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Ki kell állni. Most. Remegő szívvel, lélekkel, de 

beszélni kell. Valami indít, valami mozdít az emberek 

közé, szempárok kereszttüzébe, az ünnep forgatagába. 

Odaállni, és mondani az üzenetet, a felismert igazságot, 

azt a hírt, melyet vagy bolondságként fogadnak, vagy 

örömmel és hittel. Még nem tudni, de el kell mondani, 

mert nem lehet hallgatni, mert Valaki ott belül indít 

erre. Az apostolok ezekkel az érzésekkel léptek ki a 

jeruzsálemi felsőház ajtaján az első pünkösd napján. 

 Ki kell állni az Aeropagoszra. Ki a görögök elé, 

és mondani azt, amit a Lélek írt a szívbe. Nem hallgatni 

az ismeretlen Istenről, hanem beszélni róla, aki a 

világot alkotta, aztán elküldte a Fiát e világba, hogy 

megváltsa, hogy igazi szabadságot adjon az embernek. 

Nem lehet hallgatni. Beszélni kell tovább, értetlen 

pogányoknak, és még értetlenebb honfitársaknak. Ha 

kell, az élettel kell tanúságot tenni, hitet vallani. S bár 

sokakat el lehet pusztítani, meg lehet semmisíteni, de az 

isteni tüzet, mely fellobbant ebben a világban, már nem 

lehet kioltani. A Lélek tüze a Lélek szelével terjed tova, 

és ahol láthatóvá lesz, ott beszélő és cselekvő 

hitvallókban testesül meg.  

 Kiállni, és megvallani a hitet, a felismert 

igazságot. Meg kell tenni, bár talán inkább 

lebeszélnének: Ne menj el arra a birodalmi gyűlésre. 

Veszélyes, egyenesen halálos. Mégsem lehet, hogy ne 

indulj el. Menned kell, mert a Lélek visz. 

Ellenállhatatlanul tol a nagygyűlés elé. Előkelőségek, 

fejedelmek, császár és ellenséges teológusok közé. S 

csak azt lehet mondani: Itt állok, másként nem tehetek. 

Úgy, ahogy egykor az apostolok is. Nem tehették meg, 

hogy ne mondják el azt, amit Krisztusról tudnak, 

ismernek és tapasztaltak. Istennek engedelmeskedtek, 

mintsem az embereknek. Luther hitvallása új tüzet 

gyújtott Európa megromlott keresztyénségébe. E tűz 

terjedt tova, és lángba borult az öreg kontinens. Küldte 

fiait, leányait az egyház, hogy mondják el messze, 

távoli vidékeken is az örömhírt. Bibliát fordítottak, 

misszionáriusokat indítottak el, akik igyekeztek a föld 

végső határáig eljuttatni az evangéliumot.  

 Mi van ma? Mit látunk ebből a tűzből, ha 

körülnézünk? Mi van a széllel, amely fújta, vitte a 

Lélek erejét egyszerű otthonokba, hatalmas palotákba, 

nagy katedrálisokba és kicsiny vert falu templomokba? 

Láthatunk parazsat, pislákoló tüzeket, izzást a mélyben, 

de lángokat nem igazán. Elfújta volna a szél a 

környékünkről a Lelket, és vele az Istennek 

kimondhatatlan nagy erejét? Eltünt volna, vagy csak mi 

nem élesztjük, s nem tápláljuk a tüzet? Hagytuk 

kialudni?  

 Isten Lelke nélkül nincs egyház, nincsenek 

gyülekezetek, nincs keresztyénség sem, mert nincsenek 

hitvallók és hitvallások. Isten Lelke ma is kiállásra 

indít, az igazság kimondására, a hit megvallására. Ma is 

arra van szükség, mint egykor, hogy legyenek olyanok, 

akik láthatóvá teszik a láthatatlan Istent, érzékelhetővé 

teszik lényének szeretetét, megtestesítik akaratát, 

irántunk tanúsított kegyelmét.  

 Sokféle hitvallást olvashatunk gyülekezetünk 

pünkösdi lapjában. Ám ezek a tanúságtevő életek csak 

akkor lesznek hasznosak a mi számunkra, ha az ő 

történetükből erőt merítve, engedünk a Lélek 

indításának, és kiállunk az emberek közé bizonyságot 

tenni az Istenről. Talán nem is gondolunk erre, amikor 

ezt tesszük. Nem is kell. Nem a tudatunkban, az 

értelmünk kontrollja alatt történik mindez. A Lélek 

mélyebbre hatol, mint a tudat, mint az érzelmek. 

