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Kedves Olvasó!
Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Ünnep
keresztyén hitünkben, ünnep a naptárban, hiszen piros
betűvel szedett e két nap, de vajon mennyire ünnep ez
bennünk? Mit jelent a számunkra, hogy az Isten
Lelkéből részesedhetünk?
Az életet kétféleképp lehet élni e földi
valóságban: az Isten Lelke vezetésével és e Lélek
nélkül. Ha körbenézünk, leghamarabb azt látjuk meg,
milyen a Lélek nélküli világ. Az a földi valóság, mely
nem kér Isten jelenlétéből, gondviseléséből. Ezt
tapasztaljuk nap mint nap. Nyomasztó teherként
nehezedik vállunkra, mely sokszor még a mi saját
belsőnkbe is vágyakozik befurakodni, hogy ott
is romboljon.
Lélek nélkül az ember nem épít,
hanem rombol: szóval és cselekedettel
egyaránt. A Lélek nélküli ember mindig
mással van elfoglalva. Mindig a másik embert
méregeti, ítélgeti. Nézi mire vitte az életben,
mire futja neki. Észrevétlenül az irigység és a
rosszindulat vette át az uralmat a saját lelke
fölött. A jóindulat, a türelem, a békességre
törekvés elillant, s maradt a végnélküli és
igazából már teljesen értelmetlen vagdalkozás. A Lélek
nélküli ember megfáradt és boldogtalan. Bezárkózik
saját
kreált
világába,
ellenségképeibe,
és
megkeseredetten élve nyomorgatja a körülötte lévőket.
Ó, mennyi ilyen életet láthatunk a szűkebb és tágabb
környezetünkben.
Isten Lelke egészen más! Isten Lelke életet
teremt. Isten Lelke vezet, jóra int, építő és tiszta
szavakat ad, hogy azok által is fölfelé tekintve
haladjunk előre azon az úton, melyre lábunkat állította.
Isten Lelke erőt ad a mindennapok terheinek
hordozásához épp úgy, mint a történelmileg vagy
társadalmilag kiélezett szituációkban való igaz
helytálláshoz. A valódi tanúbizonyság nem az énről
szól, hanem a másik mellett való kiállásról. Ehhez
pedig Lélek kell.
A tanítványok a Lélek kiáradása előtt
bátortalanok voltak. Annak ellenére, hogy elsődleges
szem- és fültanúi lehettek mindannak, amit Jézus tett.
Ők azok, akik hallották valamennyi tanítását, látták
gyógyításait, csodatételeit. Ők azok, akik ott voltak az
üres sírnál. Ők azok, akik átélhették a Feltámadottal
való találkozás ajándékát, amikor is saját maguk
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tapasztalták, hogy a Feltámadott Úr előtt nincs
semmilyen fizikai akadály. Ők azok, akik a legnagyobb
küldetést
megkapták
Jézus
Krisztus
mennybemenetelének a napján: menjenek és tegyenek
tanítvánnyá minden népet. A pünkösd előtti napokban
azonban mintha ezeket mind elfelejtették volna...
Együtt maradtak ugyan, ahogy kérte tőlük
Jézus, de bezárkózva egy ház emeleti szobájában. Ám
nem csak siránkoztak, hanem „valamennyien egy
szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az
imádkozásban.” (ApCsel 1,14) Tudták és érezték, hogy
még valaminek a hiányában élnek. Szükségük van arra,
amelyet Jézus ígért nekik. Imádságban pedig elkérték
az Isten megtartó és megelevenítő kegyelmét.
Pünkösd napján kapták meg azt a Lelket, mely
megelevenít, kijózanít, bátorít, mely megláttatta
velük Isten tervének csodálatos összefüggéseit,
és abban saját küldetésüket. Ez a Szentlélek,
mely megadta nekik, hogyan szóljanak
mindarról, melyet átéltek Jézus Krisztus első
követőiként. Ez a Lélek az, mely Jézus ígérete
szerint megadja nekik a bizonyságtétel szavait
újra és újra, minden élethelyzetben. Ez a Lélek
„csontjaikba rekesztett tűzként” munkálkodik
bennük, hogy átadhassák a Krisztusról szóló
evangéliumot. Ezért állhatott fel Péter
prédikálni, s ezért szólhatta úgy Isten Igéjét, hogy
mintegy háromezer lélek megkeresztelkedett, létrejött
az első gyülekezet, és ezáltal maga az egyház.
Pünkösd ünnepén nézzünk mindannyian
magunkba, hogy bennünk milyen lélek lakik. Az Isten
Lelkét beengedtük-e az életünkbe? Ott van a Lélek
fénye és világossága, vagy csak a saját porba húzó sötét
kívánságaink laknak mibennünk? Emeljük tekintetünket
fölfelé, s engedjük, hogy a Lélek beáradjon az
életünkbe! Engedjük, hogy mint simogató szellő
beáradjon szívünkbe a Szentlélek. Ám engedjünk annak
is, ha valamit el kell vetni bensőnkből. A vasból csak
úgy lesz acél, ha előbb kiég belőle minden kosz és
felesleges szennyeződés. Egyedül a Szentlélek képes
így megtisztítani és megerősíteni mindannyiunkat.
„Ne hallgass semmire, ami nem emel fel, nem
visz át egy rossz valóságból a jó valóságba.” – írja
Müller Péter. Az Isten Lelke ezt teszi. Felemel és átvisz
bennünket abba az egyedüli jó és tökéletes valóságba,
melyet az övéinek elkészített, s melyre mindenki
hivatalos, aki a Lélek által Úrnak vallja Jézus Krisztust,
az Atya Isten dicsőségére.
Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor
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Pünkösdi körlevél
a Magyar Református Egyház
minden gyülekezete
és intézménye számára
„…erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és
tanúim lesztek…” (ApCsel 1,8)
Kedves Testvéreink!
Amikor ezen az ünnepen újra megszólal a pünkösdi
ígéret, akkor arra akar figyelmeztetni Isten, hogy a ránk
következő ünneptől azt várjuk, amit az valóban hozni
akar. Az Isten Igéje elénk jön, hogy megelőzze hamis
váradalmainkat, téves elképzeléseinket.
Jézus Krisztus utolsó földi mondata nem arról
beszél, hogy hogyan jön el a Lélek, mik lesznek a külső
jelei és milyen körülmények között robban bele ennek a
világnak az életébe pünkösdkor, hanem arról beszél, hogy
miért, milyen céllal fog jönni. A cél az első tanítványok és
a mindenkoriak esetében is az, hogy kapjanak erőt. Igenis,
sok erő kellett ahhoz a tizenkettőnek, hogy le tudjanak
mondani az álomországról, és megértsék, hogy az Isten
országa hasonlíthatatlanul más, mint az emberi
elképzelések. Erő kellett ahhoz, hogy elfogadják Krisztus
akaratát, amely szerint a megváltás nem lokális
helyreállítás, apró helyi ügyecske, hanem kozmikus,
világméretű valóság. Erő kellett elfogadni azt is, hogy nem
a tanítványi ítélkezésen lesz továbbra sem a hangsúly,
hanem az Isten végtelen kegyelmén.
A Lélek eljövetelének szándéka ma sem
kevesebb: jön, hogy erőt kapjunk! Ezt nem lehet
kikövetelni, tisztességtelen úton hozzájutni – csak kapni
lehet. A meglepő az emberi gondolkodás számára az,
hogy nem az a kérdés: adja-e Isten, hanem az, hogy
elfogadjuk-e. Isten odahelyezi az ember keze ügyébe a
Lélek erejét, de az sokszor visszautasításra talál. Ezért a
Lélek nélküli ürességbe odatolakszanak más erők:
világgyötrő, embert megpróbáló erők. Mennyi
kiismerhetetlen erő tolakszik felénk, és próbál döntő erő
lenni. Erőfölények nyomasztásában élünk: gazdasági,
politikai, izom- és hadi erő gyakorol ránk nyomást. Urunk
olyan erőt kínál, amely nemcsak felülmúlja a példának
felsoroltakat, hanem össze sem hasonlítható azokkal, mert
abban teremtő, megváltó és újjáteremtő erő van. Ez az
erő költözhet belénk is, ennek nyílhatunk meg.
Amennyire igaz az, hogy ma az erő világában
élünk, annyira igaz az is, hogy a nagy erőtömbökkel
szemben korunk gyengesége, elesettsége, erőtlensége is
nyilvánvaló. Az erők és az erőszakosságok világában
mégis erőválságban élünk.
Ebben a gyenge világban kínálja Isten a maga
áldó erőit. Ő biztat minket erőfogadásra, és ő akar
alkalmassá tenni ezek továbbadására bennünket is.
Fogadjuk várakozással a Szentlélek erejét, és legyünk az ő
tanúi ez által az erő által!
Áldott ünnepet kíván 2016 pünkösdjén a Generális
Konvent Elnöksége
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Templomba hív a harang!

„Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz
nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi
jóindulattal hozzám! Ne kelljen látnom nyomorúságomat! Azután
ezt mondta az Úr Mózesnek: Gyűjts össze hetven férfit Izráel vénei
közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és elöljárói. Vidd oda őket
a kijelentés sátrához, és álljanak föl ott veled. Akkor leszállok és
beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely benned van, és
nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne
magad hordozd azt.
Mózes kiment és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd
összegyűjtött hetven férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította
őket. Az Úr pedig leszállt felhőben, és beszélt hozzá. Majd elvett
abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a hetven vénnek
adta. Amikor a lélek rajtuk nyugodott, akkor prófétáltak, de
máskor nem. Két férfi azonban a táborban maradt: az egyiknek
Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rajtuk is megnyugodott a
lélek, mert ők is az összeírottak között voltak. De ők nem mentek
ki a sátorhoz, hanem a táborban prófétáltak. Egy szolga meg
elfutott és jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád prófétálnak a
táborban. Akkor megszólalt Józsué, Nún fia, aki ifjúkorától fogva
Mózes szolgája volt, és ezt mondta: Uram, Mózes, tiltsd meg
nekik! De Mózes ezt mondta neki: Miért vagy ilyen féltékeny?
Bárcsak az Úr egész népe próféta volna, és nekik is adná lelkét az
Úr!” (4Mózes 11,14−17. 24−29)
Kedves Testvéreim!
„Megállt Isten előtt Mózes, majd ülve végre,
a fellegárny alatt szólt szemtől szembe véle.
Szólt a fellegben így: Nincs vége még, Uram?
Mit kívánsz, merre, hogy, hová vigyen utam?
Maradok szüntelen hatalmas és magányos?
Az álmok álma már hadd karoljon magához.
Mit tettem én azért, hogy választott legyek?
Kívánságod szerint vezettem népedet.”
(Alfred de Vigny: Mózes, részlet)
Egyedül élni nehéz. Egyedül dolgozni nehéz. Egyedül
hordozni valamit (betegséget, csalódást, próbatételt)
nehéz. Egyedül hordozni egy nép vezetésének a terhét
olyannyira nehéz, hogy hamar csüggesztővé válhat. Nem
elég a Lélek? Nem elég az Isten drága adománya a
küldetés beteljesítésére? Jézus azt mondja tanítványainak:
„A lélek ugyan kész, de a test erőtlen.” Különösen akkor
nehéz egy vezető embernek a helyzete, ha két tűz között
áll. Mózes szerette Istent és szerette a népet is, de most
nem tudja, mit tegyen. A nép újra és újra elégedetlenkedik:
zúgolódnak Isten, az Ő adományai és Mózes ellen is. E
feszültségben pedig Mózes szép lassan felőrlődik. Mi az
alapvető probléma? Mózes egyedül volt.
Ám Mózes tudta, hogy számára van „menekülési
útvonal”, van kiút ebből a helyzetből. Ez az Istenhez való
imádság: bánatát Isten színe elé vitte. Egyedül! Isten képes
megoldani ezt a problémát. Istenhez kiált, hiszen látja
siránkozó honfitársait, a kesergő, szomorú embereket,
érzi a vádló tekinteteket, a hálátlan panaszkodást, az
érthetetlen nosztalgiát Egyiptom után. Istenhez kiált, mert
már nem bírja tovább.
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A mi életünkben is vannak olyan helyzetek,
amikor azt érezzük, mi sem bírjuk egyedül hordozni
valaminek a terhét. Kétségbeesünk, félünk, de
kimondhatatlanul arra vágyunk, hogy valakivel őszintén
megosszuk a teherhordozás, a felelősség súlyát. Ki akarjuk
önteni a szívünket, hogy könnyebbüljön a teher. A
lehetőség nekünk is adott: imádságban Istenhez fordulni,
s megosztani vele gondjainkat, tipródásainkat, mindent.
1. Lélek a Sátornál
Isten felkínálja Mózesnek a megoldást: válasszon ki
hetven embert Izráel vénei és elöljárói közül, akik majd
abból a Lélekből részesednek, mely benne nyugszik. Az
Isten lelke, a vezetők vezetője így árad ki egyetlen
emberről másokra is.
Isten Lelke megosztható: nem egy embernek kell
hordoznia minden terhet. Együtt kell munkálkodnunk
közösségünkért, gyülekezetünkért, közös céljainkért,
együttes boldogulásunkért. Egyház, Istentől való közösség
ott születik, ott van, ahol az Ő Lelke által az emberek
együtt akarnak tenni valamit Istenért, gyülekezetükért és
egymásért. Együtt akarnak élni. Együtt akarnak megújulni.
Fontos, hol történik mindez. Isten a hetven vént
és Mózest a Szent Sátorhoz hívja. Az istentisztelet helyére,
ahol elnyerik a Lélek ajándékát és prófétálni kezdenek. Ez
a különös pillanat tehát ott történik meg először, ahol
Isten mindig is szól. Kell egy hely, kell egy környezet,
amelyben az elhívás, a megbízás, a megerősítés, a tanítás
végbemegy. Kell a pillanat, amely más, mint a többi,
amely pillanattól megváltozik minden.
Mózes megszabadul a rá nehezedő nyomástól,
mert megoszlik a teher. A Szent Sátornál Isten Lelke
megnyugszik Izrael kiválasztottain, akik beszélni
kezdenek. Mózes magánya megszűnik, érzi nincs már
egyedül a nép vezetésének hordozásában. Mintha a
pünkösdi történetet látnánk magunk előtt: Isten Lelke
rászáll a tanítványokra, akik beszélni kezdenek, és minden
megváltozik. Tovaszáll félelmük, magányuk, s egyetlen
pillanat alatt bátor bizonyságtevőkké, boldog örömhírmondókká válnak.
2. Lélek a táborban
Isten Lelkéről beszélve, már ebben az ószövetségi
történetben is megjelenik az egyik legfontosabb
tulajdonsága: a határtalanság. Isten Lelkét nem lehet egy
adott helyhez, egy adott pillanathoz kötni, ahogyan magát
Istent sem. Történetünk folytatása szerint: volt még két
ember a táborban, akik a hetven vénen kívül szintén fel
voltak írva a kiválasztottak közé, de nem mentek el a
Sátorhoz. Mégis ugyanúgy megkapták a Lelket, mint a
többiek.
Jézus mondja Nikodémusnak: „A szél arra fúj,
amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova
megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” Mi sem
zárhatjuk be az Isten Lelkét templomok falai közé, egy
adott közösség keretei közé. Az Isten Lelke fölött ember
nem rendelkezhet. Ez a történet épp úgy, mint az első
pünkösdkor történtek, arra tanítanak bennünket, hogy a
Lélek határtalan és feltartóztathatlanul árad. Isten akarata
vezérli. Mi elfogadhatjuk és élhetünk vele. Mózes ezt tette,
s ezért lett jó vezető. Ezért teljesíthette feladatát, melyet
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Istentől kapott, hiszen az Ő Lelke nélkül nem lett volna
képes mindarra, amelyet véghezvitt a pusztában, egy
makacs és siránkozó néppel.
Isten Lelke bárhol elnyerhető, a templomban épp
úgy, mint a természet ölén. Isten bárhol megszólíthatja az
övéit. Isten bármikor megállíthat minket és új irányba
indíthatja az életünket, függetlenül attól, mit gondolnak
erről mások. Józsué sem értett egyet azzal, hogy a Lélek
ajándékából nem csak az ottlévők részesedtek. Ám az
ember nem keresztezheti rosszallásával, ítélkezésével az
Isten akaratának beteljesülését.
3. Lélek a világban
A lélek ilyetén való kiáradása vetíti előre azt, amelyet
pünkösdkor ünneplünk. Isten megállíthatatlanná tette az
Ő Lelkét az embervilágban. Ez az esemény még csak vágy
volt Mózes ajkán, amikor Józsué rosszallására így
válaszolt: „Bárcsak az Úr egész népe próféta volna, és nekik is
adná lelkét az Úr”. Ez a vágy próféciává nemesül Jóel
könyvében: „Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre.
Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat
álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és
szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben.” A vágyból és
a próféciából valóság lett az alkalmas időben, a feltámadás
után 50 nappal, a mennybemenetel után 10 nappal: az Úr
kitöltötte Lelkét. Ebből mindenki részesülhet.
Ezáltal nem csökkent a Lélek. Sőt! Úgy terjedt
tova, mint a tűz. Isten lelkét nem fékezhetjük meg, nem
irányíthatjuk, ellenben örömmel befogadhatjuk és
élhetünk ajándékaival. Feltöltekezve a Lélekkel minden
más lesz: a tanácstalanságból biztonság, a félelemből
bátorság, a széthúzásból egység, a panaszáradatból
dicsőítés és hálaadás, a kiúttalanságból vezetés, a
kilátástalanságból új cél. Ámen
(KVK)
„Mennyei édes Atyánk! Kérünk téged, újból és újból
ajándékozzál meg mindnyájunkat a te Szentlelkeddel. A te
Lelked ébresszen, világítson és bátorítson bennünket, ő
tegyen képessé arra, hogy a kicsinek tűnő, de mégis oly nagy
lépést végre megtehessük, hogy a Vigasztaló által, mely
egyedül képes megvigasztalni, benned való reménységre
jussunk. Fordíts minket önmagadhoz! Ne engedd, hogy
elrejtőzzünk előled! Ne hagyd, hogy nélküled cselekedjünk!
Hadd lássuk, hogy mily fenséges vagy, és mily dicsőséges
dolog benned bízni és neked engedelmeskedni!
Minden ember számára ugyanazt kérjük, éspedig
azt, hogy a népek és vezetőik a te igéd előtt meghajoljanak,
és így szolgálhassák a földön az igazságot és a békességet.
Add, hogy tanácsaik és cselekedeteik által is a te igédet
hirdessék a szegényeknek, a betegeknek, a foglyoknak, a
bánatos szívűeknek, az elnyomottaknak és a hitetleneknek.
Add, hogy tanácsaik és cselekedeteik által a te igédet sok-sok
jajszavukra és sóhajukra válaszként hallhassák, érthessék és
szívükbe zárhassák. Minden ember számára ugyanezt kérjük,
éspedig azt, hogy egyházaink és felekezeteink keresztyén
hívei a te igédet valóban megismerjék, hogy megtanulják
szolgálni az igét, megújuló hűséggel, hogy az ige igazsága itt
és most nyilvánvalóvá legyen, és sohase legyen távol egyetlen
emberi tévelygéstől vagy tévedéstől sem, míg végül mindenre
és mindenkire mennyei fény hull. Téged dicsérünk, aki szent
Fiadban, a mi Urunk Jézus Krisztusban hajlandóvá és késszé
teszel arra, hogy mindezt valljuk, és az irántad való
reménységben kitartsunk. Ámen” (Karl Barth)
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A diakónia gyökerei a Szentírásban
Az Ótestamentumban
A héber nyelvben nincs olyan szó, amely megfelelne az
újszövetségi diakónia szónak. Isten gondviselő
szeretetének diakóniája nem elégedett meg szociális
gesztusokkal, hanem olyan helyzetet biztosított népének,
melyben az talpra állhatott.
A Tóra (Mózes öt könyve) diakóniai rendelkezései
A 2Móz 21−23,19-ben szó esik az embertársakkal
szembeni emberséges magatartásról, mégpedig mint Isten
akaratáról: humánus bánásmódot követel a rabszolgákkal
szemben; igazságot és szeretetet követel a szegények,
elnyomottak, jövevények, özvegyek és árvák számára.
A 3Móz 17−27-ben elrendelik, hogy minden
munkabért napnyugtakor ki kell fizetni, hogy nem szabad
követ tenni vak ember elé, hogy nem szabad részrehajlani
az igazságszolgáltatásban, hogy még az idegent is úgy kell
tekinteni, mintha héber volna. Innen idéz Jézus: „szeresd
felebarátodat, mint magadat.” (3Móz 19−18) Ezt az
igerészt joggal nevezhetjük az ószövetségi szegényjog
összefoglalásának.
Az 5Móz 24-ben a szeretet annyira a központban
áll, hogy joggal tekinthetjük e könyvet eszményi szegény
törvénynek, Izráel diakóniai hitvallásának. Különösen 3
embercsoportra tekint: idegenekre, árvákra, özvegyekre. A
szeretet azt jelenti, hogy segítünk a másik jogaihoz jutni.
Izráel közösségében elképzelhetetlen a koldulás.
Diakónia a tanítói könyvekben
A 72. zsoltár leírja az igazságos király jellemvonásait:
igazsággal ítéli a népeket, és a szegényeket
méltányossággal. A Zsoltárokban úgy ismerhetjük meg
Istent mint a bajban levő ember szabadítója, orvosa. Isten
a testi-lelki segítséget együtt adja (gyógyulás +
bűnbocsánat).
Jób könyve elítéli az embertelenséget, mélyen
együtt érez a szegényekkel, erénynek tekinti a diakóniai
lelkületet: „Mert megmentém a kiáltozó szegényt, és az
árvát, akinek nem volt segítsége.” (Jób 29,12) Az
elmulasztott jócselekedetek szinte már valóságos bűnök:
„az eltikkadtnak vizet sem adtál inni és az éhezőtől
megtagadtad a kenyeret.” (Jób 22,7) „Az özvegyeket üres
kézzel bocsájtottad el és az árvák karjai eltörettek.” (Jób
22,9) Jób éppen a diakóniában érzi nagyon is erősnek
magát (Jób 31,16kk).
Diakónia a prófétáknál
Hasonló értelemben tanítanak Izráel prófétái is. Ézsaiás
58, 6−12 szerint az igazi böjt nem más, mint jót
cselekedni. Jeremiás 7 híres templomi beszédében azt
hirdeti, hogy Izráel csak akkor bízhat Isten védelmében,
ha megtanul igazán ítélni jövevényt, árvát és özvegyet.
Ámós 3,9−15; 5,10−11; 8,4−6 a felebaráti szeretet lábbal
tiprása miatt ostorozza népét. Ezékiel 16,6 egészen
diakóniai hangvétellel mondja el a nép születésének és
felemelkedésének történetét: „azt mondtam neked, bár
csupa vér voltál: Maradj életben!”
Diakónia egy rabszolga nép felszabadítása és a
tejjel-mézzel
folyó
szép
országgal
történő
megajándékozása. Diakónia egy elhagyott gyermek
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megszánása, gondozása, felnevelése. Diakónia az olyan
vígasztalás, amely nem csak üres szavakból áll, hanem
hozzátartozik a történelmi erők mozgatása, a nép
megszabadítása is Babilóniából. Diakónia az üldözött
befogadása és megvendégelése, a beteg meggyógyítása, az
ártatlanul megvádolt ember igazának napfényre hozása, a
jövevények, árvák, özvegyek pártfogása.
Mindez az Újszövetség, azaz Krisztus felé mutat
akit „felkent az Isten Szentlélekkel és hatalommal, Ő
szertejárt, jót tett és meggyógyított mindenkit, akin az
ördög hatalmaskodott.” (ApCsel 10, 38)
Az Újszövetségben
„diakonein” = szolgálni
„diakónia” = szolgálat
„diakonos” = szolga
Az evangéliumokban elsődleges jelentése a diakónia
szónak: felszolgálni az asztal körül (Lukács 17,8; János
12,2; Márk 1,31; Péter anyósa felszolgál és Jézus elfogadta;
Lukács 10,40; Márta). Hálás szívből való készséges,
időszerű, az ember adott szituációjának megfelelő
tevékenységében tágul ki a „diakonein” tartalma. Asztal->
hála -> anyagi áldozattal való segítségnyújtás.
Lukács 8,3 szerint a Jézus közvetlen
környezetéhez tartozó asszonyok, akik megtapasztalták
szabadító erejét hálás szívvel vállalják az anyagi
áldozatokkal járó gondoskodást is.
Az utolsó ítéletkor Jézus számon fogja kérni
rajtunk a betegekért, foglyokért, szűkölködőkért végzett
szolgálatunkat (Máté 25,34−46).
Jézus életében teljesedik ki a diakónia fogalma.
Jézus életének tartalma a teremtett világért való áldozat.
Jézus a maga küldetését, eljövetelének célját határozza
meg így: „diakonesai”, azért jött, hogy szolgáljon (Márk
10,43−45).
A „diakonein” ige tehát olyan szolgálatot jelent,
amely nem csak az ember evilági boldogításán
munkálkodik, hanem jelenti az ember új életéért való
váltsághalálát. Az élet átadását is jelenti, a legnagyobb
áldozatot (János 12,25−26). A szolgálat útja az igéretes
jövő útja is: Krisztus saját sorsában részesíti tanítványait.
Az Atya megbecsülésében részesülnek a Jézus által
meghatározott szolgálatot végző tanítványok.
Az Apostolok Cselekedeteiben az asztalok körüli
szolgálatra jó bizonysággal rendelkező, Szent Lélekkel és
bölcsességgel teljes férfiakat választanak ki (6. rész), és e
hét férfi igehirdetői tevékenységet is folytat. Pál apostol
missziói munkájának jelölésére is használatos a diakónia
fogalma.
Pál leveleiben világos hogy a keresztyén szolgálat
letéteményese az egyház. Az egyház keretén belüli
szolgálat specializálódásának folyamata nagy léptekben
halad előre. Pál következetesen használja továbbra is a
maga küldetése tartalmának jelölésére a diakónia fogalmát:
(2Korintus 3,7.9; 4,1; 6,3; 11,8.23; 1Tim 1,12).
Munkatársai tevékenységét is ezzel a szóval jelöli (2Tim
4,5.11). Pál Timóteusnak meghagyja, hogy milyenek
legyenek a diakónusok (1Tim 3,8−13; 1Thessz 3,2). Pál a
gyülekezeti vezetőket „Isten diakónusának nevezi” (Róma
16,1), míg másokat „a gyülekezet diakónusának” nevez.
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Pál maga is diakóniát kíván végezni, amikor arra készül,
hogy a jeruzsálemi szegényeknek átadja az adományokat
(Róma 15,25). Abból, hogy az Újszövetség későbbi időből
származó könyvei nem említik a diakónus illetve a
diakónia fogalmát, helytelen volna arra következtetnünk,
hogy ez a gyülekezeti tisztség és munkaág elsorvadt volna.
Inkább arra gondolhatunk, hogy azért nem kerül
említésre, mert kialakult feladatkörüket jól betöltötték, s
így nem jelentettek megoldatlan problémát az ősegyház
életében.
A diakónia alanya Krisztus
Krisztus küldetésének diakóniai jellege már a megkísértés
történetében (Máté 4) nyilvánvaló: lemond a dicsőség
útjáról, és az emberrel való szolidaritás mellett dönt. A
megkísértéskor megmutatkoznak Isten országának
diakóniai dimenziói: az Úr elutasítja az uralkodást és a
szolgálatot választja. Aki a szolgálat mellett dönt, annak
angyalok szolgálnak (Máté 4,11; Lukács 12,37).
Jézus jelenvalóvá teszi Isten királyságának erejét,
mely erő gyógyít. Jézus diakóniájában az ember testi és
lelki valóságának gyógyítása szétválaszthatatlan (Máté
8,1−4; Márk 1,40−45; Lukács 5,12−16). Jézus szolidáris
volt ezekkel a kitaszított emberekkel, megérintette őket, s
így Isten országának gyógyító erejében részesítette.
Jézus diakóniájának felmérése szempontjából
fontosak a kenyér megsokasításáról szóló történetek:
feltárja a szolgáló élet valóságát az emberek
megelégítésében. Aki az életét adja mások táplálására, az
tud másokat megelégíteni. Még tanítványai is nehezen
értik meg az Ő diakóniai meghatározottságát: a Messiás
legnagyobb szolgálata szenvedése és halála (Máté
20,25−26.28). Krisztus diakóniája emberekért való
szolgálat, ami nem az élet különleges szférájában, kultikus
dimenziójában, hanem az élet eseményei között valósul
meg. Annak, amit Jézus tesz folytatódnia kell a
tanítványok életében. Az utolsó vacsoránál (János 13)
egybefonódik az asztalok melletti szolgálat (lábmosás) a
kereszt áldozatával.
Minden diakónia alapja az inkarnáció, az a csoda
hogy „az Ige testté lett” (János 11,14), hogy szolgáljon
közöttünk. Az evangéliumok közös tanulsága szerint Isten
minden embert szeret, de elsősorban a kicsinyeket,
betegeket, bűnösöket, eltévedteket, a tőle elszakadtakat, a
szeretet híján gyötrődőket és a szeretetre szomjazókat. Pál
(Filippi 2,5−11) Krisztus-himnusza mutatja: e
szolgálatnak továbbra is Isten marad az alanya.
Az egyház istentisztelete mindig emberek
szolgálata is kell legyen. Krisztus azonban a maga
diakóniáját nem csak az egyház által végzi. Az
államhatalom is az Ő dikónusa (Róma 13,4). Pál ezen a
nyomon haladva tanítja azt, hogy a Krisztus szolgálata
nem látványosan, mégis gyökeres módon hatol be a világ
szociális viszonyaiba (Efézus 6,1−9 Kolossé 3,18−4,1). A
tekintélyek leomlottak (férfi-nő, szolga-szabad ember) és
egy új, eddig nem ismert tényező jelentkezik: a Kyrios
Christos (Kolossé 4,1b), aki mindenkitől szolgálatot, és új
magatartást vár el. E viszony éltető ereje Isten szeretete,
megvalósulási formája pedig a szolgáló élet.
Felháziné Szathmári Klára
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Diakóniát tanulmányoztam Sarkadon
Sarkad városának egész más arcát ismerhettem meg az
elmúlt
hónapokban
az
Erasmus+
programnak
köszönhetően. Nagyszalontaiként pici korom óta sokszor
voltam Sarkadon látogatóban, majd később átutazóban is,
de most egy kicsit feltárult előttem az itteniek élete. Sok
mindent megismertem, mi egy külső személynek
láthatatlan.
Egy nagyon jól szervezett társadalom képe
rajzolódott ki előttem. A Sarkad-Belvárosi Református
Egyházközség gyülekezeti és diakóniai élete. Talán többen
is vannak a kedves olvasók között, akikben felmerül a
kérdés, vajon mit jelent az, hogy diakónia? Van itt nálunk
olyami? Bizony van! De még mennyire jól megszervezve,
felépítve! Talán érthetőbb, ha azt mondom: szociális
gondozás. Én mégis engedelmükkel a diakónia szót
használom erre, mert az emberek megsegítésének
szolgálata a Szentírásban gyökerezik. A görög nyelven
íródott Újszövetségben nagyon sokszor találkozunk a
diakónia kifejezéssel. Az első keresztyén gyülekezetek
kezdték el a szeretetszolgálatot gyakorolni és
megszervezni Isten iránti hálából, szeretetből, Jézusba
vetett hitből (lásd A diakónia gyökerei az
Ótestamentumban / Újtestamentumban).
Nagyon örülök annak, hogy Magyarországon
felismerték azt, hogy ezt a szolgálatot karöltve a
lebonyolító szervekkel közösen szép végezni. (Bárcsak
más országokban is így működne!) Biztosítva vannak a
keretei annak - még ha szűkösek is -, hogy a
rászorultaknak segíteni lehessen.
Néhány szót szólva magamról, 1974-ben
születtem Nagyszalontán. Szülőházam az Arany János, a
Zilahy Lajos és a Sinka István emlékház által
meghatározott háromszögben található. 1999-ben
végeztem el a Kolozsvári Protestáns Teológiát.
Férjemmel, aki szintén lelkipásztor, egy éven át Arad
megyében szolgáltuk az Urat (Ágya, Vadász, Bélzerind),
majd 2000-ben Kolozsvár mellé kerültünk. Magyarvista
egy hagyományőrző kalotaszegi magyar falu 18
kilóméterre a várostól. Lassan tíz éve tanítok is
Kolozsváron
a
Református
Diakonisszaképző/Asszisztensképző Főiskolán.
Isten kegyelméből van egy 16 éves fiúnk, aki az
idén Virágvasárnap konfirmált, és egy 13 éves lányunk, aki
hamarosan kezdi a két éves konfirmációi felkészítést.
Nálunk, Erdélyben és Királyhágómelléken, teljesen
természetes az, hogy minden gyereket megkeresztelünk és
lekonfirmálunk. Az esketés és a temetés szinte minden
esetben egyházi. Az iskolai hittan órákon szinte minden
gyerek részt vesz. Ezúton hadd üzenjek azoknak a sarkadi
szülőknek, akik gyerekeiket óvodában / iskolában hittanra
járatják, illetve kátéórára küldik: a gyermekük Arról a
Krisztusról hall, aki az Út, az Igazság és az Élet. Ő az
egyetlen igazság égen és földön. Ez meggyőződésem.
Gyermekeik jó helyen vannak.
Hadd köszönjem meg, hogy olyan szeretettel
fogadtak. Emlékeimben sok kedves arcot őrzök:
gyermekekét és felnőttekét egyaránt. Hálás vagyok

