Belvárosi Harangszó
A SARKAD-BELVÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ LAPJA

V. évfolyam 2. szám

Isten az élet. Olyan rövid és frappáns megfogalmazás ez,
mint János első levelében: Isten a szereretet. Isten így
szólt Mózeshez a Hóreb-hegyénél, amikor meg akarta
tudni a nevét: vagyok, aki vagyok. Ez nem csupán
talányos megfogalmazás, hanem annak a kijelentése,
amely Isten legfontosabb tulajdonsága: Ő létezik, Ő élő
Úr. Ez egy olyan kijelentés, amelyet keresztyénekként
gyakran használunk, de a ma embere nem tud ezzel mit
kezdeni, de a Mózes korbeli ember sem igazán értette.
Ahhoz, hogy elfogadjuk: Isten az élet, hogy ő élő Isten,
hit kell.
Ha lecsupaszítjva, csak a földi dolgokra
értelmezzük mindezt, akkor is be kell látnunk, hogy az
élet hihetetlenül erős. Sokszor ellene mond a józan
észnek. Amikor a kövek közül előbukan egy csodás kis
virág, amikor a felperzselt földön megjelenik az első zöld
fűszál, amikor az orvos felemeli a kezét a műtőasztal
mellől, és a gép, mely a szívverést jelzi, már monoton
sípol, s már mondaná a halál időpontját, a szív újra
lüktetni kezd, akkor sejthetjük meg ezt az erőt és
hatalmat. Az élet ereje, s maga az élet mégis olyan titok,
amely megfejthetetlen az ember számára.
Ahhoz, hogy az élet diadalra jusson, rengeteg
megpróbáltatáson, szenvedésen kell keresztül mennie.
Míg meglátunk egy-egy virágot kinőni a földből, el sem
tudjuk képzelni, mennyit kell küzdeni a kicsiny magnak az
életben maradásért. Át kell törnie a föld kemény burkát,
hogy ne csak érezze, hanem lássa is a nap fényét.
Valahogy így van ez a mi emberi életünkkel is. Rengeteg
küzdelemmel jár, de a szenvedéssel teli pillanatoknak egy
részét elfelejtjük, vagy emlékük elhomályosul, mint a
születésünk órája. Be kell látnunk, hogy e földön
szenvedés nélkül nincs élet, és valahogy nemesebbnek, sőt
értékesebbnek érezzük azt az életet, amelyért küzdeni
kellett, és többre becsüljük azt, amikor veszélyben forgott,
vagy nehézségekbe ütközütt.
Az életet ugyanakkor meghatározza az idő,
amelynek a végén ott vár mindnyájunkat a halál. Ha az
életről beszélünk, a halálról is szólnunk kell, mert a kettő
összetartozik ezen a világon. Nem kerülhetjük el az idő
múlását, és nem dughatjuk előle homokba a fejünket.
Szabó Lőrinc a múló idő és az élet összefüggéséről így vall:
„Mint a fösvény, ki azt látja,
hogy olvad, hogy mint a hó olvad az aranya.
Olyan rémülten nézek az időre,
ami elmúlt, s ami most fut tova.
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Mi vagyok inkább, mint ő?
Mi jelenti tisztábban az életet, s a halált?
Egy darab idő vagyok:
az a tartam, melyet a sors a testembe zárt.”
Ám azt továbbra sem tudjuk igazán megfejteni, honnan
származik az élet szenvedéseken és időn átívelő győztes
ereje. Honnan van az akarat, mely elindulásra öszötönöz,
amely felállásra késztet, amely továbblendít, amely tavaszt
hoz a tél után, amely képes vágyat és értelmet adni a
hétköznapoknak, s amely sokszor emberfeletti dolgok
megtételére is alkalmasakká tesz. Lennie kell valamiféle
erőforrásnak, amely csodákat tesz, amely világosságot ad a
sötétségben, amely reménységgel tölt el, amely azt
mondja, hogy nincs lehetetlen, még a legkétségbeejtőbb
helyzetekben sem. Sokféle választ találhat az ember,
legyen az filozófiai életbölcsesség, ideológiai irányzat, vagy
tudományos magyarázat, de az élet erejének, hatalmának
titkát egyik sem képes maradéktalanul megválaszolni. Az
élet ugyanis jóval több, mint amit mi emberek gondolunk
arról.
Az élet a Biblia tanúságtétele alapján az Istentől
ered, tőle nyeri kimondhatatlan erejének forrását. „Valaki
akarta, hogy legyünk; szeretett minket, mielőtt lettünk volna és létet
adott, hogy lehessünk” – mondja Rónai György író. Az élet
erejét kutatva itt lehet a kulcs, amely nekünk,
keresztyénekenek nem más, mint az Isten. „Isten a
gondolatait testekbe öltözteti, mikor azt mondja el, hogy micsoda a
világ; de kiszabadítja gondolatait a testekből, amikor többet akar
mondani, mikor azt akarja elmondani, hogy kicsoda ő” – írja
Ravasz László püspök.
Az élet erejét az élő Istenben kell keresnünk,
hozzá kell visszatérnünk, mert nincs jobb, és igazabb
magyarázat. Isten szenvedélyesen szereti az életet, és
szenvedélyesen szereti az embert. Ő ezért odaáldozta az
Ő egyszülött Fiát. Ebben az önfeláldozó szeretetben
találhatjuk meg mi is az élet igazi erejét és értelmét. A mag
feláldozza saját magát, hogy szárba szökkenjen, és több
legyen, mint korábban volt. Az édesanya feláldozza
gyermekeiért idejét, és életének jelentős hányadát. A
keresztyén szimbolikában pedig ott van a pelikán, aki
vérét adja, hogy kicsinyei megmeneküljenek. Így adta oda
magát, vérét, és vele életét Jézus Krisztus, hogy mi általa
éljünk. Az élet ereje, győzelme, titka, értelme és célja tehát
nem más, mint maga a szerető Isten. Erről beszél a
nagyhét, a kereszt és a nyitott sír, a húsvéti fényesség!
Isten az élet Istene, Ő elébünk adta, hogy milyen az
Őbenne, nekünk „csak” élnünk kell azt.
Koncz Zsolt lelkipásztor
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Templomba hív a harang!
Mennyei Édesatyánk a Jézus Krisztus által! Dicsőség és
hálaadás neked, hogy Téged magasztalva emelhetjük
szívünket hozzád, hogy megköszönjük végtelen
kegyelmedet, szeretetedet és minden jótéteményedet,
amelyet véghezvittél a mi életünkben. Alázatosan
megvalljuk, hogy nem jártunk mindig a te utadon, hogy
nem figyeltünk vezérlő és oltalmazó szavadra. Urunk, te
ismered méltatlan voltunkat, bűnnel terhelt életünk
minden hamisságát és gyengeségét. Kérünk, ne
engedetlenségünkre tekints, hanem Krisztus áldozatának
érdemén keresztül úgy láss meg bennünket, mint akikké a
Feltámadott, Élő Jézusssal lehetünk.
„Szólj, Uram, én jövök, ha szólítasz,
Szólj, Uram, szavaddal meggyógyítasz,
Szólj, Uram, és már szilárdan hiszem én,
Hogy a kegyelem enyém.
Szólj, Uram, az éjszaka foglya vagyok,
Szólj, Uram, a bűneim olyan nagyok,
Szólj, Uram, tudom megtisztít ma a vér
És a kegyelem enyém.
Szólj, Uram, tedd újjá az életem,
Szólj, Uram, szavadra fény gyúl nekem,
Szólj, Uram és már szilárdan hiszem én,
Hogy a kegyelem enyém.” Ámen
„Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériástengernél. Így jelent meg: együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit
Ikernek hívtak, Nátánaél a galileai Kánából meg Zebedeus fiai és
a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk:
Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: Mi is elmegyünk veled.
Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit
sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a
tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus
megkérdezte tőlük: Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így
válaszoltak neki: Nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: Vessétek ki a
hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni
már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az
a tanítvány, akit Jézus szeretett: Az Úr az! Amikor Simon Péter
meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felsőruháját, mert
mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány
pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy
kétszáz könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint
kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret
is. Jézus így szólt hozzájuk: Hozzatok a most fogott halakból!
Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt
nagy halakkal, szám szerint százötvenhárommal; és bár ilyen sok
volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik: Jöjjetek,
egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt
megkérdezni: Ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus
tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat
is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a
tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. (János
21,1−14)
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Kedves Testvéreim!
„Minden tél szívében rejtezik egy vibráló tavasz, és minden éj leple
mögött ott vár a mosolygós hajnal.” (Kahlil Gibron). Erre várunk
és vágyakozunk mi is. A tél után a tavaszra, az éj után a
hajnalra. Arra a pillanatra, amikor minden megváltozik,
amikor mindent másképp kezdünk látni: tisztábban,
világosabban. Nagy bizonyságtétel a télben azt mondnai:
lesz tavasz, és a legsötétebb éjszakában meghirdetni a
hajnal közeledtét. A változás már a küszöbön áll, s már e
várakozásban magunk is formálódni kezdünk.
Minden ember átélt már hosszú és próbás
éjszakákat. Nem tudott aludni, mert valami nem engedte:
egy betegség, egy érzés, egy gondolat. Amikor még
legnagyobb a sötétség, de már csak egy két óra van
hajnalig, a madarak csivitelni kezdenek. A hajnalról
énekelnek a legmélyebb sötétségben. Így kell megértenünk
és megélnünk Jézus Krisztus feltámadásába vetett
hitünket is. Akkor kell nekünk is a hajnalról énekelnünk,
amikor még semmi sem mutatja a fény győzelmét a
sötétség felett. Akkor kell bizonyságot tenni a
Megváltóról, amikor talán csak nagyon kevesen vannak,
akik hisznek abban, hogy Ő él, és uralkodik a világ felett.
Amint Babits Mihály is vallja A zengő szobor dala című
versében:
„A gyáva faj, a törpe lelkek...
Nem tudják amit mi tudunk.
Míg ők a tegnapot alusszák,
mi a holnap felé futunk.
Új hajnal ví a régi éjjel
s a ma küzdelmükből terem
és bármilyen sötét az éjjel,
a hajnalé a győzelem!”
Bár ilyen egyértelmű lenne mindez a mi hétköznapi
életünkben is. Ismerjük ugyan a húsvéti történetet, de csak
az ünnepen, a templom falai között. Megvalljuk:
„harmadnapon feltámadt a halottak közül... és hiszem a test
feltámadását”, de nem tudunk mit kezdeni e szavakkal,
mert itt érezzük a leginkább kicsinységünket,
hitetlenségünket, bűneink terhes valóságát.
1. Ezt érezték a tanítványok is egy derengő
hajnalon a Tibériás-tenger partján. Nem tudjuk, miről
beszélgettek, miért voltak ismét együtt, csak azt tudjuk,
hogy végül Péter ezt mondta: „Elmegyek halászni.” − a
hangadó után ment a többi is. Miért mentek vissza a
korábbi mesterségükhöz? Talán azért, mert valamit enni
kellett, a családjukról is gondoskodni kellett... Nem
tudták, mit tegyenek most, hogy Jézus feltámadt. Hogyan
tovább? Mit kellene tenniük nekik, akik elszaladtak, akik
megtagadták Urukat, akik nem vállalták föl Mesterüket,
akik gyalázatosan megfutamodtak, akik nem voltak
különbek azoknál, mint akik Jézust keresztre feszítették,
vagy abban közreműködtek. Mindnyájan érezték ennek az
emléknek a súlyát, és amikor megjelent előttük a
Feltámadott, e teher szorongatta őket. Örültek ugyan,
hogy látták az Urat (Jn 20,20), de örömükbe
belevegyülhetett a szégyen érzése is: mennyire nem
értették, amit a Mester tanított nekik, s mennyire nem
hittek Őbenne.
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Péter azt gondolhatta magában: Nem vagyok én
jó, csak halásznak. Hogyan is gondolhatta másként ezt
Jézus? A legfontosabb percben képtelen voltam
közösséget vállalni vele. Ő él, de bennem ott ég a vád és a
bűntudat továbbra is. Mindez nem csak az akkori
tanítványok problémája. Bennünk is ott lehet a félelem a
Feltámadottal való találkozástól. A mi életünk is
megváltozott abban a pillanatban, hiszen attól kezdve,
hogy elfogadtuk Őt és azt, amit tett értünk, hogy Ő él,
vállalnunk kell ezt a világ előtt. Meg kell vallanunk, és meg
kell élnünk, hogy mi hiszünk a feltámadásban, abban a
dicső országban, mely nem e világon született, és nem e
világból nyeri erejét. Ha ezt nem vállaljuk föl, akkor mi is
visszatérünk a korábbi életünkhöz, annak látszólagos
biztonságához, amint Izráel népe is vissza akart térni a
pusztában az egyiptomi húsos fazekakhoz.
Az ember mindig könnyebben választja a
megfogható dolgot, mint azt, amiben hinni kell. A
reklámok és az üzletek olyan dolgokat kínálnak a
számunkra, amelyeket így vagy úgy, de meg lehet
vásárolni, be lehet szerezni. Ellenben amiről itt hallunk a
templomban, az megfoghatatlan, azt nem lehet
megvásárolni, látni, tapintani, csak hittel elfogadni. Ezzel a
ma embere sem tud mit kezdeni. S ha valamit nem értünk,
nem is törekszünk arra, hogy megértsük, egyszerűen
otthagyjuk, és azt választjuk, amelyen nem kell sokat
töprengeni. Péter tehát visszament halászni, mert ahhoz
értett. Bár találkozott a feltámadt Jézussal, de úgy
gondolhatta, mindez nem fogja megváltoztatni az ő földi
életét, a mindennapjait. A Mester megjelent, de nem
maradt velük, s hiányában minden újra értelmetlenné vált.
Az ember ilyenkor visszamenekül oda, ahol még értette az
életét, legalábbis azt a szeletét, amelyet maga előtt látott.
2. Ám az egész éjszakai halászat hiábavaló volt:
nem fogtak semmit. Ez az üres háló annyira jellemző a mi
életünkre is. Nagy sötétségben végezzük mi is mindennapi
munkánkat, egyik napot tolva a másik után. A
gondolatainkban néha megjelenik Jézus, és mindaz, amit
tudunk róla, amit már megvallottunk, de megyünk tovább,
mert igazából azt nem tudjuk, mit jelent ez a személyes,
hétköznapi életünkre nézve. Nem érezzük az Ő
kijelentésének a súlyát, erejét. Ha Jézus nincs velünk, üres
az életünk, és hiábavalóan tevékenykedünk. Üresek a
hálóink, mert nem hittel vetjük ki azokat, mert magunk
próbáljuk az életünket jófelé terelni.
Péter és tanítványtársai nem fogtak semmit, de
valaki megáll a parton. A hajnali derengésben nehéz
kivenni alakját. Ott áll, és nézi a hálóikkal bajlódó
tanítványokat. S akkor a parton álló megszólal: „Fiaim,
nincs valami ennivalótok?” „Nincs.” – felelik. Ekkor újra szól
a parton álló: „Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és
találtok.” Vajon mit gondolhattak ekkor a tanítványok?
Nem tudjuk, de cselekednek és kivetik a hálót. Nem
kérdezik miért, nem mondják, miért okoskodik az a valaki
a parton, hanem engedelmeskednek. S amikor kifogják a
rengeteg halat, az egyikőjük, a szeretett tanítvány, János
felismeri az Urat. S Péter máris rohanni kezd Jézus felé. A
hajnali napfény ezer darabra törik szét a Tibériás-tenger
vizén, és a felkelő nap sugarai már ott találják a
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tanítványokat Jézussal a parton. Minden megoldódott,
mert Jézus ott van, velük van. Nincs kétség, nincs félelem,
nincs csüggedés, hiszen a Feltámadott, az Élő Úr velük
van.
3. E hajnali történet megkapó békessége magával
ragadó. Ez a békesség akkor születik, amikor Jézus a
tanítványokkal együtt letelepszik, hogy egyenek. Sütnek a
halakból majd megtöri a kenyeret, és ez újabb megerősítés
lesz a tanítványok számára: a Mester él! Nemcsak a csoda
(Lk 5,4−11) ismétlődött meg, hanem a kenyér megtörése
is. A szolgálat elől nem lehet megfutamodni: aki
megismerte Jézust, és akivel Ő megismertette magát mint
a Feltámadott, soha többé nem engedi el. Nem hagyja
kétségek között, nem marad magára gyötrő érzéseivel.
Péter a könnyebb utat akarta választani: visszamenekülni
korábbi, egyszerűnek tűnő életéhez, amelyet Jézus
Krisztus nélkül élt. Jézus azonban megállt élete partján és
megszólította gyötrődő gyermekét.
Attól kezdve, hogy Jézus Krisztus követőivé
lettünk, Ő figyel ránk és harcol értünk. A kétségek ezután
is meglátogathatnak bennünket, amikor el akarunk
menekülni, mert nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy
Jézus feltámadt a halálból és vele együtt mi is
feltámadunk, amikor a mindennapok erősebbnek, az
elmúlás fájóbbnak, a tél hosszabbnak, az éjszaka
reménytelenebbnek tűnik, de Jézus megáll az életünk
partján, és arra vár, hogy meglássuk. Egyszerűen és
lényegre törően szól hozzánk, hogy felismerjük Őt és
elinduljunk Felé, mert eljött a hajnal, az Örökkévaló, a
Feltámadott Élő Úr. Ámen.
Mindenható Urunk és Istenünk! Hála, öröm és
békesség van a szívünkben, hogy te olyan jóságos és
irgalmas Istenünk vagy, aki azért munkálkodsz bennünk,
hogy meglássuk a te Fiadban az életünk Urát és
Szabadítóját. Magunktól olyan méltatlanok vagyunk arra,
hogy Jézus megálljon a mi életünk partján, hiszen
kétségek szorongatnak, de te nem hagysz magunkra
ebben az állapotunkban sem, hanem közel jösz hozzánk,
hogy kivonj minket a magunk okozta bizonytalanság
állapotából.
Köszönjük, hogy az Ige fényében találkozhatunk
az Élő Jézus Krisztussal. Add, hogy a Szentlélek
megelevenítő jelenléte által felismerjük Őt: „Az Úr az!”
Könyörgünk, vedd körül oltalmaddal és erősítsd a
betegeket, a test-lelki kínokban levőket, a szegényeket és
elesetteket, az árvákat, a gyász nehéz terhét hordozóit,
hogy fájdalmaik és kérdéseik súlya alatt is meglássák: Jézus
Krisztus velük van és bebocsátást kér az életükbe.
Áld meg gyülekezetünk kicsinyeit és nagyjait,
anyaszentegyházunk és nemzetünk egészét, hogy a
feltámadásról szóló örömhírrel a szívünkben éljünk és
munkálkodjunk, elvégezve mindazt, amit te kérsz, és
amihez az erőt is megadod a számunkra,
Kérünk, te adj bölcsességet és józanságot népünk
vezetőinek, hogy hazánk javát szolgálják. Szentlelked ereje
által légy jelen egész teremtett világodban! Ámen.
Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor
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Az egész Ószövetség
Isten irgalmáról beszél
A köztudatban kétféle istenkép él: az egyik az
ószövetségi haragos, bosszúálló és büntető Isten, akitől
távol áll az irgalom, a másik az újszövetségi szeretetIsten, az irgalmas Krisztus. Valószínűleg már mi is
elgondolkoztunk ezen, vagy épp mások szegezték nekünk
a kérdést. Ahhoz, hogy valóban megértsük ezt az ősi
felvetést segítségül hívjuk a magyar nyelvű teológia
egyik legkiválóbb alakját, Rózsa Hubát (Budapest,
1939.-) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
nyugalmazott
professzorát,
a
magyarországi
bibliatudomány egyik vezető szakemberét. Kutatási
területe az ószövetségi bibliatudomány, azon belül is
főképp Mózes öt könyveinek a kialakulás-, irodalom- és
hagyománytörténete. Ezekben a témákban számos
publikációja, könyve jelent meg széles kultúrtörténeti
kitekintéssel és a természettudomány eredményeinek
felhasználásával.
- a szerk. Az Ószövetségben ugyanúgy benne van az irgalmas
Isten képe, mint az Újszövetségben. „Az Úr, az Úr
irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete
és hűsége nagy!” (2Móz 34,6) Ez összefoglaló
kijelentése Isten valóságának és lényegének: Istennél
elsősorban a bűnbocsánat, az irgalom a döntő. A fenti
vélemény onnan ered, hogy az Ószövetségben benne
van a büntető, felelősségre vonó Isten képe.
Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy
valójában az egész Ószövetség Isten irgalmáról beszél.
Akár a prófétákat nézzük, akár magát a Tórát – Mózes
öt könyvét –, a nép nagyon sokszor elbukik, bűnös, de
Isten megbocsát, és felkínálja az újrakezdés lehetőségét.
Az Újszövetségben elsősorban az hangsúlyos, hogy
Isten a megtestesült Jézus Krisztusban mutatja ki
irgalmát az emberiség iránt.
Isten az Újszövetségben sem kizárólag csak
irgalmas. Az utolsó ítéletről szóló beszédben Jézus két
részre osztja az emberiséget, az egyik csoport, akiket
jutalmaz: jöjjetek, és vegyétek át az Atyám által nektek
öröktől fogva készített országot, míg a másik
csoporthoz így szól: távozzatok tőlem, átkozottak, az
örök tűzre! A felelősségre vonásnak a kérdése az
Újszövetségben is megtalálható.
Isten irgalmának a képe, ahogyan megrendül
Izrael sorsán, mindig egészen különleges. Ám azt is
figyelembe kell venni, hogy hatalmas a terjedelmi
különbség az Ó- illetve az Újszövetség között. Az
Újszövetségben kevesebb a lehetőség a büntetésre, az
Ószövetség története pedig sokkal hosszabb, amely
összefügg Izrael történetével. Több mint ezer év, és
abban különböző fordulatok vannak. Világos, hogy van
egy arculat az Ószövetségben, az ítélkező és
felelősségre vonó Istenről, de ez az Újszövetségből sem
hiányzik. Sőt, Jézus a példabeszédeiben többször erre
hivatkozik, ugyanakkor az Ószövetségben is ott vannak
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az Isten irgalmára, szeretetére, bűnbocsánatára
vonatkozó részek.
Az Ószövetségben megtalálható az a kép, hogy
az utódok valamilyen módon hordozzák az atyák
tetteinek a következményeit: „Megbüntetem az atyák
bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek
engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik
szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.”
(2Móz 20,5b−6) Isten az utódok felelősségre vonásával
próbálja visszatartani az embert a bűn elkövetésétől.
Ebben a kérdésben azonban az Ószövetség
teológiájában van egy fejlődés, ami a babilóni fogság
után következett be, a Krisztus előtti 6. században,
Ezekiel prófétánál. Ő világosan leírja, hogy Isten
mindenkit csak a saját, személyes bűnei miatt büntet.
Az utódokat nem vonja felelősségre az apák bűneiért, és
nem jutalmazza őket az apák jótetteiért. Ki-ki maga
hordozza cselekedeteinek a következményét. Nem
érvényes többé, hogy „Az apák ettek egrest, és a fiak
foga vásott el tőle. (Ezékiel 18,2) „Annak kell
meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa
bűne miatt, az apa sem bűnhődik fia bűne miatt. Az igaz
azt kapja, amit igazságáért érdemel, a bűnös pedig azt
kapja, amit bűnéért érdemel. De ha a bűnös megtér, és
nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden
rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él: akkor
élni fog, nem hal meg.” (Ezékiel 18,20−21). Az
Újszövetség erkölcstanára ennek az ezekieli résznek
nagy hatása van. Az egyéni felelősségtudat kérdése,
hogy mindenki a saját maga cselekedeteiért felel,
Ezekiel prófétánál kap olyan nyomatékot, amely előre
mutat, egészen az Újszövetségig.
Izrael nem követte Isten útmutatásait, ezért
Isten megbüntette őket, ugyanakkor azt élte meg a nép,
hogy a babiloni fogság idején Isten mégsem
semmisítette meg Izraelt, hanem szeretetében megújítja
a vele kötött szövetséget, lesz egy új és örök szövetség.
A büntetés az atyák bűneiért bekövetkezett, de a
következő nemzedék Isten irgalmát élvezi, és ennek
nyomán történik a fordulat.
Klasszikus példának számít továbbá az, amikor
Hóseás házasságáról olvasunk (Hós 1,6–8; 3,1–4). A
hűség és hűtlenség kérdéséről van itt szó. Az Úr
parancsára egy parázna nőt vesz el, és Isten
egyértelműen utasítja, hogy fogadja vissza az asszonyt.
„Szeresd csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője
és házasságtörő, ahogyan az Úr szereti Izráel fiait, bár
más istenekhez fordulnak, és szeretik az aszú szőlőt.”
(Hós 3,1) Annak ellenére szólítja fel a prófétát az Úr a
parázna asszony visszafogadására, hogy a törvény ezt
nem teszi lehetővé. Isten mégis visszafogadja, és
tulajdonképpen a hűtlen asszony példáján keresztül
rehabilitálja Izraelt. Ézsaiás próféta könyvének
negyedik fejezetében ez a téma ismételten megjelenik:
„...lemossa az Úr Sion leányainak a szennyét, és leöblíti
Jeruzsálem vérét ítélő lelkével, megtisztító lelkével...”
(Ézs 4,4)
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Az irgalomra vonatkozó részek sokszor
nehezen illeszthetők össze, nehezen követhetők. Isten
közli a büntetését, utána pedig világosan elmondja
Izrael helyreállításának a mikéntjét, hogy majd ez meg
az történik, és az Úr mindenkit visszafogad. Vannak
olyan részek is, amelyekben csak a megtérőket fogadja
vissza.
Ugyanez
mutatkozik
a
nemzetekkel
kapcsolatban is. Az Ószövetségben nagyon sokszor
előfordul a pogány népekkel szemben kihangsúlyozott
isteni ítélet, büntetés, de Ézsaiás próféta könyvében az
is olvasható, hogy a népek meg fognak térni Istenhez.
Jeremiás és Ezekiel próféta könyveiben pedig a bűnös
ember visszafogadásáról és lelki megújulásáról is
hallunk. Ez a kollektívumról szólt. Ugyanez a kép
azonban megmutatkozik az egyedi ember képében is. A
zsoltárok számos bűnös ember imádságát tartalmazzák,
akik Istentől visszafogadásukat kérik, és meg is kapják.
Nem kizárólag az Újszövetség tanítása tehát, hogy a
bűnös embert Isten visszafogadja. Az Ószövetségben
ennek megvan az előzménye.
Ahhoz, hogy Isten az emberrel irgalmas legyen,
az szükséges, hogy az ember az emberrel is irgalmas
legyen. Ez a sajátos kölcsönösség elsősorban az
Újszövetségben mutatkozik meg. A boldogmondások
közül különösen hangsúlyos: „Boldogok az irgalmasok,
mert ők irgalmasságot nyernek.” (Mt 5,7) Továbbá a
gonosz szolgáról szóló példázat (Mt 18,21–35), akinek
a király elengedte a hatalmas tartozását. Ő viszont
követelte azt a jelentéktelen összeget, amivel egyik
szolgatársa tartozott neki. Tudomást szerezve erről a
király haragjában átadta őt a katonáinak, amíg csak meg
nem adja egész tartozását. Jézus pedig figyelmezteti
tanítványait, hogy mennyei Atyja is így tesz majd
velük, ha nem lesznek egymással irgalmasok.
Az Ószövetségben Isten emberek iránti irgalma
többször előfordul (Zsoltárok könyve), de az embernek
is feltétlenül szükséges a másik emberrel irgalmat
gyakorolnia. Amit mi irgalomnak nevezünk, az a
közbeszédben szinte egyáltalán nem kerül szóba, ez
teológiai kifejezés, amelynek háttere az Újszövetségben
van. Az Ószövetségben nincs pontos fogalma, hiszen
több héber szó fejezi ki Isten megbocsátó, az embert
visszafogadó szeretetét, könyörületességét. Amikor az
irgalmas cselekvésről van szó, akkor ez elsősorban
Isten és az ember viszonyában érvényesül, de azért
ember és ember viszonyában is. Ez a Tízparancsolatban
is benne van. A Második Törvénykönyvben rengeteg
szociális törvény van, olyan tartalmúak, melyeket
olvasva mi csak szégyenkezhetünk. A rászoruló, a
társadalomból kitaszított emberrel – özvegyekkel,
árvákkal, szegényekkel, jövevényekkel – tisztességesen
kell bánni, segíteni kell őket. Az Ószövetség szociális
törvénykezésében kiemelten fontos, hogy az egyik
embernek a másik ember irányában könyörületesnek,
segítőkésznek, megbocsátónak, adakozónak kell lenni.
Ez mindenképp fedi az irgalmasság fogalmát. S bár ez
túlnyomórészt Isten és ember viszonyában jelenik meg,
de nagyon sokszor az ember és ember kapcsolatában is.
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A Tízparancsolat szerint a családtagoknak az
alárendelt személyekkel szemben emberségesen kell
viselkedni. Az ünnepi étkezésekre pedig meg kell hívni
a környezetükben élő özvegyeket, árvákat. Amikor az
Újszövetségben az irgalmasság szót használjuk, az a
görög fordításából származik: „eleosz: irgalom, eleeó:
irgalmaz.” A Septuaginta („Hetvenes fordítás”, Mózes
öt könyvének görög fordítása) sok szinonim szót ezzel
az egyetlen szóval fordít. Az irgalmasság szónak tehát
az Ószövetségben nincs kidolgozott terminológiája, de
a fogalom létezik különféle kifejezési formákban. A
szöveg gyakran hivatkozik Isten megbocsátó
szeretetére, irgalmára.
Az ember és ember közötti irgalom döntően
meghatározza a világ állapotát. Az Ószövetségben
többféle változatban jelenik meg az irgalom fogalma. A
Második Törvénykönyv mindig azt mondja a másik
izraelitáról, hogy a testvéreddel legyél irgalmas, segítsd
őt, ha rászorul. Ugyanakkor ott van az idegen is. Azon
ugyan sokan vitatkoznak, hogy mit kell ezen érteni: a
pogányokat, vagy másokat, de az tény, hogy ők azon
körbe tartoznak, akiken segíteni kell, ha rászorulnak.
Isten a pogányoknak, az idegeneknek is megbocsát, és
őket is befogadja. Az irgalmasságnak az ember és
ember közötti viszonylata igazából az Újszövetségben
mutatkozik meg, amikor egyértelmű, hogy Isten
népéhez tartozik minden nemzet, minden ember, ahogy
azt Pál apostol írja: „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem
görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő,
mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.”
(Gal 3,28) Ebbe beletartozik az, hogy legyetek
irgalmasok, mert nektek is irgalmaztak. Az irgalmasság
az Újszövetségben kap egy egészen sajátos, univerzális
vonást, de ugyanez az Ószövetségben alapként
egyértelműen megtalálható.
„Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra,
térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az
árvák jogát és az özvegyek peres ügyét! ... Ha vétkeitek
skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is,
mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú.” (Ézs
1,17−18)
„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő
dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül
dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet,
ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor
elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze
felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így
szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám
áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra
elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok,
szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és
befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg
voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és
eljöttetek hozzám.” (Mt25,31–36)
(Felhasznált irodalom: www.magyarkurir.hu)
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A Reformáció
nagyasszonyai
Apollonia Hirscher
(?-1547)