Egészen a lelkünkig ér, melynek helyét és létét sem 

tudjuk meghatározni, de mindannyian hisszük hogy ott 

adja az Isten a művésznek az ihletet, a tudósnak a 

gondolatot, a felismerést és a hívőnek a kijelentést. Ezt 

kell továbbadni, elmondani. „Nem mondhatom el 

senkinek, elmondom hát mindenkinek.”(Karinthy 

Frigyes) 

 Ez a célja az egyháznak, ez a feladata, a 

küldetése ma is minden gyülekezetnek. Minél 

többeknek átadni az evangéliumot, és ezáltal minél több 

lelket megmenteni. Isten ma is küld bennünket. Ki kell 

lépni a konfortzónánkból, fel kell vállalni, hogy nem 

fognak megérteni, de ki kell tárulkozni és indulni az 

emberek közé. Az egyháznak, a keresztyénségnek nincs 

más választása, lehetősége. Az emberek ma is keresve 

bolyonganak, és többre vágyakoznak, mint egykor a 

Római birodalom óriási területén. Ma is szükséges az 

életünkkel, a hitükkel Krisztus felmutatása. Ő a 

Megváltó, az élő Úr, aki erősebb, mint a halál, mert 

feltámadásával legyőzte azt. Ő az, aki igazzá teszi 

minden ember számára, hogy van visszaút a szakadék 

széléről.  

 Ki kell állni. Most. Lélekkel. Bátran. Igazán. 

Őszintén. Hitünket megvallani, szélesre tárni a kapukat, 

hogy a Lélek szele áramolhasson, hogy fellobbanjon 

újra a láng, és tüzet fogjon e fásult világ.  

Koncz Zsolt lp. 
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A Szentlélekről 
 

A Szentlélekről szóló tanítások, írások a Bibliában igen 

határozatlanok és bizonytalanok, éppen ezért ezek 

értelmezése igen nehézkes. Ugyanakkor nem 

hunyhatunk szemet ezek felett a tanítások felett sem, 

hiszen döntő kérdéseket érintenek keresztény életünkkel 

kapcsolatban. Ha a Lélekről beszélünk, kicsit el kell 

vonatkoztatnunk a tárgyilagos nézőponttól, sokkal 

inkább azt kell vizsgálnunk, hogy milyen hatással van 

ránk, sőt az egész világra az Ő munkássága.

 Keresztény szemmel erre egy igen tömör és 

frappáns választ adhatunk. Azért fontos, mert a Lélek 

nélkül nincs is életünk. Hogy miért is van ez így? A 

válasz a kezdetek kezdetén, a teremtésben keresendő. 

Mózes első könyve azt írja, hogy Isten a saját 

képmására teremtette az embert. Itt szintén nem a 

külsőségekre kell gondolnunk. Az Úr azért alkotta meg 

az embert, hogy egy különleges kapcsolatot 

alakíthasson ki vele. Isten egy tökéletes környezetet 

hozott létre, amiben ez be is teljesedhet. És ez az a 

kapcsolat, ami miatt az ember Isten képmása 

lesz. E kapcsolat nélkül az ember tehát nem 

teljesítheti be azt, amiért emberré lett 

teremtve. Mint tudjuk, az Úr szabad akaratot 

adott az embernek, aki úgy döntött, hogy 

ellenszegül Isten akaratának és saját 

döntésével megszakította ezt a szeretetteljes 

viszonyt. Ádám és Éva bűnbeesésének tehát 

ez az üzenete. Az ember eltávolodott az 

Istentől, közösségük megszakadt, tehát 

megszűnt az lenni, amiért teremtve lett. Az 

első emberpár leszármazottai így már nem a 

Paradicsomban jöttek világra, hanem egy 

olyan közegben, ami az Úrtól távol esik.  

 Ám Isten kegyelme és szeretete már itt 

megmutatkozott. Nem hagyta, hogy az ember ebben a 

rettenetes állapotban éljen. S ez a kegyelem Jézus 

Krisztus személyében mutatkozott meg legszebben. Ő 

az, aki eljött közénk, az örömhírt hordozva önmagában. 

Ő az, akinek köszönhetően lehet el nem múló életünk. 

Ő az, aki meghalt a kereszten minden ember bűnét 

magára vállalva. Ezt a hatalmas áldozatot hozta meg 

értünk az Úr. Ő az, aki elküldte a Szentlelket, a 

Pártfogót maga helyett, hogy velünk legyen a világban 

és úgy tanítson bennünket, ahogy Krisztus egykor a 

tanítványokat. Így lehet újra kapcsolatunk az Atyával, 

így teljesíthetjük be újra azt, amiért teremtetett az 

emberiség. Ez egy csodálatos ajándék, de ahhoz, hogy a 

miénk lehessen, el kell fogadnunk Krisztus áldozatát. 