Belvárosi Harangszó

2016. május

Istennek, hogy megismerhettem a lelkész családot,
akikben igazi segítőkre, vezetőkre, lelki testvérekre
találtam. Köszönet az egyházközség és az intézmény
vezetőinek
és
minden
egyes
munkatársának
nyitottságukért és segítőkészségükért.
Hadd zárjam soraimat azzal az áldással, melyet
gyakran mondok istentisztelet végén: „A mi Urunknak, az
Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a
Szent Lélek közössége maradjon mindnyájatokkal!”
Szeretettel és a viszontlátás reményében kívánok
áldott Pünkösdöt,
Felháziné Szathmári Klára
Magyarvista, 2016. április 20.

Szeretethíd
A Szeretethidat hét évvel ezelőtt hívta életre a Magyar
Református Szeretetszolgálat, az önkéntesek száma
pedig évről-évre ezres nagyságrendben növekszik.
2016-ben mintegy húszezren regisztráltak,
köztük egyházközségünk is. Az elmúlt években már
megtapasztalhattuk, mit jelent jókedvűen együtt
dolgozni egyházközségünk és intézményeink javára.
Kertrendezés, virágültetés, kerítésfestés, közös főzés,
beteglátogatás, vagy akár egy jóízű beszélgetés
valakivel, akivel rég találkoztunk.
A Szeretethíd idei egyházi fővédnöke Dr.
Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület
püspöke, világi védnöke pedig Gundel Takács Gábor
újságíró, sportriporter, a Magyar Televízió munkatársa.
A Táncsics-díjas újságíró az alábbiakban foglalta össze
gondolatait a Szeretethídról:
„Mindannyian a magunk útját járjuk.
Mindannyiunknak magunknak kell megtalálnunk
magunkban a Megváltót és a megváltást. De ha egymás
kezét fogva haladunk az úton, ha bátorítjuk a
lemaradókat, ha reményt adnak az előttünk haladók,
akkor könnyebb átlépni a nehézségeken, könnyebb
visszatalálni, ha eltévedtünk, és jó lesz együtt
boldognak lenni, ha majd egyszer megérkezünk.
Mindehhez egyetlen tiszta érzésre, egyben a
legnagyobb erőre van szükségünk. Ez a Szeretet.
Mindannyiunkban ott van. Kössük össze!”

