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Csodás színekbe öltözött a természet: olyan tónusokba,
amelyeket egyáltalán nem várna az ember. Az ősz
múlandóságához, a rövidülő napokhoz, a hosszú
éjszakákhoz nem illik a sárga, a vörös ezernyi árnyalata.
Azt érezzük, hogy ezek a színek már nem olyanok, mint
nyáron: nem olyan üdék, nem olyan fiatalosak.
Megragadóan szépek a színpompás fasorok, melyek az
ember gondolatait kiszakítják a mindennapok sodrásából,
s figyelmünket a szépre, a természet színes világára, és
végső soron Isten teremtésének a nagyszerűségére
irányítják. Gondolatink közé azonban befurakodik az a
kellemetlen, borzongató, hideg érzés, hogy milyen
szomorú látvány egy leveleit hullató, kopaszodó fa, és így
azonnal az jut eszünkbe, hogy így múlnak el a mi éveink
is, így repült el ifjúságunk, így lesz egyre több emlékünk,
melyek mégha meg is szépülnek, de csak az elmúlt időkről
szólnak.
Ám van az emlékezésnek egy másik válfaja, amely
nemcsak az egyénről, hanem a közösségről szól. Ez a
kollektív emlékezet, mely azt jelenti, hogy egy adott
időben egy adott embercsoport ugyanarra gondol,
emlékezik. Ilyenek a nagy nemzeti évfordulóink, de ilyen
az is, amikor egy gyülekezet együtt tekint vissza a
kezdetekre, a megtett útra, miközben ugyanazok a
pillanatképek, történelmi helyzetek és események
rajzolódnak ki.
Ebben az évben gyülekezetünk is jubilál, hiszen
150 évvel korábbra tekintünk vissza, amikor Isten
kegyelméből, és az áldozatos hívek akaratából
megújulhatott a két évvel korábban leégett templom. Ám
jóval messzebb is visszatekinthetünk, hiszen már a
reformáció magyarországi megjelenésének időszakától
volt református közössége Sarkad városának. Ebben a
visszatekintésben bizony vannak olyan pillanatok,
amelyekre büszkék lehetünk, és sajnos olyanok is,
melyekre nem. Összességében azonban nem mondhatunk
mást, mint az a zsoltáros, aki a maga visszatekintésében
így kiált: „Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk
szabadító Istenünk.” (Zsoltárok 68,20) Isten az egyedül, aki
napról napra megsegítette, tenyerén hordozta itteni népét,
kegyelmébe fogadott bennünket és megbocsátotta minden
hűtlenségünket. Az Ő kegyelméből állhat ma is ez a
templom hirdetve, hogy itt erős református közösség van,
hogy a holt kövek között élők, és az Isten igéjére
szomjazók keresik az Úr közelségét. Emberek, akik
többre vágynak, akik messzebbre, felfelé tekintenek, akik
reménykedve bíznak a feléjük érkező Megváltóban.
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Így van ez akkor is, ha csak öt vagy éppenséggel
egyetlen évre nézünk vissza, melyekben megannyi
gyülekezeti program, családi nap, nyári táborok, előadások
és különböző intézményi és gyülekezeti rendezvények
résztvevői, segítői lehettünk. Lehetnek sok szép
emlékeink, vagy akár gyötrő félelmeink a körülmények
miatt, de mindig csak ugyanoda érünk és jutunk: ahhoz az
Istenhez, aki mindig és mindenhol velünk volt és van.
Deus semper maior! – valljuk töretlenül e közösséggel együtt,
vallja ezt egész történetünk, mert a régmúlt és a közelmúlt
eseményeiben ott látjuk az élő Isten munkálkodását,
könyörületét, gondviselő jelenlétét. Nem csak sorba
idézzük vissza a történteket, emlékezve hol lángoló, hol
megfakuló eseményekre, hanem mindezeket annak az
Istennek a kezében látjuk, aki előtt „ezer esztendő annyi, mint
a tegnapi nap.” Így figyelünk múltunkra és jelenünkre,
észrevesszük az apró részletekben munkálkodó
mindenható kezet, a hétköznapokban velünk lévő
kegyelmet, az egyetlen kőben is benne lévő templomot, a
kicsiny mozzanatokban megmutatkozó hűséget és
szeretetet.
Ám
e
kollektív
emlékezés
nemcsak
gyülekezetünkre, hanem egész keresztyénségünkre nézve
igaz kell, hogy legyen. S mindez az úrvacsorában ölt testet,
amikor odaállunk az Úr asztalához, és a jegyek azt üzenik
nekünk, hogy Isten annyira szerette a világot, benne az
embert, hogy „megengedte” Jézus testének megtöretését,
vérének kiontatását. Ezt az áldozatot és engedelmességet
azonban a feltámadás, az élet diadala koronázta meg,
amely megmutatta: Isten a leghatalmasabb. Ez tart minket
életben, és ez tartja meg keresztyénségünket. Ez táplál,
erősít lélekben, és ez ad nekünk olyan békességet, amelyet
senki sem vehet el tőlünk. Ez az emlékezet tartotta meg
gyülekezetünket, hiszen már 380 éve ugyanazokat az
úrvacsorai edényeket használjuk, mint elődeink, de
valójában csak az a fontos, hogy ugyanúgy lehetünk
közösségben Krisztussal és egymással, mint eleink és
utódaink.
„Ami fontos, azt nem felejted el soha” – mondja Márai
Sándor. Adja Isten, hogy ne felejtsük el múltunkat, honnan
jöttünk, kik is vagyunk, mit cselekedtünk, mire lehetünk
büszkék, és miért kell bűnbánattal térdre roskadnunk. S
legfőképp azt ne felejtsük el soha, hogy mit tett értünk
Jézus Krisztus. Ő az életünk alapköve, amelyre mindent
felépíthetünk, Ő a támasz, aki az egészet összetartja, és Ő
a fő, akiben a múlt, a jelen és a jövő dicsőségesen
visszatükröződik.
Koncz Zsolt lp.
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Sarkad-Belvárosi Református
Egyházközség Története
A sarkadi református egyházközség megalakulásának
időpontja ismeretlen, de az úrvacsorai edények feliratai
alapján tudjuk, hogy 1638-ban már volt református
gyülekezete a városnak: „Evangélium Szerint Reformált
Eklézsia.”
A hajdani középkori templom helyén épült fel a
mai belvárosi református templom 1700 körül, mely 1866ban leégett, de két évvel később újjáépítették. Szakáts
Mihály prédikátor 1809. március 10-én ezt a jelentést írta:
„Vagyon egy téglából 1778-ik esztendőben épült templom, melynek
mind a két végibe, fábol csinált kar vagyon, a végibe hozzá
ragasztva egy fából, 1796-ik esztendőben épült bádog tetejű torony,
melyben van három harang, az egyik 234 font igen régi, másik 400
font 1762 esztendőben öntetett, a harmadik 772 font 1799-ik
esztendőben öntetett, és egy fertályos óra. A templom kerítése fenyőfa
deszkából van.” A torony homlokzatán ez a felirat áll: „Isten
házának ékessége ezen új torony. Királyi felség engedelméből,
Reformáta Religion álló Hív keresztyén lakosok által. Elkészült
1796-ik esztendőben.”
1866. május 1-én 73 házzal együtt leégett a
fatorony. Az 1867-68. évi újjáépítés mestere Veres Károly
nagyszalontai építész és Csaba János. „A torony a linzi
templom tornyának mása. Terveiért a torony építésének idején az
atyafiak Linzbe szekereztek, hogy az ott katonáskodó sarkadiak
által feldicsért linzi templomtorony mintájára építsék meg a sarkadi
templomtornyot. A tervrajzokat megkapták és így építették fel a
nyolc fiatornyos templomtornyot.” 1880-ban elpusztult a linzi
torony, és a sarkadiak mai napig igen büszkék arra, hogy
ilyen torony nincs több a világon.
A kelet-nyugati tengelyű templom 52 méter
magas, nyugati homlokzati toronnyal büszkélkedik,
melyben három harang lakik. A 802 és a 460 kg-osokat
Szlezák László öntötte 1922-ben Budapesten, a 134 kgosat pedig Hőnig Frigyes 1905-ben Aradon. A harangok
feliratai: HIT − „Aki hiszen idevezül.” (Márk 16,16);
REMÉNY − „A reménység meg nem szégyenít.” (Róma
5,5); SZERETET − „Legnagyobb a szeretet.”
(1Korinthus 13,13) „Hívó hangjuk gerjesszen gyülekezetünk
tagjainak szívében, szeretetet, vallásosságot és áldozatkész
jóakaratot.”(Balogh Ambrus lelkipásztor, 1923. március 14.)
A főbejárat a torony alatti egyenes záródású
kapun át vezet be. A kapu fölött ovál ablak, fentebb
félkörív záródású harangház ablakok, továbbá törtvonalú
szemöldökpárkány és copf koszorús füzérdíszek
láthatóak. A falsarkok előtt pilaszterek futnak fel a
toronytörzset lezáró órapárkányig, melyben elektromos
óra található. A toronysisak két szintjén négy-négy
fiatorony áll. A főhomlokzat két oldalán alul félköríves,
fölötte félkörív záródású ablakok vannak tükörben. A
sarkított toronytörzset és a hajót törtvonalú oromfal köti
össze, szélein lévő posztamensen egy-egy kődísszel. Az
oldalhomlokzat ablakai és párkányai hasonlóak a
főhomlokzatiak kialakításához. A déli oldal közepén
bejárati oldalcsarnok található. A hajó keleti vége egyenes
záródású,
melynek
lezárása
megegyezik
az
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oldalhomlokzatéval, fent pedig háromszög záródású
oromfala van két vakablakkal, középen egyenes záródású
ablakkal, közöttük alacsony lizénákkal. A templom keleti
végéhez 1968-ban gyülekezeti termet építettek.
A 14×40 méteres belső térben sík, vakolt
mennyezet, két nagyméretű fa karzat és 1200 ülőhely van.
A szószéket a koronával és a Mózes-székkel együtt Czigler
György pesti asztalosmester készítette 1869-ben. A Mózesszékkel egybeépített szószék rejtett feljáróval készült,
díszesen aranyozott, a koronán pelikán áll. A padok 1880ban készültek.
A sarkadi református templomban már az 1790es években is orgona állt, melyet Herodek József épített, de a
nagy sarkadi 1866-os tűzvészben megsemmisült. Ez a
hangszer valószínűleg kisméretű, és mechanikus vezérlésű
lehetett. A templom újjáépítése után, az 1900-as évek
végén született meg az elhatározás, hogy orgonát kell
építtetni, ugyanis a gyülekezet akkora létszámban volt
jelen egy-egy vasárnapon, hogy „az éneklést vezetni
képtelenség” volt az emberi hangnak. 1908 novemberében a
presbitérium egyhangú szavazással döntött „a kilenctornyú
nagytemplomba méltó orgona építessék, hangja monumentális legyen,
és töltse be falaink méreteit.” Még ezen év decemberében
megalakult az úgynevezett orgona alap, melynek lényege,
hogy bárki adakozhatott az új orgona építésére. 1911
közepére az „orgona alapunk tisztességes összeget ért el, ezért
ajánlatot kell kérni több orgonaépítőtől.”
Rieger Ottó ajánlata lett a legkedvezőbb, bár a
mester külön kihangsúlyozta, hogy cégének ezen az
orgonán semmi haszna nem lesz, de vállalja, mert egy
olyan referencia hangszert szeretne ide építeni, mellyel
cégét ezen a környéken reklámozni tudja. Ez sikerült is. A
sarkadi nagyorgona megépülése után sorra jöttek
megrendelései a környékről (Doboz, Gyula, Gyulavári,
Vésztő stb.). Békés megyének ez volt az első Rieger
orgonája. A szerződés 1912 év elején elkészült egy 25
változatú két manuálos-pedálos légnyomatú orgona
elkészítésére 12.500 korona értékben, 1618 síppal.
Rieger Ottó 1913. február 5-én érkezett Sarkadra,
hogy megbeszéljék, az orgona melyik karzatra épüljön. A
mester kérte, hogy a kiválasztott karzatot oszlopokkal
erősítsék meg, és az orgonaszekrénynek alkalmas teret
helyi asztalosokkal alakítsák ki. Nagyszalontáról hívtak
statikus mestert, aki felmérte a karzatok teherbírását.
Ekkoriban kezdtek repedezni a templom oldalfalai, ezért a
statikus javaslata a következő volt: az orgona a torony
felőli karzatra épüljön meg, a templom oldalfalait pedig
össze kell húzatni keresztben vas áthidalókkal (ezt ma is
látható) a további mozgás végett. E javaslatra az
orgonakarzat padjait középen elbontották a mester által
kért méretre, és hátulra egy deszkákból készült álfalat
emeltek a toronytörzs eltakarására. Az eredetileg cseréppel
borított tetőt is lebontották, mert az alap nem bírta az erre
nehezedő súlyt, helyette lemeztető lett.
Az orgona vasúton érkezett meg 1913. március
első hetében 4 vagonban. A hangszert a helyszínen
állították fel. Az átadásra 1913. október 20-án ünnepélyes
keretek között került sor.

2017. november

Belvárosi Harangszó

Alig pár évesen 1918-ban a hadügyminisztérium a
homlokzati sípokat rekvirálta háborús célokra
(ólomgolyót és ágyúkat öntöttek belőle). Két évvel később
egy katona megrongálta az egyik manuálklaviatúrát is.
1926-ban Kis István békési orgonaépítő pótolta az addig
foghíjasan álló homlokzatot és a megrongált
billentyűzetet. Az 1950-es években árammal működő
ventilátorral váltották fel a lábbal működő, két embert
igénylő fújtatást. Kisebb-nagyobb karbantartások után
2015 júniusában megtörtént a teljes fúvómű újra
bőrözése, míg 2016 augusztusában új orgonamotort
kapott az orgona, melynek köszönhetően az addigi
nyomáshiány megoldódott.
Ez az orgona Békés megye egyik legnagyobb
hangszere, Magyarország romantikus orgonáinak
legjelentősebb opusai között, mely szinte teljesen eredeti
állapotában maradt fenn. Több orgonaművész is nagyon
elismerően nyilatkozik e hangszerről.
A parókia építésének körülményeiről kevés
tudható, annyi azonban bizonyos, hogy egyes részei, már
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején is
álltak. 1849 augusztusában az épület honvédszállás volt, és
több bajtársukkal együtt itt szállt meg Aulich Lajos és Kiss
Ernő honvéd tábornokok, későbbi aradi vértanúk. A
Magyar Szent Koronát is őrizték a parókia falai között 1849.
augusztus 18−19-ére virradó éjjelen. Az épületet több
ízben átalakították és felújították, legutóbb 2013 és 2015
között.
A Sarkad-Belvárosi Református Egyházközséghez
tartozik az Újszalontai Református Leányegyházközség.
Újszalonta a Sarkadi Járás legkisebb községe,
zsáktelepülés. Története elválaszthatatlan a Trianoni
békediktátumtól, hiszen 1920-ig Nagyszalontához
tartozott. A település 1923-tól önálló, de ezt
megszüntették, és Kötegyánhoz csatolták. Önállóságát
1990-ben nyerte vissza a mintegy 100 lakosú település.
Újszalontának
sohasem
volt
temploma.
Istentiszteleteket ünnepnapokon a könyvtárban tartottak.
A rendszerváltás után a Sarkad-Belvárosi Református
Egyházközség elöljárói valamint Újszalonta község
polgármestere és a képviselő-testület tagjai körében
vetődött fel a templom építésének gondolata, melyet a
lakosság nagy örömmel fogadott és támogatott.
1993 szeptemberében történt
meg az
alapkőletétel, majd az anyagi helyzethez igazodva
folytatódott az építkezés. A segédmunkákat Újszalonta
lakossága és a Sarkadi Rendőrkapitányság munkatársai
végezték. A villanyszerelési munkát szintén társadalmi
munkában végezték el a szakemberek. Az építkezésben
résztvevők
vendéglátásáról
a
helyi
asszonyok
gondoskodtak. A Lábatlani Cementgyár ajánlotta fel a
cementet és a meszet. A környező települések is
támogatták a templom építését szállítójárművekkel és
erőgépekkel. A felszentelési ünnepi istentiszteletet 2000.
november 4-én tartották.
A Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség
2003-ban kezdte meg diakóniai szolgálatát az idősek klubja
keretében. Az igényeket folyamatosan figyelemmel kísérve
bővült tovább az ellátandók köre és a szolgáltatások
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palettája: 2007-től támogató szolgálat, 2008-tól házi
segítségnyújtás és 2010-től szociális étkeztetés. 2012
januárjától e szolgáltatások kibővített intézményi keretek
között folytatódtak, s létrejött a Református Szociális
Gondozási Központ, melynek ellátási területe a sarkadi és a
szeghalmi járás. Az intézmény célja: a szociális
alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújtani a
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában,
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból
vagy más okból származó problémáik megoldásában.
A gyülekezet Nyugdíjasháza szintén 2003 óta
működik. 26 összkomfortos apartman várja az önálló
életvitelre képes egyedülálló vagy házaspár lakóit. A
lakásokat saját lakóingatlannal vagy önkormányzati
bérlakással nem rendelkező nyugdíjasok igényelhetik, akik
a belépési díj megfizetése után, havonta hozzájárulnak a
ház fenntartásához. A Nyugdíjasház Sarkad központjában,
a
Belvárosi
Református
Templom
közvetlen
szomszédságában, nyugodt, parkosított környezetben
helyezkedik el. A bentlakók komfort- és biztonságérzetét
nappal épületgondnok, éjjel jelzőrendszeres nővérhívó
szolgálja. A bentlakók igénybe vehetik a gyülekezet
fenntartásában működő szociális alapszolgáltatásokat.
Az egyházközség élete 2013-ban új fordulatot
vett. Az új lelkészházaspár célja a felelőtlenül elherdált
bizalom helyreállítása. A presbitériummal, illetve a
gyülekezeti és intézményi munkatársakkal karöltve azon
dolgoznak, hogy felmutassák: a becsületes és hűséges
szolgálatnak értelme és eredménye van. Az ember
legtöbbször látványos eredményeket szeret elérni, mely
kivívja egy nagyobb közösség elismerését, de a valós
eredmények kevésbé látványosak, sokkal inkább
elengedhetetlenül szükségesek a mindennapi életfeltételek
megteremtéséhez és szilárd biztosításához. Szolgálatuk
meghatározó jelmondata: Deus semper maior! Isten nagysága
és szeretete tükröződik vissza a számos gyülekezeti és
intézményi közösségi alkalmakon: (gyermek- és ifjúsági
táborok, közös kirándulások, templomi koncertek,
önkéntes szolgálatok, csoportos beszélgetések és
bibliaórák, Belvárosi Esték kulturális rendezvény-sorozat,
közös névnapok, hagyományőrző rendezvények, irodalmi
napok, nőnap, anyák napja, Teremtés hete, idősek
világnapja, karácsonyi ünnepség stb.). Ennek a
közösségnek küldetése van a város lakói felé: lehet
másként élni az életet. Nem egyedül, kiábrándultságban,
hanem a reménység Istenének közelségében, aki újra és
újra kijelenti magát mindannyiunk számára.
Jelenlegi szolgálattevők:
Presbiterek: Dr. Taybani Jamal gondnok, Győri Zoltánné,
Képíró Jánosné, Papp János jegyző, Péntek István, Sajti
Sándorné, Szabóné Borsós Mária, Zanócz István.
Pótpresbiter: Dr. Kesztyűs Attila, Péntek Gergely
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Lelkipásztorok

