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Kedves Olvasó! 
 

„A cél voltakép mi is? 

A cél, megszünte a dicső csatának, 

A cél halál, az élet küzdelem, 

S az ember célja e küzdés maga.” 

 (Madách Imre: Az Ember tragédiája) 
 

Emberi életünk földi színterén igazat kell adnunk a 

költőnek. Míg e világon élünk, sorsunk küzdelem, 

örökös harc, próbák egész sora, melyben oly nagy 

veszélye van az örvényben való elsodródásnak, a 

céltalanságnak. Az ember ősidktől fogva a küzdésben 

is célt tűz ki magának. Helyet, és időt, amelyben 

elérheti a boldogságot, melyre minden ember 

vágyakozik. Nincs senki a földön, aki ne szeretne 

boldog lenni, s elnyerni azt a békességet, melyben úgy 

érzi, megérkezett. Ilyen boldogság a festőnek, mikor 

elkészül egy képével, a zeneszerzőnek, mikor megírja 

élete darabját, a zeneművésznek, mikor eljátsza az 

utolsó hangot. Ilyen érzést kelt az íróban a végs pont 

megszületése könyvén, az orvosnak a záró öltés egy 

sikeres műtét végén. Ilyen érzés keríti hatalmába az 

államférfit, amikor egy döntése jobb életet 

eredményez országa lakóinak, a tanárnak, amikor 

diákja kimagasló eredményt ér el, a mezgazdasági 

vagy épp a gyári munkásnak, amikor a nap végén 

látja munkájának eredményét. Ilyen öröm végignézni 

a felszántott földön, vagy a már aranyló búzatáblán. 

Ez a révbeérkezés keríti hatalmába az anyát, mikor 

büszkén tekint felnőtt gyermekére, vagy a nagyszülőt, 

aki könnyes szemmel nézi unokái mosolyát, boldog 

szaladgálásukat.  

 Mennyi küzdelem van egy-egy ilyen pillanat 

mögött, mennyi megélt nehéz óra, próbákkal teli 

esztendő. A sportolók azért a csodás percért 

küzdenek, hogy győztesekként az olimpiai dobogóra 

állhassanak. A nagyszerű teljesítmények mögött, 

hatalmas munka, évekig tartó belső, és külső harc, 

lemondások sora található. Az alázat és a lemondás 

végtelenül mély törvényét gyakorolják éveken 

keresztül. A riói olimpia tornászversenyének nyújtó 

számában a címvédő volt az egyik legesélyesebb 

versenyző. Címvédésre már évtizedek óta nem került 

sor. Nagy esélye volt, de a korlátról leesett. Ám 

vallódi nagysága abban mutatkozott meg, hogy 

felállt, és befejezte a gyakorlatot. Felülemelkedett a 

bánatán, a csalódottságán, azon, hogy egy pillanat 

alatt évek munkája illant el. Nem lehetett első, de 

nem megalázottan, hanem versenytársai és a 

közönség által megtapsoltan vonulhatott le.   

 A mi életünkben is voltak már ilyen nehéz és 

szívszorító helyzetek. Olyanok, melyekben padlóra 

kerültünk, de fel kellett állnunk, és újra 

nekikezdenünk. Ez iszonyúan nehéz. Ám az Isten 

szava mindig elegendő erőt ad. Ézsaiás, Izráel 

népének nagy vigasztaló prófétája szerint: 

„Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a 

legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, 

erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, 

és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak 

el.”(Ézsaiás 40,30−31).  

 Pál apostol élete során sok ütést élt át, lelkileg 

és testileg, mégis azt mondta neki Isten: „Elég neked 

az én kegyelmem, mert az én erőm, erőtlenség által ér 

célhoz.” (2Korinthus 12,9a) Ezért tudta késbb 

megfogalmazni ezt egy másik levelében: „Nem mintha 

már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de 

igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is 

megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem 

gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: 

ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, 

annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten 

mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott 

jutalmáért.”(Filippi 3,12−14)   

 Tudni kell felejteni, és tudni kell újra 

nekifeszülni. „Nem az a baj, ha elesel, hanem ha nem 

tudsz felállni.” Igen, mert sírni, csak a győztesnek 

szabad – ahogy sportoló nagyságunk, Székely Éva 

mondta. Aki veszített, aki nem győzhetett, annak fel 

kell állnia, és újra próbálni. Itt van elrejtve a 

hétköznapban meglelhető boldogság csírája is: 

nemcsak a célt és az elérendő eredményt látjuk, 

hanem már annak is örülünk, hogy úton vagyunk a 

cél felé. Isten sem adja fel a maga küzdelmét értünk 

és velünk. Ő az, aki legjobban tudja, hogy érdemes 

értünk munkálkodnia, hiszen nincs hatalom, amely 

felette és az Ő akarata fölött állna.  

 Az Ember tragédiájának utolsó színében 

mondja Isten az embernek, a sok megélt kaland, 

próba és kísértés után:  

„Mondottam ember; küzdj és bízva bízzál.” 

Koncz Zsolt lelkipásztor 
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A boldog élet nem titok 
 

Reformáció és emberkép című eladásában a Bagdy Emőke 
pszichológus professzor először az életpályát 
meghatározó identitás kérdéséről beszélt, amelyre, mint 
mondta, először mindenkinek önmaga számára kell 
világos választ adnia.  
 „Ki vagy te, honnan jöttél, hol vannak a gyökereid, merre 
tartasz az életben, vannak-e céljaid, mi a hitvallásod? Szükségünk 
van önazonosságra, arra, hogy a határainkat megteremtve tudjuk, 
ki lakik a lelkünkben. Már a családnevünk is sokat elárul 
rólunk: bevalljuk vele a kötelékeinket, azt, hogy honnan 
származunk, mit hozunk magunkkal sejtjeink tudása mélyén, ami 
kibomlik életünk során, mi bízatott ránk, amit nekünk kell 
továbbvinni. Keresztnevünk a nemünket árulja el: vállaljuk vele női 
vagy férfisorsunkat, annak minden hozamát. Protestánsként pedig 
azt, hogy lázadunk minden olyan ellen, ami beleütközik abba a 
törvénybe és szabályrendszerbe, amelyhez hitünk szerint vállaltan 
igazodunk.”  
 Annak ellenére is, hogy kultúránk „felhasználó, 
elhasználó és eldobó kultúra, amelyből hiányzik az elkötelezettség, 
a felelsségvállalás és az adni tudás.”  Pedig ahhoz, hogy 
továbbadhassuk, amit kaptunk, érett felnőtté kell válnunk, 
aki képes életszövetségre lépni, és az életet szolgálatnak 
tekinteni. Még akkor is, ha ellenkultúrában kell képviselnie 
az emberséget, és mindazt, ami az életet továbbviszi és 
megtartja.   
 A jelenkori pszichológia bontakozása épp azokat 
az értékeket hangsúlyozza, amelyek megfelelőit 
megtaláljuk a Szentírásban, ezért református hívőként sem 
kell félnünk a pszichológiától. A magatartástudomány, a 
pszichoanalízis, majd a humanisztikus pszichológia 
felvirágzása után egyre inkább a transzperszonális vagy 
spirituális pszichológia nyer teret, amely az önmagára 
reflektáló emberi gondolkodásra helyezi a hangsúlyt. Ez 
az értelemkeresés jelentkezik kamaszkorban is. „A 14–18 
év közti fiatalok szinte könyörögnek, magyarázzuk már el nekik a 
világot, hogy tudják, mi végre élnek. Ha ekkor elhagyjuk 
gyermekeinket, akkor nem lesz, ami megtartsa őket.”   
 A másik figyelemre méltó életkor az életközépi 
szakasz, amely válságot tartogat. „Ott vagyunk a csúcson, és 
egyszer csak szembesülünk azzal a kérdéssel, mi ez az egész, 
amiben vagyok, mire vittem az életben. Mivel mindenkinek számít 
az életminőség és az, hogy legyen értelme az életének, a csengőnek 
arra kell figyelmeztetnie, hogy foglalkozzunk a vertikális, fölfelé 
mutató tengellyel is. Ha eddig is építkeztünk lelki értelemben, a 
hitünk megtart minket, és nem rémiszt meg a vég szörnyűsége.” 
 Arra a kérdésre, mitől mondjuk, hogy „de jó, 
hogy élünk”, a szakember szerint nem az a válasz, hogy 
pusztán attól, ha betartjuk az életszabályokat.  
 „A siker az életünk kibontakozása; az, hogy olyanná 
válunk, amilyenek lenni szeretnénk.” A Harvard egyetem 
évtizedek óta tartó kutatására hivatkozva elmondta: az 
egészséges, hosszú, boldog élet titka a szilárd 
párkapcsolat, az elkötelezett szeretetre épülő családi 
kapcsolatok, valamint az ápolt, erős baráti kapcsolatok.  
 „A kutatás jelenlegi vezetője az első eredmények 
birtokában kijelentette: kötelesek vagyunk a kapcsolataink 

minőségére nagyobb hangsúlyt fektetni. Mennyit áldozunk 
szeretteinkre? Gondoskodunk-e róluk? Jól kommunikálunk-e? 
Emellett fontos az is, hogy van-e jövőképünk, előretekintünk-e, 
van-e reménységünk. A hit gondolati és érzelmi meggyőződés, és 
utóbbi hatással van a hormontermelésünkre is: az agyunk olyan 
parancsot küld a testünk különböző részeibe, amely kitartásra 
ösztönöz. Pusztán a másik jótéteményének a látása is erősíti az 
immunrendszert, ahogy a hálamondás is.”  

    (Forrás: www.parokia.hu)    
  

Gyökössy Endre: 

A Boldogmondások margójára 
 
BOLDOGOK, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is 
megtudják majd, hogyan éljenek. 
BOLDOGOK, akik összhangban vannak önmagukkal, 
mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz. 
BOLDOGOK, akik csodálkoznak ott is, ahol mások 
közömbösek, mert örömös lesz az életük. 
BOLDOGOK, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, 
mert békesség lesz körülöttük. 
BOLDOGOK, akik nevetni tudnak önmagukon, mert 
nem lesz vége szórakozásuknak. 
BOLDOGOK, akik meg tudják különböztetni a hegyet a 
vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat. 
BOLDOGOK, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az 
asztalt és a koporsót és mindháromban a diófát, mert 
nemcsak néznek, hanem látnak is.  
BOLDOGOK, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert 
megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. 
Leborulók és nem kiborulók többé. 
BOLDOGOK, akik mentség keresése nélkül tudnak 
pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és 
örömmel indulnak útjukra. 
BOLDOGOK, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, 
mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek 
magányosak. 
BOLDOGOK, akik nem veszik túl komolyan 
önmagukat, mert környezetük megbecsüli őket.  
BOLDOGOK, akik figyelnek mások hívására anélkül, 
hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az 
öröm magvetői.  
BOLDOGOK, akik komolyan tudják venni a kis 
dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire 
jutnak az életben. 
BOLDOGOK, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a 
fintort, mert útjuk napfényes lesz. 
BOLDOGOK, akik jóindulattal értelmezik mások 
botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a 
szeretet ára. 
BOLDOGOK, akik gondolkodnak, mielőtt 
cselekednének, és imádkoznak, mielőtt gondolkodnának, 
mert kevesebb csalódás éri ket. 
BOLDOGOK, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba 
vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert 
Jézus nyomában járnak. 
BOLDOGOK, akik mindebből meg is tudnak valósítani 
valamit, mert életesebb lesz az életük.  
 

http://www.parokia.hu/
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Templomba hív a harang! 
 

„Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a 

napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet 

ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak 

Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban 

eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. Saul pedig 

pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és 

nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket.” (ApCsel 

8,1−3) 

 „Saul pedig az Úr tanítványai elleni 

fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, 

és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, 

hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, 

akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat 

Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen 

Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény 

ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, 

hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl 

engem? Ő pedig megkérdezte: Ki vagy, Uram? Az így 

válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, 

menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell 

tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert 

hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul 

pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de semmit 

sem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, 

és három napig nem látott, nem evett és nem ivott. 

 Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint 

Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás!  

így válaszolt: Íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így 

szólt hozzá: Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet 

Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában 

a tarzuszi Sault: mert íme, imádkozik, és látomásban 

látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és 

ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: 

Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi 

rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is 

meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja 

mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt 

mondta neki az Úr: Menj el, mert választott eszközöm ő, 

hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izráel fiai 

elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell 

szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és 

bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta: 

Testvérem, Saul! Az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked 

az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra 

láss, és megtelj Szentlélekkel. És egyszerre, mintha 

pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután 

felkelt, és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre 

kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi 

tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a 

zsinagógákban, hogy Jézus az Isten Fia.”   

(ApCsel 9,1−20) 

 

 

 

 

Kedves Testvéreim!  

 

„Khalil sivatagi kiképzésen vett részt aminek a célja az 

iszlám elhívásának betöltése volt, vagyis terroristát 

akartak faragni belőle. A lőgyakorlatok mellett azt is be 

akarták bizonyítani, hogy a Biblia hazugság és 

megbízhatatlan. Khalil nem akarta elolvasni az Igét, 

majd végül mégis nekiállt hazugságokat keresni benne. 