Születésének dátuma ismeretlen. Férje, Lucas Hirscher
gazdag kereskedő, Brassó városának főbírája volt.
Egyetlen leányuk született: Barbara. Férje halála után,
Apollonia vitte tovább az üzleti vállalkozást: a
gyertyaviasztól a ruhákon át a bútorokig minden
megtalálható volt üzletében. Az adó- és vámregiszterek
szerint Ausztriától az Oszmán Birodalomig terjedtek
üzleti kapcsolatai. 1545-ben a piactéren nyolcezer aranyért
vásárcsarnokot építtetett, ahol kereskedők és kézművesek
árulták portékáikat. Az épület ma is látható, hiszen
folyamatosan felújították (1775-ben, 1840–1842-ben,
1857-ben és 1960-ban), így napjainkban a Kárpáti Szarvas
étteremnek (a Hirsch „szarvas”-t jelent) és egy
divatszalonnak is helyet ad.
Az erdélyi szászok reformátora, Johannes Honterus
teológus, természettudós, pedagógus, könyvkiadó és
jogász 1543-ban Apollonia támogatásával adta ki
reformációs füzetecskéjét a „Koronaváros egyházának
reformációja” címmel, mely valamennyi erdélyi német
egyház rendtartása lett. Nemcsak a Bibliáról, az
istentiszteleti
rendről,
hanem
a
lelkészekről,
presbiterekről, iskolákról, szegény- és árvagondozásról és
a keresztyén szabadságról is rendelkezik. A mű
Melanchthon előszavával jelent meg, Luther pedig így
vélekedett róla: „Minden, amit tőlem kérdeznél, jobban benne
van ebben a könyvben, mint ahogyan én leírhatnám. Nagyon
tetszik nekem, milyen tudós, tiszta és hívő módon szól
mindenről…”
A női munkát jól képzett, hivatalosan szolgálatba
állított bábákkal támogatta. 1543-ban humanista
gimnáziummá alakíttatta a fiúiskolát, gazdag könyvtárat
rendezett be. Honterus tankönyveit ő nyomtatta ki, e célra
nyomdát és papírgyárat alapított. A város kiemelkedő
képességű tanulóinak ösztöndíjat biztosított Bécsbe,
Krakkóba, Bolognába, Wittenbergbe. 1543-ban jelentette
meg Erdély első protestáns énekeskönyvét. 1544-ben
pedig nagy feltűnést keltő leányiskolát nyitott.
Amikor a moldvai román fejedelem betört
Erdélybe, Apollonia rendkívül taktikusan, női „fifikával”
vegyes diplomáciával és legfőképpen hittel védte meg
szülővárosát a pusztítástól: száz aranydukáttal és két
feldíszített parádés lóval vesztegette meg a román
fejedelmet. „Legyetek okosak, mint a kígyók, és szelídek,
mint a galambok” – írta a városatyáknak.
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Munkásságával Apollonia – Erdély szász
Lídiájaként – a reformáció gazdasági eszméit és
szociálpolitikai elgondolásait gyakorlati tettekre váltotta. A
szív és az értelem asszonya volt. Halálának napjáról a
város orgonistája, Hieronymus Ostermayer ezt jegyezte fel:
„1547 decemberének utolsó napján az állandóan serénykedő,
istenfélő matróna, Apollonia az Úrban elszenderedett. Okos,
megértő asszony volt, aki szívesen osztogatott alamizsnát, és a
szegényekkel sok jót tett.”
Halálának
háromszázadik
évfordulójára
emlékezve Johann Lukas Hedwig dalt komponált
tiszteletére, Leopold Max Moltke 1846-ban írt versére,
amely Erdély szász himnuszává vált:
„Erdélyország, türelem föld,
minden hitnek tábora!
Óvd meg hosszú századokon át
fiaidnak szabadságjogát,
S légy a tiszta szó hona!
Erdélyország, édes földünk,
drága jó szülőhazánk!
Áldott légy szépségedért,
s tájaidnak minden gyermekét
egyetértés fogja át!”

