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III. évfolyam 1. szám

Kedves Olvasó!
A hajnal az egyik legkülönösebb napszak. A nap első
sugarait küldi a földre, s még ott bujkál a háttérben a
komor sötétség, az éjszaka árnyai, lidérces álmai, de
minden porcikánkban érezzük: a világosság
győzedelmeskedik, s ez végtelen nyugalommal,
megmagyarázhatatlan örömmel tölt el minket.
Van ebben a hajnali derengésben valami
magával ragadó, mintha az új nappal tényleg újra
születnénk, és mindent újrakezdhetnénk. Hiszem,
hogy nem véletlen az sem, hogy húsvét hajnaláról
annyit
beszélünk,
mi
keresztyének. Érezzük, hogy
azon az első hajnalon, a
feltámadás hajnalán, valóban
valami egészen új jött létre,
megnyílt egy új világ, a
reménység birodalma, melyben
mi
is
valóban
mindent
újrakezdhetünk.
A hajnalban azonban e
békés és örömteli ragyogáson túl
benne van egyfajta feszült
várakozás is. Olyan ez, mint amikort egy gyermek
tudja, hogy ajándékot kap, de még nem tudja, mit.
Nem tudjuk, mit hoz egy új nap, milyen ajándékokat
rejteget, milyen próbák elé állít, mit kell
elhordoznunk, és mit kapunk meg kegyelemből,
áldásként. Ezért mindig van mire várnunk, és van,
mire készüljünk. Ám ha már nem vágyakozunk
semmire egy új nap kezdetén, ha nem látjuk vagy
nem akarjuk látni a lehetőségeket és esélyeket, akkor
elveszett minden reményünk, akkor eltűnik a hajnal
minden varázsa.
Ez a felfokozott váradalom megvolt egykor az
első gyülekezetekben, akik Jézus Krisztus nevében
gyűltek össze, és megvan ma is, illetve meg kell, hogy
legyen a keresztyének közösségeiben. Mi húsvét
hajnali várakozók vagyunk, akik várjuk vissza az
Élet Fejedelmét, várjuk, hogy az, amit még csak
kevesen tudnak, egyszer mindenki számára
nyilvánvalóvá legyen. Az élet teljességére várunk,
úgy mint egy álmos hajnal után, amikor mindent
betölt a fény, és a nap teljes pompájában ragyog.
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A hajnal az ébredés időszaka is. A fény
növekedésével egyre több minden mozdul meg, és
indul útjára. Húsvét hajnala bennünket is felébreszt,
és megmutatja nekünk, hogy az élet több, és
hatalmasabb, erősebb és maradandóbb, mint azt mi
gondoljuk, vagy ismerjük. Fel kell ehhez nyitni a
szemünket, többet látni és távolabb tekinteni. Ehhez
azonban talpra kell állnunk, és el kell indulnunk, meg
kell újítani akaratunkat, hitünket.
A hajnal tehát kincseket rejt magában, amely
érzésekben, hangulatokban jelenik meg, de mint
mindent, ezt is észre kell venni, meg kell látni. S ha
erre nincs szemünk, és nem látjuk
meg a legapróbb dolgok értékét,
a parányi pillanatok lehetőségét,
és nem bontjuk fel „a ritka percek
selyemszalagját”, ahogy Zorán
egyik dalában énekli, akkor
elmulasztjuk annak esélyét, hogy
meglássuk, amit húsvét hajnala
hozott el e világ számára: az igazi
élet diadalát.
Lehetnek azonban nehéz
hajnalaink is, amikor egy
fárasztó, át nem aludt éjszaka van mögöttünk. S így
a hajnal a félelem időszakává is válhat, mert újra
szembesülnünk kell olyan érzésekkel, olyan
helyzetekkel, amiket nem vágyunk, nem szeretünk,
amelyek kétséggel és csüggedéssel töltenek el minket.
Nem minden hajnal szép, és az első húsvét hajnala
sem úgy indult, hogy benne valami öröm rejtőzhet,
hiszen az asszonyok egy sírhoz indultak el. Egy
halottól akartak végső búcsút venni, de a mulandóság
helyén megtalálták az életet.
S innentől kezdve egy hajnal biztosan mindig
örömteli és boldog, még akkor is ha vannak
veszteségeink, ha a sötétséget hatalmas erőnek
érezzük, és az éj feketesége olykor elkísér bennünket
egész napra. Egy hajnal biztosan mindig megújít
minket: ez pedig Húsvét Hajnala. Amint Juhász Gyula
is írja a Hajnal című verse végén: „Az élet fölzeng: itt a
drága hajnal!” Ez a hajnali érzés, hit és reménység az
élet diadalát hirdeti mindenek felett. Legyen ez ott a
szívünkben, mind húsvét hajnalán, mind életünk
minden hajnalán!
Koncz Zsolt lelkipásztor
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Jézus Krisztus mint az
Egyetlen Igaz szenvedése
I. Bevezetés
Húsvét ünnepének tartalma változik. Természetesen nem
hitünk alapvetésére gondolok, hanem arra a világra,
amelyben ezt a hittartalmat megvalljuk, hiszen a
tavaszvárás, a virágok, a nyuszi és a tojás sokkal
markánsabban jelennek meg, mint a legrégebbi és
legtömörebb hitvallásunk: „Jézus Krisztus, Isten Fia,
Megváltó!” Pedig ez mindennek az alapja, a többi csak
ráadás.
Magunkba tekintve, talán nem szégyen nekünk
sem megvallanunk, hogy az ünnepi hét rohanása kikezdi,
ha nem felörli belső, elmélyedésre vágyó emberünket.
Mindeközben pedig zúdulnak ránk az olyan hírek,
közvetlen közelünkből és a nagyvilágból egyaránt, melyek
épp nem ünnepvárásról, akár már giccsesen szép és
hangulatos húsvéti készülődésről szólnak, hanem
katasztrófákról és háborúkról, szörnyű emberi
tragédiákról, vagyis magáról a szenvedésről. Sőt lehet épp
magunk is szenvedünk akár egyénileg, akár gyülekezetileg
nézve.
Húsvét ünnepéhez, ha az Ószövetség irányából
akarunk közeledni, akkor elsőre eszünkbe ötlenek a
messiási jövendölések, a páska mint előkép, s így maga az
áldozat fogalma is, de vajon az ide vezető út, és az áldozat
beteljesítéséért elhordozott szenvedés, eszünkbe jut-e?
Jézus átélte és hordozta a szenvedést, lelkileg a sok meg
nem értettséget épp úgy, mint az egyik legszörnyűbb
fizikai fájdalmat: a keresztrefeszítést. Élt – szenvedett –
meghalt, mint mi, de Istenfiúsága révén az Isten
feltámasztotta Őt a halottak közül, hogy igazolást
nyerjenek az Írás próféciái, beteljesítve ezzel küldetését.
Mi tehát az élet? Mi a halál? illetve Gyökössy
Endre megfogalmazásában: és ami a bölcsőt a koporsóval
összeköti, vagyis Mi a szenvedés? – mely az ember földi
életét teljesen átszövi. A gyakran nekünk szegezett
kérdéshez, melyekre legnehezebb válaszolnunk, hiszen
nem lehet sem elkendőzni, sem dogmatikai alaptételek
egyszerű kijelentéseivel válaszolnunk. Őszinteség és
együttérzés kell megszólaljon, de a realitás talaján.
Gyökössy Endréhez visszatérve, Jézus a szenvedés
területén realista volt. Elfogadta a szenvedés tényét. Nem
magyarázta, hanem tetteket mutatott föl: megélte és
elhordozta a szenvedést, ezt állítva elébünk is.
A teodícea felvetése:
„Hogyan lehet a világban tapasztalható indokolatlan
szenvedések, idő előtti halálesetek, felszámolhatatlan szociális
egyenlőtlenségek, gyógyíthatatlan testi és lelki betegségek,
kiszámíthatatlan
és
megakadályozhatatlan
természeti
katasztrófák, valamint a megfékezhetetlen bűnözés és emberi
gonoszság ellenére Isten mindenhatóságában, bölcsességében, a
teremtett világ és teremtője jóságában és egy erkölcsileg megalapozott
világrendben hinni?” (W. Trillhaas, Theodizee)

