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Kedves Olvasó!
„Itt van az ősz, itt van újra…” Lombhullás, köd,
szürkülő égbolt, hűvös reggelek, rövidülő nappalok.
Érző szívünk ilyenkor akaratlanul is az elmúlás felé
fordul, és nemcsak a hideg az, mely megborzongat
bennünket. Amint a természet elveszti szépségét, üde
pompáját, úgy mi is egyre inkább befelé fordulunk. Ám
ha így látjuk az őszt, a maga drámájával, a veszteség, a
mulandóság fájó felismeréseivel, akkor nem vesszük
észre annak teljességét, és azt a szépséget, amelyet
ilyenkor kínál nekünk az Isten. Hiszen ha igazán
körültekintünk ősszel, és nemcsak a szürkeség felé
nyitott a szemünk, akkor megláthatjuk, hogy csodálatos
színes ruhákat öltenek magukra a fák és bokrok. Még a
megsárgult leveleket is átragyogja a nap fénye, különös
és megkapó szépséget varázsolva a pihenni készülő
tájon.
Az ősz másik csodálatos ajándéka: a termés és
annak betakarítása. Ez Isten áldása az ő
teremtményeinek munkáján. Betakaríthatjuk mindazt,
amely a mögöttünk lévő hónapokban szép csendben
beérett. Az ősz tehát a megérlelt gyümölcsök hónapja
is, mely eltölti az embert örömmel és hálával.
Ám ilyenkor nemcsak a földi dolgok érlelődnek
bennünk, hanem érlelődhetnek gondolatok, emlékekké
nemesedett pillanatok, melyek vagy régebben, vagy a
közelmúltban történtek velünk, mert az embernek több
ideje marad ezek végiggondolására, mint a nyár
hónapjaiban volt.
Sok minden kavaroghat tehát bennünk, s olykor
ezek a hideg őszi szélhez hasonlóak, és időnként a
lelkünk is belereszket e gondolatokba. Ám mégis, ha
ránk ragyog így ősszel a nap, felmelegszünk tőle, s
valami jó érzés költözik belénk. S oly jó, ha felsejlik
előttünk napnál világosabban az a gondolat, hogy Isten
nem hagyta az embert magára a gyötrő kérdésekkel,
rossz és fájó gondolatokkal, hanem új tavaszt ígért, és
új reménységet csepegtetett az őszre hajló világ életébe.
Így ősszel is lehetséges tehát a megújulás, lehet
folytonos a reformáció, mely nemcsak egy nagy és
korszakot meghatározó tűz marad, hanem bennünk
válik életet, sorsot formáló erővé a belőle származó újra
felismert igazság. Ez az igazság pedig a kegyelmes
Istenről beszél, aki szereti ezt a világot, az embert és
nem akarja, hogy elvesszen. Ez az igazság: az ige
formájában kerül lelkünk talajába, és csak akkor válik
valósággá, ha gyümölccsé érik: átformálja az életünket.
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Ez a gondolat és felismerés melegítheti fel
igazán a mi szívünket a hideg őszi napokon, és adhat új
reménységet és kiutat egyéb gyötrő kérdéseinkből. Az
őszi tájban, még ha szép is, van valamilyen mélységes
szomorúság, ám aki Istenben bízik, az túllát mindezen,
és feloldódik szíve minden szorongása, hiszen tudja:
élete megváltott és szabad. S aki lelkében szabad, az
tovább tud menni, minden veszteség, minden kisebb és
nagyobb bánat ellenére, mert nem győzhető le, s nincs
lánc, amely megkötözhetné. Ezt a szabadságot nem
lehet megszerezni, nem lehet kivívni, nem lehet
megvásárolni, hanem csak ajándékba lehet kapni az
Istentől.
Érlelődnek bennünk tehát gondolatok és
érzések így ősszel, és a kérdés csak az, hogy ezek
milyen irányt vesznek, és mit találhatunk meg általuk?
Érleljük magunkban mindazt, melyet Istentől nyertünk:
minden szép és nemes gondolatot, minden igei üzenetet,
minden tiszta és őszinte érzelmet, a hegyeket is
megmozgatni képes hitet. A bor az évek múlásával
egyre jobbá és nemesebbé válik: így forrnak ki bennünk
is az egyre tisztább és mélyebb gondolatok.
Amennyiben e gondolatok nem rekednek meg bennünk,
hanem szóvá és tetté válnak mások számára, akkor
lesznek igazán értékessé, hiszen nem hiába értettük meg
az Isten szavát. A gondolat, a szó és a tett összhangja
teremti meg bennünk azt a belső békességet, amelyet
nem vehetnek el tőlünk, s amely legyőzi bennünk az
őszi elmúlás gondolatát, az Istentől jövő zöldellő
remény erejével.
Koncz Zsolt lelkipásztor

„A nagy gondolatok
mindig a szív leírhatatlan csendjében
és benső békéjében születnek meg,
hogy aztán – szavakká szilárdulva –
elkezdjék szolgáló útjukat.”
(Simon András)
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Reformáció
Mi a reformáció? Könyvtárnyi könyvet írtak már e
témában. Hogyan tudnánk mégis összefoglalását adni és
jól megfogalmazni a református egyházunk létét is
meghatározó irányzat tanítását?
Érdekes kettőséggel találja szemben magát az,
aki pusztán érdeklődés szintjén akarja tudni, hogy mi is
az a reformáció. Az értelmező kéziszótárban ezt a
meghatározást találja: „Az apostoli egyház tanításainak
visszaállítását célzó polgári indíttatású politikai és
vallási mozgalom a 16. századi Európában; ennek
talaján keletkezett a protestantizmus.”1 Ezt értik ma is
sokan a reformáció alatt, akik nem élnek egyházi
keretek között, akik nem ismerik, vagy nem
gyakorolják valamelyik protestáns talajon nőtt
egyházban hitüket. Jelesen azt, hogy a reformáció első
renden politikai indíttatású folyamat, és csak azután
vallási.
Ez a kettősség nem új keletű, hiszen már a
reformáció idején is megfigyelhető volt. A
reformátorok másként képzelték az egyház megújítását,
mint a világi hatalom. A fejedelmek ugyanis ki akarták
használni a reformáció adta lehetőségeket, hogy saját
hatalmukat növeljék. A reformáció tehát ilyen
értelemben politikai mozgalom volt, de nem ez volt az
elsődleges célja, és nem is ezért született.
Ám a protestantizmus, s benne a reformátusság
egészen mást vall a reformációról. 1517. október 31-én
nem egy „polgári indíttatású mozgalom” vette kezdetét,
hanem ezen a napon egy Luther Márton nevű Ágostonrendi szerzetes kitűzte 95 tételből álló írását a
wittenbergi vártemplom kapujára. Tételeiben nincs szó
politikáról, és hangzatos jelszavak sem szerepelnek
benne. Luther a búcsúcédulák és azok helytelen
teológiai nézetei ellen emelte fel szavát.
A reformáció az egész keresztyénséget akarta
megreformálni. Miért volt erre szükség? Néhány
jellemző példát hadd említsek a kor keresztyén
világának visszásságaiból, melyek ellenérzést váltottak
ki. VIII. Henrik angol király orvosa négy
egyházközségnek
volt
a
plébánosa,
három
székesegyház kanonokja, valamint egy apátság vezetője
– még mielőtt pappá szentelték volna. Orvosi
szolgálatait
ezeknek
a
plébániáknak
és
káptalanságoknak a javadalmával fizették meg. Ez más
országokban, így Magyarországon sem volt másképp,
hiszen a királyoknak busásan meg kellett jutalmazniuk
szolgáikat, ha azt akarták, hogy jól szolgáljanak, s
mivel több országban nagy területű egyházi birtok volt,
ezért ezekből adományoztak. Volt olyan érsek is, aki
csak a saját temetésekor „lépte át” először tulajdon
székesegyháza kapuját.2

