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Az
emberi
lélek
egészen
különös
és
megfoghatatlan. Az a világ, melyben élünk nem a
lélekre és annak érzéseire épül, hanem arra,
melyet egykor Pál apostol úgy fogalmazott meg,
hogy a test törvénye. Így, aki ma lélekről beszél,
azt vagy érzelgősnek, vagy épp a földtől
elrugaszkodott, egy másik világban élő embernek
gondolják. A lélekkel leginkább a
pszichológusok
foglalkoznak,
ám
gyakran csak annak betegségeire
fókuszálva. S természetesen lehet
foglalkozni
a
lelkünkkel
a
templomban. Az egyháznak az a
feladata, hogy segítsen a testileglelkileg megfáradt embereknek, hogy
azok könnyíthessenek a lelkükön. A
lelki életünk ugyanakkor nagyon
személyes dolog, s nem szokás azt
mindenkivel megosztani, hiszen az
csak ránk tartozik. Ezért nagyon sok
mindent, mely a lelkünkben van, azt
nem is tudjuk megosztani a másik emberrel.
S íme, itt van az Isten Lelke, aki még
nehezebben
megragadható,
még
kevésbé
megközelíthető. Hogyan is tudnánk akkor
beszélni róla, hogyan lesz érzékelhetővé,
megfoghatóvá az, akiről a Szentírás úgy beszél,
mint szélzúgásról, mint tűzről, vagy galambról?
Épp ez a különlegessége a Szentléleknek. Nem
látható, mégis valóságos formákban jelenik meg.
Nem ragadható meg, mégis az érzékelhető valóság
színterén mozog. Zúgására lelkek térnek meg,
gyülekezetek jönnek létre, megszületik az egyház,
s általa valami új kezdődik ebben a világban.
Minket, embereket a lélek mozdít előre.
Ravasz László szerint mindez azért lehetséges, mert
„Isten az egész világot a belső élet érdekében teremtette:
lelkéből, lelkével a lelkek számára.” Az Isten Lelke
teremtő erővel bír, s ennek látható jele nemcsak a

2015. május
föld, és annak teremtményei, hanem az egyház, a
gyülekezetek sokasága is. E csodálatos erő
hatására az emberek, akik lehet, hogy egyébként
nem találkoznának egymással a világban, a
templomban egy közösséget alkotnak. Ezt a
kapcsolatot a Szentlélek teremti meg közöttük, aki
ugyan láthatatlanul van jelen ebben a világban, de
működik,
mint
a
csillagászatban
ismert
háttérsugárzás. Ott van mindennek alján és
közepében,
és
mint
valami
kötőanyag,
egybeforrasztja a lelkeket egy közös
hitvallást kimondatva velük, egy cél
felé vonva őket.
Ezt a Lelket ünnepeljük
pünkösdkor, s ez a Lélek az, aki által
láthatóvá lesz a láthatatlan, valósággá
lesz az ígéret, megfoghatóvá válik az
ismeretlen. A Lélek által érthetővé
válik az addig felfoghatatlan, és a hit
megjelenik e világban a cselekedetek
által. A Lélek által lesz érthetővé a
hirdetett ige, a Lélek által lesz
megragadhatóvá az isteni szó és
akarat. Amint a fentebb már idézett Ravasz László
püspök mondta: „Az Írás és az emberi lélek csak idői
kettéválása a mindkettőben azonos egységes szellemnek:
a Szentléleknek” Az ember tehát nem a
gondolataival, értelmével érti meg az Isten igéjét
igazán és teljesen, hanem a lelkével, melyben a
Szentlélek maga magyarázza meg, hogy mit akar
az Isten.
Így adunk hálát pünkösd ünnepén azért a
Lélekért, mely által életünk van itt a földön, és
örök életünk van az Istennel az Ő országában.
Azért a Lélekért, mely felemel a földről, és
egyenessé tesz, tiszta gondolatokat ad, és
lelkünknek erőt kölcsönöz, akit szemmel nem
látunk, mégis érzünk, akit értelmünkkel nem
érthetünk meg igazán sohasem, de aki által mégis
értelmet nyer minden, aki által azok lehetünk, akik
vagyunk: keresztyén emberek.
Koncz Zsolt lelkipásztor
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Templomba hív a harang!
„A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a
hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt,
leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus
hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden
hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek
tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva
őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam
nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ
végezetéig.” (Máté evangéliuma 28,16−20)
Kedves Testvéreim!
Jézus utolsó földi szavai tanítványaihoz a legnagyobb
teológiai mondanivalót hordozzák magukban, melyek
alapvetően meghatározzák a keresztyénség egészét, s
mely hidat jelent a keresztyén felekezetek között. Ez a
textus a keresztség sákramentumának a szereztetési
igéje, de egyben a missziói parancs is. Megtalálható
benne a Szentháromság tanának csírája éppúgy, mint az
Isten jelenlétének nagy teológiai mondanivalója.
A kérdést most mégis tegyük fel másként. Ne
csupán a mondanivalóra figyeljünk, hanem arra, hogy
kiknek is mondja Jézus ezeket az utolsó szavakat itt, a
földön? Kikhez szól? Mert ha így figyelünk erre a
néhány mondatra, s annak súlyos mondanivalójára,
melyben minden szónak helye és értéke van, akkor az
egészen más fénytörésben jelenik meg előttünk.
Jézus tanítványihoz szól, akik, amikor
találkoznak vele ott, ahová rendelte őket, leborulnak
előtte, de kételkednek is. Nem tudjuk, hogy mindnyájan
kétséggel voltak a szívükben, vagy csak egynéhányuk,
de most nem is ez a fontos. Ugyanis nincs kételkedés
által próbára nem tett hit. Amely hit nem esik próba alá,
az nem is igazi hit. Jézus nagyon is tudja, hogy kikhez
szól. Tanítványaitól is nem egyszer kérdezte meg, hogy
miért kételkednek, miért nincs hitük. Ezt az érzést nem
lehet kinőni, nem lehet eldobni magunktól.
„A Biblia sok alakja kételkedik: Ábrahám
abban kételkedik, hogy valóban fia születhet feleségétől,
Sárától. Igazából Istenben kételkedik. Mózes abban
kételkedik, vajon alkalmas lehetne-e ő a szabadítás
feladatára. Istenben kételkedik. Ámósz abban
kételkedik, hogy prófétai elhívást kaphatna. Istenben
kételkedik. Áron abban kételkedik, hogy Mózes
visszatérhet. Aranyborjút öntet. Istenben kételkedik. Jób
felesége abban kételkedik, hogy sorsukat majd a hit
helyreigazítja. Istenben kételkedik. A tengeren
hánykódó csónakban ülő tanítványok abban
kételkednek, hogy lehetséges a kimenekedés és a
megtartatás. Istenben kételkednek. Nikodémus abban
kételkedik, hogy az ember újjászülethet. Istenben
kételkedik. Tamás abban kételkedik, hogy az élő
Krisztussal találkozik. Istenben kételkedik. A
tanítványok abban kételkednek, hogy megbízatásuk
Jézus halála után is érvényes és értelmes. Maga Jézus
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is kételkedik a kereszten abban, hogy Isten vele van:
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?”
(P. Spangenberg: Isten a kétségben)
Mielőtt könnyelműen ítélkeznénk, jusson
eszünkbe Nátán Dávidnak mondott szava: „Te vagy az
az ember.” A keresztyén egyház éppúgy van jelen
ebben a világban, mint a tanítványok. Kétségek és
hódolat kettősségében, ellentmondásában vergődve,
mert mást mond a világ, és mást mond Jézus. Az ég és a
föld között az ember önmagában nem tud megállni, s
olykor az ég túl messze van, a föld pedig nagyon közel
kerül hozzánk.
Mit is tesz Jézus ezzel a kételkedéssel? Mit
kezd e bizonytalan szívű maroknyi sereggel? Hogyan
lesz e néhány labilis hitű, erőtlen, önmagában megállni
nem tudó tanítványból keresztyénség, keresztyén
egyház? Itt ez még egyáltalán nem látszik. Helyette
remegő szívvel térdre eső halászokat és vámszedőket
látunk, akikhez odalép Jézus és felhatalmazza őket arra,
hogy apostolai, küldöttei legyenek.
1. A kételkedésre Jézus hatalma a válasz
Jézus első mondatával megalapozza felhatalmazását, s
minden további szavának ez ad hitelt, és ez ad súlyt.
Ám ez a kijelentés egyben válasz is a tanítványok
kétségeire, hiszen egyszerre csak kiderül, hogy nem az
apostolok azok, akiknek ezekbe az eseményekbe, a
kibontakozni látszó jövőbe, bármilyen beleszólásuk is
lehetne. Itt egyedül és kizárólag Jézus hatalma a döntő,
amit Ő az Atyától vett. Tulajdonképpen ez a mindenre
elégséges válasz.
Amint Jóbnak is elég volt az, hogy Isten
megjelent a számára, és elmondta neki, hogy mindent Ő
teremtett, és minden az Ő kezében van. Így a
tanítványoknak is elég, hogy Jézus megjelenik nekik
Feltámadott, Élő Úrként, aki kinyilvánítja, hogy övé
minden hatalom mennyen és földön. Nem is kell ennél
nagyobb bíztatás.
A kételkedésre tehát a legjobb orvosság, ha újra
rádöbbenünk arra, hogy Isten mindenek teremtője,
fenntartója, s hogy Ő mindennél nagyobb. Isten mindig
nagyobb,
mint
a
mi
kétségeink,
a
mi
reménytelenségünk, csüggedésünk. Ézsaiás is azt
mondja, hogy még a legkiválóbbak is megbotlanak, és a
legerősebbek is elfáradnak. Az ember nem tökéletes,
mert elszakadt Istenétől, s addig nem is lesz az, amíg
újra nem lesz tökéletes egységben vele. Ézsaiás
azonban azt is mondja: akik az Úrban bíznak, azoknak
az ereje megújul.
A tanítványoknak tehát meg kellett látni Jézus
hatalmát, s hogy mindent ez határoz meg az ő életükben
is. Eddig is ezzel a hatalommal szólt Jézus, és ezzel a
hatalommal cselekedett. E hatalom által bocsátott meg
bűnöket, oldott föl betegségben szenvedő testet, ezzel
hirdette meg Isten országát. Ez a hatalom az, amelyet
nekünk is figyelembe kell vennünk, amikor nekünk is
kétségek támadnak a szívünkben saját küldetésünk
miatt.
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2. A szolgálat erősíti meg a tanítványt
Ám nem lenne elég, ha puszta szemlélői lennének a
tanítványok Jézus hatalmának, s ők nem tennének
semmit. Éppen őket küldi Jézus szolgálatra, a
tanítvánnyá tételre, minden emberhez, az egész világra.
S elmondja mindazt, amit tartalmaznia kell ennek a
küldetésnek. Ez pedig két dolog, tanítás és keresztség.
Ezt kell végezniük a világban. S a tanítás tartalma
mindaz, amit Jézus elmondott, amit Jézus tett, és ami
Jézus küldetése, az Atya üdvakarata volt. A keresztség
pedig az Atya a Fiú és a Szentlélek nevébe történik,
vagyis oda kell vinni minden népet a Szentháromság
egy örök igaz Istenhez. Keresztség és tanítás. E kettő
elválaszthatatlanul egy, és ezek által valósul meg az a
misszió melyet itt parancsba ad Jézus a tanítványainak.
Fontos azonban az is, hogy minden néphez el
kell menniük. A tanítványság tehát nem egy helyben
ülés, és Krisztus hatalma nem jogosít fel minket a
tétlenségre. Hogyan lehetnénk mi boldog keresztyének,
ha közben elfelejtkezünk arról, hogy hányan még csak
nem is hallottak Jézusról. Olyan ez, mintha valamilyen
örömteli hírt nem adnánk át valakinek, akinek szól,
vagy egy ajándékot soha nem adnánk át annak, akinek
szánták, vagy szántuk.
Jézus átadta az evangélium fáklyáját a
tanítványainak, de nem pusztán megőrzésre, hanem a
láng tovább adására. Ha Krisztusé minden hatalom
mennyen és földön, akkor neki joga van minden
emberhez. S ha ezt a jogát nem érvényesítheti rajtunk
keresztül is, ha nem jut el mindenhova az Ő boldogító
híre, akkor mi magunk leszünk akadályai, hogy
Krisztus hatalma és szeretete eljusson a föld végső
határáig.
Jézus ezért nemcsak akkori tanítványainak, de
nekünk is azt mondja: Menjetek el. Mozdulnunk kell,
indulnunk kell, ha Ő küld, mert általunk akar találkozni
az emberekkel, mindazokkal, akik az övéi.
3. A legszebb ígéret a kételkedőknek
Mindaz, amit a tanítványoknak tenniük kell, az nem egy
elv, vagy rend, amelyet be kell tartaniuk, mint Krisztus
küldötteinek. Az, amit Jézus mond, az ő jelenlétében
nyeri el értelmét. Vagyis a tanítványok hordozói
Jézusnak, az ő küldetésének, az Isten országának. Nem
övék a hatalom, és nem ők, akiket követnie kell majd a
világnak. Olyanok a tanítványok, mint egyes
gyógyszerekben a hordozó anyagok. Általuk jut be a
szervezetbe a gyógyító szer, de nélkülük nem jutna el a
beteg területhez.
Így megy Jézus is a tanítványaival, hasonlóan
ahhoz, amely a legnagyobb ígéret volt az Ószövetség
népe számára: Isten velük tart minden útjukon. S nem is
kell ennél nagyobb ígéret, és nagyobb megtapasztalás a
mindenkori tanítvány számára sem, aki olykor maga is
kétségbe esik. Velem van az, aki megbízik bennem, aki
rám meri bízni a legnagyobb ügyet, s nem hagy
magamra, amikor ebbe a küldetésbe állít.
Jézus tehát jelenlétét ígéri, de nem azt mondja,
hogy a világgal van, hanem hogy velük lesz, akiknek
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ezt az egész beszédet elmondja. Azt jelenti mindez,
hogy bár Jézus vele van a föld minden lakójával, mint
megváltó, mint közbenjáró, s a világ végén, mint bíró,
de nem mindegy, hogy ezt valaki tudja-e, vagy sem. Az
fogja tudni mindezt, vagyis azt, hogy Jézus vele van
minden napon, aki Jézushoz tér, és őt kezdi követni.
A tanítványok el is indultak, és valóban nagy
munkát végeztek. Elég, ha csak Pál apostolra
gondolunk, aki valóban bejárta az akkori világot, s vitte
azt az evangéliumot, amelyet ő is Krisztustól nyert. Ám
nemcsak így lehet Jézussal elindulni ebben a
szolgálatban: el lehet indulni imádságban valakiért,
vagy épp egy ügy megvalósulásáért, hiszen annyi
mindenben lehet Jézussal együtt követségben járni
ebben a világban.
S mindez e világ végéig tart, vagyis addig, amíg
Jézus vissza nem jön, amikor az ígéretek beteljesednek,
és ami itt a földön elkezdődött, melynek mi is
munkásai, boldog szolgái lehetünk, véget ér, teljességre
jut, s a Szentháromság egy Isten lesz minden,
mindenekben. Ámen
Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor

A tizenkét apostol imája
Köszönjük, Urunk,
hogy magadhoz hívtál bennünket.
Jó a közeledben lenni,
jó veled együtt munkálkodni.
Nevünkön szólítasz, mert ismersz minket:
tudod, kik és milyenek nagyunk,
mégis megbízol bennünk,
erőtlenségünk ellenére feladatot bízol ránk.
Hatalmunk nem földi hatalom,
hanem a kereszt gyengeségének
és oktalanságának ereje,
beléd vetett bizalmunk ereje.
Így adsz nekünk minden nap küldetést,
a küldetés beteljesítéséhez pedig
kitartást és bátorságot.
Küldd el Szentlelkedet minden nap,
hogy ezt az apostoli küldetést
a te szándékod szerint tudjuk véghezvinni.
Ámen
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A vezetés dallama
Mindig azon volt, hogy segítsen, akár könyvet írt, tanított vagy
éppen sorkatonai szolgálatát töltötte. Életének nélkülözhetetlen
része a zene, az orgona és a „papírszószék”. Mély gyökereket
eresztett a keleti országrészben, debreceninek tartja magát. Ő a
negyedik Fekete Károly a sorban, őseire sokban hasonlít, de mindig
szeretett volna különbözni is. A Tiszántúli Református
Egyházkerület püspökével beszélgetett Fekete Zsuzsa.
Barátságos, kedves, színes otthonuk van. Vidám
természetű?
Alapvetően vidám vagyok, de sokat köszönhetek a
feleségemnek, aki megvidámítja az életünket. A
színkombinációk, az otthonosság az ő ízlését dicséri.
Mivel tölti a szabadidejét?
Szeretünk itthon együtt lenni a családdal, jó filmeket
nézni, de intenzív kapcsolatot ápolunk a szomszédsággal
is. Sok jó barátunk él a környéken, együtt töltjük a
szülinapokat és néha az ünnepek egy-egy napját. A
bútorvásárlást is ennek rendeltük alá: olyan nagy
étkezőasztalt vásároltunk, ahol tizenhat ember
kényelmesen elfér. Karácsony másodnapjára a feleségem,
Györgyike kitalált egy szent reggeli nevű közös alkalmat,
amikor megvendégeljük egymást. Szoktunk együtt
kirándulni a barátokkal, szívesen megyünk a hegyekbe,
mert nálunk, Debrecenben elég lapos a vidék.
Egy püspököt általában úgy képzel el a kívülálló, hogy
folyamatosan egyházi ügyeken és a tudományon töri a fejét.
Kikapcsol, amikor kézen fogja a gyerekeket és kirándul?
Már rektor koromban megtanultam, hogy be lehet zárni a
hivatalt. Azonban aki a Szentírással foglalkozik, az tudja,
hogy teljesen kikapcsolódni nem is lehet és nem is kell
ebből. Kikapcsolódás közben is nyakig benne vagyok a
hivatásomban, de élvezem az átjárást a kettő között,
hiszen a hitünk életszerű dolog. A vidámságban és a
fájdalmas helyzetekben is a hitnek kell érvényesülnie.
Ön kire támaszkodhat, ha szomorú?
Az egyetemi tanári karban van néhány közeli barátom,
többségükkel együtt végeztük a teológiát, vagy együtt
kezdtük a pályát. Velük bensőséges a viszonyom, ők
valóban megmondják a véleményüket, én pedig bátran
megoszthatom velük az aggályaimat, kérdéseimet,
amelyekben szükségem van tájékozódási pontokra.
Miben kérte a segítségüket?
A nagy döntések előtt mindig. Lehet, nem is tudják,
milyen fontos a véleményük. Hálás vagyok az Úristennek,
hogy nem sűrűn kellett foglalkozni velem nehéz
helyzetekben, de amikor kellett, mindig a segítségemre
siettek. A feleségem a másik ilyen kapaszkodó, mert ő
nagyon érzékeny és együtt tud rezdülni az engem
foglalkoztató dolgokkal.
Mondjuk a püspökség kérdése nagy döntés?
A püspökségnél inkább szélesebb spektrumból érkező
jeleket vártam, mert ezt olyan nagy feladatnak érzem,
amiben nem lehet tere az egyéni ambícióimnak. Sokaktól
kaptam jelzést, hogy el tudnák képzelni, hogy a Tiszántúl
püspöke legyek, de az utolsó pillanatig sem hittem, hogy
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ez lesz az utam. A teológián nagyon jól éreztem magam,
betöltötte az életemet, gondolataimat az ottani feladat, és
sosem voltam elégedetlen vagy többre vágyó. Nem volt
bennem semmi törtetés, viszont számomra sem
lényegtelen, hogy mi lesz az egyházam sorsa, mi történik
benne.
Az egyházvezetőket általában okos, bölcs embereknek
tartják. Jó tanuló volt?
A természettudományokat ne soroljuk ide! Igyekeztem
nem zavarba hozni a szüleimet rossz jegyekkel, azonban a
matek és a fizika nem tartoztak az erősségeim közé, a
humán tárgyak izgattak és különösen vonzott a zene. Mint
kántustag, kántorképzős, orgonálni szerető gimnazistát
sokszor
hívtak
zenei
szolgálatokra,
és
már
középiskolásként jártam a tiszántúli gyülekezeteket, zenés
áhítatokat adtunk. Volt egy hobbim is, amit most sajnos
szüneteltetni kell.
Mi az a hobbi?
Tizenöt éves koromtól komolyan foglalkoztam az
orgonák történetével. Akkoriban egy pannonhalmi bencés
szerzetes, Szigeti Kilián mérte fel az ország történelmi
hangszereit és írt róla könyvsorozatot. Az első kötet
megjelenése után írtam neki egy levelet, és elkezdődött
egy hosszú levelezés közöttünk. Később ő kérte a
segítségemet a tiszántúli orgonákról, amikor a könyvéhez
anyagot gyűjtött. A debreceni levéltárban is kutattam neki,
de csak évekkel később találkoztunk személyesen egy
orgonaátadáson. Kinyílt előttem egy világ, az ipartörténet,
az orgona belseje is érdekelt, ezért is mentem nyaranta
segédnek orgonajavításokra.
Miért foglalkozott egy tizenöt éves gyerek ezekkel? Ehhez
kitartó munka és rengeteg energia szükséges.
Sok fényképezésre, levéltári munkára volt szükség, de volt
egy
motivációm.
Amikor
édesapám
otthon
harmóniumozott, akkor szerettem volna, ha én is tudok,
sőt jobban tudok játszani, mint ő. A családunkban én
vagyok sorban a negyedik Károly, és mindig megvolt
bennem a vágy, hogy meg lehessen minket különböztetni.
Édesapám orgonált ugyan, de orgonatörténettel nem
foglalkozott, én pedig úgy éreztem, mégiscsak más, ha a
hangszer belsejével, történetével is foglalkozom. Ebből
aztán kialakult egy kartotékrendszer, minden magyar
falunak, városnak megvan ABC-rendben a neve, benne az
adatok az orgonákról.
Amikor zenél, mit szeret játszani az orgonán?
A csúcs a barokk, Bach pedig páratlan. Két alkalommal
voltam ösztöndíjas Lipcsében, és egyetlen hétvégén sem
hagytam ki a motetta-délutánokat a Tamás-templomban.
Mit adnak ezek a zeneművek?
A zene szinte olyan értékű, mint az igehirdetés. Nem
váltanám le a szószéket a karmesteri dobogóért, mert az
igehirdetés más, azonban a fogékony ember rengeteg
inspirációt kaphat a zenétől. Ha csak az ellenpontozást
vesszük a barokk zenében: feszültségek és oldások
összjátéka, akár az élet is.
Visszatérnék egy pillanatra oda, hogy ön a negyedik
Fekete Károly a sorban, és szeretett volna különbözni az ősöktől.
De biztosan vannak hasonlóságok is. Mit hozott a családból?
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A zenéhez való viszonyt, valamint a sajtómunkát több
generáción keresztül vittük magunkban. Nagyapám több
lapot is szerkesztett, miközben Zalaegerszegen kétszáz
szórvánnyal rendelkező gyülekezet lelkésze volt a két
világháború között. Bizonyosan nagyapai örökség, hogy
közvetíteni, vinni kell az egyház üzenetét a sajtóban.
Édesapám az Ige mellett rovatot írta a Reformátusok
Lapjában évtizedekig, sok energiát fektetett bele, hogy
üzenettel teli legyen az a néhány sor, és nagyra értékelte a
„papírszószéket". Én huszonegy évig szerkesztettem az
egyházkerület lapját, ami sok örömöt adott, és a
gyakorlatban beletanultam egy sok buktatóval,
mesterfogásokkal teli szakmába.
Fontos az írott szó, fontos a kimondott szó és a zene.
Mindegyikben kifejezi önmagát?
Ez a vonulat a Fekete család vonaláról jön, sőt van még
egy negyedik, az irodalom, mert nagyapám sok verset,
novellát írt.
Ismerte őt személyesen?
Csak az írásaiból, verseiből, fönnmaradt történetekből
ismerem. Sajnálom, hogy személyesen nem lehetett
közöttünk kontaktus, de így talán még többet jelent
nekem, mintha ismertem volna.
Önnek is sok írása, könyve, publikációja jelent meg. Van
olyan, ami kiemelkedik a sorból?
Mindegyik egy külön életszakasz terméke. Az első
nyomatatásban megjelent könyvem a Jakab levele
magyarázata volt. Négy rövid, koncentrált fejezet,
amelyben szerettem volna a lelkipásztoroknak impulzív,
sok irányban gondolatot adó magyarázatot adni
tudományosan alátámasztva, de nem tudóskodva,
megkönnyítve a lelkipásztori szolgálatot. A másik fontos
könyv a Heidelbergi Káté magyarázata volt, amihez már
fiatal teológiai tanár koromtól gyűjtöttem az anyagot. A
káté kincsesbánya, 129 kérdés a maga gyönyörűségével.
A teológiának annyi ága-boga van, amit nem lehet
megunni. Nincsenek kész válaszok, mindig új és új utakat
kell bejárni.
Vannak kérdései, amelyekre lehet, hogy sosem lesz meg a
válasz?
Hogyne lenne! Az isteni jelenlét, az Isten mindenütt
jelenvalósága. Hogy történik majd Krisztus visszajövetele,
vagy a feltámadás? A legnagyobb titkokról beszél a
legszűkszavúbban a Szentírás. Természetesen az élet és a
halál mezsgyéje is foglalkoztat. A matematikus felír egy
hosszú képletet és eljut egy végeredményig. Milyen érzés,
hogy nagy mélységekben elmerül a teológiai
tudományban, mégis maradnak nyitott kérdések? Ez
benne az izgalmas, hogy vannak olyan szférák, ahová nem
hatolhatok be és nem kaphatok most választ. Ezeken a
pontokon csak a hit segít, hiszek a kijelentésben, hogy úgy
lesz. A hit nyugtat meg abban, hogy nem vagyok rossz
teológus, hanem ki tudom mondani dolgokra, hogy ez az
Isten titka.
Mit gondol, milyen adottságokkal kell rendelkeznie egy jó
vezetőnek?
Nagyfokú érzékenységgel, ami több, mint az empátia.
Fontos a határozottság abban az útban, ami a közösséget
egy irányba viszi. Az Isten akarata szerinti úton tartás