Nem talált. Sőt teljesen összezavarodott, s nem tudta, 

hogy eddigi útjának istene: Allah vagy az Ige Istene 

legyen fontos és követendő a számára. Imádkozott, hogy 

Isten jelentse ki magát neki. Majd álmot látott, melyben 

megjelent neki Jézus és azt mondta, hogy ne kételkedjen 

benne, hanem olvassa a Szentírást! Ezután az álom után 

teljesen megváltozott, amit a barátai is észrevettek és a 

gyűlölködő emberből egy szerető ember lett.”   

 „Rablóból lesz a legjobb pandúr.” Gyakran épp 

az ellentétes oldalról jövő lesz a legjobb szakember egy 

adott területen, amely ellen addig hadakozott. Nagyon 

sokszor azok az élettörténetek ragadnak meg bennünket 

is egy-egy bizonyságtételből, ahol az adott személy 

sötét múltja jelenik meg. Az ember szereti látni a 

kontrasztot, bár sokszor az élet előrehaladtával inkább 

azt az elvet vallja: „Kutyából nem lesz szalonna.” 

 Pál apsotol életére tekintve értjük meg igazán 

azt a szót, amelyet keresztyénekként megtérésnek 

nevezünk, s amely jól ábrázolja, hogy Isten 

kegyelmének semmi sem lehetetlen.  

 Pál Tarzuszban született, és az eredeti neve 

Saul volt. Izráel első királyáról kapta a nevét. Bár a 

fiatalember külsején nem látszott, mégis tehetsége, 

lelkesedése, tudásszomja, és a törvény Istenébe vetett 

hite naggyá tette őt. Farizeus lett, mert itt látta 

megvalósulni azt, amit megértett kora 

vallásgyakorlatából. Azt látta és értette meg, hogy csak 

akkor lesz a népe ismét naggyá, ha mindenki betartja a 

törvény betűjét. Ám nem olyan értelemben volt 

álkegyes, ahogy Krisztus látta a farizeusok többségét.  

Elvhű farizeus volt, ezért vált alkalmassá még a 

végrehajtói feladatok elvégzésére is. Mondhatni 

elvakult lett, mint manapság azok a fiatalok, akik az 

Iszlám Állam nevében, Allahért bombát kötnek 

magukra. Ebben az időszakban Pál is hasonlóan tett, 

hiszen önként jelentkezett, hogy Damaszkuszból erővel 

és hatalommal kiűzze az új métely követit. Írásos 

felhatalmatzással és katonai segédlettel elszántan megy, 

hogy elfogja a Krisztust követőket. A sivatagos 

környezetben a tikkasztó forróságban azonban hirtelen 

felragyog előtte valami fényesség, mely a porba dönti. 

„Leesik a magas lóról...” Egy nagyon rövid párbeszéd 

kezdődik közte, és Krisztus között, melynek a végén 

Pál megérti: az, akit üldözött, az tényleg feltámadt a 

halottak közül, mert látta Őt, mert találkozott vele, mert 

bemutatkozott neki.   

 Saul, ahogy leesik a lováról, más emberré válik. 

A keresztyénüldözőből, keresztyén lesz. Ám az út nem 

ilyen egyenes. Bevezetik Damaszkuszba, s bár az 

Egyenes utcában kap szállást, mégis ebből nem lát 
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semmit sem. A látomás ugyanis megvakította, és három 

napig Pál semmit nem evett és ivott. Ekkor megjelenik 

az Úr egyik ottani szolgája, Anániás, akit Isten azért 

küld, hogy Sault meggyógyítsa, és befogadja a 

keresztyének közösségébe.    

 1. Miért pont a keresztyénüldöző Pál? Ha ezt a 

kérédést feltesszük, akkor jöhet a többi is: miért pont a 

csaló Jákób, a beképzelt álmodozó József, a dadogós 

embergyilkos Mózes, a parázna Ráháb, a gazdasági 

menekült Ruth, a sokat vétő Dávid, a labilis 

idegrendszerű Illés, a fiatal félénk Jeremiás kell az 

Istennek. Az emberileg nem alkalmas vezetők, vagy 

épp nem hiteles emberek. Ám ezek az emberek az Isten 

segítségével változtak meg. Sokszor nagyon sok idő 

kellett ehhez, de Urunk kitartó, amely mindig 

eredménnyel jár. Kicsit talán demonstrálni is akar Isten 

az ilyen, és hasonló emberekkel: meg akarja nekünk 

mutatni, hogy az ember igenis megváltozhat az Ő 

kegyelme nyomán. Lehetséges a 180 fokos fordulat. 

Ám ehhez nem elég az emberi elhatározás. Ez nem 

olyan, mint amikor az ember lemond valamilyen káros 

szenvedélyéről. Istenhez térni, Őt követni, Krisztusban 

felismerni az értem meghalt, és feltámadt Urat, ehhez 

nem elég az emberi akarás. Ehhez az első lépést, de 

még a sokadikat is az Isten teszi meg.    

 Isten tehát az életek megváltoztatásával mutatja 

meg hatalmát, erejét. Magunkba tekintve, s 

végiggondolva a saját történetünket, elismerjük, hogy 

nagy fordulatra volt szükség ahhoz, hogy Isten mellett 

döntsünk, és az Ő útján induljunk el. Még annál is így 

van ez, aki olyan szerencsés családba születik, ahol a 

szülők és a környezet is hívő emberekből áll. Lehet, 

hogy itt még nehezebb is, hiszen az elvárás szorítja az 

embert: nekem is így kell élnem. Ám Isten mindenkit 

személyesen, és személyre szabottan hív. Ezt nem lehet 

senkire sem ráerőltetni. Amíg Saul a maga akaratából 

akart közelebb kerülni Istenhez, addig ez nem ment. 

Ám amikor engedett Istennek, béke költözött a szívébe. 

Ő, aki tűzzel-vassal akarta üldözni Krisztust, illetve 

követőit, most szereti és fontos a számára.   

 Pál három napos vaksága jelképes. Világképe 

összeomlott. Fanatikusan hitte, hogy jót tesz, hogy az 

Istent szolgálja. Ám az általa eddig hazugnak tartott 

Messiás valóban feltámadott, és útjába állt. Most egy 

számára idegen helyen vakon böjtöl és imádkozik, de 

igazából eddig volt vak. A vakságból következő 

sötétségét arra használja fel, hogy mindent átértékeljen. 

Mindent át kell gondolnia, minden megváltozott. Nem 

véletlen Jézus e kemény lépése. Pálnak ez kellett. Isten 

újraformálja és megújítja az életét, mert erre volt igazán 

szüksége. 

 Keresztyénnek lenni együtt jár azzal, hogy Isten 

változtat rajtunk. Jézus jó pedagógusként tudja, mire 

van szükségünk. Szelíd vígasztalásra, vagy kemény 

próbatétetelre, meglepetésre, amely mindent 

megváltoztat, vagy várakozásra. Ismer minket. 

Folyamatosan formál bennünket, ahogy Pált is egész 

életében.  

 Pál nem egyedül töltötte ezt a három napot. 

Közösen Istennel. Az Isten előtt elcsendesedni tudó, 

imádkozó élet képes a leginkább változni. Fontos az 

imádság. Ráhangolódni a minket megszólító Úrra, és 

formálódni úgy, ahogy Ő akarja.    

 2. Anániásnak, a Krisztust már követőnek el 

kell mennie a Saulból lett Pálhoz. Szeretnie kellett, és 

meg kellett keresztelnie: be kellett fogadni a 

közösségbe. Saullal kapsolatban el kellett feledkeznie 

sok mindenről. Szemet kellett hunynia afölött, hogy 

keresztyénüldöző volt. Bizalmába kellett fogadnia, ami 

nem volt könnyű. Ám Anániás tudta, ha Jézus mondja, 

hogy ez az ember általa megváltozott, akkor az 

lehetséges. Ezért az óvatos kérdés után nem tesz fel 

többet.   

 Mi hogyan fogadjuk az újonnan jövőket? 

Hogyan örvendezünk a megtérésüknek? Sokszor nehéz 

elvonatkoztatni a személytől. Hinnünk kell abban, hogy 

Isten kegyelmének nincs határa. Egyedül képes 

megváltoztatni azt is, akit mi el sem tudnánk képzelni.   

 Jézus bízott abban a Saulban, aki üldözte Őt, 

mert tudta, hogy megváltozhat. Így bízik bennünk is. A 

keresztyénség, a hívők sokasága a példa, hogy Isten 

valóban képes emberi életeket megváltoztatni. Isten 

azonban azt várja tőlünk, hogy amint fogadott minket, 

mi is úgy fogadjunk másokat. Nem elég, ha csak Ő 

fogad el. Kell a testvéri befogadás is. Pálnak is kellett 

Anániás, és aztán a keresztyének közössége, akik 

először ugyan bizalmatlanul fogadták, de amikor 

hallották szavait, megértették, hogy ő is Krisztus 

tanítványa lett, és segítettek neki, mikor menekülnie 

kellett Damaszkuszból.    

 Vegyünk példát Anániástól! Merjünk átlépni 

korlátainkon, mert körülöttünk is sokan vannak a 

keresztyénséget eltűntetni akaró saulok, vagy 

egyszerűen azok a tömegek, akiknek az evangélium, az 

egyház valami furcsa, érthetetlen képződmény. Ám 

történetünkből kiindulva valamennyien potenciális 

pálok, akikben ott van a lehetőség. A kegyelem 

szüntelenül él és munkálkodik, de ahhoz, hogy 

kiteljesedjen, szükség van az önmagát meghaladni tudó 

anániási lelkületre. Ámen. 

              Koncz Zsolt lelkipásztor 
 

„Megtért Pál a damaszkuszi csoda által. 
Ott az úton találkozott Krisztusával. 

Minden régit kárnak ítélt, 
megtalálta akkor Lelke békességét. 

 

Mit kell nékem Uram Jézus cselekednem, 
Hogy járhatnék kedved szerint életemben? 

Formálj engem drága szóddal, 
Akaratom győzd le égi hatalommal! 

 

Többé másnak nem élek én, csak az Úrnak, 
Hitben járok, ellenállok a gonosznak. 

Nem félek már gáncstól, gúnytól. 
Vallást teszek mindig bátran a Krisztusról.” 
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Szeretethíd  
 

Az egyik legnagyobb emberi teljesítmény, ha képesek 

vagyunk legyőzni, nem a másik embert, hanem 

önmagunkat. Legyőzni a félelmeinket, az 

aggodalmainkat, azt a bennünk lévő belső visszatartó 

erőt, mely cselekvés helyett megálljt parancsol. Nehéz 

legyőznünk a kényelmet, olykor a lustaságot, hiszen 

könnyebb otthon maradni és pihengetni, mint elindulni 

és egy közösség javára önzetlenül jót cselekedni.   

 A Magyar Református Szeretetszolgálat 

Szeretethíd programja évek óta arra hívja református 

magyarságunkat a Kárpát-medence területén, hogy 

induljon és segítsen ott, ahol csak tud. Nem csak annak, 

aki „megérdemli”, akinek „viszonozni kell” a tőle 

korábban kapott jót, hanem feltétel nélkül mindenkinek. 

Az ilyen tevékenységnek pedig nincs sem határa, sem 

ára. Az ilyen tevékenységnek csak egyetlen jelzője 

lehet: a szeretet. Egyedül a szeretet az, amely nem 

méreget, nem versenyez, nem szab feltételeket és nem 

hasonlítja magát máshoz, mert ha ezt tenné, már nem 

lenne szeretet.... 

 Az önkéntesség gyökere tehát a szeretet, s ahol 

ez megjelenik, ott cselekedetek fakadnak. Az irgalmas 

samaritánus sem gondolkodott azon, hogy kinek segít, 

hanem tette azt, amit a szívében lévő szeretet, az 

Istentől kapott valódi emberség megkövetelt. Ezzel 

pedig nem csak megmentett egy emberi életet, hanem 

tudtán kívül hidat épített két ellenségeskedő nép közé 

is. Hiszen ott, ahol a szeretet cselekszik, megjelenik a 

békességre való törekvés épp úgy, mint a fejlődés, és a 

növekedés.  

 Gyülekezetünk és intézményünk harmadik 

alkalommal csatlakozott a Szeretethídhoz, hogy 

megmutassa, tudunk összefogni és önzetlenül 

együttmunkálkodni közösségünk javára. A gyülekezet 

él és cselekszik. Önmagunkat nem másokhoz 

méregetjük, hanem azt tesszük, ami Isten dicsőségét és 

gyülekezetünk javát szolgálja. Feladat van bőven, de 

hálaadással mondhatjuk, hogy dolgos kéz is volt bőven. 

Mintegy 40 ember szíve dobbant egyszerre 2016. május 

20-án péntek reggel, amikor Isten igéjével kezdődött a 

munka. Az ősökkel együtt visszhangoztuk: „Orando et 

laborando” – „Imádkozzál és dolgozzál!” 