2. oldal

II. Szenvedés az Ószövetségben
Az ószövetségi emberben is megfogalmazódott a kérdés:
van-e értelme vagy bármilyen haszna az Istenhez való
ragaszkodásnak? Igazságos-e az Isten, s tettei, döntései
„igazolhatóak-e” az emberi értelem számára? Az
Ószövetség iratainak közös meggyőződése, hogy Isten
igazságos és mindenható, aki tettei szerint fizet meg
minden embernek. A Kr. e. 2. századig a halál utáni
igazságszolgáltatás gondolata még nem jelent meg Izrael
hitében. Ezt a megfizetést itt a földi életben, annak
boldog vagy boldogtalan állapotában várták és remélték.
A jók, akik felismerik és követik Isten akaratát, elnyerik
jutalmukat: egészséget, gazdagságot, nagy családot és
hosszú, békés életet. Akik azonban nem figyelnek Isten
akaratára, és csak a saját maguk vágyait követik, elnyerik a
maguk büntetését: nyomort, magányt, szegénységet,
szeretteik elvesztését és hirtelen, idő előtti halált.
A prófétai irodalom és a Tóra ezt a gondolatot
főleg a közösség, a nép szintjén hangsúlyozza, míg a
bölcsességirodalom az egyén szintjére lebontva tanítja.
Néhány példán keresztül nézzük meg, hogy az
Ószövetség embere milyen válaszokat talált a
kérdéskörünkre. Nem egy feleletet, hiszen az ószövetségi
iratok több nemzedék, s azon belül is gyakran több
társadalmi csoport tapasztalatát és az Istentől nyert
kinyilatkoztatásokat tartalmazza.
a) A világ erkölcsi rendje időről időre kizökken
ugyan a helyéből, de az igazságos rendnek
előbb, vagy utóbb, de mindenképpen helyre
kell állnia.
„A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály; nem tudják, miben
botlanak majd meg.” (Péld 4,19)
„Az igaz megmenekül a nyomorúságból, helyére pedig a bűnös jut.”
(Péld 11,8)
„Nem áll szilárdan a bűnösen élő ember, de az igazak gyökere
mozdíthatatlan.” (Péld 12,3)
„Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld mindennap,
mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg.” (Péld
23,17–18)
b) Az igaz tettek gyümölcse mindig beérik, még
ha a halál után is.
„Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé
lesz.” (Péld 10,7)
„A bűnösök háza népe kipusztul, de a becsületesek sátrában
lakók virulni fognak.” (Péld 14,11)
„Ne haragudj a gonosztevőkre, ne irigyeld a bűnösöket! Mert nincs
jövője a gonosznak, a bűnösök mécsese kialszik.” (Péld 24,19–20)
c) Isten igazságossága legtöbbször nem az
egyén, hanem a közösség szintjén valósul
meg.
– a közösség együtt szenved a bűnös tagjával (4Móz 16,25kk:
Kórah, Dátán és Abirám családja meghal; Józs 7,24k: Ákán és
családja Ajnál) 2Sám 3,29: Dávid átkot mond Abnér miatt Jóáb
családjára
– a közösség együtt szenved a bűnös vezetővel (2Móz 7–10: a fáraó
miatt szenved Egyiptom; 2Sám 24: Dávid miatt járvány pusztít;
1–2Királyok: a nép sorsa a király kezében)
– az egyén szerettei elvesztésével bűnhődik (2Sám 12,15kk:
Betsabé gyermeke meghal)
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d) Ez a kolektív szemlélet a babiloni fogságban
megváltozik:
individualizálódik,
vagyis
megjelenik az egyéni felelősség tanítása.
„Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik.” (Ez 18,4)
„Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az Úr az Isten. Állhatatos
Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is,
azok iránt, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait. De
megfizet személy szerint azoknak, akik gyűlölik őt, elpusztítja
őket. Nem késik megfizetni személy szerint annak, aki gyűlöli őt.”
(5Móz 7,9)
„Ne kelljen meghalniuk az apáknak a fiakért, a fiaknak se
kelljen meghalniuk az apákért. Mindenkinek a maga vétkéért kell
meghalnia!” (5Móz 24,16)
e) Jób könyvének egésze az igazak meg nem
érdemelt
szenvedéséről
és
az
Isten
igazságosságáról szól. Összefoglalja a Kr. e. 3.
századig a választott nép szinte valamennyi
elgondolását.
A hagyományos bölcsességirodalom elképzeléseit
Jób barátai szólaltatják meg, míg Jób az ártatlanul
szenvedő igaz, a szenvedés okát hiába kutató embert
képviseli.
A barátok érvelésében hangsúlyosan megjelenik,
egyfelől hogy senki sem mondhatja magáról, hogy
bűntelen, tehát senki sem szenved ártatlanul (Jób
4,12−21; 15,11−16; 25,2−6), másrészt Isten tettei és
szándékai az ember számára kikutathatatlanok. Amint a
kisgyermek sem érti sokszor szülei döntéseit, melyeket az
ő érdekében hoznak, úgy az ember sem képes felfogni
Isten döntéseinek az értelmét (Jób 11,7−11).
„Megszólalt a naamái Cófár, és ezt mondta: Nem kell-e
felelnünk e sok beszédre? A bőbeszédűnek legyen igaza?
Elnémíthatja-e fecsegésed az embereket? Gúnyolódsz, és nincs, aki
megszégyenítsen? ... Ki tudod-e találni, mi az Isten titka? A
Mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e? Magasabb az az égnél.
Mit tehetsz? Mélyebb a holtak hazájánál. Mit tudhatsz róla?
Terjedelme hosszabb a földnél és szélesebb a tengernél.” (Jób 11,1–
9)
Jób úgy érezte, hogy Isten önkényes és
kiszámíthatatlan, aki nem tud, vagy nem akar tetteiről
számot adni, s ezért „nem mer” találkozni vele. Egyre
élesebb hangon követel magyarázatot Istentől arra, ami
vele történt. Csalódott barátaiban, a feleségében, még
Istenében is, de tőle mégsem tud elszakadni, hanem
szenvedélyesen azt követeli, hogy találkozhasson vele és
neki mondhassa el panaszát. (Lehet Istennel perlekedni,
neki panaszkodni...)
Isten végül megjelenik Jóbnak, s két hosszabb
beszédben elétárja az állatvilág gazdagságát, valamint
felmutatja azok működésének rejtélyes, emberileg
érthetetlen voltát (Jób 38−39; 40,6−41,26). Ha az ember a
teremtett világban annyi mindennek (természeti erők, az
állatok közti láncolat) nem ura, akkor miért éppan a saját
sorsának akar az ura lenni? Ha képesek vagyunk
csodálattal szemlélni a természeti jelenségeket, akkor
miért nem tudjuk ugyanezen tekintettel szemlélni saját
életünk kiszámíthatatlan fordulatait is?
Az állati példákon keresztül az fejeződik ki, hogy
a teremtett világban is egyszerre van jelen a rend és a
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káosz, a jó és a rossz. Isten nem törölte el a káoszt a
teremtéssel, de azáltal keretek közé szorította és a
névadással uralma alá hajtotta (1Móz 1,6−10). Isten
gondoskodik a világban a kettő egyensúlyáról. Igaz ugyan,
hogy némelyek áldozatul esnek, de nem pusztulhatnak ki
sohasem az igazak a földről, és a káosz soha nem győzheti
le végképp a rendet. Eme magasztos elv azonban nem ad
magyarázatot az egyén szenvedéseire, arra, hogy ott és
akkor miért épp ő az, aki szenved, de némi vigaszt mégis
adhat az a számára, hogy a legnagyobb összefüggés
szintjén az igazak sohasem veszíthetnek.
Többen úgy vélik, hogy a valódi válasz, nem Isten
válaszaiban, hanem megjelenésében rejlik. Isten, aki
sokáig rejtve maradt Jób előtt, mégis megjelenik a számára
(vö. Jézus és Tamás), hogy megcáfolja vádjait, teljesítse
kérését. Annak az ambernek, akit a gyötrelmek nem el
szakítottak Istentől, hanem még inkább Isten karjaiba
hajtott. Annak, aki vádjait nem másokkal akarta
megbeszélni, hanem magával Istennel, és nála
meghallgatásra is talált. Istentől magához Istenhez
menekült (vö. Zsolt 10; 73), mert az emberi válaszok
mind hiányosak voltak, mert elfelejtkeztek arról, hogy
Isten szuverén Úr. Őt nem lehet beleszorítani sem
tantételekbe, ősi bölcselkedésekbe:
„Miután az Úr mindezeket elmondta Jóbnak, így szólt
az Úr a témáni Elifázhoz: Haragra gerjedtem ellened és két
barátod ellen, mert nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint
szolgám, Jób. Azért vegyetek hét bikát meg hét kost, menjetek el
szolgámhoz, Jóbhoz, és mutassatok be égőáldozatot magatokért!
Szolgám, Jób pedig imádkozzék értetek. Mert csak rá való
tekintettel nem szégyenítlek meg benneteket, hiszen nem beszéltetek
rólam olyan helyesen, mint szolgám, Jób. El is ment a témáni
Elifáz, a súahi Bildád és a naamái Cófár, és úgy jártak el,
ahogyan az Úr megmondta nekik. És az Úr újból kegyelmesen
tekintett Jóbra. (Jób 42,7−9)
sem egyetlen ember élettapasztatalti bölcsességébe:
„Szólott az Úr, és ezt mondta Jóbnak: Mit perlekedik a
Mindenhatóval az akadékoskodó? Aki Istennel akar vitatkozni,
feleljen neki! Jób pedig felelt, és ezt mondta az Úrnak: Bizony,
könnyelmű voltam! Mit felelhetnék neked? Kezemet a számra
teszem. Egyszer beszéltem, de ezután nem szólok, vagy ha kétszer:
többé nem teszem.” (Jób 40,1−5)
„Felelt Jób, és ezt mondta az Úrnak: Tudom, hogy
mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne
valósíthatnál. Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul?
Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek,
semhogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek! Én
kérdezlek, te pedig oktass engem! Csak hírből hallottam rólad, de
most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent,
bűnbánatot tartok porban és hamuban.” (Jób 42,1−6)
Istenből annyit ismerhetünk meg, amennyit Ő
maga kijelent a számunkra, amennyit fel akar tárni az
ember előtt.
f) A prófétai hagyományt nézve mind a korai,
mind az írópróféták esetében megfigyelhető, hogy a
kiválasztottak elkerülhetetlen sorsa: a szenvedés.
- A prófétáknak szenvednek küldetésük miatt: a nép
zúgolódik Mózes ellen (2Móz 6,19−21; 15,24; 16,1kk; 17;
32−33). Illés üldöztetése (1Kir 17−19). Jeremiás testi (Jer
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20; 26; 28; 37−38; 43) és lelki (Jer 18,18−23; 20,7−18)
életének gyötrelmei.
- A szenvedés a szolgálat eszköze: Hóseás házassága (Hós
1−3). Jeremiás nőtlenségi parancsa (Jer 16). Ezékiel
jelképes cselekedetei (Ez 4).
A fenti igehyelyek azt mutatják, hogy a szenvedés
úgy jelenik meg, mint Isten pedagógiai és történelmi
gondviselési eszköze. Ézsaiás prófétánál találkozunk
azzal a gondolattal, hogy az ártatlan (Ebed-Jahve a
szenvedő szolga) ember szenvedhet mások helyett, s ezt
Isten engesztelésként elfogadhatja.
A szolga, az Isten küldötte onnan jött, ahonnan
senki sem várta. Nem volt szép alakja, amely a kor
felfogása szerint a kiválasztottság jele. Betegségei és
szenvedése miatt pedig egyenesen Isten által sújtott
bűnösnek gondolták. Megkínozták, ártatlanul halálra
adták és a bűnösök között temették el, mint egy
gonosztevőt.
Ő
azonban
minden
szenvedést,
megalázottságot alázattal elhordozott, s épp ezzel az
önkéntes szenvedésével töltötte be küldetését (Ézs
53,5−6). Minden ember vétkét magára vállalta, és
engesztelő áldozat gyanánt odaadta önmagát a
bűnösökért, így járva közben értük Istennél és szerezve
nékik bűnbocsánatot (Ézs 53,10−12). Mindezzel
engedelmesen teljesítette az Úr akaratát, s jutalma sem
maradt el: Isten feltámasztja majd őt a halottak közül, és
bőséges kárpótlásban részesíti. Izrael és a többi nép is,
feltámadása után döbennek rá, hogy Ő Isten elhívott
szolgája (Ézs 52, 13−15). A mások helyetti szenvedés
tehát küldetés is lehet.
„Eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik,
igen hatalmas lesz. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem
emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja. De bámulatba
ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan
dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik, olyan dolgot tudnak
meg, amiről addig nem hallottak. Ki hitte volna el, amit hallottunk,
ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál, sarjadt
ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép
alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért
kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott,
fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle,
megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte,
a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten
csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott
sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk
békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan
tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az
Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos
maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra
viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem
nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai
közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül,
népe vétke miatt éri a büntetés?! A bűnösök közt adtak sírt neki,
a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el
gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy
betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis
meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki
gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz
szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket.
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Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt
részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy
a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és
közbenjárt a bűnösökért.” (Ézs 52,13–53,12)
Eredetileg ugyan nem az eljövendő Messiás képét
akarta megrajzolni a szerző, de Jézus tanítványai mégis
joggal tekintették ezt az éneket a Krisztus-esemény
értelmezésének kulcsaként. E szöveggel jobban
megérthették és mások számára is megfogalmazhatták
Jézus egyedi és megismételhetetlen szenvedését, helyettes
halálát és feltámadását, vagyis küldetésének a lényegét.
g) Dániel könyvének második részének (7−12
fejezetek) látomásai a hellenista korszak eseményeit tárják
jövendölések formájában az olvasók elé. Az apokaliptikus
irodalom stílusában hallunk az üldözések terjedéséről,
majd Isten csodálatos közbelépését jövendöli meg. A már
beteljesedett jövendölések bizonyítják, hogy a korábbi
századokban minden úgy történt, ahogyan Isten eltervezte
és kijelentette. A még be nem teljesült próféciákban sem
szabad tehát kételkedni. Talán nem fogja minden istenfélő
ember megélni az üdvösség korszakát (Dán 11,33.35), de
Isten igazságossága nem engedi, hogy ők a mártírhalál
vállalásával elszakadjanak azoktól a javaktól, melyekben az
Ószövetség az igazaknak járó jutalmat látta. Isten egy
napon feltámasztja a halottakat, ítéletet tart felettük, az
istenteleneket megbünteti, míg az igazakat szenvedéseikért
kárpótolja, megjutalmazza (Dán 12). Dániel könyve így az
egyetlen könyv az Ószövetségben, ahol a feltámadás és az
utolsó ítélet reménysége mint minden igaz reménysége
megszólal.
„Abban az időben eljön Míkáél, a nagy vezér, aki a te
néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt,
mióta népek vannak, addig az időig. De abban az időben
megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. Azok
közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd:
némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az
okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat
igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. … Te pedig
menj a vég felé! Elpihensz majd, de fölkelsz kijelölt sorsodra a végső
napon!” (Dán 12,1–3.12)
III. Jézus szenvedése
A szenvedés mindenki osztályrésze, s nem kivétel alóla
még Isten Fia sem. Jézus a szenvedést tényként kezelte,
nem keresett kibúvótt alóla. A járókelők elmentek
keresztjénél és gúnyolódva mondták: „Bízott istenben,
szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta: Isten fia
vagyok.” (Máté 27,43). Nem, nem akkor szabadította meg,
hiszen valami sokkal jobbról gondoskodott: a
megváltásunkról. Ezt vitte véghez Jézus azáltal, hogy nem
szállt le a keresztről, bár megtehette volna. Ebben
találhatjuk meg a szenvedés „titkát”: Isten valami jobbról
gondoskodik. Az embernek tehát keresnie kell Jézus
példája nyomán azt a „jobbat”, mely által „értelmet” nyer
a szenvedés. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy „a jellem
aranyává kell változtatni a tövist” (Stanley Jones).
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Az ószövetségi gyökerekhez visszakapcsolódva,
Jézus hármas tisztét figyelembe véve így
viszonyulhatunk a szenvedéshez:
1. Királyi tiszt a szenvedésben
Jézus életét ismerve, tudjuk, hogy ő nem rendült meg,
nem félt, mikor életveszélybe került (pl.: a viharos
tengeren). Nem félt Pilátus és a Nagytanács tagjai előtt
sem, mert tudta, hogy Mennyei Atyja hatalma nagyobb,
mint a fejedelmeké. Ő nem szolgája a szenvedésnek,
hanem ura. Olyan, mint a sasmadár, mely az erős, olykor
viharos szelet is szárnya alá veszi, s így emelkedik a
magasba. Mit jelent ez a számunkra? Ne meneküljünk a
bajok elől, hanem próbáljuk felhasználni, mint Isten
akaratát.
„A szenvedés nem véletlen, nem esetleges kockafordulás,
hanem Isten ajándéka, mellyel gazdaggá akar tenni. A fájdalom
nem egy kibetűzhetetlen titkos írás, nem is cím nélküli levél, hanem
személyhez szóló felséges napiparancs, mellyel Isten őrszemül állít a
legnehezebb pontra; aki ott megáll, az az ő igazi koronája.”
(Ravasz László)
2. Prófétai tiszt a szenvedésben
A szenvedő embernek végső soron Istennel van dolga.
Látszólag Jézus szenvedésének politikai oka volt, de
valójában: „Az Úr sújtotta őt mindnyájunk bűnéért.” (Ézs
53,6) Jézus tudta ezt, s az utolsó percig és az utolsó
szaváig erről tanúskodott a kereszten. Arról a másik
világról, annak más törvényeiről, melyben a megbocsátás
és a szeretet uralkodik, nem a bosszú és nem az önérdek.
A szenvedés, talán a közösségi szenvedés még
jobban alkalmas arra, hogy Istenhez fordítsa az emberek
szívét. Nem véletlen a reformáció magyarországi
térhódítása a 16. században, vagy a 20. század közepén
végbement nagy ébredés.
A ma embere inkább panaszkodik mintsem
nyitna afelé az Isten felé, aki habár megsebez, de be is
kötöz. Mindenfelé igyekszik nyitott lenni, csak épp fölfelé,
az Isten felé nem. Pedig...
„Egy súlyos betegnek hónapokig kellett gipszágyban, a
hátán feküdnie, mozdulatlanul. Mit tettél ezalatt? – kérdezte tőle
valaki. Rettentő lehetett. A válasz így hangzott: Isten megtanított
fölfelé nézni.”
Természetesen önmagában a szenvedés még nem
fordít Istenhez, de alkalmas eszköz lehet arra. Kálvin írja
Jób könyve magyarázatában: „Nem elég, hogy Isten megüssön
bennünket Szentlelkével.” Nekünk is kérnünk kell, hogy a Lélek
megelevenítsen bennünket, szenvedseinket arra használjuk, hogy
meghalljuk Isten igéjét.
3. Papi tiszt a szenvedésben
Jézus tökéletes főpapként önmagát mutatta be áldozatul a
világ bűneiért. Teljesen más ez a magatartás, mint Ádámé,
aki társát teszi bűnbakká, csakhogy saját magát mentse.
Jézus önként helyezi magát az áldozati oltárra. A
törtnelem nagy alakjainak hősiessége, vagy épp a
hétköznapi ember önfeláldozó élete előtt sokszor
megrendülten álunk és tisztelettel adózunk, mondván, ez
a szenvedés „főiskolája”: nem lenne kötelező, de az