5. oldal

talán a legnehezebb, valamint olyan látást mutatni, amire
mások is rá mernek hagyatkozni. Rangsor felállítása nélkül
ide tartozik még a szeretet. Ha az ember nem szereti
azokat, akiket vezet, nagy gondok támadhatnak. Ha a
vezetőt idegesíti a jelenlétük, nagy kérdés, hogy kikért
végzi a szolgálatát.
Mikor érezte meg magában a vezetői hajlamot?
Tinédzser koromban, amikor először sikerült úgy vezetni
a gyülekezet énekét orgonistaként, hogy elégedett voltam
a tempóval, az összeszedettséggel és a levegővétel
összerendezésével. Megszületett az ének lelkülete az
istentiszteleti közösségben, ami azt mutatta, hogy mit
tehet egy vezetett gyülekezeti éneklés, hogyan változik
meg az istentisztelet légköre attól, hogy nem csalinkázik
össze-vissza a hang, hanem homogén egész az ének.
Megérezte tehát a zenével összefüggésben, de mi van, ha
egy mondókát említek: „másfél év Lenti helyrebillenti.”A
katonaságnál nem a vezető szerepet éreztük. Mégsem
közlegényként, hanem tizedesként szerelt le.
A Lentiben kapott edződés az egész életemre kihatott.
Óriási utat jártam be az alázattanulástól a saját magam
értékének felfedezéséig, valamint a többiek vezetéséig.
Meg kellett tapasztalni, hogy megalázó helyzetekben
hogyan tudunk odaállni a másik mellé, és akár a tiszteket
is vezetni abban, hogy nem csak alkoholból és a szolgálati
beosztásból áll az élet, hanem létezik annál sokkal több.
Mindig azon volt, hogyan segítsen? Miért ilyen fontos ez?
Ha az ember kapott valamit, amivel segíteni tud, miért ne
adja tovább? Engem az Úristen naponta megsegít, és
méltat arra, hogy továbblendítsen. Édesapámtól is azt
láttam, hogy mindenkit emberszámba vesz. Ha Sárga
Jóska kopogott be a hegedűvel és elciripelte a nótáját,
amivel kedveskedni tudott neki, sosem ment el üres
kézzel. A szüleim élték a maguk keresztyén életét, sosem
kényszerítettek sem imádkozásra, sem templomba, ezzel
adták a legtöbbet. A gyülekezetért, a faluközösségért éltek,
ezt szeretném folytatni.
A keleti országrészhez kötődik az összes szolgálata.
Debreceninek érzi magát?
A kollégiumi diákságnak van a legnagyobb hozadéka
abban, hogy debreceni vagyok. A kapcsolat akkor sem
szakadt meg, amikor Miskolcon tanultam. Hamar mélyre
eresztettem a gyökereimet.
Jó gyerek volt?
Hosszú hajam volt, de nem voltam lázadó. Könnyen
kezelhető, szolgálatkész gimnazista voltam. Szerettem a
szüleimet, mindig jó kapcsolatban voltunk. Persze értek
kamaszkori csalódások, s néha még ma is azon kapom
magam, hogy azon a szólamon éneklem a zsoltárok
szövegeit, amit a kántusban megtanultunk.
Felnőttként is érték csalódások. Az életrajzában
olvastam, hogy válása különösen nehéz időszak volt az életében.
Éppen abban időben választottak meg rektornak.
Bizalmatlansági indítványt tettem magam ellen, el akartam
menni, és bíztam benne, hogy kapok majd valahol
lehetőséget, mint gyülekezeti orgonista. Elszánt voltam a
távozásra, de a kari tanács és a diákjaim kiálltak mellettem,
nem engedtek. Olyan szeretetet és annyi együttérzést
kaptam, ami végül itt tartott. Pedig nagyfokú szégyenérzet
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vonult végig rajtam és szüleimen is. A szüleim meg voltak
győződve arról, hogy szépen élünk és semmi olyan dolgot
nem teszünk egymás ellen, amivel ártanánk a
házasságunknak. Kevés szóval nagyon sokat tudtak adni,
sokat tettek azért, hogy talpra álljak és ne tegyem magam
zárójelbe.
Volt tanulság?
A rengeteg szolgálat és feladat miatt háttérbe szorult a
családom. A tanulság az, hogyan kell összehangolni a
szolgálati komolyságot és elkötelezettséget a családi léttel,
amelyik éppúgy bizonyságtétel, mint a szolgálat területe.
Mi történt azután?
Második feleségemmel új esélyt kaptam, ezt isteni
ajándéknak tekintem, amit soha nem tudok meghálálni.
Arról az ajándékról, amit a család jelent, ma már egészen
másként gondolkodom. Más ember lettem, újjászülettem.
Az első házasságomból két fiút, a másodikból két lányt
kaptunk.
Milyen családként jellemezné magukat?
Nem tudom mi a decibelszintje az olasz családtípusnak,
de ahol három hölgy van együtt, ott van bizonyos alapzaj.
Ettől függetlenül nyugodt családunk van sok baráttal és
közös programokkal.
Mit szóltak a gyerekek, hogy apa püspök lett?
Sok mindent nem értenek még, de azt átérzik, hogy
valami nagy dolog történik.
Forrás: www.parokia.hu
„Legyünk Egyház, ki folyvást tanul, ki
odafigyel a kérdező nőre,
ki felismeri a kereső férfit, nem aszott
nézeteket ismétel unos-untalan,
hanem előre tör.
Legyünk Egyház, ki emberi, ki szívvel
ítél, lélekkel tanít, szívósan szolgál,
és nem felsőbbrendűen, hanem
odahajolva kérdez. Legyünk Egyház, ki
igazmondó, ki a szükségeset mondja, a
helyeset hitelesíti,
nem a világ játszadozásaihoz idomul,
hanem Isten országához.
Legyünk Egyház, ki táplál, ki friss
kenyeret nyújt, és tiszta bort,
ki remél, nemcsak érvel, és ki nem
pusztán oldoz, hanem hevít, melegít.
Legyünk Egyház, ki azon van, hogy
jóság, és nagylelkűség legyen.“
(Jacqueline Keune versét fordította:
Bencze Lóránt)
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Anyák napja a Belvárosi
Református Gyülekezetben
Május első vasárnapja minden évben az édesanyáknak
szentelt ünnep. Ezen a vasárnapon azokra az
édesanyákra, nagymamákra, dédmamákra gondolunk,
akiknek az életünket, a felneveltetésünket köszönhetjük.
Ők azok, akik mindent feláldoztak értünk, hiszen ez az
anyai hivatás lényege. Épp ezért már óvodás korban
megtanítjuk gyermekeinket arra, hogyan fejezhető ki
hálájuk, szeretetük egy-egy szál virág, egy kedves rajz
vagy épp egy vers elmondásával. A gyermeki szív telve
van izgalommal, örömszerzéssel, míg az anyai szív oly
boldog és meghatódott, hogy az nem fejezhető ki
másban, mint néhány csendes könnycseppben.
A belvárosi gyülekezetben azonban nem csak
az anyák és nagymamák köszöntése tette ünnepivé az
istentiszteletet, hanem az igehirdető személye is. Nagy
örömünkre szolgált ugyanis, hogy elfogadta a
presbitérium meghívását Főtiszteletű Dr. Fekete
Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület újonnan
megválasztott püspöke, aki a 127. zsoltár szavain
keresztül szólította meg a templomi gyülekezetet:
„Zarándokének. Salamoné. Ha az Úr nem építi
a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi
a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek
korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret
esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad
eleget. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh
gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak,
olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki
ilyenekkel tölti meg a tegzét: nem szégyenül meg, ha
ellenségeivel van szóváltása a kapuban.”
Püspök úr prédikációjában kifejtette az áldás