Veress Ferenc (1795−1849): 1823-tól sarkadi
református lelkipásztor. Művelt és hazaszerető ember,
aki 300 önkéntes mellett a saját két fiát, Sándort és
Ferencet (a szabadságharc bukása után emigrációba
kényszerültek, majd Romániában telepedtek le) is
Kossuth seregébe küldte. A világosi fegyverletétel
hírére, 1849. augusztus 19-én önként vetett véget
életének. A sarkadi Körösháti temetőben nyugszik.
Kiváló teológus és szónok volt. Thüringiában és
Jénában orvosi diplomát is szerzett.
Ostváth Imre (1808−1892): Veress Ferenc
lelkészutóda, aki 42 évig szolgált Sarkadon, melyből
18 évig az egyházmegye espereseként is
tevékenykedett.
Balogh Ambrus: 1893 és 1931 között Sarkad
református lekésze. Nevéhez fűződik a harangok
öntetése.
Leel-Őssy Árpád (1896−1960): édesapja Kismarján
volt református lelkész, ahol maga is szolgált, miután
elvégezte a teológiát Debrecenben. Tanulmányait
félbeszakította az első világháború. 39 teológus önként
lemondott a hadmentességről, és az itáliai frontra
vezényelték őket. Köztük volt Leel-Őssy Árpád is, aki
részt vett a véres doberdói küzdelmekben, ahol 11 társa,
köztük testvére, István hősi halált halt, maga pedig
súlyosan megsebesült. A háború után érdemei
elismeréseképp vitézi éremmel, majd a vitézi rend
tagságával tüntette ki Horthy Miklós kormányzó.
1932-ben
került
Sarkadra.
Lelkipásztori
tekintélyét nem csak a családi múlt, hanem fáradhatatlan
aktivitása, munkabírása, segítőkész és szeretetteljes
személyisége adta. 1938-ban országgyűlési képviselőnek
választották. 1945. február elején internálótáborba
szállították Debrecenbe, majd onnan a gyulai börtönbe
vitték. Megszégyenítették és hamisan megvádolták. A
Népbíróság azonban minden vád alól felmentette. Számos
mentő tanú állt ki mellette, köztük Tildy Zoltán
köztársasági elnök is. Az átélt kínzások és megaláztatások
megbetegítették, de 1953-ig, nyugdíjba vonulásáig
hűségesen végezte lelkipásztori feladatait.
Dr.
Sarkadi
Nagy
Pál
(1917−2000):
Szabolcsveresmarton született. Teológiai tanulmányai
után
szolgált
Kölkeden,
szülőfalujában
és
Püspökladányban is. 1953 és 1967 között sarkadi
lelkipásztor. Gondosan kimunkált igehirdetéseit a mai
napig szeretettel emlegetik a gyülekezet tagjai.
1967 őszétől a budapesti teológia újszövetségi
tanszékének vezetője, továbbá a kar dékánja: 1973−74ben és 1978−79-ben. 1980-ban vonult nyugdíjba. A
Bázelben Barth Károlyt és Oscar Cullmannt egykoron
hallgató professzor kérügmatikus magyarázója volt az
Újszövetségnek A Jubileumi Kommentárban ő írta a
Filippi levél kommentárját. Tanítványai, valamint a Kálvin
Kiadó is jelentettek meg tőle írásokat: A Miatyánk (1984);
A szeretet himnusza (1987); Az élet kenyere (1988); A
hitet megtartottam (1991); Hittem, azért szóltam (1993);
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A nagy apostol: Pál tanítása minden napra (1993); A
tanítványok (1994).
Dr. Molnár Mihály a szilágy megyei Égerháton
született. Teológiai tanulmányait Debrecenben végezte, és
1955-ben ugyanitt szentelték református lelkipásztorrá.
Szolgálati helyei: Kocsord, Sarkad és Kötegyán
(1953−1967), innen hívták meg a belvárosi egyházközség
lelkipásztorának. Sarkadon 1982-ig szolgált, amikor is a
Debrecen-Homokkerti Gyülekezet választotta meg
lelkészének, ahol nyugdíjba vonulásáig, 1992-ig szolgált.
Sarkadi lelkipásztorsága idején egy évet (1968/69)
külföldi tanulmányúton töltött Marburg városában. 1976ban védte meg doktori értekezését. Teológiai ismereteit
gyümölcsöztette és átadta hallgatóinak a levelező tagozat
igazgatójaként és a diakóniai intézet előadójaként, továbbá
kiterjedt irodalmi tevékenységet és közéleti munkát
folyatatott.
Thamó Béla (1929−2003): Kállósemjénben
született, ahol 30 évig (1952−82) református lelkész volt,
miután elvégezte a debreceni teológiai akadémiát. 1982 és
1991 között a sarkad-belvárosi gyülekezet lelkipásztora.
Hatalmas magánkönyvtárral rendelkezett. Egyszerre
művelte a teológiát, a tudományt és az irodalmat. Németh
László íróval levelezett is, aki elismeréssel nyilatkozott a
prózai népnevelő írásairól.
Kalmár János (1954−): teológiai tanulmányait
Debrecenben végezte, ahol az első három év eredményes
lezárása után, a kor lehetőségeinek megfelelően exmisszus
hallgatóként segédlelkészi kirendelést kapott a biharugrai
gyülekezetbe (1980−91), mely később megválasztotta
lelkipásztorának. Átválasztással (1991) került a belvárosi
gyülekezet élére 2012-ig.
Koncz Zsolt (1978−): Fehérgyarmaton született. A
Debreceni Református Hittudományi Egyetemen szerzett
teológus-lelkész diplomát. Egyetemi évei alatt egy évet
(2002/03) töltött a lipcsei teológiai fakultáson.
Segédlelkészi (Mezőberény) éve után, 2004 decemberében
szentelték lelkipásztorrá Debrecenben. Szolgálati helyei:
Tiszaszalka, Vámosatya és Gégény. 2013 őszén hívta meg
lelkipásztorának a sarkad-belvárosi gyülekezet.
Koncz-Vágási Katalin (1982−): Békéscsabán
született. A Debreceni Református Hittudományi
Egyetemen szerzett teológus-lelkész (2007), majd
vallástanári (2009) diplomát. Egyetemi évei alatt
ösztöndíjas tanulmányokat folytatott a németországi
münsteri (2003/04) és a halle-wittenbergi, később pedig a
zürichi (2010) teológiai fakultáson. Segédlelkészi
(Kisvárda) éve után, 2007 októberében szentelték
lelkipásztorrá Debrecenben. Szolgálati helyei: Vámosatya
és Beszterec. 2012-ben abszolutóriumot szerzett a
Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori
Iskolájában. 2013 őszén férjével, Koncz Zsolttal érkezett
Sarkadra, ahol a belvárosi gyülekezet beosztott
lelkipásztora lett.

„Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk
szabadító Istenünk.”
(Zsoltárok 68,20)
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Templomba hív a harang!
„Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt,
és így szólt hozzájuk: Menjünk át a tó túlsó partjára! És
elindultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott
le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy nagy veszélyben
voltak. Odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: Mester,
Mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre és a
hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Ekkor ezt
kérdezte tőlük: Hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és
csodálkozva mondogatták egymásnak: Hát ki ez, hogy a szeleknek
és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?”
(Lukács 8,22−25)
Kedves Testvéreim!
A tenger ismerős, a hajósok tapasztaltak. Számtalanszor
kihajóztak már. Tudták a szeleket, ismerték a viharokat,
már nem nyújthatott nekik semmi újat a víz, melyen most
is haladtak. De akkor jön a vihar, a tenger háborgása: a
kétségek, a bizonytalanság, szélvész, és a hajósok nem
tudják, mit tegyenek...
Az élet ismerős. Az ember, ahogy növekszik,
ahogy öregszik egyre jobban megismeri a világot, egyre
többet tapasztal, egyre jobban megedződik, jobban viseli a
nehézségeket, a kudarcokat, mert sok vihart élt át, élt túl.
Tapasztalt hajósai leszünk életünknek, de hirtelen, szinte a
semmiből jön egy olyan vihar, melyre nem tudunk
felkészülni. Jön egy olyan nem várt esemény, hogy
megijedünk és kétségbe esünk. Jön egy tragédia és
megbénulunk. Minden, amiben hittünk, bíztunk a
darabjaira törik. Elvész a túlsó part, de az is, ahonnan
elindultunk. Forog velünk a világ, és mi tehetetlenül
állunk...
A tanítványok hiába ismerték a tavat, mint a
tenyerüket, hiába tudták, mit kell egy ilyen helyzetben
tenni, most mégsem tudnak cselekedni, pedig kellene.
Nagyon. Sürgősen. Próbálkoztak ugyan mindennel,
amivel csak tudtak, de ebben a viharban a tudásuk, a
tapasztalatuk nem segített, csak még épp életben
maradtak..., egy darabig. Mindeközben talán felidéződött
bennük, hogy milyen jó is volt néhány órával azelőtt,
amikor hallgatták Jézus tanítását, amikor érezték:
erősödhettek hitükben. De most mindez veszni látszik. A
próba alatt darabjaira tört a hitük. Marad a kétségbeesés, a
kiáltozás, a kötelek rángatása, a körömszakadtig
megfeszített erő, de mindhiába.
Testvéreim! Ilyen a vihar, és ilyen hatalma van az
életünkön. Mi is éltünk át már viharokat, tapasztaltuk a
szelek erejét, a bizonytalanság gyötrő érzését. Lehet, hogy
nem valóságosan, de a lelkünkben minden bizonnyal. Itt
még gyakrabban lehetnek viharok, mint a külső
életünkben. Itt mi is úgy járhatunk, mint a tanítványok:
bizonytalanok vagyunk, mert az egyszerűnek és biztosnak
vélt cél, hit könnyen elillant.
E történet legmegdöbbentőbb vonása, hogy a
vihar közepén, a hajóban ott fekszik Jézus, és alszik. Ez az
alvó Jézus-alak magával ragadó, és kérdésekre sarkalló
látvány. Miért alszik, amikor tanítványi oly nagyon
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küszködnek. Miért alszik, mikor oly nyilvánvaló, hogy
tanítványainak szükségük van rá. Azért alszik a hajóban
Jézus, mert tökéletes nyugalma, békessége van. És azért
nem kelt fel azonnal segíteni, mert tanítványai nem kértek
az Ő segítségéből. Maguk küszködtek, és próbálták
megoldani a dolgokat, és csak végső kétségbeesésükben
keltik fel csak a Mestert.
Mi is épp így cselekszünk sokszor, talán
legtöbbször. Egyedül küszködünk, és csak a végső
esetben, az utolsó pillanatban esünk térdre, és kiáltunk
Istenhez. Az evangélium csodálatosan ragadja meg a
kétségbeesést egyetlen szóban: „Elveszünk.” Lukács
kedvelt szava ez, ő igazán ezt értette meg Jézus
váltságművéből: Isten elküldte fiát, hogy az elveszetteket
megtalálja, és megmentse. Csodálatos felismerése ez
mindnyájunk, gyakran „hajótörött” életében. Mi is
elveszettek vagyunk, voltunk, és mi is így kiáltottunk,
talán épp egy nagy vihar kellős közepén. Kiáltsunk bátran
Jézushoz, hívjuk segítségül az Ő nevét, mert igazán és
tökéletesen senki más nem tud a szívünkbe békét adni,
csak Ő.
Jézus felkel, és egyetlen szavával elállítja a szelet.
Elég neki egyetlen szó, és máris szűnik a vihar, visszaáll a
rend, csend és béke lesz körülöttünk, és bennünk. Ilyen
az, ha Jézus felkel az életünkben, és rendet tesz, békére
sarkall minket. Lehet, vihar kell ehhez, de milyen jó a
vihar utáni csend. Mindennél megnyugtatóbb,
megerősítőbb. Csak ebben a csendességben lehet igazán
Isten szavára figyelni, és lehet visszanyerni a bizalmat, az
elveszett reményt, és újra meglátni a célt, és azt is, amit
már magunk mögött hagytunk. Jézus ekkor parancsolt.
Nem elég a szép, halk szó. A bizonytalanságot csak Jézus
parancsa tudja eloszlatni, a békét a szívünkbe csak Jézus
határozott szava tudja megteremteni.
Ám ebben a lecsillapodásban, ebben a csendben
mindig ott lüktet az a kérdés, amit ott és akkor Jézus is
feltett tanítványainak, és hányszor tette már fel a mi
életünkben is: „Hol van a ti hitetek?” Elrejtve mélyen a
lelkünkben? Ez a hit vajon kiállja a viharokat, vagy elbukik
az első próbatétel alatt? Olyan gyarlók vagyunk, mint a
tanítványok, hisz ők sem értették meg elsőre Jézust. Sőt!
Még ezek után sem értik. Ők is csak azt kérdik: Ki ez?
Életünk dolgait nézve mi sem tudunk másként kérdezni:
Ki ez a Jézus? Ki ez, aki életünket ilyen szépen irányítja,
aki egyetlen szavával képes bennünk is rendet rakni, és
békét teremteni? Ki ez, aki az ég és föld uraként hajlandó
befeküdni a mi hajónkba, akihez lehet kiáltani a
legnagyobb veszedelmek között, és aki tökéletes csendet
tud teremteni életünkben? Ha van hitünk, akkor tudjuk a
választ, nem is kell keresni emlékeink között, vagy
könyvekben, de ekkor a hitünket sem kell már keresni,
hiszen hitünk Belőle él.
„Testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban,
nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus
Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden
bűnömért tökéletesen eleget tett, s engem az ördögnek minden
hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei
Atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt
inkább minden az én üdvösségemre kell hogy szolgáljon.” (HK 1.)
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A keresztyén ember, így mi is többféleképp tehet
bizonyságot hitéről. Vannak olyan helyzetek, amikor
azzal, hogy másképpen cselekszünk, mint a környezetünk,
amikor nyugodtak tudunk maradni, amikor békét tudunk
teremteni magunk körül a békétlen és nyugtalan
helyzetekben is. Másképpen élünk, szólunk és
cselekszünk, mert tudjuk, mert már felismertük, hogy
bármi is történjen, Istennek terve van velünk, s ezt a
tervet Ő meg is valósítja. Martin Buber szerint: „Isten nem
azt mondja: - Az az út hozzám vezet, ez pedig nem, hanem: Bármit teszel is, hozzám vezető úttá válhat, ha úgy teszed, hogy
hozzám vezessen.”
Ilyen békére, belső nyugalomra hív bennünket
Jézus, és ez semmi másból nem fakadhat, mint abból a
hitből, hogy biztosak vagyunk abban: Isten nem hagy
bennünket cserben, szüntelen értünk munkálkodik, hogy
békességben, csendességben élhessük a mindennapjainkat,
még akkor is, ha kívül tombol a vihar, és üvöltenek a
szelek...
„Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend –
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent –
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép –
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárbament,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.”
(Reményik Sándor: Béke)
Ámen.
Koncz Zsolt lp.
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Az Úr szeretete és dicsősége
Mindenki mást lát bele ebbe a képbe, mivel nem vagyunk
egyformák. Mindannyian a saját nézőpontunkból nézünk
ugyanarra a dologra. Próbáljuk ugyan a valóságot
megragadni, de a szubjektivitásunk nagyon erős. Az
alapvető probléma az, hogy valójában a fény, mint olyan
csak a szemünk számára létező valóság. Igazából
hullámokból áll, és a Nap egy olyan csillag, amely bár
sugárzik, de sugarai nem érzékelhetők csak az emberi
szem számára.
Isten dicsőségét, illetve Isten szeretetét sem
tudjuk egyetlen képben megragadni. Már csak azért sem,
mert például Isten szeretete a Bibliában, annak mindkét
szövetségében inkább cselekvés, mintsem arról való
beszéd, vagy képek megfogalmazása. Isten a cselekvő
szeretet. Másrészt az Ő dicsősége olyan titok, melyet nem
lehet csak szavakkal definiálni.
1. Ez a világ egészen másképp gondolkodik Isten
dicsőségéről és szeretetéről, meg általában arról az
Istenről, mint mi, akik egy védett közösségben, a
gyülekezetben, vagy épp egy ilyen keresztyén
konferencián vagyunk együtt. Olyanok vannak jelen, akik
hitben járnak, hitüket gyakorolják, és vallásos embereknek
mondjuk magunkat. Jóllehet ezek a fogalmak is más-más
kategóriái a keresztyénség nagy egészének, mégis itt
ugyanúgy igyekszünk gondolkodni Istenről, ugyanazokat a
fogalmakat ugyanúgy használjuk és értjük.
Mi a helyzet azonban akkor, amikor nem egy
ilyen környezetben vagyunk. Mit tudunk mondani
azoknak az embereknek, akik nem tudnak az Isten
szeretetéről és dicsőségéről, vagy egészen mást értenek
meg abból? Mit tudunk mondani azoknak, akik nagy
nyomorúságban vannak, vagy akik épp a saját
dicsőségükben fürödnek, és úgy gondolják, nincs
szükségük az Istenre.
„Hogyan dicsérje az ember Auschwitz után azt az Istent,
aki oly nagyszerűen kormányoz mindent, nem tudom” - mondta
Dorothee Sölle a 20. század egyik kiemelkedő női teológusa.
A kérdésfelvetés jogos. Csak úgy kerülhetünk közelebb
Isten megértéséhez, és a reális képhez, amit róla alkotunk,
ha beszélünk azokról a dolgokról vele kapcsolatban,
amelyek az emberek többségét is érdekli. Nem lehet csak
a „Jóistenről” beszélni akkor, amikor tudunk
gázkamrákról, Gulágról és más haláltáborok borzalmairól,
szőnyegbombázásokról, rakétatámadásokról, késelésekről,
vagy gépjárművel a tömeg közé hajtásról... A szerető
Istent úgy nem találhatjuk meg, ha szemet hunyunk a
világ rettenetes borzalmai fölött, és nem foglalkozunk
azokkal.
Ám ha csak a borzalmakról beszélünk, akkor sem
kerülünk közelebb az igazsághoz, mivel nem voltak
különbek a Bibliából is ismert asszír vagy babiloni
támadások, vagy a rómaiak hódításai, vagy a középkor
véres háborúi. Abban a korban, amikor Jézus is élt,
emberek tömegeit feszítették keresztre, vagy kínozták
halálra.
Hol van Isten szeretete és dicsősége ebben a
világban? Helyreállítható-e az Ő renoméját az emberek
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előtt? Szükséges ez? Martin Buber szerint: „Hogyan lehetséges
még Istennel élni egy olyan korban, amelyben létezik Auschwitz?
Az irtózat túlságosan szörnyűvé, az elrejtettség túlságosan méllyé
vált. Hinni lehet még abban az Istenben, aki megengedte, ami
történt, de lehet-e még beszélni róla? Meg lehet-e szólítani még őt?
Van-e bátorságunk azt ajánlani Auschwitz túlélőinek, a
gázkamrák Jóbjainak: Kiáltsatok hozzá, mert ő jóságos, örökké
tart az ő kegyelme? De hogyan is áll a dolog magával Jóbbal? Ő
nem csupán vádaskodik, hanem Istent vádolja azzal, hogy elvette
az ő jogát, vagyis azzal, hogy az egész föld bírája jogtalanul
cselekszik. Választ kap az Istentől, de Isten felelete egyáltalán nem
válaszolja meg a vádját, még csak nem is érinti; az igazi válasz
egyedül abban áll, hogy Isten megjelenik Jóbnak; egyedül abban,
hogy a távolság közelséggé változik, hogy Jób szeme látja őt, hogy
újból felismeri. Semmi nem tisztázódott, semmi sem egyenlítődött ki,
a jogtalanság nem vált joggá, a kegyelem nem vált szelídséggé.
Semmi nem történt, mint hogy az ember ismét hallja Isten
szólítását.”
Jóbnak tehát elég volt, hogy Isten megjelent, és
megmutatta dicsőségét. Az eredeti héber szövegben az Úr
dicsősége szófordulatnál ezt olvassuk: „kábód Jahve”. A
kábód szó jelentése: súlyosnak, nehéznek lenni.
Hasonlóan ahhoz, amikor azt mondjuk, valaki valamilyen
súllyal bír egy adott helyen, vagyis tekintélye van. Isten
dicsősége ott jelenik meg, ahol Ő súllyal bír. Isten
dicsőségét azonban nem lehet egyetlen adott helyre
korlátozni. Bár voltak olyan gondolatok Izráel hitéletében,
amelyek arra irányultak, hogy Isten dicsősége pl. a
Templom területére korlátozódik, de a próféták, az Isten
által küldött emberek mindig azt hangsúlyozták, hogy
Isten dicsőségét az „egek egei sem fogadhatják be”.
Isten dicsőségének, vagyis az Ő jelentőségének,
súlyának nincs határa. Ő a mindenható, a mindenek felett
álló, az örök létező. Ez dicsőségének lényege. S
természetesen ezt az ember nem érzékelheti szemtől
szemben. Izráel legnagyobb élménye Isten dicsőségének
kiáradásával kapcsolatban az, amikor megjelenik a Sínaihegyen, és természeti jelenségek kíséretében köt
szövetséget népével. Nem a jelenség a fontos, hanem az,
aki e mögött észlelhető, bár fizikailag nem tapasztalható.
Mózes, aki különösen kedves embere volt Istennek, még
ő sem láthatta ezt a dicsőséget, bár egyszer ő maga kérte
ezt Istentől. Az Úr azt a kompromisszumos javaslatot
tette, hogy elbújhat Mózes a szikla hasadékába, és Ő
elvonul előtte dicsőségével, de ezt Mózes nem láthatja,
csak hátulról. Mózesen is érzékelhetővé vált valami ebből
a dicsőségből, hiszen amikor lejött a hegyről, akkor el
kellett takarni az arcát, mivel azon ragyogott Isten
dicsősége, annak fénye.
2. Isten dicsőségét tehát valami nagy fényességgel
tudja az ember a maga számára megfogalmazni, de
igazából nem ebben áll jelentősége, és ezt maga Isten is
érzékelteti. Isten dicsősége ugyanis manifesztálódik
egyetlen emberben, a Messiásban. Róla beszélnek a
próféták, különösen is hangsúlyos ez Ézsaiásnál. Ezt a
gondolatot folytatja tovább és teljesíti ki az Újszövetség,
amikor
Jézus
Krisztusban
Isten
dicsőségének
megjelenéséről beszél. Nemcsak az evangéliumok jegyzik
fel ezt róla, hanem maga Jézus is bizonyságot tesz arról,
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hogy az Emberfia az Atya dicsőségében jelenik meg. Épp
ezért akarják megkövezni, és később is ez az igazi vád
ellene. Isten dicsőségéről ugyanis egészen másképp
gondolkodott a zsidó ember, és gondolkodunk egyébként
mi is. Isten dicsőségére mi úgy tekintünk, ahogyan Jézus
kortársai. Jól példázza ezt a következő történet is:
- Szeretném meglátni Istenedet - mondta Trajanus császár egy
rabbinak.
- Halandó ember szeme nem láthatja meg Őt - válaszolta amaz.
De a válasz a császárt nem elégítette ki.
- Akkor hát vedd szemügyre egyik követét! - javasolta a rabbi -.
Nézz az égre és szemléld a Napot!
- Még mit nem! - szólt a császár, - hiszen ha belenézek, elvakít.
- Uram, gondold csak meg: ha nem bírod elviselni Isten egyik
teremtményének dicsőségét, vajon képes lennél-e közvetlenül
szemlélni a Teremtő dicsőségét?
Jézusban azonban valami egészen különös dolog
történt az Úr dicsőségével: a földre érkezett, az emberek
közé és természetes módon láthatóvá vált. Ez egyszerűen
földolgozhatatlan volt az akkori kor embere számára,
mint ahogy ma is felfoghatatlan. A Jn 1,14 a testté lett Ige
dicsőségéről beszél. Ennek a kijelentésnek az ad igazán
nagy súlyt, hogy János ezzel az egész evangélium
alaphangját adja meg: a földön, testben élő Jézusban,
annak életében, tetteiben, sőt szenvedésében és halálában
látta meg Isten dicsőségét. A gnosztikussá váló világban
ennek a kijelentésnek hatalmas mondanivalója volt. A
Zsid 1,3 pedig azt vallja, hogy Jézus Isten dicsőségének a
kisugárzása - rokon ez János gondolatával, ugyanis azt
fejezi ki, hogy Jézusban a felséges és szent Isten a
testtélétel valóságában volt jelen. A kisugárzás ugyanis
nem a fényjelenségre utal csupán, hanem emanáció: Isten
lényének Jézus Krisztusban való megjelenése.
Isten, és az ő dicsősége, akit az egek egei sem
fogadhatnak be, mégis köztünk járt, itt a földön. Emberi
testben, emberi érzésekkel, emberi beszéddel, emberi
gondolatokat közölve. Mégis egészen más volt Ő, mint
kora embere, s ennek látható, tapasztalható jelei voltak. A
gyógyítások, a halottak feltámasztása, amikor ráparancsolt
a tengerre, amikor hatalommal beszélt, amikor lénye
magával ragadta az embereket.
Isten dicsősége ott világított a legjobban, és ott
volt legmarkánsabban jelen, amikor Jézust keresztre
feszítették. „Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége
fölötte van az egeknek. Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz,
aki a magasban lakik, és a mélybe néz, az égre is, a földre is?”
(Zsolt 113,4−6). Ebben van Isten minden más istentől
való különbsége, és dicsőségének közelsége: Ő, a
mindenség Ura és királya lehajol, és segít teremtményein,
mert szeret minket. Abban van nagysága, hogy tud kicsivé
lenni. Ő számunkra a legszentebb, mert vállalta értünk a
gyalázatot is. Isten minket annyira szeret, hogy mellé áll a
nyomorultaknak, a senkiknek, és felemeli azokat, akik
önmaguktól képtelenek erre. Szeretetében jelenik meg
dicsősége, és íme, itt fonódik össze a két fogalom, mely a
címben szerepel. Szeretet és dicsőség Istennél
elválaszthatatlanok.
Ez a szeretet indítja Istent arra, hogy egyfelől
megmutassa dicsőségét az embernek Krisztusban,
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másrészt Pál apostol bizonyságtele szerint ezt a dicsőséget
meg is akarja osztani velünk. Ám erre még várnunk kell,
még most tükör által és homályosan látunk, de majd
egykor színről színre, s akkor teljesen és maradéktalanul
részesei leszünk Isten dicsőségének. Ám az Isten
dicsősége már most kiárad erre a világra, ahogyan Kálvin
János megfogalmazta, és tulajdonképpen teológiai
látásának középpontjába helyezte: az emberi élet igazi
célja az Isten dicsőségének szolgálata. „Isten minket azért
teremtett és helyezett ebbe a világba, hogy bennünk megdicsőíttessék.
És bizonyára méltó dolog, hogy életünket, amelynek Isten a
kezdete, az ő dicsőségére fordítsuk.” (Kálvin A genfi egyház kátéja)
Kálvin azt vallotta, hogy Isten az egész világot
azért teremtette, hogy Őt dicsőítse, de ezt nem azért tette,
hogy a világ igazolja Istent, vagy hogy önnön
dicsőségében fürödjön, mert erre nincs szüksége, hanem
azért, hogy teljessé legyen a világ. Mindaz, amit Isten
alkotott, úgy lesz teljessé, ha az Ő dicsőségét zengi.
Kálvin jelmondata és élete egésze is ezt hirdette: Egyedül
Istené a dicsőség! Legyen ez ne csak szlogen, hanem életstílus
a számunkra. Mindent Isten dicsőségére tenni. A
legszebb, legboldogítóbb, legteljesebb keresztyén
életprogram. Ahogy Iréneusz, a nagy egyházatya mondta:
„Isten dicsősége a teljes életet élő ember”. A teljes élet pedig a
Jézus Krisztussal való élet. Isten dicsőségét mi
képviseljük, vagy rontjuk el ebben a világban. Minél
jobban élünk Isten dicsőségére, és minél szeretőbb
szívűekké válunk, annál jobban fénylik Isten dicsősége és
lesz teljesebbé Isten szeretete. Tegyünk így!
(Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai Lexikon
I−II.; Jörg Zink: Istennel élni; Kálvin Kiadó, 2002; Interjú Dr.
Fekete Károllyal a Tiszántúli Református Egyházkerület
püspökével. Dicsőség, amely nem nyom agyon 2017. december 21.
Koncz Zsolt lp.
Berekfürdői Csendeshét 2018
Gyülekezetünkből ismételten hárman indultunk útnak a
hagyományos őszi lélekfrissítő és hitmélyítő berekfürdői
csendeshétre. Ismerősökként érkeztünk és olyan barátokat
köszönthettünk, akikkel tavaly ismerkedhettünk össze.
Az idei év vezérfonalát az Istennel való megbékélés,
illetve annak gyakorlati következménye: az Istennel
megbékélt ember témája adta. A reggeli és esti áhítatok ezen
tematika mentén lettek megtartva, míg az előadások olyan
teológiai alapelvek szerint járták körül a témát, mint az Úr
kijelenti magát - Az Úr megismerése; Az Úr egysége és háromsága
- Az Úr a teremtő; Az Úr szentsége - Az Úr haragja; Az Úr
szeretete és dicsősége. A záró előadást gyülekezetünk
lelkipásztora tartotta, s ennek szerkesztett változatát
olvashatták fentebb, hogy ezáltal is kedvet kapjanak
Berekfürdőre jönni, mely fogalommá vált már a mi
számunkra is.
Elekné Szabó Erzsébet, Juhász Lajosné, Debreczeni Mária
„Az Úr szeretete nagy és irgalmas. Szívemnek és lelkemnek ez ad
nyugalmat. Egyedül Tetőled való ez, Uram. Áldd meg ezt a
közösséget, az előadókat, az igehirdetőket és bennünket is. Végy
mindnyájunkat szárnyad alá, legyünk határainkon belül, vagy
azokon kívül. Irgalmazz nekünk, Uram.” Ámen (Irénke heti
imája)
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Füle Lajos: Futás
Fut a gyermek a labda után
leszegett fejjel, tűzpírosan,
se lát, se hall, csak egyre rohan.
Guruló labda lett a világ,
szüntelen űzi, hajtja a vágy,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió anyai kétségen át,
gyönyörűszépen
s balga-bután
fut a gyermek a labda után…
Fut az ember az élet után…
Leszegett fejjel gyötri magát
kincseit egyszer csakhogy elérje,
kergeti álma, hajtja a vére.
Kenyér gurul a lába előtt,
vagyon gurul a vágya előtt,
hírnév, dicsőség álma előtt.
Rohan utánuk éveken át,
a fogyó úton, életen át,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió isteni bánaton át,
gyönyörűszépen
s balga-bután
fut az ember az élet után…
Fut az ISTEN az ember után,
mert mindent lát és szánja nagyon,
guruló szívét csakhogy elérje,
hogy fut utána, hull bele vére!
Ott fut az utcán,
ott fut a téren,
egész világon,
sok ezer éven,
sok mérhetetlen,
megérthetetlen,
keresztre írott szenvedésen át,
hulló Igével,
kiontott vérrel,
viszonzatlan,
mély szerelmével
fut az ISTEN az ember után…
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Egy régi beszélgetés dr. Leel-Őssy Lóránt
elme- és ideggyógyásszal
Gyülekezetünk egykori lelkészének fia épp 10 éve ment el a minden
élők útján, 81 éves korában. Élete és sikereinek java része
Esztergomhoz kötötte, mely városnak szintén díszpolgára,
akárcsak Sarkadnak. Gyermek- és ifjúsági évei azonban a sarkadi
parókiához kötődnek.
Városunk
önkormányzata és
egyházközségünk, hogy emléke előtt tisztelegjen emlék-táblát
helyezett el a parókia falán, az édesapjáéhoz hasonlóan. Ismerjük
meg a híres professzor életét röviden, saját szavai tolmácsolásában.
– a szerk. –
-1980-ban hallottam rólad először, mint az Esztergomi
Balassa Bálint Társaság alapító tagjáról, felfigyelve érdekes
hangzású nevedre. Mit lehet tudni ennek a nem
mindennapi névnek az eredetéről!
- Családi nevünkkel kapcsolatban, mióta eszemet tudom,
mindig érdeklődtek. Édesapám viszonylag korai betegsége, majd
halála miatt csak annyira ment vissza az eredetünkhöz, amennyire
akkor egy kormánypárti képviselőnek illett vagy kellett bizonyos
törvények értelmében. A családnak a harmincas években ő volt a
legtekintélyesebb tagja, de nem érdekelte túlságosan az ősi eredet,
bár barátai többször bíztatták.
- Búvárkodtál családtörténeti munkákban a nevetek
eredete után?
- Igen. Azzal kezdem, hogy az egyik leghíresebb nemesi
családtörténeti munka, Nagy Iván háromkötetes műve családunkat
(Leel) meg sem említi, illetve egyik ágát (Ősi) „kihalasztotta”.
Márki Sándor 1877-es Sarkad története című munkájában ki is
fejezte efölötti méltatlankodását, és a Leel-Őssyeknek négy oldalt
szánt, amelyből idéznék: „Az idáig felsorolt nagyobb birtokosok
mellett minden időben léteztek csekélyebb javakkal bíró nemesek is.
Ezek közt régiségre nézve első helyen állanak a Leel-Őssyek. Ők
magukat Lehel vezértől származtatják és - családi hagyományok
szerént - még Szent István királytól nyertek volt valami adományt.”
Az adománnyal kapcsolatban vannak iratok 1278-ból, majd
1359-ből valószínűleg a váradi (Nagyvárad) káptalan levéltárban.
Az adománnyal kapcsolatban 1729-ben III. Károly királyhoz
folyamodtak a Leel-Őssyek, hogy az Őssy Gáspár birtokában van.
Ebből aztán pereskedés lett és így egy ideig sok irat maradt. A
Leel-Őssyek leveleit - egy 1746-os jegyzék szerint kb. száz - több
munka említi, de azokból sok megsemmisült. A név régisége tehát
nem vitatható, valamint az sem, hogy I. Rákóczy Györgytől kapták
nemessségüket, de Bocskai István is megerősítette ezt, és mint Körösmenti hajdúkat emlegették, köztük Sarkad várkapitánya is volt az
egyik Leel-Őssy.
A név eredete körül viták folytak. A Borovszky Samu
szerkesztésében kiadott vármegye-sorozatban, a Bihar-kötetben, a
megye nemesi családjai között szerepel a Leel-Őssy, viszont az
1900-as családkutatók után azt olvashatjuk: „Első ismert őse
valószínűleg az az Ős nevű százados, akiről a Váradi Regula egy
1219-ből kelt oklevele emlékezik meg. 1278-ban a család már
birtokos. 1359-ben Leel-Őssi Miklós fia: János és Bakony [...] A
család címerére nézve nincsenek adataink: egyes családtagok Lehel
vezér képét vésették a pecsétgyűrűikre.
- Használt címert a családotok?
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- Édesapámnak a nemesi okmányt és címert is sikerült
megszereznie, de érdekes módon a nagy arany pecsétgyűrűjébe Lehel
vezér van vésve. A kérdés tehát az, hogyan ragadt az Ős (Ősi,
Őssi, Őssy) családnévhez a Leel (Lehel, Lél) előnév, hiszen
Anonymustól tudjuk, hogy Lehel vezért kivégezték, akinek
állítólag nem volt „törvényes” leszármazottja, de természetesen
családja lehetett, aki a Lehel nevet továbbvitte. Nyilván az
ősmagyarok nemzetségei, törzsei össze-vissza keveredtek (poligámia
is elképzelhető), tehát a Lehel család valamiképpen az Ősökkel
került családi kapcsolatba. Innen a név, aminek az Ősi részével
Bihar megye több településénél találkozunk, de előfordul úgy is,
mint Leel-Őssi puszta Sarkad mellett. Mindenki azt hitte, talán
hiszi, hogy kevés Leel-Őssy van, de ha beletekintünk a budapesti
telefonkönyvbe, már ott is öt ilyen nevet találhatunk. Az ősi fészek
Bihar megye volt, és ott is Sarkad, Nagyvárad, Nagyszalonta.
- Származott-e hátránya a családnak, s személy szerint
neked nevetekből?
- A második világháború után nevünk után a primitív emberek
azt hitték, hogy valamiféle arisztokrata származékok vagyunk és
apám foglalkozásán, osztályidegenségén kívül még ebből is
hátrányai támadtak. Persze nem csak neki, hanem a gyerekeknek
is, hiszen egyik bátyám jogász volt, a másik pedig katonatiszt. Az
egyetemen annyira szemet szúrt egyeseknek ez a név, hogy az egyik
valóban jóakaró tanárom azt ajánlotta, hogy változtassam meg a
nevem. Mint egyetemista annyit tettem csak meg, miután igen
sokunkat megfélemlítettek, hogy első tudományos dolgozatomra
„Lelősi”-t írattam. Ma ezt a kis névmódosítást is szégyellem, mert
soha nem tagadtam meg a szüleimet, mint egyesek érdekből
megtették.
- Életed alakulását meghatározta-e a szülőföld, Bihar
megye, közelebbről szülőfalud, Berekböszörmény és a
család?
- Nem voltam és nem vagyok lokálpatrióta típus. A
körülményeim nem tették ezt lehetővé, hiszen édesapám lelkészi
állomásai (Kismarja, Berekböszörmény, Sarkad), majd egyetemi
éveimben Debrecen határozták meg lakóhelyeimet. Közben volt hét
nagyon szép gimnáziumi évem Mezőtúron. Egy biztos, hogy
alföldinek, biharinak, partiuminak tartom magam, de mivel az
életem, családom élete Esztergomhoz kötődött, és jó alkalmazkodási
készségem mellett büszke vagyok hazánk első királyi székhelyére is,
továbbá életművemet, egy önálló nagy kórházi osztályt itt
alkothattam, most már esztergominak tartom magam.
Lokálpatriotizmusomat a szakma mellett a baráti köröm, a
betegek és kollégák szeretete, és nem utolsó sorban a Balassa
Társaság alakította ki.
Családom, mint az akkoriban volt, egyszerű, vidéki református
papok életét élte. Szüleim harmonikus, példamutató élete,
testvéreimmel kialakult kapcsolatom mindig a szeretetet, megértést,
humanitást adta példának, amit saját életemben is igyekeztem
követni.
- Hatással voltak-e rád iskoláid, tanáraid?
- A református elemi iskolában már nagyon jó tanítóim voltak,
akik nem „tisztelték” bennünk azt, hogy édesapánk volt az
iskolaszék elnöke. Így rosszaság esetén megkaptuk a „tenyerest”
vagy a „dűlj meg fenekest” a nádpálcával. Iskolatársainkkal való
kapcsolatunk a legtermészetesebb és legdemokratikusabb volt,
hiszen többségük parasztgyerek volt, akiknek mi azzal akartunk
imponálni, hogy mezítláb jártunk és fára még jobban tudtunk
mászni, a Körösben ügyesebben úsztunk stb., mint ők.
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Tanítóimra név szerint emlékszem, éppen úgy, mint
tanáraimra, akik ugyanúgy alakították jellememet, mint a szüleim.
A mezőtúri internátusi és gimnáziumi élet igen nagy hatást
gyakorolt rám. Egy-egy osztály valódi közösség volt, és a tanárok
egy-két kivétellel kiemelkedő pedagógusok és szakemberek voltak,
akik nemcsak szaktárgyukra, hanem erkölcsre, jellemes
magatartásra is neveltek bennünket. Kiemelhetném igazgatónkat,
dr. Mezey Sándort, aki a görögöt tanította magas szinten, eközben
szabályos, szinte észrevehetetlen kamaszkori felvilágosítást is adott
minden problémára, alkalmazva a görög történelmet és
filozófusokat. Mondanom sem kell, hogy a szex szó el sem hangzott
felvilágosítás közben, de Kiss Tihamér önvádlást sugalló szövege
sem. Tiba István hét évig tanított latinra bennünket, és végül az
érettségin a legnehezebbnek tartott Tacitust is szótár nélkül
olvastuk. Ő is „belopta” a latin órákba az erkölcstant, amit a
vallásórán már csak hittel töltött fel vallástanárunk, a szelíd dr.
Kiss István, aki egyébként internátusi igazgató is volt. Ő adta a
szüleink által félévre beadott 10-20 pengőből a meghatározott célra
kért 1-2 pengőt kimenők előtt. Papp László némettanárunk csak
németül beszélt az órán, tehát ezt a tanítási formát nem 1944 után
fedezték fel. Nagyon szerettük - nyilván, akik jó tornászok voltunk
- a tornatanárunkat, Pályi Istvánt, aki a szertorna mellett az
atlétikát is megkedveltette velünk és vívóórákat adott. A futballt
nem szerette, mert tornaóra előtt, ha futballoztunk, megjegyezte:
„Már megint rúgjátok a bőrt?” Kedvelt tárgyam volt a földrajz is,
és a szeszélyes Benkő tanár úrnak ezért kedvence voltam.
Szertárosként is igénybe vett, de ha felelésnél megfogott, akkor
diadalmaskodott, hogy „nagy halat fogtam”. Hiába voltam végig
kitűnő tanuló, néha én is kihagytam. Tudnám még sorolni Csenki
Imrét, aki a gimnázium énekkarát a rádióban is szerepeltette, de ő
csak egy évig tanított. Igaz az is elég volt arra, hogy megszeressük a
zenét. Dr. Boross István kiváló irodalmár volt, aki olvasásra,
szavalásra tanított bennünket, válogatott és nem mindig kötelező
olvasmánnyal látott el. Szerettem a tanáraimat, osztálytársaimat,
az internátust, a várost, és tanáraimra óriási hálával gondolok.
- Édesapád református lelkész volt, kézenfekvővé teszi
azt a kérdést, hogy mit jelentett a családnak és neked a
református hit?
- Szerencse, hogy már szabad ilyen kérdést feltenni, és arra
nyíltan válaszolni, bár lehet, hogy ez ma ismét hátrány lesz. Mi
hitben éltünk, hiszen naponta imádkoztunk az ebédnél, lefekvés
előtt, minden vasárnap templomba jártunk stb. A vallásosság
akkor természetes volt és az erkölcsi normákat, az alapokat az
adta meg. Ezek az erkölcsi normák vezéreltek mind egyéni, mind
társadalmi életemben, és adtak biztonságot válságos helyzetekben.
Külön kiemelem, hogy a trágár beszéd ismeretlen volt otthon és az
iskolában is. Szüleink már a „fene” szó ellen is tiltakoztak. (Ez
olyan mélyen belém gyökerezett, hogy egyes híres emberek
pornográfiát is elérő szóhasználatát ma is mélységesen elítélem.) A
református vallás egyszerűsége megkapó volt, de lenyűgözött
bennünket a katolikus templomok tömjén illata, szépsége,
ceremóniái. Zsinagógába nem mehettünk, mert akkor az ortodoxia
szabályai ezt tiltották, ezért számunkra rejtélyes és misztikus volt
a zártság. Mint református papgyerek azt láttam, hogy az
édesapám jóban van a plébánossal és a rabbival, sőt a méhkeréki
pópa, Oláh János bácsi is, jó barátja volt. A Magyar Élet
Pártjának képviselősége ellenére a sarkadi zsidó hitközség 100 éves
jubileumi kötetébe 1937-ben, felkérésre igen szép, hosszú köszöntőt
írt, ezért szinte példaértékű és előremutató volt az az ökumenikus
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felfogásmód, amit a református papok Baltazár püspöktől is
láthattak.
- És te, hogyan viszonyultál a hithez?
- Gimnáziumi éveim alatt szinte ugyanaz volt a séma, mint a
családban, hiszen református főgimnáziumba jártam. Magától
értetődik, hogy más vallásúak is voltak az osztályomban, akikkel
ezt soha senki nem éreztette. Ha 1942 táján egy-egy fiú akadt, aki
kifejezett valami ellenszenvet a zsidó tanulókkal szemben, azt
nemcsak a tanárok, hanem a diákok is rendreutasították.
Egyetemi éveimben, a kommunisták győzelme után, a
„templomi megfigyelők” miatt, mivel nekem, volt néhány „fehér
pontom” - szégyenszemre -, abbahagytam a templombajárást, de
hitemet nem tagadtam meg, azaz szemináriumokon, marxistaleninista egyetemen kifejeztem vallásos nézeteim, hiszen a Bibliát
(Újszövetséget) csaknem kívülről tudtuk és így azokkal, akik nem
ismerték, fölényesen lehetett vitázni. A filozófia alapjait mindig
szerettem és ismertem, ami szintén megkönnyítette a vitákat.
Érdemes megjegyezni, hogy felső gimnáziumban apologetikát, azaz
hitvédelemtant tanultunk, és akkor a vallástanáromnak adtam fel
vitás és nehezen érthető dolgokkal kapcsolatos kérdéseket éppen
materialista oldalról, ami arra utal, hogy nyílt, vitatkozó
természetem volt és van. A vallási közösséghez tartozás ma is
elveim közé tartozik annak ellenére, hogy templomba ritkán jutok
el.
- Hogy kerültél az orvosi pályára?
- Egy lelkész családban, ahol három fiú volt, egyiknek illett
papnak menni, de végül egyikünk sem lett az. Egyik bátyámat már
tízéves korában eljegyezték a katonasággal, a másik bátyám
komoly, papnak készülő gyermek volt, de rajtam is átfutott a
papság gondolata. Előbb természetesen én is jelentkeztem a
katonaiskolába, mert az „menő” volt, de szerencsére rövidlátó
voltam és nem vettek fel. Azután vegyészmérnök akartam lenni,
mert nagyon szerettem a kémiát. Számtanhoz, mértanhoz nem sok
érzékem volt a jeles ellenére sem, de átvillant rajtam a
gépészmérnökség gondolata. Szüleim voltak a legjobban meglepve,
amikor 1946-ban, pár hónappal az érettségi előtt kijelentettem,
hogy orvos leszek. De szó nélkül elfogadták.
- Bizonyára ért valami rendkívüli hatás, amely végül is
az orvosi hivatás felé vezérelt.
- A ráébredés egy szomorú eseményhez fűződik, amikor egyik
családtagunk 1944-es sorsunk miatt öngyilkosságot kísérelt meg.
Községünkben két testvér orvostanhallgatóként látta el az
egészségügyet (a két elmenekült orvos helyett), és ők gyógyították
meg. Akkor és azután néhányszor segédkeztem nekik és megihletett
a másokon való segítés szép eszménye. Meggyógyítani valakit, vagy
méginkább megmenteni egy életet szent dolog lett és maradt előttem.
Ezenkívül mindig szerettem az embereket és nagyon sajnáltam a
betegeket. A gyógyulás ellenpólusa, a meghalás mindig megindított,
és utolsó aktív éveimben is elszomorított bárkinek az izolált,
hozzátartozók nélküli, kórházi körülmények közötti eltávozása.
Senki vagy semmi más nem terelt az orvoslás irányába, csak ez az
empátiás beállítódás.
- Hogyan vettek fel ilyen családi, politikai előzmények
után az orvosi egyetemre?
- Egyszerű a válasz: nem volt felvételi, és 1946-ban még csak
nyolcvanan kezdtünk egy évfolyamot. Ez nagy szerencse volt.
- Miért választottad végleges szakodnak az elme-és
ideggyógyászatot?
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- Előbb elmegyógyász akartam lenni, mert a lélektan,
hipnózissal gyógyítás stb. nagyon érdekelt. Gábor Aurél zseniális
orvos, zenész, a belgyógyászaton dolgozott és hallottam, hogy
asztmásokat csaknem titokban (1948) hipnózissal gyógykezel és
az anatómiáról, ahol fél évig én is voltam, jól ismert.
Harmadévesként jelentkeztem nála megtanulni a hipnózist, és volt
olyan eset, amikor nem ért rá, s megkért, hogy csináljam meg az
Lülést (így hívtuk akkor a kezelést). Ettől függetlenül nyáron
mindig bejártam a belgyógyászatra is, mert lenyűgözött Keller tanár
úr diagnosztikája. Végül hallgattam Sántha professzor előadásait
és annyira megfogott, hogy jelentkeztem, mint ötödéves, 1950-ben a
klinikájára. Kifejtette, hogy végzés előtt nem szívesen vesz fel senkit,
mert előbb a kórbonctanon illik eltölteni egy-két gyakorló évet, de
tudta, hogy engem Kellner professzor negyedéves koromban, amikor
jelentkeztem nála, politikai okokból nem vett fel a kórbonctanra, és
ezért kivételt tett. Az idegklinikán pár hónap alatt az
ideggyógyászat kezdett érdekelni, és átváltottam Sántha professzor
humanitása és széleskörű, magasszintű tudása hatására az
ideggyógyászatra, ott is az agykutatásra, mert végül idegsebész
szerettem volna lenni, és nála annak az előfeltételei megvoltak.
Amikor 1951-ben őt elüldözték, akkor engem is kitettek, illetve
végzésem után nem vettek fel a klinikára.
- Az ideg- és elmegyógyászaton belül milyen speciális
szakterülettel foglalkozol?
- Törekedtem sokféle tudásra szert tenni, így még a szűkebb
szakmai érdeklődésem is széleskörű. Az agykutatás mikroszkópos
részéhez kötődöm leginkább, amivel negyvenöt éve foglalkozom, és a
szakmám mellett ezen a téren ismernek leginkább itthon és
külföldön. Emellett a gyakorló és elméleti orvoslásban az agyi
érbetegségek terén fejtettem ki igen sok munkát. Az epilepsziához,
illetve agyi elektromos vizsgálathoz szintén szorosabban kötődöm.
Jelenleg a szellemi leépüléssel (demencia) foglalkozom behatóan, ami
mindkét szakmát érinti, és ez a kutatási témám. A dolgozataim,
néhány könyvem ezekből a témakörökből születtek: Agyi
érbetegségek, A megbénult ember, Neurológia (Házi orvosok
számára), A magyar neuropathológia története (angolul), A
klinikai neuropathológia alapjai. A válogatott fejezetek a
neuropsychiátriából című huszonöt éves jubileumi kiadvány tükrözi
mind a saját, mind pedig a tanítványaim, barátaim széles
érdeklődési körét. A dolgozatok, kongresszusi előadások száma
jóval száz fölött van, igen változatos témákkal.
- Te, aki az emberek pszichéjével foglalkozó orvos
vagy, s kutató munkával is foglalkozol, kaptál-e segítséget
munkádhoz más tudományágaktól és művészetektől, s ezt
sikerült-e hasznosítani a mindennapi gyógyításban?
- Az eddigiekből némileg kiderülhetett, hogy gimnazista korom
óta olyan ember-ideálom volt, aki „mindenhez ért egy kicsit”, a
szakmájához pedig a legfelső szinten. Ezért az irodalmat illetően is
„mindent és sokat olvasó” voltam és vagyok: ponyvától a filozófiai,
biográfiai,
politikai,
történelmi,
természettudományosismeretterjesztő és verses művekig. Angoltudásomat ma is úgy
fejlesztem, hogy angol regényeket olvasok. Aktívan zenéltem:
zongorázni, majd tangóharmónikázni tanultam, és nagyon
szerettem dalolni. Édesapám hegedült és elismerten szép baritonja
volt, testvéreim is muzikálisak voltak. A saját családomban pedig
a klasszikus műveket illett felismerni, mert feleségemnek abszolút
hallása volt, Vásáry Tamás világhírű zongoraművész és karmester
mellett nőtt fel, mint unokatestvére, aki gyermekkorától szívesen
játszott és oktatott otthon is. A felismerő jellegű tudás mellett
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természetesen a zene mindig élményt jelentett és jelent számomra
akár hallgatásról, akár játszásáról van szó. Szakmámban
mindezek nagyon sokat segítettek, mert a pszichés problémák
megoldására többször is az irodalomból vehettem példát. Arról nem
is beszélek, hogy a magasan képzett betegekkel legalább olyan
szinten kellett foglalkozni, amilyenen ők voltak. Sokszor nem elég
az orvosi tekintély, hanem tudni kell verseket idézni, filozofálni,
politizálni, és mindenről önálló véleményt alkotni. Szakmánk
elmegyógyászati, pszichológiai részében elengedhetetlen az
enciklopédista műveltség.
- Politikus, vagy apolitikus alkat vagy?
- Szeretek politizálni, de édesapám szomorú sorsa, valamint az
egyetemen látott etikátlan minták az aktív politizálástól örökre
elvették a kedvemet. Hiába hirdetem, hogy apolitikus vagyok, ezt
egyedül a gyógyításban, kutatásban tudtam megvalósítani, mert nyílt
kritikám miatt, amivel a politikai becstelenséget vagy éppen a hibás
lépéseket illettem, rendszerint megtorlásban részesültem. Mindezek
ellenére apolitikusnak, vagy méginkább antipolitikusnak mondom
magam, hiszen pártnak vagy politikai tömörülésnek soha nem
voltam tagja, annak ellenére, hogy többször, több oldalról hívtak. A
szélsőségeket különösen megvetem, lenézem, legyen az akár jobb,
akár bal. A történelemből, saját tapasztalatomból pedig azt láttam,
hogy nagyon csekély a száma az érdektől mentes, etikus
politikusoknak. Legtöbbüket a karrierizmus, a nagy cápák
„etikája” vezérel, és nem a humánus demokratizmus. Látod, most
is úgy fejeztem ki magam, hogy károm lehet belőle.
- Hogyan és mikor kerültél Esztergomba, s volt-e a
munkán kívül más itt tartó erő is?
- Az egyik magyarázat az, hogy én 1968-ban már negyvenegy
éves voltam, és a korombeli kollégák csaknem mind főorvosok
voltak, igen jó anyagi viszonyok között. Másik ok az volt, hogy
kiváló és szeretett főnököm kijelentette ugyan, hogy engem szeretne
utódául, de azt is megjegyezte, hogy ő még évekig - hetvenéves koráig
- dolgozni kíván, de esetleg tovább, ami szűken még öt-hat évet
jelentett volna. Így éreztem, mint leendő kandidátus, hogy „megértem
az önállóságra”. Harmadik okként azt is felhozom, hogy
Debrecenben akkortájt én még „fekete bárány” voltam, azaz a
jövőm politikai okok miatt kiszámíthatatlan volt. Végül az is
vonzott Esztergomba, hogy új osztályt kellett teremteni. Csak
Szolár Béla főorvos szakrendelése létezett, tehát saját terveim
megvalósítását nem befolyásolta valamiféle hagyomány.
Természetesen ez komoly kihívást is jelentett.
Esztergomi
működésedből
mit
tartasz
legfontosabbnak?
- Legfontosabbnak azt tartom, hogy akkoriban, kb. tíz év alatt
egy országosan is elismert ideg-elmeosztályt alkottam, és kineveltem
egy nagyon jó szakember gárdát. Ma már három osztályvezető
főorvos, két főorvos, gondozó intézeti főorvos, hat-hét szakorvos és
kb. ugyanannyi beosztott orvos dolgozik Esztergomban. És akkor
még nem említettem az általam nevelt, eltávozott hét-nyolc
szakorvost. Nem hanyagolható el az sem, hogy az akkori
kollégákkal, betegekkel nagyon jó kapcsolat alakult ki,
megszerettem őket, és ennek is köszönhető, hogy három elpályázási
kísérletem után véglegesen Esztergom mellett döntöttem. Remélem,
ahogy én nem bántam meg, hogy maradtam, úgy az akkori
kollégák és a hozzám tartozó betegek sem, hiszen az utóbbi
csoportból több százat még ma is név szerint ismerek.
- Hogy élted meg a rendszerváltás fény- és
árnyoldalait?
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- Bevallom őszintén, hogy komolyabb rendszerváltást reméltem,
ami nem jelentett volna semmiféle fölényeskedést, elégtételvételt,
bosszút stb. Őszintén örültem annak, hogy demokratikus
államforma alakult ki, szabadon gondolkozhattunk és
véleményünket is kimondhattuk. Kétségtelen az, hogy az
értelmesebb pártfunkcionáriusok már a nyolcvanas évekre
világosabban láttak és méltatták, jutalmazták a szakmailag
megfelelő embereket akkor is, ha azoknak más volt a politikai
meggyőződése. Ez a becsületes, őszinte, nem túlzó baloldaliakat
jellemezte, akiket ma is megbecsülök. Egy másik fajta a hetvenes
évek végén már előre látta a kommunista rendszer bukását, és ezek
az „elvstársak” magukat is, de főleg gyermekeiket Nyugat és
Amerika irányába terelték. Tudtak ösztöndíjakat szerezni,
adogatni egymásnak, így felkészültek a gazdasági, pénzügyi,
tudományos, politikai élet rendszerváltással kapcsolatos
vezetőszerepeire, és ezt az Antall-kormány nem észlelte, vagy nem
fogta fel. Nem tudta azt mondani, hogy a Szovjetunióban tanultak
alkalmatlanok, és azt hitte, hogy a hozzájuk hasonló keresztyéni
magatartás hatással lesz rájuk. Egyébként is olyan összefonódások
voltak, hogy lehetetlen volt az igazi rendszerváltást véghezvinni.
Általában a többség megelégedett azzal, hogy kivonult a szovjet
hadsereg, és azt remélte, a gazdaságilag lezüllesztett, eladósított
ország rövid idő alatt átalakul kapitalista Kánaánná. Nem voltam
jós, de én két hónap után láttam a valós helyzetet.
A rendszerváltással kapcsolatos generációváltás pedig a
magamfajta hatvanasokat „hivatalosan” a partvonalra tette.
Kétségtelen az, hogy mind egyetememtől, mind hajdani és jelen
városomtól elismerést kaptam, és az jól esett, de félek, hogy ezt most
egyesek ismét felróják nekem.
- Az Esztergomi Balassa Bálint Társaság elnökeként
hogyan látod a város és a megye tudományos szellemi
életét?
- Pesszimistán. Ilyen anyagi körülmények között az emberek
elszakadnak a többnyire önzetlen tudományos munkától, de a
szellemi, sőt a tiszta érzelmi élettől is. A fiatalok egyáltalán nem
látogatják a rendezvényeket. Kivételt képez néhány „megszállott”
egyén. A vidéki tudományos, szellemi élet még nehezebb, mint
mondjuk egy egyetemi városban, különösen pedig a fővárosban. Itt
alig tudunk összejönni tízen-húszan egy-egy rendezvényen. Ezzel
szemben örömmel hallom, hogy Szállási Árpád orvostörténeti
előadásait a debreceni egyetemen nemcsak nagyszámú egyetemi
hallgató, hanem idősebb orvos kollégák és civilek is rendszeresen
látogatják. A tudományos munka anyagi támogatása is egyre
nehezebb. A fiataloknak ilyen körülmények között, amikor még a
mindennapi munkájuk sincs megfizetve, aligha lesz indíttatása,
kedve tudományos és szellemi aktivitásra. Ezért nagyra becsülöm a
kevés kivételt, és ahogy tudom, segítem őket.
- Milyen a lakosság idegállapota? Napjainkban milyen
tendenciák érvényesülnek?
- A sajtóból, rádióból, televízióból olvasottak, hallottak,
látottak nálam autentikusabb választ adnak erre: Magyarország a
világon előkelő helyet foglal el az öngyilkosságok, depressziók, agyi
érbetegségek, rosszindulatú daganatok, alkoholizmus, balesetek
statisztikusan megállapított sorrendjében. Mindezek sok mindent
kifejeznek egy ország gazdasági helyzetéről, általános kultúrájáról,
egészségügyi ellátásáról és természetesen a lakosság közérzetéről. Én
magam sok szomorú, rezignált vagy ideges, indulatos embert látok,
aminek mindenki ismeri az okát. A fenti betegségek gyakorisága,
az emberek rossz közérzete a növekvő bűnözéssel,
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bizonytalansággal együtt, a bennünk élettanilag meglévő szorongást
és félelmeket fokozzák. A közeljövőben - hacsak valami csoda nem
történik - ezek a tendenciák határozzák meg létünket.
- Hogyan élsz most nyugdíjasként, hogy telnek
napjaid?
- Nyugdíjazásom után hívtak Berlinbe és Uppszalába is
dolgozni, de a hazai neuropatológia és az itteni betegek, s
nem utolsósorban lokálpatriotizmusom itthon tartottak.
Tekintettel arra, hogy mindig igen aktív - átlag napi 14-16 órát
dolgozó - ember voltam, igyekeztem magam biztosítani nyugdíjas
időmre is. Két év után, úgy érzem, „túlbiztosítottam” magam, azaz
még többet vállaltam és tűztem ki célul, mint aktív koromban.
Természetesen az anyagiak miatt is kénytelen voltam és vagyok
vállalni feladatokat. Röviden összefoglalva ma is nagy kedvvel
gyógyítok, kutatok, tanítok, írok, tanulok és egy keveset
szórakozom is. Ezen ténykedéseimnek a súlypontja az adott
helyzet szerint változik. Komoly törekvésem az, hogy a világhírű
magyar agykutatás gyakorlati, mikroszkópos részét megőrizzem, és
tovább fejlesszem, hiszen ezért is vállalom ezt az önálló munkát
Miskolcon harminc éve, most pedig másfél éve Tatabányán.
Mindkét helyen, mint azt a klinikai munkámban is tettem, az
utódok nevelése elsőrendű feladatommá vált.
A szakma intenzív folytatása mellett van időm arra, hogy
édesapám születésének 1996-os centenáriumára egy monográfián
dolgozzak, ami megyénk (Bihar) és városunk (Sarkad) rövid
történetébe ágyazva a Leel-Őssy család történetét tárná fel. Ha
sikerülne, akkor ez méltó ajándék lenne a millecentenáriumra
Sarkad városának. A monográfiából származó bevételt a ritka
szép sarkadi református templom fióktornyos részének a felújítására
szánnám.
Végezetül aláhúzom azt, hogy minden, amit eddig elértem az
előzőkben felsoroltakon kívül, a családomnak is köszönhető, mert
sokat és eredményesen dolgozni csak harmonikus és szeretetteljes
légkörben
lehetett
és
lehet!
(Forrás:
http:/epa.oszk.hu/ujforras/1996. 3.sz.)
Pifkó Péter