5. oldal

ember vállalja meggyőződésért, szeretteiért. Példa ez arra,
hogy lehet ilyen szabad lélekkel is vállalni a szenvedést. A
mártírok, a hithősök ezt tették: Krisztusért vállaltak
szenvedést, üldöztetést, megkülönböztetést.
„Végtelenül könnyebb emberi parancsra, kényszerből
szenvedni, mint szabadon, saját felelősségünkre vállalt
cselekedetként. Összehasonlíthatatlanul sokkal könnyebb közösen,
másokkal együtt szenvedni, mint magányosan, egyedül. Végtelenül
könnyebb nyilvánossággal és tisztelettel övezve szenvedni, mint
kitaszítva és szégyenben. Sokkal könnyebb a test életének
odaadásában szenvedni, mint lélekben. Krisztus szabadon, egyedül,
kitaszítva és szégyenben, testben és lélekben szenvedett – és azóta
sok keresztény ugyanígy vele együtt.” (Dietrich Bonhoeffer:
Szenvedés és kereszt)
IV. Összegzés
A szenvedésről szóló ószövetségi szövegek Jézus
Krisztus, az egyetlen igaz helyettes halálában és
feltámadásában nyernek megerősítést és bizonyítást
a) A világ igazságos rendje Őbenne állt
helyre
b) Az igazság termése, ha a halál után is, de
beérik
c) Isten igazságossága az egyén és a
közösség szintjén érvényes
d) A szenvedés próba
e) A szenvedés a kiválasztott elkerülhetetlen
sorsa
f) A mások helyetti szenvedés a küldetése
g) Lesz feltámadás
„Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így
megdicsőülnie?” És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve
elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.”
(Lukács 24,26−27)
Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor

Hamar István: Az Úr Jézus szenvedése
Az Úr Jézus szenvedése
bűnösöknek üdvössége.
Mikor eljött amaz óra,
előlépett árulója.
Míg a főpap kivallatta,
tanítványa megtagadta.
Büszke császár helytartója
nem mert lenni pártfogója.
Leköpdösték, csúffá tették,
keresztfára feszítették.
Ő még ott is azért esdett;
bűnösöknek kért kegyelmet.
Értünk vállalt ennyi sok kínt –
megváltottak, áldjuk Őt mind!
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A húsvéti ünnepkör
református hagyománya
Húsvéti szokások sokaságával találkozunk minden
esztendőben ezen a sátoros ünnepen. Feltehetjük a
kérdést, hogy valóban ünnep? Munkaszüneti nap,
elkészítjük a hímes tojásokat, és locsolkodók
sokaságával találkozunk. A szokás még megvan, mégis
úgy érezzük, hiányzik belőle sok ember számára a
lényeg, a húsvét igazi öröme, a feltámadásba, a halál
utáni életbe vetett hit.
Ünnepeink közül a húsvét több évezredes
múltra tekint vissza, gyökerei az ószövetségi páska
ünnepben vannak. A húsvét volt az első keresztyén
ünnep, elnevezése a magyar nyelvben a nagyböjt utáni
húsevésre vonatkozik. A tartalma, hogy a keresztyén
világ Krisztus feltámadására emlékezik, változatlan
maradt, az időpontja azonban változó. Húsvét mozgó
ünnep, a niceai zsinat (Kr. u. 325) határozta meg
pontos időpontját: a tavaszi holdtölte után következő
első vasárnap. Legkorábban március 22-én, legkésőbb
április 25-én lehet húsvét. Így változik a böjti időszak
kezdete is. Az ünnep előtti negyven nap a böjti időszak,
Krisztus szenvedéseire való emlékezés.
Az advent a karácsonyra készíti fel lelkiekben
az embert, a húsvétra pedig a nagyböjti időszak. A böjt
bibliai eredetű, az ószövetségben és az újszövetségben
is olvashatunk a böjtölés formáiról. Jézus is negyven
napig böjtölt. A keresztyénséggel együtt jutott el
hozzánk, a Kárpát-medencébe ez a szokás. Méltán
kapta a nagyböjti elnevezést, mert ebben az időszakban
Krisztus szenvedéseire emlékeztek elődeink.
A nagyböjt hamvazószerdától nagyszombatig
tart. Hamvazószerdát korábban nevezték még
böjtfogószerdának, szárazszerdának, aszalószerdának
is. Az elnevezés onnan ered, hogy a templomban a mise
után az elmúlt évi virágvasárnapi szentelt barka
hamuját a pap megszentelte és keresztet rajzolt a hívek
homlokára. Hiedelem is kapcsolódott ehhez, aki
hamvaszkodik, annak nem fog fájni a feje. A lutheránus
egyház a mai napig őrzi a hat nagyböjti vasárnap
óegyházi neveit: Invocavit, Reminiscere, Oculi,
Laetare, Iudica, Dominica palmarum.
A nagyböjti időszak a korai egyházban
keresztelési
előkészületnek
számított.
A
katekhumenusok (felnőtt megkeresztelkedők) oktatásra
jártak, mert fontos volt, hogy vallást tegyenek a
feltámadt, élő Jézus Krisztusba vetett hitükről. Az
ember átéli megszületését, a halál is tényként van jelen
életében. A feltámadás, az örök élet a hit útja. Így a
húsvét reggelén megkereszteltek a húsvéti hit
bizonysága mellett tettek fogadalmat.
A református ember megőrizte a böjti
hagyományokat, de számára nem a külsőségek
hangsúlyosak, hanem a belső, lelki felkészülés az
ünnepekre. Természetes, hogy bizonyos tartózkodás
van az evést és ivást illetően, de a lényeg az emlékezés
a Megfeszített Úrra, az elmélyülés Krisztus
követésében, a kereszt titokzatos világának a lélekben
történő befogadása.
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Nagypénteket
református
népünk
is
megtartotta szigorú böjti napnak. A böjti napokon
tartózkodtak a hústól, a zsiradékoktól. Nyers- és aszalt
gyümölcsöt, rántott levest, savanyú levest, főtt tésztát,
főzelékféléket,
mákos
gubát,
lepénykenyeret
fogyasztottak. Ez vidékenként más és más volt a
Kárpát-medencében.
Az év folyamán a református ember életében is
voltak kisebb böjtök: heti böjti napok, különösen a
péntek, de meg kell említenünk a negyedévenkénti
háromnapos böjtöt is. Utóbbit már Bod Péter is említi,
de kántorböjtnek is nevezik. Fontosak a fogadalmi
böjtök, református népünk ma is gyakorolja ezt a
formáját a lemondásnak, ahogy azt gyülekezeteink
életéből is tudjuk. Református népünk hagyományában
máig él, hogy az úrvacsoravétel napján nem eszik
semmit, míg meg nem úrvacsorázott a gyülekezet
közösségében.
A böjti időszak játék-hagyományaiban nem
számított a vallási különbség. Egy-egy falu fiataljai
együtt vettek részt hagyományaik megtartásában.
A mancsozást csoportosan játszották, lányok és
legények együtt. A játék eszközei botok és golyók
voltak, a magasba dobott golyót kellett az ütővel
eltalálni. A legények gyönyörű, cifra, díszített, faragott
mancsozóbotokat készítettek. Turán kedvelt volt a
kutyasutu. T alakú gerendából forgót készítettek, erre
egy-egy legény ült, kettő forgatta, míg el nem
szédültek.
A lányok rongy- vagy tehénszőr labdával
labdáztak. A böjti lányjátékoknak két jellegzetes
változata volt: a kanyargós vonulás és a karikázók. A
lánykörtáncokra nem vonatkozott a tánctilalom a böjti
időszakban. A karikázóknak számos változata fordult
elő a Kárpát-medencében. Nyitra megyében a
nagylányok együtt játszottak kisebb lányokkal. A
játékot ulicskázásnak, hajujvárazásnak nevezték.
Ezekben egykori avatórítusok továbbélését fedezhetjük
fel. Ezeket a lánykörtánc énekeket Kodály Zoltán
jegyezte le, az egyik így hangzott:
„Hajujvár, mit keres hajujvári bíró bálták!
Innét, onnét, amonnét, az új várnak mellőle
Lányodat kéretjük!
Melyiket?
Szebbiket, keskeny magasabbikat,
Keskeny magasabbikat.”
Kedvelt játék volt a pilikézés. Három guggoló
lány körül énekelve, kanyargósan vonultak a lányok.
Böjti vasárnapokon szokás volt a lányoknak
végigvonulni a falun. Kapus játékot játszottak, átbújtak
a feltartott kezek alatt. A szülők, nagyszülők a ház
előtti padon ülve nézték, hallgatták játékukat. A fiúk
kisérték őket, amikor a játékot befejezték, hazakísérték
a lányokat. Egyek és környékén szokásban volt a
szederindázás. Lányok és legények egymás kezét
fogták, úgy vonultak végig a falun. Az első pár
feltartott keze alatt vonult át az egész sor és közben
énekeltek:
„Szederinda, levelinda
Bujj, bujj szitakéreg, rostakéreg,
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Mindjárt hazaérek.”
Nagyböjti szokás volt a sajbózás. A játék német
eredetű, a „Scheibe” = korong szóból ered. Legények
készítettek fakarikákat, ezeket hosszú botra tűzték,
megtüzesítették, elrepítették és közben kiáltották,
hogy kinek küldik. Ez a szokás most kezd újraéledni
szatmári falvakban. Szatmár megyében Kaplonyban élt
egy egyházi változata is a szokásnak, sajbózáskor
egyházi énekeket énekeltek és a szentek neveit
kiáltották.
Virágvasárnappal kezdetét veszi a nagyhét. A
4. századtól szokásban van a keresztyén egyházban ez
a böjti időszakban is kifejezetten örömteli nap. Krisztus
bevonulása Jeruzsálembe királyvoltának ünneplése,
ahogy ezt virágvasárnapi református énekeink is
kifejezik.
A római katolikus egyház ezen a napon
barkaszentelést végez. A szentelményeknek különleges
szerepük, bajelhárító, gyógyító hatásuk van a néphit
szerint. Virágvasárnaphoz két jellegzetes lányszokás
kapcsolódott:
Kiszejárás / kiszehajtás / kiszijárás: A lányok
menyecskeruhába öltöztettek egy szalmabábut, és
végigvitték a falun, aztán levetkőztették, a
szalmabábut pedig vízbe dobták vagy elégették. A
kiszijáró csapat élén halad a kiszibabát vivő lány.
A kiszi korpalisztből készült savanyú leves,
amelyet böjtben szoktak enni. A kiszijárás a böjti
időnek a lassankénti elmúltát ünnepli. A disznósódart
emlegeti az ének, amit a sok savanyú leves után ismét
lehet majd fogyasztani.
Villőzés: különböző nagyságú fagallyakat,
ágacskákat felszalagoztak, feldíszítettek, a gallyakat
vízbe tették, és mint a tavasz hírnökét köszöntötték.
Áldó hatást tulajdonítottak neki. Előfordult, hogy
festett tojásokkal díszítették. Ez a szokás ma is él
református falvainkban, egészen húsvétig a lakásokban
van a feldíszített zöld ág. A kiszejárás és a villőzés
változatait Kodály Zoltán és Manga János gyűjtéseiből
ismerjük.
A nagyhét református gyülekezeteinkben az
úrvacsorához való előkészület, az önvizsgálat, a lelki
megtisztulás ideje. Nemcsak környezetünket kell
kitakarítanunk, hanem lelkiekben is készülnünk kell az
ünnepre.
Nagypéntek reggel, hajnalban szokás volt
kimenni a folyókhoz megmosakodni. A bűntől való
megtisztulás jelképe ez. Feketeségünkből tisztít meg a
víz. A középkori egyházban zsinati rendelet
szabályozta a gyónások számát: húsvét előtt, egy évben
egyszer mindenkinek el kellett menni gyónni. Kálvin
kevésnek tartotta az évi egyszeri bűnbánati alkalmat,
hangsúlyozta a lelki önvizsgálat, bűnbánat gyakori
fontosságát, különösen úrvacsora vétele előtt.
Jézus Krisztus szenvedésének és halálának
eseményei mindenkor nagy hatással voltak református
népünk hitéletére. Olyan szokások alakultak ki, melyek
nyomai sok gyülekezetben ma is fellelhetők, például a
nagypénteki
gyász
szokása,
a
bűnbánat
megnyilvánulásai.
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Nagypénteken és nagyszombaton gyászoltak
gyülekezeti tagjaink. Már a nagyhétre sok
gyülekezetben fekete terítővel borították le az
úrasztalát, esetleg a szószéket, Mózes-széket –
megmaradt úrasztali terítők és takarók sokasága
bizonyítéka ennek. Ez a szokás ma is él sok református
gyülekezetünkben, határon innen és határon túl.
Nagypénteken
és
nagyszombaton
református
gyülekezeti tagjaink a gyász színét öltötték magukra.
Legtöbb helyen ez a fekete volt, de az Ormányságban,
ahol a gyász jele a fehér, ott fehér ruhát, kendőt vettek
fel.
Nagypéntek jelképei:

Református templomaink tetején a kakas
emlékeztet a Krisztust megtagadó Péter alakjára. A
kakas az ébrenlét és a bűnbánat fontosságát tárja elénk.
A hűség, bűnbánatra való felhívás, a hit-és erkölcsi
éberség, igazhitűség szimbóluma.

A protestáns egyházművészetben az egyik
legelterjedtebb jelkép. A pelikánfiókák anyjuk
begyének bőrzacskójából visszaöklendezett táplálékot
esznek. A pelikán begyét pirosra is festik, mintha szíve
vérével táplálná fiókáit. Jelképként Jézus Krisztus
érettünk történt áldozatára utal.
Kereszt: A keresztyén vallás legfontosabb
szimbóluma a kereszt. Krisztus halálára, a bűn fölötti
győzelemre utal.
A
római
katolikus
templomokban
nagypénteken és nagyszombaton nem szólnak a
harangok, azt tartották, hogy a harangok Rómába
mentek. Nálunk, reformátusoknál mindig harangoztak,
és harangozunk ma is. Bálint Sándor és Molnár
Ambrus is írtak egy múltbéli esetről: A makói plébános
1727-ben megtiltotta a reformátusoknak a nagypénteki
harangozást. Őseink válaszul kifundáltak egy ötletes
megoldást. Iskolás gyerekeket küldtek fel a toronyba,
és így énekléssel harangoztak. Ezt „bűrharangnak”
nevezték el.
A református kegyességnek évszázadok során
része volt a passió előadása, és a lamentáció. Ezek
anyagát az evangélisták szövegeiből és Jeremiás
siralmaiból merítették. Erdély egyes vidékein még ma
is megvan a lamentáció szokása. A passió felolvasása és
megfelelő énekversekkel történő felosztása több
református gyülekezetben ma is gyakorlatban van.
A böjt, a nagypéntek gyásza után következik
húsvét ünnepe. Nemcsak a tanítványok szíve telt meg
egykor örvendezéssel, hanem a ma élő, hitét gyakorló
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keresztyén embernek is húsvéti boldogság tölti be a
szívét. A református húsvét lényege a Feltámadott
Krisztus megtapasztalása.
A középkorban szokás volt a húsvéti
igehirdetésekben
a
hívek
megnevettetése.
Húsvéthétfőn régi hagyomány az Emmaus-járás, a
rokonok, ismerősök, barátok meglátogatása. Sokfelé
határjáráson, határkerülésen vesznek részt gyülekezeti
tagjaink.
Húsvéti jelképek:

Isten Báránya – Agnus Dei. A szabadulásnak,
Krisztus érettünk történt áldozatának jelképe.
Krisztus, mint Isten Báránya, magára vette a világ
bűneit.
Húsvéti tojás: Az élet és a termékenység jelképe.
Húsvéti nyúl: Termékenységnek és az
éberségnek a szimbóluma.
Locsolás: A katekhumenusok húsvéthajnali
keresztelésének emléke. Általános szokássá lett,
napjainkban azonban már ez is elhalványul.
Vízbehányó hétfőn történt locsolkodásról tesznek
bizonyságot a köszöntő versek, az alábbi a zempléni
egyházmegye egyik református gyülekezetéből való:
„Örüljünk, vigadjunk, kedves keresztyének,
Szívünkből szálljon ma Istenhez az ének,
Megváltónk kősírja üresen áll mára,
Hiába szegeszték fel a keresztfára,
Hiába őrizték katonák a sírját,
Feltámadt s elhozta bús szívünk gyógyírját.
Kiomlott vérével megtisztított minket,
Lemosta lelkünkből sötét bűneinket.
Kitépte rettentő halálunk fullánkját,
S meggyújtá hitünknek biztató, szent lángját.
Fényénél sírunknak mélyétől nem félünk,
Lelkileg Jézussal mindörökké élünk.
Jertek hát lányok, ragyogjon orcátok,
Illatos harmatot locsolok most rátok,
S nem kérek ma tőletek semmi mást,
Csak egy szál virágot, vagy egy piros tojást.
Boldog ünnepet kívánok e háznak,
Igaz szent békét az egész világnak.”
(Alsódobsza)
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Konfirmandusok találkozója
A Békési Református Egyházmegye 2015. március 21-én
konfirmandus
találkozót
szervezett,
melyen
gyülekezetünkből két konfirmandusunkkal vettünk részt.
Verőfényes napsütésben, délelőtt kilenc órakor kezdődött a
csendes-nap a Békési Református Egyházközség Gyülekezeti
Termében. A 7. és 8. osztályos fiatalokat a szervezők
regisztrálták, majd mindenki helyet keresett a teremben.
Nagytiszteletű Katona Gyula esperes úr áhítata nyitotta
meg a napot. A fiatalokat megszólító csendesség után
éneklés, majd pedig ismerkedős játékok következtek. Az
ifjak egy ideig csak óvatosan közeledtek egymáshoz, s inkább
mindenki a saját ismerőseivel kereste a társaságot, de a
játékok végére már oldottabb lett a társaság.
Az
előadást,
mely
tulajdonképp
ifjúsági
evangelizáció volt, Bogáti Attila kisvárdai ifjúsági
lelkipásztor tartotta a hősökről, a bizalomról és a Jézus
Krisztusban megtalálható új életről. Egy újabb éneklés után
ebédszünet következett. Az óriáspizzák hamar bevonzották
a fiatalságot újra a terembe, ahol a helyi segítő asszonyok
örömmel osztották szét azokat.
Ebéd után kiscsoportos foglalkozásokat tartottak a
Szegedi Kis István Református Gimnázium tantermeiben.
Ezekben a csapatokban a fiatalok megbeszélhették a
hallottakat, mialatt mindnyájan készítettek egy tablót: „A mi
hősünk” címmel. Visszatérve a gyülekezeti terembe, minden
csapat bemutatta a saját montázsát, továbbá megosztották
egymással gondolataikat is a hősökről. A fiatalok nagyon
kreatívan oldották meg ezt a feladatot.
A találkozót Kovács Tibor zsadányi beosztott
lelkipásztor, − a konfirmandus találkozó megálmodója és
főszervezője − rövid áhítata és a közös éneklés zárta. Új
ismerősökkel és megszólító gondolatokkal gazdagon
indulhattunk hazafelé. Hiszem, sok konfirmandus számtalan
pozitív élménnyel lett gazdagabb, és nem bánta meg, hogy
odaáldozta a hétvégéje egyik napját.

Koncz Zsolt lelkipásztor

Pocsainé dr.Eperjesi Eszter
református lelkész, etnográfus
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Virágvasárnap
A napjainkra már hagyományosnak mondható virágvasárnapi zenés
istentiszteletünk azért igérkezett különlegesnek, mert nagyobb részt
improvizációkat hallhattunk. Az improvizáció azt jelenti, hogy a
művész egy adott dallamon elindul, miközben a pillanat indíttatásától
vezérelve megformál egy új dallamot. Ehhez bátorság és megfelelő
technikai tudás, továbbá az orgona kiváló ismerete szükséges.
Orgonista-kántorunk mindezzel rendelkezik, így régi vágyát
valósíthatta meg.
Introitus Liszt stílusában
Amennyiben beszélhetünk Liszt-stílusról, akkor az a virtuozitásról,
a szokatlan megoldásokról és a bravúrokról szól. Zeneszerzői
tevékenysége középpontjában a zongoraművek állnak. Ám
kiemelkedőek a zenekari és versenyművei, valamint a vokális
alkotások is. Előadóként Európa-szerte ünnepelt zongoravirtuóz, a
nehéz és mások számára néha érthetetlen zongoraművekkel a
modern zongoratechnika, a modern zongorairodalom, a modern
zongorahangversenyek és a modern zongoratanítás megalapozója.
Ezek a darabok magára a hangszerre, és annak fejlődésére is
hatottak. Zenéjében vissza-visszatérnek a magyar motívumok, még
abból az időből is, amikor nem is tudta igazán, hol vannak a valódi
gyökerei.
Liszt Ferenc életében az orgona ugyan mindig fontos
szerepet töltött be, de igazán Weimarban, a németajkú orgonista
növendékei révén vált szorossá kapcsolata a hangszerrel.
Tanítványait bevezette a zenekari orgonakezelésbe, ő pedig rajtuk
keresztül megismerkedhetett a Bach halála óta változatlan thüringiai
orgonahagyománnyal és Bach-játékkal. Liszt orgonaműveiből jól
kirajzolódik az a pályaív, amely a virtuózitástól a letisztultságig, a
sok hangtól a kevés hang felé vezet.
Fantázia Adagio és Fuga Bach stílusában
Bach zenéjét mindenekelőtt hangnemi sokszínűsége különbözteti meg
a kortársaitól. Míg azok többsége alávetette magát a meglévő
szabályoknak, addig Bach maga alkotta a szabályokat. Már
ifjúkorában is buzgón tanulmányozta a zenében rejlő harmóniai
lehetőségeket, de hallgatói nem voltak hozzászokva ehhez a
merészséghez. Arnstadtban a huszonegy éves Bachot azért
marasztalták el, mert „több furcsa variációt mutatott be a korálra,
ezekbe különös hangzásokat kevert, és ezzel összezavarta a
gyülekezetet.” Ahogy idősebb lett, mind hangsúlyozottabbá vált a
harmóniai újítókedve. Az elődeitől örökölt formákat folyamatosan
bővítette, finomította és tökéletesítette. Gyökerei visszanyúlnak a
németalföldi mesterek polifóniájába, Girolamo Frescobaldi
orgonazenéjébe és a 17. századi német orgonamesterek korál
feldolgozó művészetébe. Mindezt egybeolvasztotta saját korának új
olasz formáival és francia ízlésével.
Bach zenéje kapcsán az egyik legnagyobb nehézség az
előadói gyakorlat. Nyilvánvalóan képtelenség feltámasztani a Bach
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korabelivel megegyező előadásmódot, hiszen túl sok tényező
megváltozott, így az előadói stílus is. A romantikusok, mint
mindenben, nagyon szabadon értelmezték Bachot és saját
felfogásukban játszották műveit. Kétségkívül sokkal nagyobb
átéléssel, szabadabban és oldottabban játszotta és vezényelte saját
zenéjét maga Bach is, mint amit a modern előadói gyakorlat
megenged. Bach maga mondta egy tanítványának, hogy „az
orgonistának nem pusztán a hangokat kell lejátszania. A mű érzelmi
töltését, jelentését és jelentőségét is ki kell fejeznie.”
Sortie és Andanta Cantabile Cesar Franck stílusában
Cesar Franck műveire jellemző egyfajta ciklikus forma. Ily módon
formál egységet több tételből, melyben a mű fő témái egy
kezdőmotívumból fejlődnek ki. A zenei főtémák, bár végig
kapcsolódnak egymáshoz, egy végső vonulatban kapnak
összefoglalást. Zenéjén érezhető Liszt Ferenc és Richard
Wagner hatása. Kompozícióiban tehetségesen és előszeretettel
alkalmaz gyakori, könnyed modulációkat, azaz egyik hangnemből a
másikba való átmeneteket. „Modulálni! Folyton modulálni!” - ez
volt tanítványaihoz intézett leggyakoribb instrukciója. C. Franck
modulációs stílusa műveinek legismertebb jegye. Zenéjéhez a kulcs
az emberi természetben keresendő. Hangulatai mély és komoly
vallásos érzelmeket sugároznak, gyakran örömteli, boldog vagy
misztikus felhanggal, de soha sem könnyeden vagy humorosan.
Barokk korálfeldolgozás
A barokk zenei stílus egyik jellegzetessége, hogy a forma hasonlóan
súlyos, mint a tartalom. Míg a reneszánszban a hangszeres zenét
csak vokális művek vagy táncok kíséretére használták, és a vokális,
vagyis énekes zene dominált, addig a barokkban már kialakult a
hangszereket középpontba állító zene. Megjelent a hangszerelés: a
zeneszerző pontosan leírta, hogy melyik szólamot melyik hangszer
játssza. Így alakult ki a zenekar.
A barokk idején ér csúcspontjára a középkor és a
reneszánsz alatt kifejlődött polifónia, vagyis mindegyik szólam
egyenjogú és értelmes dallamot tartalmaz. Ezeknek a polifón
többhangú elemeknek az imitációs felhasználásából jött létre a fúga.
A kor koronázatlan királya a csembaló volt, bár a korszak végén
megjelent a fortepiano is, ami a későbbiekben kiszorította a
csembalót.
Az orgona népszerűségének csúcspontján volt a barokkban
mind az építés, mind a rá írt művek tekintetében. A házi
használatra készített orgona az orgonapozitív. Gyakran kombinálták
az orgonát más hangszerrel is, ilyen például a claviorganum.
Református énekeskönyvünk 272. dicséretének korál
feldolgozását hallhattuk barokk stílusban: „Mind jó, amit Isten

tészen…”.
Romantikus korálfeldolgozás
A klasszicizmust felváltó irányzat a romantika 1820-tól a 19.
század végéig tartott. Elnevezése a francia „roman” = regény
szóból ered, de a középkorban így nevezték az anyanyelven írt
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elbeszélő műveket is. A stílus az irodalomból fejlődött ki. Általános
jellemzői: érzelem dús, regényes, meseszerű, álmodozó, a hősi múltat
idéző, szélsőséges, a népi hagyományok felé forduló. A
stílusirányzat központja Franciaországban, Párizsban volt, mely
ekkor vált a művészetek fővárosává. A zenei romantika (18351910) az irodalmi és a képzőművészeti után 15 évvel később indul,
időben azonban túléli és jelentőségében is túlszárnyalja azokat. A
zenei romantika élete átfogja az egész 19. századot, sőt még a
századforduló után is jelentős szerepet tölt be. Ezért is nevezik a
19. századot a zene századának.
A kor zenei életében néhány új vonás lesz jellemző.
Megváltozik a művész helyzete a világban: már nem köti az egyház,
az udvar rezidenciája, szabad polgár, szabad művész lesz. Ez a
szabadság azonban létbizonytalanságot, kiszolgáltatottságot is jelent.
A legtöbb romantikus művész megélhetési gondokkal küzd. Ezek a
változások azt eredményezik, hogy a zenével foglalkozó művészek
előadóművészek és alkotóművészek legyenek egyidejűleg. Az új
generáció jellemző vonása a sokoldalú műveltség (pl.: Liszt Ferenc
előadóművész, zeneszerző és pedagógus is). A hangszeres virtuóz a
század ünnepelt figurája: Liszt, Paganini, Chopin művészete egész
Európát lázba hozza. A romantika egyik fontos programja lesz a
régi mesterek műveinek feltámasztása, ápolása. A 19. sz. zenéjét a
korábbi, egységesebb stílusokkal szemben (barokk, klasszikus) a
sokféleség, sokszínűség jellemezte. A század végére a romantikus
vonások fokozódnak, a zene egyre erősebb hatásokra törekszik,
olykor szentimentalizmushoz vezet.
A romantika az orgona hangszínét a kor ízlésének
megfelelően átalakította és zenekarpótló, zenekari hatást fokozó
szerepet szánt neki. A regiszterek hangszíneit, csoportosítását is
ehhez az igényhez igazította. A pneumatikus traktúra, vagyis a
billentyűket a szelepekkel összekötő szerkezet, mely a mi
orgonánkban is ott van a 19. század elején, míg az elektromos, a
század végén terjedt el. Ezek a technikai megoldások lehetővé tették
hatalmas méretű orgonák építését, melyeket a zene romantikus
korszaka igényelt.
Református énekeskönyvünk 272. dicséretének „Mind
jó, amit Isten tészen…” egy romantikus korálfeldolgozását is
meghallgathattuk.

