázta kötényéből a 
lencséből kiszedegetett szemetet s szó nélkül kifordult a 
konyhából. Átment a keskeny udvaron, ahol jobbról, balról 

szoba-konyhás lakások sorjáztak, benyitott Mari néni hideg 
konyhájába s onnan aprócska szobájába. Mari néni egy nagy 
dunyha alatt ágyban feküdt. Csak aszalódott kis arca 
látszódott ki a párnák süppedékéből, verejtékes volt a 
homloka. A szobában nyirkos hideg. Beteg? -reccsent Zsófi 
az öregasszonyra. Azt hiszem elkapott az influenza, vacogta 
Mari néni. És senki sincs, aki magára nézzen, maga „Jézus 
anyja”? Van lelkem. Zsófi asszony meghökkent: aztán 
kicsoda? Jézus. Aki a kereszten is törődött az anyjával. 
Amikor János apostolra bízta. Zsófi méregbe gurult. Na, 
nem nagyon látom, hogy törődne magával. Már hogyne 
törődne, amikor ideküldte magát, Zsófikám. Zsófi kinyitotta 
a száját, valami cifrát akart mondani, de lenyelte. Szó 
nélkül kiment a szobából és átrobogott az udvaron. Mikor 
berobbant a konyhába, elpárolgott a mérge. Zsigája kérdőn 
nézett rá. Na, hogy van a te megyeri Máriád? Menj, 
hasogass fát, gyújts be nála. Még van időd. Szólj be az 
SZTK-ba is, jöjjön ki az ügyeletes. Te is átmehetnél. Tedd, 
amit mondtam, te...te Szentjózsef! Én főzök neki egy kis 
erőlevest. Napok óta nem ehetett meleget. Elakadt a szava, 
mert Zsigája mintha mosolygott volna. Zsiga bácsi is zavarba 
jött. Elővette masiniszta óráját. Megnézte a faliórát, s mert 
egyet mutatott a kettő, felvette a konyhasarokból a kisbaltát 
és kiment a sufniba fát hasogatni. Máriának.” 

Péntek István presbiter 
 

Böjti tanácsok 
 
1. Vasárnap, böjtfő: családunkkal együtt menjünk 
istentiszteletre (ha valaki egyedül van, rokonával vagy 
barátjával)! 
2. Tartózkodjunk a televíziótól, amivel visszavonulót 
fújunk lelki szféráinkba, jelezvén, hogy az ünnep 
megkezdődött! 
3. Vegyük fel valakinek a keresztjét: miképpen Cirénei 
Simon vitte Jézus keresztjét. Lehet az egy szomszéd, 
barát, családtag, munkatárs vagy bárki, aki valamilyen 
nehézséggel küzd. Tegyük a „vállunkat” a terhe alá! 
4. Mondjunk le valamilyen kedvenc ételünkről/élvezeti 
cikkről! Figyeljünk arra, hogy éhségünk mélyebb legyen: 
nem csak az étel után, hanem Isten után vágyakozzunk! 
5. Vegyük észre a természet szépségeit és csodáit! Isten 
csodálatos világot adott, örüljünk és adjunk hálát érte! 
6. Imádkozzunk azokért, akikkel a nap során találkozunk! 
7. Takarítsuk el a szemetet! Az otthonunkban, a 
munkahelyünkön felhalmozódó rendetlenség a 
szívünkben uralkodó rendetlenséget is tükrözheti. Tégy 
rendbe egy fiókot, elhanyagolt mellékhelyiséget és 
gondolj arra, Isten hogyan akar rendet tenni benned! 
8. Kezdd el olvasni a Márk evangéliumát saját 
időbeosztásodnak megfelelően, de érj végére húsvétig! A 
Bibliából ma olvasott személy egy jó jellemvonása álljon 
példaként előttünk, és igyekezzünk azt megvalósítani! 
9. Félelem-böjt. Valahányszor félelem támad bennünk, 
érzésünket formáljuk hálaadó, magasztaló imádsággá, 
amiben kifejezzük, hogy Istenbe vetett bizalmunk 
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nagyobb, mint a félelmünk. Figyeljük, mennyivel 
könnyebb a napunk, ha a hit és nem a félelem diktál! 
10. Bocsássunk meg! A Miatyánkban azt kérjük, úgy 
bocsásson meg nekünk, ahogy mi egymásnak. 
11. Rádió-böjt vagy számítógép-böjt. Ma ne kapcsold be! 
Olyan sok hanggal és zajjal töltjük meg az életünket, 
hogy ama halk és szelíd hangot nem tudjuk meghallani. 
12. Emlékezz egy áldott elődödre! Azért lehettünk 
hívővé, mert valaki beszélt Róla nekünk. Lehet az egy 
idősebb családtag, rokon, barát, aki már lehet, hogy nem 
is él. Idézd emlékezetedbe azt, amit tőle tanultál. 
13. Erőszak-böjt. Ne hangoskodj, ne légy erőszakos, de 
légy türelmes! 
14. Ma a gyülekezetedért és lelkipásztorodért imádkozz, 
akire Isten az igehirdetés szolgálatát bízta, emlékezz: a 
papjával perlő népen nem lehet áldás! 
15. Vegyünk részt az istentiszteleten! Énekeljük az 
énekeket, figyeljünk az imádságokra, bibliai 
felolvasásokra, igehirdetésre. Ha lehet, istentisztelet után 
beszéljünk róla! 
16. Figyelj oda arra, amit a másik mond! Egyik legjobb 
eszköz arra, hogy kifejezzük megbecsülésünket a másik 
ember iránt, ha odafigyelünk rá. 
17. Hallgassunk! Ma a csendet ízlelgessük, és figyeljük, 
Isten talán valami nagy hiányérzetünkre választ akar adni. 
18. „Cicoma”-böjt. Ma ne használj szépítőszert! Csak 
tartsd tisztán magad! 
19. Adakozz! Mondj le édességről, cigarettáról vagy 
valami olyasmiről, amit szeretsz! Az árát add valakinek, 
aki rászorul! 
20. Szakíts időt a játékra! Az öröm Isten országának 
jellemző vonása. Szakíts időt arra, hogy gyermekiddel 
játssz, társasjátékozz, énekelj vagy mesélj nekik! Ha 
felnőttek között élsz, tréfálj! Próbáld ki, milyen az 
egészséges humor! Üsd el a feszültséget, ne mélyítsd! 
21. Olvass egy keresztyén írást/könyvet! Hitünk 
épülésére szolgálhat a Biblia mellett más hitmélyítő, 
egyházi irodalom is. Vigyázz, mert nem minden „vallásos 
szöveg” épít, csak az, ami Isten kijelentésén, a 
Szentíráson alapszik, azzal összhangban van! 
22. Keresd a jót! Figyelj arra, milyen jót kaptál Istentől: 
család, barátok, munkatársak stb. Ha lehet, mondj el 
legalább egy dolgot valakinek a nap folyamán, amiben 
Isten szeretetét ismerted föl! 
23. Édesség-böjt. Ne egyél édességet, de figyelj oda 
azokra az ízekre, amelyeket Isten azon kívül adott! 
24. Vizsgáld meg a lelkiismeretedet! Vizsgáld meg magad, 
kérj Istentől erőt, hogy hajlandó légy föladni olyan 
szokásodat, ami nem egyeztethető össze a 
Tízparancsolattal (lásd: 2Móz 20,1-17)! 
25. Pletyka-böjt. Szívesen feketítjük be a másikat, hogy 
mi különbnek látszódjunk. Ma gyakorold magad abban, 
hogy nem figyelsz oda pletykákra, és nem adsz tovább 
ilyen szintű híreket! 
26. Készség kérése. Gyakran tudjuk, hogy mit kellene 
tenni, de nem tesszük. Kérd Istent, hogy tegyen késszé a 
cselekvésre, és segítsen jól tenni azt, amit elhatároztál. 
 