Ezek alapján láthatjuk, hogy bizony szükség
volt az egyház megreformálására. Ezt mindenki
elismerte, de mindenki másképp, mondhatni a saját
oldaláról szemlélve kívánta megreformálni az egyházat.
A püspökök az egyház gépezetének egyszerűsítésében
látták a megújulást, míg a szerzetesek számára a szent
élet és az egyházi tanítás komolyan vétele jelentett
volna megoldást. 3 Vég nélkül lehetne sorolni a
példákat, de egységes módon azt figyelhetjük meg,
hogy a 15. század végén az emberek (legyenek azok
egyházi vagy világi indíttatásúak) igényelték a
reformációt, de csak külsőségekben. Vagyis csak újra
akarták meszelni az egyház beszennyeződött, arannyal
telecicomázott falait. A kor embereinek eszébe sem
jutott, hogy új falat építsenek, hiszen épp elég volt ezt is
felhúzni. Jó lesz az így is. (És itt hadd tegyek egy
zárójeles kitérőt. Vajon elítélhetjük-e ezt a magatartást?
Mielőtt ezt megtennénk, nézzük meg mai egyházunkat,
gyülekezeteinket, és végső soron saját magunkat. Nem
mondjuk-e mi is gyakran, hogy jó ez így, ahogy van,
hiszen túl fáradságos lenne új falakat rakni? Nem
akarunk változtatni, mert már megszoktuk azt, amiben
és ahogy élünk.)
Európa reformációért, vagyis megújulásért
kiáltott. A kor gondolkodását jól mutatja az
előreformátorok működése. Mert bár azzal az igénnyel
léptek fel, mint később Luther, vagy Kálvin, mégis
pusztába kiáltott szó maradt a hangjuk. Szavaikban
azonban már fellelhető a reformáció hangja. Európa
mégsem figyelt fel rájuk. Miért volt ez? Mi volt az, ami
újító szándékú hangjukat elhallgattatta, vagy nem tudta
felerősíteni? Ezzel párhuzamosan azt a kérdést is fel
kell tennünk, hogy a 16. század elejére miért lett olyan
a helyzet, hogy most már meghallották az emberek a
reformáció egészen új tanítását?
Az ok, Owen Chadwick, a reformációt kutató
történész szerint abban keresendő, hogy a 15. század
végére a 16. század elejére a vallásosság megnőtt az
emberekben. Egyre nagyobb igény volt a vallásos
érzésekre, de ezzel együtt az emberek egyre jobban
érzékelték a visszásságokat is. Európa ekkorra nőtt fel a
keresztyénséghez. Ugyanakkor a vallásosságban is
óriási különbségek keletkeztek. Az egyszerűbb emberek
számára a babonás hit erősödött meg, míg a kor
vívmányaként az olvasottak körében egyre jobban
terjedt a nyomtatott Biblia.4
Ám ez még nem lett volna elegendő.
Hozzájárult mindehhez az is, hogy a korábbiaknál
nagyobb mértékben megnőtt a királyok hatalma, és
ezzel párhuzamosan csökkent a pápai hatalom valamint
a katolikus egyház befolyása. Az oktatás révén egyre
több lett az írni, olvasni tudó ember, és ez magával
vonta azt, hogy nem csak a Bibliát kezdték megismerni,
hanem több más szerző könyvét is, melyben élces
hangon kritizálták a pápai hatalomgyakorlást, és életük
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viselt dolgait. Erasmus kritikus hozzáállással szeretett
volna jobbítani kora egyházán, azonban nem volt elég
bátor ahhoz, hogy reformátor lehessen.5
Chadwick azonban csak a történész szemével
tekint a reformációra és annak kialakulására. Fenti
kérdésünk megválaszolásához jómagam kölcsönveszem
Kierkegaard hasonlatát: a nagy ugrást. A filozófus ezt a
képet a hittel kapcsolatosan használja: egy szakadék
átugrásához hasonlít az, amikor az ember hinni kezd
Istenben. Minden nagy ugráshoz bátorságra van
szükség, ezért tekinthetjük nagy ugrásnak azt, amit
Luthernek, Zwinglinek és Kálvinnak kellett megtennie
ahhoz, hogy koruk egyházi életét elindítsák a
reformáció útján.
Luther Márton a lipcsei disputa után ismerte fel,
hogy szakítania kell a Római Katolikus Egyházzal
(1520), mert az alapvetően nem hajlandó a reformra.6
Ugyanis minden reformátor azzal az igénnyel lépett fel,
hogy az egyházat belülről újítsa meg, de amikor az erre
nem volt hajlandó, akkor tudatosította magában, hogy
közös alap sincs, amelyen ez megindulhatott volna. Ám
a talaj már kész volt Európában, és a reformátorok nem
tettek mást, mint hozzákezdtek megművelni azt. Ehhez
szükségük volt a nagy ugrásra, mely lényegében a hit
felvállalása és az Igéből felismert igazsághoz való
ragaszkodás volt.
Luther ismerte fel először a kegyelem
jelentőségét, sőt az üdvösségre vezető voltát. Sokat
szenvedett amiatt, hogy nem talál egy kegyelmes Istent.
Isten, számára Bíró volt, akit jócselekedetekkel lehet
csak kiengesztelni. Ám azt is látta, hogy a
„jócselekedetei csak fénylő bűnök”, míg el nem olvasta
a Szentírásból a Rómabeliekhez írt levél első fejezet 17.
versét. Ekkor találkozott a Kegyelmes Istennel, aki
megváltoztatta addigi gondolkodását, és új értelmet
adott az életének, hiszen megtalálta azt, akit mindig is
keresett. Felismerte, hogy egyedül a Szentírásban lehet
találkozni a Kegyelmes Istennel, és ennek alapján lehet
csak keresztyén teológiát művelni.
Kálvin is a Szentírás tanulmányozása alapján
írta meg főművét, az Institutiót. A reformátorok
egyedül a Szentírás alapján fogadták el a kritikát, és ez
alapján írták meg a hitvallásokat is, melynek egyik
legszebb példája a Heidelbergi Káté.
Egyedül hit által ismerheti fel az ember a
Kegyelmes Istent, és ezzel a hittel értheti meg a
Szentírásból a hozzá szóló üzenetet.
Egyedül Krisztus az, aki mindezt előidézi az
emberben. Ő adja a hitet, Ő adja a Biblia igazi értelmét
és Ő közvetíti Isten végtelen kegyelmét, mert Ő adja az
embernek azt az életet, amelyet vére árán szerzett a
kereszten.
Ezeket a hitelveket koronázza meg Kálvin
jelmondata, mely tulajdonképpen életprogramot kínál a
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keresztyén ember számára, irányt mutatva mind a mai
napig. Soli Deo Gloria! − Egyedül Istené a dicsőség!
Mi tehát a reformáció számunkra? Felismerése
annak, hogy egyedül Krisztus által, egyedül az Ő
kegyelme folytán van üdvösségünk. Ezt egyedül hittel
tudjuk elfogadni, és egyedül a Szentírásból érthetjük
meg. Mindezt megértve és hittel elfogadva életünk
olyan hálával telik meg, melyben képesek leszünk a
legkisebb dologban az Isten dicsőségét felragyogtatni,
hogy „a mulandóban is előttünk tündököljön az
állandó” (Ravasz László), maga Isten.
Koncz Zsolt lelkipásztor

Kálvin János jelmondata:
„Szívemet égő áldozatként Istenhez emelem.”