Péntek Gergely: Prelude
Orgonista kántorunk két saját művével zárult ünnepi alkalmuk.
Ezek a darabok az elmúlt évek során érlelődtek ki ezen az orgonán.
Először egy prelude-t, preludiumot, vagyis előjátékot hallhattunk.

Péntek Gergely: Dialógus és Echó
Az utolsó mű egy dialógus, vagyis a hangok, beszélgetése, és echó,
vagyis visszhang volt. Az orgona hangjai beszélgettek egymással.
Bízom abban, hogy még sokáig és sokszor visszhangoznak ezek a
dallamok a mi lelkünkben.

Koncz Zsolt lelkipásztor
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Templomba hív a harang!
„Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja
Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek
neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen
kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy
hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak!
Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek!
Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy
és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a
dombvidék síksággá! Mert megjelenik az Úr dicsősége,
látni fogja minden ember egyaránt. - Az Úr maga
mondja ezt. Egy hang szól: Kiálts! Én kérdeztem: Mit
kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint
a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj
az Úr szele. - Bizony csak fű a nép! Elszárad a fű,
elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.
Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak,
kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek!
Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak: Itt van
Istenetek! Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja
uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért
fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára
gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat
szelíden terelgeti.
Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így,
Izráel: Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem
Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy
örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője,
nem fárad el, és nem lankad el, értelme
kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az
erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak
az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik
az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint
a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem
fáradnak el.” (Ézsaiás 40,1−11.27−31)
„Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő
szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el,
mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet,
meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet
a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti
javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.”
(Zsoltárok 103,1−5)
Kedves Testvéreim!
Egy legenda szerint a sas, amikor megöregszik,
elrejtőzik valahová, és ott fiatallá válik: tolla fényt kap,
szárnya megerősödik, s újra a nap felé kezd törni.
Rögtön eszünkbe jut Ézsaiás szava: „Elfáradnak, és
ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is
megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul,
szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak
meg, járnak, és nem fáradnak el.”
Egy másik legenda szerint a főnix madár
minden ezredik évben máglyát rak, és a fellobbanó
tűzön, melyet a nap ereje lobbant lángra, elégeti

2015. április

Belvárosi Harangszó

önmagát, de hamvaiból új életre kel. Így ez az állat a
megújulásnak, de a feltámadásnak is a szimbóluma.
Ilyen jelképes értelme van az 1848. március 15én lezajlott vértelen forradalomnak is, magyar népünk
életében. Nemcsak egy esemény, melyet a
történelemből meg kell tanulnunk. Ez a nap a magyar
nép megújulásának a jelképe. Gondoljunk csak Petőfi
Sándor lelkesítő versére, a Nemzeti dalra: „Talpra
magyar, hí a haza, Itt az idő most, vagy soha.”
Talpra kell(ene) újra állnunk! Mindennek, ami
él és mozog ezen a földön meg kell újulnia, mert az
ifjúság mindig győzelmet jelent az elmúlás fölött. A
tavasz az az időszak, amikor minden kezd újra kinyitni,
kezdi bontogatni szárnyait a természet ezernyi csodája.
Mi is minden egyes lélegzetvétellel megújulunk. Épp
így megfiatalodás a hétköznapok sorában egy-egy
ünnep megünneplése, és ilyen lehet az új reményekbe
való belekapaszkodás is. Ilyen fiatalságra, megújulásra
van ma szüksége Magyarországnak is! S hogy mennyire
jó lenne ma megújulnunk, azt csak akkor értjük meg, ha
meglátjuk, hogy a múltban is mennyire ugyanígy
gondolkodtunk. „Ez a nemzedék a vénülés hevítő
kemencéjében jár: összeaszik a lélek, megszárad a test,
töpörödik az egész világ. Fáradt és repedt, csüggedt és
lomha, bús és bezárult lett a magyar lélek, akár
idehaza, akár a szétszórtságban. Csöndesen mereng,
lemondóan legyint, fásultan néz maga elé, önnön léte
sem érdekli már, csak lepereg, mint egy
homokóra.”(Ravasz László, 1932. március 15.)
Mennyire nem változott semmi 1932 óta a
magyar lélekkel. Talán voltak szebb és gazdagabb
időszakai, de ma sem tartunk máshol, mint akkor. Épp
ezért lenne szükség mindnyájunknak arra, hogy
megszívleljük e zsoltár szavait, és komolyan vegyük
Isten igéjét.
1. A töredelmes szív bűnbánata, és az Isten
bűnbocsátó szeretete. Simon András grafikus költő
szerint: „Aki bocsánatot kér, abban új élet sarjad, aki
megbocsát, az új életre szül.” Ezért lehet március 15. a
magyar bűnbánat napja is. Azé a bűnbánaté, melyben
ott lobog az önvád tüze: e nap szellemiségét a nép nem
követte, és nem követi. E napon az ifjak nem törődtek
az elnyomással, nem féltek a hatalomtól, mely őket
semmibe vette, mégis példát mutattak egész Európának,
hogy vér nélkül, nemzeti becsülettel és tiszta erkölccsel
hogyan lehet győzedelmeskedni az ellenség fölött.
Hogy eltékozoltuk mi ezt az erkölcsi aranybányát.
Hogy elpazaroltuk nagyjainkat, akik máshol kerestek
hazát, mert hazájuk nem becsülte őket. Hogy
eljátszottuk függetlenségünket, nemes eszményeinket,
és hányszor, de hányszor behódoltunk az idegen
hatalmak előtt. Bizony ma nehéz lenne megtalálni a
márciusi ifjakat, mert egyre jobban eltűnnek ezek az
ifjak közülünk. Nagy szükség lenne ma rájuk, s az
egész
nemzet
megújulására.
Valljuk
meg
hanyagságunkat, bűnünket, mellyel semmivé tettük e
napnak gazdagságát, bemocskoltuk tisztaságát, s még
az emlékét is oly nehéz megőríznünk. Nem mondhatja
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el más a magyar bűnt, csak a magyar. S addig kell
vezekelnünk, míg az Isten azt nem mondja, hogy elég:
„Elég néked az én kegyelmem.”
2. A sebekből való meggyógyulás. Magyar
nemzetünknek hatalmas sebei vannak. Nemcsak a
bűneink kiáltanak az égre, hanem ezek a sebek is.
Fájnak a meg nem született gyermekek, a sápadt,
rongyos emberek, a zsákutcába jutott ifjúság, a
munkanélküliek tehetetlensége, a mezőgazdaság
elértéktelenedése, a semmivé levő életek, a
kilátástalanság, melyet a keserű és szomorú múlt tesz
még sötétebbé és fájdalmasabbá. Egy nagy seb a
magyar élet, mondhatnánk. Csak az Úr Jézus Krisztus
lehet ennek az orvosa. Senki más nem tud igazán
segíteni. Sem hitel, sem Unió, még önmagunk sem.
Rajtunk az Isten kegyelme, és Jézus Krisztus gyógyító
ereje tud erőt venni. Bízzuk rá magunkat, nemzetünket,
hogy az Ő igéje kötözze be a sebeket, gyógyítsa meg a
vakok szemét, nyissa meg a füleket hallásra, állítsa
talpra a megbénult embereket, hogy újra dologhoz
fogjanak. Isten az, aki „meggyógyítja minden
betegségedet.” E gyógyító erőbe helyezzük lelkünket és
magyar népünket!
3. Ez a megújulás a halállal szemben az élet
győzelmét hirdeti. Ez az ifjúság titka. Megtelni,
feltöltekezni olyan erővel, amely felett nincs hatalma az
időnek, a koporsónak. Megtelni a feltámadás és az örök
élet erejével, feltöltekezni Isten Szentlelkével, és az Ő
kegyelmével. Megújulunk valamennyien, ha újra
rádöbbenünk: van feltámadás, van örök élet, és hogy az
én életem is megújulhat, legyen bármilyen vén. A
megfiatalodás tehát azt jelenti, hogy ráeszmélek:
„megváltja életedet a sírtól.” Csak így leszünk képesek
megújulni, megfiatalodni.
Így kell elbújnunk nekünk is, mint a sasnak,
vagy így kell elégetni magunkat, mint a főnixmadárnak
a bűnbánat tüzében, hogy sebeinkből felépülve,
feltámadva, megújult, újjáteremtett lélekkel tudjunk
megállni ebben az életben. „Aki értem megnyíltál, Rejts
el, óh, örök kőszál.”
Így töltsük be a márciusi ifjak szellemi
örökségét, és velük együtt valósítsuk meg a Szabadság,
Egyenlőség, Testvériség elvét. Ha képesek leszünk így
megújulni, akkor a zsoltárossal együtt vallhatjuk:
„Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent
nevét! Áldjad, lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi
jót tett veled!” Ámen.
Koncz Zsolt lelkipásztor
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Világimanap Sarkadon
Több éves hagyomány a sarkadi református gyülekezetek életében az
Ökumenikus Világimanap megrendezése. 2015-ben a Belvárosi
Gyülekezet, és kivált annak Nőszövetsége látta el a házigazda teendőket.
Az Ökumenikus Világimanap minden év márciusának első péntekje, de
gyülekezeteinkben ezt az alkalmat mindig az ehhez a naphoz legközelebbi
vasárnapon tartjuk. A 2015. évi imanap liturgiáját a bahamai asszonyok
állították össze. Vezérigéjüket Jézus lábmosási történetéből választották:
„Értitek, hogy mit tettem veletek?” (Jn 13,12).
Vajon ki ne mondta volna már legalább egyszer az életében,
hogy bár elmehetnék a Bahamákra nyaralni. Hiszen, ha ezt a szót
halljuk: Bahamák, akkor valami meseszép, csodálatos szigetvilág jut az
eszünkbe. Filmes emlékek vagy épp a saját fantáziánk alapján elképzeljük
az azúrkék tengert, a selymes parti fövenyt, a pálmafákat és az aranyló
naplementét. S úgy érezhetjük ez maga a földi paradicsom. Nincs ennél
szebb, békésebb és boldogabb vidék. Ilyen helyen szeretne mindenki élni,
vagy legalább egyszer az életben néhány felhőtlenül boldog napot eltölteni.
Ám létezhet-e egyáltalán egy ilyen világ? S ha igen,
akkor miért kell(ene) épp értük imádkozni. Annyi
általunk is jól ismert nyomorúság van a szűkebb és a
tágabb környezetünkben. Vagy ennek az ún. földi
paradicsomnak is vannak árnyoldalai?! Vannak:
mélyszegénység, tinédzserterhesség, családon belüli
erőszak, bevándorlási problémák, drogkereskedelem,
AIDS stb. Mindezek pedig már egyáltalán nem illenek
az általunk elképzelt luxushoz. Ez maga a földi pokol...
Milyen igaz a mondás: semmi sem az, aminek látszik.
Vagy semmi sem csak az, aminek látszik. Mindennek
két oldala van, mint az éremnek. Meg kell ismernünk
mindkét oldalt, hogy valódi képet alkothassunk. A
bahamai asszonyok szembesíteni akarják a világ asszonyait ezekkel a
problémákkal, de nem csak az ő szigetvilágukon, hanem azokban az
országokban és azokon a településeken, ahol lányok, nők és asszonyok élnek.
Mindannyiunknak felelőssége van, hogy felismerjük-e ezeket a problémákat
akár a családi, baráti körünkön belül is, és hogy képesek vagyunk-e tenni
ellenük. A világimanap liturgiája és vezérigéje egy olyan úton vezetett
bennünket, melynek a végére felismerhettük: Jézus mit tett értünk, és
hogyan láttatja meg a mi felelősségünket és egyben reménységünket is az Ő
igéjében.
A Belvárosi Gyülekezet női tagjai nagy kíváncsisággal és
örömmel vetették bele magukat a világimanapi istentisztelet
megszervezésébe. A Nőszövetség tagjai alaposan megismerkedtek nem csak
a liturgia menetével, hanem a bahamai szigetcsoport sokszínű múltjával és
jelenével. Az ismertnek hitt luxus világából hamar eljutottunk a háttérben
meghúzódó valós problémákig. A feltárulkozó női sorsok pedig ismeretlenül
is közel hozták hozzánk a bahamai nők életét: örömeiket, bánataikat,
szükségeiket és reménységüket.
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A Nőszövetség tagjai arra az elhatározásra jutottak, hogy
igyekeznek minél több nőt bevonni az imanapi szolgálatba. Mindez azt
eredményezte, hogy 14 évestől a 80 évesig megmozdultak gyülekezetünk női
tagjai. A segítségnyújtás és a közös szolgálat öröme visszatükröződött a
liturgia menetében épp úgy, mint az istentiszteleti terem közös
feldíszítésében és egy olyan különleges szeretetvendégség tartásában, ahol
valamennyien azon fáradoztunk, hogy ételeink, salátáink, süteményeink és
üdítőink a bahamai szigetvilág ízvilágát adják vissza. Az Úr asztalára
terített selymek és az azon lévő kagylók, korallok a hullámzó tengert, a
pálmaágas gyümölcstál a mindennapi betevőt, a kis harang pedig az Isten
hívó szavát szimbolizálta.
Az újteleki és a belvárosi reformátusok meghallották a hívó szót
és a bahamai asszonytestvérek által kidolgozott istentiszteleti rend alapján
együtt adtunk hálát a bahamai szigetvilág szépségeiért, majd együtt
könyörögtünk azokért a szervezetekért, melyek enyhíteni kívánják a
társadalomban jelen lévő feszültségeket. A mélyszegénység, a nők
bántalmazása, a bevándorlási problémák és a különféle betegségek hozadéka
az az elfojtott düh és agresszió, mely kettészakította ezt a társadalmat. Ez
a kétarcúság azonban nem csak erre a társadalmra
jellemző, hanem a mi mai magyar társadalmunkra is.
Sőt Jézus korában sem volt ez már másképp.
A lábmosás történetében Jézus maga
mutatta meg azt az alázatot (nem kikényszerített
megalázkodást), mely ahhoz kell, hogy képesek legyünk
lehajolni és így segíteni a másik szükségén. Amikor
lehajlunk, akkor onnan, abból a mélységből kell
feltekinteni a másikra, akár épp arra az emberre, aki
ellenünk támad, rágalmaz, tőrbe akar csalni. Jézus
tudta, ki fogja elárulni őt, mégis megmosta minden
tanítványa lábát, habár ez nem az ő dolga lett volna.
Ismét olyat tett helyettünk és értünk, mellyel arra tanít
bennünket, hogy ne tartsuk magunkat különbnek a másiknál, hanem
tanuljunk meg felnézni egymásra. Ezek után egész másképp szól hozzánk
újra a jézusi kérdés: „Értitek, hogy mit tettem veletek?” (Jn 13,12); és
egész más lesz a mi válaszunk is, mint a közös könyörgésünk előtt!
A világimanap plakátján látható a kortárs bahamai Chantal E.
Y. Bethel: Áldott című festménye, mely a Bahamákat és csodálatos
természeti adottságaikat ünnepli nemzeti madarukkal, a flamingóval. Ám
ezek a flamingók a kép alján lévő, szinte rejtőzködő lábhoz, Krisztus lábához
hajolnak. Ebben a meghajlásban a madarak megjelenítik számunkra azt a
megbocsátást, békességet, szeretetet és alázatot, amint nekünk is Jézushoz,
majd pedig a másik emberhez kell hajolnunk. Ilyen egymáshoz való
odahajlást élhettek át az istentisztelen jelenlévők. Az Isten igéje, az
imádság és a közös szolgálat egyaránt összekapcsolt bennünket távoli
asszonyokkal és a mellettünk lévővel, tükröt tartva elénk, hogy kik vagyunk
valójában és mi a mi feladatunk. Köszönjük a bahamai nők több éves
áldozatos előkészítő munkáját, és hisszük: közös imádságunk
maghallgatásra talált.
Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor
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Gyerekoldal
„A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő
órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához,
jóllehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig.
És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe
sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja
el őt, Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott,
és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy: felkelt a
vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve,
körülkötötte magát; azután vizet öntött a mosdótálba, és
elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a
kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon
Péterhez ért. Az így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az
én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek,
most még nem érted, de később majd megérted. Péter így
szólt hozzá: Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus
így válaszolt neki: Ha nem moslak meg, semmi közöd
sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram,
ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is!
Jézus így szólt hozzá: Aki megfürdött, annak csak arra
van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben
teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert
tudta, ki árulja el, azért mondta: Nem vagytok
mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, és
felvette a felsőruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta
nekik: Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok
engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az
vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és
a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert
példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is
úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom néktek: a szolga
nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb
annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek,
ha így cselekesztek. Nem mindnyájatokról szólok: én
tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az
Írásnak: Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem
a sarkát. Már most, mielőtt ez megtörténik, megmondom
nektek, hogy amikor meglesz, higgyétek, hogy én vagyok.
Bizony, bizony, mondom néktek: aki befogadja azt, akit
elküldök, engem fogad be; aki pedig engem befogad, azt
fogadja be, aki engem elküldött.” (János evangéliuma
13,1−20)
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Ki mondta kinek?
1. „Amit én teszek, most még nem érted, de később
majd megérted.” __________ - __________
2. „Az én lábamat nem mosod meg soha.”
__________ - __________
Egészítsd ki!
1. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe
sugallta ................................................... Simon
fiának, hogy árulja el őt.
2. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a
tanítványok ............................................... mosni,
és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve.
3. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én,
az .................. és a ......................................, nektek
is meg kell mosnotok egymás lábát.
Húzd alá a mondatba illő szót!
1. „Az én – fejemet – lábamat –kezemet – nem
mosod meg soha.”
2. „Amit tenni szándékozol, tedd meg – hamar –
később – most!”
4. „Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége,
hogy a – fejét – lábát –kezét – mossák meg,
különben teljesen tiszta.”
Kakukktojás – Karikázd be!
1.) Péter, Jónás, János, Júdás
2.) kenyér, bor, bárány, nyúl
3.) tál, víz, ostor, kendő