27. Légy békességteremtő. Boldogok a 
békességteremtők… Imádkozz békéért. Világunk tele 
van fájdalommal. Kérd Istent, adjon békét egyének, 
népek és a világ számára. 
28. Ápold az érdek nélküli, emberi kapcsolataidat! Írj e-
mailt, levelet vagy hívj fel valakit, aki magányos! 
Gyermekeidet is beleértve. 
29. Légy rejtett samaritánus! Tégy jót anélkül, hogy 
elmondanád, hogy te voltál! Isten látta, s megfizet 
nyilván. 
30. Őszinteség! Vizsgáld magad a nap folyamán, 
mennyire őszinték a szavaid, a mimikád, a viselkedésed! 
Leplezd le önmagad előtt hazugságaidat, és törekedj 
őszinteségre! 
31. Töröld le a könnyet Jézus arcáról! Jézus azt mondta: 
„ha e kicsinyek közül eggyel cselekedtétek, velem 
cselekedtétek.” Szenvedő kicsiny gyermek arcáról töröld 
le a könnyet: enyhíts a baján! 
32. Kritika-böjt. Ma a kritizálás kísértésében tanulj 
megállni! Bíráskodás helyett légy kedves vagy egyszerűen 
maradj csendben! Korholás helyett dicsérd 
gyermekeidet/munkatársaidat, ismerd el bennük a jót! A 
kritika tárgyát tárd fel az Igaz Bíró előtt anélkül, hogy 
bármit kérnél! Csak mondd el Istennek, mint egy 
kiszolgáltatott ember, aki az Igaz Bíró ítéletére 
hagyatkozik! 
33. Önbecsmérlés böjtje. Gyakran önmagunknak 
vagyunk legnagyobb ellenségei. Olyan szigorúan bíráljuk 
magunkat, hogy attól nem tudunk boldogok lenni. Ma 
tudatosítsd magadban, hogy Isten szeretett gyermeke 
vagy! 
34. Figyeljünk belső ösztönzésünkre: mire ösztönöz 
Isten igéje, hogyan akarja aktualizálni magát bennünk! 
35. Imádkozz népünkért, és tedd meg érte, amit tehetsz! 
36. Hangolódj Jézus passiójára. Olvasd el a Bibliából (Mk 
14-15.)! Emelj ki belőle egyetlen mozzanatot, gondolkodj 
és imádkozz ezzel kapcsolatban! 
37. Hétfő: Kérés-böjt. Magasztald Istent! Nem valamiért, 
hanem azért, mert Ő az ÚR! 
38. Kedd: Tisztítsd meg a beszéded! 
39. Szerda: Vizsgáld meg a baráti körödet! Mennyiben 
segítenek vagy akadályoznak Jézus követésében? 
40. Nagycsütörtök: Imádkozz azokért, akik elárultak, 
hűtlenek lettek hozzád! Imádkozz ellenségeidért! 
41. Nagypéntek: Köszönd meg, hogy Jézus érted is 
meghalt a kereszten, hogy ne a kárhozat fia légy, hanem 
örök életed legyen. Merj új szívvel, új értékrenddel élni! 
42. Nagyszombat: Rendezd el azt, amit akkor tennél, ha 
ma hazahívna Urad! 
43. Húsvét vasárnap: az élet győzelme a halál felett. 
Győzz a halál-erők, a gonosz felett a Feltámadott Úr 
erejével, mert hatalmat kaptál rá! „Nem erővel és nem 
hatalommal, hanem az Ő Lelkével” (Zak 4,6). 
44. Ne hagyd abba! Gondolj vissza az elmúlt hetekre, 
válassz ki egyet, vagy fogalmazz meg újat, amiben 
gyakorolni szeretnéd magad! Határozd el, hogy ezekre a 
jövőben is figyelsz! 

Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata 
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Az imádság 
„Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot 
mondta: Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus 
megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi 
ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok 
mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a 
mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek! Mondom nektek, ez megigazulva ment 
haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, 
felmagasztaltatik.” (Lukács 18,9–14) 
 

Vannak emberek, akik nagyon szeretnek beszélni magukról: szeretik elmondani másoknak, hogy mijük 
van, és mit csinálnak. Jézus erről mondott egy példázatot. Két emberről szólt, ebből az egyik egy nagyon 
precíz, vallásos zsidó volt: egy farizeus. A másik ember egy vámszedő – vagy adószedő - volt, akit 
mindenki megvetett, mert a rómaiaknak, az ellenségüknek dolgozott. 
 

Írd ide a saját szavaiddal, hogy kiknek mondta ezt a példázatot Jézus! 
___________________________________________________________________________ 
 
Melyik ember volt büszke az igazságára? _________________________________________ 
Melyik ember tudta magáról, hogy bűnös?_________________________________________ 
Hova mentek imádkozni?_______________________________________________________ 
Jézus idejében ide mentek a zsidók imádkozni. Manapság sokan különböző templomokba járnak.  
Fontos azonban tudnunk, hogy Istenhez bárhol és bármikor imádkozhatunk! 
Mi volt az a három tett, amivel a farizeus büszkélkedett?_______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Semmi rossz nem volt abban, hogy a farizeus ezeket a dolgokat tette, ám nem kellett volna Isten előtt 
azzal dicsekednie, hogy ő mennyire jó. A vámszedő imája rövid volt és őszinte. Tudta, hogy sok mindent 
rosszul csinált. Nagyon sajnálta és kérte Isten bocsánatát. 

Imádkozás után mindketten hazamentek. Jézus azonban azt mondta, hogy csak az egyik bizonyult 
igaznak Istennél. Ez azt jelenti, hogy megvallotta a bűneit és bocsánatot nyert. Azzal ment haza, hogy 
tudta, közte és Isten között elrendeződtek a dolgok.  
Melyik ember ment úgy haza, hogy igaznak bizonyult Istennél? 
____________________________________________ 
Kösd össze az állításokat a megfelelő személlyel! 
 

Isten felmagasztalja                                               Isten megalázza 
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Mi van az oszlopokra írva? Keresd meg a helyes sorrendet! 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Isten meghallgatja az alázatos és őszinte ember imáját. Aki azonban büszke és dicsekvő, annak nem 
válaszol. Imádkozz most és kérd, hogy bocsássa meg a rosszat, amit tettél! Ezután köszönd meg neki, 
hogy elküldte az Úr jézust a Földre, hogy megváltson téged! Ha ezt teszed a dolgok elrendeződnek Isten 
és közted.  
 

Színezd ki a képet! 
 