Anna Olevianus
(1513−1596)
Életének döntő részét Trier városában töltötte. Még ma is
áll az a ház (Wittlich-ház), ahol férjével Gerhard von der
Olewiggel családot alapítottak. Fiaik közül kettő reformátor
lett, egy pedig orvos.
Caspar előbb jogot tanult, majd Kálvin tanítványa
lett Genfben. Hazatérése után a Német kátét tanította,
olyan nagy érdeklődést kiváltva, hogy egy-egy alkalommal
akár 500 is meghallgatták. Ez nagyon hamar visszatetszést
váltott ki a városi tanácsban, így elébük kellett járulnia.
Kijelentette, hogy csak a Szentírásra alapozott tételeket
tanít egyedül Isten dicsőségére, az emberi lelkek
üdvösségére, s nem akarja fellázítani a népet. A városi
tanács azonban nem tudta megakadályozni, hogy a trieri
evangéliumi
protestánsok,
akik
magukat
konfesszionalistáknak, vagyis hitvallóknak nevezték,
száma rohamosan ne emelkedjen.
1559-ben halt meg Anna férje, s még ugyanebben
az esztendőben a fiait letartóztatták és halálra is ítélték.
Ám az ítéletet nem hajtották végre, ugyanis a pfalzi
választófejedelem küldöttségének sikerült kieszközölnie a
kegyelmet. Ez abban állt, hogy mind a 24
konfesszionalistának örökre el kellett hagynia a várost.
Mindez kiemelkedő protestáns diplomáciai sikernek
számított. Caspar ekkor került Heidelberge, ahol Ursinus
Gáspárral megfogalmazták az örökérvényű hitvallást, a
Heidelbergi Kátét.
Anna azonban minden megpróbáltatás ellenére a
városban maradt, és tovább folytatta a református hit
terjesztését. Habár maga is üldözött volt, otthonában
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menedéket nyújtott a hitük miatt menekülők számára. Fia
többször hazatért és titikban hirdette Isten igéjét, így
alakult ki az ún. trieri katakomba- vagy pinceegyház.
1580-ban Jakob von Eltz püspök, a város ura
kiadta az önmagáról elnevezett „Eltziana” rendeletet, mely
szerint Trier városában csak katolikusok tartózkodhatnak
(sem zsidók, sem protestánsok).
1584-re a konfesszionalisták még a polgárjogukat
és a tartózkodási jogukat is elveszítették. Annat
boszorkánysággal vádolták meg, s 70 évesen el kellett
hagynia szeretett városát. Előbb lányához ment
Frankfurtba, majd Casparhoz Herborn városába, ahol fia
református lelkész és egyetemi professzor volt. Itt élt
haláláig, 82 éves korában ment el a minden élők útján, 8
évvel később, mint fia.

Pirjo Agricola
(1525−1595)
Pirjo mindössze 23 évesen ment férjhez a 38 éves Mikael
Agricolahoz, a finnek akkor már elismert reformátorához,
aki Wittenbergben tanult, így jó kapcsolatot ápolt
Lutherrel és Melanchtonnal is. Őt tartják a finn nyelv
megújítójának, hiszen megalkotta a finn ABC-t, illetve az
általa létrehozott szavak 60%-át ma is használják.
Lefordította finn nyelvre az Újszövetséget, az
Ószövetséget sajnos már nem tudta befejezni.
1550-ben született meg egyetlen fiúk, Kristian, aki
apja nyomdokait követve protestáns prédikátor, majd
püspök lett a mai Tallinban.
Az Agricola házaspár Turku városában élt, mely
érseki székhely is volt. 1554-ben itt lett püspök, míg
felesége az első „főtiszteltű asszony”. Öntudatos, mégis
alázatos feleség volt, aki közvetett módon még a
hitvitákban is részt vett. Nagyfokú szociális
érzékenységével példát mutatott a lelkészfeleségek
számára.
1557-ben férjét a svéd király követként küldte az
orosz cárhoz, hogy elkerülhető legyen a háború kitörése.
A béketárgyalásokról hazafelé tartva, utolérte a végzete, és
már finn földön meghalt.
Pirjo újból férjhez ment, ugyanis egy 1316-os
joghagyomány (asszonybéke) szerint az özvegyek korábbi
megbecsültsége és jogai (vagyona) csak így
törvényesíthető. Ha valaki mégsem ment férjhez, annak a
kolostor mint „ a nők hivatásos kulturintézménye”
maradt. A stockholmi királyi levéltár adatai szerint Pirjo
tekintélyes örökséggel rendelkezett.
Második férjét és püspökké szentelt fiát épp úgy
támogatta mindenben, mint Agricolat. Élete második
felében a svéd katolizáló törekvések ellen harcolt.
Megedzette az élet, mégis szokatlanul magas kort élt meg
a reformáció időszakában. (Felhasznált irodalom: www.frauenund-reformation.de; Dr. Békefy Lajos, Evangélikus Élet 81. évf.
47. sz),
Koncz-Vágási Katalin lp.
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Légy hű mindhalálig!
Szeretni könnyű, hűnek lenni nehéz. Könnyen megy az
ígéret, nehezen a megtartás. Nem az ünnepnapon válik el,
kicsodák vagyunk, hanem a hétköznapokon. Ezekből az
egyszerű tételekből is látszik, milyen nagy dolog a hűség.
A hűség szövetséget feltételez. Azt kívánja, hogy
két személy ígérje meg egymásnak, hogy mindig szeretni
és becsülni fogják egymást, és a szövetségben
megmaradnak. A református egyház az Istenhez való
viszonyt is a szövetség formájában gondolja el. Isten
kiválasztott egy nemzetséget, amely először testi,
történelmi nép volt, azután lelki nemzetséggé vált. Ezt a
lelki nemzetséget a maga tulajdonául ismeri el, nagy
kiváltságokban és boldog ígéretekben részesíti, csak azt
kívánja tőle, hogy hű maradjon hozzá! „Légy hű mindhalálig,
s neked adom az élet koronáját.” (Jel 2,11)
Az Isten iránt csak úgy lehetek hű, ha hű
maradok Krisztushoz. Krisztushoz nem tudok hű lenni,
ha hűtlenné válok az Ő anyaszentegyházához. Ne
felejtsétek el, hogy amikor a templom kezd unalmassá
válni, amikor minden hibát felpanaszoltok az egyházi
életben, amikor fájni fog az adó és kecsegtet más
egyháznak pompája vagy rendje, megkezdődött
anyaszentegyházatok csendes elárulása! Édesanyátokat
nem azért szeretitek, mert a leggazdagabb és legszebb
asszony a világon. És hitvestársunknál is találunk
különbet, akár külsőleg, akár belsőleg, és mégis őt
szeretjük legjobban a világon. Légy hű mindhalálig!
A hűség becsületügy. A szövetségben Isten
mindent ad nekünk, ingyen ad mindent, ezenfelül is
mérhetetlenül megáld, ígéreteit értelmet meghaladó
módon beteljesíti, s mindezért csak hűséget kíván. Légy
hű mindhalálig! Ez naponként való feladat; ezt nem lehet
egyszer s mindenkorra betölteni és elintézni, itt apró
pénzzel kell fizetni és egy életen át. Halálig kell hűnek
lenni, mert a nagy dolgokban a hűség életre és halálra szól.
Hogy lehet hűnek lenni? Úgy, hogy keresem
annak a társaságát, akivel szövetségben élek, s kerülöm
azoknak a társaságát, akik ettől a szövetségtől elvonnának.
Örülök az élet kapcsolatának, amely magában véve a
legfőbb lelki jó, s azzal gyakorolom magamat, hogy élek
ennek a szövetségnek az áldásaival.
Krisztushoz akkor vagyok hű, ha minél többet
vagyok vele, táplálom magam Igéjével, követem élete
példáját, kísértések elől hozzá menekülök, az Ő társasága
a legfőbb öröm számomra, egyszóval, ha minél
öntudatosabban benne élek.
Egyházamhoz akkor maradok hű, ha minél
inkább megismerem történetét, ha munkát vállalok ebben
az egyházban, ha el nem hanyagolom a gyülekezetet, ha
Isten Igéjeképpen hallgatom a prédikációt, ha élek az úri
szent vacsorával, ha bizonyságot teszek egyházam mellett
az életben, ha le tudok mondani állásról, előhaladásról,
dicsőségről, mihelyt hitem és egyházam megtagadását
akarnám érette cserébe adni. A hűség iskolája maga az
élet. És jutalom az örökélet. Nem is egyéb a hűség, mint
múló életben az örökkévaló élet keresése, megragadása és
megtartása.
Ravasz László ref. püspök
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Ökumenikus világimanap
Máté evangéliumának 20. részében Jézus a Mennyek
országáról beszél. E párbeszéd alapján fogalmazódott
meg a 2017. évi Világimanap központi kérdése:
„Igazságtalanul bánok én Veled?” A szervező bizottság
Rowena
„Apol”
Laxamana-Sta.
Rosa
csodálatos
műalkotásában látták meg Isten gazdasági igazságosságát,
mely ellentétben áll az „Erősek és Hatalmasok”
gazdaságával. Az istentiszteleti liturgiában megszólaló
Merlyn, Celia és Editha képviselik azt a számos filippínó
asszonyt és leányt, akik a családon belüli erőszak, az
emberkereskedelem áldozatai lettek, migráns háztartásbeli
munkások bel- és külföldön, vagy épp a környezeti
katasztrófák okozta mély sebektől szenvednek.
A fülöp-szigeteki rizsföldeken a szomszédok
egymást hívják segítségül a mezőgazdasági munkák
elvégzéséhez. Senkinek nem fizetnek napszámot, hanem
az aratás után egymás között elosztják a termést. Ez a
gazdálkodási forma, a „dagyaw”, melyet leginkább a
fenntartható
mezőgazdaságot
folytató
ökológiai
gazdálkodók alkalmaznak. Jó gyakorlati példája ez a
közösségépítésnek és fenntartásnak, az együttérzés és az
egymással való törődés megélésének. Ez lehet a kollektív
válasz kulcsa arra a kérdésre, hogy „Igazságtalanul bánok
én Veled?”
„Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki
korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe.
Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte
őket a szőlőjébe. Amikor kiment kilenc óra tájban, látta, hogy
mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: Menjetek
el ti is a szőlőmbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig
elmentek. Ismét kiment tizenkét óra körül és délután három óra
tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig délután öt óra tájban is
kiment, talált újabb embereket, akik ott álldogáltak, és
megkérdezte tőlük: Miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig
így válaszoltak: Mert senki sem fogadott fel bennünket. Erre ezt
mondta nekik: Menjetek el ti is a szőlőmbe! Miután pedig
beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a munkások vezetőjének:
Hívd ide a munkásokat, és fizesd ki a bérüket, az utolsókon
kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik öt óra tájban álltak
munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt
gondolták, hogy többet kapnak, de egy-egy dénárt kaptak ők is.
Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták:
Ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket
velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a
hőségtől. Ő pedig egyiküknek így felelt: Barátom, nem bánok veled
igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd,
ami a tied, és menj! Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni,
mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok?
Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk? Így lesznek az
utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. (Máté 20,1−16)
Minden kerttel legyen az zöldséges vagy
gyümölcsös, munka van. Rengeteg munka van. A tavasz
hajnalán pedig oly sokan vágyakozunk már a kertbe, hogy
újra ott legyünk és dolgozzunk. Tervezgetjük, milyen lesz,
hogyan fog megújulni és még szebbé válni. Ha egy kiskert
a miénk, annak megműveléséhez elegendőek vagyunk
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magunk, de ha már nagyobb területről van szó, akkor
bizony kellenek az idénymunkások, a napszámosok. Ez
így van évezredek óta. Egy jó gazda tudja, hogy mit és
mikor kell elvégezni a gyümölcsösben, s azzal nem lehet
késlekedni, vagy halogatni. Oda munkáskezek kellenek.
Ha csak rólunk van szó, akkor megyünk belső
indíttatásból, de ha már nagyobb a terület, akkor több a
munka, oda több ember is kell, és ez a gazda felelőssége.
Jó gazdát látunk a példázatban. Tudja, hogy
munka van, mely fontos és sürgős, ezért már kora reggel a
piacra megy, hogy napszámosokat fogadjon fel. A piac,
mely minden korban a település lelke, ahol adok-kapok
megy pénzben, termékben, s bizony életben is, mert az
ember is áruba bocsájta -ha más nincs-, akkor magát, a két
kezét, a munkáját. Nem könnyű, de becsületes döntés ez,
ha nincs más megélhetési forrás. S milyen nagy áldás az,
ha olyan gazda fogadja fel, aki nem csapja be, hanem
megadja neki, ami jár, amiben megegyeztek. Ó hány olyan
esetről tudunk a magunk környezetében, hogy megígérték
neki a munkát és a fizetséget, de amikor oda került a sor,
akkor kiderült, hogy nem annyi az annyi; hogy nincs is
bejelentve, hogy a kiskönyvbe nincs is annyi bélyeg
beragasztva.... S mit tud az ember tenni? A kiszolgáltatott
helyzetben lévő, szinte semmit. Neki kell a munka, a
pénz, mert el kell tartania a családját. A fülöp-szigeteki
asszonyok még inkább ezt élik át, ezt tapasztalják meg a
saját bőrükön. Napjainkban nagy dolgog, áldás a jó gazda,
aki tisztességes, becsületes, akinek gondja van az
emberekre épp úgy, mint a saját kertjére.
A jó gazda tehát felfogadta a munkásokat, akikkel
meg is egyezett a napszámról: egy dénárban. Ez teljesen
jogos bérezése volt az egy napi munkának, mely reggel 6tól este 6-ig tartott. Ám nemcsak egyszer ment a gazda,
hogy munkásokat fogadjon, hanem négyszer is, akikkel
szintén megegyezett. Bizonyára látta, hogy van munka
bőven, így kell még a segítő kéz. Az első, illetve a második
felfogadást még bizonyal örömmel fogadták a reggel óta
dolgozók, de az utolsó előtt már értetlenül állhattak, s
ennek hamarosan hangot is adtak, hiszen a nap végén jött
az elszámolás. Furcsa mód az utolsókon kezdődött, akik
alig dolgoztak valamit, s egy dénárt kaptak, s így haladtak
visszafelé, de mindenki csak egy dénárt kapott. Micsoda
igazságtalanság! – hördülünk fel mi is, hasonlóan az
elsőkhöz. Hogyan lehetséges az, hogy ők nem a dupláját,
vagy arányosítva még többet kaptak, hiszen
végigdolgozták az egész napot? Teljesítményorientált
világunkban igazságtalan ez a bérezés, s azt érezzük,
milyen igazságtalan a gazda: habár jónak tűnt, de ő sem
különb, s beállunk a zúgolódók jól ismert sorába, ahol
már annyi felesleges, értelmetlen órát töltöttünk
szűklátóságunk miatt. A gazda azonban kérdésekkel
válaszol minden kor zúgolódóinak:
1. „Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem?”
Válasz: de igen. A gazda nem csapta be őket, a
megállapodásukat maradéktalanul betartotta. Vegye el,
ami jár neki, s ha nem tetszik valami, akkor menjen
nyugodtan el. Ennyi volt. Ő sem vonja munkását kérdőre:
nem volt jó, hogy felfogadta reggel, hogy ezzel
biztosította a napi betevőt, hogy biztonságban dolgozott a
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szőlőben? Nem volt jó megkapni a napi bért? A
zúgolódás is a fizettség átvétele után kezdődött – biztos,
ami biztos alapon.
Mi nem tudunk így gondolkodni. Mi csak
besorolások, bértáblák vagy a manapság divatos életpálya
modell kategóriákban gondolkodunk. Többet dolgozott,
több jár neki. Ez így van az emberi igazságosság szerint.
De vajon mi lenne, ha az Isten is ilyen igazsággal bánna
velünk? Itt lennénk? Mi lenne az Isten népével, az
egyetemes egyházzal akkor, ha elválasztanánk a „mindig is
itt lévőket”, a hűeket és álhatatosakat, az épp most
érkezőktől, a nagysokára, és számos „varga betű”
megtétele után hazatalálóktól? Mi lenne, ha elválasztanánk
a 99-et a megtalált egytől? Mi van, ha épp te vagy az az
egy, az az utolsó munkába álló?
2. „Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok?”
Válasz: de igen. A zúgolódó, az örök elégedetlen, a mindig
méricskélő, a magát mindig a másikhoz mérő ember ezzel
megkérdőjelezi a gazda önállóságát, szuverenitását. Akkor
persze nem kérdőjelezte meg, mikor felfogadta, mikor
megadta neki, ami jár... Hiszen az járt neki – mondjuk mi
is. Mai világunkban minden jár az embernek. Jár nekünk,
mert ezt súlykolják belénk. Talán már visszhangzik is a
reklám a fejünkben, mert megérdemlem. Érdem és
teljesítmény, e kettő körül forog a világunk, az
igazságérzetünk.
Olyan ez, mint Jónás esete a hallal. Jónásnak joga
volt elfutni Isten elől, aztán joga volt megmenekülni a cet
gyomrában, joga volt meghirdetnie a város pusztulását, de
Ninivének már nem volt joga megmenekülni és megtérni.
Ő várta emberi igazának a beteljesülésést, s mikor nem ez
történt, mert a város megtért (épp az ő szavára, de még ez
sem segített), és az Isten megkegyelmezett nekik, akkor
duzzogni kezdett. Zúgolódott az Isten ellen: milyen
igazságtalan ez..., de a hal gyomrából való kivételes
menekülése, nem volt az...
A másikon mindig behajtanánk, ami jár, ami
igazságos, de kivételt csak magunkkal tudunk tenni.
Akkor viszont nagyon. Ez igazságos? Meg kell tanulnunk
nem a magunk, de még csak nem is a másik ember
oldaláról szemlélni a dolgainkat, hanem az Isten oldaláról,
a mennyei Gazda oldaláról. Akkor nem lennénk
kirekesztőek, szűklátókörűek az utolsókkal szemben.
Igazából ezt nem is értenünk kell, hanem egyszerűen
elfogadni. A Gazda mennyei kertjében nincsenek
előjogok, kiváltságok, érdemek, vagy teljesítmények. Ott
csak kegyelem van, mely nincs kimérve, kicentizve,
kiadagolva, hanem mérhetetlen és érthetetlen, határtalan
módon Istentől nekünk ajándékozva, s milyen jó, hogy így
van, különben hol lennénk magunktól...
3. „Azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk?” A
Károli fordítás szerint „A te szemed azért gonosz, mert én jó
vagyok?” A munkás nem kérdőjelezheti meg a gazda
kompetenciáját, hozzáértését, azt, hogy a sajátjával úgy
bánjon, ahogy akar. Testvéreim, ez az egész a
hozzáállásunkon múlik, ami tükröződik a szemünkön.
Vajon az öröm, a hála csillog abban, vagy inkább a gonosz
irígység, a számonkérés vad indulata? Ne engedjük, hogy
eluralkodjon rajtunk a „nekem jár” szellemisége sem a
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mindennapi életben, sem a hitünkben. Ne váljunk gőgössé
az embertársaink, de az Isten felé sem. Emlékezzünk,
Jézus miként ostorozta a farizeusi elbizakodottságot. Ne
veszítsük el a lényeget - a szűklátókörűségünk miatt -, azt
Ki és Hová hív bennünket? Nem nekünk kell
kiknyörögni, kilobbizni, pályázaton elnyerni vagy
megvásárolni a meghívást. Ő, a Jó Gazda jön oda, ahol mi
csak ácsorogtunk, lődörögtünk egykor. Megszólít,
biztonságos helyre vezet, ahol feladatot ad nekünk.
Micsoda gyönyörűség, ha ezt egy egész életen át élhetjük.
Vigyázz, ne válj elbizakodottá, aki már méricskélve nézi az
újakat, hiszen egykor te sem így kaptad a meghívást a
Gazdától. Épp úgy jöttél, mint az utolsók. Mindnyájan
engedtünk Urunk hívó szavának. Ugyanakkor magad felé
se fordítsd ezt az elégedetlenkedő indulatot, mondván
miért nem élted másképp, talán felaszabadultabb módon
az életed? Ne számítgass a magad életében sem: hogy lett
volna jobb...
Ugyanarra a kegyelemre van mindannyiunknak
szüksége, ugyanarra az isteni nagyvonalúságra és
szeretetre: „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem
mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele
együtt mindent?” (Róma 8,32) Mindent nekünk adott az Atya.
Ő nem méricskélt vagy számolgatott, hogy mi mennyit ér,
mert az Ő Egyszülöttjének nincs ára! Jézust, s azt, amit
értünk tett, csak elfogadni lehet! Isten nem szűklátókörű
és nem szűkmarkú: Ő mindnyájunkat lát és ismer, és
szeretetébe, megmentő kegyelmébe fogad. Ne legyünk
tehát irigységből, hasonlítgatásból megkeseredett életűek,
hanem tudjuk nyitott szívvel elfogadni, amit Urunk
ajándékoz nekünk: „amit szem nem látott, fül nem hallott, ember
szíve meg nem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.”
(1Korinthus 2,9) Ámen
KVK