 A közös munka négy csoportban zajlott, s 

mindenki kiválaszthatta, hol és miben tud a leginkább 

segíteni. Az első helyszínen kerítésfestés, a másodikon 

virágültetés, a harmadikon a kerti kiülők csiszolása és 

festése zajlott. A negyedik munkaállomáson pedig 

üstben főtt a babgulyás, hogy délre meleg étel várja a 

többieket. A zöldségeket már előző nap délután 

elkészítették a Nappali Klub tagjai és munkatársai. Ha 

az ember akar, tud is segíteni. Ennek egy csendes, de 

annál szebb és hasznosabb példáját adta az az önkéntes, 

aki ugyan feliratkozott, de egy nem várt egészségügyi 

probléma miatt nem tudott a szabadban lenni. Mégis 

eljött. Elhozta a szíve. Körbenézett, s felajánlotta, hogy 

amíg kint mindenki szorgoskodik, addig  bent megteríti 

az asztalt. Ebben tud ő  is szolgálni. Milyen megható ez 

a fajta munkamegosztás. Ebben mindenkinek helye és 

feladata van. A szorgos kezek alatt égett a munka, 

miközben jókedv, nevetés és énekszó is hallatszott. 

Felfigyelt ránk az utca és a város. 

 Lehet így élni, így is megvallani hitünket, azt 

hová tartozunk, hogy Ki az életünk Ura. S bár mindig 

voltak és lesznek, akik nem tudnak mást tenni mint a 

„partvonalon állni” és kritizálni, feléjük sem 

közvetítettünk mást, mint azt a szeretetet, mely összeköt 

Istennel és egymással, sőt amelyben feloldódik a rideg 

valóság, hogy „ember, embernek farkasa.” A szeretet 

kapuja mindenki előtt nyitva áll, csak be kell lépni rajta. 

Belépni abba világba, melyet Jézus által ismerhetünk, 

aki azt tanította: „Amit tehát szeretnétek, hogy az 

emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 

cselekedjétek velük.” (Máté 7,12) 

Koncz-Vágási Katalin 

lelkipásztor 
 

 
 

Ebben az esztendőben is intézményünk dolgozóival, a 

Nyugdíjasház lakóival és klubtagjainkkal közösen 

csatlakoztunk a Szeretethíd elnevezésű önkéntes 

programhoz, mely évről évre megmutatja 

mindannyiunknak, hogyan lehet, sőt kell is a másik 

emberre odafigyelve, vele szeretetben egy szép és 

önzetlen célt megvalósítani. Egyedül nem lehet igazán 

örülni a sikereknek, nem mondhatjuk el bánatunkat, 

nem lehet sem adni, sem kapni, egyedül nem lehet 

szeretni. Együtt, egymást segítve, meghallgatva, 

egymás örömében és gondjában osztozva lehet csak 

előrelépni és erősebben hinni. Mindenkinek annyit kell 

megtennie, amennyi tőle telik. Hogy mi az? Azt 

mindenkinek magának kell eldöntenie. Mi megtaláltuk 

2016. május 20-án a ránk eső feladatot és szeretettel el 

is végeztük. A közös munkában mindenki jól érezte 

magát. Kellemesen elfáradva, boldogan 

gyönyörködtünk a környezetünkben elvégzett 

munkában. A déli harangszó hívogatott a megterített 

asztalhoz, ahol közösen fogyasztottuk el az ebédet, 

mely talán még finomabb volt, mint máskor... 

Gál Ferencné Rozika,  

a Nappali Klub munkatársa 
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Belvárosi Esték 
 

2016. május 21-én a Belvárosi Esték keretében 

dr. Tőkéczki László pallérozta az értelmünket. 

Tőkéczki Lászlót egyrészt ismerhetjük mint a 

Dunamelléki Református Egyházkerület 

főgondnokát, másrészt mint történészt, az ELTE 

tanszékvezető, habilitált egyetemi docensét, aki 

a közkedvelt Szabadság tér ’89 című televíziós 

műsor állandó szakértője volt.   

 „Reformátusként a katedrán és a 

közéletben” című eladásában kifejtette, hogyan 

kell figyelnünk a világ dolgainak menetét. 

Kritikusan és értékkonzervatív módon. Ne 

féljünk vállalni önmagunkat: keresztyének 

vagyunk, akik olyan értékek mentén éljük az 

életet, melyek 2000 év óta beigazolódtak. A mi 

felelősségünk, hogy milyen lesz a gyermekeink 

és az unokáink világa. Át kell adnunk számukra 

azokat a tanúságokat, melyek nyomvonalán ők 

is felépíthetik a saját maguk életét. Ahhoz, hogy 

a nemzet valóban éljen és fennmaradjon 

szükséges, hogy olyan generáció következzen 

utánunk, akik meg akarják tanulni a jövőt. 

Ismerik múltunkat, hagyományainkat, 

anyanyelvünket és tisztelik az élet alapvető 

értékeit, mint magántulajdon, szabadság, 

verseny, munka, család vagy épp a szolidaritás. 

 A felvilágosodás óta az ember akar az 

Úristen helyébe lépni. Keresztyénként ezt 

nevezzük eredendő bűnnek. Az ész akar 

uralkodni, mondván, hogy egyedül az ész 

hozhatja meg a haladást. Ám melyik ember 

esze? A tudást, a technikát, az észt egyaránt 

lehet jóra és gonoszra fordítani. Kiváló példája 

ennek az atomenergia feltalálása. Előadónk 

kifejtette, hogy a világban nem haladás, hanem 

változás van. A haladásnak kikiáltott „valami” 

nem más, mint az emberi ész „istenpótló” 

találmánya. 

 Kálvin hangsúlyozta, hogy az ember 

romlott természetű. Ez azt jelenti, hogy 

hatalomvágyból, élvezetből stb. olyan helyzetet 

teremt, mely felbontja a teremtési rendet. 

Szemléletesen hozta közel minden jelenlévőhöz 

a predestináció tanát: Isten mindenkinek adott 

egy saját futballpályát, amelyen mindenki az 

adottságai, a tálentumai szerint játszhat, de az 

ember olyan, hogy irigyeli a másik focipályáját. 

Az emberi természetet megváltoztatni nem 

tudjuk, de befolyásolni igen! Ezt adja elénk a 

jézusi szeretet. Ez a mi keresztyén 

felelősségünk. Mutassuk fel, hogy olyan 

világban akarunk élni, melyben a mérce a 

teremtési rend. Mutassuk fel az egymás iránti 

felelősséget és annak pozitív hatásait: az 

összefogást, az együttműködést, a szolidaritást.   

 A történelmi és társadalmi tanúságokat 

és összefüggéseket is felvillantó előadás után a 

gyülekezet asszonytestvéreinek köszönhetően 

szeretetvendégségre került sor, melyen kötetlen 

beszélgetésre is mód nyílt az előadóval. Hidakat 

építettünk, hiszen míg az asszonytestvérek az 

asztalravalókról gondoskodtak, addig az ifjúsági 

csoport leány tagjai a terítésből vették ki a 

részüket.  

 A Szeretethíd két napja felejthetetlen 

közösségi élményeket és tudást adott 

mindnyájunknak. A résztvevőkben 

megerősödött az a meggyőződés, hogy vállaljuk 

fel református identitásunkat minden 

körülmény között. Ennek sokat köszönhet 

magyar népünk és hazánk. Legyünk elődeink 

méltó követői, hogy utódaink is elmondhassák 

mindezeket mirólunk.    

Koncz-Vágási Katalin  
 

Miért fontos a nemzeti összetartozás? 
 

Az élet alapvetően közösségi jellegű jelenség. Az 

egyén is Isten teremtő gondolata, de a 

legkiválóbb egyén sem tud létezni közösség 

nélkül. A nemzet ugyan kései és európai 

képződmény, de egzisztenciális összefüggések 

foglalata, hiszen az európai kultúra és szellem 

még ma is, az individualizmus egyre 

szabadosabb világában is, ezen a 

közösségformán épül fel.  

 Különösen is fontos ez egy olyan népnél, 

mint a magyar, amely rokontalanságban él 

környezetében, és nagy szolidaritásra nem 

számíthat szomszédaitól. A másik körülmény, 

amely erős nemzeti összetartást követel, az a 

magyar nemzet „mérete”. Az Európában 

kialakult nagyhatalmi politikák sokszor 

diktátumos világában a „kicsik” 

rákényszerülnek önvédelemből is az 

összefogásra.     

 A magyarság történelme során gyakran 

volt kénytelen birodalmi igényekkel harcolni. 

Sőt, akár azt is mondhatjuk, hogy történelmünk 

függetlenségi szabadságharcok láncolata. De 

hiába voltak kiválók vagy kevésbé kiválók az 

emberi és / vagy európai egységről álmodó 

honfitársaink, abból nem lett semmi. Trianon 

pedig megmutatta, hogy az európai 

imperializmus nem győzhető le.  

 A kommunizmus 1989-es összeomlása 

után úgy tűnt, hogy a közben kialakult nyugati 
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gazdasági integráció, amely egyre inkább 

politikai jelleget is öltött, nagy lehetőségeket 

kínál nekünk, magyaroknak is. Megújított 

szolidaritással ki tudunk szabadulni a külső 

pénzügyi függőségből, és mozgósítani lehet az 

emberi erforrásainkat.  

 A magyar reformátusság történelme 

során mindig példamutató áldozatkészséget 

tanúsított a nemzeti ügyekben, vagyis lényeges 

összetartozási hajlandóságról tett bizonyságot, 

és óriási áldozatokkal tartotta fenn a nemzeti 

műveldés kiemelkedő iskoláit. Függetlenségi 

harcainkban a katonák többsége még akkor is 

protestáns / református volt, amikor a vezetők 

többsége már katolikus (Rákóczi-

szabadságharc). A magyar politikai elit pedig az 

országos arányszámon felül volt református, ők 

adott esetben nagy személyi és családi 

áldozatokat hozott hazánkért.  

 Június 4-e persze tulajdonképpen 

gyásznap volna, de a nemzeti-keresztyén polgári 

kormány realista módon – nagyon helyesen – 

optimizmusba akarja a gyászt fordítani, 

egyébként is a történelem soha nincs véglegesen 

„lefutva”. Szomszédaink soviniszta, beolvasztó 

politikájának – sajnos – mára ugyan gyorsuló 

eredményei vannak, de teljes eredményei nem 

lehetnek, ha összetartunk és segítjük egymást! 

Ehhez persze sokat kell tenni, különösen 

gazdaságilag és kulturálisan (öntudatilag). A 

Kádár-rendszer depolitizáló, elközönyösítő 

politikájának máig élő következményein túl ez 

is oka sikertelenségeinknek. Bár a fiatal 

nemzedéknél már mutatkoznak jó tendenciák is. 

 A nemzeti összetartozás alapvetően 

fontos a megmaradás szempontjából. Ha jól 

elemezzük ugyanis az európai „uniós” politikát, 

akkor azt látjuk, hogy a nagy „európai” politikát 

folytató országok a saját érdekű nagy globalista 

érdekek kiszolgálói, mert ez a kurzus azért 

nekik még mindig hasznot hoz. Ezért aztán 

nekünk a spekuláció helyett a konzervatív 

termelési módszereket kell követnünk, hogy 

elkerüljük az alsó társadalmi rétegek teljes 

kiszolgáltatottságát (amit ma már 

Görögországban világosan látunk). 

 A nemzeti összetartozás primátusában 

egyértelműen érzékelhetjük a (baloldali és 

jobboldali) nagypolitika manipulációit, vagyis 

azt, hogy hamis fogalmak és jelszavak alapján 

vezeti félre a népet (pl. ha a nép az „elitnek” 

megfelelően szavaz, az demokrácia, de ha nem, 

akkor az populizmus [= rasszizmus, 

antiszemitizmus] s a sort folytatni lehet). 

 A magyarság, ki népként nem kíván 

sokat, mások érdekére sem tör, de védenie kell 

magát egy nem jóindulatú közegben. Hiszen ő is 

Isten teremt gondolata, értékhordozó közösség, 

amely gazdagítja a világot. A nagyvilág semmit 

nem nyer azzal, ha mi nem leszünk. De ebből 

következik saját kötelességünk is.  

Tőkéczki László, történész  
 

Túrmezei Erzsébet: Márciusi álom 
 

Álmodom egy fényes, 
nagy magyar királyról. 
Jönne, hol a nap kél, 
fényes csodatájról. 
Jönne hóparipán, 
ers mentkézzel. 

Igazság sarjadna, 
merre lova lépdel. 
És amerre járna: 
Segítséget senki 
hiába nem várna. 
És ahová térne, 
égi áldás térne: 
Igazi jót senki 
hiába nem kérne. 

Édes, szép hazánkban 
békesség honolna. 

Milyen szép is lenne! 
Milyen jó is volna! 

 

Nem is lehetetlen. 
Nem is olyan álom. 