 KVK 
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Diakónia vasárnapja 
 

Ezene a napon hagyományosan azok munkáját 
köszönjük meg gyülekezetünkben, akik intézményünk 
dolgozóiként nap-nap után szívvel és lélekkel olyan 
munkát végeznek, amely a segítségnyújtásról, a mások 
iránti gondoskodásról és odafigyelésről szól. Egy év 
távlatából nézve nem vált könnyebbé ez a munka, sőt 
többszörösére nehezült, hiszen dolgozóinknak ott 
kellett helytállniuk, azoknál az idős testvéreinknél, akik 
maguk is féltek, és e félelem őket is jelentősen érintette. 

Most mutatkozik meg igazán, kiben, milyen lélek 
lakik, és meddig tud kitartani. Munkatársaink nem 
adták fel, hanem minden nap újra kezdték a küzdelmet. 
Ebben a kitartásban pedig Isten a segítségükre volt, és 
erőt adott nekik. Az intézmény és a fenntartó 
egyházközség minden területen igyekezett ezt a 
munkát nem csak segíteni, irányítani, hanem elismerni 
(pénzjutalom) és megköszönni (szóban és írásos 
formában) is. Ezzel azt üzenjük, milyen nagyra 
becsüljük dolgozóink helytállását, bátorságát és 
lélekjelenlétét. Az intézmény vezetője sokszor volt 
ennek motorja, aki ott állt a háttérben, követve minden 
törvényi és szakmai változást.  

Intézményünk ezekben a nehéz időkben is 
szépen működött, hiszen sokféle módon tartottuk a 
kapcsolatot ellátottainkkal, nemcsak gondozói szinten, 
hanem segítve őket lelkileg is talpon maradni. 
Köszönet mindezért!   (Koncz Zsolt) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Számontartjuk egymást 
 

Számontartjuk egymást 
 

A Magyarországi Református Szeretetszolgálat és a Sarkad-
Belvárosi Református Egyházközség, illetve a 
fenntartásában működő intézmények (Nyugdíjasház és 
a Református Szociális Gondozási Központ) 
kölcsönös és gyümölcsöző kapcsolatot ápolnak 
egymással. Hosszú évek óta adományokat gyűjtünk, 
kivált a karácsonyi készülődés idején, hiszen 
természetessé vált, hogy csatlakozunk a cipősdoboz és 
a szeretetdoboz akciókhoz, továbbá a 
ruhagyűjtésekhez. A gyülekezetben jelentkező 
igényekre és szükségletekre is együtt találunk 
megoldást. Legyen szó akár hagyatéki felajánlásról, 
akár személyi vagy családi rendkívüli helyzetekről.  
 A Magyar Református Szeretetszolgálat 
Alapítvány 2017 óta akkreditált telephellyel is 
rendelkezik városunkban, ahol megváltozott 
munkaképességűek számára biztosít 
munkalehetőséget. Szívvel és lélekkel varrják a mára 
már országos hírű és elismertségű Mentő Macikat épp 
úgy, mint azokat a textil maszkokat, melyek – sajnos – 
a mindennapi életünk nélkülözhetetlen 
(védő)eszközeivé váltak. 2020 tavaszán, amikor is a 
maszkok rendkívüli hiányában szenvedtünk, és minden 
lehetséges beszerzési forrást meg kellett ragadni, a 
Szeretetszolgálat munkatársai meghallották kérésünket, 
és kapacitásuknak megfelelően biztosítottak 
munkatársaink számára csírátlanított és fertőtlenített, 
helyben készült textil maszkokat. 
 A Covid-19 világjárvány ugyan megváltoztatta 
az életünket, de nem változtatott azon az alapvető 
emberi hozzáállásunkon, hogy „adni jó”. A feltételek 
változásához pedig nem is volt olyan nehéz 
alkalmazkodni. Minden lehetséges – hisszük, és 
teszünk is azért, hogy ez a valóságban is 
visszatükröződjön. 2020 adventjében a biztonsági 
előírásoknak megfelelően csak tartós élelmiszert 
gyűjtöttünk, s ugyan hiányoltuk a színes, becsomagolt 
dobozokat, de helyettük lett sok-sok liszt, cukor, olaj, 
tészta…, melyekre talán nagyobb szükség volt, mint 
eddig bármikor. Az ajándékozó szív pontosan tudja, 
mi kerüljön dobozába, hogy az valahol épp olyan 
örömöt okozzon annak, aki felnyitja, mint annak, aki 
összeállította. 
 Odafigyelünk egymásra és számontartjuk a 
másikat. Jó ezt kimondani, leírni, de még inkább 
megtapasztalni. Ennek az odafigyelésnek a motorjai 
Kiss Tamás, a Szeretetszolgálat rehabilitációs mentora 
és Koncz Zsolt sarkad-belvárosi lelkipásztor. A 
Szeretetszolgálat egyik kiemelkedő küldetése, hogy 
összeköti a felajánlót a kedvezményezettekkel. 2021 
januárjában, amikor szinte minden a bezárkózásról, az 
elkülönülésről, az egészségügyi előírások betartásáról 

Sarkad-Belvárosi Református Gyülekezet 

ÁLDÁSKÍVÁNÁSA 

a diakóniai szolgálatot végző munkatársainak: 
 

Áldjon titeket a Mindenható Isten 

Legyen veletek az élet küzdelmében, 

Adjon örömöt, reménységet, 

A sötét napokon fényességet. 

Nehéz helyzetekben helyes döntéseket, 

A próbákban helytállást, békességet. 

Adjon erőt, ha csüggednétek, 

Utat akkor is, ha már nem lelnétek, 

Támaszt, mikor minden bizonytalan, 

Vigasztalást, ha fájdalmatok van. 

Isten áldjon, tartson meg titeket, 

Hogy bírjátok a rátok mért terheket, 

Emeljétek fel azt, ki elesett, 

Legyetek lába, karja Istennek. 

Atyánk áldásával legyetek teljesek, 

Krisztus Jézusban szeretettek! 

Ámen 
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és így a vírus elleni küzdelemről szólt, még értékesebb 
az a gyakorlati odafordulás, melyet a Református 
Szeretetszolgálat biztosított Békés megye több 
településének, felekezeti hovatartozás nélkül. Több 
mint 250 adag fagyasztott egész kacsa, illetve 
csirkemell csomagot oszthattunk ki ellátottaink és 
munkatársaink között, kifejezve irántuk érzett 
tiszteletünket és bizalmunkat. Köszönjük, hogy ebben 
is partnerek lehettünk, hogy újból átélhettük: „aki mást 
felüdít, maga is felüdül (Példabeszédek 11,25).” 

dr. Koncz-Vágási Katalin lp. 
 

 
 

Fiatalon házasodtak, így egymás által is váltak azzá, 
akik lettek – állítják a házasság hete idei arcai. Pálúr 
János orgonaművész, a fasori templom orgonistája és 
Pálúr Kornélia angoltanár, a fasori Julianna Iskola 
igazgatóhelyettese idén ünneplik 30. házassági 
évfordulójukat. A házasság hete 2021-es nagykövetei 
még egyetemistaként ismerkedtek meg egy missziós 
szervezet nyári táborában, ahol Kornélia tolmácsol 
angol nyelvből. „Lenyűgözött a kiállása és az intelligenciája” 
– idézi fel férje, akiben akkor maradandó érdeklődés 
ébredt a fiatal nő iránt. Ezután hosszú ideig tartó, lassú 
ismerkedés kezdődött közöttük, leginkább az egyetemi 
diákmisszió összejöveteleinek szüneteiben. Közös 
érdeklődésük és élethelyzetük elegendő alapnak 
bizonyult a kapcsolatukhoz, csakúgy, mint keresztyén 
hitük, családjukból hozott értékrendjük, kölcsönös 
vonzalmuk és korai elhatározásuk, hogy szeretnének 
házassági szövetséget kötni és családot alapítani 
választottjukkal. 
 