központi, életadó szerepét az életünkben. Isten áldása
minden tevékenységünk alapja, nem ráadás, toldalék
vagy valamilyen többlet dísz. Isten áldása nélkül semmi
sem megy úgy, ahogy kellene. Ezt az áldatlan állapotot
sajnos nagyon jól ismeri a ma embere, amikor is
elbizakodottságában úgy gondolja: Isten nélkül is
mindenre képes. Ám a mindent akarás következménye
az az eltévelyedés, mely önmagában hordozza a
túlhajtottságot, a kudarcot és a hiábavaló küzdelmet. A
nagy igyekezetben rossz ízűvé válik a nehezen
megszerzett kenyér, védtelenné a felépített otthon, mert
épp az maradt ki, aki az összetartozást, a szeretetet
adhatja, aki a munkát áldássá teheti. Egyedül a
mindenható Isten adhat áldást az életünkre, hiszen Ő az,
aki igazán szeret, épít és őriz, sőt aki hős vitézzé válik
érettünk. Vele nem lesz ízetlen a kenyér, vele nem lesz
átok a munka.
Isten gondviselő oltalmában megtapasztalja az
ember: akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.
Az éjszaka csendje, az álom az Isten különleges ideje,
melyben az ember lemond önmagáról és arra az Úrra
bízza
magát,
aki
fölötte
áll
mindenféle
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hiábavalóságnak. Istennel az emberből közösség, a
lakásból dinasztia válik. A következő nemzedék így
lesz Isten áldásának hordozójává, melyet a mindenkori
édesanyák közvetítenek. Az anyaság biblia értelemben
meg nem érdemelt jutalom és reménység, de egyben
felelősség is. Amit a szülők nem tudnak megtenni, amit
a nagyszülők nem tudnak kiimádkozni, azt teszi meg az
Isten. Ezért kell együtt menni az Isten színe elé, az Ő
házába, mely a tájékozódás szimbóluma és találkozási
pont egyben. Isten igéje áldásforrás minden
nemzedéknek, hogy egy gyülekezet, egy város ne
szanaszét heverőkből álljon, hanem olyanok
közösségéből, akik elkérik Isten áldását, hogy ne
hiábavalóan fáradjanak, hanem „biztos nyilakként”
éljenek és munkálkodjanak, hirdetve a világnak: az
áldás nélkülözhetetlen, hiszen az magát Isten jelöli.
„Keressétek először az Ő országát és igazságát, és ezek
is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Máté
evangéliuma 6,33)
Dr. Fekete Károly igehirdetése után egy rövid
beszédet intézett a gyülekezethez és a város egészéhez.
Elmondta, hogy ismeri az egyházközség múltját, de az
mára lezárult, ezért előre kell tekinteni. Jó
reménységgel van afelől, hogy itt ismét egy erős
gyülekezeti közösség formálódjon, hiszen olyan
lelkipásztorok szolgálnak, akik hitvallásszerűen hirdetik
az igét az egyházi év minden hétközi, vasárnapi és
ünnepi alkalmain és így szolgáltatják ki a
sákramentumokat. Sarkad városának két református
lelkészházaspára van, nincs több hivatalos lelkésze,
még akkor sem, ha önkényesen valaki annak állítja be
magát. Az, hogy eljött Sarkad reformátusságához ezt
jelzi, s ígéretet tett arra nézve, hogy a jövőben is
mindenben támogatja és segíti gyülekezeteinket.
Az ünnepi istentisztelet további részében a
gyermekek és fiatalok verssel és énekszóval
köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat.
Péntek Gergely orgonista-kántorunk az egyházi
ének és zene vasárnapján J. S. Bach: Ach Gott tu dich
erbarmen című korálelőjátékával köszöntötte Püspök
urat, egykori tanárát.
Településünk nevében Dr. Mokán István
polgármester mondott köszöntőt. Ünnepi beszédében ő
is megemlékezett az édesanyák áldozathozataláról,
majd a szeretet és az összefogás erejéről szólt, mely
városunkat is felvirágoztathatja. Sarkad vezetőségének
nevében Püspök úrnak átadta a város plakettjét e mai
nap emlékéül.
Egyházközségünk részéről Dr. Taybani Jamal
gondnok és Koncz Zsolt lelkipásztor köszönte meg
Püspök úrnak, hogy eljött közénk, és hirdette Isten
igéjét.
Az ünnepi istentisztelet után minden kedves
testvérünket
szeretetvendégségre
invitáltuk
intézményünk klub termébe. A bőségesen terített
asztalok körül jóízű és vidám beszélgetések zajlottak.
Püspök úr is megtisztelt bennünket társaságával, akinek
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személyében olyan embert ismerhettünk meg, akinél
összhangban van a szó és a cselekedet.
Felemelő és megerősítő ünnepnap volt a 2015ös Anyák napja a Belvárosi Református Gyülekezet
életében. Ám minden üzenet akkor éri el célját, ha
valóban megfogadjuk a hirdetett ige üzenetét, vagyis
képesek leszünk összefogva építeni és őrizni
gyülekezetünk és városunk életét.
Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor

„Az Isten elhatározta, hogy megteremti az édesanyát. Már egy hete
bajlódott vele, amikor megjelent egy angyal és így szólt:
- Ezzel vesztegettél el egy egész hetet?
- Igen. De olvastad-e a megrendelőlapot? Mosható legyen, de ne
plasztik anyagból. 180 alkatrészből álljon, és mindegyik cserélhető
legyen, kávéból és az előző napok maradékából éljen, olyan legyen a
csókja, hogy mindent meggyógyítson, és legalább hat pár keze legyen.
Az angyal hallgatta, és hitetlenkedve rázta a fejét:
- Hat pár?
- Nem a kezek megteremtése a nehéz - mondta az Isten -, hanem az a
három pár szem, amellyel egy anyának rendelkeznie kell.
- Olyan sok?
A jó Isten bólintott. - Az egyik pár azért kell neki, hogy a csukott
ajtón keresztül is megláthassa, hogy mi történik, amikor beszól: „Mit
csináltok?” és azt a választ hallja, hogy „semmit”. Egy másik
szempárra a fej hátsó részén azért, hogy észrevegye, amit nem kell
látnia. A harmadikra pedig azért, hogy mikor gyermeke valami rosszat
tett, szemeivel közölhesse: „Mindent tudok és éppen ezért melletted
vagyok.”
Uram - szólt az angyal, enyhén megérintve a karját -, ma már eleget
dolgoztál, térj nyugovóra, holnap is lesz nap.
- Sajnos nem tehetem - szólt az Úr -, már majdnem befejeztem.
Elkészült egy édesanya, aki magától meggyógyul, ha beteg, aki tud hat
ember számára ebédet készíteni egy fél kiló darált húsból.
Az angyal kíváncsian körberepdesi a minta-anyát és sóhajtva megjegyzi:
- Túl gyöngéd.
- De mindennek ellen tud állni. Neked halvány fogalmad sincs, mit tud
egy édesanya elviselni - szólt az Úr.
- Tud gondolkodni?
- Nemcsak hogy gondolkodni tud, hanem annyira ügyesen használja az
értelmét, hogy még a kompromisszumra is képes - állította az Úr.
Akkor az angyal közelebb hajolt a modell-anyához és az egyik ujját
végig húzta az arcán.
- Itt van valami, ami fölösleges - szólt az angyal.
- Nem fölösleges ott semmi - szólt az Úr -, az egy könnycsepp.
- Hát az meg mire jó?
- Azzal lehet kifejezni az örömöt, a bánatot, a csalódást, a fájdalmat, a
magányt és a büszkeséget.”
(Bruno Ferrero)
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kerül, együtt járnak francia nyelvórákra egy tiszthez. Mint
Veress Sándor honvédtiszt és
emigráns bámulatra méltó erővel és elhatározással, tisztán
Bukarest
önerejére támaszkodva, ezer akadályon keresztül megszerzi a