Hisz a bűn zsoldja a halál, s Ő az, aki ezt minden egyes 

emberért kifizette és ezzel újra utat nyitott az ember és 

az Isten között, valamint lehetőséget teremtett, hogy 

kapcsolatunk legyen Istennel. 

 A Pártfogó nélkül, az ember nem képes tisztán 

jót cselekedni, önzetlenül Istennek tetsző életet élni. 

Lehet valaki adakozó, segítőkész, kiváló családapa 

vagy jó barát, ha mindezt csupán a saját erejéből és nem 

a Lélekből táplálkozva próbálja véghezvinni, könnyen 

eltérhet a helyes ösvénytől. Rá kell ébrednünk, hogy 

magunk erejéből képtelenek vagyunk maradéktalanul 

jót cselekedni, csupán a Szentlélek az, aki erre képessé 

tehet minket. 

 „Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig 

testi vagyok: ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Hiszen 

amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, 

amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig 

azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a 

törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem 

azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy 

énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy 

arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, 

hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit 

akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: 

a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor 

már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a 

törvényt találom tehát magamban, hogy - miközben a 

jót akarom tenni - csak a rosszat tudom cselekedni. 

Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember 

szerint, de tagjaimban egy másik törvényt 

látok, amely harcol az értelmem törvénye 

ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő 

törvényével. Én nyomorult ember!  Ki 

szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?  

Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! 

Én magam tehát értelmemmel az Isten 

törvényének szolgálok ugyan, testemmel 

azonban a bűn törvényének.” (Róma 

7,14‒25) 

 Pál levelében itt egyértelműen erről 

beszél. Az kevés, ha az ember a jót akarja 

cselekedni. Magától ugyanis senki sem képes erre. Kell 

lennie valaminek, vagy inkább Valakinek, aki erre 

indítja. Ebben az igeszakaszban ugynakkor nem csak a 

problémát veti fel Pál, hanem a megoldáshoz is elvezet. 

„Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?  Hála az 

Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus!” Ha elfogadjuk az 

Úr ajándékát és töltekezünk Szentlélekkel, akkor 

minden akadály elgördül előlünk, és Őrá bízva az 

életünket bármire képesek lehetünk. Ezért fontos tehát a 

Lélek mindannyiunk életében. 

 Emberi ésszel elég nehéz felfogni, elképzelni, 

mi, illetve ki a Szentlélek, s hogyan is néz ki. 

Természetesen megpróbálhatjuk különböző példákkal 

illusztrálni a Szentháromságot és bár egyik sem teljesen 

helytálló, talán segíthet megnyugtatni folyton háborgó 

elménket. Mondhatjuk például, hogy minden embernek 

van elméje, teste és lelke. De melyik az ember? Vagy, 

hogy egy férfi lehet férj, apa és gyermek egyszerre, 

mégis ugyanarról a személyről beszélünk. S 

bármennyire is furdal minket a kíváncsiság és 

számtalan megválaszolatlan kérdésünk van a 

Szentháromsággal kapcsolatban, ezekre valószínűleg 
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csupán az örökkévalóságban, a mennyeknek országában 

kapunk választ.  

 Ám jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, 

hogy ha az Úr elküldte egyszülött fiát, hogy bűneinktől 

megszabadítva minket újra kapcsolatunk lehessen vele, 

akkor miért szükséges a Szentlélek? Miért nem elég 

csupán elfogadni Jézus Krisztus áldozatát, megtisztulni 

bűneinktől és újra közösségben élni az Atyával? A 

Szentlélek azért jött, hogy Jézust dicsőítse, és a hívőket 

elvezesse minden igazsághoz. 

  „A Pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én 

nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket 

mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam 

nektek.” (János 14,26) 

 Jézus áldozatának az elfogadásakor az ember 

újjászületik. A Léleknek ettől kezdve az a feladata, 

hogy segítsen megismerni Krisztust és erőt adjon 

mindenhez, az életünk bármely területén, és ahhoz, 

hogy ezt az életet és az örömhírt továbbadhassuk. 

Támaszt ad, hogy az Úrnak tetsző életet élhessünk. A 

Lélek egyik legkézzelfoghatóbb hagyatéka a Biblia. 

Hiszen maga Isten Lelke ihlette a régi idők embereit e 

könyv megírására. 