Túl az Óperencián 
A bizalmat egymásban, szerelmükben és önmagukban 
az az egy év formálta ki, amelyet Kornélia Amerikában 
töltött tanulmányai miatt. Épp hogy kimondták 
egymásnak az előzetes igent, amikor búcsút kellett 
inteniük egymásnak. Nyolcezer kilométer és két-három 
hét választotta el őket egymástól – hiszen ennyi időbe 
telt, mire egyikük levele átszelte az óceánt, és még 
ugyanennyibe, mire a válasz megérkezett. Ez az 
időszak mégis megerősítette a kapcsolatukat és 

elkötelezte őket egymás iránt – emlékeznek vissza. 
„Láttuk, mennyi mindenben hasonlítunk és mennyire hasonló 
elképzeléseink vannak az életről. Egyformán voltunk arról is 
meggyőződve, hogy istenfélő életre szeretnénk szövetkezni, 
valamire, ami nem az ismeretlenben végződik” – idézi fel 
János. 

Mindezzel együtt kapcsolatuk bontakozásakor 
is éltek át hullámvölgyet: Kornélia határozottabb férfit 
képzelt el magának, János viszont nem vette észre, 
hogy előzékenysége könnyen döntésképtelenségnek 
tűnhet. Kornélia nem fordult el tőle végleg, amint 
kétségei ébredtek, a befektetett bizalom pedig 
meghozta gyümölcsét. „Amikor először láttam Jánost 
föllépni, és azt, hogy abban a helyzetben mennyire önmaga, 
mennyire tudja, mit akar, akkor dőlt el bennem, hogy tudnék 
vele élni.” 

Ezután értették meg azt is, hogy 
segítőtársakként szegődnek egymás mellé. „Kornélia 
tükör volt számomra, értékelte a gondolataimat, de amikor meg 
kellett nyilvánulni bármilyen helyzetben, könnyen bele is 
bonyolódtam a mondandómba. Szelíden ösztönzött arra, hogy 
egyszerűbben fogalmazzak, ami azért is volt fontos, mert egyre 
több olyan helyzet adódott, amikor mások elé is ki kellett 
állnunk” – idézi fel a férfi. „Most már nem is én állok ki, 
hanem János” – teszi hozzá felesége. 
 

A társ Isten ajándéka 
Azt, hogy milyen befektetés hogyan térül meg a 
házasságban, évtizedek távlatából felnőtt 
gyermekeikkel is meg tudták osztani. „A fiunk tavaly 
házasodott, a lányunk két hónapja eljegyzett menyasszony. 
Amikor mi voltunk fiatalok, és lépegettünk előre az 
ismerkedésben, mindig feltettem magamnak azt a kérdést, hogy 
azzal ismerkedem-e, akit Isten nekem szánt. Az élet igazolta, 
hogy igen, és nekik is el tudtuk mondani, hogy érdemes ezt a 
harcot a maga helyén megharcolni, mert később óriási lelki tőke 
lesz tudni, hogy miért döntöttünk a másik mellett. Mi Isten 
vezetése alapján képzeltük el az egyéni és a közös életünket is, 
de idővel felmerül a kérdés, hogy kibújok-e ez alól az elv alól, és 
megoldom valahogy máshogy, vagy hagyom, hogy kiderüljön, az 
élet legfontosabb területein működik-e ez a vezetés. Nem arról 
van szó, hogy Isten megmondja, ki lesz a feleségem, és akkor 
azt, ha tetszik, ha nem, el kell fogadnom – biztosíthatok 
mindenkit, nekünk nagyon romantikus volt a találkozásunk, 
az ismerkedésünk és a házasságkötésünk is. De arról 
bizonyságot tudunk tenni, hogy Isten kirendelte a társunkat, és 
ez nem mese, hanem az általunk megélt valóság.” 
 

Meleg családi fészek 
Gyermekeiknek mindig igyekeztek szerető családi 
otthont teremteni – vallják meg. Sokáig 
háromgyermekes család voltak, legkisebb, negyedik 
lányuk ráadás ajándékként érkezett. Kornélia sok éven 
át otthon volt a gyerekekkel, János pedig rengeteget 
beszélgetett velük, sőt, a koncertutakra is felváltva 
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magukkal vitte őket, ha tehette. „Amit nyújtani tudtunk a 
gyermekeinknek, az a biztonság és az elérhetőség. Nem 
fordulhatott elő, hogy ha valamilyen problémájuk van, ne 
tudjanak kihez fordulni. Látták azt is, ha volt konfliktus 
közöttünk, de talán kimondhatom, nem fordult meg egyikük 
fejében sem, hogy mi elválhatnánk, mert tudták, hogy 
megbocsátunk egymásnak, kitartunk egymás mellett” – 
magyarázza Kornélia. 

A meleg családi fészek képét és tapasztalatát 
mindketten otthonról hozták, de inspirálta őket az is, 
amiben különböztek származási családjaik. „Nekem 
óriási levegőváltozást jelentettek a Kornélia családjából jövő 
hagyományok. A mi családunkban meghatározó intés volt, hogy 
a legapróbbtól a legnagyobb dolgokig mindent alaposan meg kell 
gondolni. Kornélia családjából friss fuvallatként érkezett, hogy 
lehet egyszerűen örülni a dolgoknak, őszintén, de könnyedebben 
venni az életet, és ez nekem nagyon sokat jelentett” – mondja 
János, aki református családban nevelkedett. A 
baptista hátterű Kornélia hasonlóképpen látja: „A mi 
családunk bensőséges volt, de abban, hogy fizikailag is otthon 
tudtam lenni a gyerekekkel, hatott rám az, ahogy Jánosék 
fölnőttek. Nem úgy indultam a házasságba, hogy sokáig otthon 
leszek anyukaként, és csak a negyvenes éveimtől dolgozom teljes 
munkaidőben a hivatásomban. De amikor belekerültem ebbe a 
szituációba, az enyémmé vált, és jól éreztem magam benne.” – 
„Szülőként mi magunk most kerülünk olyan helyzetekbe, 
amelyeket gyerekként a másik oldalról láttunk. Most esik le, 
milyen nehéz helyzet elé állíthatta a szüleinket egy-egy költözés, 
otthonteremtés vagy csupán az egzisztenciális kérdések 
megharcolása” – teszi hozzá János. 
 

A családi élet is művészet 
De hogyan fókuszáljon a karrierjére is és a családjára is 
a családfő, ha művész? Kornélia elárulja: férje már a 
gyerekek szülésénél is ott volt, és a kisbabák 
gondozásában is számíthatott a segítségére. „A 
szakmám nem volt elszigetelt jelenség a családban. A 
koncertútjaim sok helyre eljuttattak, ilyenkor vittem magammal 
legalább egy embert a családból. Ezek során az érdekes 
expedíciók során is éltük az életünket, ennek a magaslata volt 
az, amikor egy éven keresztül két gyerekkel Párizs 
belvárosában éltünk a feleségemmel. Akkor a szakma, a 
mindennapi élet, az, hogy egy család vagyunk – hívő család – 
fedésbe kerültek egymással.” 