Az 1848-as forradalom megünneplése
mindig is fontos volt a bukaresti
magyarságnak. A bukaresti Giuleşti úti
református temetőben található Veress
Sándor honvéd sírjának a megkoszorúzása,
a hagyományos március 15-ei ünnepségsorozat kezdete.
Veress Sándor (Sarkad, 1828. december. 3. - Bukarest,
1884. október 27.) elemi iskoláit Sarkadon és Békésen végezte.
A Békés Megyei Levéltár őrzi Veress Sándor születési
anyakönyvének másodpéldányát. Akárcsak református lelkész
édesapja, ő is tanulmányait a Debreceni Kollégiumban folytatja,
amely befejezése után rövid ideig nevelősködött. Apja, Veress
Ferenc (sz. 1795) a sarkadi református pap, művelt és
hazaszerető ember volt, a 300 önkéntes mellett a saját két fiát
is Kossuth seregébe küldte. Ő a világosi fegyverletétel hírére,
1849. augusztus 19-én önként vetett véget életének. A
Körösháti temetőben nyugszik. Kiváló teológus és szónok volt,
Thüringiában és Jénában orvosi diplomát is szerzett. Sarkadon
Ostváth Imre lett a lelkészutódja.
Sándor még nem volt 20 éves, amikor tógás diákként a
szabadságharc fegyveres szolgálatába állt, Kraszna vármegye
székvárosában Szilágysomlyón. A harcok alatt személyesen
megbarátkozott Petőfivel. Először a dobozi huszároknál
szolgált, majd Bem tábornok alatt a 27. bihari zászlóaljban.
Vitézségéért hadnagyi rangot kapott. Ott volt a szabadságharc
egyik utolsó csatájában 1849. augusztus 22-én, Mehádián. A
csata után Orsovára vonultak a honvédek, majd Szörénytornya,
Kalafat megállással átkeltek a Dunán, először Vidinbe, majd
Sumlába internálták. Mindkét helyen együtt volt Kossuth
Lajossal, akit innen a kisázsiai Kiütahyába szállítottak. Veress
Várnába kerül, ahol kitűnő szabómester lesz, de innen
átköltözik Konstantinápolyba, ahol több társával szabóüzletet
létesít, és bútorkereskedéssel is foglalkozik.
1854-ben kitör a krími háború, ekkor a tíz nyelvet
beszélő Veress egy angol tábornok tolmácsa lesz. Klapka György
tábornoknak a törökök az egész dunai hadsereg
parancsnokságát felajánlották, de az osztrákok ezt
megakadályozták, így a magyar emigráció reményét veszítette.
A krími háború után megszűnt az orosz protektorátus,
az 1848-as román emigránsok hazatérhettek, és a két román
fejedelemség központi kérdésévé vált az egyesülés. Veress
visszatér Konstantinápolyba, és egyre több szerepet kap az
ottani Magyar Egyletben. Az emigránsok Eszmecserék címmel
kéziratos hetilapot jelentetnek meg, mely az ő írásait is közli.
Franciából és németből fordít, többek közt Klapka György
németül megjelent emlékiratait is. Wesselényi József élesdi
tiszttársával, majd Orbán Balázzsal ellátogat a kisázsiai
Brusszálba, ahová a román forradalmárokat internálták.
Találkozik Ion Heliade Rădulescuval, Alexandru és Radu
Golescuval, Serghiade, Zane és Simon mérnökökkel, Serusiéval
(a Românul lap szerkesztőjével), Giurescuval, aki Bem
közvetítője volt Avram Iancunál, Duțulescuval, a forradalmi
rendőrfőnökkel. Bukaresti évei alatt ezek a barátságok
elmélyülnek.
Kossuthot követve előbb Franciaországba, majd eljut
Londonba. Kossuth, Ferenc és Lajos fiaival szoros barátságba

londoni műegyetemen a mérnöki oklevelet. Nagy szakértője lett
a háromszögelési módszernek, ami felgyorsította és pontosabbá
tette a földmérő munkát. Ennek még nagy hasznát veszi
életében.
1859 tavaszán az észak-itáliai felszabadító harcokhoz
csatlakozik a magyar emigráció. Az olaszországi csatákban
Veress Sándor századosi rangot kap. Megalakul a Magyar
Légió, majd az Olaszországi Magyar Hadsereg, mely Garibaldit
támogatja. Cserébe a franciák fegyveres támogatást ígérnek egy
Ausztria-ellenes magyar felkeléshez, amelyet Alexandru Ioan
Cuza fejedelem is támogatott. De sajnos III. Napóleon nem
tartja be a Kossuth Lajossal kötött megállapodást, és így megint
elesett Magyarország felszabadítása.
Havasalföld és Moldva is 1859-ben A.I. Cuzát
választja az unió élére, erre az ügyesen megtervezett
diplomáciai húzásra a nagyhatalmak rábólintottak, csak
Törökország és Ausztria tiltakozott. Havasalföldön, de főként
Bukarestben beindult a gazdasági fejlődés, ami a magyar
diaszpóra jelentős növekedését jelentette. Később, a nyugati
magyar emigráció helyzetét megnehezítette a váratlanul
megkötött villafrancai béke, ami a francia-olasz-osztrák
háborút zárta le. Ezért Veress Sándor 1859 novemberében
Bukarestben telepedik le, és a nagyváradi származású Seres
Lajos ékszerész bukaresti Colţea utcai lakásába költözik. Egy
életre szóló barátság alakul ki közöttük. Veress mérnöki
munkájával nagy elismerést szerzett. Ő dolgozott Obrenovics
Mihály szerb fejedelem hereşti birtokán, majd Ştirbey és
Lahovary család udvari mérnöke lesz. Veress tagosította I.
Károly szinajai birtokát, és ő térképezte fel Ştirbey herceg
bufteai földbirtokát. Nicolae Golescu felajánlja Veressnek a
közlekedésügyi miniszteri tárcát, amit sajnos Veress nem fogad
el.
Amiért egész Románia hálás kellene legyen, és amit a
tankönyvekben is illene tanítani az, hogy Veress tervezte a
havasalföldi első vasutat, azaz az első román vasutat,
nevezetesen a Bukarest-Ghiurghevo-Giurgiu vasútvonalat, amit
1869. szeptember 7-én adták át. Bukarest legrégebbi
vasútállomása az 1869. október 19-én felavatott Filaret
vasútállomás, innen indult a vasútvonal és Giurgiuban ért
véget. Az első járat hivatalos felavatása 1869. október 31-én 10
óra 45 perckor történt, amikor a Filaret állomásról a
méltóságokkal megtelt szerelvényt a „Mihai Bravu”
gőzmozdony vontatta, aminek a mozdonyvezetője személyesen
J.T. Barklay volt, a vasútvonalat építő cég tulajdonosa. Jó
lenne, ha ezt visszaállítanák, a régi mozdonnyal és
szerelvényekkel, és egy történelmi utazást indítanának, amire
rengeteg turista lenne kíváncsi. Ezt a járatot Veress Sándor
járatnak kellene nevezni. A Filaret állomást pedig múzeummá
kellene alakítani. 1872-1875 között Veress építette a PiteştiVîrciorova vasutat, amelynek ő jelölte ki a pályaszakaszát is.
Ez a vonal Orsovánál csatlakozott az Orsova-TemesvárBudapest-Bécs fővonalhoz, és így ez kapcsolta be Romániát az
európai vasúthálózatba. Érdemes meglátogatni az északi
pályaudvaron levő bukaresti Román Vasúti Múzeumot, mert
benne egy szó se esik Veress Sándorról. Számukra nem is
létezett, ez a politikai hozzáállás.
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Veress Sándor az 1860–1870-es években számos
politikai, történeti és természettudományi tárgyú cikket
publikált magyarországi lapokban, részt vett a Bukaresti
Magyar Közlöny alapításában és szerkesztésében is,
főgondnoka volt a bukaresti magyar református egyháznak.
Legtöbbet forgatott műve azóta is A magyar emigráció Keleten,
melyet 1878-ban Budapesten adtak ki, s „amely munkáját
Kossuth Lajos igen nagyra értékeli, s az akkori hasonló irányú
munkák között a legbecsesebbek közé sorolja.”
Tiszteletbeli elnöke volt a Bukaresti Magyar
Társulatnak, a Magyar Olvasó és Segélyegyletnek, továbbá
alelnöke az Osztrák-Magyar Egyletnek. Veress támogatta a
bukaresti magyar oktatást, főként református iskoláinkat.
Veress emigráns utazóként, az akkor török kézen lévő
Dobrudzsában birtokot vásárolt és gazdálkodni kezdett,
régészeti elképzelései is voltak. Dobrudzsában épült fel 109-ben
a Tropaeum Traiani („Traianus trófeája”) nevű római városerőd,
melyet több mint 1200 m védőfal vett körül. Ennek egyébként
magyar vonatkozása is van: Fenichel Sámuel (1868-1893) neves
Új-Guinea utazó két éven át Dobrudzsában, a Tropea római
kori vártelep romterületének feltárását vezette; akkortájt ő volt
Európa legfiatalabb archeológusa. Veress életcéljai közé
tartozott a magyar-román barátság és együttélés rendezése.
Életművét I. Károly román király a Coroana României
érdemfokozattal jutalmazta, a fogadáson a következőket
mondta: „Doresc ca maghiarii să trăiască totdeauna în pace
printre noi şi să se bucure de acele libertăţi care întruchipează
puterea poporului român”. Az ünneplő sereg
fáklyákkal vonul végig a Calea Victoriei úton, élén
a katonazenekarral, amely a Rákóczi indulót