Lukátsi Vilma: Wittenberg
Október utolsó napja már.
A látóhatár
fénylő napkeltet ígér:
„Az igaz ember hitből él…”
Az a korszakváltó hajnal
megajándékozta a világot:
Szöget és kalapácsot
adott egy szerzetes kezébe.
…Amíg a vártemplomhoz ér:
„az igaz ember pedig hitből él…”
– suttogja, még csak önmagának,
de az egész világnak
szól attól kezdve az üzenet,
a kapura kiszögezett hitvallása sok éjszakának…
A kinyitott szent Bibliának
fölismert igazsága beszél:
„Az igaz ember hitből él!”
…mert fújt a Szél
azon a kora reggelen,
nem maradt többé rejtelem,
hogy Isten szereti a világot
önmaga adott váltságot érte
Fia halála által!
S mert Ő mindent megfizetett,
azért nem lehet elveszett,
senki, aki hisz Benne!
Hisz, szeret és remél…
„Az igaz ember hitből él!”
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Templomba hív a harang!
„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a
szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem
gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt
terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt
teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet
szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek.
Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt
magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem
maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a
szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az
terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok
cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik,
mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik
valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok
énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek,
akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az
lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt
teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. (János ev.
15,1−8)
Kedves Testvéreim!
„Ifjúkoromban, az 1500-as évek elején senki sem
olvasta a Szentírást, úgyhogy mindenki előtt ismeretlen
volt. A prófétákat se nem ismerték, se nem értették.
Például én 20 esztendős voltam már, de Bibliát még
nem is láttam. Abban a hitben éltem, hogy a vasárnapi
prédikációs könyvekben megírt szentírási részeken kívül
nem is létezik evangélium és epistola. Egyszer aztán a
könyvtárban találtam egy Bibliát…”. (Luther)
Elindult egy folyamat, egyfajta megújulás az
ifjú szerzetes életében, s mindez nem maradt öncélú,
hisz „csontjaiba rekesztett tűz” volt az Isteni parancs:
vissza kell térnie az egyháznak a teljes Szentíráshoz.
Megfogalmazott tételei végigsöpörtek Európán,
melynek következtében a gyülekezetek tagjai már nem
latinul, hanem németül, franciául, hollandul vagy épp
magyarul halhatták a Szentírás szavait! Igen, hisz a
reformátori alapelvek egyike: Sola Scriptura - egyedül
a Szentírás! Ez a kánon - életünk zsinórmértéke. Ezért
fontos ismernünk a Bibliát, hogy minél inkább életünk
vezérfonala lehessen, hogy megragadhassuk annak
üzenetét, vezetését! Lehet sokat beszélni, sok mindent
mondani, hazudni és igazat szólni, gyalázkodni és
prédikálni, átkozódni és áldani - de tudnunk kell, hogy
minden egyetlen mérlegen, a Szentírás mérlegén lesz
lemérve. És ha valami nem felel meg ennek a
mércének, ha valami könnyűnek találtatik, akkor annak
elmúlás a vége: „Az ég és a föld elmúlnak, de az én
beszédeim nem múlnak el soha” - mondja Jézus. Biztos
alap tehát az Isten Igéje - és csak ez elég biztos alap!
Solo Christo - egyedül Krisztus! Jézus
mondja: „Én vagyok az igazi szőlőtő. Maradjatok
énbennem. Aki énbennem marad, az terem sok
gyümölcsöt”. Gyönyörű példája ez annak, hogy mire
van szüksége egy magát hívő keresztyén reformátusnak
valló embernek. Éppúgy, mint a szőlővesszőnek a
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tőkére, úgy van nekünk is szükségünk Krisztusra.
Miért? A szőlővessző csak akkor tud növekedni,
erősödni, tápanyaghoz jutni, és azt továbbítani, majd
pedig gyümölcsöt teremni, ha rajta van a tövön. Hiába
növeszt kacsokat, hiába próbál minél magasabbra törni,
önálló életet élni - nem megy. Épp így van ez, a mi
életünkkel is! Ha Krisztusban gyökerezik egész
lényünk, akkor van növekedés és erősödés, mert a
forrásból, a tőből folyamatosan kapunk táplálékot. Ha
Benne élünk és mozgunk, akkor van növekedés, van
tápanyag és nem maradnak el a gyümölcsök sem!
Akkor az életünk bővölködő élet: táplálékban és
gyümölcsökben egyaránt gazdag!
A szőlővessző feladata egyszerű: a tövön
maradni, engedni, hogy átjárja az éltető erő, és
gyümölcsöt teremni. Nem más a keresztyén élet
lényege sem: megmaradni a Krisztusban, engedni, hogy
átjárjon minket az Ő éltető ereje, és Hozzá méltó
gyümölcsöket teremni gazdagon. Ez egyedül
Krisztusban lehetséges!
„Azért kedves testvérem, ismerd meg Krisztust,
mégpedig a megfeszített Krisztust. Magasztald őt és
kétségbeesvén magad felett így kiálts hozzá: »Úr Jézus,
te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a
tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, s olyanná
tettél, amilyen nem voltam.«” (Luther)
Hogy lehet a Krisztusban lenni? Hogy lehet
Benne és Belőle élni? - Sola Fide - egyedül hit által! A
szőlővesszőnek ugyan nincs választása, hogy akar-e a
tőkén lenni, vagy sem, de Isten többet adott nekünk a
szőlővesszővel szemben: mi eldönthetjük, hogy
akarunk-e a tövön lenni és maradni, vagy sem?
Eldönthetjük, hisszük-e azt, hogy a vesszőnek a tőkén
van a legjobb helye? Sokszor csábít minket egy szép
váza a meleg szobában - ott is lehet élni - egy darabig.
Ám abból gyümölcstermés nem lesz! A kérdés tehát
csak az: hiszed, vagy nem hiszed? Mert ez csak hit
kérdése - de a hit kérdése! Egyedül hit által élhetsz
Krisztusban - egyedül hit által gyökerezhetsz Őbenne!
A tanulás, a tudás, az értelem - mind-mind csak kacsok,
csak kapaszkodók - azonban ezek a kapaszkodók
tápanyag nélkül elszáradnak és letörnek. Ha nincs hited,
elszárad és letörik minden kapaszkodó, amiben bíztál!
Nincs tehát más megoldás - egyedül hit által!
Ennek a szőlőnek azonban van gazdája is, egy
szőlőműves. S ez a gazda nem is akármilyen gazda!
Odafigyel a szőlőjére, hiszen Ő ültette, nevelte és
gondozta, s nem lágyul el a szíve, ha metszeni kell. A
termő vesszőket gondosan megtisztítja, hogy több
gyümölcsöt teremhessenek, de a terméketlen, elhalt,
elvadult vesszőket kivágja! Hogy miért teszi ezt? Mert
szereti az ő szőlőjét, és nem akarja annak pusztulását!
Így bánik velünk is a mi Mennyei Atyánk. Ő a Jézus
Krisztus Atyja, aki Jézust, mint szőlőtövet plántálta
ebbe a világba, hogy Belőle, mint tőből, kinőhessen az
egyház, s annak minden tagja, mint vesszők! És nem
hagyja magára Isten az Ő Fiát és az Ő népét, hanem
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odafigyel rájuk, gondosan ápolja és metszi őket. Ha
elhalt, terméketlen, elvadult ágat lát, azt kimetszi a
többi közül, mert félti az övéit. Ha pedig bőségesen,
vagy kevésbé dúsan termő vesszőket lát, azokat
megtisztítja, hogy még többet teremhessenek.
Mondhatnánk, elég öncélú, hisz csak magának akar
több termést! Pedig nem! Ő azt akarja, hogy az Ő
szőlőskertje betöltse hivatását, elérhesse célját: a
gyümölcstermést! Nem önző, öncélú a gazda, hanem
kegyelmés - mert megóvja az övéit a pusztulástól! Nem
maradhatna meg a szőlő termőnek, ha nem lenne a
metszés, ha nem lenne a gazda! Ő kegyelemből
cselekszik az övéivel, mert csak így van megmaradás.
Egyedül kegyelemből - Sola Gratia!
„Amint a fa sem gyümölcseivel érdemli ki, hogy
fa legyen, hanem amikor már fává fejlődött, akkor
terem gyümölcsöt. Minket is a kegyelem igéje szül,
teremt újjá és igazakká s nem mi magunk leszünk
ilyenekké a törvény, vagy a jócselekedetek által.”
(Luther)
Ám Isten nem Lutherre, Kálvinra vagy
Zwinglire bízta az egyházat, hanem Krisztusra! Ezt
Kálvin is tudta, s többek között ezért is egy névtelen
sírba temettette magát, hogy ne az ő személye legyen a
fontos, hanem a Krisztus ügye, amelynek odaszentelte
az életét.
Protestánsnak lenni annyit jelent: azt tenni, amit
a reformátorok tettek, nem pedig azt, hogy ugyanúgy
tenni a dolgokat, mint ők. Amit Luther, vagy Kálvin
tett, azt a 16. századért tette. A kornak, amelyben élt, az
jó és fontos volt. Ha viszont mi formálnánk a dolgokat
ugyanúgy, mint ők, az nem volna ugyanaz! Ami annak
idején előrelépés volt a jövendő felé, az ma visszalépés
lenne egy távoli múltba. Reformátoriak akkor vagyunk,
ha tovább folytatjuk a reformátorok művét, nem pedig,
ha konzerváljuk azt.
„A reformátorokhoz viszonyítva mi olyanok
vagyunk, mint a törpék, akik óriások vállán ülnek.
Kisebbek vagyunk, mint ők, de az a tény, hogy a
vállukon ülünk, lehetővé teszi, hogy valamivel
messzebbre lássunk, és meglássunk olyan dolgokat,
amelyeket ők még nem láthattak.” (Klaus Douglass)
Soli Deo Glória−Egyedül Istené a dicsőség!
Ámen
Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor

„Cseng, zúg még a harangok öble,
A hang, távol, széthömpölyögve;
S mint szarvas a szép, hűs forrásra:
Siet a nép a szent tornácba.
Betölti a pitvart, a házat,
Az arcokon hit és alázat...
S a szívre, melynek mélye zajlék,
Csendet, békét lehelt a hajlék.
(Tompa Mihály)
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Bódás János: Református Reformáció
Megőriztük a Hitvallást s az Igét
századokon át, tisztán és híven.
De csak könyvekbe zárva! - mert szívünktől
nyelve, szelleme már - már idegen.
Nem éljük, amit vallunk, (mint az ősök)
utunkban a Lélek már nem vezet.
Bár mindnyájunk közös célja a Béke,
de utána a Pénz s az Élvezet.
Üresedik a templom, nincs imádság
asztalnál, ágyban, üzemben, mezőn.
Isten népére nem ismerhet immár
bennünk a világ. Rosszul áll a pör:
vádjait szaporítja ellenünk sok
millió "Minőségi Ellenőr".
Úszunk az árral, számunkra is sorra
ezrével nőnek az uborkafák,
s kapaszkodunk, mert nagy erővel vonz a
fösvény, úrhatnám kispolgáriság.
A múlthoz képest hol van a minőség?
Hiába van papíron igazunk,
hiába mondjuk tisztán az Igét ha
a cáfolata sokszor mi vagyunk!
Bizony, bizony a "Semper reformari"
ideje jött el s elsősorban ránk!
Nem szekta, "izmus", Róma most a kérdés:
bennünk lobbanjon újra fel a Láng,
a szent Láng, ami őseinkben égett,
mitől sok fásult szív tüzet fogott
s áldozva szolgálták a hazát s népet,
szerények, tiszták voltak, s boldogok.
Itt az idő, hogy a Lélek vezessen
s azt tegyük, amit az Úr ma ránk kiró:
nékünk kell újjászületnünk, úgy lesz csak
majd református reformáció!
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A Történelmi Békés-Bánáti
Református Egyházmegye
II. Találkozója