Igaz vagy hamis?
1. Jézus letérdelt és megcsókolta a tanítványai lábát.
___
2. Jézus virágvasárnap volt utoljára együtt a
tanítványaival. ___
3. Péter nem akarta megengedni, hogy Jézus az ő
lábát is megmossa. ___
4. Jézus nem tudta, hogy a tanítványok közül ki az
áruló. ___
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Kevesen vagyunk
Sokan mondják gyülekezetünkben, hogy kevesen vagyunk.
Valóban így van, én is ezt látom, és hetente számolom is.
Nem lehet, hogy ne érdekeljen bennünket. De keveset
foglalkozunk azzal, hogy miért? Sokat gondolunk arra, hogy
mennyien voltak régen. Hiszem, hogy fordítani lehet ezen,
és arra kellene több időt szánni mindannyiónknak, hogy
közelebb kerülhessünk ahhoz, hogy megtaláljuk a miértre a
választ. Ez nem egyszerű és nem könnyű. Egy egyszerű
megállapítás, amelyen el lehet indulni, talán az lenne, hogy
nagyon összetett a mai helyzet minden tekintetben. Nem
lehet vaktában elindulni, nem lehet figyelmen kívül hagyni
nagyon sok mindent, és minden áron csak a létszámra
koncentrálni, és arra leszűkíteni a problámát. Amint ezt
valaki nagyon találóan megfogalmazta: „Nem tehetünk úgy
egy ilyen eset kapcsán, mint az, aki elgurít egy vasgolyót a
sötét szobában, aztán felkapcsolja a villanyt, hogy megnézze
milyen kárt okozott.”
Ahhoz hogy feltárjuk a belső és külső okokat, és a
változásokat együtt kell szemlélnünk. Két okot szeretnék
megosztani az olvasókkal, amelyet feleségemmel együtt
hallottunk egy konferencián. Az egyik az, hogy elmegyünk
az emberek közé (pl.: baráti társaságba, munkahelyre,
kampányzáró eseményre stb.) az üzenettel, de elmarad
maga az üzenet, (van Isten, van feltámadás, van örök élet,
amit el lehet tölteni örök kárhozatban, vagy Istennel együtt
az örök boldogságban), mert nem mondjuk, csak az
eseménynek leszünk a részesei.
A másik, amikor elmondjuk az üzenetet (talán
szelíden, vagy kicsit bátortalanul, és valljuk be őszintén
sokszor hiteltelenül, vagy lenyomva a torkán, ha akarja, ha
nem), de nem vállalunk velük közösséget, mert roma, mert
kocsmába jár, mert trágárul beszél, mert az otthona koszos
és azért nem megyek be stb. Csak a saját célunkat akarjuk
elérni.
Mit tett Jézus? Lejött a „menny komfortjából” közénk,
akik minden szennytől és mocsoktól taszítóak vagyunk, és
közösséget vállalt velünk (evett, ivott, bement a bűnösök
közé a lakásukba, és az akkori kocsmákba) mindenben,
hasonlatos lett hozzánk, kivéve a bűnt, és átadta az üzenetet.
Nekem összecseng ezzel az, amit Pál apostol ír a
Korintusiakhoz írt 1. levele 9,19-23 verseiben. A 22. vers második
részében ezt írja: „...mindeneknek mindenné lettem, hogy minden
módon megtartsak némelyeket.” Nagy kihívás a 21. században
ezt helyesen értelmezni, és merni megtenni.
Nemrég kisebbik fiunk mondta el, hogy a
munkatársai hívták, menjen el velük a kocsmába. El is
ment, amin mi magunk is meglepődtünk, (ő üdítőt, a
többiek kávét ittak) de eszünkbe jutottak, amit hallottunk, a
fent leírt sorok, és elmondtuk neki, hogy nem
helytelenítettük, amit tett. A veszélyeire is figyelmeztettük.
Úgy alakult egy beszélgetése, hogy elmondta, mi
templomba szoktunk járni, nem kocsmába. Kialakult egy
azóta is tartó, ha nem is mindennapos beszélgetés. Ebből a
beszélgetésből lett egy kérdés, ami egy nagyon sajnálatos
eseményhez kötődik, ami kapcsolódik, ahhoz miért kell
tisztelni a szüleinket. Az is kiderült, hogy sok dolgot ismer a
Bibliából, mert olvassa. Egy könyvet küldtünk neki,
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amelyből reménység szerint választ fog a kérdésére kapni.
Hogy mikor, az nem ránk van bízva, de az üzenet átadása
az igen.
Amikor indultam felkérésre, az önkormányzati
választásokon, sok dolog idegen volt. Nem szerettem,
tolakodásnak vettem a szórólapozást, mindamellett, hogy
nagyon sok hasznosat is tanultam. Itt is találkoztam két
olyan társsal, akik nem hitetlenek, sőt egyikőjük levelezőn
végez teológiai tanulmányokat. Legjobban a záró kampány
rendezvénytől féltem, ha úgy tetszik a bulitól. Voltak
álmatlan éjszakáim, nem is egy, sok. Mi lett belőle? Az első
beszélgetés egy negyvenöt éve nem látott gyerekkori
ismerősömmel volt. Beszélgettünk társadalmi problémákról,
és természetesen a választásokhoz fűzött esélyekről, de
szóba került a Biblia és az ezzel kapcsolatos témák. Nem
kevés ismerettel rendelkezett. Sokszor éreztem úgy,
mennyire felkészületlen vagyok, de volt, hogy szégyelltem
magam. Úgy váltunk el, hogy jó volt egymással beszélgetni.
A felállított színpadon a rövid bemutatkozás után ketten
mondtunk idézetet a Bibliából, amiről hiszem, hogy egyszer
valamikor, valakinél, remélhetőleg célba ér.
Ha nem megy el a fiunk a kocsmába, ha nem
megyek el a záró kampányra, mert voltak komoly akadályai
amellett, hogy féltem, mert milyen emberek lesznek ott,
hogy fognak beszélni, és mit keresek én egy ilyen helyen,
hogy lehet összeegyeztetni zsoltárokat a választáson
dübörgő zenével? Talán ezek a beszélgetések soha nem
történtek volna meg. Meggyőződéssel írom, hogy ezek nem
hiábavaló találkozások voltak! Hiszek abban, amit Kálvin így
fogalmazott meg: „Nincs oly barbár nemzet, nincs oly elvadult
nép, melyben ne lakoznék az a meggyőződés, hogy van Isten.”
Olyan ez a kijelentés, mintha Gárdonyi Géza:
Bölcsesség a hullámokon című rövid verse ennek bizonyítására
íródott volna:
„Egy vén révésznek ócska csónakán ült hat tudós.
És azt beszélgeték, hogy nincs Isten, s mily bárgyú a nép!
A csónak roppant. Szólt a vén: –
–No lám!…Ha tudnak úszni, hát most ússzanak! –
Jaj Istenem! – kiáltott mind a hat.” (1896)
Sok mindent tehetünk még, és kell, hogy tegyünk,
de azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, bármit is teszünk,
lehet, a csónaknak kell roppanni...
Péntek István