Hiszen él egy Király, 
fényes csodatájon. 
Fényes égi tájról 

hozzánk le is szállott. 
Hozott segítséget, 
hozott igazságot, 
ragyogó örömöt, 

boldog békességet! 
Csudaorvosságot 

annak, kit seb éget. 
Hódoló szívünk bár 
mind elébe vinnénk, 
hatalmában bíznánk, 

erejében hinnénk! 
Amíg minden magyar 
nem hajt neki térdet, 
az én édes hazám, 

tudom, fel nem ébred. 
Erős, ment kezét 

megragadva kérem: 
„Édes Uram Jézus! 

Mentsd meg az én vérem!” 
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Gyerekoldal 
A Király 

 

Király az, aki uralkodik egy ország és annak népe vagy népei felett. Ő az, aki törvényeket és rendeleteket hoz, s az is, aki adót vet ki. Ám 

mindezt nem a saját érdeke miatt teszi, hanem azért, hogy országa és népe javát előremozdítsa. Általában így szeretünk gondolni egy jó és 

igazságos uralkodóra. Nos, I. István, a magyar nép első királya épp ilyen volt, aki 1000 és 1038 között uralkodott. A nevéhez fűződik a 

magyar állam megalapítása. A magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész Kárpát-medencére kiterjedő keresztyén államot. Az 

ország területén megszervezte a püspökségeket, templomokat, apátságokat és kolostorokat alapított, melyek mellett sok helyen iskola is 

működött. Augusztus 20-án tehát az első keresztyén uralkodónkra, a bölcs és istenfélő Istvánra emlékezünk.  

 A királyi uralomnak vannak jelképei is, ilyen a korona, a jogar, az országalma, és a palást.   

 A magyar korona, melyet Szent István koronájaként tartunk számon, valós eredetét mai napig homály fedi. Annyi bizonyos, 

hogy két részből áll. Az alsót görög, míg a felsőt latin koronának nevezzük. A görög korona tulajdonképp a homlokpánt, melyet 

dágakövek és színes zománcképek díszítenek. A latin koronarészen a nyolc apostol zománcképe látható, a pántok kereszteződésében 

pedig az áldást osztó Krisztus. A pántok tetején helyezkedik el az aranykereszt.  

 A magyar királyi jogar buzogány alakú, mely formáját tekintve eltérő az európai koronázási jelvények között. A nyél rész fából 

készült, melyet aranyozott ezüstlemezekkel vontak be. A végére szabálytalan gömb alakú hegyi kristályt erősítettek. A gömb 

aranyfoglalatán aranyláncocskákon aranygolyók függnek. A kristálygömbbe három oroszlánt véstek, foglalata velszínűleg egy keleti 

ötvös munkáját dicséri a 10. században.  

 A magyar országalma tömör, aranyozott rézgolyó, tetején az apostoli kettős kereszttel. A golyóra felerősített két aranylemezen 

az Anjou család liliomos címere látható, melyből arra következtethetünk, hogy az Anjou-házi Nagy Lajos királyunk készíttette a 14. 

század közepén.  

 A koronázási jelvényeket mint a mindenkori magyar állam szimbólumait Budapesten, az Országház épületének 

kupolacsarnokában őrzik.   

 A magyar koronázási palástot a kutatók kétségkívül I. István uralkodásának idejére vezetik vissza. A rajta lévő felirat szerint 

István és felesége, Gizella ajándékozta 1031-ben a székesfehérvári bazilikának, ma a Magyar Nemzeti Múzeumban tekinthető meg. 

Alapanyaga rozettamintás bizánci selyem, amelyet csaknem teljesen beborít az aranyszállal hímzett díszítés. Hátán Y alakú kereszt van. 

A koronázási palást villás szárain angyalok mellképei sorakoznak, a függőleges száron pedig egymás alatt, kétszer ábrázolták Krisztust. 

A felső képen a halál legyőzjeként, két szörnyállatot tapos el, az alsón a világ bírájaként trónján ül. A díszítés többi részét sávokba 

rendezték, fölül az Ószövetség prófétái, alattuk – az adományozási felirattal elválasztva –az apostolok ülnek. Legalul egy-egy 

madárpárral elválasztott kerek medalionban a kereszténység első mártírjait ábrázolták. Közöttük, a kereszt lábánál foglal helyet az 

adományozó királyi pár felirattal kísért képe.    

 Isten népének, Izraelnek sokáig nem volt földi királya. Az egyiptomi rabszolgaságból megszabadító Jahve mint egyedüli Isten 

uralkodott fölöttük. Az Úr adott elhívott vezetőket, bírákat választott népe fölé, de királyi hatalommal nem rendelkeztek. Gedeon maga 

utasítja vissza a címet, amikor a nép királyáva akarta tenni: „Az Úr uralkodjék rajtatok!” (Bírák 8,23) A nép azonban továbbra is 

királyt akart, hasonlóan a környező népekhez. Sámuel próféta kente fel Izrael első királyát, Saul személyében. Engedetlensége miatt 

azonban az Úr elvetette őt, és helyette Dávidot választotta ki. Dávid lett Izrael legnagyobb és legkedveltebb királya. Isten hatalmas 

ígéretet adott neki: háza és királysága örökre megarad (2Sámuel 7,16). Fia, Salamon is az apja útján járt. Ő építtette meg a Jeruzsálemi 

Templomot. Engedelmes szívet és bölcsességet kért Istentől uralkodása elején. Mindezeket megkapta az Úrtól, s ráadásképp olyan 

gazdagsággal, hatalommal és bölcsességgel ajándékozta meg, melynek csodájára jártak (Sába királynője) messzeföldről.  

 A Szentírás sokszor nevezi Istent királynak, hiszen  uralkodik mindenek felett, mert teremtő Istenként az élet és a halál Ura. 

Hatalma teljes és korlátlan, ezért mi nem tehetünk mást mint feltétel nélküli hódolattal dicsérjük és magasztaljuk Őt. 

 Jézus Krisztus, Isten Fia, királyok Királya, és uraknak Ura (Jelenések 19,16). Ő az, akit már az Ószövetség korában úgy 

vártak, mint aki az egész világon megvalósítja Isten igazságos uralmát. 
  

Aranymondás 
„A világ felett a királyi uralom a mi Urunké és az Ő Krisztusáé lett, 

és  uralkodni fog örökkön-örökké.”  
(Jelenések 11,15) 
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Készítsünk koronát! 
 

1. Vágj ki a fejed méretének megfelelő hosszúságú papírszalagot, az abroncs számára!  
2. A keresztpántnak két keskenyebb és valamivel rövidebb szalagot vágj!  
3. Kettéhajtott papírra rajzolj egy keresztet, majd vágd ki, és a végeit hajtsd vissza! 
4. Mielőtt összeillesztenéd az elemeket, mintázd meg rajzolással vagy ragasztással a koronádat. Az 
abroncs képei a földet és a földi életet jelképezze! A keresztpánt a föld fölé boruló eget, az égitestekkel. A 
kereszt a mindenek felett uralkodó Krisztust jelképezi. 
5. Illeszd és ragaszd össze az elemeket a kép alapján! Jó munkát! 
 

 

 
Színezd ki! 
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Tábori élményeink 
 

Remek lehetőséggel találtuk szembe magunkat, amikor 

hallottunk erről a zempléni kirándulásról. Július 11-én 

tizennégyen indultunk Sarkadról a háromnapos 

kirándulásra.    

 Az első megállónk Sárospatakon volt, ahol 

ellátogattunk egy kiváló cukrászdába. Az eső elől 

igyekezve érkeztünk meg Füzérre, hogy megnézhessük a 

várat. Az eső elállt, és ettől kezdve végig gyönyörű 

kirándulóidőnk volt. Bejártuk a nagyon szép, felújítás 

alatt álló várat, majd továbbindultunk Göncre. Itt 

megtekintettük a Bibliamúzeumot, a Református 

Templomot és az első biblaifordító, Károly Gáspár 

szobrát. Délután értünk szálláshelyünkre, Óhutára. A ház 

nagyon kényelmes volt, és mindannyian elhelyezkedtünk 

az otthonos szobákban. A napot közös szalonnasütéssel 

és áhítattal zártuk a tűz körül.   

 A második napon kipihenve indultunk Regéc 

várához. Ez az erődítmény is restaurálás alatt áll. A vár 

kiállítótermeiben interaktív feladatok is voltak, melyeket 

nagyon élveztünk. Aznap este, egy kis délutáni pihenő 

után, még elsétáltunk a Flórika-forráshoz. A víz hűs volt, 

és igen jól esett a hosszú túra után. Mire 

visszaértünk a táborhelyünkre, már 

finom vacsora várt minket.    

 Hétfő reggel összepakoltunk, 

majd búcsút vettünk az addigra 

szívünkhöz nőtt szállásunktól. 

Ellátogattunk Vizsolyba, ahol 

megtekintettük a Református 

Templomot, és az első magyar nyelvű 

Bibliát. A Látogatóközpontban pedig 

kipróbálhattuk a Gutenberg-féle könyvnyomtatást. Az 

időutazásra emlékeztető élmények után továbbhaladtunk 

Boldogkváraljára. Boldogkő volt az utolsó vár, amit 

láttunk. Itt egy lélegzetelállító ólomkatona kiállítást is 

megszemlélhettünk. Végül Tokajban megálltunk 

fagyizni, ahol már csepergett az eső, ám mire hazaértünk, 

a nap ismét kisütött. Rengeteg új élménnyel 

gazdagodtunk, és bármikor visszamennénk.    

Jantyik Zsanett és Tokai Eszter gimnáziumi tanulók 

*** 
Hegy. Az egyik legkülönlegesebb természeti 

képződmény, s bár az ember évszázadok óta tudja hogyan 

keletkeztek, mégis különös tisztelettel viszonyul 

hozzájuk. Nem volt olyan kor, hogy ne gondolkodott 

volna úgy az ember: ez az istenek lakóhelye. A 

keresztyén ember tudja, hogy Istent nem lehet egy adott 

helyhez kötni, mégis úgy érzi, ha felmegy egy magas 

helyre, valami módon közelebb kerül az Istenhez.  

 A zempléni hegységet járva, mint sokakat már, 

bennünket is lenyűgöztek a hegycsúcsok, és a 

hegycsúcsokra épített várak. Különös érzés a hegyekben 

lenni: rácsodálkozni az élet és a természet ezernyi 

szépségére, a megbúvó patakokra, a csordogáló 

forrásokra, a színes virágokra, a fák ringatózó zöldjére. 

Alföldi lábainkban hamar megéreztük az erőtlenséget is, 

s rá kellett döbbennünk parányi voltunkra. Mi is annak a 

nagyszerű tervnek a részei vagyunk, amely megalkotta a 

világot, és azt mondta rá: igen jó.  

 Nemcsak fizikálisan voltunk hegyekben, hanem 

lélekben felmentünk a Biblia nagy hegyeire is, melyeken 

világraszóló események történtek. Isten mindig egy hegy 

tetején kötött szövetséget az emberrel, vagy ott erősítette 

meg azt a szövetséget, amely már korábban létrejött.  

 Az Ararát hegycsúcsán Isten szövetsége jeléűl 

szivárványt helyezett az égre. Noé hűsége, mindvégig 

való kitartása jutalmául. A Sínai hegyen Isten két 

kőtáblán adta népe, és ezzel az egész emberiség számára 

a tízparancsolatot. A Kármel hegyén is megmutatta Isten 

a hatalmát. Ám mindezek a látások, mindaz a hatalom, 

amely megmutatkozott egy-egy hegyen, nem volt 

elegendő az ember számára: lenyűgözte mindaz, amit 

átélt, mégis hamar elfelejtette. Így volt ez akkor, és így 

van ez ma is. A hegyek hatalmasak, és kiszakadva a 

mindennapokból jó ott lenni, de vissza kell térni oda, ahol 

a gondok, bajok olykor hegyként tornyosulnak elénk. 

Jézus a megdicsőülés hegyéről lejövet szembetalálkozott 

egy csapat emberrel, akik között ott voltak tanítványai is, 

és egy apa a beteg gyermekével, akin senki nem tudott 

segíteni. Jézus egy hegyen mondta el az 

egyik legfontosabb beszédét 

tanítványainak, amelyet ma csak úgy 

ismerünk, a hegyi beszéd. Az ebben 

foglaltak még tovább mutatanak, mintha 

egy még magasabb hegyre kellene 

mennünk, s eközben úgy érezzük: már 

nem bírjuk a lépést tartani Jézussal. A 

hegyi beszéd olyasmit követel az 

embertől, mely természetétől teljesen 

idegen: szeresd ne csupán felebarátodat, ne csak a 

családodat, az ismerőseidet, vagy azokat, akik téged 

szeretnek, hanem szeresd még az ellenségeidet is. Olyan 

hegycsúcs ez, mely megmászásához nem elegendő az 

emberi erő. Olyasmi kell hozzá, mely túl van rajtunk, de 

kérni lehet.   

 „Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön 

segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a 

földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, 

nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem 

szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izráelt! Az Úr 

védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. 

Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr 

megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz 

az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor.” (121. 

zsoltár)      

 Jézus megmutatta, hogyan működik mindez ez a 

gyakorlatban. Felment a Golgota hegyére, melynek 

eseményeiben az egész világ jelen volt. Az ember csak 

fájdalmasan szemlélheti mindazt, ami itt történt, amely 

valójában nagy kettősséget hordoz magában. Ezek az 

események egyszerre szomorúak és felemelőek, 

egyszerre sötétek és csodálatosan világosak, egyszerre 

gyalázatosak és dicsőségesek. Azért van ez így, mert 
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Jézusban is ez a kettősség élt egész földi életében. 

Egyszerre volt ember és Isten, egyszerre volt evilágból 

való egyszerű népfia, emberfia, és egyszerre volt egy 

másik világból való Isten Fia. S ezzel a kettősséggel nem 

tud mit kezdeni az ember. Épp ezért, amikor olvassuk 

Jézus szenvedésének történetét, a golgotai eseményeket, 

akkor azt kell meglátnunk, hogy Jézus nemcsak 

emberként halt meg szörnyű szenvedések között, hanem 

Isteni rangját letéve vállára veszi a mi bűneinket: 

szenvedéseiben értünk cselekszik. 

 „Akkor a helytartó katonái magukkal vitték 

Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. 

Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font 

koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és 

térdet hajtva eltte, gúnyolták Őt: Üdvöz légy, zsidók 

királya! Azután leköpdösték, majd elvették tőle a 

nádszálat, és a fejét verték vele. Miután kigúnyolták, 

levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és 

elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak 

egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve: ezt arra 

kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a 

helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya-helynek 

neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor 

megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, 

sorsvetéssel megosztoztak ruháin; azután leültek ott, és 

őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, ezzel 

a felirattal: EZ JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.” (Máté 

27,27−37)   

 Olyan magasságokban vagyunk, amelyet talán 

Füzér, Regéc, vagy Boldogkőváralja várában érezhettünk 

meg fizikálisan. Onnan egész másképp látni a világot, és 

az embert. Eltörpülnek a dolgok, és nyitottabbá válik az 

ég. Ezt érezheti meg az ember, ha van bátorsága lélekben 

felmenni a Golgota hegyére. Ezt az utat nem spórolhatjuk 

meg, nem lehet levágni, megkerülni. Erre a hegyre is egy 

jól kitaposott ösvény vezet, amelyet végigjárva 

felérhetünk a csúcsra. Ám mindehhez kitartás és hit kell, 

s közben rájövünk, hogy nem volt felesleges végigjárni 

az utat. Ahogy Wass Albert író mondta: „Megtanultam, 

hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül hogy tudná, 

hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik.”  

 A hit, amelyen e fiatalok az első, olykor 

botladozó lépéseket teszik, ehhez hasonlítható. A 

meredek, szerpentines utakat magunk elé képzelve, a mi 

földi életünkben is sok éles kanyar van. Egymásra is 

odafigyelve kell azon előre haladnunk, de legfőképp arra 

kell tekintenünk, aki már végigjárta ezt az ösvényt. 

Bízzunk Jézusban, aki végigjárta előttünk az utat, amely 

nemcsak e földi világban kanyarog, hanem a halálon át az 

Élet felé vezet. Kevés túristajelzés van ezen az úton, de Ő 

fogja a kezünket, és habár sokáig nem látjuk a végét, 

ahogy Regéc várát sem láttuk hosszú ideig, ám egyszer 

csak feltűnik előttünk, ahogy egykor a zsoltáríró számára 

is a Sion hegye, és a Templom. Számunkra is ilyen öröm 

lesz, ha hűségünk jeleként, és kitartó menetelésünk végén 

megérkezünk az Isten országába.                   (K. Zs.) 

„Fűben, virágban, dalban, fában, 

születésben és elmúlásban, 

mosolyban, könnyben, porban, kincsben, 

ahol sötét van, ahol fény ég, 

nincs oly magasság, nincs oly mélység, 

amiben  benne nincsen. 

Arasznyi életünk alatt 

nincs egy csalóka pillanat, 

mikor ne lenne látható az Isten.” 

 (Wass Albert) 

*** 

2016-ban már harmadik alkalommal került 

megrendezésre az Angol-Magyar Bibliatábor anyanyelvi 

angol és magyar segítőkkel. Mindketten helyi segítők 

voltunk.   

 Vasárnap este érkeztek meg azok az angol és 

magyar segítők, akiket a Szentírás Szövetség delegált, 

közülük többen ismerősek voltak már az előz évekből. 

Együtt feldíszítettük a gyülekezeti termet, majd 

felkészültünk az előttünk álló napra.    

 A tábor az előző évekhez hasonlóan működött. 

Minden délelőtt énekeltünk, bibliai tanításban vehettünk 

részt, illetve korosztályok szerint voltak kiscsoportos 

beszélgetések és angol órák. Délutánonként pedig a 

magyar drámából láthattunk egy-egy részt, továbbá 

minden nap egy segítő tett bizonyságtételt.   

 Az első nap örömmel láttuk, hogy sokan 

vagyunk, és közülük is többeket ismerünk is a korábbi 

évekből. Helyi segítőként mi lettünk a zöld, a kék és a 

narancs csapatok vezetői a csoportjátékok során. Amíg a 

gyerekek különböző foglalkozásokon vettek részt, mi ott 

segítettünk, ahol tudtunk a tábor területén. Másnap 

délelőtt rengeteg vízilufit töltöttünk meg, hiszen a nagy 

meleg miatt keddre tettük a vizes játékokat, amelyet a 

táborozók nagyon élveztek. Szerdán a számháború aratott 

osztatlan sikert. Az utolsó előtti napon Ella néni 

segítségével agyagoztunk. A gyerekek egy része kint 

játszott, míg a többiek bent munkálkodtak. Péntek 

délután, a tábor zárásaként meghívtuk a szülőket, hogy 

megmutassuk, mit tanultunk a hét folyamán. A hét végére 

mindannyian elfáradtunk, de remek élményekkel 

gazdagodtunk. Reméljük, még sokszor kerül 

megrendezésre gyülekezetünkben ez a napközis tábor. 

Jantyik Zsanett és Tokai Eszter gimnáziumi tanulók 

 

„Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta 

Isten igéjét, Ő a Genezáreti-tó partján állt. Meglátott két 

hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen 

kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik 

hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye Őt 

egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból 

tanította a sokaságot. Miután abbahagyta a beszédet, ezt 

mondta Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki 

hálóitokat fogásra! Simon így felelt: Mester, egész 

éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a 

te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt 

megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak 

a hálóik; ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban 

voltak, hogy jöjjenek, és segítsenek nekik. Azok pedig 

odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, 
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hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva 

leborult Jézus lába elé, és így szólt: Menj el tőlem, mert 

bűnös ember vagyok, Uram! A halfogás miatt ugyanis 

nagy félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak; 

de ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik 

Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: Ne 

félj, ezentúl emberhalász leszel! Erre kivonták a hajókat a 

partra, és mindent otthagyva követték Őt.” (Lukács 

5,1−11) 

 „Abban az órában így ujjongott Jézus a 

Szentlélek által: Magasztallak, Atyám, menny és föld 

Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, 

és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert 

így láttad jónak.” (Lukács 10,21) 

 Időutazás. Talán mindannyian eljátszottunk már a 

gondolattal, hogy milyen lenne, visszamenni a múltba, 

vagy előrébb jutni az időben. S ha időutazásnak nem is 

nevezzük, a vágy, hogy az idő korlátait átlépjük, ott van 

mindannyiunkban. „De jó lenne most egy nappal 

öregebbnek lenni.” vagy „De jó lenne, visszacsinálni a 

dolgokat, újra kezdeni...” Akkor nem beszélnénk úgy, 

akkor meggondolnánk, mit és hogyan cselekszünk. Néha 

bizony jó lenne az időt megszüntetni, és annak 

megkötözöttségéből kilépve sok mindent másként 

cselekedni. Ez az emberi vágy azonban nagyon is önző, 

és igazából nem jelent megoldást 

arra, amit ki kellene küszöbölni. A 

múltat meg kellene tanulnunk 

lezárni, a jövő felől pedig 

türelmesebbnek lenni. Nos 

gondolatban mégis egy időutazást 

tettünk meg az Angol-Magyar 

Bibliatáborban. Az időben visszafelé 

utaztunk, és megnéztük hogyan 

hívott, és hív ma is Jézus embereket.  

 1. Gyere, ahogy vagy! Lévit, a vámszedőt Jézus a 

vámszedő asztala mellől hívta el, és lett Mátévá, Jézus 

tanítványává. Gondolkodás nélkül követte Jézust. A nagy 

számoló, és számítgató nem mérlegelt, hanem elindult. 

Így kell nekünk is elindulni Jézus után. Azonnal és 

engedelmesen. Ha hív, menjünk, ha szólít, 

engedelmeskedjünk. Ám nem mindenki nézte ezt jó 

szemmel. A törvény kegyes ismerői rögtön elindították a 

rágalomhadjáratot, amit Jézus úgy zárt le, hogy a 

betegeknek van szükségük orvosra, és Ő a bűnösökhöz, a 

lelkileg éhezőkhöz jött. Jézusnak tehát jól vagyunk úgy, 

ahogy vagyunk, neki nem kell megjátszani magunkat. 

Előtte nem kell a hősködés, a bizonygatása annak, milyen 

jók vagyunk. Nincs értelme mellébeszélni, csak menni 

kell.  

 2. Jézus azzal a kevéssel hív minket, amink van. 

Az ötezer ember megvendégelése is azzal kezdődött, 

hogy egy gyermek odament Jézushoz, és feljánlotta 

mindazt, amilye volt. Ez a gyermek megtarthatta volna 

magának az egészet, de ő, bár tudta, hogy mindenkinek 

nem lesz elég az ő kevese, mégis úgy gondolta, hogy 

segítség, ha odaadja Jézusnak.  

 Sokszor érezzük azt életünk során, hogy 

kevesünk van. Itt nem csak a pénzről, a megfogható 

dolgokról van szó. Gyermekként érezhetjük, hogy nem 

vagyunk még elég okosak, hogy kicsúfolnak valami 

miatt, hogy kevesek vagyunk. De Jézusnak nem kell sok. 

Elég neki, amivel rendelkezünk. Épp azért mondta 

egykor mindenki füle hallatára, hogy boldog, hogy Isten 

elrejtette az Ő nagy dolgait a bölcsek és értelmesek elől, 

és felfedte a gyermekeknek, a legújabb fordítás szerint az 

egyszerű embereknek. Isten nem bonyolult. Ő nem kér 

nagy dolgokat, igazából csak egyet: „Kövessük Őt!”  

 3. Nemcsak a kenyér szaporodott meg Jézus 

kezében, hanem sokaknak felnyílt a szeme, és látni 

kezdtek. Bartimeus kitartóan kiabált Jézus felé, hogy 

segítsen rajta. Jézus segített, de nemcsak a szemei nyíltak 

fel, hanem megértette: Jézus Istentől jött, és követni 

kezdte Őt.  

 Jézus arra is hív, hogy lássunk. Gyere, és láss! 

Merj többet látni, mint azt a valóságot, amiben vagy: a 

mindennapjaidat, a félelmet keltő dolgokat, a sötétséget, 

mely mindnyájunkat vakká tesz. Jézus ma is felajánlja a 

segítségét, hogy többet lássunk és értsünk meg Belőle, és 

így többet fogunk látni egymásból és egymásban is. 

Megtaláljuk azt az értéket, amely előtt addig vakon 

elmentünk. Ahogy Ákos mondja egy dalában:  

„Én nem kérek mást 

Csak elég időt 

Igazán. 

Érteni, keresni őt, 

Aki félt és remél 

És meghív, hogy láss 

Igazán 

Csak időt. 

Én nem kérek mást.” 

 4. S aki igazán látni kezd, az már nemcsak egy 

szép történetnek látja Jézus életét, a Biblia tanításait, 

hanem a saját életét meghatározó valóságnak. Már 

nemcsak a múltba tekint, hanem meglátja a jövőből felé 

érkező Jézust, amint Magdalai Mária is felismerte, bár 

nem elsőre. Nekünk is idő kell, hogy lelki szemünk 

hozzászokjon a feltámadás gondolatához. Erről nem lehet 

csak úgy beszélni. Nem lehet úgy gondolkodni Jézus 

feltámadásáról, hogy az nem érint meg minket. A 

feltámadás gondolata döntésre hív. Itt fordul meg 

minden, s ezt nevezzük megtérésnek. Már nemcsak 

hallunk és tanulunk Jézusról, hanem teljes szívből 

elfogadjuk, és felfogjuk, hogy a mi saját életünk múlik 

azon, hogy hisszük-e mindezt.  