Egy találkozás egy kapcsolat kezdete, és minél többször
találkozunk, annál szorosabbá válik a kapcsolat. Ennek
jegyében jött létre a Történelmi Békés-Bánáti Református
Egyházmegye Találkozója, mely rendezvénynek ebben az
évben Temesvár adott otthont.
2014. október 4-én indultunk el Sarkadról, és
természetesen a Bánáti Békési Csongrádi és Temesvári
Református egyházmegyék különböző gyülekezeteiből. A
találkozás már Magyarországon elkezdődött, mert a
buszon voltak békésiek, a Sarkad-Újteleki gyülekezethez
tartozók, és mi Sarkad-Belvárosi reformátusok is. A
határon minden gond nélkül átjutottunk, és aztán utunk
vitt tovább, egyenesen Temesvár felé. Az idő szomorkás
volt, az eső hol esett, hol csak szitált, de a kedvünket és a
bizakodásunkat nem vette el. A találkozás izgalma töltött
el mindannyiunkat. A már többet utazók elmesélték úti
élményeiket, és mivel a tájban nem igazán tudtunk
gyönyörködni, így ez jó időtöltésnek bizonyult.
Miután megérkeztünk Temesvárra meglepődve,
de nagy örömmel tapasztaltuk, hogy nem esik az eső.
Közösen indultunk a találkozó helyszínére: a Bétel
Baptista Központba, mely egy hatalmas komplexum,
hiszen a szervezőknek mintegy ezer fő befogadására
alkalmas helyet kellett biztosítaniuk. Épp a kezdésre
értünk oda, s mire végigénekelte a kórus Berkesi Sándor
Magyar ének című énekét, a helyünket is megtaláltuk.
A nyitó istentisztelet kezdetén több köszöntés is
elhangzott: a házigazda Bétel Baptista Központ, a Megyei
Tanács Elnöke, Temes Megye Alispánja, végül pedig az
RMDSZ
képviselője
részéről.
A
történelmi
visszatekintéseken túl, melyben felvillant előttünk
Temesvár gazdag múltja, és a 25 évvel ezelőtti
forradalom, mely a város életét és emlékezetét mind a mai
napig
meghatározza,
valamennyi
köszöntő
az
összetartozás erejéről és lehetőségeiről beszélt.
Isten igéjét nagytiszteletű Katona Gyula esperes
úr hirdette a Márk 6,30 kk versekből, az ötezer ember
megvendégelésének
történetéből.
Igehirdetésében
rávilágított arra, hogy amint Jézus idejében csoda volt az,
amit az emberek megélhettek, így ez a nap is csoda a mi
számunkra. S mivel Istennek mindig célja van a csodákkal,
ezért ez a találkozó is tovább mutat, hiszen Isten Fia
minden szükségünket be akarja tölteni, ahogy ott az
ötezer embernek is. A tanítványok tehetetlenségével
szemben Jézus mindig tud megoldást kínálni, ám a
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megoldást mégiscsak nekünk kell véghezvinni, s azt, amit
kaptunk, tovább kell adni másoknak. S akik kaptak
Jézustól mind jóllaktak, és megelégedtek. Jézus teljességet
kínál: testi és lelki értelemben.
Az elmúlt év találkozóján fogalmazódott meg az a
gondolat, hogy jó lenne feldolgozni és megírni a BékésBánáti Egyházmegye történetét. Létre is jött egy
munkacsoport, melynek tagjai vállalták, feldolgozzák a
nem kis mennyiségű anyagot, mely a rendelkezésükre áll.
Hegyi Ádám a Szegedi Egyetem Történelem
Tanszékének adjunktusa előadásában kifejtette, hogy a
kutatás határvonala az 1827. esztendő, hiszen ettől az
időponttól számítható az egyházmegye felvirágzása. Sok
érdekes és fontos adatra bukkantak a gyülekezeti
irattárakban, levéltárakban, mely rádöbbentette őket arra,
hogy csak akkor tudják igazán az egyházmegye
történelmét megírni, ha valamennyi gyülekezetbe
ellátogatnak, és a fellelhető iratanyagokból képet kapnak
az egyházmegye akkori életéből. Ezért kérte a
lelkipásztorokat, legyenek segítségükre abban, hogy ha
majd ellátogatnak gyülekezetükbe, tegyék lehetővé a
kutatómunkát.
Az előadás után a Temesvári Egyházmegyét,
annak gyülekezeteit ismerhettük meg virtuálisan és néhány
szóban, melyet az egyházmegye esperese nagytiszteletű
Fazekas Csaba ismertetett.
Temesvár belvárosában való felvonulásunkat a
szervezők pontos utasítások alapján „vezényeltek le”, s
természetesen mi is törekedtünk a szabályok betartására.
Egészen különös érzés volt a fúvósok vezetésével
református énekeket énekelni Temesvár utcáin. Lélekben
felemelő és megerősítő, de ugyanakkor megrendítő
élményben volt részünk.
A zsoltáros felvonulást követte az ebéd, mely
szintén jól szervezett keretek között, csoportok szerint
történt. Az ebéd után szabad program következett, mely a
várossal való ismerkedéssel telt, valamint a szervezők
javaslatára megnéztük a történelmi jelentőségű TemesvárBelvárosi Református Gyülekezet templomát, ahol Tőkés
László szavai és fellépése nyomán 25 évvel ezelőtt kitört a
forradalom. A különös emeleti helyiségben lévő templom
megtekintése után lassan visszasétáltunk a záró
istentiszteletre.
Főtiszteletű
Csűri
István
püspök
igei
szolgálatában a Jeremiás 5,18kk versek alapján nemcsak a
múltra tekintett vissza, hanem a reményteljes jövőt is
felvázolta Jeremiás próféciája nyomán. A közös úrvacsora
szépen és ékesen zajlott, mely még inkább megerősítette
összetartozásunkat a Szentháromság Istennel és egymással
is. Az alkalom végén nagytiszteletű Katona Gyula esperes
bejelentette, hogy jövőre Békés, és így a Békési
Református Egyházmegye ad otthont e találkozónak.
Örömmel és hálaadással a szívünkben indultunk
hazafelé. Elbúcsúztunk Temesvártól, és szép emlékekkel
érkeztünk Sarkadra. Azzal kezdtem, hogy egy kapcsolat
akkor erősödik, ha minél többször találkozunk. Így
különösen jó tudni, hogy jövőre is láthatjuk egymást, kik
hitben, lélekben, nyelvben és sorsban összetartozunk.
Koncz Zsolt lelkipásztor
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1956...
Ötvennyolc év ködén át nehéz emlékezni. Az alakok,
a
körvonalak
egyre
inkább
elmosódnak,
elhomályosodnak. Egy azonban biztos: ´56 meredek
szögben törte meg, változtatta, és határozta meg
életem útját...
Valamikor ´56 késő nyarán felkeresett öcsém,
aki egy egyetemi néptánccsoport tagjaként éppen
„nyugati útról” jött haza. „Testvér – mondotta -, arra
kérlek, vigyázz magadra: nem lehet tudni, mi jön ránk
a következő időben. Az egyetemisták közt nő az
elégedetlenség, még jobban, mint másutt; forrongó a
hangulat. Te elég mindenen mentél át, kérlek, ne
sodródj bele semmibe, ne hozd magad életveszélybe.”
Valóban,
sok
mindenen
kellett
osztályidegenként,
papi
család
gyermekeként
átmennem, különösen az ´56-ot megelőző négy
évben. Az „ilyeneknek” kijáró „bánásmód” minden
árnyalatát „élvezhettem”, mögöttem volt már a
csalódások sora: a mind nagyobb reménytelenség és
kétségbeesés csaknem teljes letargiába ment át. A
következő hetekben azt vettem észre, hogy egyre
gyorsabban rohan az idő: először csak naponta, majd
óránként özönlöttek az új hírek, igaznak bizonyultak
a sejtések, megsokasodtak a suttogva továbbmondott
„talán”-ok. Mindezek lassan egy meg nem
fogalmazható reménnyé tornyosultak bennünk és
bennem. Lassacskán elvesztettük időérzékünket, a
napok és éjszakák egymásba folytak: mintha valami
áram futott volna belénk... Igaza lett öcsémnek? Nem
sokat töprengtem ezen.
Októberben már felerősödtek a kritikus
hangok, és amikor feszülten hallgattuk a rádió híreit
az első nagy diáktüntetésről, felnyomult bennem a
sok szenvedés és megalázás, ami minket ért: szüleimet
és – közvetlenül vagy közvetve – bennünket is,
gyermekeiket. Hiába voltam szakom legjobbja a
főiskolán, professzorom kérése ellenére nem
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maradhattam a tanszéken gyakornokként: „A Párt”
nem engedte meg... Később „valaki” elvitetett
sorkatonának családunk lakóhelyéről (habár nem
estem illetékességi körükbe); egy úgynevezett
„kulákszázadban” töltöttem két évet, míg kiderült,
hogy „tévedésből” kerültem oda. Ezalatt elvesztettem
azonban állásom, majd három hónap múlva újra be
kellett vonulnom, most „jogosan”. (Sokkal később
derült ki, hogy első bevonulásom tényleg politikai
színezetű, személyes bosszúnak volt „köszönhető.”)
Ezt csak példaként említettem: kisebbnagyobb megaláztatások sorát nem érdemes
folytatni, de ezek a gondolatok tolultak egyre
erősebben előtérbe akkor is, amikor a miskolci
egyetemisták tüntetése az egész várost mozgósította,
és a hatalmas szovjetellenes tömegtüntetés kellős
közepén találtam magam barátaimmal együtt. Ha
fegyverhez juthatnék, felülnék az első teherkocsira...!
– gondoltam. De nem sok idő maradt az ilyen
gondolatokra. Örültünk, énekeltünk, élveztük a
hihetetlen, belső felszabadító erőt, amelyet a tömeg
adott. Egyszer csak feltűnt a volt bányász osztályom a
főúton, a többi menetelő csoport között: szép
rendben a karbidlámpákkal és „munkaeszközökkel”
felszerelve, amikor egyikük felfedezett, s odakiáltott:
„Laci bá’, megyünk a rendőrségre rendet csinálni!”
Aztán alighogy eltűntek, jött a hír: „Egy szovjet
gépesített egység jön a városon át Pest felé... Állítsuk
meg!” Így történt: a hídon megrekesztette őket a
tömeg. A páncélozott járművek lőrésein át ránk néző
félelemtől óriásira tágult szemeit soha nem tudom
elfelejteni.
Percekbe sem telt, változott a szín: egy
tehergépkocsi jött lassan felénk, melyet a tüntető
tömeg ordítása kísért. Amikor a közelünkbe ért,
láttuk, hogy egy embert húz a nyakára kötött dróttal
végig az úttesten. Valaki felismerte a civilben szökni
próbáló ávóst. Két perc múlva már a szovjet emlékmű
obeliszkjén csüngött harmadmagával.
Iszonyat, szörnyülködés, düh és valamelyes
elégtétel érzése kavargott az agyamban, és még rá se
szóltam barátomra, aki sápadtan, de nyugodt kézzel
fényképezte mindezt.
Este tömve voltak a kávéházak, a kocsmák és a
vendéglők; nem tudtunk eleget beszélni, alig tudtuk
az eseményeket követni, és persze nem tudtunk
aludni sem. Boldogok voltunk, szabadoknak éreztük
magunkat. Az olimpiai csapat felvillanyozott
bennünket. Amerika Hangja buzdított, ígért, szította
a reményt. Ha tudtuk volna, milyen üres frázisok
ezek!
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Ma már nem tudom, hány napig tartott a
mámor, csak egy dolog él elevenen, kiolthatatlanul
bennem: a harcot, amelyben annyira szerettem volna
részt venni, elveszítettük. Nagy Imre hangja a mai
napig a fülembe cseng: „egységeink harcban állnak...”
Ha rágondolok, ma is borzongás vesz erőt rajtam.
November 4-én, hajnaltájt még együtt
ültünk kedvenc kávézónkban. Most már szótlanul,
tehetetlenül, s az volt az érzésem, hogy valami
feneketlen mélységbe zuhanok.
November többi napjaira alig emlékezem.
Csupán töredékek vannak meg. Sokan „tűntek el”,
némelyeket „eltüntettek”. Sok rémhír terjedt, s nagy
volt a bizonytalanság. A megtorlás valami módon, ha
nem is közvetlenül, de közvetve mindenkit érintett.
A félelem és kilátástalanság fojtó köde ülte meg
agyunkat, szívünket. Mind többről hallottuk, hogy
„elment”,
és
lassan
ez
lett
legfontosabb
beszédtárgyunk. Miért? Itthagyni mindenkit, akiket
szerettünk: barátainkat, szüleinket, a nyírségi
homokot meg a bükki erdőket? Nem tudtam
elképzelni. Ez túlhaladta látóhatárom.
Közben december 3-a lett, s történt valami,
amire nem számítottam. Volt iskolaigazgatóm,
párttag, egy véletlen találkozáskor szinte csodálkozva
kérdezte: „Te még itt vagy? A kérdés meglepett, nem
értettem. „Tegnap két hosszúkabátos érdeklődött
felőled és Jóska barátod felől. Én a te helyedben nem
várnám meg, hogy személyesen nálad érdeklődjenek.
Ha gondolod, adok egy papírt, hogy áthelyeztek
Sopronba, vagy oda valahová.” „Ha akarod...” Másnap
elhoztam „a papírt” (amelyet még mindig őrzök, a
titkárnőjétől kapott két, lepecsételt, de ki nem töltött
példányával együtt). Este, a kávézóban megmutattam
barátaimnak is. Egyikük hiányzott még. Féltünk,
hogy már nem is jön, de később megérkezve közölte
velem, hogy sikerült a következő hajnali buszra két
jegyet szereznie Budapestre, de az, akivel együtt akart
menekülni, eltűnt. Nekem adta a jegyet. Az utazás jól
meg volt szervezve. Hajnalban mellette ültem, s a
következő napon, Mikulás-esten Ausztriába szalmán
aludtunk...
A Gondviselés útja számunkra gyakran
kiszámíthatatlan, érthetetlen. Ma már tudom, hogy
ez nem volt véletlen. Anyám, nemhiába imádkozott
értem...