játszotta. Ritkán ünnepelték így a magyarokat,
pedig nagyon sokan megérdemelték volna.
Veress
foglalkozott
az
1859-es
népszámlálási adatokkal is. Az ő megállapításai hitelesek
voltak, és mindez rá ötven évre derült ki, amikor Románia
nemzetközi nyomásra kénytelen volt egy részüket közölni,
beleértve az 1899-es népszámlálást is. Az akkori hivatalos
álláspont szerint az államvezetés három kategóriába
rangsorolta a lakosságot: honosak, Romániában élő idegen
alattvalók (ide tartoztak a magyarok és a szászok), és
hontalanok (ide tartozott a több százezer romániai zsidóság, ők
csak 1929-ben kaptak állampolgárságot). A magyar emigráció
számára a moldvai (Cuza, Kogălniceanu stb.) politikai attitűd
szimpatikusabb volt, mint a bukaresti, ami tele volt balkánilevantai jellemzőkkel. Veress a C.A. Rosetti és I.C. Brătianu
által képviselt liberális vonalat pestisesnek nevezi. Veress
elítélte Czelder Márton által szervezett „független egyház”
irányzatot, ami megosztotta a bukaresti magyarságot, és ami
végül botrányba fulladt. Veresst nagyon érdekelte a spontán
nyelvváltás és az addig szilárd etnikai közösségek fellazulási
folyamata, hisz ezt tartotta a magyar emigráció rákfenéjének.
George Călinescu író, irodalomtörténész így fogalmazott:
„Trákia (Balkán) és Dácia (Románia) között olyan nagyfokú
közösség volt mindig is, és a román nép olyan nagy felszívó
erővel rendelkezik, hogy a nemzetiség itt egyszerűen választás
kérdése. Az a balkáni ember, aki egyszer bekerül a romanizmus
vonzáskörébe, s a román államélet részesévé válik, szinte rögtön
elveszíti nemzetiségét.” Veress ellenben feltárja a száz éve tartó
folyamatos románosítás rejtett gépezetét, a hatalom
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erőszakosságát, ami a rendőri-katonai beavatkozástól sem riadt
vissza.
Veress Ferenc (Sarkad, 1830. december 3. - Középfalva,
1894. november 30.) történetíró, mérnök az emigráns Veress
Sándor öccse, 1848–49-es honvéd tüzér-őrmester, bátyja
hívására Romániában telepedett le, ahol gazdatisztje lett
Obrenovics Mihály szerb, majd a Stirbey hercegnek, s 30 évi
kint lét után tért vissza. Megvásárolta Bethlen Aurél grófnak,
a neje után öröklött birtokát, híres gazda volt. Feriz álnév alatt
sok érdekes tréfás szabadságharci visszaemlékezést közölt a
Vasárnapi Újságban. Életrajza a kolozsvári 1848–49-es
Történelmi Lapok 1892. évf. 24. számában jelent meg.
Veress Sándor feleségül vette Birizdó Alojziát, az
örmény származású békési jegyző lányát, házasságából három
gyermek született: dr. Veress Endre (Bukarest, 1868 - Pécs,
1953) történettudós, dr. Veress Ferenc orvos (Bukarest, 1877 Kolozsvár, 1962) és Veress Margit (Bukarest, 1882. október
20 – 1885. március 22.). Veress Sándor, 1884. október 27-én
visszaadta lelkét a teremtőjének, és a bukaresti reformárus
temetőben alussza örök álmát. Sarkadon szülőháza falán
emléktábla őrzi nevét, melyet 1928. dec. 3-án emeltetett Sarkad
község közönsége. Sarkadon utcát neveztek el Veress Sándorról,
ott található a Belvárosi Református Egyházközség.
Bukarestben is illene utcát elnevezni Veress Sándorról. Szintén
Sarkad város önkormányzat képviselő-testülete, és az utódok,
1999-ben tiszteletére emléktáblát avattak Bukarestben az
egykori Umbrei utca 6. szám (később Szt. Kretzulescu, most
Colței utca 32. szám) alatti lakása falán.
A Veress család levéltára több részletben
került a Magyar Országos Levéltár tulajdonába. A
levelezés a családra vonatkozó információkon kívül
értékes adatokkal szolgál a 19. század második
felének romániai állapotairól, valamint az első
világháborút megelőző és az azt követő évek politikai,
társadalmi és gazdasági helyzetéről.
Veress Sándor élete, az emigrációról írt könyve, a
hagyatéka egy része ismert a történészek előtt. A legfontosabb
műve, az eddig hosszú ideje csak kéziratban maradt Románia
története (MTA Ms 10/49/17), amit Budapesten, 1997-ben az
ELTE Román Filológia Tanszéke jelentetett meg, és aminek az
előszavát Zákonyi Botond, Magyarország jelenlegi bukaresti
nagykövete írt. Veressel foglalkoznak a következő írások is:
Koós Ferenc: Életem és emlékeim 1828-1890 (Brassó, 1890.),
Dankó Imre: Békési Élet (1/1974), Csikor Kálmán: Egy
forradalmár magyar geodéta (Pécsi Műszaki Szemle, 1978),
Ruffy Péter: Veress Sándor (Évfordulók a műszaki és
természettudományokban, 1984), Magyar Életrajzi Lexikon.
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1969. - 2. kötet, 988. p., George
Călinescu:.Istoria literaturii române de la origini până in
prezent, Bucureşti, 1941. Amit mindenkinek ajánlok az a
következő fontos könyv: Beke György: Veress Sá́ndor tolla és
körzője, Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1976. További írások:
Árvay Árpád: Veress Sándor (Művelődés, 10/1974), Árvay
Árpád: A három Veress (a Hét, 11/1974), Árvay Árpád: Apa és
fia (Előre naptár, 1978), Hadabás János és Dánielisz Endre:
1848-1849 Sarkadon és Nagyszalontán (Sarkad, 1999).
Dr. Bencze Mihály a bukaresti Ady Endre Líceum igazgatója,
és a Bukaresti Magyar Élet szerkesztője
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A Biblia tolmácsolása
A Magyar Református Presbiteri Szövetség Békés
Megyei Területi Szervezete és a Békési Református
Egyházmegye közös szervezésében presbiteri és
gyülekezeti csendesnapot tartott Gyulán 2015. május 9én, mely alkalom egyben a „Hirdesd az Igét!”
egyházkerületi rendezvénysorozat békés megyei
nyitóalkalma is volt. A nap áhítattal kezdődött, melyet
Tóth-Mihala Veronika debreceni lelkipásztor tartott, aki
az Apostolok Cselekedetei 1,3kk-ből kiemelte, hogy az
egyházi év azon szakát éljük, amikor Jézus feltámadása
utáni megjelenéseiről beszélünk. A felolvasott
igeszakaszban is Jézus köré gyűlnek a tanítványok, és ő
úgy tanítja őket, mint földi életében mindig az Isten
országa dolgairól. Olyan emberekhez szól, akiknek
addig is volt elképzelésük az Úrról, ám amikor
találkoznak Jézussal, akko alapvető fordulat áll be az
életükben, mert benne egészen közel érezték magukhoz
Istent. Az igehirdető kiemelte Jézus nagy tanításait az
Isten országáról, s végül leszögezte, amit Jézus a
tanítványok szívére helyezett, hogy maradjanak együtt
és várakozzanak. Nekünk is így kell együtt maradnunk
a csendesnapon és gyülekezeteinkben, hogy ránk is
„kitöltekezzék” a Szentlélek. Így kell rábízni magunkat
az újjáteremtő Szentlélek Úristenre.
Az elcsendesedés után Dr. Tóth János, a
Magyar Presbiteri Szövetség Békés Megyei Területi
Szervezetének elnöke vette át a szót, és köszöntötte az
egybegyűlteket. Elmondta, hogy az a téma, melyet az
egyházkerület a zászlójára tűzött ebben az évben, több
ok miatt is aktuális, hiszen egyrészt 425 éves a Vizsolyi
Biblia, másrészt az elmúlt évben készült el a Revideált
Újfordítású Biblia. Az 1Thesszalonika 2,13 versével
kívánt áldást a nap további részére, valamint
megköszönte a helybeli gyülekezet vendégszeretetét.
A határontúli vendégek nevében az Aradi
Egyházmegye esperese, Módi József köszöntötte a
megjelenteket a Jakab levele 1,21−25 verseivel, s
kifejtette: Isten igéjére, mint Isten oltó késére
mindnyájunknak szüksége van. A Királyhágómelléki
Református Presbiteri Szövetség főtitkára is köszöntötte
a jelenlévőket, majd a jelen nem lévő társszervezetek
köszöntését Dr. Tóth János elnök úr tolmácsolta.
Ezt követően egy ünnepélyes pillanat érkezett
el, amikor is a Kalotaszegi Református Egyházmegye
Presbiteri Szövetsége és a Békési Református
Egyházmegye Presbiteri Szövetsége együttműködési
nyilatkozatot írt alá. A nyilatkozat felolvasása után a
két szövetség elnöke, valamint a két egyházmegye
esperese kézjegyükkel látták el az iratot, és a határon túl
és innen összekapcsolásaként, a két református
köszönési módból (Békesség Istentől és Áldás
Békesség) egy köszöntést formálva köszöntötte a két
szövetség egymást: Áldás Békesség Istentől!
Rövid szünet után folytatódott a nap, és először
Dr. Fekete Csaba a Debreceni Református Kollégium