Március idusa
Szép hagyománya városunknak és a Belvárosi Református
Egyházközségnek, hogy az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc emléknapján a megemlékezések sora a
templomból indul. Isten előtt hajtunk először térdet,
hasonlóan azokhoz a hősökhöz, akik előtt lerójjuk
tiszteletünket.
2017-ben továbbá arra is együtt emlékezhetünk,
hogy 25 évvel ezelőtt kezdődtek a testvérvárosi- és
gyülekezeti kapcsolatok Nagyszalontával. A határok ugyan
elválasztanak bennünket, de ami összeköti az ottani és az
itteni magyarságot, az felette áll e kegyetlenül meghúzott
vonalaknak: ez a hit, a remény és a szeretet. A
negyedszázados évfordulóra való tekintettel március 15én nagytiszteletű Mikló Ferencz, a Bihari Református
Egyházmegye esperese, Nagyszalonta lelkipásztora
hirdette Isten Igéjét.
„De hagyok maradékot. Lesznek, akik megmenekülnek
a fegyvertől, a népek közé szétszóródva a többi országban. Akkor
mindazok, akik közületek megmenekültek, megértik majd a népek
között, ahová fogságba vitték őket, hogy én törtem össze tőlem
elfordult parázna szívüket és bálványaikkal paráználkodó
szemüket. Megundorodnak önmaguktól gonoszságuk miatt, mert
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mindenféle utálatosságot követtek el. Akkor majd megtudják, hogy
én vagyok az Úr.” (Ezékiel 6,8−10a)
Az igehirdető kifejtette, hogy amikor Ezékiel
elmondta a fogsában szenvedő népnek vigasztaló szavát:
lesz maradék, az párhuzamba vonható a forradalom és a
szabadságharc elbukásával, hiszen mindkét esetben a
gyászos és fájdalmas talajból nőtt ki az emlékezés, ám ez
mindig a menny felé, az Isten felé mutat.
A maradék fogalma a mai világ számára csökkent
értelmű, s mindig valamilyen fogyásra, süllyedésre utal:
keveseb erő, pénz vagy épp reménység. Az Istennél
azonban ez teljesen más, hiszen a maradék fogalma, a
túlélőkre utal. Azokra, akik a történelmi próbatételek után
Isten kegyelméből folytathatták az életüket. Ez minden
korban vonatkozik az Isten népére, és ez népünk életében
is így volt. Voltak és lesznek olyanok, akik továbbviszik az
Isten gyermekeinek az ügyét. Ám ez a tovébbvitel nem
céltalan küszködés, hiszen Isten szolgálatra tartja meg az
övéit. E szolgálat célja pedig nem más, mint a jövő
építése! Jól példázza ezt a kovász képe, hiszen a félretett
kicsiny, repedezett kovászban van az az erő, mely ehető
kenyérré változtatja a lisztet.
Isten kegyelme folytán így újulhatunk meg mi is.
Bennünket is félretett az Úr, hogy ezen a helyen jövendőt
készítsünk. Hányszor veszítettünk már csatákat, mégis itt
vagyunk, mert mindig volt maradék, aki felvállalta a
további életet.
Nagytiszteletű úr ismer bennünket, és gazdag
tapasztalata révén is a szívünkre helyezte, hogy Isten
kegyelme folytán ez a gyülekezet is maradék, akikre
szolgálat bizatott: készítsük a jövőt! Ahhoz, hogy az
ember minden körülmény között ember maradjon,
Istenre és szeretetre van szükség – mutassuk ezeket fel! –
, nem gyilkos indulatra, önzésre vagy épp képmutatásra.
Emlékezzünk az előttünk lévők jövőt építő
szolgálatára épp úgy, mint a mindenható Isten megtartó és
gondviselő jelenlétére. Lehet, sokan kidőltek e hajlékból,
de mi itt vagyunk, nekünk feladatunk van, és ebben az
Isten vezet előre. Ne féljünk, nem gyengült meg az Isten
megújító ereje, szeretete. Szava jelen van bárhová
kerüljünk, csak ismerjük fel a bennünket megszólító
dallamát, mert csak Krisztus által lehetünk boldogok és
eszközök az Isten kezében. Ha ezt felismerjük és
elfogadjuk, akkor nem akármilyen társaságba kerülünk,
hiszen a nagy erdélyi fejedelemmel együtt vallhatjuk: „Ha
az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Ámen
Az ünnepség az általános iskla diákjainak
műsorával és az ünnepi beszéddel a Kossuth-kertben
folytatódott, majd a koszorúzásokkal zárult. Minden
évben a város és a gyülekezet vezetői fejet hajtanak a
Kossuth szobor előtt, továbbá Veress Ferenc, korabeli sarkadi
református lelkipásztor, és fiai: Ferenc és Sándor
emléktáblája előtt a parókia falán, elhelyezve az emlékezés
és a tiszteletadás virágait.
„Volt itt mindig, aki bátran szólt,
mindig voltak nagyot álmodók,
a nincsből is várat építők,
az el nem csüggedők.
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Hány nagy gondolat és mennyi szív,
ami századok múltán is tenni hív;
most is új erőt ad és lelkesít,
hogy naggyá légy megint.
Bárcsak értenénk a múlt intő szavát,
az égre vésett jelzést, mit csak szívünk lát!
Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy
áldott itt e föld,
a hömpölygő folyók,
az erdők és mezők.
Ez az otthonunk itt kell élnünk,
múltunk és jövőnk,
minden hozzá fűz,
álma bennünk testet ölt.
Így lesz ez örökké.
Mennyi érzelem és szenvedély,
mely a téli fagyban is visszatér,
mindig új tavaszt vár és jót remél,
hogy fel ne add, hogy élj.
Nem a gyűlölet, a gyávaság,
csak a szeretet az, ami visz tovább,
hogy szebb napokban is mindig lásd
mások fájdalmát.
Bárcsak értenénk a múlt intő szavát,
az égre vésett jelzést, mit csak szívünk lát!
Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy
áldott itt e föld,
a hömpölygő folyók,
az erdők és mezők.
Ez az otthonunk itt kell élnünk,
múltunk és jövőnk, minden hozzá fűz,
álma bennünk testet ölt.
És ha gyermeked azt kérdezné:
miért vagy büszke rá,
hogy mért szebb e táj bárminél,
tanítsd meg neki holt költőink énekét,
hogy miért él bennünk a hűség
a síron túl is még!
Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy
áldott itt e föld,
a hömpölygő folyók,
az erdők és mezők.
Ez az otthonunk itt kell élnünk,
múltunk és jövőnk,
minden hozzá fűz,
álma bennünk testet ölt.
Jöhet ezer új barát,
sose keress új hazát.”
(Miklós Tibor: Ez az otthonunk)
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A Rieger orgonagyár történe
Magyarország orgonaállományának tetemes részét az
Angster orgonák mellett a Rieger hangszerek alkotják. Az
1870-es évektől egészen 1950-ig e két közismert gyárnak
volt a legnagyobb kapacitása. Bár Rieger nagyobb
nemzetközi hírnevet szerzett magának, Magyarországon
mégis az Angster volt a népszerűbb. Ennek oka csupán
az, hogy Angstert magyarnak vallották akkoriban.
A cég alapítója, Franz Rieger (1812−1885) mint
gépész-orgonaépítő telepedett le Jagerndorfban, hogy
orgonák készítésével foglalkozzon. Kiváló hangszerein a
billentyű borítások csontból készültek a félhangok pedig
ébenfából. Homlokzati sípjai magasan fényezett tiszta
ónból készített minőségi sípok voltak. Franz Rieger
összesen 32 orgonát készített, melyek többnyire nem
voltak nagyok: kétmanuálosak és 20 regiszter körüliek.
A későbbi időszakban két fiával: Ottóval
(1847−1905) és Gusztávval (1848−1905) dolgozott együtt.
Franz Rieger fiai az 1873-as világkiállításon szereplő
hangszerüket 1-es Opus jelzéssel látták el, s tulajdonképp
ezzel alapították meg orgonagyárukat „Gebrüder Rieger” ,
azaz „Rieger testvérek” cégjelzéssel. A Rieger cég első
orgonáját Magyarországon Bélabányára építette 1875-ben,
míg a másodikat 1876-ban Vértesbogláron. Ezek a
hangszerek ma is kiválóan működnek.
Az 1878-as párizsi világkiállítás hatalmas fejlődést
hozott a gyárnak. A cég ezt követően Európa-szerte
ismertté vált. Az üzem már 1879-ben új helyre költözött,
alapterülete az új épületekkel együtt 16.000 m2 lett. 1880ban Ferenc József a gyár érdemeiért „császári és udvari
szállító” címet adományozott a cégnek. Id. Rieger Ottó az
uralkodótól lovagkeresztet, a pápától pedig Szent Gergely
érdemrendet kapott. A gyár rohamos fejlődését bizonyítja,
hogy az első harminc évben 1073 orgona készült a
műhelyben. (Az Angster gyár első harminc évében csak
282 orgonát épített.) Nagyobb hárommanuálos orgonáik
is épültek ebben az időben, melyek ma is kiváló
hangszerek: 1895 - Budapest Belvárosi Főplébánia; 1895 Bp. Józsefvárosi Plébánia; 1900 - Bp. Kőbányai Szent
László templom; 1899 - Bp. Szilágyi Dezső téri
református templom.
Rengeteg szabadalmat engedélyeztettek az
építésben, nagyon sok technikai megoldás a gyárnak
köszönhető. Egyik ilyen nagy találmány a kombinált regiszter
volt. Lényege, hogy egy adott lábszámozású sípsort
többféle hangmagasságban használtak. A másik érdekes
szabadalmuk az ún. „automata pedál piano.” A szerkezet
kikapcsolja a leghangosabb regisztereket, amikor egy
halkabb összeállítású manuálra térünk át játszani. A
jagerndorfi központban kiváló minőségű anyagok kerültek
felhasználásra. A homlokzati sípok anyaga 1914-ig 7080%-os ónból készültek. A fasípok készítéséhez jó
minőségű pihent fát használtak. 1914. után a homlokzati
sípokat már helyenkét horganyból készítették az
anyagtakarékosság miatt, és a felületét ónnal vonták be.
Ifj. Rieger Ottó 1903-ban vette át a gyár vezetést.
Kiváló intonatőr volt, aki minden erejét az orgonái
művészi megszólalására fordította. Ettől az évtől kezdve
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jelenik meg a játszóasztalon Rieger Ottó neve. A rengeteg
magyarországi megrendelés miatt a cég már 1894-ben
leányvállalatot létesített Budapesten a Garay utcában. A
magyarországi cég vezetését 1895-ben Reichel Ferdinándra,
majd 1899-től Végh Károlyra, 1901-től pedig Gonda
Nándorra bízták. Jagerndorfi szerelők jöttek Budapestre,
hogy betanítsák a magyar szakmunkásokat a gyár
módszereire, fogásaira. 1907-ben az Angster gyár mellett,
ő is benevezett a pécsi világkiállításra. Egy 20 és egy 29
regiszteres orgonát állítottak ki, míg Angsterék csak egy
20 változatút. Angster a kiállítás állami aranyérmét, Rieger
pedig a kiállítás díszoklevelét nyerte el. A kiállított 22
regiszteres
orgona
ma
is
látható
a
tatai
plébániatemplomban. A Garay utcai telepet 1912-re
kinőtte az üzem, ezért ebben az évben Rákosfalvára
költözött egy új és korszerű telephelyre. Ezt a költözést
templomunk jegyzőkönyve is említi ugyanis Rieger 1912es válaszlevelében erre a költözésre hivatkozik, hogy a
megrendelt orgonát csak később tudja felállítani az üzem
költözése miatt. Ez a rákospalotai üzem a gyár
fennállásáig megmaradt.
A Rieger nevet 1945-ig tartották meg. Ezt
követően magánkézbe került és vezetője Glatter Götz lett.
A Rieger utódüzemet 1963-tól a Fővárosi Kézműves Vállalat
vette át, amely 1991-ig működött. 1991-ben a gyár ismét
magántulajdonba került Aquincum Orgonaépítő és
Hangszerész Kft. néven, mely üzem 2010-ben teljesen
bezárt anyagi okokból. Az itt megtalálható még eredeti
szerszámokat és gépeket elszállították a Németországban
még ma is működő Rieger-Kloss szakemberei muzeális
célokra. Az orgonagyár fennállása alatt összesen 3040
hangszert állított fel.
Péntek Gergely kántor