Lőrinczy László, nyugalmazott tanár,
református presbiter, Németország
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Ravasz László: Imádság a hazáért
Örökkévaló Istenem!
Köszönöm Neked, hogy magyarnak teremtettél és
megengedted nekem, hogy e nép szenvedéseiben, gyászában,
dicsőségében és szégyenében részt vegyek.
Vallom előtted bűneinket, amelyek az én bűneim is:
szívünk kemény, értelmünk balgatag, hitünk ingadozó és a
lelkünk pártos. Meghajtjuk fejünket ostorod alatt és
vezekelünk a porban és hamuban.
De ígéreteid igazak és ámenek. Hisszük, hogy
szövetséget kötöttél velünk és atyáinkkal és tudjuk, hogy az ég
és föld megrendülhet, de ezt a szövetséget Te meg nem rontod
soha. Hisszük, hogy ha Hozzád térünk és Te leszel
egyetlen Urunk, feltámad a mi világosságunk. Könyörgök
Hozzád, töltsd ki Szent Lelkedet erre a népre!
Tartson bűnbánatot böjtöléssel, sírással és kesergéssel
és úgy térjen meg Hozzád, a mi Istenünkhöz, mert
könyörülő és irgalmas vagy Te, késedelmes a haragra és
nagykegyelmű.
Vidd ezt a népet idvességes önismeretre, hogy lássa
meg bűneit és gyűlölje meg; forduljon el attól, ami vesztét okozta
s tegye rá életét a Te ígéretedre. Gyomlálj ki közülünk
minden pártosságot, Ellened való lázadást és egymás közötti
viszályt és növeld meg a mi hitünket történelmi hitvallásunkban
és emberi méltóságunkban. Legyünk a Te néped; és ne
lehessünk másképpen magyarok, csak mint a Te néped.
Kezedben van nemzetünk jövendője. Nem
kutatjuk, mit hoz, csak Te magad jöjj. Egyengetjük a Te
ösvényeidet és készítjük számodra az utat. Imádkozó
magyarok tábora egyre nő, szentséges öltözetükben siet a Te
néped a Te sereggyűjtésed napján. Királlyá koronázzuk
magunkat és népünk felett a Te Szent Fiadat és nemzeti
jövőnket, egész történelmünket odaszenteljük a Te dicsőségedre.
Szánj meg és válts meg minket, óh Szenteknek Szentje!
Ámen.

Belvárosi Harangszó
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Pilinszky János:
A tél küszöbén
A tél küszöbén állunk. A természet álomba
merül, csak a mindenség végzi továbbra is
változatlanul
működését,
lankadatlan
csillagaival figyelmeztetve, hogy a részletek
mulandóságán túl mindig a nagy egészre
ügyeljünk.
A föld élővilága javarészt enged az
évszakok „helyi diktátumának”. A növények
elvetik levelüket, mintegy visszahúzódnak a
földbe. Az állatok téli álomra szenderülnek vagy
a nap útján délre emigrálnak; de válassza
bármelyik formát, virágzás helyett a természet
csupán arra rendezkedik be, hogy átélje,
átvészelje a mostoha időszakot.
Nem így az ember. Ő is benne él ugyan a
természet helyi önkényében, pillantását azonban
mindig az egészre függeszti – s azon is túlra.
Minket a természet elszunnyadása valójában
befelé fordít, létünk igazi, tehát szellemi napja,
energiaforrása felé. Minket az „általános
hervadás” éppenséggel felébreszt; számunkra az
ősz nem véletlenül iskolakezdet – egy szellemibb,
tehát fokozottabb élet indulását hozza.
Az ember alapvetően több és más, mint a
természet. Hű szolgája, kiszolgáltatottja, igaz,
ugyanakkor azonban ura és cáfolata is. Anélkül
hogy elárulná, s anélkül hogy kilépne belőle, az
ember lényege szerint tiszta és tökéletes
ellentmondásként valósítja meg önmagát már itt
a földön is. Épp nem véletlen hát, hanem
törvény, hogy az ember szellemi élete fokozott
erőre kap az esztendő téli szürkületében.
És nem véletlen az se, hogy az egyház
épp ide, a tél küszöbére, az elmúlás kezdetére
helyezte – s egymás mellé – mindenszentek és
halottak napját, ünnepét. Tette ezt nyilván ama
nagyszerű ellentmondás jegyében, melynek a
halál csak látszata, tartalma azonban az élet, s
tegyük hozzá, a szó legigazibb, legemberibb,
tehát leginkább szellemi értelmében – élet.
Halottaink szeretete elsőrendűen az élet iskolája.
Igaz, nem az élet mechanikus folyamatainak,
amelyeknek a nagy természet engedelmeskedik,
hanem annak a másiknak, mely teremtő
ellentmondásként épp a tél küszöbén kezd új
munkába, fokozott kedvvel és lelkesedéssel.
A külső kép: a hervadásé, a halálé és a
menekülésé. Egyedül az ember függeszti szemét
a mindenség lankadatlanul működő csillagaira,
a távoli és nagy egészre, s azon is túlra…