 Keresztyénként fontosnak tartom azt, hogy 

pontosan meghatározzuk, mit jelent a Szentlélekkel 

megtelni. Megtelni Lélekkel röviden valami olyasmit 

jelent, hogy átengeded életed irányítását az Úrnak. 

Onnantól kezdve Krisztus irányít téged, de nem úgy, 

mint egy robotot, hanem inkább támogat a helyes úton, 

és erőt ad. A Lélek vezetése megtaníthat minket arra, 

hogy mindent más szemmel nézzünk, ami körülöttünk 

zajlik. Gyakran igen hasznos, ha egy-egy helyzetben, 

amikor nehezünkre esik dönteni, megkérdezzük 

magunktól: Jézus mit csinálna? Ha a Pártfogóra bízzuk 

magunkat, megsúgja a helyes döntést. Nélküle 

képtelenek lennénk helyesen választani. 

 A Szentlélek irányítására bízni magad nem 

csupán annyit jelent, hogy jót cselekedsz. Ha benned él 

Krisztus, és ő vezet, akkor a Lelked gyümölcsöket fog 

teremni. Nem elég csupán erkölcsös életet élnünk, 

hiszen nem cselekedeteinkből fakad a hitünk, hanem 

éppen fordítva. Hitünkből fakadnak cselekedeteink. 

Gyümölcsöt pedig kizárólag a Szentlélek erejéből 

teremhetünk. Ezekből következik, hogy aki 

cselekedeteivel nem tesz bizonyságot az nincs 

betöltekezve Lélekkel. Úgy érzem, hogy ezt a kérdést 

fontos azzal lezárnunk, amivel elkezdtük. Nem attól 

telünk meg Lélekkel, mert ezt akarjuk, mert csupán arra 

vágyunk vagy azért mert tudjuk, hogy ez a helyes 

döntés és nincs más választásunk, vagy mert megbántuk 

bűneinket. Igazán a hitnek van ebben jelentősége, 

hiszen csakis ezáltal tölthet be minket Jézus Krisztus az 

Ő Lelkével. „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves 

Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, 

hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” 

(Zsid 11,6) 

(www.presbiterkepzes.hu) 

Költészet Istentől? 
  
Április 11-én József Attila – és egyben Márai Sándor – 

születésének évfordulóját, a költészet napját 

ünnepeljük. De miért van szükség külön ünnepnapra 

ahhoz, hogy erre a műnemre figyeljünk? Mi 

szükségünk van egyáltalán versekre? És hogyan 

kapcsolhatjuk a költészetet keresztyén hitünkhöz? – 

Gondolatok a költészet napja kapcsán. 

 Munkába ballagva, mosogatás közben, orvosi 

rendelőben vagy a dugóban várakozva, templomba 

menet / templomból jövet, terítéskor, alvás előtt. 

Naponta többször kapom magam azon, hogy 

dudorászom: Eltévedtem, mint juh..., Felvirradt áldott 

szép napunk..., vagy Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr... 

esetleg ismételgetem magamban: Hozzám már hűtlen 

lettek a szavak... Van, hogy nem is teljesen figyelek 

oda, s ugyanazt a sort, versszakot ötször is 

eldünnyögöm egymás után, majd hirtelen 

rácsodálkozom a sorokra, ízlelgetek egy-egy szót, hogy 

aztán végezve dolgomat ismét tovább dünnyögjek. 

 Lackfi János költészetnapi gondolataiban így 

fogalmaz: „Hogy mi a vers? Az, amit mondogatunk 

magunkban. A vers a belső dudorászásainkból nő ki.” 

 Versek saját szavainkból is kinőhetnek, de 

hálásak lehetünk, hogy voltak és vannak olyan 

emberek, akiknek „dudorászásai” egyszeri 

megszólalásból tovább érlelődtek, s mára a mi 

énekeinkké, verseinkké válhattak. 

 Persze, nem minden költeményből vált 

énekelhető ének és nem is minden versben van 

konkrétan kifejezve Isten dicsérete. Hívő emberként 

azonban tudhatjuk, nem csak az egyértelmű, jól 

megformáltan elénk helyezett, hittel és Istennel 

kapcsolatos szavakban vehetjük észre a szépet. A 

túlcsorduló szépség, a gazdag beszéd, a ritmusba 

alakított belső tartalom – melyet a költő nem „csinál”, 

hanem szintén ajándékba kap – örömre és ünnepre ad 

okot. Egy helyén elmondott, szépen kiejtett szó már 

lehet Isten dicsőítése. Hiszen maga a poézis görög 

eredetű kifejezés, azt jelenti: építeni, alkotni, létrehozni. 