Wass Albert: Őszi dal
Elmentek már a madarak, a fecskék
Csak mi maradtunk itt: én és az ősz.
Szép álmomat a lelkemből kilesték
Csapongó vágyaim, hogy visszajössz.
De elmentél, veled a nyár, az álmok.
Csak szél süvölt, és halál bolyong a berken.
A hervadásban elmerülve állok,
És fáj az ősz, a bánatom, a lelkem.
Neked nagyon hideg volt itt az élet,
Nem jött bíborral már az alkonyat.
S megsemmisült sok délibáb-reményed
Csillagtalan nagy éjszakák alatt.
De érzem már: te vagy lelkemnek minden,
S nem kérek tőled semmi, semmi mást,
Csak jer vissza, s én rózsákkal behintem
Körülötted az őszi hervadást.
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A kéz, mindig kéznél van
Ez a régi bölcs mondás akár a mottójául is szolgálhatott
volna annak a Kisköri Presbiteri Konferenciának, melyet 2018.
szeptember 8-án tartottak a Sarkad-Belvárosi Református
Egyházközségben. A békési egyházmegyében három
presbiteri kiskör működik a Magyar Református Presbiteri
Szövetség területi szervezetén belül, és az ’Imádság évére’
való tekintettel e találkozót is ennek az országos
felhívásnak szentelték: „Uram, taníts minket imádkozni…”
(Luk 11,1) címmel.
A házigazda gyülekezet lelkipásztora, Koncz Zsolt a
Lukács evangéliuma 17,5−6 versei alapján hirdette Isten
üzenetét. A hit és az imádság elválaszthatatlan egységéről
könnyen vagy épp könnyelműen megfeledkezünk:
Hisszük-e valójában, hogy elmondott imádságaink
meghallgatásra találnak az Istennél? – kinek-kinek
válaszolnia kellett a maga életére nézve ama belső
szobában, ahol nincs mellébeszélés, csak igazság, csak
megbánás, csak remény, vagyis Isten és mi. Jézus azt
tanítja, hogy a jó imádsághoz nem kell „sok” hit, elég egy
„kevés”, egy mustármagnyi is. Van-e mustármagnyi,
vagyis elegendő hitünk? Imádkoznunk kell azért, hogy
legyen, csak egy mustármagnyi hitünk.
Dietrich Bonhoeffer, a 20. század egyik legnagyobb
teológusa szerint „Semmi nem áll oly mértékben hadilábon az
imával, mint az önteltség.” Tudatosítani kell magunkban,
hogy milyen nagy kiváltság és lehetőség az imádság,
hiszen abban a mindenség Urát szólíthatjuk meg, akinek
mindent, de mindent elmondhatunk a legtökéletesebb
bizalmi körben. Mégis sokszor nehéz a kezdet, és nehezen
jönnek a szavak. Ám szavak nélküli őszinteségben és
tisztaságban is lehet és kell(ene) imádkoznunk. Az
imádság meditatív jellegére egyre nagyobb szükségünk
van, s ennek a gyakorlását fel kell újra fedeznünk.
Csendben kellene lennünk, és azt mondani, amit Teréz
anya, amikor megkérdezték tőle, mit szokott csinálni,
amikor imádkozik, és milyen a kapcsolata Istennel,
hogyan beszélgetnek egymással. Erre ő azt felelte:
legtöbbször csak hallgatunk. Erre, az imádságban való
elmerülésre van szükségünk nekünk is, hogy a hit eme
csodálatos világában, távol a világ zajaitól, rátaláljunk arra
az Istenre, aki hallja a hangunkat, aki meghallgat minket,
és aki képes velünk, mellettünk és értünk hallgatni. Itt
születik és munkálkodik az a hit, melyből egy
mustármagnyi is elég. Elég, hogy hegyeket mozgasson
meg, hogy erőt adjon, hogy felemeljen, hogy győztessé
tegyen a mindennapokon, a kísértések felett és a halál
rettenetén is.
A konferencia fő előadását Dr. Tóth János, a
Presbiteri Szövetség területi elnöke tartotta: Az imádság
hármassága címmel. Részletesen bemutatta az imádság
műfajait, az imádság lehetőségeit és kitért az ima
személyességére is. Vetített képekkel és idézetekkel hozta
közelebb hallgatóságát az imádság helyes gyakorlásához,
melyet a szívügyének tekint. Részletesen bemutatta a
bűnvalló, a hálaadó, a kérő, a közbenjáró és a dicsőítő
imádság
jellemvonásait. Mindegyikre
ugyanolyan
szükségünk van a hitünk gyakorlásakor. Életünkre nézve
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lehetnek hangsúlyeltolódások bizonyos helyzetekben, de
tudatosan törekednünk kell az egyensúly helyreállítására.
Merjük kérni a társat, a testvért, a gyülekezetet, hogy
„Imádkozzanak értünk!”, hiszen annak mentő ereje van
(ApCsel 12,5). Luther is megvallotta: „Úgy érzem, valaki
imádkozott értem.” Próbáljuk meg mi is gyakorolni, sőt
megélni e legnemesebb ima-tapasztalat mindkét oldalát.
Ha idáig eljutunk, akkor már ott állunk a dicsőítő
imádságok küszöbén, ahol is szavakkal, zenével és
énekszóval együtt árad az imádat Isten felé. Mindez az
Isten ajándéka és csak Ővele együtt működhet.
Az imádságaink lehetnek kötött szövegűek,
hiszen el kell sajátítanunk a nyelvezetet, de mindez ne
megkötözzön, hanem jó példákkal inspiráljon a szabad
szövegű egyéni vagy közösségi imádságra. Jézustól sem
állt távol a kötött imádság gyakorlása, hiszen tudjuk, hogy
így is használta a zsoltárokat. Egyéni imáinkban
találhatjuk meg a legcsodálatosabb intimitást a
Szentháromság Istennel, melyekben egyetlen sóhajnak is
lehet olyan súlya, mint száz szónak...
Az imádság személyességének megvilágítására
valódi személyes példákat, tanításokat hozott többek
között Kálvin, Ravasz László vagy épp Philip Yancey
életművéből, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy
találják meg, alakítsák ki és gyakorolják a saját
imakultúrájukat. Az imádkozást csak imádkozva lehet
megtanulni.
Előadásának központi üzenetét egy képzeletbeli
10-es skálára helyezte: Ordass Lajos evangélikus
lelkipásztor vallomásától: „Nem tudok imádkozni” (0)
jussunk el Farkas József református lelkipásztor azon
jeremiási (Jer 7,16−20) igehirdetéséig, hogy „Nem tudok,
nem imádkozni” (10). Vajon hol állunk most? Fejlődési
folyamat ez, hiszen nem imádkozni mindenki tud nap,
mint nap. Vannak, akik tudnak imádkozni, kivált, ha rájuk
szakad a kereszt..., de mikor jutunk el odáig, hogy nem
tudunk nem imádkozni, mint Jeremiás próféta??!!
A frissítő szünet után kötetlen csoportos
beszélgetésekben kerestük az előadás által felvetett
kérdésekre a válaszokat, illetve kendőzetlen őszinteséggel
oszthattuk meg saját gondolatainkat. Olyan ajándék volt
ez mindhárom csoportban, melyre hosszú idő elteltével is
emlékezni fogunk.
Ebéd után különleges sétára indulhattunk abban
az „imakertben”, melyet templomunkban állítottunk fel
Kovács Tibor, körösladányi lelkipásztor iránymutatásával.
Különböző installációk segítségével imádkozhattuk végig
a Miatyánk valamennyi mondatát, hogy eljutva Jézus
keresztjéig megláthassuk valódi énünket, de azzal az
ajándékkal, melyet Ő ad mindannyiunknak: bűnünk terhe
az Ővé, és a hittel elfogadott áldozata által már a miénk a
szabadítás.
Köszönjük,
hogy
házigazdák
lehettünk,
köszönjük, hogy résztvevők lehettünk, de legfőképp, hogy
így együtt imádkozó közösséggé válhattunk. „Akkor
imádkozunk a legjobban, amikor már észre sem vesszük, hogy
imádkozunk.” (Johannes Cassianus)
Koncz-Vágási Katalin lp.
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Családi nap
Hatalmas készülődés és talán még nagyobb izgatottság
előzte meg 2018. szeptember 22. napját, hogy
gyülekezetünkben és intézményünkben először, de
hagyományteremtő jelleggel családi napot tarthassunk.
Sokféle jó példát láttunk már erre nézve, de megtalálni a
saját utunkat, bizony nem egyszerű feladat. Számtalan
ötlet és jó tanács kísérte a szervezés menetét, de mind
közül az az imádságos háttér, mely ott állt e
kezdeményezés mögött is, volt az, amely meghatározta és
valójában megadta és alapozta e nap „ízét” és tartalmát.
Szombat reggel, szép napsütésben hamar
gyülekezni kezdtek azok a kedves és odaszánt életű
testvéreink, akik e nap segítői és motorjai, olykor
„láthatatlan kezei” voltak. Szívmelengető érzés látni a
gyülekezethez való tartozás kifejeződését, az önkéntes
munka, a szolgálat felvállalását nem önmagunkért, hanem
a másik emberért, annak családjáért, jókedvéért,
kikapcsolódásáért. Mindenki meglátta, hol kell még egy
plussz kéz, hová kell még egy széket, asztalt vagy bármit
elhelyezni. S amikor talán már az fogalmazódott meg
bennünk, hogy „immár minden kész”, és láttuk a
regisztrációs asztalnál, mennyien hallották meg a hívó szót
és eljöttek, hogy itt legyenek, akkor beborult az ég. És
nem csak valóságosan, hanem képletesen, a lelkünkben is,
és a sok általunk ismert bibliai emberhez lettünk
hasonlatosak, mintha hirtelen elvesztettünk valamit, ami
eddig ott volt bennünk...
Próbatétel volt ez mindannyiunk számára:
szervezőknek és résztvevőknek egyaránt, hogy valójában
úgy cselekszünk-e, ahogy hiszünk és remélünk? Bizony
nehéz órát éltünk meg, melyet nem pusztán az jellemzett,
hogy megszólaltak a kétkedő hangok, hanem sokkal
inkább a csendes helytállás. És szó szerint az a mintegy
200 ember nem kezdett hazarohanni, szétszéledni, mert
eleredt az eső, mert sötét fellegek jelentek meg az égen,
hanem várt, remélt és imádkozott! Napjaink technikai
vívmányait is segítségül hívva pedig hamarosan
„tudhattuk” az esőfelhő épp elkerül bennünket, és
templomunk mellett elvonul. Jel volt ez arra nézve, hogy
Istenünk „szárnyával takarva védett” minket, ahogyan az
énekből ismerjük.
A gondviselő Isten jelenlétét éreztük meg, s nem
csak abban, hogy az időjárás jóra fordult, az erről is
bizonyságot
tévő
házigazda
lelkipásztor
igei
köszöntőjében, hanem azokban a színes programokban,
melyek megmozgattak kicsiket és nagyokat. A játszóház
megtelt élettel, gyerek-zsivallyal és szerető, rájuk vigyázó
nagyszülőkkel,
az
egészségügyi
sátraknál
lévő
szűrővizsgálatok helyszínein minden hely foglalt volt, az
íjászoknál is sort kellett fogni, csak úgy, mint a rendőrautó
és a tűzolóautó megtekintéséhez, kipróbálásához.
Megismerhettük a Vöröskereszt területileg illetékes
szervezetét, a gyakorlatban is kipróbálhattuk az
újjáélesztés menetét egy mentőtiszt irányításával,
tornázhattunk, játszhattunk különféle kinti és benti,
hagyományos, népi és modern játékokat is. A gyerekek
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legnagyobb örömére az ugrálóvár is felállításra került,
melynek birtokba vételét a gyermeki lét önfeledt
boldogsága jellemzett. Intézményünk udvarán igazi
pezsgés volt, mindenki mindent kipróbálhatott, s nem
kellett sok idő ahhoz sem, hogy a játszóházas kézműves
foglalkozások vezetői mellé egyre több felnőtt üljön, mert
ők is kedvet kaptak valamilyen kreatív, kézműves
tevékenységhez. A Kávészünet együttes koncertje,
megzenésített verseik osztatlan sikert aratott minden
korosztálynál. Zakatoló lelkünk a terített asztalok körül
pihent meg, ahol együtt adtunk hálát azért a csodáért,
melyet így, együtt átélhettünk. A töltött káposzta és a rétes
tökéletes ízharmóniája méltó koronája volt e napnak,
hiszen azért sikerülhetett minden ilyen csodálatosan, mert
odaszántuk szívünk-lelkünk és akaratunk egészét, melyen
Isten áldása nyugodott.
„Kis Csillagom, ragyogj, ragyogj!
Ha hull a nap, ha fénye fogy,
ne bírjanak árnyak velem,
ragyogd tele az életem!
Az életem s a másokét.
Ne lepjen el sűrű sötét:
vétek-korom, átok-bozót,
légy fényhozó, fényhordozó!”
(Füle Lajos)
Koncz-Vágási Katalin lp.