***

„E könyv csodája, hogy nemzedékről nemzedékreállandó üldözésnek és utálatnak
van kitéve, mégis minden kísérlet hiábavaló volt az elpusztítására. A Bibliával
szembeni ellenségeskedést az a tény okozza, hogy valamennyi egyéb könyvtől
eltérően, nem hamis képet ad az emberről és környezetéről, hanem pont
ellenkezőleg, azt jegyzi fel, hogy Isten látta, hogy az emberi gonoszság mennyire
elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata
szüntelenül csak gonosz. (1Mózes 6,5) Úgy beszél az emberekről, mint akik tele
vannak

mindenféle

hamissággal,

gonoszsággal,

kapzsisággal,

viszálykodással,

álnoksággal, rosszindulattal. (Róma 1,29) A Biblia nem dicséri az embereket; az
emberi adottságokat, sőt a bölcsességet is Isten előtti bolondságnak nyilvánítja.
Egyértelmű, hogy az emberek nem festenének magukról ilyen képet. A Biblia
nem jósol dicsőséget a civilizáció számára, sem azt nem jelenti ki, hogy az emberi
fejlődés majd az emberi faj javulását eredményezi. Pont ellenkezőleg! Azt mondja:
A gonosz ámítók pedig még tovább mennek a rosszban. (2Timóteus 3,13) Ennek
következtében sokan gyűlölik a Bibliát, és próbálják megtagadni azt a sötét képet,
amit az emberi fajról és cselekedetekről mutat.” (Kenneth Jones)
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Március – Április Havának Krónikája
A keresztség sákramentumában részesültek:
Rókus Ádám és Bozsányi Csilla fia: Ádám Brendon
Bozsányi Sándor és Fodor Erika Éva fia: Sándor
Kajtor Mihály és Kajtorné Szűcs Erika leánya: Blanka
„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)

Simon András: Így szeret az Isten
Gyülekezetünkben elhunytak és eltemettek:
Kiss Sándorné, született Soós Erzsébet 86 évet élt
asszonytestvérünk − Sarkad, Mátyás u. 47. szám alatti
lakos. Vigasztaló ige: Zsoltárok könyve 71,17−21:
Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem
csodáidat. Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, míg
csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő
nemzedéknek. 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.
Igen naggyá teszel, hozzám fordulsz, és megvigasztalsz.

János evangéluma 11,25−26: „Jézus ekkor ezt
mondta neki: 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.”
Képíró Istvánné, született Tóth Margit 72 évet élt
asszonytestvérünk – Sarkad, Bihar u. 5. szám alatti lakos.
Vigasztaló ige: Lukács evangéliuma a 9,23−25: „Azután
így szólt mindnyájukhoz: Ha valaki énutánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és
kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét,
elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti
azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot
megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi.”
A Mindenható Isten enyhítse
a gyászolók fájdalmát!

Húsvéti körlevél a Magyar Református
Egyház minden gyülekezete és
intézménye számára
„Teljes a diadal a halál fölött.” (1Kor 15,54)
Szeretett magyar református Testvéreink!
Pál
apostol
ujjongó
megállapítása
életformáló
meggyőződésből fakad, és arra a változásra utal, amelyet a
maga életében is megtapasztalt. A damaszkuszi úton
haladva a Jézus követőinek elfogását és megsemmisítését
tervezte még, ám a feltámadott Úrral találkozva gyökeres
fordulat állt be az életében. Ennek következtében elvetette
régi életét, kárnak és szemétnek ítélte azt, hogy immár
teljesen új életben járjon, beteljesedve Isten kegyelmével és
igazságával. Ebben az üdvözítő hitben értette meg, hogy
Isten beteljesítette ősi ígéretét, és Krisztus halála és
feltámadása által legyőzte a régi kígyót, a bűnt és halált, és új
életre szabadította meg az embert.
A Kárpát-medence magyar reformátussága is az élő
és életet adó Jézus Krisztust követve formálta egységét,
melynek olyan sok gyümölcsét élvezhettük már az elmúlt
esztendők alatt. S mivel teljes a diadal a halál fölött, derült
bizakodással tekintünk a jövendő elé, hiszen református
magyar népünk számára is Jézus Krisztus a hűséges kezese
minden elkövetkezendő áldásnak. Hiszszük, hogy együttes
bizonyságtételünkben is felragyoghat Isten szeretetben
munkálkodó kegyelme. Legyünk hát boldog hirdetői ennek
az örömüzenetnek mindenkor és mindenhol, és szolgáljunk
hűséggel a nekünk adott ajándékokkal mindenkinek és
mindenhol.
Jézusunk a halálon győzedelmes Úr! Ne rettentsen
hát bennünket semmi keresztyén szolgálatunkban még
akkor sem, ha világunkban annyi keservet, romlást,
pusztulást és halált látunk. Tegyünk jót mindekkel! Ne
hátráltasson minket az, hogy e mai világban olyan sokan
próbálják tönkretenni az Isten szeretetének áldott vetését.
Hű az Isten! Ne rémítsen az, hogy olyan sok helyen és
annyian törnek Isten gyermekeire ebben a világban.
Boldogok a szelídek! Ne rettentsen az, hogy nem is messze
tőlünk milyen félelem veszi körül testvéreinket a háborús
fenyegetettség miatt. Imádkozzunk szüntelen: adj
békességet, Úr Isten, a mi időnkben a földön!
Boldog hitünk azon a bizonyosságon alapul, hogy
Isten teremtett világában és életünkben nem a bűné, a
gonoszé, a háborúé és a halálé az utolsó szó, hanem
Krisztusé, aki meghalt és feltámadt. Hálás reménységünk a
feltámadás és az örök élet ígéretére irányul, s mi mind arra
tekintve hordozzuk egymás terhét is, imádságban és a
szeretet cselekedeteivel. Mi tudjuk, hogy Krisztus a jövő,
ezért együtt követjük őt.
2015 húsvétján Áldott ünnepet kíván:
a Generális Konvent Elnöksége
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„Közeledjetek az Istenhez és Ö közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8)
ANGOL-MAGYAR
NAPKÖZIS TÁBOR
2015. JÚLIUS 13−17.
SZERVEZŐK:

Sarkad-Belvárosi Református
Egyházközség
A TÁBOR CÉLJA
 általános iskolás, angolul már tanuló,
vagy tanulni vágyó gyermekeink
közelebb
kerüljenek
a
Biblia
mondanivalójához és általa magához
Istenhez.
 Megszeressék és anyanyelvi (angol vagy
amerikai) diákok segítségével egész nap
fejleszthessék nyelvtudásukat.
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, udásszint
szerint)
 Énektanulás (magyar-angol)
 Beszélgetés a bibliai történet üzenetéről

Gyülekezeti alkalmaink
Reggeli áhítat: hétköznap reggel 7:30 −
Gyülekezeti Terem
Imaközösség: kedd délután 5 óra − Gyülekezeti
Terem
Nöszövetség: hónap első kedd délután 5 óra
Gyülekezeti Terem
Nyugdíjasházi Bibliaóra: szerda de. 10 óra –
Foglalkoztató terem
Klub Bibliaóra: szerda délelőtt 11 óra –
Foglalkoztató terem
Bibliaóra: szerda délután 5 óra − Gyülekezeti
Terem
Ifjúsági Bibliaóra: szombat délután 5 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
2015. május 14.
Áldozócsütörtöki Istentiszteletek
de. 10 óra és du. 6 óra

Pünkösdi Istentiszteletek

DÉLUTÁN
 Kézműves foglalkozás
 Játék
 Énektanulás
 „A Nap Kihívása” - pontgyűjtő verseny
 „Napzáró” - játékos, rejtvényes ismétlés
 Péntek délután: „szülői-est”, jutalmak és
ajándékok kiosztása

2015. május 20−23.
du. 6 óra – Bűnbánati Istentiszteletek
Pünkösd I. nap: 2015. május 24.
de. 10 óra - Konfirmációi Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet
du. 14 óra 30 perc - Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet
Újszalontán
Pünkösd II. nap: 2015. május 25.
de. 10 óra - Ünnepi Istentisztelet
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