***
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A Sarkad-Belvárosi Gyülekezet
Harangjainak Története II. rész

Hőnig Frigyes 1905. május 9-én írott levelében a
következőket tudatja a presbitériummal: A megrendelt
harangokat Hőnig féle ércből önti, forgatható ingó rendszerű
vas szerelvényeket és függő vas harangállványokat
szállítatnak hozzá. A ingó rendszerű vas felszerelések a
Hőnig féle csapágyakkal együtt érkeznek. A harangfelírásokat
és díszítéseket, külön díj felszámolása nélkül készíti el. Az
egyház régi harangjainak tiszta érc súlyát kilogrammonként 2
koronával számítja be. Harangjai kitűnő hangjáért és
tartósságáért 15 év szavatosságot vállal. Továbbá
részletesen taglalja a szállítási, a harangok toronyba való
felhúzásának és a régi tartószerkezet lebontásának az
egyházat terhelő költségeit.
A mesterrel való személyes találkozáskor elhangzott,
hogy az „F” „A” „C” hangú harangok, a sarkadi viszonyokhoz
képest kicsik, −mely kétségtelenül igaz−, és csekély
költségtöbblettel megfelelőbbek előállításáról még most
lehetne gondoskodni. Az elnök két másik tervet terjeszt elő,
de azzal a kikötéssel, hogy előre kijelenti: a már elfogadott
hármas harangcsoporttól való eltérést csak akkor fogadhatják
el, ha azt szintén egy szívvel és lélekkel minden ellentmondás
nélkül helyesnek és megfelelőnek tartják.
Balogh Ambrus lelkész javaslata: „E” 110 cm, 642
kg, 2182 korona; „A” 81 cm, 261 kg, 887 korona; „Cisz” 65
cm, 134 kg, 455 korona. Ez az árajánlat 161 koronával több,
mint a „F” „A” „C” csoport. Előnyként említi, hogy a
nagyharang egy fél hanggal mélyebben szólna, és ez már a
város terjedelmének is megfelelő volna. A kisharang e
csoportnál egy félhanggal feljebb szólna az „F” „A” „C” csoport
„C”-jénél, mely azzal a nyereséggel járna, hogy a két kisebb
harang magában együtt a nagy harang nélkül összehúzva a
fülnek a legkedvesebb nagy harmadot adva harangozná.
Felmerült ekkor még az is, hogy egy negyedik „É” 55 cm, 81
kg súlyú és méretű harangot öntessenek. Ezen négyes
csoportú harangnak fő előnye az lett volna, hogy a mai „A”
„Cisz” „É” harangok hangja változatlanul megmarad, amit a
hívek megszoktak és szeretnek, de ez alá jönne a kemény
hármas „A” „Cisz” „É” -nek ötöde az „E”, mely „pompa” vagy
„ünnepi” harang címen az egyháznak jövedelmi forrásául
szolgálna. Minthogy úgy az „E” „A” „Cisz” hármas, mint
különösen az „E” „A” „Cisz” „E” négyes csoport tervezete a
nagytöbbség helyeslése mellett ellentmondással találkozott, a
lelkész mindkét javaslatát visszavonta.
A harangok feliratait is ezen a gyűlésen fogadta el a
presbitérium:
„C” – Márk 16,16: „Aki hiszen idvezül.” − HIT
„A” – Róma 5,5: „A reménység meg nem szégyenít.” −
REMÉNY
„F” − 1Korinthus 13,13 : „Legnagyobb a szeretet.” −
SZERETET
Mind a háromra alsó köriratként legyen ráírva: „A sarkadi
református egyház költségén öntötte Hőnig Frigyes 1905-ben
Aradon.” Ezzel a megállapodással lett értesítve az aradi
harangöntő mester a harangok elkészítésére.
A harangok elkészülte után az 1905. augusztus 20-i
presbiteri gyűlésen derült ki az 1866. évben kitört tűzvészben
tönkrement harangok eredete és feliratai. A tudósítás a
következőképpen van lejegyezve: „A” 435 kg; „Cisz” 232 kg;
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„É” 136 kg; összesen 803 kg. Hőnig Fridrik öntette Aradon
1866. A sarkadi helvét hitvallású szentegyház két harangja az
1866. év május havának 1. napján dühöngő viharban kiütött
tűzvész által a leégett toronyban összeolvadván újra öntetett
Aradon Hőnig Frigyes harangművész által a fönnevezett
szentegyház Nt. Osváth Imre lelkész és esperes úr teremtő
munkássága közrehatásával. „Cisz” Hőnig Fridrik öntötte
Aradon 1866 Sarkad Eklézsia község. „É” Virulat a honra és
az egyházra. Készült a sarkadi ref. hívek részére 1866.” A
megrongálódott harangokat az idősebb Hőnig Frigyes öntötte,
amit még lejegyez a jegyzőkönyv. Érthetetlen a számomra,
miért utólag tájékozódott a gyülekezet a harangok eredetéről
és leírásáról.
A nehéz körülmények között újra öntött harangok
sorsa 1917-ben folytatódik ismételten szerencsétlenül,
melyről az előző 1916. augusztus 13-án leírt jegyzőkönyv
tudósít. Balogh Ambrus lelkipásztor egy bizottságot hoz létre,
arra való tekintettel, hogy a nagyharang átadásra kerül, és e
bizottság képviselje a gyülekezetet. Következő év március 13án nem egy, hanem a két nagyobb harangot vitték el.
Énekléssel, rövid beszéddel és imádsággal nagyszámú
közönség jelenlétében harangjainktól búcsút vettek. A
harangokat Kötegyánban mérték meg, és ide kellett az a
bizottság, amely korábban létrejött. A nagyharang 541 kg, a
közepes 274 kg súlyú volt. Négy koronával számítva
kilogrammját, tehát 3260 korona. Az erről készült jegyzőkönyv
négy példányban készült el. A 3200 koronáról szóló
bizonylatot a lelkész elküldte a katonai parancsnoksághoz
Temesvárra kifizetés végett. A fizetség 1917 júliusában
érkezett meg, amint arról a jegyzőkönyv következő száma
tanúskodik.
Ezek után az 1921. évben kerülnek ismét előtérbe a
harangok. Balogh Ambrus lelkipásztor jelenti, hogy két
presbiter több harangöntővel vette fel a kapcsolatot
harangöntés kapcsán, tőlük árajánlatot kérve. Kitétel volt,
hogy csak harangra van szükség, mert vasgerenda és
vaskoronák, ütők vannak. Elsőként a Hangya szövetkezet
áruosztálya jelentkezett, harangfém ötvözetből kilónként 300
koronáért készítené a megrendeléstől számított nyolc hét
alatt. A szállítási díj a megrendelőt terheli. A következő
Jurisiek Miklós Budapest. VI. kerület Rózsa u. 51-53. Anyagát
tekintve 78-80% vörösréz 20-22% ónból (itt nem olvasható,
hogy lanka vagy hanka ón, de lehet, hogy egyik sem)
kilogrammonként 275 koronáért. A harmadik Walser Ferenc
Budapest VI. kerület Lomb u. 34-36. Anyaga 78-80%
vörösréz, 20-22% angol ónból, kilogrammonként 250
koronáért. Négy hat hét alatt szállít, jótállási időt nem közölve.
Negyedik Szlezák László Budapest VI. kerület Frangepán u.
77. 78% vörösréz 22% angol ónból, kilogrammonként 220
koronáért. Tizenkettő-tizennégy héten belül készíti el.
Összhangért, tiszta és tömör hangért jótállást vállal. Ötödik
ajánlat Tóth Árpád Veszprém: 78% vörösréz, 22% angol
ónból, kilogrammonként 220 koronáért, tíz hét alatt szállítva,
és húsz év jótállást vállal.
A költségekre való tekintettel harang alapot hoztak
létre, és meghirdették a közadakozást. Ezen felül
átcsoportosították a temetői bevételek egy részét, a harang
kölcsön törlesztése végett. Az ösztöndíjasok és szegények
megsegítésére rendelt alapot nem használták fel. A
presbitérium egyhangúlag elhatározta, hogy két harangot
öntet.
A következő gyűlésen Balogh Ambrus lelkipásztor
bejelenti, hogy az új harangok öntése ügyében Szlezák
László harangöntővel megegyezett kilogrammonként 220
koronában. Azonban a pénz értékének nagyfokú leszállítása
miatt a gyáros 220 korona helyett, 285 majd 290, végül pedig
305 korona egységárral számol. A dokumentumok nem
tájékoztatnak arról, miért Szlezák Lászlóra esett a választás.
A bizottságban kérdésként merült fel, hogy ilyen
„kéjbecsár” mellett is jónak látja-e a presbitérium a szerződés
megkötését. Kérdésként merült fel az is, hogy a 195 kg-os