10. oldal

Nagykönyvtárának osztályvezetője tartott előadást
„Magyar Bibliánk és Vizsoly” címmel. Az előadó
kifejtette, hogy bár évtizedek, sőt évszázadok óta
belénk ivódott, de a magyar bibliafordító reformátor
neve inkább Károlyi volt, mint Károli. Kitért arra is,
hogy valószínűsíthetően a Bibliafordítást nem egyedül
végezte el Károli, illetve az akkori fordítások közül is
felhasznált forrásokat a saját fordításához. Jellemzően
inkább azt kellene mondani, hogy a fordítóbizottság
vezetője, összefogója volt.
A másik érdekesség maga a helyszín. Miért
éppen ez a kis falu, Vizsoly volt az a hely, ahol
kinyomtatták az első magyar nyelvű Bibliát? A
történelmi ok valószínűleg az, hogy Vizsoly az
úgynevezett bor-út mentén feküdt, hisz abban az időben
is híres volt a tokaj-hegyaljai borvidék, és a
borkereskedelem jelentős forgalmat bonyolított le ezen
az úton. Másrészt nyilvánvalóan kellett egy gazdag
patrónus is, aki fontosnak tartotta a Bibliafordítást.
Vizsoly Rákóczi–birtok volt, tehát a fejedelem volt a
nagylelkű támogató.
Az előadó azt a kérdést is feltette, hogy mi volt
olyan magával ragadó ebben a fordításban, mely máig
meghatározza a Bibliához való viszonyunkat, s mely
azóta is a legsikeresebb, legelismertebb magyar nyelvű
fordítás? Dr. Fekete Csaba abban látja e fordítás sikerét,
hogy benne van a lángoló prédikátori lelkület, valamint
a higgadt tudás és ismeret.
A vizsolyi Biblia tovább él, és hat. Egy példát
mondott erre az előadó, mely egy kiállításról szólt a
Széchenyi Könyvtárban. Ezt a kiállítást, egy másik,
populárisabb kiállítás előzte meg, s a kiállítás szervezői
lepődtek meg a legjobban, hogy bár az előző, kiállítást
is sokan látták, mégis a Biblia-kiállításra kétszer
annyian voltak kíváncsiak.
Jelenleg is folyik a Vizsolyi Biblia új kiadása,
valamint van egy olyan irányzat, mely a mai újfordítást
szeretné „vissza-vizsolyitani”. S végül van még egy
terv a vizsolyi Bibliával kapcsolatban: az 1908-as
kiadás új kiadása hozzáfűzött magyarázatokkal.
A következő előadó Dr. Pecsuk Ottó, a Magyar
Bibliatársulat főtitkára volt. Előadásában a Revideált
Újfordítású Bibliáról beszélt. Először kitért a
Bibliafordítás teológiai legitimációjára. A fordítás, ha
az hű az eredeti szöveghez, és Isten igéjét tiszteletben
tartja, akkor nem hamisítja meg magát a Bibliát. Az ige
már kezdettől fogva átlépte a nyelvek határait, s a
Biblia egyes részeit már nagyon korán lefordították.
Nehémiás könyvében olvashatjuk, hogy amikor a
fogságból hazatért népnek felolvassák az Isten
törvényét az eredeti nyelven, azt le kellett fordítani a
nép által akkor beszélt nyelvre, hogy értsék. S mivel az
Isten azért adja az ő szavát, hogy megértsék akaratát,
így a fordítás is a kijelentés részévé válik. Hogyan
jelenik meg tehát Isten igéje ebben a világban? Először
is a teremtéskor teremtő szóként, majd a testet öltött
igében, s megjelenik a Szentírásban, mint leírt Isteni
szó, végül a prédikációban, mint hirdetett igében. Az
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előadó kitért arra is, hogy míg más könyv-vallásokban
vannak szent nyelvek, s csak ezeken keresztül szólalhat
meg igazán a szent szöveg, addig a keresztyénség
Szentírása nincs egyetlen nyelvhez kötve.
Az előadó kétféle fordítási stílust különböztetett
meg. A formahű, és az instrumentális, vagy más néven
dinamikus fordítást. Az első stílus az első teljes
fordításra érvényes, a második inkább az újabb
fordításokra. Hiszen az első fordítás az inkább az
embert akarja közelebb vinni a szöveghez, s a Biblia
különleges üzenetét érzékelteti, ám hátránya egy idő
után, hogy nem fogják érteni, és elveszítheti a szélesebb
körű érdeklődést. A második stílus a korábbi fordítás
javításának tudatos igényét helyezi előtérbe, s célja,
hogy a szöveget közelebb vigye az olvasóhoz. Ehhez
azonban a szöveget érthetővé kell tenni. A veszély
abban lehet ennél a stílusnál, hogy átcsaphat
köznapiságba, és nem fog érződni rajta a szöveg
különlegessége, az isteni kijelentés ereje.
Az előadó felsorolta a 20. század jelentősebb
magyar bibliafordításait, s ezek kapcsán kitért a
legújabb fejleményekre. A 21. században újabb
kísérletek születtek egyéb bibliafordításokra: az ún.
„Egyszerű Biblia” 2003-ban, valamint a Veritas Kiadó
is készített egy bibliafordítást. Ezek mind a Károli
fordítás revízióiként jöttek létre. A katolikus egyház is
revideálta 2005-ben a Katolikus fordítást, míg a
Revideált Protestáns Újfordítás 2014-ben jelent meg.
Mitől jó egy Bibliafordítás? Az első kikötés, hogy
pontos, hűséges, az eredeti nyelvhez igazodó legyen. A
második kritérium, hogy jól érthető és olvasható, vagyis
természetesen hangzó legyen. Végül pedig szépen és
méltóságteljesen
szólaljon
meg.
A
régebbi
Bibliafordítások általában ezt tették az első helyre, de
egyetlen Bibliafordításból sem maradhat el, hiszen
mégis az Isten szaváról, igéjéről van szó. Végül érveket
is felsorakoztatott a legújabb, vagyis a revideált
újfordítás mellett. Ahogy fogalmazott, a legújabb
fordítás a Károli fordítás hagyományában áll, érthető,
mai nyelven szólal meg Isten szava. A legújabb mai
magyar és egyben a legpontosabb bibliafordítás.
Emelkedett, kiforrott a nyelvezete, ugyanakkor
megbízható a háttere, mivel protestáns bibliatudósok és
teológiai professzorok dolgoztak rajta.
Az előadások után Tóth-Mihala Veronika, aki a
Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református
Egyházkerület Püspöke által meghirdetett „Hirdesd az
Igét!” programfelelőse és koordinátora számolt be
arról, hogy mit is jelent ez a projekt. Elmondta, hogy
lelkészi és egyéb kiscsoportokban dolgozzák fel a
„Hirdesd az igét!” különböző területeit. A cél
elsősorban a csapatépítés. Kilenc egyházmegyében
kilenc hónap alatt lesz ez a program végigjárva, s végül
a beszélgetésekből, csendesnapokból, konferenciákból
egy irányvonal kell, hogy kirajzolódjon. Most még csak
az első lépést tesszük meg, de ezt meg kell tenni azért,
hogy valamiféle megújulás legyen. Születőben van egy
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új kommentársorozat, amely az egész Szentíráshoz
készül.
A tájékoztató után, a nap lezárásaként két
bizonyságtételt hallgathattunk meg „Én és a Biblia”
címmel. Ventere Miklós, az Aradi Református
Egyházmegye főgondnoka arról beszélt, hogyan
találkozott a Bibliával. Gyermekként erre nem volt
lehetősége, ám 16 éves korában egyszerűen csak
elolvasta egy könyv apropóján, amely Leo Taxil:
Szórakoztató Biblia című könyve volt. Akkor, 16
évesen nem volt rá nagy hatással a Biblia. Jó pár évnek
kellett eltelnie, s már Istenhez megtért keresztyén
emberként olvasta újra a Szentírást. Számára a Biblia
első renden az Isten szava, aztán barát, útitárs, társ a
csendességben, bánatban, bajban. S végül egy frappáns
gondolattal zárta bizonyságtételét, amelyet egy
ismeretlen fogalmazott meg: „Nagyon sok könyv tud
tájékoztatni, de csak egy tud megváltoztatni: a Biblia”
Markó
István
a
Békési
Református
Egyházmegye
főgondnoka
bizonyságtételében
elmondta, hogy ő kicsi gyermekként kapott először
Bibliát a szüleitől. Ennek a képes Bibliának a képei
határozták meg sokáig hitét, hiszen a képek értelmét
nagymamája magyarázta el. Innen ismert meg már
gyermekként nagyon sok bibliai történetet. Ezután két
igét olvasott fel egyiket az Ézsaiás 51. részéből, a
másikat pedig a Jelenések könyve 3,20 verséből. Vallja,
hogy a Szentírást az Istentől kaptuk, és szent pillanat,
amikor kezünkbe vehetjük és olvashatjuk. Általa
megismerhetjük Istent, Jézus Krisztust, a megváltást, a
megbocsátást, hogyan menjünk a menny felé, s hogyan
legyünk áldott szolgái az Úrnak. A Biblia minden szava
közösségre hív: vele és egymással, valamint hitre és
engedelmességre vezet. A bibliai szereplőkben a saját
élete vezetésének példáit látja. A napját mindig az
igével kezdi. 17 kedves igéje van, melyet minden nap
elmond, s persze elolvassa a napi igét is a Bibliaolvasó
Kalauz szerint. Az este az önértékelésé az ige fényében,
és egy imával zárul az elcsendesedés. Számára így
teljes és kerek a nap.
A bizonyságtételek után Dr. Tóth János elnök
úr felkérte a házigazda egyházközség lelkipásztorát,
zárja be a csendesnapot. Baráth János megköszönte,
hogy házigazdái lehettek e mai napnak, továbbá a
tartalmas és megszólító előadásokat. Feladatunk, hogy
elvigyük az itt hallottakat a saját gyülekezeteinkbe,
hiszen így lesz igazán mindannak értelme, amiről ma itt
hallottunk és beszéltünk.
Koncz Zsolt lelkipásztor
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Mindenható-e Isten?

12. oldal

Diák: – Uram, lehet sok hőnk, még több hőnk, túlhevíthetünk
valamit, vagy még annál is jobban felhevíthetjük, lehet kevés hőnk,
vagy semennyi hőnk. De nem lesz semmink, amit hidegnek hívnak.

Diák: – Igen.
Prof: – A bátyám rákban halt meg, annak ellenére, hogy imádkozott
Istenhez, hogy gyógyítsa meg. Legtöbbünk törekedne arra, hogy
segítsen másokon, akik betegek. De Isten nem tette ezt meg. Hogyan
lehetne akkor jó Isten? Hmm?
– A diák hallgat.
Prof: – Erre nem tudsz választ adni, ugye? Kezdjük elölről,
fiatalember. Jó-e Isten?
Diák: – Igen.
Prof: – Jó-e Sátán?
Diák: – Nem.
Prof: – Honnan származik a Sátán?
Diák: – Istentől?
Prof: – Így van. Mondd meg nekem, fiam, van-e bűn ebben a
világban?
Diák: – Igen.
Prof: – A bűn mindenhol jelen van, nemde?
Diák: – Igen.
Prof: – És Isten teremtett mindent. Így van?
Diák: – Igen.
Prof: – Tehát ki teremtette a bűnt?
– A diák nem válaszol.
Prof: – Vannak-e betegségek? Erkölcstelenség? Gyűlölet? Csúfság?
Mindezen szörnyű dolgok léteznek ebben a világban, ugye?
Diák: – Igen, uram.
Prof: – Tehát, ki teremtette mindezeket?
– A diák nem felel.
Prof: – A tudomány állítása szerint öt érzékünk van, melyekkel
felfogjuk és megfigyeljük a dolgokat magunk körül. Mondd meg
nekem, fiam! Láttad-e már valaha Istent?
Diák: – Nem, uram.
Prof: – Mondd meg nekünk, hallottad-e már valaha a te Istenedet?
Diák: – Nem, uram.
Prof: – Érezted-e már valaha a te Istenedet, megízlelted-e a te
Istenedet, vagy érezted-e már a te Istened illatát? Különben is,
volt-e már valamilyen kézzelfogható tapasztalatod Istenről?
Diák: – Nem uram, attól tartok nem.
Prof: – És mégis hiszel benne?
Diák: – Igen.
Prof: – A tapasztalati, igazolható, bemutatható bizonyítékok alapján a
tudomány kijelenti, hogy a te ISTENED nem létezik. Na erre mit
mondasz, fiam?
Diák: – Semmit. Nekem ”csak” HITEM van.
Prof: – Igen. A hit. Pontosan ezzel van problémája a tudománynak.
– A professzor ezzel befejezettnek tekintette volna a szemléltetést,
de a diák nem mozdul.
Diák: – Professzor úr, kérdezhetek valamit?
Prof: – Persze, kérdezz csak.
Diák: – Professzor úr, létezik-e a hő?
Prof: – Igen.
Diák: – És létezik-e a hideg?
Prof: – Igen.
Diák: – Nem, uram, téved! Nem létezik!
– Az események ezen fordulatára az előadóterem elcsendesedik.

-273 fokkal tudunk nulla alá menni, ami a hő nélküli állapotot
jelenti, de annál lejjebb nem mehetünk. A hideg nem létezik. A
hideg szót a hő nélküli állapot jellemzésére használjuk. A hideget
nem tudjuk lemérni. A hő: energia. A hideg nem az ELLENTÉTE a
hőnek uram, hanem a HIÁNYA.
– Az előadóteremben ekkor már egy gombostű leejtését is meg
lehetne hallani.
Diák: – És mi van a sötétséggel, Professzor? Létezik-e a sötétség?
Prof: – Igen. Hogyan beszélhetnénk az éjszakáról, ha nem lenne
sötétség?
Diák: – Ismét téved, uram. A sötétség valaminek a hiányát jelzi.
Lehet kis fényünk, normális fényünk, nagy erejű fényünk, villanó
fényünk, de ha sokáig nincs fény, akkor nincs semmi. S azt hívjuk
sötétségnek, így van? De a valóságban a sötétség nem létezik. Ha
létezne, még sötétebbé tudnánk tenni a sötétséget, nemde?
Prof: – Tehát, mire akarsz utalni mindezzel, fiatalember?
Diák: – Uram, azt akarom ezzel mondani, hogy a filozófiai
eszmefuttatása hibás.
Prof: – Hibás? Meg tudod magyarázni, miért?
Diák: – Uram, ön a kettősségek talaján mozog. Azzal érvel, hogy van az
élet, utána pedig a halál, van egy jó Isten és egy rossz Isten. Az
Istenről alkotott felfogást végesnek tekinti, mérhető dolognak.
Uram, a tudomány még egy gondolatot sem tud megmagyarázni.
Elektromosságot és mágnesességet használ, de sohasem látta egyiket
sem, arról nem is szólva, hogy bármelyiket is megértette volna. Ha a
HALÁLT az ÉLET ellentéteként vizsgáljuk, akkor tudatlanok vagyunk
arról a tényről, hogy a halál nem létezhet különálló dologként. A halál
nem az élet ellentéte, hanem annak hiánya! És most mondja meg
nekem, professzor: Ön azt tanítja a diákjainak, hogy a majmoktól
származnak, így van?
Prof: – Ha