„Úgy mentünk ki a francia fővárosba, hogy János azt 
mondta, a világ legjobb orgonatanáránál szeretne tanulni, a 
párizsi Notre Dame orgonistájánál, de ha együtt nem 
mehetünk, akkor ő sem fog külön tölteni tőlünk egy évet. Mivel 
minden feltétel teljesült, belevágtunk. A férjem művészete 
különleges nekem is. Nagyon örülök, hogy sikeres benne, 
ugyanakkor volt olyan időszak, például miután egy nagy párizsi 
versenyt megnyert, hogy egészen intenzív koncertélet következett 
a számára. Amikor napokra vagy akár egy hétre elment 
otthonról, mindig arra emlékeztettem magam, hogy hiszen együtt 
akartuk, hogy ez így legyen. Ilyenkor úgy tudtam vinni a 

terheket, hogy ez közös ügyünk. Igen, ő ott, de lélekben én is ott 
vagyok vele.” 

Kornélia elárulta, amikor saját szakmája is 
elkezdett hiányozni neki a gyermeknevelés mellett, 
Isten mindig adott neki olyan lehetőségeket, amelyeket 
épp hozzá tudták illeszteni az akkori életükhöz.  

„Hosszú évekig tanítottam felnőtteket különböző 
cégeknél, reggel és délután, két-két órában, így a nap többi része 
a gyerekeké volt meg az enyém. Ez adott nekem szakmai 
örömöket, ki tudtam lépni az otthoni létből is kicsit. 
Nemrégiben pedig olyan pályára állított Isten, amire nem 
számítottam. Igazgatóhelyettes vagyok, így kettőnk közül János 
van most többet otthon, a járvány miatt is.” 
 

Kik vagyunk mi egymásnak? 
A megnövekedett napi teendőkkel megnő a veszély, 
hogy házaspárként csupán ügyintézőkké válnak 
egymás számára, akik a vacsoraasztalnál ülve is 
tárgyalásokat folytatnak – ismeri el János. Kornélia 
szerint ezen az segít felülemelkedni, ha újra és újra 
tisztázzák magukban, kik ők a házasságban. „Szülők 
vagyunk, akik a gyerekeikről gondoskodnak, vagy a szüleink 
gyerekei? Ez is mind igaz, mégis vissza kell térnünk oda, hogy 
mi elsősorban házaspár vagyunk, akik együtt élnek, akik 
szeretnénk együtt időt tölteni. Arra mindig tudtunk időt 
szakítani, hogy elmenjünk vacsorázni, ebben, hála Istennek, 
kaptunk is segítséget a nagyszülőktől, és a gyerekek a mai 
napig is elfogadják, ha nekünk valamilyen külön programunk 
van.” Sok házasság végső akkordja szerinte az, amikor a 
feleség anyaszerepben ragadva azt várja el a férjétől, hogy az jó 
apa és családfenntartó legyen. „De abba, hogy hol az intimitás, 
hogy az már régen megszűnt, hogy ők ketten nem kapcsolódnak 
egymáshoz, nincsenek közös összemosolygások, nincs közös 
vízió, közös emlékfelidézés, nem gondolnak bele – ez azonban 
előbb-utóbb az egyik fél számára kevés lesz.” 
 

Isten szerelmes levele 
Pálúr János és Kornélia házasságuk első évétől fogva 
érzik a fontosságát annak, hogy tanuljanak másoktól. 
Huszonöt éve vettek részt először családos heteken, 
éveken át hallgatták Pálhegyi Ferenc előadásait, 
csatlakoztak a barátaik által vezetett házaskörhöz, míg 
végül ők is vezetői lettek egy házaskörnek a fasori 
református gyülekezet tagjaiként. „Mindannyian arra 
vágytunk, hogy jobban értsük, hogyan tudjuk a Bibliában 
foglaltakat a házasságban és a családi életünkben 
megvalósítani. Óriási ajándék, hogy más házaspárokkal 
találkozhattunk és kölcsönösen tanulhattunk egymástól” – 
összegzi János. 

Az Igének mindketten egyformán adnak 
tekintélyt az életükben – ismerik el. Ezt a gyermekeik 
is látják, akikkel a családfő kezdeményezésére pici 
koruk óta mindennap olvasnak a Szentírásból, és ők 
ketten is szakítanak erre időt házaspárként. „Ez János 
szívbeli döntése volt, amit ha én nem értem rá, ő akkor is 
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végigvitt, és jó beszélgetések alakultak ki ebből a gyerekekkel 
is.” A családfő ezt így magyarázza: „Akkor értettem meg, 
hogy nem elég mechanikusan olvasni a Szentírást, amikor a 
kapcsolatunk kezdetén kézhez kaptam Kornélia Amerikából 
érkezett leveleit. Leültem a nappaliban, és szinte szertartásosan 
bontottam fel a borítékot. A leveleit többször is elolvastam – egy 
ilyen pillanatban értettem meg, hogy ugyanezért érdemes a bibliai 
szöveget is többször elolvasni. Nem elég tudni a történetet, 
hanem azt is meg kell figyelni, milyen szándék van a szó 
mögött, mire gondolhatott, amikor a szerző ezt leírta. Hogy 
miért érdekel mindez? Mert szeretem őt, és mert ő is szeret 
engem.” 
 

Az ígéret 
Isten ígéretei a jövő biztosítékai – erősíti meg Kornélia 
is. „Nem minden változás van a mi kezünkben, még a 
tekintetben sem, hogy a másiknak miben kellene változnia. 
Mindannyiunknak gyógyulnunk kell valamiből, és ez időbe 
telik. A terheket addig is azzal a reménységgel vihetjük tovább, 
hogy a dolgok változni fognak akár a közös ügyeinkben, akár 
a férjem pályáját illetően, akár a gyerekeink jövőjét tekintve.” 
János így folytatja: „Mi úgy éljük az életünket, hogy tudjuk, 
Isten eljuttat bennünket a célba. Ám ahogy telnek az évek, a 
kételkedés elkezdi kirágni a gondolatainkat, hogy vajon tényleg 
így lesz, vagy mindez csak tévhit volt a részünkről. A hibáim 
egy részét akkor követtem el, amikor ott motoszkált bennem, 
hogy vajon lesz-e ebből valami anélkül is, hogy én most 
bedobnám magam vagy a nagy felelősségtudatommal 
közreműködnék. Jó hír, hogy Isten ennek ellenére is megtart 
bennünket, megteszi az ő részét, nekünk pedig csak abban kell 
támogatnunk egymást, hogy ezt mindketten el merjük hinni.” 
Kornélia szerint házaspárként nagy hangsúlyt kell 
fektetniük arra, hogy Istentől imádságban elkérjék a 
jövő áldásait. „A házasságunkban folyton meg kell 
erősítenünk a kettőnk egységét. Ha egységben tudunk 
imádságban hordozni valamit, és azon a téren döntéseket hozni, 
akkor azon lesz áldás, mert ezt Isten ígérte meg.” 