Békés-Bánáti Egyházmegye
Gyülekezeteinek Találkozója
2018. szeptember 29-én, immáron hatodik alkalommal került
sor
az
egykori
Békés-Bánáti
Egyházmegye
gyülekezeteinek testvéri találkozójára. A vendéglátó
ezúttal a Szentes Nagytemplomi Református Gyülekezet volt.
Csongrádban találkoztunk tehát újra. Köszöntőjében
nagytiszteletű Juhász András csongrádi esperes fel is idézte
a megtett utat, és mintegy vezérmondatként zengett az
ige: „Mindeddig megsegített minket az Úr.”
A rövid köszöntő szavak után Főtiszteletű Csűry
István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
püspökének nyitóáhítata következett. A 124. zsoltár
utolsó versét kiemelve szólt arról, hogy íme, az úton levők
újra találkoznak, hogy erőt gyűjtsenek, hogy
megbizonyosodjanak arról, hogy Isten megtartotta őket:
velük volt és velük lesz ezután is. A zsoltár arról is beszél,
hogy ezt akkor érezzük a leginkább, amikor valahonnan
megszabadulunk. Ma legfőképpen lelki eredetű rabságban
szenvednek sokan, de Isten Jézus Krisztus által ebből is
ad szabadulást. Merjük kérni a szabadítást a mi Urunktól,
legyen bátorságunk újra kezdeni, és teljen meg ma is a
szívünk Szentlélekkel, hogy magunkkal vihessük: Velünk
az Isten.
Az áhítat után köszöntések következtek. Először
Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott szólt a népes
gyülekezethez. Köszöntőjében megemlékezett a nagy
reformátorokról, akik a térség reformációjához
hozzájárultak, vagy csak e területen születtek, mint