***

2017. május 19. Sarkad
A Szeretethíd olyan segítségnyújtó akció, mely
mindenkit vár, legyen akár korosodó, akár fiatal,
egyháztag vagy világi ember, egészséges vagy éppen
fogyatékkal élő testvérünk határon innen vagy
túlról. Célunk, hogy közösen tegyünk egymásért, a
helyi és gyülekezeti közösségeinkért és a teremtett
világért.
Isten segítségét kérjük ahhoz, hogy hidat
tudjunk építeni a generációk között, a
segítségnyújtók és rászorulók, világ és társadalom,
Isten és ember között.
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A kérdező hit
Néhány éve került a kezembe Oswald Chambers: Krisztus
mindenek felett című könyve, mely elmélkedéseket,
igemagyarázatokat tartalmaz az év minden napjára. A
könyv szerzője (1874−1917) skót baptista prédikátor,
tanító. Naponta olvastam, de rövid időn belül le is tettem,
szokatlan értelmezése, néhol pedig a logikája miatt.
Megállapításait kissé távolinak éreztem az eddigi
olvasmányaimhoz képest. A kidolgozottabb és
egyértelműbb megfogalmazásokhoz szoktam hozzá, s itt
épp az a motiváció hiányzott a számomra, amely a további
olvasására késztetett volna. Ám ennek az évnek az elején
ismét rászántam magam, hogy elővegyem, mert nem
akartam egy, már ismert írást többszörösen újra elkezdeni
olvasni. Célzottan arra irányítottam a figyelmemet, hogy
szeretném valóban megérteni a leírtakat, számolva azzal,
hogy ez több időt fog igénybe venni. Nagyon örülök,
hogy újra olvasom ezeket a napi elmélkedéseket, mert
olyan gondolatokkal találkozom, amelyek nem teljesen
újak, de értelmezésük most több gondolatot ébresztett
bennem, mint a korábbi olvasmányaim. Azt is
mondhatom, hogy bizonyos állításai kimozdítottak a
megszokott keretek közül, és úgy vélem, hogy ez nagyon
hasznos, mert felkavarja azt, amely a megszokás nyomán
eddig berögződött.
A teljesség igénye nélkül szeretnék a kedves
olvasóval néhány olyan megállapítást közölni, melyek
engem megérintettek, és reményeim szerint másokat is
elmélkedésre fog késztetni. A idézeteket úgy próbáltam
kiemelni a napi magyarázatok egészéből, hogy azok
önmagukban is érthetőek legyenek.
„Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol,
elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére.” (Róm 1,1) −
„Elhívásunk elsősorban nem arra irányul, hogy szentté
legyünk, hanem hogy az evangéliumot hirdessük. Isten
evangéliumának
maradandó
valóságként
kell
megvalósulnia. A valóság nem az emberi jóság vagy
szentség, sem nem a menny vagy a pokol: a megváltás a
valóság… Amíg szemünk a magunk tisztaságára tapad,
addig nem juthatunk közelebb a megváltás valóságához.
Sok keresztyén azért törik össze, mert inkább a magunk
fehérsége után vágyódunk, mint Isten után.”
„Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy
kereszteljek, hanem, hogy hirdessem az evangéliumot.” (1Kor 1,17)
– „Nem az a megbízatásunk, hogy üdvösségről és
megszentelődésről beszéljünk, hanem hogy magasztaljuk
Jézus Krisztust. Eltorzítjuk a valóságot, ha azt mondjuk:
Jézus Krisztus azért szenvedett, hogy belőlem szentet

faragjon.”

„Vessed az Úrra a te terhedet.” (Zsolt 55,23) −
„Különbséget kell tennünk helyes és helytelen
teherhordozás között. A bűnnek és kételynek a terhét
sohasem kellene hordoznunk, de vannak terhek,
amelyeket Isten helyezett ránk, amiket nem is
szándékozik levenni rólunk, azt szeretné, ha azokat Őreá
tennénk vissza.”
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„Megépítette ott Ábrahám az oltárt...és megkötözte az Ő
fiát, Izsákot.” (1Móz 22,9) – „Isten szemében mit sem ér,
ha meg akarunk halni érte. Azt akarja, hogy »élő
áldozattá« légy, hogy minden erődet odaadd neki, Jézus
Krisztus áldozata által megváltva és megszentelve.”
„Mindeneknek mindenné lettem, hogy mindenképpen
megtartsak némelyeket.” (1Kor 9,22) – „Amikor valaki azt
állítja, hogy neki egyedül Isten számára kell egyre
szentebb életet élni, az nem lehet hasznára
embertársainak. Az ilyen ember szobortalapzatra állítja
fel önmagát, távol a hétköznapi élet forgatagától.”
„...kiment, nem tudva hová megy.” (Zsid 11,8) − „A
hit egy személy ismeretében gyökerezik és sokszor a
legnagyobb csapdák egyike az az elképzelés, hogy Isten

egészen biztosan sikerre vezet.”

Ha ezeket a megállapításokat nem csak
önmagukban akarjuk megérteni, hanem összevetve olyan
részekkel, ahol ellenmondást érzünk, még nehezebb a
helyzet. Így például a Róma 1,1 (lásd fentebb)
értelmezése az 1Pt 1,15-ben valókkal: „Hanem amiképen
szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes
életetekben.” Ám épp ezek indíthatnak el bennünket azon
az úton, hogy alaposabban tanulmányozzuk a Szentírást.
Nem a kételkedésnek, de a kérdésfeltevésnek ott kell
lennie bennünk, amikor olvassuk a Bibliát, annak jobb,
alaposabb és helyesebb megértésért.

„Amennyiben a hit nem kész önmagáról alkotott
képzeteit megkérdőjelezni, úgy megszűnik kérdező hit lenni.
Az olyan hit azonban, amely már nem gondolkozik, hanem
csak a már egyszer átgondoltak igazságát szajkózza, egy idő
után hitelvesztetté válik. A hit, amely nem gondolkozik,
megszűnik önkritikus lenni. Saját képzeteinek kritikája
nélkül azonban a hit egy idő után már nem érti meg önmagát,
s az olyan hit, amely nem érti önmagát végül is sem Istent, sem
a környező világot nem fogja érteni.” (Eberhard Jüngelt, német
evangélikus teológust idézi: Füsti-Molnár Szilveszter, in:
Sárospataki Református Presbiteri Népfőiskola jegyzetanyaga,
2016/17. 3.o.)
Hasznos gondolkodást és áldást kívánok!
Péntek István

2017. április

Túrmezei Erzsébet:
Ámon, az ács
Két szálfát hoztak Ámon udvarára
és szólt a főpap: „Ámon, jól figyelj:
Kereszt legyen. Ne félj! Meglesz az ára.
Durva, nehéz… Ne faragj rajt' sokat.
Sürgős.” És Ámon munkához fogott.
Fejszecsapások hullottak a fára.
Akkor hajnalodott.
Felkelt az asszony is, a gyermek is.
„Édesapám, milyen két furcsa fa.
Mi lesz belőle?” „Eriggy Salomé,
ne is kérdezd!”– döbben föl az apa
Kis Salomé vidáman elszalad.
Milyen erős a nemrég béna láb!
De jó is volt Jézushoz vinni őt,
követve szívük halk sugallatát.
Csodálatos volt az a pillanat!
Ámon dolgozik. Készül a kereszt.
Nehéz a szíve. Ki is hordja majd?
Valami gyilkos, lator, lázadó
nyomorult emberteste függ le rajt.
Akárkié, annak nem hirdetett
bocsánatot szelíd Názáreti,
mint őneki.
A kis Salomé sírva jő megint:
„Édesapám, ne ácsold azt a fát,
valami úgy fáj a szívem körül.”
Ámon, az ács, verejtéket törül.
És két pribék cipeli már tova.
„Hová, emberek? Csak azt, hogy hova
kinek? Szóljatok! Két kérges kezem
keresztet, mást mindennap annyit ácsolt,
de soha semmit ilyen nehezen!”
„Eh, valami hamis próféta volt.
Jézus. Hiszen hallhattad a nevét.
Nem emlékszel rá?” „Jaj! emlékezem.”
„Ámon, vidd már a pénzt. Kell a kereszt.
Durva, nehéz. Éppen jó lesz neki.
Ha igazán Isten fia, ne félj,
majd leszáll róla a Názáreti.
Őrajta lesz, nem a te válladon.”
Ámon csak áll, csak áll, s két szót dadog

Belvárosi Harangszó

13. oldal
szünettelen: „Nem adom. Nem adom.”
„Megvettük, Ámon. Mi közünk veled?
Ácsolhatsz egyet önmagadnak is.
Ma az ács fia, holnap meg az ács.”
„Nem, nagyurak, kérlek, ma engemet.
Énrám sújtson le ostor, kalapács!
Ártatlan Ő. Annyit vétkeztem én.
A gyermekemet gyógyította meg!
Ha vért akartok, itt van az enyém!”
„Elég volt, Ámon. Vidd a pénzedet.”
Kavargó, lármás, gyülevész menet.
Látni akarnak, egymáson taposnak.
„Ni hogy' vérzik! Ni már megint verik!
Odanézzetek, már megint leroskad!”
Ki hederítne rá, hogy valaki
ott tördeli kezét a vad menetben:
„Nem az övé! Az enyém, az enyém!
Nekem adjátok! Az az én keresztem!”
Csak másnap reggel vetődik haza.
Semmit se szól, semmit se kérd az asszony.
A nagy kereszt ott állt a Golgotán
s ő fenn maradt, hogy álmatlan virrasszon,
és faggassa a kereszt titkait,
a nagy keresztét… hiszen az övé volt…
ő ácsolta… Virrasztott végtelen,
míg el nem kezdett pirkadni az égbolt.
Most hazajött. Az asszony is remeg.
Egymásra néznek; sír bennük a bánat.
Szívükbe hasít az a kacagó,
boldog gyermekhang. Szegény Salomé,
szegény, ó mit se sejt. „Édesapám,
álmomba' láttam ám édesapámat!
Ékes királyi széket faragott
két nagy-nagy fábul. S az Úr Jézus ráült.
Koronája volt. De egész olyan volt,
mint mikor meggyógyította a lábom.
Fényes angyalok álltak körülötte
és uralkodott az egész világon.
Édesapám, úgy-e gyönyörű álom?”
Ámon sötét szeme látóra tágul:
„Királyi széket… faragtam neki…
és uralkodik az egész világon?
Királyi szék lesz véres keresztfábul…
A te váltságod az Ő vére, Ámon.
Igen, kis Salomém, egyetlen lányom,
gyönyörű álmod volt: próféta-álom!”
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Presbiteri találkozó
2017. március 26-án került sor a Békési Református
Egyházmegye és a Tiszántúli Református Egyházkerület
közös rendezvényére Gyulán, mely a Coram Deo (Isten színe
előtt) kálvini jelmondat jegyében zajlott, és a „Hirdesd az
Igét” programsorozat részét képezte.
A nyitó áhítatot a Békési Református
Egyházmegye esperese, Katona Gyula végezte a Jelenések
7,1−7 alapján. Földi életünk az Isten színe előtt zajlik, de
ennek tudatosulnia kell bennünk. Némelyek hiszik ugyan,
hogy van valaki a magasságban, de nem akarnak hozzá
tartozni. A legtöbb ember nem is keresi azt Isten
jelenlétét. Némelyek vágyálmokat kergetnek, és azt
mondják, de jó lenne, ha így lenne, de a valóságban nem
akarnak így élni. Vannak, akik úgy fogják fel, hogy az Úr
ítélő bíró csupán, aki előtt félve és rettegve kell megállni, s
épp ezért nem vállalják, hogy megjelenjenek előtte. Isten
azonban azt üzeni nekünk, hogy Ő mindenkit szeret, azt
is, aki nem tartozik hozzá, hiszen felhozza napját
gonoszoknak és jóknak egyaránt.
A teremtés jogán mindnyájan Istenéi vagyunk, őt
szomjazzuk, őutána vágyakozunk, és Jézus az, aki
közvetíti nekünk az Atyát. 1. Megtisztulás a Bárány
vérében: Isten képes egyedül lezárni a múltat, és valami
egészen újat kezdeni. Ám ehhez oda kell vinni az egész
életünket őelé. 2. Vigasztalás: Isten a legkiábrándítóbb
helyzetekben is reménységet ad az embernek. 3. Dicsőítés:
erre nekünk van szükségünk, hogy egybecsendülhessen a
mi dicsőítésünk a mennyei karok énekével.
Az elcsendesedés után Baráth János, a szervező
egyházközség lelkipásztora köszöntötte az egybegyülteket,
majd pedig Tóth-Mihala Veronika a „Hirdesd az Igét”
program vezetője nyitotta meg a rendezvényt.
Dr. Fekete Károly püspök úr előadásában a Coram
Deo teológigi fogalomát világosította meg. Nem mindegy,
hogyan járulunk az Isten színe elé. Az istentiszteleten
jelenjen meg ismét a bűnvallás, amelyre Isten kegyelme a
válasz. Az Ő színe előtti jelenlétnek a tudata a refomátori
alapokhoz tartozik. Mindig az Isten színe előtt vagyunk,
aki mindenen uralkodik, aki mindent lát, még ha mi erre
nem is mindig gondolunk. Nem kerülhetjük el őt, és nem
bújhatunk el előle!
Ezek a reformátori gondolatok segíthetnek
minket a presbiterválasztásnál is, amelyhez közeledünk.
Értenünk és ismernünk kell a presbiter hitelességét, de
emberi voltát is. A presbitereknek a választás évében
tükörbe kell nézniük, és számot kell adniuk Istennek,
hogy mi az, amit tettek, mi az, amit elmulasztottak, és mi
az, amit máshogyan kellett volna, ami kimaradt a
szolgálatukból.
Christian Möller heidelbergi gyakorlati teológiai
professzor gondolatai alapján püspök úr kifejtette, hogy
mi határozza meg a mindenkori presbitert és
tevékenységét a gyülekezeten belül.
1. Átélés: a presbiter lássa, mitől szenved
gyülekezete. Ne csupán szemlélődő legyen, hanem érezze
át a problémát, és azt mondja ki. Fontos az őszinteség, a
gyülekezettel való ilyenfajta törődés.
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2. Valóságkeresés: a presbiter fogalmazza meg:
„hiszem, Jézus Krisztus egyháza ennél jóval több.” A
presbiter vallja, hogy Istennek minden lehetséges, ezért
nemcsak a problémát észleli, hanem bízik abban, hogy azt
meg is lehet oldani. Két egyházat lát maga előtt: a láthatót,
a megtapasztalhatót, továbbá a hitünk egyházát. E kettő
között ugyan feszültség van, de a presbiter épp abból
táplálkozik, hogy az egyház több, mint aminek látszik, és
ezt a valóságot keresi, és efelé viszi gyülekezetét.
3. Felfedezés: a presbiter tudja kimondani:
„Testvérek, felcsillan a szemem, mert ezt meg ezt látom a
gyülekezetünkben, és ez jó érzéssel tölt el.” Képes
rácsodálkozni arra a jóra, ami pozitív a gyülekezetben.
4. Elhatározás: a presbiter látja a hibákat, de látja a
pozitívumokat is, és így szól: „Én is szeretnék
hozzájárulni, hogy a problémákat megoldjuk, hogy előre
mozdítsam gyülekezetünk szekerét.” Meg kell keresni, mit
tud tenni az adott presbiter a maga munkájával, hogy
jobbá váljon a gyülekezeti élet.
Időnként ezeket a gondolatokat át kell
ismételnünk, hogy a felhalmozódott dühből elhatráozás
legyen! A panaszkodásból még nem lesz változás, és az
egymásra mutogatás helyett magunkba kell néznünk:
Uram, ébreszd egyházadat,
és kezdd rajtam.
Uram, építsd gyülekezetedet,
és kezdd velem.
Uram, békességed örömhírét
juttasd el mindenütt a földön,
és kezdd nálam.
Uram, gyújtsd meg szereteted tüzét
minden szívben,
és kezd bennem.
(ázsiai keresztyén ima)
A Magyarországi Református Egyházat úgy látja
püspök úr, mint egy sokáig beszorított közösséget, amely
már megszokta ezt, mint a bolhacirkuszban a bolhák.
Levették ugyan az üveget a bolhákról, de azok nem
ugranak nagyobbat, mint amit az üveg alatt tudtak, mert
nem látják, hogy már szabadok. Mi sem vettük észre, hogy
minden megváltozott. Nehezen tudunk kilépni a
megszokott keretek közül, pedig a világ alapjaiban
változott körülöttünk. Ha egy ilyen gyökeresen
megváltozott világban nem nyitjuk ki a kapuinkat, akkor
senki sem fogja ezt helyettünk megtenni. Ha nincs
aktivitás, ha nincs lendület, akkor csak azt a fogyást
konzerváljuk, mely eddig is jellemzett minket.
A gondolkodásmódunkon kell változtatni, és ez
elsősorban nem anyagi kérdés, hanem lelki. A változást és
változtatást, és az ehhez való isteni segítséget hinni kell!
Az egyház a legfontosabb az Isten szemében, mert ott
vannak azok, akik követni szeretnék őt, akik hisznek
benne, akik keresik az ő lényét. Ez az egyház nem Jézus
Krisztussal kezdődött, hanem már az Ószövetség is erről
beszél. A világ kezdetétől fogva, annak végéig Isten
magának egy gyülekezetet gyűjt egybe, ahol az övéi
vannak. Isten akarata, hogy így legyen, ezért maradhatott
fenn mindezidáig. Ennek az egyháznak azonban át kell
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szőnie életünk minden területét. A keresztyénségnek
életformává kell válnia!
Dr. Tóth János, a presbiteri szövetség területi
elnöke a presbiter Isten előtti felelősségéről beszélt Kálvin
etikájának tükrében. Ez a jubileumi év hálaadással,
ugyanakkor önkritikával is töltsön el bennünket. Ennek
fényében kell felelősen felkészülnünk a presbiteri
tisztújításra. Kálvinnál ugyan nincs rendszerbe foglalva az
etika, mert ő az adott helyzetben lévő megfelelő
cselekvést tekintette az etika alapjának, és mivel rengeteg
ilyen helyzet van, ezt nem lehet mind leírni. A közösségi
etika lényege a szó és a tett összhangja. Életünknek Krisztusban
kell gyökereznie, és rá figyelve kell cselekednünk, ezért
etikája krisztocentrikus, és cselekvést követel, ugyanakkor
predestinációs, visszaigazoló etika is.
A
presbiter
ismerje
ezt
az
etikai
gondolkodásmódot, magára nézve fogadja el kötelező
érvényűnek, és aktívan gyakorolja a hétköznapokban.
Ehhez ismernie kell a Szentírást, legyen Krisztus és
Szentlélek központú lelkisége, ugyanakkor határozott és
felelős magatartása is, melynek szociáletikai vonatkozásai
is vannak. Ezek együtt mutassák fel a presbiter etikus
életfolytatását, amely akár mintává is válhat mások
számára.
A konferencia második részében presbiterek
tettek bizonyságot hitükről, életükről, munkájukról az
egyházon, a gyülekezeten belül és kívül, majd a lelkészek
vezetésével csoportos beszélgetések következtek. Olyan
kérdésekre kerestük a választ, hogy ki, mikor ismerkedett
meg az egyházzal, és ki tanította meg a hit alapismereteit?
A kiscsoportokban megnyiltak a jelenlévő egyháztagok, és
sok személyes élmény, emlék jött elő, amely érzelmeket
váltott ki bennünk. Ezekkel a felemelő pillanatokkal, és
szeretetvendégséggel ért véget a nap, és ugyan már
sötétben, de sok élménnyel gazdagon térhettünk haza.
Koncz Zsolt lp.