„Legyetek felkiáltójellé!”
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Könyörgés áldásért
Áldd meg, Uram a kezemet
hogy finom fogású legyen
hogy tartson, de ne szorítson béklyóba
hogy adjon, de ne számításból
hogy ereje legyen vigasztalásra
és áldásra
Áldd meg, Uram, a szememet
hogy meglássa a szépet
hogy ne legyen vak
a láthatatlan iránt
hogy átlásson a látszaton
hogy mások pillantásában
melegedhessenek
Áldd meg, Uram, a fülemet
hogy meghallja hangodat
hogy észlelje a szenvedés neszét
hogy bezárulni tudjon a locsogás előtt
hogy ne riadjon
a kellemetlen hangoktól
Áldd meg, Uram, a szájamat
hogy szólni tudjon Rólad
hogy szavai ne sértsenek
hogy hangja gyógyírként hassanak
hogy ne adja ki a rábízottakat
Áldd meg, Uram, a szívemet
hogy Lelked lakóhelye lehessen
hogy a meleget őrizze és meleget adjon
hogy örömet és bánatot
megkülönböztetni tudjon

2016. május 20‒21. Sarkad

Áldd meg, Uram, az életemet
hogy áldás lehessek a magam
és mások számára.
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A szeretet cselekszik
Bagdy Emőke pszichológus, a Károli Gáspár Református
Egyetem professor emeritusa az adakozásról, hitről,
szeretetről és boldogságról.
Van Magyarországon kultúrája az adakozásnak?
Nem elég nagy. Ahhoz, hogy megnyíljon a szíve és kedve
legyen valakinek adakozni, nagyon fontos, hogy egy
bizonyos, minimális anyagi stabilitás jellemezze az életét.
Azonban mi egy olyan fogyasztói kultúrában élünk,
amiben a pénz, a mammon, túl nagy szerepet tölt be, túl
nagy hatalommal rendelkezik; és általában túl kevés van
belőle. Ez a helyzet kioldotta az emberekből azt a fajta
sóvárságot vagy szükségletet, hogy nagyon odafigyeljenek
a pénzre és nagyon igyekezzenek minél többet szerezni
maguknak belőle. Ez az, ami gátat szab az adakozásnak. A
tőlünk nyugatabbra élő emberek, több, mint 50%-a egy
bizonyos életkor után, standard módon beépíti az
adakozást a mindennapjaiba, állandó adományozók.
Nálunk az eseti adományozás az, ami inkább előfordul, a
rendszeres adományozási rítus kevésbé. Az eseti
adományozással kapcsolatban az a tapasztalat, hogy a
kispénzű emberek is nagylelkűek tudnak lenni, ha a cél
megérinti őket. Ha konkrétan tudják, kinek adnak, és
hogyan lesz felhasználva az adományuk, akkor nagyobb
kedvvel adakoznak, azonban ha a forint gurulásának az
iránya és célja nem érhető el a számukra, akkor sokkal
kisebb a kedv is. Nagyon sokféle adakozási indíték van,
sok összefügg az emberek személyes élettapasztalataival.
Milyen pszichológiai hatásai vannak az adakozásnak?
Fokozza az önbecsülést, megelégedettség és öröm érzését
kelti abban, aki ezt megteheti. És mindenképp - ha nem is
direkt módon, hanem áttételesen - benne van a hála.
Istennek hálát adva segítek, adok valakinek.
Nevezhetnénk ezt a másikkal való törődést felebaráti
szeretetnek is. Van egy olyan pszichológiai elmélet, mely
szerint a lelkiismeret belénk van épülve, és bizonyos
helyzetekben meg vagyunk szólítva általa, hogy tegyünk
jót, legyünk felelősek a másikért, álljunk mellé, nyújtsunk
neki segítséget. Ez társas szükséglet, hiszen
veleszületetten társas lények vagyunk; a magány
megbetegít, erre bizonyítékok vannak. A pozitív hatások,
amiket kivált az, hogy én a másiknak teszek vagy adok
valamit, segítek rajta, óriási jelentőségűek. Veleszületett
genuin altruizmusról beszélünk, amikor egy bennem
megszülető érzés nyomán jólesik, hogy adhatok, nem
tudatosan, nem átgondolva, csak adok, mert adni jó, mert
impulzus keletkezik bennem, hogy adjak, segítsek,
adományozzak.
A
biokémia
szintjén
további
neurobiológiai szövődménye az immunerősödés és
endorfintermelés is, ami a boldogságérzetért felelős.
Van összefüggés a hit és az adakozókedv között?
Igen, a hitben járó, gyakorló vallásos emberek sokkal
adományozóbbak, sokkal inkább készek arra, hogy
adjanak. Ahhoz, hogy valaki szívből tudjon adni, kell a
mély hit, a meggyőződés, hogy Isten mindig gondoskodik
rólunk és nem kell félnünk; kell az a nagyon szilárd alap,
hogy soha nem maradunk segélytelenül, a legnehezebb,
legrosszabb helyzetben is mellettünk van Isten. Ez a fajta
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mély bizalom az égi segítség iránt, „verhetetlen” lelki
helyzetet teremt. Aki ezt valóban mélyen át tudja érezni,
annak ez a biztonságélmény sokkal többet jelent egyszerű
formalitásnál, az egész létélményére kisugárzik. A hívő
ember adakozóbb, mert tud hálás lenni. Kinek? Az
Istennek. Miért? A mindennapjaiért, az életéért. Benne
van az életrítusában a vertikális-spirituális dimenzióval
való kapcsolata, melynél erőteljesebb biztonság nincs a
világon, mert tudja, hogy mindennek célja, rendeltetése és
értelme van. Simone Weil francia filozófusnő mondása:
„tanulj meg vágyakozni az után, ami a tiéd”. Ha
mérlegelem az életemet, hogy mim van, - hogy egészséges
vagyok, hogy magas korom ellenére jól bírom magam,
szolgálni tudok, családom van…, akkor fontosnak tartom,
hogy köszönetet mondjak mindezért. A szívből jövő hála
kifejezése az adakozás.
Mit jelent adni egyetemes értelemben?
Veleszületetten társas lények vagyunk, egymás nélkül nem
tudunk létezni. Kapcsolatok, kötelékek, szeretet nélkül
nem tudunk élni. Biztonság és szeretet, ez a kettő
kultúrától függetlenül sajátja az embernek, mély
szükséglet. A szeretet pedig abban jut kifejezésre, hogy
valaki önzetlenül ad magából a másiknak. Nem a
feleslegből, hanem abból, ami neki is kedves, fontos és
hasznos lenne, de lemond róla Isten, a gyülekezet, a
rászoruló javára, bizonyítva ezzel, hogy mennyire fontos
számára a másik. Az identitáskutatás egyenesen azt
mondja, hogy felnőtt az, aki tud adni, felelősséget vállalni
és elköteleződni. Aki nem tud adni, az nem felnőtt.
Körülbelül 20 éves korunkig nagyjából csak kapunk, de
örök törvény az, hogy az életet vigyük tovább, építsük,
gyarapítsuk. Úgy tehetjük ezt meg, hogy egymásnak
adunk.
Adni sokféleképpen lehet…
A boldogságpszichológia arra a felismerésre jutott, hogy
meg kell tanulnunk köszönetet mondani, hálát kifejezni
emberi kapcsolatainkban, mert ez az, ami mozgásba
hozza a világot. Én megköszönöm neked, te utána már
másképp viszonyulsz az emberekhez, már te is tudsz egy
köszönőszót mondani, pozitív energia áramlik a világban,
és ez jobb közérzetet, boldogságot idéz elő. Valószínűleg
az egymásnak adás a gyökere minden későbbi
adományozásnak. Akit szeretek, annak adok, aki gyöngéd,
mint én, mint a gyerekem, annak adok. Amikor
szoptatom a gyerekemet, s adok az anyatejemből, az adni,
az adásra való képesség mélyen beivódik a sejtjeibe. Mert
a szeretet cselekvő; a szeretet nem elvesz, nem
megrövidít, hanem ad és árad. Olyan, mint a bőségszaru,
minél többet adunk, annál több lesz belőle.
Szoták Orsolya, Forrás: www.tobbmintegyszam.hu
Kérjük adójuk 1% + 1%-val támogassák
a Magyarországi Református Egyházat : 0066
és
a Sarkad-Belvárosi Református Egyházközséget
Egyetértés Alapítvány: 18371691-1-04
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Az édesanyák vasárnapja
„Egy napon, teremtői jókedvében megint kimondott egy
nevet az Úr. Így született meg a kis visszhang. Öröme
telt az Úrnak benne. Szívesen játszott vele. Különösen
azt élvezte, hogy a kis echó olyan kedvesen mondott
utána mindent. Ha például azt mondta az Úr:
szeretlek, rögtön jött is a válasz: szeretlek. Hamarosan
már egy kicsit többet is tudott ennél a kis visszhang.
Ha azt hallotta, enyém vagy, így válaszolt: tied vagyok.
Ahogy növekedett, kicsit rakoncátlanabb is lett,
néha nagy élvezettel csavarta ki az Úr szavait. Ha így
szólt utána az Úr: de szép nagy vagy! – ő azt
visszhangzotta: el is hagylak. Vagy ha azt kérdezte az
Úr: kellek neked? – Visszaszólt: engedj, eredj. Egy
kicsit megfájdította ez az Úr szívét. De aztán
elmosolyodott és arra gondolt, hogy lám, lám az én kis
visszhangom lassan növekszik, kamaszodik. Nem
mindig tudja igazán, hogy mit is mond. Majd elmúlik ez
is. Múlt az idő.
A kis echó csipkelődései egyre ritkábbak lettek.
Sok újat tanult. Már nem csak utána mondogatta, amit
hallott, hanem önálló válaszokra is képes lett. Sőt, néha
a szavakra már tettekkel is válaszolni tudott. Egy napon
pedig már magától kiáltott az Úr után. Hosszú,
gyönyörű idő múlt el így. Elgondolkodtató
beszélgetéseket folytattak, vagy vidám csacsogással
töltötték az időt. Csak egy maradt változatlan. A kis
visszhang, aki már egyáltalán nem volt kicsi, de
ragaszkodott hozzá, hogy mindig övé legyen az utolsó
szó.
Ám jóval később, amikor így szólt az Úr:
„Gyere, térj vissza hozzám! – ellentmondás nélkül,
szótlanul hagyta, hogy karjába zárja az Úr.”
A kis visszahang története bemutatta az életet,
hiszen a kisgyermek, amikor beszélni tanul, ismételgeti
azokat a szavakat és kifejezéseket, melyeket a
felnőttektől hall. Aztán később, amikor már egy kicsit
nagyobb a gyermek, érezni kezdi, hogy ő valaki, hogy
mit jelent az „én vagyok”, s „én a tied vagyok”.
Hamarosan, a kamaszkorban azonban előjönnek az
ellenkezések,
az,
hogy
szeret
vitatkozni,
szembehelyezkedni a szülő akaratával, gondolataival.
Ám amikor már felnőtt lett a gyermekből, amikor már
sokat megtanult és sokat tapasztalt, jönnek a nagy és
elgondolkodtató beszélgetések. S az élet végén pedig
ott lesz a csendes, boldog belenyugvás.
A kis echó története azonban nem csak a földi
élethez hasonlítható, hanem az ember hitbeni
fejlődéséhez is. Gyermekként megtanuljuk a
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hitigazságokat, bibliai történeteket és aranymondásokat,
melyeket a szüleink, nagyszüleink vagy épp
lelkipásztoraink tanítottak nekünk. Egy idő után – nem
tudni, ki és mikor –, de egyszer mindenkinek rá kell
eszmélődnie arra, hogy a megtanultak mit jelentenek a
maga számára. Az E/3. személyben elhangzottaknak és
megtanultaknak E/1. személyűvé kell válniuk.
Rádöbbenni arra, hogy mindez már a mienk, s így
továbbmenni az élet útján. Ám később is lesznek olyan
időszakok az életünkben, a hitéletünkben, amikor
lesznek kételyeink, hullámvölgyeink, sőt vitáink a mi
Istenünkkel. Ám ha eljutottunk odáig, hogy nem csak
elfogadjuk az Úr akaratát, hanem vágyunk is arra,
hogy ezt megismerjük, sajátunkévá tegyük és
megcselekedjük, akkor jófelé tart az életünk.
Amikor az istentiszteleten jelenlévő édesanyák
és nagymamák meglátták gyermekeiket és unokáikat,
akik azért álltak oda az Úr asztalához, hogy őket
köszöntsék, minden bizonnyal sok régi emlékképet,
hangot, dallamot és érzsek sokaságát visszhangzották
lelkük mélyén. Annyit fáradoztak, annyit törődtek és
annyit tettek már gyermekük boldogulásáért, s most a
kicsiből lett nagyok itt állnak, hogy köszöntsék őket. S a
gyermek hozta szíve minden érzését és elméje minden
gondolatát. Ki-ki életkorának megfelelően köszöntötte a
számára legdrágább személyt e földön: az édesanyját.
Szavukat hallva és tisztaságukat látva nem csak az
édesanyák hatódtak meg, hanem a gyülekezet minden
tagja. Ki-ki felidézte saját gyerekkorát, vagy épp a
távolban lévő szeretteire gondolt, vagy hálával
emlékezett meg az őt fölnevelőkről, akik már elmentek
a minden élők útján. Anyák napján mindenki köszönt,
mindenki emlékezik és mindenki ünnepel. Mindenkinek
könnyek
szöknek
a
szemébe:
örömkönnyek,
emlékkönnyek vagy épp megtisztító könnyek, terheket
az Isten elébe lerakó könnyek, amikor újra meglátjuk
egymás szemében a mindent átölelő és megbocsájtó
szeretetet.
Jézus
szavai
kimondatlanul
is
visszhangoznak bennünk: „Boldogok, akik sírnak, mert
ők megvígasztaltatnak.”(Máté 5,4)
„Édesanyám, mit adjak neked e jeles napon?
Pénzért nem vehetek, tőled annál többet kapok,
És nem is találhattam volna semmi oly szépet,
Melyben meglátnám a Te személyiséged!
Édesanyám, ma hozzád szóljon e versem,
Annak, ki a fényességre hozott engem.
Te érezted legelső szívdobbanásom,
Benned kezdődött életem a világon.
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Édesanyám, hogy rebegjek érted hálát,
Mindazért, mit Te értem feláldoztál,
Hogy szíved alatt sokáig hordtál,
Hogy egészségemért testedből tápláltál?
Csapongnak gondolataim, s emlékeim
Törődésed nem tudják meghálálni szavaim.
Régen öledből szedtem neked virágot,
Ma már a lábam alá vettem a világot.
Minden lélegzetem neked köszönhetem,
Annyi mindent feláldoztál értem.
Álmodban is mindig velem voltál,
Ha beteg voltam, mellettem virrasztottál.
Szívem néha fájt, nagyon sajgott,
Te is szenvedtél, csak mert engem bántott.
Az életben jóra, becsületre tanítottál,
Ha tanács kellett, anyai szóval biztattál.
Te vagy, ki sosem hagy engem el,
Kifelé büszkén fordulok, ha valami kell.
Hisz a tanulásban is mindig segítettél,
Tudod a gyermeki szív bármit elér.
Köszönöm, hogy Te mindig hiszel bennem,
Hogy egy vita után is itt állsz mellettem.
Nincs elég szó, hogy mindent megháláljak,
Istenem köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