10. oldal

kisharanghoz, 420 kg-os „A” és 800 kg-os „F” harang
öntessék-e, melynek súlyát a gerendák nem bizonyos, hogy
megbírják. Az is felvetődött, hogy a kisharangot eladva és
beszámítva egy új hármas harangcsoportot öntessenek.
Ezeket a kérdéseket még Szlezák Lászlóval is megbeszélik,
aki ígérte, eljön Sarkadra, megtekinteni a kisharangot,
valamint a meglévő felszereléseket.
A Szlezák László látogatásának eredményéről nem
találtam leírást. Ellenben az 1922 áprilisában felvett
jegyzőkönyv szerint két árajánlatot közöl a harangbizottság a
presbitériummal, miszerint két új harang öntésére érkezett
árajánlat. Egyik Szlezák Lászlótól: az „F” 820 kg 377.200
korona; „A” 420 kg 193.200 korona árban. A másik
árajánlattevő az „Ecclesia” Egyházművészeti és áruforgalmi
Rt. részéről: „G” 560 kg, „H” 280 kg; a harmadik nem
olvasható, csak a súlya, ami 170 kg. A teljes összeg 505.000
korona. Ezek után egy kis időre, megrekedt a harangok
öntésével kapcsolatos ügy, mert országos képviselőnk (Dr.
Berki Gyula) azt kérte, hogy harang ügyben ne tegyenek
semmit addig, míg nem dől el azon kérvény ügye, melyet a
hadügyminiszterhez adott be: 2 db. orosz ágyúcsőnek
mérsékelt áron való átengedése tárgyában.
Az 1922 szeptemberében megtartott ülésen már
sürgetve van a harangokkal kapcsolatos ügy, mert
beköszöntött az ősz, és meg kell tenni a szükséges
lépéseket. Balogh Ambrus lelkész bejelenti, hogy saját
költségén két presbiterrel Budapestre utazik megkötni a
szerződést. A fedezetre való tekintettel a presbitérium
kijelenti, ha a harangok ára meghaladja a rendelkezésre álló
összeget, saját felelősségükre és jótállásuk mellett, minden
alapot, minden egyházi pénzt a harangok költségének
fedezésére kell fordítani, és ha ebből sem telne ki és
közadakozásból sem tudják kiegyenlíteni a tartozást, a
kivetéstől sem riadnak vissza, ezt azonban teljes erőből
szeretnék elkerülni.
A szerződést megkötötték, bár részleteiről nem írnak
a jegyzőkönyvben, de az 1923. február 27-én tartott presbiteri
gyűlésen Balogh Ambrus lelkipásztor közli a presbiterekkel,
hogy Szlezák László táviratilag értesítette, hogy a harangok
március 3-án átvehetők. Március 5-én küldöttség indult
Budapestre a harangokat megvizsgálni. Április 8-án Balogh
Ambrus lelkész jelenti, hogy harangjaink március 14-én a
toronyba fel lettek húzatva és a helyükre kerültek. Az
átadáson a szomorú időre tekeintettel, virágot, szalagot,
kendőt mellőztek. Áldomást semmi formában nem tartottak. A
lelkész rövid beszéd és imádság után átadta a harangokat
rendeltetésüknek. „Hívó hangjuk gerjesszen gyülekezetünk
tagjainak szívében, szeretetet, vallásosságot és áldozatkész
jóakaratot.” Ezzel lezárult harangjaink „ókori” története.
1988 januárjában a presbitérium által kinyilatkoztatott
az a szándék, hogy a harangokat elektromágneses behúzó
rendszerrel szeretnék vezérelni. Ezek már Thamó Béla
lelkipásztor vezetése alatt valósultak meg. Még ez év
augusztus havában egy magát megnevezni nem akaró
testvér kivitelezte, csak az anyag árának kifizetését kérte, és
két év garanciát is vállalt a munkájára.
A következő nagyobb korszerűsítésről, sajnos
semmilyen jegyzőkönyvi adat nincs. A harangok előre
programozhatóságát, egybehangolva az óraművel, és a
dallamok „leharangozásának” lehetőségét az Első Magyar
Toronyóragyár kivitelezte. A fent említett vezérlésnek
javításával, valamint a programozással magam is foglakozom,
mint a presbitérium által felhatalmazott személy. Bár nem volt
egyszerű dolog megtanulni, de most már örömmel tölt el,
hogy ilyen formában is szolgálhatok Isten dicsőségére, és
remélhetőleg gyülekezetünk javára, biztosítva, hogy kellő
időben messze elhangozzék a harangok hívó szava.
Felhasznált irodalom:
A harangok története kezdetekben
A Sarkad Belvárosi Gyülekezet presbiteri jegyzőkönyvei 1850
és 1988 között.
Péntek István
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Orgonakoncert
a reformáció emlékére
2014. november 2-án délután 3 órai kezdettel egy
csodálatos esemény részesei lehettünk, amikor is
Elischer Balázs orgonaművész érkezett hozzánk
Győrből, hogy templomunk méltán és messze ismert
orgonáján tolmácsolja Isten szavát felénk, híres
zeneszerzők művein keresztül.
A hangverseny előtt a 150. zsoltár szólított fel
minket Isten dicséretére, majd Visnyei Józsefné
szavalta el Sinka József: Mi a reformáció című versét.
A művész úr köszöntötte az egybegyűlteket,
majd ismertette a műsort. Elmondta, hogy
templomunk orgonája, amelyet a Rieger cég épített
1912-ben, az
országban szinte
egyedülállóan
megmaradt kontárjavítás nélküli eredeti állapotában.
Rendkívül értékes, kiváló és gyönyörű hangú német
romantikus stílusú koncertorgona, mely a templom és a
város felbecsülhetetlen értéke.
Az első darab Johann Sebastian Bach
lendületes, dinamikus, életerőben és vidámságban
gazdag C-dúr prelúdium és fúgája volt. A
prelúdiumnak és a fúgának régen önálló szerepe volt az
Istentisztelet keretein belül. A prelúdium az
Istentisztelet előtt, a fúga pedig utána hangzott el.
Az orgona fejedelmének nyitódarabja után egy
számomra nagyon kedvelt zeneszerző Cesar Franck
Desz dúr grand choeur-je következett. A grand choeur
jelentése nagy kórus. A romantika idejében kezdtek
hatalmas méreteket ölteni az orgonák. Kibővült a
regiszterszám s vele együtt a hangerő, és még nagyon
sok más technikai segítő, amit az orgonaépítészetben
máig használunk. Az ez idő tájt épült orgonák
monumentális nagyságúak teljes zenekari hangszínekkel
rendelkeznek és nem túlzás, ha azt mondjuk, egy
nagyzenekart is tudtak pótolni. A grand choeur tehát
egy megjelölés, amit Franck nem véletlenül írt darabja
címének, mert amint hallottuk, a teljes orgonát igénybe
veszi.
Harmadik darabként ismét egy barokk műfaj
következett J.S. Bach g-moll fúgája. Ez a fúga egy
eléggé ismert népszerű koncertdarab. Nagyon
lendületes és szép dallamú. Nagy g-moll fúgának is
szokták nevezni, mert viszonylag nagy terjedelmű
önálló, prelúdium nélküli darab.
Templomunk orgonája a 4. műnél kezdett
kibontakozni, ugyanis egy német romantikus
zeneszerző Mendelssohn A dúr szonátája hangzott el.
Mendelssohn azon kevés romantikus szerzők közé
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tartozik, aki kiválóan orgonált. Bach iránti tiszteletből, a
lipcsei Tamás-templom előtti térre egy Bach-szobrot
kívánt
felállítani,
amelynek
költségeit
orgonahangversenyeinek bevételéből szerette volna
fedezni. Az 1838-45 közötti időszakban hat
orgonaszonátát komponált, s Bach orgonaművei mellett
ezeket adta elő hangversenyein. Az A-dúr szonáta első
tételében a többi között a „Mélységből kiáltok
Hozzád...” kezdetű korál dallama is felcsendül. A
második tétel egyszerűen megfogalmazott, lírai
hangulatú, dalformában megkomponált darab. A
harmadik rész egy nagyon szép lassú Andante a végén
halk vonós regiszterekkel egyre halkabban és
megnyugodva egy A-dúr hangzatban ér véget. A
templom orgonáján legjobban ez a darab szólalt meg.
Ezt követően Mendelssohn szonátájának
szöges ellentéteként, következett egy szintén német
romantikus zeneszerző Max Reger d-moll introdukció
és passacaglia című műve. Dühkitörést és feszültséget
hallhattunk a nagyon sok hangból álló és disszonáns
akkordok sokaságából, amit iszonyatos hangerő kísért.
Második tétele a passacaglia viszont már egy nyugodt
lassú tétel volt. A passacaglia lényege, hogy egy állandó
basszus témát, amit többnyire pedállal játszunk, variál a
szerző különböző ritmusokkal.
Max Reger zenéje után egy igazi fülnyugtató
zenemű következett, Cesar Franck Offertoire pour la
messe de minuit-je, mely cím jelentése: felajánlás a
mise perceihez. Egy halk lassú, de szép dallamokban
égő művet hallhattunk.
Franck után egy kortárs zeneszerző Jean
Langlais Suite bréve azaz rövid szvit művének harmadik
tétele a Dialogue sur les Mixtures, magyarul a
mixtúrák dialógusa következett. Itt az orgona halk és
hangos regisztereinek párbeszédét figyelhettük meg
egy kissé humoros dallamvilágban egy hatalmas C-dúr
akkorddal lezárva.
A koncert utolsó darabjaként Charles Marie
Widor V. orgonaszimfóniájának Toccata tétele hangzott
el. Widor a párizsi hatalmas Saint Sulpice katedrális
kiváló zeneszerzője és orgonistája volt. Egy nagyon
szép
lendületes
tűzijátékszerű
koncertdarabot
hallhattunk, mely méltó befejezése volt e koncertnek.
Azt gondolom nagyon szép, és meghitt
perceket tölthettünk együtt az orgona muzsikával.
Szívünket mégis átmelegítette Isten szava, mely
művészkezek alatt szólalhatott meg, azon az orgonán és
abban a templomban, amire mindnyájan méltán
büszkék lehetünk.

Péntek Gergely orgonista, kántor
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Gyerekoldal
A reformáció emléknapján, október utolsó napján
emlékezünk arra a történelmet alakító eseményre,
amikor Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes 95
pontban összefoglalta az egyház megújulását. Vitára
hívta a kor nagy gondolkodóit, amikor kitűzte tételeit a
wittenbergi vártemplom kapujára.
Központi mondanivalója, hogy hitünk és
életünk alapja egyedül a Szentírás. Voltak olyan
igeversek a Bibliában, amit különösen is szeretett.
Ezekre egy-egy jelkép emlékeztette. A jelképeket
egymásra tette és ebből állt össze címere, az
úgynevezett Luther-rózsa. Így írt erről ő maga Spengler
Lázárhoz, nürnbergi tanácsbíróhoz címzett levelében
1530-ban: „Mivel tudni szeretted volna pecsétem
jelentését, hadd mondjam el hát, jó társaságban,
pecsétemre írt legelső gondolataimat, mint teológiám
védjegyét. Mindenekelőtt keresztnek kell lennie, feketén
a szívben, amelynek meg kell eredeti színe maradjon,
hogy emlékezetembe vésse, hogy a Megfeszítettbe vetett
hitünk tesz igazzá. Mert akkor lesz igaz az ember, ha
szívből hisz. A szív egy fehér rózsa közepében kell
álljon, így mutatja, hogy a hit örömöt, vigaszt és békét
ad. A rózsa égkék mezőben áll, mivel a lélekben és
hitben való öröm a jövendő, mennyei öröm kezdete, s a
reménység szintjén már most benne van, de még nem
nyilvánvalóan. E mezőt arany gyűrű fogja körül, jeléül
annak, hogy a mennyei boldogság örökké tart és
végtelen, s hogy ez mindazon javak fölött áll,
amelyeknek az arany a legértékesebbje.”
Színezd ki a megfelelő színekre!
Szív – piros; rózsa – fehér; rózsa háttere –
kék; külső gyűrű – aranysárga.

Református egyházunknak épp úgy, mint
hazánknak van saját címere. Igaz, nem olyan régen
született, egészen pontosan 1909-ben. Ebben az
esztendőben ünnepelték nagy reformátorunk, Kálvin
János születésének 400. évfordulóját. Erre az ünnepi
alkalomra egy hatalmas emlékművet készítettek a svájci
Genf városában. Ezen az emlékművön helyet kaptak a
legnagyobb reformátorok, mint például Luther Márton
vagy Kálvin János, de mellettük ott áll a reformáció
egyik nagy védelmezője, Erdély fejedelme: Bocskai
István is. Református egyházunknak azonban akkor
még nem volt saját címere, amelyet Bocskai alakja mellé
odatehettek volna, így készíteni kellett egyet. Debrecen
város címerét vették alapul, és mindössze egyetlen
bibliai verssel egészítették azt ki.

Tanuld meg aranymondásként!

„Ha Isten velünk,
kIcsoda ellenünk”
(Róma 8,31)
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A címert alkotó állatok és tárgyak saját jelentéssel
rendelkeznek:
1. A címer központi alakja a Bárány. Nem
véletlenül írtam nagybetűvel, hiszen ebben az
esetben mindig Jézus Krisztust jelöli. Miért?
Azért, mert Jézus feláldozta magát értünk. A
Biblia bizonyságtétele alapján Ő a győztes
Bárány, aki alázatával, szelídségével és értünk
vállalt áldozatával legyőzte a gonoszt. A feje
körül ezért van glória, és ezért viszi a keresztet
ábrázoló zászlót is.
2. A Bárány két könyvön áll. A Szentírásnak két
részét: az Ószövetséget és az Újszövetséget
jelképezik. A Biblia mindkét része együtt
ismerteti meg velünk Isten akaratát és az Ő
üzenetét.
3. A zászlós Bárány mögött egy pálmafa áll. Ez
egy olyan növény, amely nálunk nem honos, de
nyelvünkben mégis él. Például abban a
mondásban, hogy „Teher alatt nő a pálma.” Ez
azt jelenti, hogyha valakinek sok kötelessége,
munkája, sőt terhe van, az nem elgyengíti,
hanem megerősítheti, s túljutva azokon
győztesnek érezheti magát. Ezt jelképezi a
pálmaág, amelyet a győztesek fejére tesznek az
ókori olimpiai játékok óta.
4. A címer koronája egy különleges állat, amelyről
mondákban, mítoszokban olvashatunk. Ez a
madár a főnix, mely ötszáz évente elég a maga
által összehordott máglyán, de hamvaiból
megifjodva újjáéled, és győztesen szárnyal a
nap, vagyis az élet felé. Ez a történet éppen
illik egyházunk egyik fontos üzenetéhez,
mégpedig ahhoz, hogy Jézus Krisztus bár a
kereszten értünk áldozta önmagát és meghalt,
de harmadnapra feltámadt. Az Isten pedig azt
ígéri nekünk, hogy új világot, új eget és új földet
teremt, melyben nekünk is helyet készít.
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Ezekben a különös „fejekben” két reformátor
nevét találhatod meg! Kik ők?