Generációk találkozója
2017. április 2-án, egy verőfényes nap délutánján került
megrendezésre a Békési Református Egyházmegye és a
Tiszántúli
Református
Egyházkerület
közös
szervezésében a Generációk találkozója Békésen, a
„Hirdesd
az
Igét” programsorozat
következő
állomásaként.
Katona Gyula esperes úr a Józsué 24,1−24 alapján
hirdette Isten igéjét. Kifejtette, hogy egy közösségen belül
minekinek feladata van, ezért Józsué szavai is, nemcsak
egyetlen réteghez, hanem mindenkihez szóltak. Egy
küzdelmes időszak végén, amikor már sok mindent
megélt a nép, Józsué is megöregedett, Sikemben
országgyűlést hív össze. Itt mondja el búcsúbeszédeként
mindazt, amit fontosnak tart az elkövetkezőkre nézve:
mindig Istenre mutat, sohasem önmagára. Fejet hajt az
Isten előtt, és hálaadással emlékezik a megtett útra.
Időről időre nekünk is szükségünk van arra, hogy
megálljunk Isten előtt. Ám nem mindegy, ezt hogyan
tesszük. S jóllehet az ígéret beteljesedéséig Izráel népének
hosszú utat kellett még megtenni, a mögöttünk lévő 500
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év sem kis idő. A békési reformáció Ozorai Imrével
kezdődött az 1530-as években, majd jött Szegedi Kis István,
aki olyan alapot rakott le, mely által a békésiek ma is
elmondhatják, amit egykor Izráel népe, „bizony ő a mi
Istenünk.” Reményteljes tehát meglátni az Isten megőrző
kegyelmét. Ezzel a látással lehet családot alapítani,
gyülekezetet építeni. Ne szégyelljük megvallani, és ne
felejtsük el számításba venni Istent és az ő segítségét.
Az áhítat után Tóth-Mihala Veronika lelkipásztor, a
programsorozat vezetője köszöntötte az egybegyűlteket.
Jézus példaként mutatta meg a kisgyermekeket a
tanítványok számára, hogy ilyeneké az Isten országa. A
reformáció egyfajta visszavágyakozás a keresztyénség
gyermekkorához, hogy rátaláljon újra az Isten országára.
Ez a vágyakozás bennünk is ott él, amikor lessük a
templomajtót, mikor jön be rajta az új generáció, a
gyermekek és fiatalok.
A köszöntések után Dr. Fekete Károly püspök úr
előadása következett, mely Az egyháztörténelem közelmúltja és
közeljövője az Isten színe előtt címet viselte, vallomásszerű
előadásmódban. A közelmúltat sokféleképp lehet
megítélni, de van egy sajátos szempont, az Istené, amely
meghatározza a keresztyén ember látását. A közelmúlt a
19. század végén indult, ekkor élte a Magyar Református
Egyház a virágkorát. 1880−1948-ig tartott ez az aranykor,
amelyet püspök úr a „szereposztás” korának nevezett.
Ebben az időben a társadalom különböző rétegeit tudta
elérni az egyház. Jelen volt a közéletben, és az egyházon
belül is sokfajta szervezet, kisebb és nagyobb közösség
alakult. Jelen volt valamennyi generáció, hiszen a
szerteágazó iskolai hálózat természetessé tette az
egyházba való belenevelődést.
1948-ban azonban minden megváltozott. Ez a
„szerepfosztás” kora. 1970-es évekig tartott ez az időszak.
Az egyháztól gyakorlatilag mindent elvettek, az iskoláktól,
a missziós és diakóniai szervezetekig, intézményekig,
bezsugorítva a templomok falai közé. A megfélemlítések
és a már említett elvételek miatt az iskolás korosztályt
többé nem tudta az egyház elérni. Ezt a nehéz örökséget,
a közelmúlt e sötét foltját mind a mai napig a
zsigereinkben hordozzuk, s bizony nem igazán tudunk
felszabadulni alóla.
Az 1980−89-ig terjedő időszakot egyfajta
„szerepkényszer” illetve „kényszerszerep” jellemezte. A lazuló,
puhuló diktatúra beengedte azt a szabad szellemiséget,
melynek nem tudott gátat szabni. Előbb az alkoholizmus,
majd a drogok jelentek meg erőteljes mértékben, főként a
fiatalok körében, s ekkor maga az állam kérte fel az
egyházat, hogy segítsen. Ám csak e szűk
keresztmetszetben tudott bármit is tenni. A devianciákat
kellett orvosolnia, de sok esetben ez már csak tüneti
kezelés volt. Az egyház egyre nagyobb teret nyert az
ifjúsági munkában, és már legális ifjúsági és
gyemekkonferenciákat is lehetett tartani.
A rendszerváltással egy „új szereposztás” vette
kezdetét. A jelszó az volt, melyet akkor sokan
megfogalmaztak: „Mindent vissza!” Valamiféle váltásra
vártunk, ám a nagy lendület alábbhagyott, a nagy változás
megtorpant, és a nagy váradalomból nem igazán lett az,
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amit szerettünk volna. Ez pedig újabb feszültségeket szült,
és szül mind a mai napig.
Mi a jelen? A jelent nekünk kell alakítani! A
múlton már nem tudunk változtatni, de tanulhatunk
abból. Átgondoltabb „szerepvállalás” felé kell
törekednünk, a „szereptévesztés” veszélyét figyelembe
véve. Át kell gondolni mindazt, amiben vagyunk, s be kell
látni, hogy a régi keretek szétmállottak, de az újak még
nem szilárdultak meg. Át kell örökíteni azt, ami még
megvan, míg végképp el nem vész, mert ha ezt nem
tesszük meg, akkor a missziói parancsot nem töltjük be.
Előadónk tisztában van azzal, hogy ez a jelen
nem olyan egyszerű. Mai világunk jellenzői:
- konzum-társadalomban élünk, ahol az egyházra azt a
szerepet akarják rákényszeríteni, hogy fogyasztói,
szolgáltatói szemlélettel éljen és tevékenykedjen. Ha nem
szeretnénk csak szolgáltatást végzők lenni, akkor
táplálóbb egyházi, gyülekezeti életet kell kínálni. Ne
legyünk eldobható, egyszer használatos egyház.
- információs társadalomban is élünk, ahol az a kérdés, hogy
mennyi hitelssége van az egyháznak? Mi hallatszik, látszik
ki a közegünkből? A kétes értékű hírek és szlogenek
világában a hiteles istentisztelet és gyülekezeti élet vonzó
lehet az emberek számára.
- szekularizált társadalom is jellemzi korunkat, ahol nagy
kérdés, hogyan hozzuk vissza ebbe a világba a kiszorított
szentséget? Az egyházi életnek és az istentiszteletnek úgy
kell megjelenni, mint útkészítésnek az Istenhez.
- kommunikációs társadalomban is élünk, ahol már nem
tartható az a fajta monológikus egyházi élet, amely eddig
jellemzett minket. A világ a párbeszédekről szól, s így az
egyház és a gyülekezeti élet igazi jellemzőjét kell újra
felismernünk: dialógust Istennel és egymással.
- élménytársadalom is a miénk, ahol a száraz, kiégett,
élménymentes egyház mellett elmennek az emberek.
Ahhoz, hogy ez változzon, a Szentlélek erőterére van
szükségünk, amely páratlan atmoszférát ad.
A közeljövő feladata az önvizságlat tartása. Rá
kell találnunk a belső lelki egységre, közelebb kell
egymáshoz mennünk, önazonosságunkat újra meg
keresnünk kell, ezt tanulnunk kell és tovább is kell
tudnunk adni. A külső tényezők változása csak lehetőség a
belső megújulásra, amelyben nagyobb lesz a motivációs
erőtér, az igehirdetés közelebb kerül az emberekhez, ahol
dialógus lesz, és dinamikus ünneplés, feldatvállaló alkotó
jelenlét, s ahol azt tudja megfogalmazni a mai ember
magában, hogy oda tartozom, ahová megéri elmenni.
Ilyen egyházat lát maga előtt a tiszántúli püspök, de ez,
csak közösen, együtt valósulhat meg Isten kegyelméből.
Marti Mikós lelkipásztor a Békéscsabai
Református Gyülekezetet mutatta be az egybegyűlteknek.
Az egyházközség olyan városban él, ahol a lakosság
kétharmada hitetlen. Jó nagy missziós terület ez! A
gyülekezet a 20. század elején született, 1912-ben lett
temploma és parókiája is, majd 1978-ban új gyülekezeti
termet avathattak. A gyülekezetre a nyitottság, az
áldozatkészség, az átlagosnál jobb helyzet jellemző.
Heterogén a sokféle kényszerből, vagy szándékosan
betelepült lakosságból fakadóan. Az egyházközség
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különböző közösségekből építkezik. Van gyülekezeti
csendesheti csoport, énekkar, konfi plusszos ifjúság,
filmklubosok, és dikaóniai csoport is. Kihívásaik:
megmaradjanak a gyülekezetbe érkezők, hitre segítés a
gyülekezetben élők számára, fiatalok bevonása, hitoktatás,
idősek és rászorulók segítése, szórványhelyzet, a hiányzó
rétegek behívása, és az informatikai társadalommal való
lépéstartás. Küldetésük: Isten Lelkének vezetése alatt élni,
hitelesnek maradni, az utakat és az eszközöket jól
megválasztani, látszani és világítani azon a helyen, ahol
élnek.
A bizonyságtévők hat különböző korcsoporthoz
tartoztak: vallottak a személyes egyháztörténetükről,
eddigi egyházban, adott gyülekezetben eltöltött életükről.
A békési ifjúság feldolgozta és bemutatta Gulyás
Lajos levéli lelkipásztor mártíriumát. Az előadás megrázó
és felkavaró volt. Annyira a hatása alá került mindenki,
hogy a kiscsoportos beszélgetésre már nem is került sor,
hiszen a kevesebb most jóval többé vált.
Zárásképp szeretetvendégségen vehettünk részt,
ahol tovább beszélgethettünk a délután eseményeiről.
Koncz Zsolt lp.