Jakus Ágnes 
parokia.hu 

 

Ima: Urunk, add nekünk azt a szeretetet, amely mindent hisz, 
mindent remél, és mindent eltűr! Ez a szeretet kísérjen 
bennünket életünk útján, ragyogja át szívünket és értelmünket, 
sugározzon belőlünk otthonunkban és minden ember felé, akivel 
találkozunk. Ez a szeretet szentelje meg munkánkat, legyen 
vigasztalónk a világ ítélkezései esetén! Legyen mécses, ha sötétség 
vesz körül minket, és legyen a híd, amelyen át lelkünk hozzád 
jut! 
Ámen. 

„… ha igent mondotok, az legyen igen.” 
(Máté 5,37) 

Kedves Testvéreim! 
Ezerszer is igen! – az ezévi Házasság hete mottója, 
amelyet minden évben a Házasság hete arcai, 
képviselői, nagykövetei választanak. Ebben az évben 

Pálúr János és felesége, Pálúr Kornália ezt a jelmondatot 
ajánlotta figyelmünkbe.  

Ezerszer is igen! Olyan szépen hangzik, és 
annyira bibliai, mégha nem is gondoljuk elsőre, hogy 
az lenne. Kimondani az igent látszólag nem olyan 
nehéz, de az esetek többségében százszor meg kell 
gondolnunk, mikor is mondjuk ki. Kapcsolatokban, 
szerelemben ezt könnyebben teszik meg a férfiak. 
Ezért is jellemzően ők kérdezik meg aztán életük 
párjától félénken, vagy bátran, hogy ő is igent mond-e?  

A nő mondja ki tehát először hangosan 
kettejük gondolatát, és a bimbózó kapcsolat elején 
tulajdonképpen minden az igen felé törtetésről szól. 
Fontos kimondani, s ezzel mintegy megpecsételni a 
gondolatot. Fontosak a szavak, mert ez árulja el 
elsődlegesen, hogy mit is érzünk, és a kimondott 
szónak súlya kell, hogy legyen egy kapcsolatban. Sajnos 
ez ma már egyre nehezebben valósul meg az emberi 
érintkezésekben, mert elveszítettük a szavaink hitelét, 
hazuggá tettük a beszédet, és ezzel elveszítettük annak 
varázsát, tisztaságát, igaz voltát. Elveszett szavainkból 
az igen és a nem közti megkülönböztetés, mely bizony, 
ahogy Jézus szavaiból látjuk, nem újkeletű jelenség.  

1. A kimondott szónak az emberi kultúrában 
mindenhol kiemelkedően fontos szerepet 
tulajdonítottak. A szónak ereje van, mely a teremtésből 
fakad, hiszen Isten szava által teremti meg a világot. S 
ez az emberi szóra is jellemző. Szavainkkal teremtünk. 
Akár békét, akár konfliktust, akár szépséget, akár 
rútságot, akár tisztát, akár szennyeset. Szavainkkal 
áldhatunk, vagy átkozódhatunk, simogathatunk, vagy 
bánthatunk, szerethetünk, vagy gyűlölhetünk egyaránt.  

A szónak nagy hatalma van, ezért fontos a 
kimondott igen, hiszen azzal légkört, erőteret hozunk 
létre egy kapcsolatban, egy házasságban. Fontos tehát 
ez a kis szó, mert könnyen mondunk nemet arra, 
amelyre nem kellene, vagy épp elhamarkodottan 
mondunk igent ott, ahol bizony nem kellett volna. 
Nehéz ezt a szót jól, és jó helyen kimondani, s ennek 
megfelelően élni az életet. Ám amikor az ember 
megérzi, hogy az, akivel találkozott, akit a hétköznapi 
szóhasználatban csak nagy Ő-nek nevezünk, akkor 
nem gondolkodik tovább, hanem „igent” mond rá.  

Eljön a pillanat, amikor már annyira közel 
kerül egymáshoz két ember, akik a nagy emberiségből 
egymást választották, hogy kimondják azt a bizonyos 
boldogító igent. Ez a nagy IGEN az, amely mindkét 
félnél a kapcsolat eltérő idejében lett kimondva ott 
legbelül, de ekkor, a házasságkötés alkalmával 
nyilvánosan is elhangzik. Fontos ezt kimondani, mert 
tulajdonképp ez határozza meg az egész későbbi 
kapcsolatunkat, a házasságunk egészét. Ám nem elég 
kimondani, annak is látszódnia kell a házasság egész 
ideje alatt, hogy így is gondolom. Nemcsak kimondom 



2021. február                 Belvárosi Harangszó  21. oldal 
 

az igent, hanem meg is élem. Igent mondok a másikra, 
arra, aki mellettem áll, akit megismertem, akivel egyre 
mélyül a kapcsolatom, és a nagy fellángolás nem huny 
ki, a szerelem tüze megmarad, nem vész el. Ezt a 
lángot azután is őrizni kell, hogy megkötetett a 
házasság, mert valójában ezen múlik, hogy igent 
tudok-e mondani, ha kell minden nap, ezerszer, de 
lehet milliószor is a másikra.   

2. Amikor megköttetik egy házasság, akkor 
nem lezárul valami, hanem épp csak megkezdődik. 
Nem szűköl a kapcsolat, hanem épp ellenkezőleg, 
egyre több minden érkezik e kapcsolatba. Egyfelől, 
addig mégiscsak két különálló ember voltunk, semmi 
nem kötött össze bennünket, de innentől fogva olyan 
kötelék van közöttünk, amelyből nem az a cél, hogy 
minél előbb kiszálljunk. De épp azért, mert együtt kell 
élnünk, oly módon, ahogy addig nem, olyan helyzetek 
jönnek elő, melyekben megjelenik a nem, mint 
hangsúlyos szó.  

A nem olyan pillanatokban jelenik meg, amikor 
például nemet mondunk egymás bizonyos 
tulajdonságaira. Na, ezt már nem – szokták mondani 
ilyenkor a felek. Én ezt nem vállalom, ez nem az én világom. 
Ekkor jönnek elő olyan tulajdonságai a másik 
embernek, amelyekkel nem tudunk azonosulni, 
amelyek elfogadhatatlannak tűnnek a számunkra, s 
amely miatt nem tudjuk vállalni a másikat, és a vele 
való kapcsolatot. Ilyenkor jó, ha a házaspárok józanul 
le tudnak ülni, és meg tudják beszélni, hogy mi az, amit 
nem tudnak elfogadni a másikban. Persze ez nem 
mindig megy ilyen simán, lehet, hogy csak nagyobb 
vitákban, konfliktusokban jönnek elő ezek a 
problémák, mintegy érvként, miért nem tudom 
elfogadni a másikat.   