2017. november

Belvárosi Harangszó

Szegedi Kis István, Kis Bálint, Szőnyi Benjámin, vagy
Szikszai Gergely. E nagymúltú egyházmegyét is érintette
Trianon, milyen jó, hogy ennek ellenére 2013 óta együtt
lehetünk egy ilyen közösségben, sőt itt lelki megerősödést
kérhetünk és kaphatunk. Végül egy egészen személyes
imádságot mondott el, amit kormánymegbízotti
kinevezésekor fogalmazott meg. Ezzel az imával kérte
Isten áldását a jelenlévőkre, és a nap további részére.
Farkas Sándor államtitkár, országgyűlési képviselő
köszöntőjében visszaemlékezett az elmúlt év eseményeire,
és hogy milyen jó megtapasztalni, hogy a városon belül a
lelki egység megerősödött. Ezért van okunk bizakodni,
hiszen ha ilyen múltunk van, akkor abból értékes jelen, és
reményteljes jövő származhat. A keresztyének egysége
hirdesse az evangéliumot, melyet a Kálvin-csillag is üzen,
hiszen a mi Urunkra mutat.
A köszöntő szavak után az egyházmegyék
bemutatkozása következett. Ez most nem általános
beszámoló volt az egyes egyházmegyék életéből, elmúlt
évéből, hanem egy szép emlék, vagy egy jó gyakorlat
bemutatása, egy jeles esemény, vagy hálaadásra okot adó
történés megosztása.
A Csongrádi Egyházmegye részéről Matosné Bokor
Anikó Kiszombor és Maroslele lelkipásztora osztotta meg
mindazt, amit Isten segítségével elvégezhettek az elmúlt
időszakban, a gyülekezetekben. Amikor a két településre
került, mint missziói lelkész, akkor még csak 41 fő volt a
két névjegyzékben összesen. A gyülekezetek azonban a
gyülekezetépítő lelkes szolgálatnak, és Isten Lelkének
segítségével erősödni kezdtek. Egyre több rétegalkalom
került bevezetésre (Nőszövetség, Bibliaóra, Imaközösség),
és tavaly 19 év után először volt konfirmáció Maroslelén.
Kiszomboron pedig 15 fős baba-mama klub indulhatott,
ami szintén hálaadásra indító esemény. Természetesen
elképzelhetetlen egy ilyen misszió megfelelő háttérország
nélkül. Így azt sem felejtette el lelkészasszony, hogy
megköszönje a sok segítséget a Magyar Református
Szeretetszolgálatnak, és a Szeged Kálvin-téri Református
Gyülekezetnek, akik nélkül ez a misszió nem jöhetett
volna létre.
Az aradi egyházmegyéből Tóbiás Tibor Kispereg
Gyülekezetének lelkipásztora az elmúlt évből az
Egyházkerületi
Nőszövetségi
Konferencia
megrendezéséért adott hálát. Annyian jöttek, hogy
szűkösnek bizonyult a kisperegi templom, de
leleményesen megoldották, hogy mindenki egy
gyülekezetként lehessen együtt az istentiszteleten, és az
egész nap rendezvényein. Az egyházmegye egy emberként
állt az ügy mellé, enélkül elképzelhetetlen lett volna az
egész napos együttlét megszervezése. A lelkipásztor úgy
fejezte be beszámolóját, hogy aznap csodálatosan
működött az Úr közöttük.
A Bánáti Egyházmegyéből Szilágyi Zoltán
lelkipásztor tett bizonyságot, aki a szomszédos országba
szakadt Temesvéri Egyházmegyéből érkezett a Bánáti
Egyházmegyébe, Hertelendifalvára és Nagybecskerekre a
püspök úr mellé. Így 15 év után újra lelkésszentelés
lehetett itt is. S bizony a délvidék diaszpóra-sorsában érzi
át az ember, hogy elég két-három ember is, ha azok egy
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szívvel, egy lélekkel vannak együtt. Ennek adott hálát az
ifjú szolga, és köszöntet mondott a Magyar Református
Szeretetszolgálatnak, és a Magyar Államnak azért, hogy
mellettük áll, mint magyar testvérek mellett.
A Békési Egyházmegyéből Dr. Tóth János a
Magyar Református Presbiteri Szövetség Békési Területi
Szervezetének elnöke adott hálát azért, hogy az
egyházmegye és a presbiteri szövetség között
hagyományosan nagyon jó a viszony, s éppen ezért sok
közös programot szervezhettek az elmúlt években. Maguk
a presbiteri találkozók is egyházmegyei támogatás mellett
valósulnak meg, ami sokat jelent ennek a közösségnek. A
partneri
viszony
bizonyítandó
több
alkalmat,
konferenciát, találkozót sorolt fel, valamint arról is
beszámolt, hogy jelentős kapcsolatokra tettek szert
határon átívelve is a temesvári és az aradi egyházmegyék
presbiteri szövetségeivel. Istennek adott mindezért hálát,
és megköszönte a vezetők pozitív hozzáállását.
Végül a temesvári egyházmegyéből Bódis Tamás
esperes egy kisfilm segítségével emlékezett vissza a
Reformáció
500.
évének
eseményeiről,
közös
alkalmaikról.
Az egyházmegyei beszámolók után Dr. Hegyi
Ádám történész, levéltári kutató beszámolója következett
az elmúlt évben történt kutatási eredményekről. Megjelent
az a monográfia, mely nem klasszikusan egyháztörténeti
munka, hanem egyetlen részterületről irányítja a figyelmet
a nagy egész felé. Bő forrásanyaggal támasztja alá a
felvilágosodás végének olvasási szokásainak kihatását a
vallásosságra, és annak a folyamatnak az elindulására,
amely nagy hatással bír a mai hitéletünkre nézve is. A
megjelenésért köszönetet mondott a Tiszántúli
Református Egyházkerületnek és Gáborjáni Szabó
Botondnak, a Debreceni Református Kollégium
Gyűjteményi igazgatójának a támogatásért.
A beszámolók után a Bárdos Kórus csodálatos
dallamokkal csendesítette el a gyülekezetet és fogta össze
dalban a hálaadás szavait.
Ezután Juhász Márton bizonyságtétele következett,
aki a Magyar Református Szeretetszolgálat vezetőjeként
köszöntötte a találkozó résztvevőit. Személyes hangon
mondta el, mit gondol munkájáról, szolgálatáról, a
Szeretetszolgálat
misszióiról.
A
Szeretetszolgálat
munkatársai postások, akik szeretetet is szolgáltatnak a
csomagok, az adományok mellé, mellyel arra bíztatják a
nehéz sorban lévőket, hogy merjenek élni, remélni.
Az ebédet a Magyar Hadsereg konyhájáról
érkezett katonák készítették, és szolgálták fel a jelenlévők
számára. Az ebéd ideje alatt vásárolni lehetett helyi, és
távolabbról is érkezett kézműves termékekből,
könyvekből és a hagyományosnak mondható találkozói
borból.
Az ebédet követően szekcióbeszélgetésekre került
sor, melyek mindnyájunkat foglalkoztató kérdéseket
feszegettek. Jó volt személyes kapcsolatokra lelni, és ily
módon is találkozni egymással.
A
találkozót
záró,
közös
úrvacsorás
istentiszteleten Dr. Fekete Károly a Tiszántúli Református
Egyházkerület püspöke hirdette az igét, aki az úrvacsorát
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helyezve a középpontba a szereztetési ige kapcsán beszélt
e sákramentum hármas üzenetéről. Az első, az időzítés,
ahogyan Pál átvette, mikor is zajlott le ez a vacsora
először. Rámutatott, hogy Jézus elárultatásával
összefüggésben áll az úrvacsora szereztetése. Az egyik
oldalon tehát áll az elárultatott, a másik oldalon mi. S
amikor odaállunk az úr asztalához, akkor megszűnik
köztünk a különbség. Mindannyian a kegyelem koldusaivá
válunk, hiszen mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára, és
Krisztus áldozatára. Épp ezért a második üzenet a
jegyekben van. Ezek ősi jelek, s már a kovásztalan
kenyerek ünnepét is így ünnepelték. A jegyek felmutatását
a mozdulat prédikációjának nevezte, amit nem szabad
megkönnyíteni, mert része az emlékezetnek, még
erősebben is, mint a szavak. Ha van kenyér és pohár,
akkor az élet esélye megmarad. A harmadik üzenet pedig
maga a közösség. A legnagyobb ellentétből: én és az Úr,
lesz a nagy összeadódás, az egység, amely az úrvacsorában
valósul meg. Isten mindent ezért a közösségért tett. Ez a
haszna az úrvacsorának. Aki elindította a kenyeret és a
poharat, az jogosít fel ma minket is, hogy továbbadjuk,
hogy ebből mindenki részesüljön. Mert csak a megosztott
élet az igazi, s Jézus azt akarja, hogy ebből mindnyájan
részesüljünk.
Az úrvacsora közössége után zászlóátadásra
került sor. Ettől az alkalomtól kezdve már nem
egyházmegyék
adják
egyházmegyéknek,
hanem
gyülekezetek gyülekezeteknek, és ezek a gyülekezetek
tűzik fel a zászlóra emlékszalagjukat. A szentesi
gyülekezet elnöksége így adta át a Lugosi Református
Egyházközség vezetőinek a vándorzászlót, amely tehát azt
jelenti, hogy jövőre Isten segítségével ott ismét
találkozunk.
Koncz Zsolt lp.

Közösségben a teremtett világért
Teremtés Hete – 2018
„Mert ahol ketten, vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott
vagyok közöttük.” (Mt 18,20)
Gyülekezetünk ebben az évben is csatlakozott az
ökumenikus
talajon
indult
Teremtés
Hete
rendezvénysorozathoz. A tematikus füzet szerkesztői a
közösség fontosságára hívták fel a figyelmünket, és ehhez
igazították a hét gondolatait, a választott igeszakaszokat,
és azok magyarázatait, valamint a színes, érdekes és
figyelemfelhívó tájékoztató anyagokat.
Gyülekezetünk a két nagyobb előadás mellett, az
istentiszteletek, reggeli áhítatok, valamint imaközösség
heti tematikáját is a Teremtés hetéhez igazította. A nyitó
alkalom egy ökumenikus bibliai ételkóstoló volt, ahová Kiss
Margit és Győri Judit Debrecenből érkezett közénk, és mint
háziasszonyok a Biblia különleges ételeivel, ízvilágával
ismertettek meg minket. Igazi asztalközösség volt ez,
ahová leülhettünk, különleges ízekkel ismerkedhettünk,
miközben hallhattunk a Biblia emberének ételeiről,
italairól, vendégváró- és szerető asztalközösségéről. E
vendéglátás képe pedig a mennyei asztalra emlékeztette
őket és minket. Részletesen bemutatták Jézus utolsó
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vacsorájának menetét és menüjét is. Összességében egy jó
hangulatú, vidám és játkos délutánt tölthettünk el együtt
különleges ételek és emberek közösségében.
A másik kiemelkedő rendezvény egy ökológia-óra
volt, ahová meghívtuk a helyi általános iskola 7-8.
osztályos tanulóit. A népes diáksereg előtt Szűcs Boglárka
(biológia-földrajz szakos tanár, természetvédelmi szakértő
és ökogyülekezeti referens) beszélt az ökológia, a
természetvédelem fontosságáról. Nem volt olyan fiatal,
akit valamelyik mozzanata az előadásnak ne ragadott
volna magával. Nemcsak diákok jöttek el, hanem
idősebbek is, akik éppoly élvezettel hallgatták a tanárnő
előadását, mint a fiatalok. Rádöbbentünk újra, ha jobban
odafigyelünk, mit hogyan teszünk a környezetünkkel,
akkor sok káros folyamatnak vehetjük az elejét. Sajnos
még mindig sokan vannak, akik nem látják, hogy az ember
felelőtlen harácsolása, hová vezette bolygónkat, a
teremtett világot. Csak együtt, egymással összefogva,
közösségben tudunk ezen tevőlegesen változtatni.
Mindenkinek akarnia kell(ene) ezt a változást, és
változtatást az saját életé belül is. Ezen a héten azért
tanultunk, szélesítettük a látókörünket, hogy az év többi
napján igyekezzünk az elhangzottakat, megélni és
megvalósítani a szűkebb és a tágabb környezetünk javára.
Ne feledjük, unokáinknak „tartozunk” azzal, hogy
mindezt továbbadjuk (megőrizzük) a számukra.
Koncz Zsolt lp.

Dél-Tiszántúli Diakóniai Nap
Vésztőn
2018. október 13-án verőfényes napján gyülekezett
Vésztőre a csongrádi, nagykunsági és a békési
egyházmegye meghívottaiból álló gyülekezet, hogy egy
napot együtt töltve, együtt gondolkodjanak, tanuljanak, és
Isten igéje által gazdagodjanak a diakónia, mint az egyház
egyik szolgálati területének kérdésein.
Rozsnyai István lelkipásztor a Tiszántúli
Református Egyházkerület missziói és diakóniai
bizottságának elnöke nyitóáhítatát hallgathattuk meg,
melyben a kősziklára épült ház példázatának alapján
beszélt földi épületekről, lelki házról és a diakóniáról mint
az utóbbit építő szolgálat jelentőségéről. Ezután köszöntő
szavak hangzottak el az egyházmegyék vezetőinek
részéről: Katona Gyula a békési, majd Koncz Tibor a
nagykunsági esperes köszöntötte az egybegyülteket, végül
Szilágyi Sándor, a Magyar Református Presbiteri Szövetség
tiszteletbeli elnöke is elmondta köszöntő szavait.
Juhász Sándor, a vendéglátó vésztői gyülekezet
lelkipásztora számolt be az egyházközség több évtizedes
diakóniai szolgálatáról. A képekkel, videóval alátámasztott
előadás bemutatta azt a fejlődést, mely Isten segítségével,
áldásaival kísérve eljuttatta a gyülekezetet a jelenbe, és
tovább mutat a jövő felé.
A gyülekezet ifjainak zenés szolgálata után Czibere
Károly a Károli Gáspár Református Egyetem
főtanácsadója tartott előadást, amely személyes hangon
szólította meg a gyülekezetet. A diakóniai szolgálatnak két
alappillére Jézus Krisztus és a gyülekezet, melyből kinő, és
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táplálkozik. E kettő nélkül nincs sikeres szeretetszolgálat
az egyházban. A diakónust, és magát a szolgálatot, ahogy
más helyen is, a kihívó és elküldő Krisztus indítja el, aki
nemcsak elhívja a szolgálatra a gyülekezeti tago(ka)t,
hanem fel is készíti. A folyamat tehát előbb megtérés, a
szabadulás felismerése, a hála érzése, és magának a
hálaáldozatnak a létrejötte. A diakónus kapcsolati hálója
Krisztus, házastárs, gyermek/család, gyülekezet. Ezeket
nem lehet az egyház ellen kijátszani, mindegyiknek
rendezettnek kell lennie, hogy szolgálatát becsülettel
elvégezze. Ezen túl elengedhetetlen a képzés, és az
iránymutatás megtalálása. Végül kitért a sáfár fogalmára. A
sáfártól egy dolog kívántatik meg maradéktalanul: ez
pedig a hűség. Az előadó ezt kívánta minden
diakónusnak, presbiternek, gyülekezeti tagnak egyaránt.
A következő előadás címe az volt, hogy „Hívassa
magához a gyülekezet véneit, hogy...” (Jakab 5,14). Gál
Judit a Református Kórházlelkészek Szövetségének elnöke
arról beszélt, milyen fontos meghatározni, hogy kik,
mikor végzik a különböző látogatói szolgálatokat, és
kikkel lehet ezt elképzelni, kivitelezni. A diakóniai
szolgálatnak, a látogatásoknak nem egyemberes feladatnak
kellene lenniük. Gyülekezeteinkben sok idős található, de
rámutatott arra a fontos tényre, hogy a Szentírás központi
üzenete a János 3,16-ban egy idős embernek szólt:
megújulásról, örök életről, reménységről. Az előadó
szociológiai, demográfiai kérdésekre is kitért, melyekben a
már jól ismert ténnyel szembesítette a hallgatóságot, hogy
idősödő, elöregedő társadalomban élünk, ugyanakkor
jellemző az individualizáció folyamata is, vagyis a jól
elvagyok magamban hozzáállás erősödése, melyben egyre
jobban magukra maradnak az idősek, de a társadalom
egésze is. Előadása második felében gyakorlati oldalról
közelítette meg a kérdést, és a cselekvés fontosságára
hívta fel a figyelmet. Nem kell hozzá nagy előképzettség,
hanem nyitott szív, meghallgatni képes, empatikus
magatartás, és a számontartás lelkülete. Az ilyen
közösségben láthatóvá válik Jézus, és felüdülnek azok is,
akik felüdülést adnak másoknak.
A harmadik előadást két előadó tartotta: Dr. Tóth
János az MRPSZ békés megyei területi szervezetének,
valamint missziói bizottságának elnöke és Dr. Judák Endre
az MRPSZ presbiterképzési bizottság elnöke, a
presbiterképzés lehetőségeiről és feladatairól a gyülekezet
látogató-szolgálatában. Milyen céllal, milyen feltételekkel,
előképzettséggel, protokollal történjenek ezek a
látogatások, és magának a szolgálatnak a felállításáról.
Abban mindenki egyetértett, hogy erre szükség van, és a
lelkipásztorok is üdvözölték a presbiterek ezirányú
aktivitását. A gyakorlattal kapcsolatban pedig olyan
könyvbemutatóra került sor, melyből Dr. Judák Endre
kiemelte a készülő imádságoskönyvet, valamint a
Krisztusért és egyházáért című gyülekezetlátogatási
segédletet, amely épp a fentebb vázolt gyülekezeti
látogató-szolgálathoz nyújt iránymutatást.
A sok információ birtokában, és a lelki feltöltődés
után Dr. Tóth János zárta le a konferenciát,
áldáskívánással és egy közös énekkel.
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A gyülekezet általános iskolájának ebédlőjében
ebéd várt minket, ahol megoszthattuk egymással a
felmerülő kérdéseket, gondolatokat, és egy tartalmas nap
szép emlékével térhettünk haza, Kiss Ferenc, a református
szeretetszolgálat magyarországi atyjának jelmondatával:
„Szeretet az égig, áldozat a vérig, szolgálat a sírig.”
Koncz Zsolt lp.