 5. Bizony vannak olyanok, akik nem hisznek, 

míg nem látnak. Jézus egyik tanítványa, Tamás is ilyen 

ember volt. Csak akkor hitte el, hogy Jézus valóban 

feltámadt, amikor megérinthette a sebeket, és látta, hogy 

valóban Jézus áll előtte. Jézus neki is mondja, amit 

minden kor hívő emberének is üzen: „Mivel látsz engem, 

hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek.” Ez az 

igazi csúcs. Ez a hit lényege.  

Koncz Zsolt lelkipásztor 
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Aratási hagyományok 
 

A kenyérgabona betakarításának sikerét számos szokással 

igyekeztek biztosítani. A munkát fohászkodással, 

imádsággal, kalapemeléssel kezdték. Nagy jelentőséget 

tulajdonítottak az első kévének, az elsőnek learatott 

búzaszálaknak. Ebből a baromfinak adtak egészség- és 

termékenységsegítő céllal. Betegségelhárító szerepe is 

volt, pl. az arató a derekára kötötte, hogy majd ne fájjon.  

 Az aratókat elsőként meglátogató gazdát vagy 

családtagját a learatott gabona szalmájával megkötözték, 

s csak akkor engedték szabadon, ha borral vagy pénzzel 

kiváltotta magát. Főként az uradalmakban vagy ahol 

nagyobb létszámú arató dolgozott, az aratás szüneteiben 

különféle maszkos játékokkal szórakoztatták egymást, pl. 

álesküvő, a marokszedők búcsúja. 

 A legtöbb hagyomány az aratás végéhez 

kapcsolódott. Egy kis darabon talpon hagyták a gabonát, 

hogy a következő esztendőben is jó termés legyen.  

 Az utolsó kévéből készült az aratókoszorú. 

Általában a földesúrnak készítették, de az utolsó 

kalászokból egy kis csomót mindenki hazavitt. 

Sokhelyütt a templomban őrzött aratókoszorú emlékeztet 

Isten gondoskodó szeretetére, a gabonaszálak átkötései 

pedig Jézus 

szenvedésére.  

Napjainkban 

leginkább az 

erdélyi és 

partiumi 

református 

gyülekezetekben 

él e hagyomány. 

 

 Az aratás befejezésekor rendszerint aratóünnepet 

tartottak. A módosabb gazda, aki részes aratókkal 

dolgozott, megvendégelte munkásait.  

*** 
Református Énekeskönyvünkben az Istentől nyert testi-

lelki javakért való hálaadásról, az istentiszteleti közösség 

áldásairól és Isten üdvözítő tetteinek a természetben 

tükröződő szépségeiről szól a 65. zsoltár. Aratás idején, 

olykor pünkösdkor is énekeljük. 

 Dallamának természetes lejtésű ritmusát könnyű 

megtanulni. Református közösségeink igen kedvelt 

éneke. Dallamára öt másik éneket: a 72. zsoltárt, a 201., a 

285., a 377. és a 498. dícséretet énekeljük. Ez utóbbinak 

az 5. verse olyan emberi magatartásért könyörög, melyre 

az embertársaink iránti felelsségünk tekintetében 

mindannyiunknak törekednie kell: 

„Adjad, hogy tartsuk fő dolgunknak 

szent nevedet félni; 

hasznáért felebarátunknak 

semmink’ sem kímélni. 

És szívünk szerint elfelejtsük, 

ha megbánt valaki; 

a másoktól vett jót ne ejtsük 

elménkből soha ki!” 
 

 

II. Rákóczi Ferenc imája 
 

Milyen nagy a jóságod, ó, mennyei Atya! 

Csak a mindennapi kenyeret kértem tőled 

és te nekem ennyi fogást méltóztattál adni. 

Tekints törékenységemre és add, 

hogy ne legyen a torkosság szennyévé az, 

aminek a test táplálékának kell lennie! 
 

Ó, Élő Kenyér, ki az égből szálltál alá, 

légy lelkem tápláléka, 

miként ezek az elém tett ételek 

testem táplálékai lesznek! 

Add, hogy ezeket mértékletesen ízlelve 

szüntelenül téged éhezzelek! 

Ámen. 
 

 

Székely asztali áldás 
 

Ki asztalt terítesz az égi madárnak, 

Teríts asztalt, teríts szegénynek s árvának. 

Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet, 

Adj a koldusnak is tápláló kenyeret. 

Ételben, italban legyen bőven részünk, 

Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk. 

Ámen. 
 

*** 
 

„Mennynek, földnek, teremtője, 

Mindenható Istenünk! 

Áldásodnak gazdagságát 

Ingyen közlöd mivelünk. 

Tőled ered életünk, 

Lelkünk, testünk, mindenünk; 

Te adsz ételt, egészséget, 

Értelmet és képességet. 

Most is adtál a testünknek 

Ételt, s ezzel új erőt. 

Te vagy, ki megelégíted 

A szomjazót, éhezőt. 

Tenálad van enyhülés, 

Igaz lelki üdülés. 

Dics és hála Néked érte, 

Most míg élünk, s mindörökre.”  

Ámen 
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Kosztolányi Dezső: 

Boldog szomorú dal 
 

Van már kenyerem, borom is van, 

Van gyermekem és feleségem. 

Szívem minek is szomorítsam? 

Van mindig elég eleségem. 

Van kertem, a kertre rogyó fák 

Suttogva hajolnak utamra, 

És benn a dió, mogyoró, mák 

Terhétől öregbül a kamra. 

Van egyszerű, jó takaróm is, 

Telefonom, úti bőröndöm, 

Van jó-szívű jót-akaróm is 

S nem kell kegyekért könyörögnöm, 

Nem többet az egykori köd-kép, 

Részegje a ködnek, a könnynek, 

Ha néha magam köszönök még, 

Már sokszor előre köszönnek. 

Van villanyom, izzik a villany, 

Tárcám van igaz színezüstből, 

Tollam, ceruzám vígan illan, 

Szájamban öreg pipa füstöl. 

Fürdő van, üdíteni testem, 

Langy téa, beteg idegemnek. 

Ha járok a bús Budapesten, 

Nem tudnak egész idegennek. 

Mit eldalolok, az a bánat 

Könnyekbe borít nem egy orcát, 

És énekes, ifjú fiának 

Vall engem a vén Magyarország. 

De néha megállok az éjen, 

Gyötrődve, halálba hanyatlón, 

Úgy ásom a kincset a mélyen, 

A kincset, a régit, a padlón, 

Mint lázbeteg, aki feleszmél, 

Álmát hüvelyezve, zavartan, 

Kezem kotorászva keresgél, 

Hogy jaj! valaha mit akartam, 

Mert nincs meg a kincs, mire vágytam, 

A kincs, amiért porig égtem. 

Itthon vagyok itt e világban 

S már nem vagyok otthon az égben. 

 

 

 

Református olimpikonok 
 

Kóczán Mór a Komárom-Esztergom megyében fekvő Kocs 
községben született 1885. január 8-án. A Kocsi Református 
Egyházközség templomában keresztelték meg ugyanazon 
év január 14-én. Édesapja, Kóczán Lajos a település 
református elemi iskolájának tanítójaként dolgozott. A 
Komáromhoz közeli Kocs több kálvinista lelkipásztor 
szülőfaluja, így a gályarabságot szenvedett Kocsi Csergő 
Bálintnak (szül: 1647. augusztus) és Kocsi Major István 
püspöknek is. Kóczán Mór alapfokú tanulmányait Kocson, 
a közép- és felsfokú iskoláit Pápán végezte. A rendszeres 
testmozgást a Pápai Református Főgimnázium tornaórái 
szerettették meg vele. Már gimnáziumi évei alatt 
rendszeresen és egyre komolyabban sportolt, s ezt teológiai 
hallgató korában is próbálta folytatni. 
 Kéziratos visszaemlékezésében így mutatta be 
sportolói pályafutásának kezdetét: „Hatodik gimnazista 
koromban, amikor már tizenhat éves voltam, az iskolai év vége felé 
elkezdtük a sportolási gyakorlatokat az iskola udvarán végezni, ami 
főleg súlydobásból, magas- és távolugrásból állott, mivel más 
sporteszköz nem állott rendelkezésünkre. Az iskolaév végére 
rendezett tornaversenyen én a súlydobásban vettem részt, amit nagy 
fölénnyel meg is nyertem felsőbb osztályúakkal szemben. A 
gimnázium VII. és VIII. osztályát Beregszászon végeztem, a 
testvérbátyám, Kóczán Aladár tanár volt, és így az én oktatásomról 
bőségesen gondoskodott, s ennek következtében jól kifejlődtem. – 
Innen vittek el bennünket Lőcsére, ahol a diákok részére rendezett 
versenyen a súlydobásban jó eredményt értem el, aminek híre Pestre is 
eljutott, és az érettségi vizsga utáni szünidőben Pestről két fiatalember 
látogatott meg szülőfalumban, Kocson, akik a Budapesti Torna Club 
tagjai voltak, és felkértek, hogy lépjek be az ő klubjukba, és az ő  
színeikben járjak a versenyekre. Erre én kijelentettem, hogy a pápai 
ref. teológiai akadémián folytatom majd tanulmányaimat, és ott 
nekem nem lesz alkalmam és módom versenyekre utazgatni, de ők 
kijelentették, hogy a Club mindenről gondoskodik, nekem semmi 
kiadásom nem lesz. Pápán azonban az akadémia növendékei nem 
sportoltak, és így nekem sem ment a gyakorlás rendszeresen, ez még 
nagy hátrány volt számomra. Meg az is, hogy a súlydobást akkor 
nekifutással végeztük, és így a körből való dobás később nagyon 
szokatlan volt. – Diszkoszt és gerelyt csak Pesten láttam először, 
méghozzá nem a külföldön használt svéd gerelyt, hanem az u. n. 
magyar gerelyt, amit szintén körből kellett dobni.” 
 A lelkészi oklevél megszerzése után a 
Révkomáromhoz közeli Csallóközaranyoson 1908–1914 
között a helyi egyházközség segédlelkészeként szolgált. 
Ebben az időszakban két olimpián is részt vett. Az 1908-as 
londonin a Budapesti Torna Club, az 1912-es stockholmin a 
Ferencvárosi Torna Club versenyzőjeként. Az atlétika 
különböző számaiban megmérette magát a súlylökéstől a 
diszkoszvetésen át a gerelyhajításig. A 20. század hajnalán 
még nem volt jellemző a mai nagyfokú specializáció, ezért 
szinte természetesnek vehető, hogy Kóczán Mór 
valamennyi dobószámban rajthoz állt. Kiemelkedő 
eredményt a gerelyhajításban sikerült elérnie, amikor a 
Stockholmban rendezett olimpián 55,5 méteres dobással a 
harmadik helyen végzett. Bronzérme a magyar gerelyhajítás első 
olimpiai érme lett.  
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 Kóczán Mórnak a stockholmi olimpián elért 
harmadik helyezése több szempont miatt is 
figyelemfelkeltő: egyrészt, hogy ő volt az első nem 
skandináv versenyző, aki olimpiai érmet tudott nyerni 
gerelyhajításban, másrészt az 1912-es olimpián nem a saját 
neve alatt, hanem Kovács Miklós álnéven indult, mivel 
tartott attól, hogy egyházi felettesei negatívan ítélik meg, 
hogy szabadidejét a test és nem a lélek „ápolásával” tölti. 
 Kiváló sportolóként már a száz éve megrendezett 
olimpia előtt is világraszóló eredményeket ért el. 1909 és 
1911 között három alkalommal javította meg a gerelyhajítás 
világcsúcsát, de a Nemzetközi Atlétikai Szövetség csak az 
1912-től elért dobásokat hagyta jóvá, ezért az övéi ma nem 
hivatalos világcsúcsnak számítanak. Az 1914-es londoni 
nemzetközi versenyről több fényképet közlő Vasárnapi 
Újság című hetilap már valódi nevén közölte fényképét, ez a 
tény is mutatja, hogy egyházi felettesei rosszallásától már 
nem kellett tartania. 1916-ban Magyarország nemzetközi 
bajnoka lett. 
 Az 1920-as trianoni békeszerzdés értelmében 
Felső-Magyarország területe a Csehszlovák Köztársaság 
részét képezte. Kóczán Mór lelkészi szolgálatát már 
parókus lelkipásztorként végezte a Felvidéknek a Dunához 
közel eső területén. Több mint harminc éven át volt (1914–
1948 között) Csilizradvány reformátusainak lelki vezetője. 
Ezen a településen a lelkészi szolgálata mellett sportkört és 
énekkart szervezett. 
 Az új állam, Csehszlovákia színeiben is ért el 
figyelemreméltó eredményeket. 1920-ban Csehszlovákia 
bajnoka lett. 1924-ben, közel negyvenévesen, csehszlovák 
színekben vett részt a párizsi olimpián. Az aktív sportolást 
1926-ban fejezte be, de sportszeretete egész életén át 
kísérte. 1947–1948-ban a Beneš miniszterelnök nevével 
fémjelzett, a felvidéki magyarságot bűnös kisebbségként 
megbélyegző törvények értelmében Csilizradványról 
huszonnégy magyar családot telepítettek át Magyarországra, 
illetve hurcoltak kényszermunkára. Kóczán Mór és családja 
is a kitelepítettek sorsára jutott. 
 Az anyaország déli felébe került, ahol 1948 őszétől 
az 1950-es évek közepéig a jugoszláv határhoz közeli 
Csátalján élve a Baja melletti Szeremlén folytatta lelkészi 
működését a területileg illetékes Bajai Református 
Egyházközség beosztott lelkipásztoraként. 1955-től a 
főváros közeli Gödre költözött át. Itt nyugdíjas lelkészként 
vállalt számos alkalommal szolgálatot, emellett aktívan részt 
vett a település sportéletében a település atlétáinak 
edzőjeként és versenybíróként. 
 Hosszú, megpróbáltatásoktól sem mentes földi 
élete 1972. július 30-án ért véget. Síremléke Gödön a 
Pázmány Péter utcai temetőben található. Emlékére Gödön 
a város önkormányzata 1999-ben Kóczán Mór-vándordíjat 
alapított, amelyet a kiemelkedő eredményt elért gödi 
sportolóknak osztanak ki. 
 A 21. század elején felvidéki munkásságának két 
legfontosabb állomásán róla nevezték el a település 
általános iskoláját. Hálából Csallóközaranyos 
sportcsarnokára is az ő nevét írták fel. 