Egy kapcsolatban, egy házasságban rengeteg 
nem jöhet elő, amelyet akár közösen is ki kell tudni 
mondani, és abban meg kell találni a közös hangot, 
hogyan tudjuk igenné fordítani. Jön egy esemény, egy 
élethelyzet, és azt mondom, nem vállalom, ez már túl 
sok nekem. Ilyen lehet a gyermekek megérkezése, a 
konfliktusok halmozódása. Ilyen lehet a munkahely 
megszűnése, hibás döntéseink következménye, vagy a 
helytelen munkamegosztás, anyagi problémák, családi 
gondok, vagy a kapcsolat ellaposodása, a mindennapi 
elintézendő ügyekre való redukálódása. Amikor, ahogy 
a hét házaspárja mondta egy interjúban, már nem 
házasfelek vagyunk, hanem ügyintézők. Akik csak 
abban egyeztetnek, ki mikor, hova viszi a gyerekeket, 
kinek kell elvinni a kocsit a szervízbe, mi lesz a 
vacsora, és ahhoz kinek, mit kell beszereznie, ki fizeti 
be a csekkeket, ki megy el a nagyszülőkhöz stb. Ha 
nem figyelünk egymásra, akkor a házasságunk egy idő 
után csupa nemekből áll, mert elegünk lesz abból a 
szerepből, amibe belekényszerültünk. S persze ilyenkor 

jön a hozott anyagból dolgozás, azok a 
viselkedésminták, amelyeket szüleinktől örököltünk, 
amelyeket lehet mi is rossznak láttunk, mégis ezek 
alapján akarjuk megoldani az adott helyzetet, 
konfliktust.  

Ám valójában nem ez a baj. Azért lesz egyre 
több nem az életünkben egymás felé, és azért kezeljük 
helytelenül ezeket, mert nem tudjuk kimondani 
naponta, hogy őt választottam, mindennel együtt és 
ma is igent mondok rá. Igen, ezt egy férfinak is ki kell 
tudni mondania, mert nem elég egyszer. Erre van egy 
vicc. A székely bácsi és felesége kinn ülnek a tornácon. 
Egyszer csak a feleség érdeklődik: 
- Te szeretsz engem apjuk? 
Egy jó idő múlva jön a válasz- Persze. 
- Csak mert sosem mondod. 
- Egyszer mondtam, majd ha változik, szólok. 
Szóval nem ez a jó út. Ki kell mondani, mit is érzek a 
másik iránt több év múltán is. S egy nőnek is éreznie 
kell, minden nap. S itt ajkunkba kell harapjunk, mert 
azért ez az ezerszer is igen nem mindig valósult meg 
házas életünkben. Voltak nehéz napok, helyzetek, 
amikor az igen nem látszott, és a nem felé terelődött a 
gondolatunk, az érzelmi világunk. Teljesen mindegy, 
mivel kezdődik egy ilyen konfliktus, lehet az egy 
bagatell dolog, de megmutatja, hogyan is állunk az 
igenekkel és a nemekkel. Mert ha, nem az igenek 
győznek bennem, akkor ott komoly probléma van a 
házassággal. Ám nincs olyan helyzet, ha időben a 
fejünkhöz kapunk, amelyből ne lehetne visszafordulni, 
és belátni, hogy zsákutcába jutottunk.  

Ma azokat köszöntjük, és kérjük rájuk Isten 
áldását, akik hosszú évek, akár évtizedek óta élnek 
házasságban. A több évtizedes házasságra jellemző, 
hogy a házaspárok egymás gondolatait is ismerik, már 
sokszor mondani sem kell a másiknak, tudja, mire 
gondol, mit szeretne a párja. E tapasztalt házaspárok 
pedig jól tudják, hogy ahhoz, hogy házasságuk valóban 
boldognak mondható legyen, tenniük kell. Meg kell 
dolgozni azért, hogy a nemek ne uralkodjanak el 
közöttünk, és végül azt tudjuk mondani: ezerszer is igen. 
Na, nem úgy, mint ahogy hallottuk, vagy mondtuk is: 
Már ezerszer megmondtam neked… Ez ugyanaz a 
gondolat, de egészen máshogy hangzik, és mást is 
jelent.  

Pál apostol mondja az efézusi gyülekezetnek: 
Viseljétek el egymást szeretetben. Igen, a szeretet az, 
amelyben végül mindig az igen győz, és ha küzdelmek 
árán is, de azt tudjuk mondani, megérte. Elszenvedni 
egymást csak az emberi gondolkodásban jelent 
negatívumot. Valójában Jézus Krisztus is elszenvedett 
bennünket. Ő elhordozta a mi fájdalmainkat, és azt is, 
amit mi okoztunk, és okozunk neki. Ha ő ennyire 
szeretett minket, és ha mi is igent mondtunk már Rá, 
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és arra az áldozatra, melyet értünk hozott, akkor 
tudunk egymás felé is így odafordulni, és így 
megbocsátani. Így, de csak így tudunk kikerülni a 
legnagyobb konfliktusokból, és újra rátalálni az 
igenhez vezető ösvényre. Ehhez azonban nemcsak 
egymásnak kell megbocsátanunk, hanem az Istentől is 
együtt kell kérnünk a megbocsátást.  

A tagadás, a nem szelleme mindig ott kísért 
világunkban, és el akar tántorítani minket a hűségtől, a 
kitartástól, az áldozattól, az egymás iránti szeretettől. 
Pedig épp ezek az alappillérei a jó házasságnak, és ezek 
építik az egészséges társadalmat. Ma a nagy 
megkérdőjelezések világában, amelyben minden 
relatívvá vált, kellenek a határozott igenek. És ez az 
egymás iránti elköteleződésben kezdődik, de ott van az 
egymás melletti küzdelmekben, az önmagunk felett 
aratott győztes csatákban, amikor kilépünk az 
önmagunk köré húzott falak mögül, és merünk 
elindulni a másik felé. 

„Köszönöm az életnek, hogy Téged megadott 
Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott, 
áldom az utat, amelyre most léptünk 
vigyázz rá, hogy róla soha le ne térjünk. 
 

Tégy örökké boldoggá engemet, 
Néked adom tiszta lelkemet, 
Légy hozzám kedves és türelmes, 
Mert együtt élni csak így érdemes.” 
(Pilinszky János) 

Igent mondani újra és újra a házastársamra, igent 
mondani a családra, az egészséges emberi 
kapcsolatokra. Mondjunk igent Istenre, az Ő 
kegyelmére, fiára, Jézus Krisztusra. És mondjunk 
ezerszer is igent egymásra, a házastársamra. Ámen.  
 

Ima: Istenem köszönöm Neked a Társam, hogy épp ő az én 
férjem / feleségem. Köszönöm munkáját, könnyét, mosolyát. 
Köszönöm minden értem hozott áldozatát. Köszönöm neked az 
éveket, melyeket együtt tölthettünk. Köszönöm a gondokat, 
amiket egymással megoszthattunk, és együtt oldhattunk meg. 
Köszönöm Neked, hogy ő az enyém. Köszönöm, hogy nem 
veszítettem el szeretetét. 

Uram, segíts nekünk, hogy mindig emlékezzünk arra 
a napra, amikor megismerkedtünk és megszerettük egymást, s 
amikor egy életre szólóan elköteleződtünk egymás iránt. Segíts 
mindig meglátni a jót a társamban, és segíts, hogy ne vessem 
szemére a rosszat szüntelen.  

Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket, és add, 
hogy tudjunk bocsánatot kérni egymástól. Segíts, hogy minden 
napon előtted tudjuk kimondani: ezerszer is igen: Ő az én 
társam, a másik felem, aki nélkül csonka és erőtlen lennék. 
Köszönöm neked őt. Urunk, kezedbe helyezzük 
házasságunkat! Ámen 

Koncz-Vágási Katalin és Koncz Zsolt 
lelkészházaspár 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Házaspári áldás 
 
 

Áldjon meg titeket  
a Mindenható Isten, 

Közös utatokon tovább ő vezessen, 
Vigyázzon rátok,  

tartsa meg szövetségetek, 
Mit egykor előtte megkötöttetek. 