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre
eldöntötte szívében, ne kedvetlenül
vagy kényszerűségből, mert
a jókedvű adakozót szereti az Isten.”
(2Korinthus 9,7)
Kedves Testvéreink!
A Magyarországi Református Egyházban mindenki
egyháztagnak számít, akit a református egyház
szertartása szerint megkereszteltek, valamint az a
nagykorú keresztyén, aki magát reformátusnak vallja.
Az egyháztagság ténylegesen akkor valósul meg,
amikor valaki valamely konkrét gyülekezethez
(egyházközséghez) csatlakozik, és annak tagjává lesz.
Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek,
konfirmációi
fogadalmat
tett,
a
gyülekezet
istentiszteletein és az úrvacsorai közösségben részt
vesz, és gyülekezete fenntartásához hozzájárul. Az
ilyen gyülekezeti tagnak nagykorúsága elérésétől
kezdődően választó joga van és választható az egyházi
vagy gyülekezeti választások alkalmával.
A anyagyülekezetek önfenntartóak, sem az
államtól sem a közegyháztól nem kapnak pénzt a
működésükhöz.
Az
egyházfenntartói
járulék
befizetésével, adományozással és a templomi perselyes
adakozással
járulhatunk
hozzá
gyülekezetünk
fenntartásához.
Presbitériumunk az évi egyházfenntartás
összegét havi 1000 Ft-ban, éves szinten 12.000 Ft
összegben határozta meg. Ez az összeg ajánlás, hiszen
mindenkinek szíve és lehetősége szerint kell eldöntenie,
mennyit áldoz gyülekezete működésére.
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Sarkad-Belvárosi Református
Egyházközség Nőszövetsége
Az egyházközségi nőszövetségek olyan kincsek,
melyek olykor észrevétlenül, de mindig kitartóan és
pazarlóan
hintik
segítőkészségüket,
kétkezi
adományaikat, imádságos és szolgáló jelenlétüket,
szervező készségüket és képességüket a gyülekezet, az
adott település, sőt határokon és kontinenseken átívelő
segítségreszoruló felebarátaink javára.
A Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség
Nőszövetsége 1996-ban alakult mintegy 15 alapító
taggal. Sokan elmentek már a minden élők útján, de a
taglétszám megmaradt, hiszen mindig voltak és vannak
újonnan
csatlakozók.
A
gyülekezet
egykori
lelkipásztora, dr. Sarkadi Nagy Pál: Bibliai arcképek c.
könyve nyomán az asszonytestvérek felvették a „Lídia”
nevet, hogy e példaértékű bibliai személyhez hasonlóan
legyenek segítségére embertársainknak a szűkebb és
tágabb környezetükben. Az elmúlt 20 év alatt
megéltünk mélységeket és magasságokat, jót és rosszat,
próbákat és örömteli időket egyaránt, de épp az idő
bizonyítja, hogy szükséges és érdemes a női lelkek
erejével és finomhangoltságával élni.
Havonta tartunk nőszövetségi gyűléseket,
melyekről
jegyzőkönyvet
vezetünk,
hogy
tevékenységünk az utókor számára dokumentált legyen.
Valamennyi
alkalmunk
Isten
igéjével
és
imaközösséggel kezdődik. Fontosnak tartjuk, hogy
mindig elcsöndesedjünk Urunk előtt, hiszen csak az Ő
útmutatásával tudunk magunk is fejlődni, illetve segítő
és támogató jobbot nyújtani rászoruló testvéreinknek.
A nőszövetség kezdettől fogva bekapcsolódott
az egyházközség mindennapi életébe. A gyülekezet
területét felosztották, így segítve a presbitereket az
egyházfenntartói járulék beszedésében, illetve a
beteglátogatás megszervezését. A helyi rászorulókat
nem csak adományokkal (ruházat, játék, tartós
élelmiszer) segítették, hanem az egyik nőtestvér
javaslatára hetente egy alkalommal meleg ételt vittek
egy-egy családnak. Rendszeresen készítettek száraz
tésztát, illetve kézimunkáztak: könyvjelzőket és
bibliatartókat varrtak.
A
gyülekezeti
szeretetvendégségek
megszervezését a nőszövetségi tagok koordinálják. Sok
éve hűségesen és odaadóan vállalják ezt a szolgálatot,
melynek eredménye a gyönyörűen terített és házi
süteményekben gazdag asztalok sora, ahol jóízű
beszélgetések folyhatnak. Ezek az alkalmak
találkozásokká váltak és válnak, ahová jó eljönni, és
mindig érdemes visszatérni.
Nőszövetségünk megalakulása óta figyelemmel
kíséri a Kárpát-medencében és a világban nehéz
helyzetben lévő felebarátait. 1997-ben nőszövetségünk
is meghallotta nagytiszteletű Dobos Károly felhívását a
leprabetegek megsegítésére. Éveken át kötötték a fáslit,
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és a lepedőkkel együtt rendszeresen postászták a
Lepramisszió részére. Egy alkalommal pedig igen
jelentős készpénzadományt is küldtek gyógyszerek
vásárlására. A 2001-es nagy tiszai árvízkor a beérkezett
adományokat a nőszövetségi tagok osztályozták és
katalogizálták, megkönnyítve ezáltal az elosztás
folyamatát a kárpátaljai Visken.
A helyi szolgálat mellett a nőszövetség részt
vesz az országos és a kerületi rendezvényeken, kivált az
évenkénti konferencián, a Debreceni Nagytemplomban.
Több közös kirándulás is elmélyítette az összetartozás
érzését (Szarvas, Nagyszalonta, Geszt, Gödöllő).
A helyi ökumenikus kapcsolatok ápolását is
szívén
viseli
nőszövetségünk. Kezdetben az
ökumenikus istentiszteletek tartását, majd a március
eleji Ökumenikus Világimanapok megrendezését. Ezek
az alkalmak rendszeressé váltak a város keresztyén
felekezetei között.
Nőszövetségünk
megalakulása
óta
az
önkéntesség megjelenítője gyülekezetünkben. Az
önkéntesség
népszerűsítésének
érdekében
bekapcsolódtunk a Szeretethíd programsorozatba, mely
minden év májusában felpezsdíti a gyülekezeti tagok
segítségnyújtó
kedvét,
melynek
eredményei
meglátszanak az egyházközség és a fenntartásában
működő intézmények életében.
A Reformáció 500. és a Tisztántúli Református
Egyházkerület megalakulásának 450. évfordulója előtt
tisztelegve a nőszövetségi üléseken megismerkedünk a
reformáció nagy női alakjaival: a reformátorok
feleségeivel, női reformátorokkal, továbbá olyan nemes
hölgyekkel, akik támogatták és hatalmukkal
védelmezték az evangéliumi megújulás terjedését.
A kettős jubileum tiszteletére nőszövetségi
asszonytestvérünk, aki keramikus megformálta a
dátumokat, illetve Kálvin János jelmondatát: Soli Deo
Gloria – Egyedül Istené a dicsőség! a gyülekezeti
termünk falára, hogy így is hirdessük: magyar
reformátusokként élünk és szolgálunk.
Közöttünk még élnek olyan asszonytestvérek,
akik ott lehettek a kezdeteknél, és ma is aktívan részt
vesztnek a nőszövetség munkájában. Ők állítanak elénk
példát az Istenbe vetett hitükkel és szolgálni
akarásukkal, de most rajtunk a sor, - ez a mi
felelősségünk - hogy az elkövetkező 20 évben is
megmaradjon e Nőszövetség a Sarkad-Belvárosi
Református Gyülekezetben. Hálát adunk a közösen
megtett útért, a megtapasztalt kegyelemért, azért hogy
az odaszánt életek valóban gyümölcstermőek lehettek
az Isten dicsőségére és felebarátaink javára.
Koncz-Vágási Katalin lp.,
a nőszövetség elnöke
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Gyerekoldal
Péter, Jézus egyik tanítványa három éven keresztül volt hűséges követője Mesterének. Még Jézus elfogatásakor is bátran
viselkedett, de Jézus akkor figyelmeztette, hogy még azon az éjszakán meg fogja tagadn:. „Mielőtt a kakas megszólal,
háromszor tagadsz meg engem.” Péter azonban ezt nem akarta elhinni. Jézus szavai hamarosan beteljesedtek, mert Pétertől
hárman is megkérdezték, hogy Jézus tanítványa-e, ő azonban még azt is tagadta, hogy ismeri őt. Ekkor megszólalt a kakas, és
Péter nagyon elszomorodott.
Jézus azonban megbocsátott neki! Feltámadása után, a Genezáret-tó partján háromszor is megkérdezte Pétert:
„Szeretsz engem?” A háromszori tagadásra Jézus háromszorosan válaszolt: „Legeltesd az én bárányaimat!” Nemcsak
megbocsátott neki, hanem feladatot is adott számára: beszéljen az embereknek Isten szeretetéről.
Néha nekünk is nehéz Jézushoz ragaszkodni, vagy beszélni róla. Főleg olyan emberek előtt, akik nem szeretik őt.
Talán ki is csúfoltak már titeket a hitetek miatt. Péter története arra biztat, hogy Jézusnál mindenre van bocsánat. A
református templomok tetején legtöbbször csillag van, amely a betlehemi csillagra utal, némelyiken viszont kakas, épp e
történet miatt. Amikor istentisztelet előtt, meghalljuk a harangszót, jusson az eszünkbe, hogy Isten bennünket háromszor hív
általa.

Tudtad-e?
A locsolkodás magyar húsvéti hagyomány: húsvéthétfőn hajnaltól
kezdve a fiúk vízzel, vagy csak illatos kölnivel locsolják meg az
ismerős lányokat. Régen vízbevető, vízbehányó hétfőnek is
nevezték, ugyanis nagyszüleink korában egy vödörnyi vízzel
locsoltak, vagy az itatóvályúba dobták a lányokat, akik mégis a
legszebb ruhájukat öltötték magukra. Napjainkban a
locsolkodásnak már a finomabb formája az elterjedt: illatos kölni
vízzel és egy szép vers elmondásával kell kiérdemelni a jutalmul
kapott festett hímes tojást.
A vízzel való meghintés azonban a keresztség jelére és
tartalmára utal. A szokás arra a legendára is visszavezethető,
amely szerint locsolással akarták elhallgattatni a Jézus
feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat, illetve vízzel

öntötték le a Jézus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vivő
asszonyokat.

Tanulj meg egy szép régi locsolóverset!
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.
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Virágvasárnapi hangverseny
„Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felsőruhájukat,
ő pedig felült rá. Sokan felsőruhájukat terítették az útra, mások a
mezőn vágott lombos ágakat;9az előtte haladók és az őt követők
pedig ezt kiáltották: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében!
Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa! Hozsánna a
magasságban!”(Márk 11,7−10)
Hozsánna. Ez az örömújjongásként ismert szó,
amely Jézust ünnepli, tulajdonképp egy nagyon rövid
imádság, melynek eredeti jelentése: „ó segíts, ments meg.” A
legtökéletesebben fejezi ki azt, amit az embernek éreznie
kell, ha Jézust keresi, ha Őt akarja követni, ha hozzá akar
tartozni. A hozsánna tehát egyszerre könyörgés, és
egyszerre boldog felkiáltás afelé, aki megment, aki megvált,
aki megszabadít, aki jött az Úrnak nevében, akié minden
dícséret mennyen és földön. Virágvasárnap kiáltsuk mi is
Jézus felé e szót, de már úgy, hogy tudjuk: Ő a Megváltó, az
igaz Messiás, aki azért jött, hogy minket megmentsen.
Azok a darabok, amelyek a hangversenyen
elhangzottak, kivált azért, mert trombitán, kürtön és
orgonán szólaltak meg, annak az ünnepélyes felismerésnek
adtak zenei aláfestést, hogy a király megérkezett. Az életünk
igazi, és egyetlen királya, aki egy egészen más életet képviel,
hiszen az ő országa öröm, megbocsátás, igazi bolsgoság, és
örök fényesség. Ez az ország, ez az egészen másféle világ
közeledett felénk az ünnepi órán, és ennek a boldog
felismerését kívánta elérni ez a hangverseny. Együtt
ünnpeltünk, és fogadtuk életünk királyát, hiszen a
zenehallgatás közben felemelkedett a szívünk a földi
homályból, és örömmel kiálthattuk mi is: Hozsánna! Áldott,
aki jön az Úrnak nevében! Ámen
2017-ben
már
negyedik
alkalommal
gyülekezhettünk egybe virágvasárnapot köszöntve. Ünnepi
hangversenyünkön a Gyulai Erkel Ferenc Művészeti Iskola és a
Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium növendékeit
és tanárait köszönthettük.
Péntek Gergely orgonista-kántorunk két gyönyőrű
orgonadarabbal keretezte a hangversenyt.
Cezar Franck francia zeneszerző, orgonaművész a
romantikus zene kiválósága. Orgonistaként az improvizáció
mesterének tartjuk, 12 nagy orgonaműve okán, közvetlenül
J. S. Bach után. Munkái az évszázad legszebb francia
orgonaművei, melyekkel megteremtette a francia
szimfonikus orgonastílus alapjait.
Zenéjéhez a kulcs emberi természetében
keresendő. Hangulatai mély és komoly vallásos érzelmeket
sugároznak. Franck nagy hatása személyiségében
keresendő: a humánum, az egyszerűség, a vallásos érzelem
és a szorgalom embere volt. Kántorunk kedves
zeneszerzőjétől a C’hant de la cruise című darabot
hallgathattuk meg.
Henry Purcell angol barokk zeneszerző. Az olasz és
francia stilisztikai elemeknek a szigetországi zenei
hagyományba való beolvasztásával teremtette meg a
jellegzetesen angol hangzású barokk zenét. Szolgált a
Wensminsteri apátság orgonistájaként, és királyi orgonistazeneszerzőként is, de számtalan színházi darab zenéjét is ő

20. oldal

komponálta. Mindössze 30 évesen ment el a minden élők
útján. Az egyik legismertebb, legtöbbet játszott trombitára
írt darbját: a Trombitaszó-duó fanfárt hallgathattuk meg
trombitán Breznyán-Tokai György és Cséffán László
előadásában.
Felkészítő
tanáruk:
Czirok
Mihály
trombitaművész.
Kocsár Miklós 1933 decemberében született
Debrecenben. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett,
Kossuth-díjas és kétszeres Erkel Ferenc-díjas magyar
zeneszerző, érdemes művész. Zenei tanulmányait
szülővárosában kezdte, a Debreceni Konzervatóriumban
Szabó Emil tanítványaként, majd 1954 és 1959 között a
budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanult
Farkas Ferenc irányításával.
Kocsár Miklós életműve szorosan kötődik a
költészethez, így fontos szerepet töltenek be a vokális
művek, kórusművek, dalok, kantáták, oratóriumok,
amelyeket többnyire magyar költők verseire írt. Zeneszerzői
munkássága a kamarazenéből, elsősorban a fúvós zenéből
indult. Már fiatalon megfigyelhető műveiben a tonális
zenétől való bizonyos fokú elszakadás, és ezzel együtt a
szigorú
formai
arányokhoz
való
ragaszkodás.
Kompozícióira a gondos kidolgozottság, és a mívesség
jellemző. A Saltus Hungaricus című darabot trombitán
előadta Cséffán László.
Olaf Krumpfer a kortárs német harsonaművészet
egyik legkiválóbb képviselője. Tizenhárom évesen debütált
szólistaként édesapja tanítványaként. Zenei képzettségét
egyfelől a berlini Hanns Eisler Zeneművészeti Főiskolán
szerezte, később pedig a neves Johann Doms tanítványa
lett. Számos nemzetközi díjat megnyert, és a legkiválóbb
karmesterekkel dolgozhatott együtt. Jelenleg a neves drezdai
Carl Maria von Weber Zeneművészeti Főiskola meghívott
professzora. A Téma és variációk egy Philip Emanuel Bach
témára című darabot trombitán előadta Breznyán-Tokai
György.
Georg Philip Telemann német barokk zeneszerző.
Kifejezett zenei oktatásban nem részesült, de részben
önképzéssel, részben tanári támogatással tízéves korára
billentyűs hangszereken, hegedűn, furulyán és citerán is jól
játszott, sőt 12 éves korában már megírta első operáját is.
Telemann korának legnépszerűbb zeneszerzője, de halála
után a neve gyorsan feledésbe merült.
Igen termékeny komponista, aki mintegy
háromezer művet alkotott, életműve a zenei műfajok szinte
minden területét felöleli. Műveinek száma meghaladja Bach
és Händel műveinek számát együttvéve. „Ez a hihetetlen
produktivitás azonban előkelő, könnyed és derűs szellemmel párosul,
amely sohasem keresi a túlméretezett arányokat; … s jóformán
minden formában és nyelvben otthon tud lenni.” (Szabolcsi Bence –
Tóth Aladár: Zenei lexikon III. (O–Z)., Bp., Zeneműkiadó. 1965)
Telemann kellemes, nagyvilági életet élő, udvarias
ember volt, aki szinte mindegyik kollégájával baráti viszonyt
ápolt. Az F-dúr szonátát, Puskás Dániel előadásában
hallhattuk trombitán. Felkészítő tanára Döge Csaba.
Franz Schubert osztrák zeneszerző. Bár nagyon
fiatalon halt meg, több mint hatszáz romantikus dalt, több
szimfóniát, szonátát, vonósnégyest, operát és egyéb darabot
írt. A dallamok és a líricizmus iránti természetes
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érzékenységével a 19. század legtehetségesebb zeneszerzői
közé tartozik. Élete során nem volt kimondottan elismert,
de 31 éves korában bekövetkezett haláláig több mint 100
műve már megjelent nyomtatásban. Nem tudott állandó
megélhetést biztosítani magának, leginkább barátai
támogatták, illetve apja alkalmazásában állt. Őt tartjuk a
bécsi klasszicizmus utolsó mesterének, illetve az első
romantikus zeneszerzőnek. Az egyik legismertebb művét, a
Szerenádot hallgathattuk meg Puskás Sándor kürtművészzenetanár előadásában.
Alessandro Stradella olasz barokk zeneszerző, a
concerto grosso formájának első alkalmazója. Hangszeres
művei mellett hat teljes estés operát is komponált, amelyek
szintén nagy hatást váltottak ki a maguk korában. Az
operák mellett több mint száz kantátát is papírra vetett.
Ezekben fontos szerepet játszanak a népies elemek.
A kor kedvelt műfaja volt az ária. Stradella egyik
legismertebb áriáját a Pieta Signore című darabot, Ayyaz
Aaron énekelte eredeti nyelven: olaszul. A magyar fordítás így
szól: „Irgalmazz, Istenem, ó halld a szómat, felséges Úr! Sok súlyos
vétkem keggyel nézd, trónodnál térdem lásd, porba hull. Esdeklek
Hozzád, fordítsad orcád, újból felém, szent égi lény. Add, hogy ne érje
kárhozat éje megtévedt lelkem, add, hogy megleljem az ég üdvét.
Irgalmas Isten, add, hogy a lelkem égbe jusson el. Ó, engedd hinnem,
hogy fájó szívem ott nyugtot lel. Ha bűnöm terhét rólam elvennéd,
akkor békém én visszanyerném, ó hallgass rám, Isten Atyám.”
Felkészítő tanára Tokai Ágnes énekművész.
Johann Adolf Hasse 18. századi német barokk
zeneszerző, az olasz opera egyik legjelentősebb képviselője
német nyelvterületen. Apja orgonista és iskolaigazgató volt,
aki fiát is tanította. Johann énekesként kezdte a pályáját, de
a komponáláshoz is hamar kedvet kapott: 1721-ben
mutatták be első operáját, majd olasz tanulmányútra indult,
hogy szélesítse ismereteit, és hamarosan korának egyik
legünnepeltebb színpadi szerzője lett Itáliában.
1731-ben visszatért Drezdába, ahol kinevezték az
opera vezérigazgatójává. Itt Cleofide című darabjával
mutatkozott be, és aratott óriási sikert. A bemutató kapcsán
több német zeneszerzővel is találkozott, többek közütt
Johann Sebastian Bachhal. A következő évtizedekben sorra
látogatta Európa operaéletének központjait: Bécs, London,
Drezda, végül Velencében telepedett le, és itt élt a haláláig.
Hasse összesen 56 operát komponált, illetve 40
darabhoz írt betétáriákat. Életművének további jelentős
darabjai az oratóriumok, melyeket a drezdai udvar vagy
Velence számára írt. Élete vége felé főleg egyházzenei
kompozíciókat alkotott. A késő barokk zenéből indult, de
utolsó művei már a klasszicizmus jegyeit is magukon
hordozzák. A Bourrée című darabot Puskás Dánieltől
hallhattuk trombitán.
Georg Friedrich Händel német származású barokk
zeneszerző, hangszeres előadó. Mivel élete nagy részét
Angliában töltötte, az angolok nemzeti zeneszerzőjüknek
tartják. Nagy hatással volt a bécsi klasszikusokra,
nevezetesen Haydnra, Mozartra és Beethovenre. Händelt
édesapja jogásznak szánta, de ő már a kezdetektől fogva
zenész akart lenni. A szász-weissenfelsi herceg egy
alkalommal hallotta orgonálni a gyermeket, és ez eldöntötte
a sorsát: apja beleegyezett, hogy egyszerre mindkét irányban
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képezze magát. 1702-ben felvették a hallei egyetemre, és
egy hónap múlva már a kálvinista templom orgonista állását
is megkapta. 1712-ben Londonban telepedett le. Számtalan
operát és oratóriumot írt. Puskás Sándor kürtművész
előadásában a Largo, vagyis a Szép hársfalomb témája a Xerxes
c. operából hangzott fel.
Fellépőinket zongorán kísérte Fekete Katalin
zongoraművésznő.
Péntek Gergely szintén egy Händel darabbal zárta a
hangversenyt, melynek címe: Sarabande. A Sarabande: lassú,
hármas lüktetésű, eredetileg spanyol tánc. A szvit különböző
jellegű tételekből álló hangszeres mű. Jellemzően a barokk
zene műfaja, leggyakrabban tánctételek párokba állított
sorozatából áll. Valószínűleg a mórok és az arabok
honosították meg Spanyolországban, és onnan került át
Franciaországba és Itáliába. A franciák kiváltképp
megkedvelték és színpadon is meghonosították, mint a
ballettek kiegészítő részét.
Külön köszönetünket fejezzük ki Tokai Ágnes
énekművésznőnek, aki összekötőkapocsként munkálkodott
a fellépők és a házigazda gyülekezet között.
Zenés áhitatunk után A Biblia és a reformáció c.
vándorkiállítás megnyitójára került sor az Idősek Klubja
ebédlőjében.
A
Magyar
Bibliatársulat
Alapítvány
vándorkiállítása többek között bemutatja a nemzeti nyelvű
bibliafordítások óriási jelentőségét, illetve a kulturális
ismeretanyag mellett hitéleti kérdésekre is felhívja a
figyelmet.
Reményik Sándor: A fordító című versét Visnyei
Józsefné előadásában hallgathattuk meg.
A csodálatosan megterített és a házi süteményektől
roskadozó
asztaloknál
megoszthattuk
egymással
gondolatainkat és érzéseineket. Jó részese lenni ennek a
testvéri közösségnek.
Koncz-Vágási Katalin lp.