a

természetes evolúciós folyamatra

célzol, akkor

természetesen igen.
Diák: – Látta-e már valaha az evolúciót a saját szemével, uram?
– A professzor megrázza a fejét.
Diák: – Mivel eddig még senki sem látta az evolúciós-folyamatot
végbemenni, sőt azt sem tudja bizonyítani, hogy ez egy folyamatos
történés, azt jelentené mindez, hogy Ön a saját véleményét tanítja,
professzor? Akkor ön nem is tudós, hanem prédikátor?
– Nagy zajongás támad az osztályban.
Diák: – És csak egy utolsó kérdést engedjen meg, professzor úr. Van-e
valaki az osztályban, aki látta már valaha az Ön agyát?
– Az osztály nevetésben tör ki.
Diák: – Van-e itt valaki, aki hallotta már a Professzor agyát, érezte,
megérintette azt, vagy érezte az illatát? – Mivel nem érkezik válasz,
a diák folytatja: – Úgy tűnik, senki sem tette. Tehát, a tapasztalati,
állandó, kimutatható bizonyítékok megalapozott szabályai szerint a
tudomány kimondja, hogy önnek nincs agya, uram. Ne vegye
tiszteletlenségnek, uram, de hogyan adhatnunk így bármilyen
hitelt az előadásainak?
– A teremben síri csend lett. A professzor a diákot nézi, arca
kifürkészhetetlen.
Prof: – Azt hiszem, a hit alapján kell elfogadnod, fiam.
Diák: – Erről van szó, uram! Ember és Isten között is a HIT a kapcsolat.
És ez mindennek a mozgatója és éltetője!
A diák neve Albert Einstein volt....
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13. oldal

Gyerekoldal
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas
szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek
jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és
különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi
tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt,
összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek,
és csodálkozva mondták: „Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket
mindegyikünk a maga anyanyelvén: pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és
Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné
mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az
Isten felséges dolgairól.”
(Apostolok cselekedetei 2,1−11)
A SZENTLÉLEK a Szentháromság Isten harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és
a Fiúval együtt, akit Jézus Krisztus ígért meg és küldött el feltámadása után 50, illetve a
mennybemenetele (áldozócsütörtök) után 10 nappal. Az alábbi fejtörőből kiderül, mikor
töltetett ki a Lélek a tanítványokra, és avatta őket valódi apostolokká.
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Embertestvérünk más szóval
Itt nevelkedett Jézus
Az egyik apostol
Az egyház éltetője és megszentelője
A bibliai pihenő nap
Ádám és Éva ezt követték el
„Vegyétek fel mindenképpen a hit ...-át.” (Efézus 6,16)
Isten után kit kell legjobban szeretnünk
Az Úr napját ……………………… meg!
Jézus más szóval
A biblia jelentése
Evangélista volt
Jézus ... e = arca elváltozott és ruhája fehéren tündökölt. (Lukács 9,28−36)
Megfejtés: ______________________________________________
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Füle Lajos
bácsira
emlékezünk
(1925-2015)

Füle Lajos 1925-ben született Cegléden. Középiskolai
tanulmányai befejeztével a budapesti Műszaki
Egyetemen szerzett építészmérnöki oklevelet.
1950-től a fővárosi Városépítési Tervező Intézet
szakmérnöke.
Városrendezéssel
foglalkozó
szakemberként kezdte járni az országot, sikeres
tervpályázatai alapján több új városrész rendezési
tervének elkészítésére kapott megbízást. Eleinte
Budapesten, majd Szegeden dolgozott. Mérnöki
munkájáért többször részesült elismerésben: Szegedi
művészeti díjjal, Alpár Ignác- és Hild Jánosemlékéremmel, valamint Ybl-díjjal is kitüntették.
Iskolás kora óta írt verseket, de lelki ébredése
után találta meg azt a medret, amelyben később is folyt
költészete. Ekkoriban még szó sem lehetett arról, hogy
verseit kiadják, ám keresztyén körökben egyre többen
olvasták Isten csodáiról, szeretetéről és saját
megtapasztalásairól szóló sorait. Gyakran szolgált verses
bizonyságtételeivel, versei gépelt formában terjedtek,
valamint az akkor még külföldön kiadott Vetés és Aratás
című folyóiratban jelentek meg.
Első kötete 1989-ben jelent meg: A hamu
tanítása címmel. Ennek előszavában Bolyki János néhai
teológiai professzor így ír: „Ezek a versek valahogyan az

örökkévalóságot tükrözik (...) felfedezőútra visznek,
megtanítanak felfedezni Isten apró jeleit az életünkben.”
Füle
Lajos
1952-től
feleségével,
majd
gyermekeivel
a
Kispest-Rózsatéri
református
gyülekezetbe járt, ahol évtizedeken át missziói
gondnokként is szolgált. 1994-ben Vásárosnaményba
költözött feleségével, akinek 1996-ban bekövetkezett
halála óta egyedül élt. Ám – ahogy arról versei is
bizonyságot tesznek – nem magányosan. Halála előtt
néhány nappal Vásárosnaményban még versszínházi
esttel köszöntötték a kilencvenéves költőt.

14. oldal

A szépség
A szépség volt az álmom,
szépség a mágnesem.
Tán ott is megtaláltam,
ahol más senki sem.
Volt úgy, hogy életemben
tombolt a bú, a gond,
mégis nyomára leltem:
tüskék közt rózsa volt.
Rejtőzve is közel jött,
bármerre vitt az út,
hol egy mosolyba fészkelt,
hol egy kis dalba bújt.
Hol illanó madárka volt,
hol hímes lepkeszárny,
hol múló, ritka mámor,
hol hamvas, tiszta lány.
Hol halkuló harangszó,
hol zsoltár ritmusa,
gyerekhang, messze hangzó,
vagy hangtalan ima.
de mindenütt elértem,
de szüntelen elért.
A szépség volt az élet,
az élet volt a szép.

„Por lesz a por, s így jó, a lélek él!
Egy mondat már a múlt:
A LEGMÉLTÓBBAT szolgálhattam én
– m é l t a t l a n u l.”

Simon András: Hazafelé…

Belvárosi Harangszó

2015. május

15. oldal

Április – Május Havának Krónikája
A keresztség sákramentumában részesültek:

Konfirmációi fogadalmat tett:

Laukó János és Gyulai Andrea fia: Tamás

Kesztyűs Péter
Tokai Sámuel

Laukó János
Gyulai Andrea
„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:

Boross István 79 évet élt testvérünk − Sarkad, Kijáró
u. 14. szám alatti lakos. Vigasztaló ige: Zsoltárok 31,6.
17: „Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem,
Uram, igaz Isten! Ragyogjon rá orcád szolgádra, segíts
rajtam hűségesen!”
Papp Sándorné, született Rácz Piroska, 73 évet élt
asszonytestvérünk – Újszalonta, Béke u. 43. szám alatti
lakos. Vigasztaló ige: Prédikátor 4,9−10: „Jobban
boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye
van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát.
De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl
senki.”
János 14,18−19: „Nem hagylak titeket árván,
eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem
lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni
fogtok.”
Varga Lajosné, született Juhos Julianna, 92 évet élt
asszonytestvérünk – Sarkad, Vécsey u. 16. szám alatti
lakos. Vigasztaló ige: Ézsaiás 41,10: „Ne félj, mert én
veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!
Megerősítelek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal
támogatlak.”
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!

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem
eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység,
sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket
az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban,
a mi Urunkban.” (Róma 8,38−39)

Konfirmációra
Amikor 2002. március 3-án megkeresztelték a
fiúnkat, akkor elindult azon az úton, amely
keresztyén hitünk szerint az egyetlen igaz és
járható út. Szülők és keresztszülők ünnepélyes
fogadalmat
tettünk,
hogy
gyermekünket
református hitvallásunkhoz híven neveljük.
Gyermekkora óta rendszeresen járt
hittanórára, és természetesen a templomba is
elkísért bennünket, ahol sokszor szerepelt, verset
mondott, énekelt. 2014 őszétől pedig részt vett a
konfirmációra való felkészítő foglalkozásokon. A
felkészítő tanítás elsődleges célja: a hitbéli
megerősítés. Ezeken az alkalmakon megtanulta,
hogy milyen az a közösség, melynek tagja lesz,
megismerte az egyház és a körülötte lévő világ
viszonyát, valamint azt, hogy egyházunk új
tagjaként milyen feladatai lesznek.
Természetesen az évek során mi szülők is
próbáltuk a hit útjára terelni és ott tartani őt.
Tudjuk, hogy ez nem könnyű, főleg nem a mai
világban, ahol ezek az értékek elavultnak, régi
módinak tűnhetnek. Mégis bízunk abban, hogy át
tudtunk adni valamit a mi hitünkből, abból a
meggyőződésünkből, hogy aki Krisztusban hisz,
annak minden a javára szolgál és nincs egyedül
ezen a világon.
Pünkösd napján lezárul egy korszak és
elkezdődik valami új. A konfirmálás után
gyermekünk egyházunk teljes jogú, úrvacsorával
élő tagja lesz. Kérjük Istent, hogy kísérje őt
tovább is azon az úton, melyre Jézus hív
mindnyájunkat: „Én vagyok az út, az igazság és az

élet.” (János 14,6)

Kesztyűsné Szőke Julianna

Belvárosi Harangszó

2015. május

16. oldal

„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,
tudásszint szerint)
 Énektanulás (magyar-angol)
 Beszélgetés a bibliai történet üzenetéről
DÉLUTÁN
 Kézműves foglalkozás
 Játék
 Énektanulás
 „A Nap Kihívása” - pontgyűjtő verseny
 „Napzáró” - játékos, rejtvényes ismétlés
 Péntek délután: „szülői-est”, jutalmak és
ajándékok kiosztása

RÉSZVÉTELI DÍJ
6500 Ft/fő
Jelentkezés: Koncz Zsolt
20/429 − 1285

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
Presbiteri Bibliaóra: hónap második 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 29. Sarkad
A Szeretethíd olyan segítségnyújtó akció, mely
mindenkit vár, legyen akár korosodó, akár fiatal,
egyháztag vagy világi ember, egészséges vagy éppen
fogyatékkal élő testvérünk határon innen vagy
túlról. Célunk, hogy közösen tegyünk egymásért, a
helyi és gyülekezeti közösségeinkért és a teremtett
világért.
Isten segítségét kérjük ahhoz, hogy hidat
tudjunk építeni a generációk között, a
segítségnyújtók és rászorulók, világ és társadalom,
Isten és ember között.