KVK

Gyökössy Endre:
Így szeresd gyermekedet!
Tedd a Bibliádba ezt a levelet, szülőtestvérem, s ha
gyermekedért imádkozol, ne felejtkezz el azért
könyörögni,
Hogy hited soha meg ne rendüljön a gyermek
Atyjában, akié gyermeked, a teremtés és a megváltás
jogán, akinek célja van vele - s veled. S hogy megértsd
azt a célt, amit Ő tűz ki gyermeked elé - és nem te.
Hogy hosszútűrő türelmed soha el ne fogyjon
gyermekeddel szemben. Hiszen Ő is eltúr téged.
Hogy tudj újrakezdeni, el nem fogyó szeretettel
szeretve!
Hogy tudj várni! Várni és újra várni: a
megfelelő pillanatra a nevelésben. Olyan türelemmel,
ahogy az Atya várakozott a tékozló fiúra.
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Hogy mindig megtaláld az Ő segítségével a
megfelelő szót és cselekvést minden alkalommal, s
éppen akkor, amikor kell! Hogy ne mondj, cselekedj se
többet, se kevesebbet, mint kell. Nem később és nem
előbb, mint amikor kell.
Hogy soha ne ingadozz az Igében, ha szól
gyermeked felől!
Hogy mindig megtaláld a megfelelő büntetést s
elkerülhessed azt, ami nemcsak többet árt, mint
használ, de amit Ő sem cselekednék!
Hogy tudj megbocsátani kevés szóval, vagy szó
nélkül - bocsánatért esdve és bocsánatot nyerve.
Hogy adjon isten elég időt gyermekedhez, s te
ezt az időt ne használd másra. Hogy megismerd őt
legalább úgy, mint földedet, állataidat, szerszámodat.
Hogy a gyermek hibáit elsősorban magadban
keresd, mert majd' mindig bűntársak vagyunk, hiszen
tőlünk örököl, lát, hall, és les el mindent.
Hogy nevelés közben - te is nevelődjél. Ha
kell, gyermeked által. Mert mindig az a nevelő
gyermek és szülő közül, aki közelebb van Krisztushoz. S
nemegyszer a gyermek áll, ér közelebb Őhozzá.
Hogy megismervén a gyermeket, örömmondó,
evangéliumhirdető szülője legyél. Mert az evangélium
örömhír Csak így emelheted át testi-lelki nehézségein.
Csak így gondot majd rád szeretettel, akkor is, ha már
nem leszel e testben.
Hogy a hosszútűrő türelem és szeretet mellé
adjon megértő tapintatot, hogy megérezzed:
fájdalomszerzésre nem szabad fájdalomszerzéssel,
dacra
dühvel,
neveletlenségre
gorombasággal,
szívtelenségre hidegséggel válaszolnod. Mert a hasonló
csak fokozza a hasonlót, míg a szeretet felold. Az
öröm: gyógyít. A jóság: fölemel. Mert Jézus is így
cselekednék!
Hogy mindig le tudd győzni magad, amikor úr
akarsz lenni az Úr helyett. Hogy bálvány ne légy
otthonodban. Hogy soha el ne felejtsd: Néki
növekednie kell, neked pedig alábbszállanod.
Hogy vegye el a kaszárnyahangot és beszédet,
hogy megtanulhass Jézustól röviden, világosan,
melegen, szívvel beszélni gyermekeiddel.
Hogy gyakran legyen erőd az 1. Korintusi levél
13. fejezetében leírt szeretet himnuszának mérlegére
tenni szülői szeretetedet, mert ez az Ige. Jézus azonnal
megmondja az így kérdezőnek: hol a baj. De azt is újra és újra -, hogy a mi nevelésünk elsősorban:
szolgálat. Mégpedig mentőszolgálat. Odamentés az
Orvoshoz, Jézushoz, aki meg is tudja menteni
gyermekünket. Erre és az örök életre, velünk együtt.

Belvárosi Harangszó
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Gyerekoldal
A Szentlélek eljövetele
Jézus áldozócsütörtökön, vagyis azon a napon,
melyen visszatért Atyjához a mennybe, nemcsak
búcsút vett tanítványaitól, hanem feladatot is
adott a számukra. Elküldte őket, hogy a világ
minden táján beszéljenek az embereknek az Ő
szeretetéről és hatalmáról, s kereszteljenek az
Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe. Ő
mindig ott lesz velük, míg a világ, világ.
Hatalmas megtiszteltetés és küldetés ez, melytől az első tanítványok is megrettentek. Ám a Mester biztatja őket jelenlétének
igéretével épp úgy, mint azzal, hogy elküldi a számukra azt a Lelket, mely megadja nekik, hogy mit és hogyan szóljanak és
cselekedjenek. Nekik igéri a Pártfogó és Vigasztaló Szentlelket, mely megismerteti velük az igazságot, melyet hirdetni fognak
életükkel és halálukkal egyaránt. Láthatjátok, hogy Isten mindig ad erőt és útmutatást is a ránk bízott feladatok
teljesítéséhez.
Ezt tapasztalhatták meg mintegy 2000 éve azok a tanítványok is, akik habár félelmükben bezárkóztak egy ház
emeleti szobájába, de Isten mindeneken áthatóló Lelke eljött hozzájuk. Hirtelen hatalmas zúgás támadt az égből, olyan
mintha szélvihar kerekedne, majd pedig tüzes lángnyelvekhez hasonlók jelentek meg előttük. Ekkor – bár minden bizonnyal
először nagyon félelmetes lehetett a számukra – mindannyian megteltek Szentlélekkel. Érezték az Úr áldott és erősítő,
bátorító jelenlétét, mely arra indította őket, hogy Jézus Krisztusról kezdjenek el bizonyságot tenni. Péter Lélekkel teljes
beszéde nyomán pedig 3000 ember vált Krisztus követőjévé.
Isten Lelke a szemünknek láthatatlan mégis tapasztaljuk és érezzük jelenlétét az életünkben. Emberi szavainkkal
nem tudjuk jól kifejezni, hogy mi is a Lélek, ezért inkább szimbólumokkal beszélünk róla.
Szél: a Biblia eredeti szövegében a Lélek és a szél megjnevezése ugyanaz a szó. Mindkettő munkája láthatatlan,
titokzatos és számunkra irányíthatatlan. Létezésük mégis letagadhatatlan, hiszen érezzük a szél fújását az arcunkon,
láthatjuk hogyan hajlítja meg még az óriási fákat is, vagy épp hogyan termékenyíti meg finomsággal és pontossággal a
virágokat.
Tűz: éget és keményít. A vasból acél, a sárból tégla, míg az agyagból ragyogó porcelán lesz. A tanítványok is a Lélek
ereje, tüze nélkül csak gyönge és törékeny cserépedények voltak, de a pünkösdi Lélek kiáradása után már bátor hitvallókká,
sőt mártírokká váltak.
Víz: A Lélek Jézus szerint olyan, mint az víz, amely felüdíti a megfáradt testet. Az általa kínált „élő víz” pedig
felüdíti a mi sokszor kitikkadt és elgyötört lelkünket. Jézus lelke elmossa a sok ránk rakódott szennyet és megtisztít
bennünket.
Lámpás: Fényével viágosságot ad, mely segít a mindenkori tájékozódásban. Ám a lámpás sem világíthat olaj nélkül,
épp így a keresztyén ember sem végezheti Istentől rendelt feladatát, ha a Szentlélek nincs jelen az életében. A Lélek világítja
meg nekünk Jézus értünk hozott áldozatának az értelmét.
Galamb: Amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordán folyóban, megnyílt a menny és Isten Lelke galamb formájában
aláereszkedett, és őreá szállt. Ekkor hang hallatszott az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” (Máté 3,17)

Aranymondás
„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni;
úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.”
(Apostolok Cselekedetei 2,4)
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Készíts repülő galambot!
1. Vágd ki mindkét sablont, majd a szárnyakonlévő folyamatos vonalakt is!
2. A szaggatott vonalk mentén hajtsd meg a papírt, majd szép óvatosan illeszd össze a két papírdarabot és már kész is a
repülő hófehér galamb.
Jó munkát!

Belvárosi Harangszó

2016. május
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Konfirmandus- és Ifjúsági

Konfirmandusaink szüleinek
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2002.
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és Ifjúsági Csendesnapon Békésen.

arra, amit a Jóisten ad nekünk, hogy az élete még

Az elsők között értünk oda, és nem is olyan
sokkal később már el is kezdődött a programsorozat.

szeptember

29-én

Sárközi

volt

a

Sándornak,

itt

keresztelése
a

a

Belvárosi

beszéd nélkül is Róla tegyen bizonyságot. Nagy és
nemes feladat ez, mely a mai napig tart.
A konfirmáció megerősítés, melyben Isten

A nyitó áhítatot Katona Gyula esperes úr tartotta,

Lelke erősíti meg az ébredező hitet. Nagyon fontos

majd közösen énekeltünk.
Sóskuti Zoltán rákoskeresztúri református

döntés ez a számára. Ő még talán nem érzi annyira

lelkipásztor azért jött el közénk, hogy egy interaktív

ennek a felelősségét, de azt már megtapasztalta,

előadást tartson az „Igazi találkozások”-ról. Ez az

hogy

előadás sok nevetéssel, de még több elgondolkodtató

Barátot,

és komoly pillanattal ajándékozott meg bennünket,

Édesanyjaként így teszem le őt én is minden nap

miközben mi is aktív részesei voltunk mindennek.

Istenünk elé.

Istenben

elsősorban

Tanácsost

Pünkösdre

Olyan megszólító, és közvetlen volt az előadó, hogy

Jóatyát,

és

Gondviselőt,

Vigasztalót

készülve

hiszem,

kapott.

hogy

a

nagyon hamar kapcsolatot lehetett vele létesíteni,

Szentlélek ma is zúg és árad a földre. Ez a Lélek az,

ugyanakkor

aki most bizonyságot tevő gyermekeinket is át tudja

ez

nem

volt

erőltetett.

Minden

formálni, ha a szívük nyitott. Nagyon hálás vagyok

természetesen történt.
Az előadás az ebédig tartott, és miután
mindenki
István

jóllakott,

átvonultunk

Református

beszélgetésre.

A

a

Kis

tudom, hogy ez a kezdete az útnak és nem a vége.

kiscsoportos

Imádkozom érte, hogy szíve ezután is nyitott legyen

karszalagok

az Ige iránt, és mostani döntése tovább erősödjön a

Szegedi

Gimnáziumba

nap

elején

kapott

szerint osztottak be minket. Lelkészek, hitoktatók
vezetésével

folytak

a

beszélgetések,

volt.
napot

bemutatójával

énekléssel,

zártuk,

ahol

és

a

csoportok

szobrokat

kellett

alkotni, melyek témája szintén a találkozás volt.
Még énekeltünk egy éneket, és így indultunk haza.
Elmondhatom,
mind

az

szólóak

hogy

mind

előadás,

mind

voltak,

és

a

nyitó

prédikáció,

a dalszövegek szívhez
megérintettek,

szívében, lelkében, értelmében egyaránt.
Csepi Katalin

melyeknek

témája az „Istennel és egymással való találkozás”
A

az Úrnak, hogy gyermekem most megvallja hitét, de

emellett

megismerkedhettem és találkozhattam sok érdekes
emberrel. Hálát adok Istennek, hogy eljuthattam
erre az alkalomra, és lelkileg feltöltődhettem.
Tokai Eszter gimnáziumi tanuló

Büszkeséggel tölt el, hogy egyetlen gyermekem Jézus
életéről

tanulhat.