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

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

Boros Gergely: Olvasd a Bibliát!

Református magyar vagyok,
Amíg élek az maradok.
Megígérem, megfogadom,
Hogy hitemet holtig vallom.
Ámen

Olvasd a Bibliát reggel, délben, este,
Legdrágább könyved ez: Isten üzen benne.
Olvasd a Bibliát, ha emészt a bánat,
Vigaszt adó szózat, ebből bőven árad.
Olvasd a Bibliát, hogyha megtévedtél,
Bűnbocsánat vár rád Atyád hű szívénél.
Olvasd a Bibliát, míg erődből futja Boldog és áldott lesz élted minden útja.
KVK
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Mindenszentek ünnepe

A halottak feltámadásáról

A Pantheont Rómában, mely a római istenség
tiszteletére emelt templom volt, 610. május 13-án
keresztyén templommá alakították. Ezen a napon IV.
Bonifác pápa a templomot az összes vértanú tiszteletére
szentelte. Már a 4. századból is maradtak fent adatok
Mindenszentek ünnepéről. Szent Efrém szíriai
egyházatya és Aranyszájú Szent János például már
ismerte, melyet május 13-án, illetve pünkösd utáni első
vasárnap ültek meg. E vasárnap neve a görög egyházban
ma is Szentek Vasárnapja. Az ünnep történetében újabb
lépést jelentett III. Gergely pápa (731−745), aki a Szent
Péter Bazilika egyik mellék-kápolnáját nemcsak minden
vértanúnak, hanem „minden tökéletes igaznak” a
tiszteletére szentelt. Az ünnep a 8. században május 13ról november 1-re tevődött át, valószínűleg azért, hogy a
kelták régi népi újesztendejét megszenteljék. 835-ben
ismerték el a keresztyénség hivatalos ünnepévé.

− Pál apostolnak
a Korinthusi Gyülekezethez írott
első levelének 15. része alapján −

Arany János: Temetőben
A holtak álmai felett
Szépen virúl a kegyelet
E nyúgalom-hazában;
Hűs a berek és zöld a hant:
A hála műve megfogant,
S tovább tenyész magában.
Ki tudja, mily rég lehete
Hogy itt az első csemete
Először hajta lombot!
Azóta hány délceg fa lőn
Fej-oszloppá e sírmezőn És hány szív összeomlott!...

Halottak napja: november 2.
998-ban Odiló apát vezette be a Bencés-rend
valamennyi tagjának. Közel volt az 1000. év, és az
évfordulótól való félelem, a világ végének hangulata
töltötte el az emberek szívét. Ez a rendelet később
elterjedt a Bencés-renden kívül is, és a 14. században az
egész Római Katolikus Egyház átvette, így a világ
számtalan helyén megjelent, s mára a nyugati világ
valamennyi országában nagy hagyománya van.
A néphit szerint azért kell ezen a napon gyertyát
gyújtani, mert a halottak ilyenkor visszajárnak az élők
közé, és „jóban kell lenni” velük, hogy jól érezzék
magukat a temetőkben, és ne zaklassák az élőket. Mára
ez a néphit a feledés homályába merült, de a haláltól való
félelem olyan ősi az emberben, hogy ez a szokás
mindmáig fennmaradt.
KVK

„Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a
halottak közül, hogyan mondhatják közületek
némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha
nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem
támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor
hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek
is. Sőt Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor
Istennel
szemben
arról
tanúskodtunk,
hogy
feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott
fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha
a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel.
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti
hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt akkor azok is
elvesztek, akik Krisztusban hunytak el.
Ha csak ebben az életben reménykedünk a
Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak
vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül,
mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a
halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert
ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a
Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a
maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel
Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok,
akik a Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az az
uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden
fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig
kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi
ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.
Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik
romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben;
elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben.
Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Mert e
romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és
e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig (ez a
romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó
halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg
van írva: „Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te
diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” A halál fullánkja a
bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek,
aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus
által! Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak,
rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr
munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem
hiábavaló az Úrban.”
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Szeptember - Október Havának Krónikája
A keresztség sákramentumában részesült:
Tóth Attila és Domokos Gabriella leánya: Fruzsina
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,
enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha
folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem
perzselődsz meg, és a láng nem éget meg. Mert én, az Úr,
vagyok a te Istened, Izráel szentje, a te szabadítód.”
(Ézsaiás 43,1−3)
Gyülekezetünkben elhunytak és eltemettek:
Szolnoki Sándorné, született Gulyás Ilona 84 évet élt
asszonytestvérünk – Sarkad, Béke Sétány 1. sz. alatti
lakos.
Vigasztaló ige: Zsoltárok 71,19−20: „Istenem, igazságod
a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez.
Van-e hozzád hasonló, Istenem? Sok nyomorúságot és
bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld
mélyéből is újra fölhozol engem.”
Pribék Józsefné, született Leel-őssy Julianna 83 évet
élt asszonytestvérünk – Sarkad, Mátyás u. 31. sz. alatti
lakos.
Vigasztaló ige: Zsoltárok 23: „Az Úr az én pásztorom,
nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes
vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen
vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is,
nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és
botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem
ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal,
csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted
kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom
egész életemben.”
Fekete Mátyásné, született Bende Ilona 84 évet élt
asszonytestvérünk – Sarkad, Szív u. 17. sz. alatti lakos.
Vigasztaló ige: Máté 18,11−14: „Mert az Emberfia azért
jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha
egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, nem
hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem
megy-e el megkeresni az eltévedtet? Ha azután
megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki,
mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el.
Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy
elvesszen egy is e kicsinyek közül.”
Sajti Imre 64 évet élt atyánkfia – Sarkad, Hajdú u. 26
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.”
Apperger Mária 87 évet élt asszonytestvérünk –
Sarkad, József Attila u. 3. sz. alatti lakos.
Vigasztaló ige: 1Mózes 48,21: „Azután ezt mondta Izráel
Józsefnek: Én már meghalok. De Isten veletek lesz…”
1Kor 13,8: „A szeretet soha el nem múlik.”
Szferle Pálné, született Sárosi Teréz 62 évet élt
asszonytestvérünk – Sarkad, Kapocs u. 6. sz. alatti
lakos.
Vigasztaló ige: Jób 16,22−17,1: „Mert ez a néhány
esztendő eltelik, és én nem térek vissza az ösvényről,
amelyen elmegyek. Lelkem összetört, napjaim kialvóban
vannak: a temető vár énrám!”
Szlávik József 43 évet élt testvérünk – Sarkad, Vasút u.
71. sz. alatti lakos.
Vigasztaló ige: 1Kor 13: „Ha emberek vagy angyalok
nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná
lettem, mint a zengő érc vagy pengőcimbalom. És ha
prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden
bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van
is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs
bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész
vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig
nincs bennem: semmi hasznom abból. A szeretet
türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik
bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed
haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak,
de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent
hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem
múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen
nyelveken való szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el
fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes
a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes,
eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy
szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy
gondolkoztam, mint gyermek; amikor pedig férfivá
lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör
által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most
töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni,
ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért
megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek
közül pedig a legnagyobb a szeretet.”
Józsi Sándorné, született Nemes Mária 84 évet élt
asszonytestvérünk – Sarkad, Nagykert u. 45. sz. alatti
lakos.
Vigasztaló ige: 1Thesszalonika 5,18: „Mindenért hálát
adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti
javatokra.”
A Mindenható Isten enyhítse a gyászolók fájdalmát!

2014. november

Belvárosi Harangszó

16. oldal

„Közeledjetek az Istenhez és Ö közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8)
Örökélet Vasárnapja

Karácsonyi Istentiszteletek

2014. november 23.

Szenteste: 2014. december 24.,
du. 4 óra – Gyermekek szolgálatával

de. 10 óra
Megemlékezünk azokról a szeretteinkről,
akik a mögöttünk lévő évben mentek el a
minden élők útján.

„Nyilas Misi Pakk”
Karácsonykor ajándékozzunk szeretetet!
Szerezzünk örömet ismeretleneknek!
A Magyar Református Szeretetszolgálat
azoknak a gyermekeknek kíván örömet szerezni,
akiknek karácsonykor semmi sem jutna.

Adventi Ünnepi
Zenés Istentisztelet,
Jótékonysági vásár
és Szeretetetvendégség
2014. december 14.
vasárnap du. 3 óra
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. 17.
Telefon: 06−20−429−1285
e-mail: sarkad-belvaros@reformatus.hu

Karácsony I. nap de. 10 óra
Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet
Karácsony I. nap du. 14 óra 30 perc
Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet
Újszalontán
Karácsony I. nap du. 4 óra
Hálaadó Ünnepi Istentisztelet
Karácsony II. nap. de. 10 óra
Ünnepi Istentisztelet
Gyülekezeti alkalmaink
Reggeli áhítat: hétköznap reggel 7:30 −
Gyülekezeti Terem
Imaközösség: kedd délután 4 óra − Gyülekezeti
Terem
Nöszövetség: hónap első keddje délután 4 óra 30
Gyülekezeti Terem
Nyugdíjasházi Bibliaóra: szerda de. 10 óra –
Foglalkoztató terem
Klub Bibliaóra: szerda délelőtt 11 óra –
Foglalkoztató terem
Bibliaóra: szerda délután 4 óra − Gyülekezeti
Terem
Ifjúsági Bibliaóra: szombat délután 4 óra –
Foglalkoztató terem
Istentisztelet: vasárnap délelőtt 10 óra − Belvárosi
Református Templom
Istentisztelet
és
Beszélgetös
Bibliaóra
felváltva vasárnap délután 4 óra – Gyülekezeti
Terem
Gyermek-istentisztelet: vasárnap délelőtt 10 óra −
Belvárosi Református Templom
Istentisztelet Újszalontán: a hónap 1.
vasárnapján délután 14:30 − Református Templom