Millisits Máté művelődés-történész 
 

 Papp Bertalan kardvívó olimpiai bajnok. Az 

1952-es Helsinki olimpián aranyérmes kardcsapat tagja. 

A Szegedi Kis István Református Gimnáziumba járt, 

ahogy Sántha Lajos, huszonhatszoros magyar bajnok férfi 

tornász, aki bronzérmet szerzett az 1948-as ötkarikás 

játékokon. 

 Törös Olga tornásznő bronzéremmel tért haza 

1936-ban. Édesapja a Debreceni Református 

Kollégiumba íratta be, majd 1939-től a Kecskeméti 

Református Kollégium testnevelő tanára lett, ahol 

harmincöt éven át oktatott diákokat. A helyi 

tornacsarnokot róla nevezték el. 

 Somodi István, az 1908-as londoni olimpia 

ezüstérmes magasugrója a Kolozsvári Református 

Kollégium diákja volt. Az atléta kiváló eredményeket ért 

el a korcsolyapályán is, 1898-ban megnyerte a gyermek 

bajnokságot. Ugrótehetségét csak négy évvel késbb 

fedezték fel. 

 Balczó András háromszoros olimpiai és tízszeres 

világbajnok öttusázó. Az egykori sportoló édesapja 

evangélikus lelkész volt. 

 Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok 

párbajtőröző. Hitvallása szerint: „Mit jelent számomra 

reformátusnak lenni? A reményt, ami nélkül nem lehet 

létezni.” 

 „Úgy érzem, hogy egy nagyon áldott ember 

vagyok, hogy ezt másodszor is átélhetem, elsőre is 

fantasztikus volt” – nyilatkozta Szilágyi Áron, miután 

megvédte londoni címét a riói olimpia férfi 

kardversenyében. A Vasas vívója, a Károli Gáspár 

Református Egyetem frissen végzett pszichológia szakos 

hallgatója.   

 Több jelenlegi és egykori károlis hallgató is részt 

vesz a XXXI. nyári olimpiai játékokon. Décsi Tamás 

(vívás), Telegdy Ádám (úszás), Szabó Gabriella és Kozák 

Danuta Rio de Janeiróban aranyérmes lett a női 

kajakkettesek 500 méteres versenyében. 

 „Megtapasztaltam, hogy számon tartanak, kézen 

fognak, vezetnek. Az én hozzáállásomnak ez az alapja, a 

hitem” – nyilatkozta Csonka Zsófia sportlövő. A pécsi 

református gyülekezet tagja részt vett az athéni, majd a 

pekingi olimpián, Londonban 6. lett, a riói olimpián a 10. 

helyen zárta a sportpisztolyosok versenyét. 

(Forrás: www.reformatus.hu) 
 

Kis hazánk nagy olimpikonjai 
 

A küzdelem ott van az ereitekben, 
minden értünk izzadt verejtéketekben, 

s mikor az egész világgal álltok szemben, 
mi is ott vagyunk veletek, egy nemzet, 

s általatok részesei leszünk a küzdelemnek, 
a kudarcnak, a győzelemnek, 

mikor egyetlen szívként dobban az ország, 
s emelt fővel könnyezi meg saját sorsát! 

Így lesz naggyá a kis magyar, 
bronz, ezüst vagy arany, 

egyik sem csillog szebben, 
mint a büszke haza szíve, lelke! 

http://www.reformatus.hu/
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Táplálkozásunk alkotóelemei 
 

 
 

Tápanyagaink közül eddig a szénhidrátokkal és a fehérjékkel 
ismerkedtünk meg. Mostani számunkban a zsírok 
szerkezetének sokszínű világába kalauzoljuk el, 
Testvéreinket.    - a szerk. - 
  
A biológiailag fontos lipidek, a neutrális zsírok, a foszfolipidek 
és a velük rokon vegyületek, valamint a szteroidok. A lipidek 
közös sajátsága, hogy apoláris oldószerekben oldódnak. 
 A zsírszerű anyagok szerepe rendkívül változatos. 
A neutrális zsírok a fehér zsírszövetben nagy mennyiségű 
energiát raktároznak. Emellett oldószerként és felszívódási 
közegként szolgálnak a zsírban oldódó vitaminok számára. 
A bőr alatti zsírrétegek jó hőszigetelők, és mechanikai 
védelmet is nyújtanak. Foszfolipidek alkotják az alapvázát a 
sejthártyának, illetve a sejtalkotókat határoló 
membránoknak. A szteroidok közül egyesek az 
életműködéseket, anyagcsere-folyamatokat szabályozó 
hormonok. A kettős oldódású epesavak nélkülözhetetlenek 
a zsírok emésztésében. 
 A zsírok és olajok a glicerin három zsírsavval 
alkotott észterei. A természetes zsírsavak páros számú 
szénatomot (legtöbbször 16 vagy 18) tartalmaznak. A 
zsírsavak lehetnek telítettek (nincs bennük kettős kötés) 
vagy telítetlenek (tartalmaznak egy vagy több kettős kötést). 
A neutrális zsírok csak apoláris oldószerben oldódnak. A 
szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotú neutrális 
zsírokat nevezzük olajoknak, a szilárd halmazállapotúakat 
zsíroknak. A szervezet zsírraktárainak nagy része neutrális 
zsírok formájában kerül tárolásra és lerakódásra. 
 Az esszenciális zsírsavak azok, amelyeket a 
szervezet sejtjei nem képesek anyagcseréjük során 
előállítani, ezért a táplálékkal kell felvenni őket. Az 
esszenciális zsírsavak közé három többszörösen telítetlen 
zsírsav: a linolsav, a linolénsav és az arachidonsav tartozik. 
 A szervezet zsírszükséglete átlagos megterhelés 
mellett hozzávetőleg 70-90 g naponta. Ennél magasabb a 
zsírigénye a nehéz fizikai munkát végzőknek, illetve a hideg 
munkahelyen dolgozóknak. Ez érthető is, mivel a 
tápanyagok közül a zsírok égéshője a legmagasabb. 
 Zsírokat a növényi és az állati eredetű táplálékok 
egyaránt tartalmaznak. Összességében elmondható, hogy 
egészségesebb a növényi eredetű, több telítetlen kettős 
kötést tartalmazó, ezért szobahőmérsékleten folyékony 
halmazállapotú olajok fogyasztása. A telítetlen zsírsavak 
kedvezően befolyásolják az anyagcserét, gátolják az 
érelmeszesedés, a szívinfarktus és az agyvérzés kialakulását. 
A növényi eredetű olajok másik előnye, hogy nem 

tartalmaznak koleszterint. Növényi eredetű zsírok forrásai 
elsősorban az olajbogyó (olíva), valamint az olajos magvak 
– napraforgó, repce, dió, mogyoró, földimogyoró, tökmag. 
 Növényi eredetű olajokból állítják elő a 
margarinokat is. A hagyományos margaringyártás során 
azonban a zsírsavak telítetlen kötéseit telítik, így sokat 
veszítenek kedvező tulajdonságaikból. Újabban megjelentek 
az ún. reformmargarinok is, amelyeket korszerű 
technológiával állítanak elő, így sok telítetlen zsírsavat 
tartalmaznak. 
 A szív- és érrendszeri betegségek kialakulása 
szempontjából nagyobb kockázatot jelent a telített 
zsírsavakat tartalmazó, állati eredetű zsírok fogyasztása. 
Állati eredetű zsírok forrásaként elsősorban a 
sertésszalonna szolgál, de elterjedt a kacsazsír, libazsír és a 
vaj fogyasztása is. 
 A koleszterin molekulája négy gyűrűből felépülő 
szteránvázat tartalmaz. A szteroidhormonok és az epesavak 
szintézisének kiindulási anyaga, nélkülözhetetlen 
alkotórésze a sejtmembránoknak is. Kizárólag állatokban és 
az emberben fordul el, a növényekből és gombákból 
hiányzik. Étrendünkben a koleszterin nagy részét a 
tojássárgája, valamint az állati zsiradékok és a húsok 
szolgáltatják. A felszívódott koleszterin a vérplazmában 
fehérjékhez kötött módon van jelen, és ebben a formájában 
lehet szerepe az érelmeszesedés kialakulásában. Az 
érelmeszesedés egyik rizikótényezője a vér túlságosan 
magas koleszterinszintje. A táplálékkal felvett koleszterin 
mennyisége lehetőleg ne haladja meg a napi 300 mg-ot! A 
vér koleszterintartalmának normálértéke 5,2 mmol/dm3. 

(Forrás: www.tudasbazis.sulinet.hu/termeszettudomanyok) 
 

Áprily Lajos: Menta 
 

Magját valaki Krőzus 
kezével szórta szét: 

menta-kert a patak-part, 
menta-mez a rét. 

 

A nyáj, ha inni jő le, 
mentás gyepet tapos, 
a forrásnál az árnyék 

mentától illatos. 
 

Ahol leülsz, ruhádnak 
vadmenta-szagja lesz, 
s amerre jársz, a fátyla 

utánad lengedez. 
 

Ha levelét kezeddel 
összemorzsolgatod, 

Párizs parfümje helyett 
ez lesz az illatod. 

 

S éjjel, ha még nem alszol, 
s felém nyújtod kezed, 
álmomban menta-réten 

vándorolok veled. 
 

http://www.tudasbazis.sulinet.hu/termeszettudomanyok
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A természet gyógyító ereje 
 

„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. - 

Menta 
 

A mentát kellemes mentolos illatának és ízének 

köszönhetően valószínűleg mindenki ismeri. Az egyik 

legrégebben alkalmazott gyógynövény. A róla szóló 

első európai feljegyzések a középkorból származnak, 

ám régészeti kutatások bizonyítják, hogy a növényt 

már 10 ezer évvel ezelőtt is használta az emberiség.   

 Az árvacsalán-félék családjába tartozik, 

gyakorlatilag mindenhol megél. Több mint 15 fajta 

mentanövényt ismerünk. A legismertebb borsmentán 

kívül létezik még vízi, japán, ázsiai, ausztrál és 

korzikai, mezei, kerti és erdei, fodor- és csombor-, 

ananász, alma stb. menta. A menta szó a görög minthe-

ből származik (a görög mitológiában 

Minthe az a nimfa, akit Perszephoné 

édes illatú mentává változtatott).  

 Közép- és Dél-Amerikában 

hierbabuenaként, azaz „jó 

gyógynövényként” ismert. Nálunk 

népiesen borsmentának vagy 

balzsamnak nevezik.    

 Aromatikus, évelő gyógynövény. Van föld 

alatti és föld feletti gyökértörzse, valamint egyenes, 

ágas, zöld levelű szárai. Kedveli a nedves környezetet. 

Akár 120 cm magasra is megnőhet, elég terebélyes. 

Egyes mentafajták agresszív terjeszkedésre képesek 

(invazívak), ezért más növényekkel nem javasolt 

keverni őket.  Egyébként a menta jó szomszédja a többi 

növénynek, mert nagy mennyiségű, természetes 

rovarölő anyagot tartalmaz, ezért távol tartja az olyan 

kártevőket, mint a szúnyog, a darázs, a lódarázs, a 

hangya és a svábbogár. Ha a bejárati ajtó közelébe 

ültetjük, nem engedi a hangyákat a ház közelébe. 

 Gyorsan növekszik, és egy kis odafigyeléssel 

olyan gyorsan tele lehet a háztartásunk mentával, 

hogy mindet fel sem tudjuk használni. Levelei 

bármikor begyűjthetők. A friss leveleket azonnal 

használjuk fel vagy – műanyag tasakokban – néhány 

napra tegyük a hűtőbe. Érdekes tárolási mód, ha a 

mentalevelet jégkockába tesszük. 