Örülök,

hogy

az

iskolai

hittanórákon felül is van lehetősége arra, hogy
jobban megismerhesse Jézust. Lehetőség és feladat
számára a konfirmációi fogadalomtétel, amikor is
mindenki előtt megvallja hitét. Nagyon fontos ebben
az életben, hogy gyermekeinket elvezessük a hit
személyes megvallásáig.
Kovács Pálné Bondár Hajnalka

Anyai érzések
Amíg mi vagyunk gyermekek az édesanyánk a
védőbástyánk. Mi csalunk a szemébe könnyeket, és
addig nem is értjük ezt az érzést, amíg mi nem

Konfirmandus és Ifjúsági
Tábor
Háromhután
2016. június 11‒13.

válunk anyává. Az anyai érzés egyszerre boldog,
felemelő és félelmetes. Próbáljuk aggodalmunkat
láthatatlanná tenni, legyen a gyermek kicsi vagy
már felnőtt, de egy édesanyának mindig kisfiam
vagy kislányom marad az ember. Az anyai fülnek
a legszebb dolog, amit hallhat gyermeke szájából:
„Szeretlek Édesanyám.”
Bokáné Nagy Marianna

2016. május

Belvárosi Harangszó

Andelic Jonathán koncert
Felemelő és különös. E két szóval lehet jellemezni
azt az estét, amelyen részt vettünk gyülekezetünk
küldöttségével 2016. április 27-én Mezőberényben.
S e két fogalom épp az előadás helyében,
formájában és az előadó jellemében keresendő. Az
előadás a Mezőberényi Református Templomban
volt, és egyetlen zongorával énekelt együtt az
előadó, aki egy hazai tehetségkutató műsor által
vált ismertté széles körben.
Az alkalom rövid köszöntéssel kezdődött.
Román János lelkipásztor az 1Sámuel 16,23.
versével nyitotta meg az estet. Elmondta, hogy úgy,
ahogy egykor Saulnak, akit egy rossz szellem
gyötört, megnyugtatóan hatott Dávid lantja, úgy a
számunkra is jó hatással van a zene. Azt kívánta,
hogy ezt a jó hatást tapasztaljuk meg a ránk váró
előadásból az este során: emlejen ki bennünket a
hétköznapokból, és vigyen közelebb Istenhez.
A repertoár adta ennek az estének megkapó
és magával ragadó voltát. Hallhattunk régebbi és
modernebb popzenét, gospel tipusú éneket, és több
saját szerzeményt is. Egy-egy dal, hol tükröt
tartott elénk, hol pedig az Isten elé vitt: felemelte
szíveinket, elgondolkodtatott, vagy épp szárnyakat
adott. A nem ilyen zenén felnőtt idősebb
gyülekezeti tagok is lelkesen jöttek ki a templomból
az előadás végén, és csak áradozni tudtak a
hallottakról.
Az előadott daloknak megismerhettük a
hátterét: hogyan született, vagy épp, miért szereti
azt az előadó. A művész megnyitotta előttünk
önmagát, és elmesélte egy-egy saját dala születési
körülményeit. Mindeközben szép csendben, de annál
érthetőbben megvallotta Istenbe vetett hitét is.
Az előadás végén, miután még egy
szerzeményre visszatapsoltuk Andelic Jonathánt,
Román
János
lelkipásztor
meginvitálta
a
jelenlévőket egy pohár teára és kalácsra,. Ott egy
kézfogás erejéig megköszönhettük az énekesnek a
szolgálatát, felemelő műsorát. Szép volt ez az este,
és örömmel, tisztább és erősebb lélekkel
térhettünk haza mindannyian.
Koncz Zsolt

13. oldal

Dietrich Bonhoeffer:
Köröttem jó erők...
Köröttem jó erők hűsége, csendje
oltalmaz s nyújt csodás vigasztalást,
veletek élek, ha a napok rendje
új esztendőbe int majd indulást.
A múlt még egyre gyötri szíveinket
s mit gonosz napok terhe ránk rakott.
Uram, Te adjad riadt lelkeinknek
az üdvöt, melyet kezed alkotott.
S ha a keserű pohárt szánod nekünk
sok szenvedéssel csordultig tele,
hálával vesszük s nem remeg a szívünk,
jó s kedves kezed közelít vele.
S ha mégis úgy adod, hogy szép világod
gyémánt napján áradjon örömünk,
el nem feledjük, merre vitt parancsod,
csak a Tiéd lesz akkor életünk.
Add, hogy a gyertyák meleg, csendes fénye
a Te tüzed legyen ez éjszakán,
adj vissza, ha lehet, egymásnak végre.
Tudjuk, hogy csillagod ragyog reám.
S ha mély csend hallgat éjszakánkban,
hallasd a hangod, hogy dicsőségedet
mint zengi e rejtőző nagy világban
szabad lélekkel minden gyermeked.
Köröttem jó erők áldott békéje,
így várjuk azt, mit hozhat holnapom.
Velünk az Isten reggel s minden este,
bizony velünk, ma és minden napon.
(a Berlin-Moabit-i börtönben
1944 végén, néhány héttel kivégzése előt,
fordította Bodoky Richárd)
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Missziói Est
Örömmel töltött el, hogy a Sarkad-Belvárosi Református
Egyházközségből 6 fővel együtt részt vehettem a
Békéscsabai Református Egyházközség szervezésében
2016. április 26-án megrendezett, szeretetvendégséggel
egybekötött missziói esten. Az est témája a Logos Hope nevű
missziós hajó szolgálatának bemutatása volt. Hallhattuk:
Isten szeretetével, hogyan használja a misszióban
résztvevőket áldozatos munkájuk során.
A meleg fogadtatás után a missziói szolgálatot
segítő Légrádi Gyöngyi - az este folyamán a tolmács szerepét
is betöltötte - elmondta, hogy az Onézimusz Alapítvány egy
nemzetközi szervezet, melynek keretén belül működik a
Logos Hope, vagyis az a hajó, ahol ők is szolgálnak. Már
100 országban végeznek missziói munkát. A hajó egy hétig
tartó éves karbantartás miatt vesztegel Dél-Afrika partjainál.
Ez idő alatt az ország több városában tartanak missziós
munkájukról előadásokat, toborzást. Majd a Logos Hope
Dél-Afrikából indulva, önkéntesekkel a fedélzetén, körbe
utazza a világot, azzal a fő céllal, hogy elvigyék Isten igéjét
az emberekhez, és bizonyságtételükkel hitüket megosszák a
világgal. Kivetítőn megnézhettük, milyen az élet a hajón. A
mai ember számára minden
igényt kielégítően felszerelt hajón
a higiénia, az étkezés, a pihenés,
az olvasás, a sportolás, a
szórakozás
és
a
tanulás
lehetőségein
kívül,
orvosi
ellátásban részesülhetnek az itt
önkéntes munkát végzők és a
hajóra látogatók.
Az
Egyesült
Államokbeli,
texasi
Kate
beszámolt arról, hogy a hajó 400 más-más nemzetiségből
érkező önkéntessel a fedélzetén végzi a missziós munkát.
Két évig lehet az otthontól távoli, fizetés nélküli
szolgálatban részt venni. Sokan kérdezik, hogy miért végzik
ezt a munkát? Elmondta, hogy abban a térségben, ahol
szolgálnak, 7 millió ember él úgy, hogy nem ismerik Isten
igéjét. 60% már hallotta az evangéliumot, a maradék 40%
egyáltalán nem találkozott még vele. Akikhez már eljutott
Isten igéje (7-12%), ők elkötelezett keresztyének. Már
aktívak a gyülekezeteikben, és fontos számukra a személyes
kapcsolat. 23%-uk tetteiben nem lelhető fel a keresztyéni
magatartás, ők a névleges keresztyének, csupán vallásként
látják a keresztyénséget. 27% hallott a keresztyénségről, de
nem hívő. 3 millió ember tehát soha nem hallott Jézus
Krisztusról, még keresztyéneket sem ismernek. 85%-uk
szegényövezetben él.
Kate elmondása szerint ma 500 ezer misszionárius
szolgál a világon, és csak 10% megy el azokhoz az
emberekhez, akik még soha nem hallottak Jézusról, pedig
ők is vágynak a szeretetre, a boldogságra, a tudásra, mint
bárki más ezen a világon. Istentől vezérelve azon
munkálkodnak, hogy a világba elvigyék mindezeket, hogy
így sokmilliónyi ember megtalálja Hozzá az utat, ami a saját
boldogságához is vezet.

14. oldal

A hajón található az egyetlen úszó könyvesbolt,
ahol naponta több ezer látogatót fogadnak, és ők is
kimennek látogatóba. A református kiadványokon kívül
más könyveket is árulnak, így segítik a tudásra vágyókat.
Iskoláknak, könyvtáraknak, árvaházaknak, rászoruló
diákoknak adományoznak könyveket. A Logos Hope-on
mozgó iskola is működik, tanítás folyik felnőtteknek és
gyerekeknek.
A hajó már 43685 km-t tett meg, és 62 kikötőben
állt meg. Ezeken a helyeken is misszióznak, így az itt élő
emberek is láthatják, hogyan tudja Krisztus megváltoztatni
életüket. Természetesen nem tudnak minden problémát
megoldani, de Isten szeretetét megmutathatják gyakorlatban
nyújtott segítséggel (AIDS elleni injekció, fogorvosi ellátás,
szemvizsgálat, ingyenes szemüveg). Isten áldja meg
áldozatos munkájukat!
Robin egy mexikói fiatalember, aki egyetemi évei
alatt tudásában és önmagában sem bízva Istenhez fordult
segítségért. Jézus megváltoztatta életét, és szerette volna ezt
megosztani a világgal. Így került a hajóra. Elmesélt egy
történetet: mikor egy kikötőben álltak, egy több
gyülekezetet vezető lelkipásztor 3 napot gyalogolva jött le a
hegyekből, mert hallott az úszó könyvtárról. Megkérdezték
tőle melyik könyvet keresi? A lelkipásztor élete első Bibliáját
szerette volna megvenni. Számunkra, akik nem csak Bibliát
és Énekeskönyvet tudhatunk
magunkénak, ez elképzelhetetlen.
Afrika
keleti
partján
az
embereknek nincs Bibliájuk, ők
csak
a
misszionáriusoktól
hallanak Isten igéjéről.
A
paraguai
Rafaelt,
hosszú éveken keresztül a
remény tartotta életben. Erről
tett bizonyságot. Az apja már a
születését sem tudta elfogadni, így kapcsolatuk
kimondhatatlanul rossz volt. Nagybátyja mint egy apa,
mindenre megtanította. Halála után elkeseredésében
ártalmas dolgokat hajszolva élte napjait. Végre lett egy igaz
barátja, akivel egy kocsikázás során balesetet szenvedtek, és
a jó barát meghalt. Nem tudta feldolgozni, mindenért Istent
hibáztatta. Nem értette, hogy az az Isten, akiről azt
mondják, mindenkivel csak jót cselekszik, hogyan
engedhette ezt meg. Miért vele történnek ezek a dolgok?
Otthonról kidobták, egyedül volt, mindennap bulizott,
ivott, drogozott, majd csatlakozott a sátánt imádók
csoportjához. Mély sötétségben élt, munkája nem volt,
kapcsolatra, szeretetre vágyva tengette életét. A kérdés, ott
lebegett felette, hogy miért? Nem ő kereste, hanem Isten
találta meg őt, és megszólította, tudatta vele, hogy barátja
mellette van, ő viszont a pokol felé tart. Végiggondolta
addigi életét, megtért Istenhez, és elfogadva őt megváltozott
az élete. Isten a sötétségből a világosságba repítette. Egy
árvaházban dolgozva megtapasztalta, milyen is a szeretet.
Hallott a Logos Hope-ról és vágyott a hajóra. Istenhez
imádkozott azért, hogy felkerüljön a hajóra, és életét
Istennek és mások szolgálatának szentelhesse.
Szabó Béláné pénztáros

Belvárosi Harangszó
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Az orgona története
(3. rész)
Orgona a középkori Magyarországon
A késő középkori és az az előtti korok után elérkeztünk a
nagy templomi orgona most már ma is látható
formájához. Már több billentyűsoros és pedálja is van,
amin lábbal játszunk. Az eleinte szinte csak egyforma
hangszínt biztosító sípsorokat felváltja a sok-sok
különböző hangszín, amelyek külön-külön kapcsolhatók.
Külsejének művészi megformálása pedig azt a
megbecsülést jelzi, amelyet a templomi liturgiában való
elengedhetetlen részvételével vívott ki. Szigeti Kilián a
Magyarországi orgonák kutatója hívja fel a figyelmet a
13. században keletkezett ún. Lengyel Krónikára, amely
többek között László király koronázásával foglalkozik. E
feljegyzés szerint a magyar urak a koronázáson már
hangos orgonaszóval ünnepeltek.
A pedáljáték kezdetei
A hangterjedelem növelésének egyik leghatásosabb
módja a pedál bevezetése volt. Nemcsak a klaviatúra
„meghosszabbítása” volt a cél, hanem a többszólamú
orgonajáték. A korábban megszólaló mélyhangok,
amelyek a basszus szólamot szólaltatták meg, ezután
lábbal játszották. Ezeket a mély nagyméretű sípokat
különálló szélládára és szeleprendszerre építették teljesen
külön a manuálétól. Kezdetben még ún. függesztett pedál
volt, aminek lényege, hogy önálló sípjai nem voltak,
hanem a manuál regisztereit szólaltatták meg lábbal.
Csak később alakult ki az önálló pedálszélláda.
A mechanikus áttétel, a velatúra bevezetése
Az antik és a kora középkori orgonák még kisméretűek
voltak a néhány billentyű kezelése nem okozott gondot az
orgonistának. A billentyűk közvetlenül a sípok alatt
álltak, így azt legközvetlenebb módon működtették. A
hangszer nagyságának növelésével a billentyűzet és az
orgona teljes szélességében széthúzódott. Ennek
következményeként a billentyűk a sípoktól teljesen más
irányban kaptak helyet, ezért egy bonyolult mechanikai
rendszerrel, áttétellel oldották meg a szelepek vezérlését.
Ezt a megoldást a mai orgona építészet is használja.
Megjelentek a többmanuálos orgonák, így még több
lehetőség adódott művészi felhasználására.