***

Wass Albert: Én és az Isten
Nagy-nagy rémek űztek,
már mindent bejártam:
végső menedéknek
Istennél megálltam.
S lám az Isten nékem
sziklaszilárd vért lett,
gond meg nem találhat,
baj hozzám nem érhet,
mert az Isten nékem,
míg másnak csak támasz,
nekem menedékem,
végső menedékem!
Míg örömben jártam,
nem leltem meg Istent.
Rá csak most találtam,
hogy elveszték mindent.
Ilyenek vagyunk mi,
gyarló földi férgek,
úgy térünk csak Hozzád,
bánatok ha érnek,
szertekuszált álmok,
széttépett remények.
Rátaláltam én is
szörnyű-szörnyű búban,
Atyai szavára
most, hogy rászorultam,
nagyon rászorultam.
(1928)
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Gyerekoldal
A mély verem
Amíg János kisebb volt, egyedül nem járt kirándulni, de tizennégy éves korában már megengedték a szülei,
mivel látták, mennyire szeret kóborolni a közeli erdőkben. Legjobban a késő őszi időt szerette, amikor avar
borította az ösvényeket, és vékony hóréteget is láthatott már.
Egyszer azonban száraz levelekkel és hóval födött verembe zuhant. Nem ütötte meg magát, de lent volt
a gödör fenekén, és a meredek oldalakon semmiképpen sem tudott kimászni belőle, mindig visszacsúszott.
- Jaj nekem, mit tegyek? Hiába kiabálok, nem hallja ebben a némaságban senki.
Újra csak nekifogott a próbálkozásnak, de sikertelenül. A hangja is erőtlenül verődött vissza a verem
oldaláról. - Nem hallja senki… nem hallja senki… - gondolta egyre csüggedtebben, itt fagyok meg a mélyben, ha
éjjel hideg lesz…
A mélyben… - erről valami hirtelen eszébe jutott. Hol is olvasta? A zsoltárokban… - talán még tudja is:
„Kiemelt engem a pusztulás verméből, a sárból és az iszapból, sziklára állította lábamat, biztossá tette
lépteimet” (Z soltár 40:3)
- Ha senki más, Isten meghallja a kiáltásomat – gondolta, összehúzta magát a verem mélyén, úgy imádkozott,
hogy végül el is aludt.
Alig derengett, fölriadt, hogy hol is van ő most? És újra kiáltozni kezdett, de csak a saját hangja
verődött vissza a fülébe. – De mégsem! Mintha más hangokat is hallott volna, ezért tovább kiabált, ahogy a
torkán kifért. És nemsokára mintha fény villant volna, és egy arc jelent meg a verem szélén. Szülei értesítették a
rendőrséget, mentőosztagokat szerveztek, és így találtak rá.
- Apa, én igyekeztem kimászni, de nem sikerült, és a kiáltást se hallotta senki, de tudod, nagyon buzgón
imádkoztam, és akkor valahogy megnyugodtam – suttogta apjához simulva.
- Nagyon megijedtünk, hogy hiába vártunk haza, de megtettük, amit megtehettünk, mi is imádkoztunk! És az
vigasztalt egy kissé bennünket, hogy te sem esel kétségbe, bármilyen helyzetbe kerültél, mert hiszel a
Megmentőben, és tudod, kihez kell kiáltanod!
Később, már az otthon melegében még arról is beszélgettek, hogy előfordul, hogy valaki egyszer csak
ott találja magát a bűn szakadékában, és nem tud kijönni belőle, pedig igyekszik. Szükség lenne az Úr Jézusra,
Ő a Szabadító, de talán nem is tudja, hogy hozzá kiálthatna. Akármilyen mélységből jön a könyörgés, Ő
meghallja.
Melyek azok a próbálkozások, amelyekkel az ember ki akar szabadulni valami mélységből? Templomba
jár, adakozik… - de az nem szabadítja meg őt, sem másféle jó cselekedetek. Visszacsúszik oda, ahonnan indult,
aztán belefárad… - Mint én, ezt tapasztaltam, pedig higgyétek el, mindig új elhatározással próbálkoztam. De
jobb, ha az ember abbahagyja a próbálkozásokat, és hisz az Úr Jézusban.
Van szabadítónk!
(Forrás: Zárba illő kulcs. Gyermektörténetek evangéliumi tanulságai)

Válaszolj a kérdésekre egy szóval!
Hol szeretett kóborolni János? e ‗ _ _ _ _ _
Mibe zuhant bele? v‗ _ _ _
Mi villant fel, amikor rátaláltak? f _ _ _
Mit csinált lent a mélyben? i_ _ _ _ ‗ _ _ _ _
Kit értesítettek a szülei? r_ _ _ _ ‗ _ _ _ _ _
Mit nem sikerült megtenni, miután lent volt a gödör fenekén? k_ ‗ _ _ _ _ _ _
Hol olvasta az igét, ami eszébe jutott? zs _ _ _ ‗ _ _ _ _ _ _
Mi jelent meg a verem szélén? a _ ‗
Ki hallotta meg a kiáltását? I _ _ _ _
Mit láthatott már vékonyan az erdőben késő ősszel? h ‗ _ _ _ _ _ _ _
Olvasd össze a dupla vonalon lévő betűket, és írd le a vonalra a kapott szót!
____________________________
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Isten Ígéreteinek Tárháza
C.H. Spurgeont elsősorban, mint igehirdetőt ismerjük, de
emellett természetesen sok egyéb elfoglaltsága is volt, hogy
melyek voltak ezek, azt megtudhatjuk az alábbi rövid
ismertetőből.
Vasárnap - két igehirdetés és egy esti
úrvacsoraünnep. Az utóbbit hetente egy kisebb teremben
tartották, de havonként egyszer a Tabernákulumban.
Csaknem egy órát töltött el azzal, hogy üdvözölje a világ
minden tájáról érkező idegeneket, akik prédikációját
meghallgatva üdvözölni akarták őt legalább egy kézfogással.
Hétfőn több órát fordított a nyomtatásra szánt
prédikációk átnézésére; délután a prófétaiskolában tanított;
este pedig egyházi és lelkészi megbeszélései voltak, majd 19
órától kezdődött az imaóra a Tabernákulumban, ahol
beszéde csaknem addig tartott, mint egy rendes
prédikációja.
Kedden a Tabernákulumban, vagy máshol
prédikált.
Szerda - teljes szünnap.
Csütörtök: prédikáció a Tabernákulumban.
Péntek a prófétaiskolában tanított, majd ügyeit
intézte.
Szombaton készült a vasárnapi prédikációkra.
(forrás: www.ujkigyos.baptist.hu)
Amelyekre még ezeken kívül időt szakított, azokat az alábbi
sorokban olvashatjuk:
Soha el nem szakadni Istentől
„És aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?”
(Jn 11,26)
Mi hisszük ezt és biztosak vagyunk ebben, mert ugyan mi
„választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent
Jézus Krisztusban?” (Rm 8,39). Krisztus testének tagjai
vagyunk: elveszíthetné Krisztus az Ő testének tagjait?
Krisztus jegyesei vagyunk: felbontaná velünk a jegyességet
az Úr? Ez lehetetlen. Bennünk van az Élet, ami nem
szakítható el Istentől. A Szentlélek lakozik bennünk,
hogyan is halhatnánk meg?
Örömmel várhatjuk Őt
„Krisztus ...másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni
azoknak, akik várják őt üdvösségükre.” (Zsid 9,28)
Ez a mi reménységünk. Nem azért jön, hogy bűneink
következményeit hordozza, hanem hogy learassa
engedelmessége gyümölcsét: már nem azért jön, hogy
megmentsen a kárhozattól, hanem hogy a tökéletes
üdvösségben részesítsen bennünket. De csak az Őt
váróknak jelenik meg így. Azok, akik szemét elvakította a
bűn, nem így fogják Őt látni. Számukra Krisztus félelmetes
bíró lesz, senki más. A sorrend tehát ez: először fel kell
tekintenünk Krisztusra és be kell fogadnunk Őt, azután
örömmel várjuk visszajövetelét. Így jelent minkét eljövetele
életet számunkra
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Semmi ne rémítsen!
„Te pedig menj a vég felé. Elpihensz majd, de föltámadsz kijelölt
sorsodra a végső napon.” (Dán 12,13)
Nem értünk minden próféciát, mégis örömmel és nem
viszolyogva fogadjuk azokat. Még ha a pusztító utálatosság
kerül is uralomra az igazi hívő, akkor sem fog
beszennyeződni, sőt megtisztul és megérlelődik a próbák
között. Ha az elemek felbomlanak és minden összeomlik is
a földön, az Úr Isten akkor is megőrzi az övéit.
Kötelességünket nyugodt elszántsággal teljesítve a
küzdelmekkel bátran szembenézve és a szenvedések között
béketűréssel haladjunk előre utunkon, ne térjünk le róla, se
ne álljunk meg tétován. Odaát nyugalom vár ránk. Minden
bizonytalan ebben a világban, de életünk alapja biztos. Isten
szeretete szilárd. Isten méltó osztályrészt ad mindazoknak,
akik mint Dániel mernek az igazság és a szentség mellett
dönteni.
Ő megáld és megőriz
„Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged” (4Móz 6,20)
Milyen nagy öröm, ha élvezhetjük a mindent megszentelő
isteni áldást! Ha (mi) magunk áldottak vagyunk, összes
tulajdonunk és minden örömünk (is) áldott, sőt
veszteségeink és keresztjeink, de még a csalódásaink is
áldottak lesznek! Az emberektől jövő áldás csak puszta szó,
az Úr áldása meggazdagít és megszentel. Ha igazán jót
akarunk kívánni felebarátunknak, ne azt mondjuk: „Sok
szerencsét!”, hanem azt, hogy „Áldjon meg téged az Úr!”
Az igaz jutalma
„Az emberek pedig ezt mondják: Mégis van az igaznak jutalma!
Mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön.” (Zsolt 58,12)
E földi életben nem mindig látjuk világosan Isten ítéltét,
mert sokszor a jókat és a gonoszokat ugyan az a sors éri. Ez
most a megpróbáltatás ideje, nem a jutalmazásé vagy a
büntetésé. Isten mégis sokszor félelmetes dolgokat
cselekszik, igazságosan, úgy hogy még a nemtörődöm
ember is kénytelen felismerni ítélő kezét. Az igaznak mégis
van már e földi életben is jutalma, amely számára
mindennél többet ér. Az igaz ember legfőbb jutalma
azonban odaát vár rá. A történelmet nagy összefüggéseiben
tekintve, sokszor meglátjuk Isten kormányzó munkáját a
népek életében. Darabokra töri az elnyomók trónját és
vétkes népeket büntet meg. Nem marad a bűn büntetés
nélkül, sem a jóság jutalom nélkül. A világmindenség Ura
igazságot szolgáltat. Ezért csak Őt féljük, és ne tartsunk a
gonoszok hatalmától.
Isten dicsőségét szolgáló harag
„Még a haragvó emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk
maradékát is megfékezed.” (Zsolt 76,11)
A gonoszok mind haragszanak. Az a vigasztalásunk lehet
azonban, hogy az emberek haragja is csak Isten dicsőségét
növeli. Amikor a gonoszok haragjukban megfeszítették
Isten fiát, akaratlanul is az Úr szándékát teljesítették és
ugyan ezt teszik még ma is számtalan estben az Istentől
távol élő emberek. Semmi olyan nem származik
haragjukból, ami igazán árthatna nekünk. Ő tartja féken az
ellenség dühösködését. Olyan, mint a vízimolnár, aki a folyó
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áradatának nagy részét visszatartja, és csak annyi vizet
enged folyni, amennyi a kerék forgatásához szükséges.
Akármilyen hevesen fúj is a szél, Istennél mégis minden
rendben van.
Isten az emberi bölcsesség felett
„Mert meg van írva: Elveszem a bölcsek bölcsességét és az értelmesek
értelmét elvetem. (1Kor 1,19)
Ez az igehely fenyegetés a világ bölcseinek, az egyszerű
hívőnek azonban ígéret. A világ bölcsei szüntelenül tönkre
akarják tenni az egyszerű hívő hitét, de próbálkozásuk
mindig kudarcot vall. Érveik szétfoszlanak, elméleteik
összeomlanak, alattomos cseleik napvilágra kerülnek, még
mielőtt elérnék céljukat. Ha az Úr egyszer a filozófiára és a
modern gondolkodásra teszi a kezét, alapos munkát fog
végezni. Leleplezi a fénye külső mögött a nagy semmit,
elpusztítja az egészet gyökerestől.
Minden helyzetben
„Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem.” (Zsolt 55,17)
Igen imádkoznom kell és akarok is imádkozni. Elárulva,
elhagyatva, gyászban, csalódásban hozzád kiáltok Istenem.
Körülményeim lehetetlenné lettek. Nem emberekben
bízom, még ha meg is bízhatnék bennük. Istenhez kiáltok
reggel, délben és este és senki máshoz, mert Ő megtehet
mindent. Nem tudom hogyan fog megszabadítani, de
tudom, hogy megszabadít. Amikor pedig majd a halál jön el
és az örökkévalóság titkai előtt, akkor is bízhatok ebben az
Igében: „az Úr megsegít engem.”
Széles folyók hajók nélkül
„Mert dicsőséges lesz ott az Úr, folyók lesznek azon a helyen, messze
elágazó folyamok, amelyeken nem járnak gályák és nem kelnek át
büszke hajók.” (Ézs 3,21)
Uram ha gazdagság folyamával ajándékozol meg, kérlek ne
engedd, hogy megtámadjanak a büszkeség, vagy a világias
lelkület „hadihajói”. Ha jó egészséggel és derűs kedéllyel
áldasz meg, ne hagyd, hogy a könnyelműség vagy lustaság
díszes bárkája beevezzen a szívembe. Ha a Neked való
szolgálatban olyan áradó sikereket adsz, mint egy nagy
folyó, kérlek, hogy hullámain sohasem találkozzam az
önteltség és az elbizakodottság gályáival. Ha végtelenül
boldog vagyok, mert évről évre tapasztalhatom kegyelmed
erejét, ne tűrd, hogy ezért megvessem a gyengébb hívőket,
sem azt, hogy saját tökéletességemben gyönyörködjem!
Uram, kérlek, add nekem az áldást, amely gazdaggá tesz, de
ne engedj semmi olyat tennem, ami megszomorít Téged,
vagy bűnbe visz engem!
Péntek István
„Az életet és az igazságot nem lehet
egymástól elválasztani, mert ugyanegy
dolognak két oldala. Csak az lehet igazság,
ami egy egyetemes életből származott,
és csak az az igazi élet, amely az
Isten gondolatának igazságát követi.”
(Ravasz László)
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Reformátusok Szárszói Konferenciája
Ebben az évben újra megrendezték a balatonszárszói
konferenciát 2018. augusztus 23-26. között, ahol a bevándorlás,
kivándorlás és az országhatáron belüli átvándorlás hármas
témaköre lett napirendre tűzve, hiszen az utóbbi években a
kül- és belpolitikában, de a közélet szintjén is meghatározó
szerepet töltenek be ezek az események. A bevándorlás
mint migráns kérdés került be az európai politikába és
köztudatba. Nem kevésbé fontos a keletről nyugatra, faluról
a városba, mezőgazdaságból az iparba munkát vállalók
mobilitása, amely demográfiai változásokat okoz az egész
Kárpát-medencében, mint belső migráció. Mindezeknek a
folyamatoknak az egyházakra gyakorolt hatását is
megvizsgálta a konferencia több aspektusból, fókuszba
helyezve Református Egyházunkat.
Az érkezés napján a regisztráció, és a szállásfoglalás
után következett a nyitó áhítat Steinbach József, a dunántúli
egyházkerület püspökének igehirdetésével. A felolvasott
Filippi 1,27−30 verseit magyarázva azt a kérdést tette fel:
Mit jelent az az elvárás, hogy Krisztushoz méltóan élni?
Válaszában kiemelte, hogy a jóléti társadalomban is hitvalló
életet kell élni. Ha nem az evangéliumról beszélek, akkor is
arról beszélek, mert az az életem, mégpedig minden
körülmény között, ha kell a szenvedést is vállalva. Hirdetni,
megállni és küzdeni az evangéliumért, az evangéliumi hitért.
Püspök úr igehirdetése végén Isten áldását kívánta a
konferencia minden napjára.
Mindegyik témakört jól felkészült moderátorok
vezettek, és tették fel a kérdéseket az előadóknak azzal a
szándékkal, hogy próbáljanak rávilágítani azokra az
egybefüggő eseményekre, melyeket mi - kellő rálátás
hiányában - sokszor egymástól függetlenül próbálunk
megérteni. Különböző véleményeket próbáltak egységre
hívni az ismeretek átadása után, hiszen sok esetben egészen
ellentétes vélemények és látásmódok feszülnek egymásnak,
még egy szűkebb közösségen belül is, nem kerülve el
egyházunkat sem. Vannak, akik vallásháborúként, a
konzervatív értékek feladásának folyamatát látják a jelen
helyzetet, vannak, akik a mindenkin kell segítenünk jelszót
tűzték zászlajukra, és csak a jót remélve, a teljes befogadás
pártján állnak. Egymást kizáró dolgokat, hogyan lehet
egymáshoz illeszteni úgy, hogy a megoldás mindenki
számára élhető legyen? Mi az egyház szerepvállalása egy
ilyen helyzetben, és annak milyen mélységei vagy határai
vannak? A Szentírás alapján mindenkit be kell fogadnunk?
Ki számít jövevénynek a Biblia szerint? Több a lehetőség,
mint a veszély egy ilyen változásban? Netalán Isten az, aki a
népek lakóhelyét újra kijelöli, mint annak idején Izraelnek,
vagy a nagy hódító népeknek? Milyen vonzatai lesznek egy
ekkora demográfiai változásnak a mindennapjainkra?
Ezekkel a kérdésekkel kellett szembenézni az előadóknak,
akik megpróbáltak válaszokat is adni a hallgatóságnak.
A napirendre tűzött előadásokat a nyitó délutánon
egy kerekasztal beszélgetés előzte meg, melyet Bogárdi Szabó
István, dumamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, Kövér
László házelnök, valamint Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tartottak. Az egyik fontos kérdés arra kereste a
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választ, hogy az eddigi pacifista egyháznak nem kellene-e
egy jóval harcosabb, keményebb, politikusabb egyháznak
lennie az Európát fenyegető iszlamizáció miatt?
Püspök úr a politikusabb egyházzal kapcsolatban
elmondta, hogy az egyház minden időben politizált, de nem
politikai eszközökkel, hanem ahogyan a próféták tették, az
Isten üzenetét tárta az ország mindenkori vezetői elé, Isten
törvényeinek szemszögéből szólt bele a közéletbe. Az más
kérdés, hogy azok elfogadták vagy elutasították azt, és mi
lett a döntéseik következménye. Kövér László véleményét a
pacifista egyházról úgy fogalmazta meg, hogy a pacifizmust
nem feltétlenül kell elválasztani a keresztyénségtől. Vajon az
önfeladásról, vagy a közelgő veszélyről tudomást nem véve
és ezeket megélve, mondhatjuk-e azt, hogy ez az Isten
akarata? Mint mondta, keresztyénként is mehet valaki
háborúba a haza védelmébe. Véleményében kifejtette, hogy
igenis meg kell védenünk Európát, Magyarországot és a
családjainkat, olyanokkal szemben, akik fondorlattal, vagy
erőszakkal akarnak hazánkba jönni. Gulyás Gergely azt
emelte ki hozzászólásában, hogy attól, hogy valaki
keresztyén, még nem jelenti azt, hogy minden védekező
képességét feladja, mert a védekezésre való képesség is
szolgálhatja a béke megteremtését.
A másik kérdéskör, az egyház és állam
szétválasztásának liberális körökben újra és újra visszatérő
időszerűségével
foglalkozott.
Gulyás
Gergely
hozzászólásában világossá tette, hogy az Alaptörvény az
állam és egyház szétválasztását egyértelműen kimondja, de
ez nem lehet akadálya az együttműködésnek. A Zsinat
lelkészi elnöke annak a véleményének adott hangot, hogy a
kialakult helyzet miatt nem a keresztyénségben látja a hibát,
hanem a túlzó jólétben, és a mindenféle kötöttségtől való
szabadulásban, mely attól is megszabadít, hogy saját
sorsáról akarjon gondolkodni az ember. Mindezt elősegíti a
jelenlegi modern jogalkotás. Európa nem a keresztyén
értékeit félti, hanem az eddig megszerzett jólétét, amiért
képes keresztyén értékrendjét is feladni. Ez jelenti a
legnagyobb veszélyt.
A pénteki nap előadói: Horváth-Sánta Hanga
migrációkutató, Incze Nikolett iszlámkutató, Grúber Károly
külügyminisztériumi főosztályvezető, Székely János katolikus
püspök, Köntös László dunántúli lelkészi főjegyző és
Homicskó Árpád dékánhelyettes voltak. Bár az előadók eltérő
nézőpontok szerint mutatták be a fennálló és összetett
helyzetet, szándékuk közös volt: minél bővebb ismereteket
szerezzen a hallgatóság annak érdekében, hogy ezek a
vélemények közelebb hozzák őket egymáshoz. Nem
könnyű a feladat, mert sok esetben az egymást kizáró
dolgokat kellene egymás mellé helyezni. Például: a
könyörület és az önvédelem, mint keresztyén kötelesség
kultúránk védelmére, vagy a migráció, mely magában
hordozhatja a veszély lehetőségét.
Horváth-Sánta
Hanga
referátumának
elején
beszámolt a migráció-kutatóintézet működéséről, amely
három éve jött létre, hogy összetett szempontrendszer
szerint tudják elemezni a jelenlegi helyzetet. Török- és
Görögország mellett, több nyugat-balkáni országot is
bejártak annak érdekében, hogy mindent első kézből
kapjanak, hogy teljes összefüggésében és egyben lássák a
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bevándorlással kapcsolatos helyzetet. Ismertette, hogy
melyek azok a kibocsátó országok, ahonnan nagy számban
érkeznek bevándorlók, legtöbb muszlim kultúrájú országok.
Afganisztán, Pakisztán, Szíria, valamint Nigéria állnak az
első helyen, annak ellenére, hogy 2018-ban a 2015-ös évhez
viszonyítva mintegy 15%-al csökkent a bevándorlók száma.
Az ügyintézés lassúsága azonban még mindig probléma,
hiszen hiteles adatok nélkül nem tudnak a befogadó
országok „kategorizálni”, ami pedig elkerülhetetlen lenne a
sikeres beilleszkedés elősegítéséhez. Ám ez az önkéntes
adatszolgáltatás nem megbízható, hiszen az adatok
ellenőrízhetetlenek. Így nagyon nehéz (lesz) a közös
nevezőt megtalálni az ellentétes kultúrából érkezőkkel a
befogadó országoknak. Nem kevesebbről van szó, mint egy
szekuláris társadalmat egy vallásossal, egy individuálist a
közösségben gondolkodóval, a konzervatívot a liberálissal
és a lokálisat a globálissal együttélésre hangolni. Az is
nehezíti az Európába érkezők beilleszkedését, hogy a
nyugati országok polgárai nem rendelkeznek meghatározó
identitás-tudattal, erkölcsi értékeit pedig fokozatosan
feladja. Egy ilyen gyökerét vesztett társadalomban nincs
mihez igazodniuk az érkezőknek, viszont hamar gyökeret
ereszt és beékelődik a maga értékrendjével egy egészen más
kultúra, elősegítve jelen esetben a iszlám kultúra
terjeszkedését. Az sem zárható ki, hogy a kiüresedett
társadalom számára még az iszlám is vonzóvá válhat a maga
szabályozott konzervatív értékrendjével. Ez egyre inkább
tapasztalat, mintsem csak feltételezés. Több országban
végzett mély interjúk anyagait felhasználva kutatást
végeztek, ami arra enged következtetni, hogy egyre többen
pontosan ezért csatlakoznak az iszlámhoz. Ott szabályozott
és egyértelmű minden, van igazodási pont, ami most a
nyugati kultúráról nem mondható el, mindemellett
hihetetlen büszkeséggel tölti el a megkérdezetteket. Míg
Európa egy szekuláris, individualista, liberális és globális
társadalommá lett, ezzel szemben az iszlám hívei vallásosak,
konzervatívok
és
közösségben
gondolkodnak.
Megdöbbentőnek nevezte azt a nem egyedi véleményt, amit
másodgenerációs muzulmán fiatalok fogalmaztak meg a
keresztyén társadalomban élőkről. Azért nem tisztelik a
nyugati embert, mert az nem jár templomba, nem ismeri a
Bibliáját, a saját vallását, és nem is gyakorolja azt. Miért
tiszteljünk mi benneteket, tették fel kérdésként. Horváth Sánta Hanga előadó záró gondolatként jegyezte meg,
Európa jövője attól függ, hogy körül tudjuk-e magunkat
határolni azokkal a keresztyén értékekkel újra, ami eddig
meghatározott és megtartott bennünket. Ha mi nem tudjuk,
kik vagyunk, honnan jöttünk, mit tanítunk a
gyermekeinknek? Ha „semmit”, akkor felszámoljuk saját
magunkat.
Incze Nikolett iszlámkutató azt emelte ki
prezentációjában, hogy nagy tévedésben vannak azok,
legyenek bár vezetők, vagy átlag európai emberek, akik az
iszlámot csak vallásként definiálják. A politikai iszlám az
érdekes, és nem a vallás, tette hozzá. Mert az iszlám egy
teljes kultúra a maga szabályrendszerével. Az iszlám
számára nem értelmezhető az, ami nekünk természetes,
hogy az állam és egyház elválasztva működik, abban
minden mindennel össze van kapcsolva, az egész életet