Füle Lajos: Pálmaág
Megrészegülve kiabál a nép,
zeng a „Hozsánna
a Dávid Fiának!”
- Virágvasárnap leteszem Eléd
ezt a szívemben őrzött pálmaágat.
Én is, a fáradt ember, aki vár,
a Golgotát is ismerő zarándok,
s követlek Téged, hallgatag Király,
Ki minden bűnöm látod,
s megbocsátod.
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Élelmiszerhigiénia
Szűkebb értelemben ételmérgezésnek nevezünk minden
heveny megbetegedést, amit az élelmiszerben, ételben lévő
mérgező anyagok (toxinok) vagy fertőzést okozó
mikroorganizmusok idéznek elő. Tágabb értelemben
ételmérgezés a táplálékban természetes tartalomként jelen
lévő méreganyagok (gombaméreg), toxikus vegyi anyagok
(ólom, növényvédőszer) vagy mikroorganizmusok által
termelt toxinok által okozott heveny megbetegedés. Az
ételmérgezések oka lehet gombaméreg, a helytelen
ételkezelésből származó biológiai bomlástermék, mérgező
vegyi anyagok, illetve fertőző mikroorganizmusok vagy
azok által termelt mérgek.
Az ételmérgezéseknek a kiváltó októl függetlenül
általános, valamint a mérgezés okára specifikusan jellemző
tüneteik vannak. Általános, csaknem mindegyik
ételmérgezésben előforduló tünet a hányás, a hasmenés és a
láz, melyek általában nem azonnal, hanem bizonyos
lappangási idő után jelentkeznek. Kezelésük szintén
általános jellegű: a megfelelő mértékű folyadékpótlást, a sóés vízháztartás egyensúlyának helyreállítását célozza.
Specifikus, egy-egy mérgező ágensre jellemző hatás például
a gyilkos galóca mérgének májkárosító hatása. A gyilkos
galóca fogyasztását követően a tünetek csak jóval később,
akár 24-48 óra elteltével jelentkeznek, amikor a méreg már
visszafordíthatatlan károkat okozott a máj szöveteiben.
Az ételmérgezések és ételfertőzések megelőzése,
illetve előfordulásuk esetén a további fertőzések
megakadályozása összetett feladat. Első lépés a
kórokozómentes állati és növényi nyersanyagok biztosítása,
melynek feltétele a húsok, a zöldségek és a gyümölcsök
kórokozó mentesítése. Második lépés a biztonságos
élelmiszeripari feldolgozási lánc: az élelmiszerek mosása, a
tiszta környezet, a személyzet megfelelő higiéniája, a
korszerű, csíramentes csomagolás. Harmadik elem a
fertőződés mentes tárolás, szállítás és kereskedelmi
forgalomba hozatal, mely során biztosítani kell a hűtőlánc
megbontatlanságát.
A
mikrobiológiai
élelmiszer-biztonság
legkritikusabb pontjai az étkezdék, éttermek és maguk a
háztartások. Fontos, hogy a mikrobiológiailag tiszta,
közvetlen fogyasztásra alkalmas élelmiszereket és a
potenciális fertőzőforrásként szereplő nyers árukat (tojás,
hús) elkülönítetten tárolják. Fontos még a szavatosság
(eltarthatóság) lejárati idejének figyelése, a penészes, romlott
ételek azonnali eltávolítása és a tisztasági előírások szigorú
betartása és betartatása.
A leggyakrabban okozott ételmérgezés a
szalmonellózis, mely a gyomor-bélrendszer gyulladását jelenti.
Kialakulása általában a szennyeződésként kórokozókat
tartalmazó étel elfogyasztásával valósul meg. A
szalmonellózis forrása hazánkban általában a rosszul
átsütött sertéshús, csirkehús, gyengén hőkezelt disznósajt,
lángolt kolbász és grillcsirke, a nyers tatárbeefsteak, illetve
leggyakrabban a hőkezeletlen tojás a majonézben és a
fagylaltban. A szalmonellózis tünetei 6-8 órával a fertőzött
étel elfogyasztását követően jelentkeznek, hirtelen és
markánsan fellépő hányás, hasmenés és láz formájában. A
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betegség általában 2-5 nap alatt lezajlik. Magyarországon
évente kb. 15000 megbetegedés fordul elő, legtöbbször
súlyos következmények nélkül (kivéve a csecsemők és az
idősek körében, ahol a nagymértékű vízvesztés miatt akár
halálos is lehet).
Káros anyagok az élelmiszerekben
A nehézfémek közül az ólom, mint erősen mérgező
hatású szennyezőanyag elsősorban az ipari létesítmények és
nagy forgalmú utak közelében termesztett növényekben
fordul elő. A vizekben található ólom főleg a rákok és a
puhatestűek testében dúsul fel. Az emberi szervezetbe a
szennyezett élelmiszer, illetve ivóvíz elfogyasztásával
kerülhet. Az ólom sejtméreg, kicsapja a fehérjéket, károsítja
a sejtek szerkezetét. A kadmium ugyancsak a nehézfémek
közé
tartozik,
alkotórésze
a
zsebrádiókban,
fényképezőgépekben stb. használt elemeknek. A
szennyezett talajból kerülhet a növényekbe, onnan a
táplálékláncon keresztül az állati szervezetekbe.
A nitrát- és nitrittartalmú élelmiszerek, víz fogyasztása
a csecsemőkre nézve különösen veszélyes. A táplálékkal
felvett nitrát-ionok szervezetükben nitritté alakulnak, ami
megakadályozza a vörösvérsejtek oxigénszállítását.
Súlyosabb esetben oxigénhiányos állapot alakul ki, amit a
bőr kékes elszíneződése (cianózis) jelez. A túlzott
műtrágyázás miatt a talaj és a talajvíz is szennyezett lehet
nitrátokkal. Egyes zöldségnövények, köztük például a
sárgarépa nagy mennyiségű nitrátot vesz fel a talajból, amit
gyökerében tárol. Magas a nitráttartalmuk azoknak a
húsipari termékeknek is, amelyeket nitrátos-nitrites
páclevekkel tartósítanak. A húskészítmények és pácolt
húsok jellegzetes rózsaszín színének kialakulásához
szükséges a nitrit, ami hatékonyan gátolja a halálos
kimenetelű
ételmérgezést
okozó
Clostridium
botulinumbaktérium szaporodását is. A páclében a nitritionok idővel nitráttá oxidálódnak, tehát a páclé
nitrittartalma minimálisra csökken.
A növényvédő szereket a mezőgazdaság alkalmazza a
kultúrnövények gomba- és rovarkártevőinek, valamint a
gyomnövények elpusztítására. Magyarországon jelenleg kb.
500-féle növényvédő szer van forgalomban, ezeknek
csaknem fele gyomirtó, negyede gombairtó, újabb negyede
pedig rovarirtó szer. Ezek a vegyszerek a növényekről
bejutnak a talajba, majd a talajvízbe is. A talajból felveszik
őket a növények, majd a táplálkozási láncon keresztül
bejutnak az állatokba és végül az emberbe. A szervezetben
felhalmozódva a növényvédő szerek anyagcsere-zavarokat
okozhatnak, és vannak olyanok is, amelyek rákkeltő
hatásúak. Ez utóbbiakat ugyan kivonták már a forgalomból,
de egyes fajtáik a lassú lebomlás miatt még sokáig
szennyezik környezetünket.
A kátrányvegyületek kivétel nélkül erősen rákkeltő
(karcinogén) hatásúak. A kátrányban található fenolvegyületek a légutak csillószőreinek működését bénítják. A
kátrány nagy mennyiségben fordul elő a cigaretta füstjében,
az odaégett pirítósban, hasábburgonyában, a barnára sült
rántott húsban és más égett ételekben. Ezek fogyasztását
tehát
mindenképpen
kerülni
kell.
(Forrás:
www.tudasbazis.sulinet.hu/termeszettudomanyok/az-egeszsegeseletmod)
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Gy ü l e k e z e t i K r ó n i k a
A keresztség sákramentumában részesült
és konfirmációi fogadalmat tett: Kocsor Attila
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,
enyém vagy!” (Ézsaiás 43,1)
Gyülekezetünkben elhunytak és eltemettek:
Katona Sándor 81 évet élt testvérünk – Sarkad, Balassi
Bálint u. 18. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: János
20,24−29: „Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit
Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus.
„A többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő
azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a
szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek
helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.
Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és
Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus,
megállt középen, és ezt mondta: Békesség nektek! Azután
így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a
kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és
ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás pedig így felelt: Én
Uram és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz
engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.”
Juhász Lajos Imre 77 évet élt testvérünk – Sarkad,
Magyar u. 48. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: Prédikátor
3,1−2.4: „Mindennek megszabott ideje van, megvan az
ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a
születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan
az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény
kitépésének. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az
ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és
megvan az ideje a táncnak.”
János 11,25−26: „Én vagyok a feltámadás és az
élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él;és aki él, és hisz
énbennem, az nem hal meg soha.”
Germán Béláné született Soós Julianna 84 évet élt
asszonytestvérünk – Sarkad, Nagy Sándor u. 24. sz. alatti
lakos. Vigasztaló ige: Hóseás 6,1−3: „Jöjjetek, térjünk
meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít,
megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múltán életre
kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd
előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az
Urat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön
hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely
megáztatja a földet.”

A Mindenható Isten enyhítse
a gyászolók fájdalmát!

Gyülekezeti alkalmaink
Reggeli áhítat: kedd és szerda reggel 7:30 − Gyülekezeti
Terem
Munkatársi Bibliaóra: csütörtök reggel 7:30 −
Gyülekezeti Terem
Imaközösség: kedd délután 5 óra − Klub Terem
Nöszövetség: hónap első kedd du. 5 óra − Klub Terem
Presbiteri Bibliaóra: hónap második kedd délután 5
óra − Klub Terem
Bibliaóra: szerda délután 5 óra − Gyülekezeti Terem
Ifjúsági Bibliaóra: szombat du. 5 óra – Klub terem
Istentisztelet: vasárnap délelőtt 10 óra − Belvárosi
Református Templom
Istentisztelet és Beszélgetös Bibliaóra felváltva
vasárnap délután 4 óra – Gyülekezeti Terem
Gyermek-istentisztelet: vasárnap de. 11 óra −
Gyülekezeti Terem
Istentisztelet Újszalontán: Református Templom
- Május 7. vasárnap délután 14:30
- Június 4. Pünkösd vasárnap délután 14:30 – Úrvacsorás
ünnepi istentisztelet

Anyák napi ünnepi istentisztelet
a gyermekek és fiatalok
szolgálatával
2017. május 7. de. 10 óra
Kirándulás Nagyváradra
a Református Egység Fesztiválra
2017. május 20. szombat
Részvételi díj: 1300 Ft.
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„Közeledjetek az Istenhez és Ö közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8)
Ünnepi istentiszteletek
Jézus Mennybemenetele napján
2017. május 25-én, áldozócsütörtökön
de. 10 óra és du. 6 óra

Nyári Napközis
Angol Nyelvi Tábor
2017. július 10−14.
A Szentírás Szövetség és a SarkadBelvárosi Református Egyházközség

Pünkösdi Istentiszteletek
2017. május 31. (szerda) – június 3.
(szombat) du. 6 óra – Bűnbánati
Istentiszteletek
Pünkösd I. nap: 2017. június 4.
de. 10 óra - Úrvacsorás Ünnepi
Istentisztelet
du. 14 óra 30 perc - Úrvacsorás Ünnepi
Istentisztelet Újszalontán
du. 4 óra – Hálaadó Istentisztelet
Pünkösd II. nap: 2017. június 5.
de. 10 óra - Ünnepi Istentisztelet

Konfirmandus és Ifjúsági Tábor
Háromhután
2017. június 19‒22.

Debrecen, 2017. július 25−29.

közös rendezésében
A PROGRAM
 5 nap: hétfőtől péntekig minden nap reggel 8
órától délután 4 óráig
 Tízórai – ebéd – uzsonna
DÉLELŐTT
 Bibliai történet: játékos, könnyen érthető
formában, aranymondás
 Angol nyelvóra (csoportokban, tudásszint
szerint)
 Énektanulás (magyar-angol)
 Beszélgetés a bibliai történet üzenetéről
DÉLUTÁN
 Kézműves foglalkozás
 Játék
 Énektanulás
 „A Nap Kihívása” - pontgyűjtő verseny
 „Napzáró” - játékos, rejtvényes ismétlés
 Péntek délután: „szülői-est”, jutalmak és
ajándékok kiosztása

RÉSZVÉTELI DÍJ
6500 Ft/fő
Jelentkezés: Koncz Zsolt
20 / 429 – 1285
Belvárosi Harangszó
A Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség
időszakosan megjelenő lapja
Szerkesztő: Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor
Felelős kiadó: Koncz Zsolt lelkipásztor
Dr. Taybani Jamal gondnok
5720 Sarkad, Veress Sándor u. 15.
Telefon: 20/429 − 1285
E-mail: sarkad-belvaros@reformatus.hu
Web: www.reformatus-sarkadbelvaros.hu
www.facebook.com/Sarkad-Belvárosi-Református-Egyházközség