 Szárított leveleit légmentesen zárható 

edényben, hűvös, sötét helyen tároljuk. Így otthon 

bármikor készíthetünk nemcsak mentateát, hanem 

mentaolajat, mentabonbont (ami kiváló segítséget 

nyújt köhögés és megfázás esetén), esetleg mentalikőrt, 

-szirupot, -szószt vagy borogatáshoz mentatinktúrát is. 

Szájöblögető szer és természetesen frissít. 

 Kellemesen friss, enyhén édeskés íze van – 

kicsit hideg, jellegzetes utóízzel. A közel-keleti 

konyhában bárányhús ízesítésére használják, az 

angolszász országokban pedig előszeretettel fogyasztják 

a mentából készült mártásokat, valamint a 

mentazselét. Nélkülözhetetlen alkotórésze a tuareg 

teának (Észak-Afrika és az arab világ kedvelt teája), 

továbbá az alkoholtartalmú italoknak, mint amilyen 

pl. a mojito.  

 Illóolaja, a mentol jellegzetes borsmenta illata 

és íze miatt az egyik legrégebben alkalmazott, 

legkedveltebb cukoradalék. Megtalálható a 

rágógumikban, desszertekben, bonbonokban, 

csokoládékban, fagylaltokban és italokban (a mentás 

limonádét már az ókori Szíriában is nagyon szerették). 

 A rómaiak az elme élénkítésére diákoknak 

ajánlották a mentát, mert erősíti az idegrendszert. 

Leginkább különféle emésztőrendszeri problémák 

esetén használták, hiszen csillapítja és megszünteti a 

görcsöket, enyhíti a felfújódást, serkenti az 

emésztnedvek és az epe kiválasztását. Segít 

másnaposság okozta gyomorpanaszoknál, megszünteti 

a hányást, gyógyítja a kólikát és a 

bélbetegségeket, fokozza az étvágyat, 

csillapítja a gyulladt epehólyag vagy 

az epekövek miatt érzett fájdalmat.  

 A mentatea erős vizelethajtó. 

Fertőtlenítő hatású; a mentatea erős, 

csípős íze, illetve illata jótékonyan hat 

megfázásnál. Rovarcsípés vagy égési 

sérülés esetén nyugtatja, hűsíti a bőrt. Erősebb 

koncentrációban helyi érzéstelenítőként is hat a bőrre. 

 Fogfehérítésre már a középkorban is 

használták. A mentolos illóolaj (40-90%) napjainkban 

is sok kozmetikai készítmény alapanyaga, kezdve a 

leheletfrissítő termékektől, az antiszeptikus szájvízen és 

fogkrémen át, egészen a samponokig és parfümökig.  

 Az ókori Görögországban a mentát szétszórták 

a ház a padlóján, és ahogy a lakók jöttek-mentek, illata 

szétterjedt az egész házban. Ma közvetlenül az 

illóolaját használják az aromaterápiában.  

 Remekül kombinálható más 

gyógynövényekkel. Erősíti a hársfatea 

betegségmegelőző hatását, rozmaringgal keverve pedig 

javítja a fizikai és lelki állapotot.  

 A mentaolajat sikerrel használhatjuk 

inhalálásra nátha, köhögés, hörghurut és 

orrmelléküreg-gyulladás esetén. Mentaolajat 

masszírozhatunk a homlokunkra, ha fáj a fejünk, és 

vele kenegethetjük reumás testrészeinket, 

zúzódásainkat és ekcémás bőrünket is. Belsőleg – egy 

pohár vízbe 1-3 csepp olajat cseppentve – gyenge 

emésztésre, felfúvódásra érdemes alkalmazni. 

 (Forrás: www.fitoterapiakalauz.hu) 

http://www.fitoterapiakalauz.hu/
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Pakocs Károly: A búza 

himnusza 
 

Áldott a föld, amelybe eltemetnek, 
ó búzaszem, az őszi magvetők. 

Áldott a vas, mely lágyra veti ágyad. 
Áldott az ég, mely szoptató anyádnak 

szent emlejébe küld tejül esőt. 
 

Áldott a Nap, mely balzsamos kezével 
kioldja pólyád és kalászba bont. 

Áldott a szél, mely dajkamód simítja  
meg homlokod és vígan elmeséli, 
hogy fut előled messzire a gond. 

 

Áldott a fürj, mely benned pitypalattyol; 
a kis pacsirta, mely dalolva száll 
föléd: hogy hálád égre énekelje. 

Áldott a kar, mely hajlott soraidban 
rendeket kaszál. 

 

Áldott a munka, mellyel megszereznek. 
Áldott az asszonykéz, mely kidagaszt. 
Áldott a tűz, amely kisüt kenyérnek; 
s a morzsa, mely a dolgozó karokra 

izmokat ragaszt. 
 

Áldott a szív, mely reggelen elosztja, 
ami a tegnap estéről megmaradt. 

Áldott az Úr, ki gyarló szavaimra 
leszáll beléd, hogy nekünk szárnyat adjon 

s lehessünk angyalok a nap alatt. 
 

Dicsőség annak, aki megteremtett; 
és az Egyszülöttnek, ki leverte rólad 

a keserű íznek ős halálos átkát; 
és a Léleknek, ki az önző embert 
pünkösdi tűzzel meghevíti jónak, 

ínséges évben kenyeret adónak, - ámen. 

 
*** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Már szőkül az éjszaka, mire csavarogtomban kiérek a harmatos 
mezőkre. Messze mögöttem lelkehagyott kőházaival az aluvó város, 
előttem a szemét nyitogató szabad róna kereksége. Közben lassú 
csobogással az ébredező Tisza, sápadtan álmos fodraira égpiros 
pántlikát tűz a hajnalragyogás. 

 Nagy határ búzaföld keskeny mezsgyéjén haladok. Kései 
pipacsok felpattanó kelyhe verődik a lábamhoz, kezemmel harmatos 
kalászokat simogatok végig. Mintha könnyeket hullatna a búza, 
amiket tüstént libegő köddé finomít a kihasadó nap első csókja. S a 
libegő köd mint templomi thuribulum ezüstfüstje száll föl a kék 
magasba, kicsi fehér felhők hóboglyái felé. 
- Pitypalatty, pitypalatty! 
 Ahhoz, akinek keze betölt mindeneket az áldásával, akit 
köszönt a búzavirágok lélegzése, a föld párája, a pitypalattyok verése. 
Akit illet itt minden dicséret és dicsőség. Akinek láthatatlan keze 
igazgatta a búzaszálat attól kezdve, hogy kizöldellt a mag a föld 
meleg szívén. Aki vigyázott rá, hogy kősziklára ne hulljon a mag, 
hogy az ég madarai ki ne szedjék, hogy a mezők vad füvei el ne 
egyék-igyák előle a nap világát és az egek harmatát. Aki vigyázott, 
hogy föld árja meg ne rothassza, esővíz özöne ki ne sárgítsa, nyárnak 
forrósága meg ne aszalja, kénkőszínű fellegek mennyei parittyaköve 
szét ne zúzza az életét. 
- Pitypalatty, pitypalatty! 
 Téged illet itt minden dicsőség és dicséret, Úristen. 
Világlélek, Természetanya, Gondviselés, Primum Movens, vagy 
hívjon akárminek az együgyű paraszt és az együgyű 
szabadgondolkozó. Egész esztendőn keresztül szüntelen magasztal 
Téged az emberi szív kelettől nyugatig, naptámadattól napáldoztáig, 
mert mikor egyik szögletében aratnak, másikában vetnek a földnek, s 
egyszerre készítesz magadnak dicséretet az ekevas nyikorgásából és a 
kasza pengéséből, a magvető verejtékéből, akitől fogan a föld méhe, és 
az anya örömkönnyéből, mely ráperdül az új kenyérre, mikor az első 
karajt szegi belőle gyerekének. 
- Pitypalatty, pitypalatty! 
 Virágok lélegzésével, kalászok könnyével, madarak reggeli 
énekével, fölszálló köd ezüstfátyolával én is fölemelem hozzád lelkem 
szavát, én Uram, én Istenem, jó emberek messzi, messzi Istene. Jó 
emberek-é? Keresed-e te azt, én Uram, Istenem? Avagy nem te vagy-e, 
akiről szól az írás, mondván: felsütteti napját a jókra és gonoszokra 
egyaránt, s megöntözi esőjével az igazak és gonoszak vetéseit? S ha 
válogatnál is bennünk, Te egyedül való jóság, miért az én asszonyom 
legyen az, és miért sok millió testvéremnek az asszonya legyen az, 
akinek szeméből szívbéli keserűségek rettenetes mirhája csordul majd 
az új kenyérre, mikor vékonyán karajozza fiókáinak? Hiszen mi 
sem vagyunk kivetnivalóbbak azoknál, akiknek markába a mi 
kenyerünket is letetted. Hiszen mi az örökkévaló törvényekkel, 
amiket a Te ujjad írt a szívünkbe, szembe nem szállunk. Nevedet 
hiába nem vesszük, parancsaidat se sárral, se vérrel be nem 
undokítjuk, fűben, fában, csillagok szikrázásában, szelek zúgásában 
Téged keresünk. Embertársainkat mi nem bántjuk, senki életére nem 
leselkedünk, robotunkat, ahová állítottál, békességgel végezzük, s nem 
kérünk érte mást, csak a mindennapi kenyeret, amit Te szolgáiddal, 
a nappal és felőhvel minden teremtett állataid számára egyformán 
megkészítettél. Aki mindenütt asztalt terítettél az égi madárnak, 
miért halatod éhen a képedre formált embert, akibe lelkedet lehelted? 
- Pitypalatty, pitypalatty! 
 Előttem, mögöttem, körülöttem, mindenfelé zeng már a 
fürjek himnusza, az ég madaraié, akiknek nincs halhatatlan lelkük, 
tehát nem teremtettek maguknak valutát, háborút, Zürichet, 
jóvátételt, devizát, és nem tudnak mást ma sem, mint amit akkor 
tudtak, mikor az Ember Fia a földön járt, és rajtuk nyugtatta szelíd 
szemét. Szeretnek, fiókákat nevelnek és örülnek a világnak, amelyet 
az Isten szépnek és szabadnak teremtett.” (Móra Ferenc) 
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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: 
 

Péntek Gergely és Péntekné Bódi Ágota fia: Nimród 
 

„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 28,18−20) 
 
Házassági évforduló: 
 

Tóth Pál és Kesztyűs Ilona 40 évvel ezelőtt tettek 
fogadalmat Isten színe előtt. 
 

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” 
(Jelenések könyve 2,10) 

 

 
Simon András: 

 40. Házassági évfordulóra 

 

Gyülekezetünkben elhunyt és eltemetett: 
  

Valent György, 74 évet élt testvérünk – Méhkerék 

Veress Péter u. 6. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: 

1Thesszalonika 4,11.13−14: „és tartsátok becsületbeli 

dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok 

dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan 

elrendeltük nektek. Nem szeretnénk, testvéreink, ha 

tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és 

szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs 

reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és 

feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is 

előhozza Jézus által, vele együtt.” 
 

A Mindenható Isten enyhítse a gyászolók fájdalmát! 
 

 
 

 

Ökumenikus Istentisztelet 
2016. augusztus 28.  

du. 3 óra 
Belvárosi Református Templom 

 
 

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 – Gyülekezeti 

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 

 

Újbori Hálaadó 
Úrvacsorás Istentisztelet 

2016. november 6.  

 

 
Belvárosi  Harangszó 

A Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség 

időszakosan megjelenő lapja 

Szerkesztő: Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor 
Felelős kiadó: Koncz Zsolt lelkipásztor 

Dr. Taybani Jamal gondnok 

5720 Sarkad, Veress Sándor u. 15. 
Telefon: 20/429 − 1285 

E-mail: sarkad-belvaros@reformatus.hu 

Web: www.reformatus-sarkadbelvaros.hu 

 

 

 

mailto:sarkad-belvaros@reformatus.hu
http://www.reformatus-sarkadbelvaros.hu/
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„Közeledjetek az Istenhez és Ö közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sarkad-Belvárosi Református 
Egyházközség Presbitériuma szeretettel 

meghívja Önt  
és kedves Családját a 

 
2016. szeptember 4-én,  
du. 3 órakor kezdődő 

 

Belvárosi Esték 
következő előadására  

 

a Belvárosi Református Templomba. 
 

Vendégünk: 
 

 

 

 
 

„Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem,  

a hitet megtartottam…” 

(2Timótheus 4,7)  
 

 

Az előadás után szeretetvendégségre  
várjuk testvéreinket! 

 

A belépés díjtalan 

KIRÁNDULÁS 
GÖDÖLLŐRE 

2016. szeptember 10. 
 

 

Program: 

a Királyi Kastély megtekintése 
Ebéd 

a Református Templom megtekintése 
 

Indulás: reggel 6 órakor 
a Belvárosi Református Templom elől 

 
Részvételi díj: 3000 Ft 

 

Szeretettel várjuk testvéreinket! 
 

Reformációi Hangverseny 
 

2016. október 30. 

vasárnap du. 3 óra 
 

 

Közreműködik: 
 

a Kónya Sándor Kamarakórus 
 

Szeretetvendégség 