15. oldal

Az orgona helye a templomban
Már a középkorban rájöttek arra, hogy egy bizonyos
akusztikai térnek hol a legideálisabb az ún. indító pontja,
ahonnan a lehető legkevesebb hangenergiával az egész
templomtér betölthető. Ezért az orgonákat mindig ezekre
a helyekre építették fel. A másik oka az orgona helyének
az, hogy Isten a magasságban uralkodik, ezért az orgonát
is Hozzá legközelebb kell elhelyezni a templomon belül,
azaz a karzaton.
A reneszánsz orgona jellegzetessége
Legfőbb jellegzetessége az egyszerűségre törekvés,
amely mind hangzásban, mind megjelenésben érvényes
volt. A nem túl díszes orgona szekrényekben található
sípok hangszínei hasonló karakterűek és hangfekvésűek
voltak. Szekrényei a kinyitható szárnyas oltárra
hasonlítottak, ezeken legtöbbször kézzel festett
ábrázolások voltak.

A barokk orgona jellegzetessége
A barokk jelentése túl díszített, túlfűtött. A hangszer
ekkor élte fénykorát. Megjelenésére jellemző a rendkívül
kidíszített, aranyozott, faragott orgona szekrény.
Megszólalásában pedig a hangterjedelem és hangszínek
szinte teljes egészében megtalálhatóak, a legmélyebb
regiszterektől a legmagasabb csilingelő fuvolákig.
Johann Sebastian Bach e fénykorban élt és alkotott
ezeken az orgonákon. Folyt. köv.

Péntek Gergely kántor
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Táplálkozásunk alkotóelemei
Tápanyagaink közül legutóbb a szénhidrátokkal
ismerkedhettünk meg. Mostani számunkban pedig
a fehérjék szerkezetének sokszínű világába
kalauzoljuk el, Testvéreinket.

Fehérjéknek
nevezzük
azokat
a
nitrogéntartalmú
vegyületeket,
amelyek
aminosavakból épülnek fel. Az emberi szervezetben
található összes fehérje mintegy húsz különböző
aminosav kombinációjából áll. Ezek között vannak
olyanok, amelyeket a szervezet sejtjei képesek
előállítani, illetve olyanok, amelyeket a táplálékkal
készen kell felvenni, mert a szervezet nem képes
szintetizálni őket.
Egy bizonyos fehérje összes tulajdonsága a
felépítésében szereplő aminosavak sorrendjétől
függ. Az aminosavsorrend (szekvencia) jelenti a
fehérjék elsődleges szerkezetét. A fehérjék
másodlagos,
harmadlagos
és
negyedleges
szerkezetét a szekvencia határozza meg. Az
aminosavsorrendet a genetikai kód, tehát végső
soron a DNS-molekula bázissorrendje szabja meg. A
szervezet fehérjéinek legfontosabb feladata, hogy
katalizálják a szervezetben zajló biokémiai
átalakulásokat, vagyis enzimek.
A táplálékkal felvett fehérjék több
emésztőnedv együttműködésének eredményeként a
bélcsatornában aminosavakra bomlanak, amelyek
felszívódnak a keringési rendszerbe. A fehérjék
szerepe a szervezetben rendkívül sokrétű.
Az összes izom olyan fehérjefonalakat
tartalmaz, amelyek működése lehetővé teszi a sejtek
megrövidülését, összehúzódását. A harántcsíkolt
izmok, a simaizmok és a szívizom fehérjeláncai
egymás közé csúszva hozzák létre az izomösszehúzódást.
A
hormonok
egy
része
szintén
fehérjetermészetű (pl. inzulin, növekedési hormon
stb.) vegyület.
Az immunrendszer specifikus működése
szintén a fehérjék sokféleségén alapul, hiszen a
legtöbb antigén-természetű anyag fehérje, valamint
az őket semlegesítő antitestek is fehérjék.
A szükséges fehérjebevitel kb. 70-100 g
naponta, a végzett munka és az életkor
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függvényében. Gyermekkorban nagyobb az igény,
majd öregkorban ismét megnő a romló felszívódás
és egyéb veszteségek miatt. A terhesség általában
+10%, a szoptatás pedig +20% extra fehérjebevitelt
igényel.
Gazdag fehérjeforrás minden húsféle, a
halak, a tojás, a tej és a különböző tejtermékek. A
növények közül elsősorban a hüvelyesek gazdagok
fehérjékben, mint például a bab, a lencse, a borsó. A
szója, amely ugyancsak a hüvelyesek közé tartozik,
igen népszerű a vegetáriánusok körében, mivel
többféle komplett fehérjét is tartalmaz, és a
húsételekhez hasonló ízű ételeket lehet készíteni
belőle, megfelelő fűszerezéssel. Hátránya azonban,
hogy táplálékallergiát okozhat.
A
táplálékkal
felvett
fehérjék
a
bélcsatornában az emésztés során aminosavakra
bomlanak. Az aminosavak felszívódnak a keringési
rendszerbe, amely elszállítja őket a sejtekhez. A
sejtekben az aminosavak egy részéből felépülnek a
szervezet saját fehérjéi, más részük viszont
lebomlik,
energiát
szolgáltatva
az
életműködésekhez. Az aminosavak lebontása során
nitrogéntartalmú anyagcseretermék, karbamid is
képződik, amely a vizelettel ürül ki a szervezetből.
Az emberi fehérjéket felépítő húsz aminosav
közül nyolcat a szervezet nem képes szintetizálni,
ezeket nevezzük esszenciális aminosavaknak
(fenilalanin, valin, triptofán, treonin, lizin, leucin,
izoleucin
és
metionin).
Az
esszenciális
aminosavakat a különböző fehérjeforrások eltérő
arányban tartalmazzák. Komplett egy fehérje, ha
benne az összes esszenciális aminosav megtalálható.
Inkomplett, ha közülük akár egy is hiányzik.
Általános szabály, hogy az optimális, teljes értékű
aminosav-bevitel akkor biztosítható, ha a táplálék
mintegy 40% állati eredetű és 60% növényi eredetű
fehérjét tartalmaz.
Ételeink növényi és állati eredetű fehérjéket
is
tartalmaznak.
Teljes
értékű
(komplett)
fehérjéknek nevezzük azokat a fehérjéket, amelyek a
húsz különböző aminosav közül tartalmazzák a
nyolc esszenciális aminosavat is. Az esszenciális
aminosavak mindegyikének bevitele létfontosságú,
mivel ezeket nem képesek előállítani az emberi test
sejtjei. Inkomplett egy fehérje, ha belőle akár csak
egyetlen esszenciális aminosav is hiányzik a nyolc
közül. Inkomplett fehérjék fogyasztása esetén
fontos, hogy a táplálék különböző inkomplett
fehérjéket tartalmazzon, amelyek mindegyikéből
más és más esszenciális aminosav hiányzik, ezáltal
azok egymást kiegészítik, komplettálják. Folyt. köv.
(www.tudasbazis.sulinet.hu/termeszettudomanyok)
(KVK)

Belvárosi Harangszó
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A természet gyógyító ereje

Fűben-fában orvosság...NYÁR

„Fűben – fában orvosság” – mondták nagyanyáink a bennünket
körülölelő, a természetben található gyógyhatású növényekről.
Napjainkban a reneszánszát éljük ennek az ősi tudásnak. Ismerkedjünk
meg a gyógynövények valós hatásaival és határaival. Nem csodaszerek,
de kiváló gyógyhatású készítmények alapanyagául szolgálhatnak.
- a szerk. –

Kora reggel kertkapunkat jól bezárjuk,
felpakolva friss szellőben elindulunk.
Harmatillat kísér végig poros útig,
fél órai séta után ide látszik
puhán ringó KALÁSZTENGER
szárak között, surran egér, ...szellő bújkál

Gyermekláncfű
A kutyatejnek is nevezett évelő gyógynövény az egyik legelterjedtebb
gaz a világon. Tulajdonképp a Föld egész északi részén honos. Sárga
virágzata szinte minden sarkon látható áprilistól októberig, ősszel pedig
pihés kaszattermés formájában virágzik el. A gyermekláncfű hihetetlenül
erős, szinte kiirthatatlan. Az egész növény, gyökerétől a virágzatáig
rendkívül hasznos, gyógyító hatású és ehető, azaz ha szeretnénk
megszabadulni tőle, a legjobb módszer, ha rendszeresen fogyasztjuk.
A gyermekláncfüvet régebben univerzális gyógyhatású
készítménynek tartották. A föld fölötti részeiből kinyomhatjuk a
nedvet, főzhetünk teát, készíthetünk fürdőt, a virágait felhasználhatjuk
bor, sör és méz előállításához, száraz, őrölt gyökere pedig kiválóan
helyettesítheti a kávét, csak úgy, mint a cikória gyökere.
Univerzalitásának magas tápértékének, magas cukor-, fehérje, vitamin- (A, D, B és főleg C), valamint ásványi anyag-tartalmának (K,
Fe) köszönhetően a régi időkben fontos árucikknek számított. Fontos
szerepet töltött be az első világháború előtt is, amikor Mallorca szigetén
egy sáskajárás következtében minden elpusztult, nem volt, mit enni, és a
lakosok életét a gyermekláncfű mentette meg.
Gyógyászati szempontból a gyermekláncfű kiváló természetes
gyógyír a vese- és májproblémákra. Vizelethajtó hatásának köszönhetően
előnyösen használható vese- és húgykő, húgyúti megbetegedés esetében,
valamint minden olyan kellemetlen állapot során, amikor a víz
felhalmozódik a szervezetben. Használata vizesedés esetén,
különösképpen előnyös a szívgyengeségben szenvedőknél, hiszen
esetükben a klasszikus vizelethajtó szerek a káliumot is kioldják a
szervezetből, ami veszélybe sodorhatja a szívizom működését. A
gyermekláncfű pozitívan hat a reumára és a köszvényre is, mivel képes
feloldani az ízületekből a lerakódott húgysavat, és ezzel egy időben
gyulladásellenes hatású is. Képes erősíteni a májat, támogatni az epe és
a gyomornedvek termelését.
A gyermekláncfű fogyasztása összességében javítja az
emésztést, az étvágyat és a zsírok lebontását. Jótékonyan hat teltség
érzése, gyomorégés, felfújódás esetén, illetve kiváló kiegészítő szere a
májproblémákból vagy mérgezésből lábadozók kezelésének. Enyhe
hashajtó hatása is van, ezért segítséget nyújthat székrekedés esetében. A
gyermekláncfű gyökerének fogyasztása elsősorban a cukorbetegeknek
előnyös, mert a kutyatej pozitívan hat a hasnyálmirigyre, és magas az
inulin tartalma, amely képes szabályozni a vércukorszintet.
A gyermekláncfű jelentős vértisztító szer, amely nem
hiányozhat a tavaszi tisztító kúrákból. Méregtelenítő hatásainak
köszönhetően kiválóan alkalmazható ekcéma, szennyezett bőr és
pattanás esetén. A belőle készített főzet és tea azonban nem
büszkélkedhet igazán finom ízzel. A benne levő gyógyító hatású
anyagok és cserzőanyagok miatt elég keserű, ezért érdemes a
gyermekláncfüvet más gyógynövényekkel együtt fogyasztani (csalán,
nyír, aranyvessző).
Végezetül nem szabad megfeledkezni a fiatal gyermekláncfű
levelekből készített tavaszi salátáról sem, amely a tisztítókúra
szempontjából a lehető leghatásosabb, mivel a salátában frissen, nyers
állapotában esszük meg a gyógynövényt. A gyermekláncfű fiatal levelei
jellegzetesen kesernyés ízűek, ám ha ügyesen ízesítjük őket egy kis
olajjal, ecettel, más leveles zöldséggel, színesebbé tehetik a család tavaszi
menüjét. (Forrás: www.fitoterapiakalauz.hu)
(KVK)