Ha próbák közé estek, fogja kezetek, 
S egymás kezében tartson meg titeket. 

Úttalan utakon járjon előttetek, 
Ha csüggednétek, emelje fel fejetek. 

Egymás felé fordítson, 
 mikor az Én erősebb, 

Hogy lássátok be,  
 a Mi mindig győztesebb. 

Adjon nektek még sok boldog évet, 
Hogy megmaradjatok egymás mellett. 
Tanítson ezerszer is igent mondani, 
S egymást hűséggel, igazán szeretni. 

Ámen. 
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Gy ü l e k e z e t i    K r ó n i k a 
Gyülekezetünkben elhunytak és eltemettek:  
 

Dr. Molnár Mihály, 67 évet élt testvérünk – volt 
sarkadi háziorvos. Vigasztaló ige: Zsoltárok 55,7.23: 
„Ezért így szóltam: Miért is nincs szárnyam, mint a 
galambnak, hogy elrepülhetnék, és nyugton lehetnék? … Vesd 
az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, 
hogy ingadozzon az igaz.” 
 

Ilyés Gábor, 63 évet élt testvérünk – Sarkad, 
Honvéd u. 14. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: Zsid 
13,14: „Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az 
eljövendőt keressük.” 

Filippi 3,20–21: „Nekünk pedig a mennyben van 
polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk 
üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a 
mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet 
mindeneket.” 
 

Gyetvai Lajos 85 évet élt testvérünk – Sarkad, Vár 
u. 16. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: Zsoltárok 
137,1–2: „Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha 
a Sionra gondoltunk. A fűzfákra akasztottuk ott hárfáinkat.” 

Zsoltárok 40,2–4: „Várva vártam az Urat, és ő 
lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás 
verméből, a sárból és az iszapból. Sziklára állította lábamat, 
biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek 
dicséretét.” 

A Mindenható Isten enyhítse 
a gyászolók fájdalmát! 

 

* * * 
 

Mintha látnám a fehérruhás szentet, 
amint Jairus házához közelget, 

s hírül hozzák, hogy meghalt a leányka! 
Jézus ránéz az elsápadt apára: 

„Ne félj, csak higgy!“ 
 

Ha ránk is így szakad a fájdalom, 
szerettünket látva a gyászpadon, 
s kiáltjuk: Nincs már aki segítsen! 

Törjön át Jézus szava a bús csenden: 
„Ne félj, csak higgy!“ 

(Gárdonyi Géza: Ne félj!) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

(2Korinthus 9,7) 
 

Kedves Testvéreink!  
A anyagyülekezetek önfenntartóak, sem az államtól 
sem a közegyháztól nem kapnak pénzt a 
működésükhöz. Az egyházfenntartói járulék 
befizetésével, személyes adományozással vagy 
átutalással, illetve a templomi perselyes adakozással 
járulhatunk hozzá gyülekezetünk fenntartásához.  
 Presbitériumunk az évi egyházfenntartás 
összegét havi 1000 Ft-ban, éves szinten 12.000 Ft 
összegben határozta meg. Ez az összeg: ajánlás, hiszen 
mindenkinek lehetősége és szíve szerint kell 
eldöntenie, mennyit áldoz gyülekezete működésére. 
 

Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség 
számlaszáma:  

 

UniCredit Bank Zrt. 
10918001-00000056-54060000 

 

Ökumenikus Világimanap 2021 

Vanuatu  

 

2021. március 7. vasárnap 15 óra 
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„Közeledjetek az Istenhez és Ö közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8) 
 

Kedves Testvérek! 
A Magyarországi Református Egyház Zsinatának 
Elnökségi Tanácsa állásfoglalásának, valamint 
Magyarország Kormánya rendeleteinek megfelelően a 
Templomban / Gyülekezeti teremben tartjuk 
istentiszteleti alkalmainkat. Szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit, de tisztelettel kérjük a biztonsági 
óvintézkedések betartását: 

Mindenki arcmaszkban érkezzen az 
istentiszteletre. A templom első és hátsó bejáratánál 
kézfertőtlenítőt helyezünk el a szükséges személyi 
higiénia biztosítására. A biztonságos távolság 
megtartása érdekében előre kijelöltük az 
ülőhelyeket.  

Megértésüket és támogató hozzáállásukat 
szeretettel köszönjük. 

 
  

Hagyományos  
És Online alkalmaink 

 

Reggeli csendes percek: a hét minden napján − 

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

Egyházközség  
Intézményi reggeli áhítat és munkatársi 

Bibliaóra a Gyülekezeti teremben: szerda és 

csütörtök reggel 7:30 

Imaközösség és Hétközi Bibliaióra a 

Gyülekezeti teremben: szerda délután 5 óra 
Vasárnapi Istentisztelet a Templomban: 

vasárnap délelőtt 10 óra  

Gyermek-istentisztelet: vasárnap de. 10 óra  

Ifjúsági Bibliaóra: szombat du. 4 óra 

Istentisztelet Újszalontán: hónap első vasárnap 

du. 14:30  
Online Istentisztelet csütörtökönként a Sarkad 

TV-vel közösen − 

https://www.facebook.com/tv.sarkad 

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

Egyházközség  

Nöszövetség: hónap első kedd du. 5 óra − a 

Gyülekezeti teremben 

 

  

 
 

 

Nagyheti Istentiszteletek: 
 

Virágvasárnap: 2021. március 28. 10 óra 

Szerda: 2021. március 31. du. 5 óra  

 Bűnbánati Istentisztelet 

Nagycsütörtök: 2021. április 1. du. 5 óra 

Bűnbánati Istentisztelet 

Nagypéntek: 2021. április 2.  

de. 10 óra - Ünnepi Istentisztelet 

du. 5 óra – Passiós Istentisztelet 

Nagyszombat: 2021. április 3. du. 5 óra 

Bűnbánati Istentisztelet 

Húsvét I. nap: 2021. április 4.  

de. 10 óra - Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet 

du. 14 óra 30 perc - Úrvacsorás Ünnepi 

Istentisztelet Újszalontán 

Húsvét II. nap: 2021. április 5. 

de. 10 óra - Ünnepi Istentisztelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Belvárosi  Harangszó 

A Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség 
időszakosan megjelenő lapja 

Szerkesztő-bizottsági tagok:  

Dr. Koncz-Vágási Katalin és Koncz Zsolt lelkipásztorok 
Dr. Taybani Jamal gondnok  

Péntek István és Zanócz István presbiterek  

Felelős kiadó: az egyházközség elnöksége 
5720 Sarkad, Veress Sándor u. 15. 

Telefon: 20/429 − 1285 
E-mail: sarkad-belvaros@reformatus.hu 

We: www.reforatus-sarkadbelvaros.hu 
www.facebook.com/Sarkad-Belvárosi-Református-Egyházközség 

Tervezett  

Nyári gyerek- és ifjúsági táborok: 
 

Vakációs Biblia-tábor:  

2021. június 28 – július 2. 
 

Ifjúsági tábor Óhuta:  

2021. július 13 – 16. 
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