2017. november

Belvárosi Harangszó

átszövi és szabályozza. A politika, az oktatás, családjog,
pénzügy, a kultúra és a vallás is az iszlám törvény, vagyis a
Saría alá van rendelve. A mai európai embernek ez idegen,
ezért veszélyes, ha Európa megadja magát a lassú
iszlamizálódásnak, mert ahol az iszlám megveti a lábát, ott
ezt a törvényt minden eszközzel megpróbálja, ha kell
erőszakkal is, elfogadtatni az adott társadalom törvényeivel
szemben. Az iszlám nem ismer semmilyen más törvényt
csak a saríat, hangsúlyozta az előadó. A saría mint iszlám
törvény egyébként mindenkire, ránk kafírokra, vagyis nem
muszlimokra is vonatkozik. Ez az alapja a muszlimok
minden, társadalmunkat érintő követelésének. A saría két
pilléren nyugszik: a Korán és a szunna. A szunnát két
szövegben találjuk: a szírában, ami Mohamed életrajza,
valamint a hadiszban, ami Mohamed hagyományait
tartalmazza. Tehát a szunnából mindent megtudhatunk, ami
Mohamedtől származó, amit tett és mondott, amit jónak
tartott, vagy éppen helytelennek látott.
Az iszlám 1400 éve alatt mindig erőteljes volt a
térhódítás elve: különböző kultúrák iszlamizálása. Ez
látható Pakisztánban, ahol a hindu vallás volt az uralkodó,
de ide sorolható Afganisztán is a buddhista vallásával, és
nem utolsó sorban Törökország és Egyiptom, ahol a
keresztyén vallás volt az uralkodó. Még Afrika egyes törzsi
társadalmait is meghódította. Két eszköze volt erre: a
dzsihád és a politika. Két lehetőség volt: betérni az iszlám
vallásba, vagy a halál. Kiváltságos státuszt kaptak a
keresztyének (a könyv népei), akik megtarthatták vallásukat,
és életben hagyták őket. De „hálából” adót kellett fizetniük,
és csak másodrangú polgárok lehettek a zsidókkal
egyetemben. Nem vezethettek hivatalokat, nem viselhettek
fegyvert, de még templomaik sem lehetett magasabb az
övékénél stb. Nagyon gazdag irodalma van annak, hogy az
iszlám, hogyan szégyenítette meg a másodrangú
állampolgárokat, vagyis a dimmiket, akik nem ellenzik az
iszlámot és hajlandók követni a saríát.
Rövid, de érdekes adatokkal szolgált Mohamed két
korszakáról: a medinai korszak, mint kezdet, ahol próféta és
prédikátor volt, egyben vallási vezető. Az iszlám ekkor még
csak vallásként létezett, és mindössze 150 körüli követője
volt. Medinában már, mint dzsihadista katona, politikus és
hadvezér vált belőle. Az iszlám ebben az időben politikai
köntöst vett magára, átalakítva ezzel az arab és mediterrán
világ nagy részét. Végül arra a bizonyított tényre hívta fel a
figyelmet, ha az iszlám egy bizonyos telítettségi szintet elér
egy társadalmon belül, ami megfigyelések alapján kb. 10% ra tehető, akkor visszafordíthatatlanná válik az iszlám
térhódítása.
Székely János, megyés püspök áldás, békességet
kívánva köszöntötte a konferencia résztvevőit. Elsőként azt
osztotta meg a hallgatósággal, hogy ahhoz, hogy mindent
helyesen lássunk és értékeljünk, prófétának kellene lenni.
Véleménye szerint két alapigazságot kellene egyben tartani,
és mind a kettőt egyenlőképpen érvényre juttatni. Az első
igazság az, hogy a nemzetek, kultúrák, az anyanyelvek a
teremtő Isten szándékából léteznek, mint ahogy a nemzetek
sem természetes képződmények, Isten akaratából születtek
meg. A nemzet fizikai határai, nem a sátántól vannak. Azok
arra adattak, hogy e határokon belül tudja minden nemzet a
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maga közösségét gyakorolni, anyanyelvét, kultúráját,
hagyományait megélni. Ezeket a határokat keresztyén
kötelesség megvédeni. A nemzetek keveredése viszont nem
a teremtő akarata, hanem a sátáné, emlékeztetve a Bábel
tornyának építésére, és következményeire (1Móz 11).
Egy híres amerikai gondolkodótól azt az öt dolgot
idézte fel nekünk, ami a globalizáció halálos ellensége. Az
első, az Isten és a vallás, ami a legerősebb tartást adja az
embernek, ezt kell legelőször gyengíteni. Második a család
és az egymáshoz kötödés. Nagy ellenség a nemzet és
őseink, mert hagyományokhoz kötnek. A fizikai föld,
valamint a közösségek, ahol együtt tervezik és álmodják
meg a közös jövőt. A globalizáció ezeket mind le akarja
rombolni. Nem véletlen ez, hisz a sátán görög neve:
diabolosz, ami azt jelenti szétdobáló. Amit az Isten szépen
egybeszerkesztett, azt ő szét akarja szakítani, a neve mutatja
szándékát. Jelenleg mintegy 250 millió ember hagyja el
lakóhelyét, 1960-ban ez még csak 60 millió volt. Mi az oka?
Határozottan állította, hogy ennek elsődleges elindítója a
mérhetetlenül igazságtalan vagyonelosztás, másodsorban az
egyre sűrűbb és súlyosabb természeti katasztrófák. A Csádtó 1963-ban 25000 négyzetkilométer felületű volt,
napjainkra felülete 5%-ára csökkent.
A háborús területről is menekülnek az emberek, de
meggyőződése, hogy egy idegen ország lakójának nem
Európa a vágya, hanem az, hogy az otthonában béke
legyen, és ott tudjon élni, ahol eddig. Egyetért a kormány
azon intézkedésével, hogy otthon kell segíteni őket. A
teremtő Isten minden embernek szánt otthont, hazát, de ha
egy földrészen olyan mértékben sújtanak természeti
katasztrófák, hogy az élhetetlen lesz, akkor az európai
embernek is joga lenne arra, hogy egy másik földrészen
túlélési lehetőséget kapjon.
Hatalmas igazságtalanságnak tartja, a mostanában
felhalmozott magánvagyonokat. A „Ne lopj!” védi a
magánvagyont, az egyén szabadságát és az emberhez méltó
megélhetési jogot. Meg kellene találni azonban arra a
megoldást, hogy ne lehessen olyan vagyonokat felhalmozni,
mint napjainkban, szerte a világban. Kevés helyre
koncentrálódik a vagyon. Ezt kellene valamiképpen
korlátozni, ami meglátása szerint megoldást jelentene. Záró
gondolataiban azt mondta, hogy ez egy gyönyörű küldetés
lenne a keresztyénségnek: elvi alapvetés illetve
érvényszerzés a jog eszközeivel.
Folytatása következik...
Péntek István

„Legyetek egy szándék, egy közös akarat,
egy közös cselekedet, akárcsak a régi időkben.
Mert amiképpen ti cselekedtek egymással,
azonképpen cselekszik az Úr is tiveletek.”
(Wass Albert)

Belvárosi Harangszó

2017. november

23. oldal

Gy ü l e k e z e t i K r ó n i k a
Gyülekezetünkben elhunytak és eltemettek:
Debreczeni Imréné, született Nagy Julianna 85 évet élt
asszonytestvérünk – Sarkad, Dohány u. 6. sz. alatti
lakos. Vigasztaló ige: Filippi 4,4−9: „Örüljetek az Úrban
mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert
minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem
imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel
kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet
meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus
Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami
igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami
nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és
átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz
a békesség Istene!”
Molnár Andrásné, született Bondár Róza 88 évet élt
asszonytestvérünk – Sarkad, Vasút u. 27. sz. alatti
lakos. Vigasztaló ige: 1Mózes 2 válogatott versei: „Azután
megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét
lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé. Ültetett az Úristen egy
kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált.
Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre
kívánatosat és eledelre jót; az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és
a rossz tudásának fáját... És fogta az Úristen az embert, elhelyezte
az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Azután ezt mondta
az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő
segítőtársat.”
Prédikátor 3,1−2: „Mindennek megszabott ideje van,
megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a
születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az
ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének.
Kapus-Nagy András 75 évet élt testvérünk – Gyula,
Temesvári u. 3. sz. alatti lakos. Temetése Méhkeréken
volt. Vigasztaló ige: Zsoltárok 103,13−18: „Amilyen irgalmas
az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Hiszen tudja,
hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai
olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végigsöpör
rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr
szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, azokkal, akik megtartják
szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével.”
Bende Sándorné, született Tóth Róza 94 évet élt
asszonytestvérünk – Sarkad, Új u. 1. sz. alatti lakos.
Vigasztaló ige: Jób 5,17−18: „Bizony boldog az az ember, akit
Isten megfedd! A Mindenható fenyítését ne vesd meg! Mert ő
megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít.”
2Korinthus 5,1: „Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk
összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált,
hanem örökkévaló mennyei házunk.”

A Mindenható Isten enyhítse
a gyászolók fájdalmát!

Örökélet Vasárnapja
2018. november 25.
Megemlékezünk azokról a szeretteinkről,
akik a mögöttünk lévő évben mentek el a
minden élők útján

A Magyar Református Presbiteri Szövetség
Békés és Csongrád Megyei Szervezeteinek
Közös Konferenciája

Orosháza
2018. november 18.
Előadók:
Dr. Fekete Károly: Hitvallásaink tanítása az
imádságról
Dr. Pecsuk Ottó: A Zsoltárok könyve tanítása az
imádságról
Közös ebéd

Gyülekezeti alkalmaink
Reggeli áhítat: kedd és szerda reggel 7:30 − Gyülekezeti
Terem
Munkatársi Bibliaóra: csütörtök reggel 7:30 −
Gyülekezeti Terem
Imaközösség: kedd délután 4 óra − Klub Terem
Nöszövetség: hónap első kedd du. 4 óra − Klub Terem
Presbiteri Bibliaóra: hónap második kedd délután 4
óra − Klub Terem
Bibliaóra: szerda délután 4 óra − Gyülekezeti Terem
Ifjúsági Bibliaóra: szombat du. 4 óra – Klub terem
Istentisztelet: vasárnap délelőtt 10 óra − Belvárosi
Református Templom
Istentisztelet és Beszélgetös Bibliaóra felváltva
vasárnap délután 4 óra – Gyülekezeti Terem
Gyermek-istentisztelet: vasárnap de. 10 óra
Istentisztelet Újszalontán: Református Templom
- December 25. Karácsony I. nap du. 14:30 – Ünnepi
Úrvacsorás Istentisztelet
- 2019. január 1. du. 14:30 – Újévi Ünnepi Istentisztelet
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Adventi Koncert
2018. december 16.
Advent 3. vasárnapja
15 óra

Bolyki Brothers
az a capella műfaj legsikeresebb
magyarországi képviselői
◊

Jótékonysági vásár
◊

Szeretetvendégség
◊

A belépés ingyenes

24. oldal

Adventi Kézművesség
a Bábika Játszóházzal
2018. december 8., szombat
10 óra - Klubeterem
Várunk mindenkit kreatív ötletekkel,
alapanyagokkal, jókedvvel, meleg teával,
aprósüteményekkel és sok-sok szeretettel

Karácsonyi Istentiszteletek
Bűnbánati alkalmak:
2018. dec. 20 – 22. du. 4 óra
Szenteste: 2018. december 24.
du. 4 óra – Gyermekek szolgálata
Karácsony I. nap de. 10 óra
Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet

Advent vasárnapi gyertyagyújtás
generációk szolgálatával
2018. december 2.; 9.; 16. és 23.
10 óra

Karácsony I. nap du. 4 óra
Hálaadó Ünnepi Istentisztelet
Karácsony II. nap. de. 10 óra
Ünnepi Istentisztelet
Óévi Hálaadó Istentisztelet és PPt vetítés
2018. december 31. du. 4 óra
Újévi Ünnepi Istentisztelet
2019. január 1. 10 óra

***

Karácsonykor ajándékozzunk szeretetet!
A Magyar Református Szeretetszolgálat
azoknak a gyermekeknek kíván örömet szerezni,
akiknek karácsonykor semmi sem jutna.

Belvárosi Harangszó
A Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség
két havonta megjelenő lapja
Szerkesztő: Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor
Felelős kiadó: Koncz Zsolt lelkipásztor
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5720 Sarkad, Veress Sándor u. 15.
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