Búzatábla zizeg-mozog, langy fuvallat
pillét puhán meg-megringat..felhő alatt
ide-oda cikáz fecske, villásfarkú,
villámgyorsan tele csőre, jó étvágyú!
Meleg csend a levegőben,vihart jelez?
Összeszedjük pipacs szirmát,teát színez.
Balra bedől kanyarodó poros dűlő.
Tűző Naptól talpunk forró..hol a cipő?
Ringó tábla szélén járva szín a színben
illatozik virágszőnyeg,zöld mezőben
kék boglárka körbe repked, indul velünk,
szétszéledve ezt is, azt is gyűjtögetünk.
Mi kerül a vászonzsákba?..cickafarka,
pásztortáska,kakukkfű és lila zsálya.
Közös bennük: jó hatású gyulladásra,
köhögésre, hörghurutra,torokbajra.
Szikes réten virágzik a kis kamilla
és ha baj van, besegít a gyógyításba!
Mező szélén,zsombékosban, káka hegyén
szitakötő csillog-rezzen, kerek fején
gömbszemével követ minket, körbe nézünk,
cuppog cipőnk...gyűjtünk tovább, zsúrlót szedünk.
Itt van már az erdő széle, előkerül
vizesflakon, sokat segít szomjas torkon!!
Fojtó meleg rosszat sejtet!..egy csepp..két csepp
pottyan kézre, zápor zuhog,mindent ellep!
Rohan le a sok kis "patak", csúszik talpunk,
szaladunk a lombok alá,várunk...várunk...
fél óra...kicsi pocsi rég felszáradt,
szivárványos, párás meleg reánk tapad.
Hazafelé szedegetünk parasztcsokrot:
búzakalász,margaréta,
piros pipacs, lila zsálya
kék szarkaláb,vadrezeda..tarka színfolt!
Fűzkosárban zacskók mélyén friss gyógynövény
illatozik...lemenőben már a napfény.
Hajló fűben léptünk nyomán tücsök ugrik
jobbra-balra, messze hangzik..cirip-cirip..
Kora este érünk haza langyos szélben,
hátunk mögött „KALÁSZTENGER” sűrűjében
cirmink feje kandikál ki,dorombolva
oson felénk..hopp! felugrik a kapura,
kulcscsörrenés..kitárul az otthon képe,
estike is illatozik.......CSEND van végre.
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Belvárosi Harangszó

Gyülekezeti kirándulás

„Mesél a kastély” – olvasható a gyulai Almásykastélyt bemutató kiadványokon. Ebbe a mesébe
pillanthattunk be 2016. május 7-én, szombaton
gyulekezeti kirándulásunk alkalmával. A SarkadBelvárosi Református Egyházközség szervezésében
37 fő ismerhette meg a gyulai kastély igaz
történetét, egy olyan ifjú tárlatvezető segítségével,
akinek mind a személye, mind a mondandója
örökre belénk vésődött. Olyan szeretettel, humorral
és találékonysággal vezetett végig bennünket a
kastély termein, hogy azt nem pótolhatta
semmilyen technikai eszköz sem. Igaz ugyan, hogy
a felújított kastélymúzeumban rengeteg technikai
vívmány segíti a látogatókat, melyeket a gyermekek
egyszerűen imádtak, de azok nem helyettesíthették
a csoport közös nevetésének, vagy épp
megdöbbenésének élményét. Ám a kettő együtt
(ember és technika) olyan élményt adott
mindannyiunknak, melyre szükségünk volt ebben
az elrohanó és elmagányosodó világban.
A kastély földszintjéről indulva legelőbb
betekintettünk a történelem számára láthatatlan
személyzet életébe. A főurak életének színes világa
mellett ugyanis, az őket kiszolgáló személyzet
mindennapjai is igen érdekesek a mai ember
számára: ki fűtötte a kályhákat, hány liter víz
fogyott egy nap, milyen volt a korabeli fűtés- és
világítástechnika, ki mosta a grófnő fehérneműit,
hogy nézett ki a személyzet napirendje, kinek mi
volt a feladata és egyáltalán hol, és milyen
hierarchiában éltek a cselédek, akik egy grófi család
mindennapjait tették láthatatlanul és szinte
észrevétlenül kényelmessé.
Az emeleti termekben azonban annak is a
szem-és fültanúi lehettünk, hogy az arisztokrata
családok élete nem csak a nagyszabású és pompás
estélyekről szólt.
A gyulai Harruckern-Wenckheim-Almásykastély története 1722-ben kezdődött, amikor is
Harruckern János György, egy a felső-ausztriai
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iparos családból származó katonatiszt III. Károly
magyar királytól szolgálatai fejében megkapta a
majd egész Békés vármegyére kiterjedő területet. A
csaknem elnéptelenedett megyét újratelepítette
magyar, német, szlovák és román telepesekkel.
A kastély barokk tömbjét fia, Harruckern
Ferenc alakította ki, akinek halálával az épületet
Wenckheim Józsefné Gruber Mária Terézia bárónő
örökölte. Fia, Wenckheim Ferenc (1785−1838)
idejében élte igazi fénykorát a kastély.
A gyulai Harruckern-Wenckheim-Almásykastély az első magyarországi kastély, amelyben
színjátékot tartottak 1746-ban. Erkel József (Erkel
Ferenc
/1810−1893/
nagyapja)
kulturális
udvarmesterként és házi muzsikusként élt és
szolgált e falak között, s maga a himnusz
zeneszerzője is gyakran megfordult itt. Az Erkel
család több generációja is adott zenei estet a kastély
nagy ebédlőjének zongoráján.
1849-ben a 13 aradi tábornok közül tízen
ebben az épületben tették le a fegyvert augusztus
23-án, s a kastély kertjéből indultak el az aradi
vesztőhely felé.
A Wenckheim család tagjai három
alkalommal is fogadhatták a magyar uralkodót.
1807-ben I. Ferenc és lánya, Mária Ludovika
(Napóleon francia császár későbbi felesége), Ferenc
József császár 1857-ben feleségével, Erzsébettel,
majd 1876-ban egy hadgyakorlat alkalmával járt a
gyulai kastélyban.
A régi nemesi família, a zsadányi és
törökszentmiklósi Almásy család Wenckheim
Stefánia Mária grófnő és gróf Almásy Kálmán
házassága révén került kapcsolatba a kastéllyal.
Fiuk, Dénes és felesége, Almásyné Károlyi Ella több
ezer koronával támogatta a gyulai gimnázium, majd
a József Szanatórium megépítését.
Az utolsó Almásy-örökös, Alajos 1945
novemberében öngyilkos lett. A II. világháború után
a
kastélyt
államosították,
az
épületben
szakmunkásképző
iskolát,
ápolónőképző
szakiskolát és kollégiumot, majd csecsemőotthont
alakítottak ki. Az 1960-as években a kastélypark
nagyobb részén termálfürdőt létesítettek. A kastélyt
az 1990-es években fokozatosan kiürítették.
A ’90-es évektől kezdődően a kastély
állapota rohamosan romlott, mígnem 2011-ben már
elérkeztek az utolsó utáni pillanathoz. Ám ekkor
sikerült összefogni a kastélyt megmenteni
kívánóknak, s ennek az áldozatos munkának az
eredménye az a csoda, melynek mi is részesei
lehettünk.
Köszönjük,
hogy
„Csipkerózsika
álmából” felébresztették a gyulai kastélyt, és
meghallgattuk, mit mesélt a számunkra.
(KVK)

Belvárosi Harangszó
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Gy ü l e k e z e t i K r ó n i k a
A keresztség sákramentumában részesült:
Vetési Ádám
Vetési-Németh Rita
Konfirmációi fogadalmat tett:
Boka Tibor
Fórika Ádám
Kovács Vivien
Sárközi Sándor
Tokai Sára
Vetési Ádám
Vetési-Németh Rita
„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)
Házasságkötésükre Isten áldását kérte:
Dömötör Péter Richárd és Kiss Ágnes
„Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra!
Bizony, erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár
a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az ÚRnak lángja. Sok víz
sem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni. De ha
valaki háza minden kincsét kínálná is a szeretetért, csak megvetnék
érte.“ (Énekek ének 8,6−7)
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!“ (1Kor 16,14)
Gyülekezetünkben elhunyt és eltemetett:
Vári Tibor, 57 évet élt testvérünk – Sarkad, Vasút u. 15.
sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: Máté 11,25−26: Abban az
időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: „Magasztallak,
Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a
bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a
gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak.
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és
meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”
Marcsó Imre, 76 évet élt testvérünk – Sarkad, Sirály u.
4. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: Ézsaiás 55,8−11:
„Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a
ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR. Mert
amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival
magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én
gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső
és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem
megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi;
magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen
lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza
hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri
célját, amiért küldtem.”

1Korinthus 13,9−10: „Mert töredékes az ismeretünk és
töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a
tökéletes, eltöröltetik a töredékes.”
Gellén Gábor 77 évet élt testvérünk – Sarkad, Jókai u. 2.
sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: Márk 4,35−41:
„Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk:
„Menjünk át a túlsó partra.” Miután tehát elbocsátották
a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a
hajóban volt; de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor
nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba,
úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó
részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették,
és így szóltak hozzá: „Mester, nem törődsz azzal, hogy
elveszünk?” Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt
mondta a tengernek: „Hallgass el, némulj meg!” És elállt
a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik:
„Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?” Nagy
félelem fogta el őket, és így szóltak egy máshoz: „Ki ez,
hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?”
A Mindenható Isten enyhítse a gyászolók fájdalmát!
Gyülekezeti alkalmaink
Reggeli áhítat: kedd és szerda reggel 7:30 − Gyülekezeti
Terem
Munkatársi Bibliaóra: csütörtök reggel 7:30 −
Gyülekezeti Terem
Imaközösség: kedd délután 5 óra − Gyülekezeti Terem
Nöszövetség: hónap első kedd du. 5 óra Klub Terem
Presbiteri Bibliaóra: hónap második kedd délután 5
óra − Gyülekezeti Terem
Bibliaóra: szerda du. 5 óra − Gyülekezeti Terem
Ifjúsági Bibliaóra: szombat du. 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 −
Gyülekezeti Terem
Istentisztelet Újszalontán: a hónap 1. vasárnap
délután 14:30 − Református Templom

Újkenyéri
Úrvacsorás Istentisztelet
2016. augusztus 21.

Belvárosi Harangszó

2016. május

20. oldal

„Közeledjetek az Istenhez és Ö közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8)
Belvárosi Esték
2016. május 21.
du. 4 óra

Gyülekezeti Terem

„Reformátusként

a
katedrán és a közéletben”
Dr. Tőkéczki László

történész, az ELTE
Művelődéstörténeti tanszékének
tanszékvezető docense
és a Dunamelléki Református Egyházkerület
főgondnoka
„

Mindent Isten dicsőségére tegyetek!”
(1Korinthus 10,31b)

Az előadás után szeretetvendégségre
várjuk testvéreinket!
A belépés díjtalan

Nyári Napközis
Angol Nyelvi Tábor
2016. július 11−15.
A Szentírás Szövetség és a SarkadBelvárosi Református Egyházközség közös
rendezésében
A PROGRAM
 5 nap: hétfőtől péntekig minden nap reggel 8
órától délután 4 óráig
 Tízórai – ebéd – uzsonna
DÉLELŐTT
 Bibliai történet: játékos, könnyen érthető
formában, aranymondás
 Angol nyelvóra (csoportokban, tudásszint
szerint)
 Énektanulás (magyar-angol)
 Beszélgetés a bibliai történet üzenetéről
DÉLUTÁN
 Kézműves foglalkozás
 Játék
 Énektanulás
 „A Nap Kihívása” - pontgyűjtő verseny
 „Napzáró” - játékos, rejtvényes ismétlés
 Péntek délután: „szülői-est”, jutalmak és
ajándékok kiosztása
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