S jól tudjuk: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába 

fáradoznak az építők.” 

 Nagy költőnk, Dávid ezt írja: „...éneket ad 

számba az Úr, imádságot életem Istenéhez.” Vannak 

olyan verseink, amelyek kétségekről, útkeresésről 

számolnak be. De ha verseket, a kimunkáltan kimondott 

szavakat imaként fogjuk fel, hálásak lehetünk ezekért a 

művekért is. Hiszen az imádság fontos feltétele az 

őszinteség. Megoszthatjuk Istennel kétségeinket is.  

 Dudorásszuk szép énekeinket (amelyeket már 

nagyapáink, nagyanyáink is naponta szájukban 

forgattak), verseinket hálás szívvel, s ünnepeljünk, mert 

kaptunk szavakat, s kifejezhetjük magunkat a 

hétköznapitól eltérő, Istennek tetsző módon! 

Zila Teodóra 

 

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

„Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt 
kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, 
férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg 
mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és 
megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és 
gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak 
elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is 
lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: Szabaduljatok meg végre ettől 
az elfajult nemzedéktől! Akik pedig hallgattak a szavára, 
megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek 
csatlakozott hozzájuk. 
 Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a 
közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem 
támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel 
történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük 
közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották 
mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. Mindennap 
állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és 
amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel 
részesültek az ételben; dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész 
nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az 

üdvözülőkkel.” (ApCsel 2,37‒47) 
 

Kedves Testvéreim! 
Mintha szíven találna az ige. Szíven talál, mert olyan 
kérdéseket hoz felszínre, mint például: nem jól csinálok 
valamit, vagy a mai kor kényelme, a gazdagság csábítása 
erősebb?  Nagyobb az az erő, amely azt mondja, ez az 
enyém, és nem adok belőle másnak, hisz dolgozzon meg 
mindenki azért, ahogy én is? Hogyan hallgatjuk ma, 21. 
századi keresztyének ezt a leírást? Úgy, mint egy olyan 
idilli állapotot, amely mára elképzelhetetlenné vált? Vagy 
úgy tekintünk rá, mint dicső múltra, melyet időnként 
felemlegetünk, mint azt a régi, dicső kort, amely akár 
ennek a gyülekezetnek is a néhány évtizeddel ezelőtti 
múltját jellemezte: bezzeg abban az időben... hányan 
konfirmáltak, tele volt a templom. Ahogy itt is: 
háromezren tértek meg egyetlen prédikációra, s aztán 
kitartóan együtt voltak, részt vettek az apostoli tanításban, 
az úrvacsorában, amit akkor még nem így hívtak, és nem 
is így gyakoroltak, meg az imádkozásban és a 
közösségben. Mindenüket eladták, és éltek együtt, egy 
közösségben. Ám nem is sokkal később már arról 
olvasunk, Pál hogyan gyűjtött a jeruzsálemi gyülekezetnek. 
Vajon miért? Csődbe ment az, ami oly szépen indult, vagy 
erőtlenné vált a hitük, szegényebbek lettek, vagy a 
gazdagság csábítása győzött?  
 Lukács leírása annyira tele van élettel, hogy én 
nem tudok, nem hinni neki. Így kellett, hogy legyen! De 
meddig maradt így? Néhány évig, évtizedig? Az egész 
keresztyén egyháztörténelemre tekintve ez csekély idő. Mi 
a tanulság mindebből a mi számunkra? Mit tanulhatunk 
ezektől az őskeresztyénektől, hogyan csináljuk ma?  
 1. Az első pünkösdkor olyan személyes 
tapasztalata volt az ott lévőknek, amely meghatározta 
további cselekedeteiket, és szavaikat. Rádöbbentette őket 

valódi állapotukra, énjükre, és bűnbánatra indította őket. 
Péternek csak ki kellett mondani azt a mondatot, amely 
továbbvitte azokat, akik rájöttek, hogy hibát követtek el, 
hogy az életük vakvágányon haladt. A bűnbánatra, a 
végzetesen rossz úton való megállásnak és a 
változtatásnak a megoldása a megtérés, amely valóban 
olyan, hogy az ember lélekben egyszerűen megfordul, és 
egészen más irányba halad, mint azelőtt. Ezt a találkozást, 
ezt a megtérést tapasztalta meg az a tömeg, amely hallotta 
Péter beszédét, Isten igéjének magyarázatát. Alig találunk 
ebben a beszédben „saját szót”, hiszen szinte mindig 
visszautal az Ószövetségre, és mindarra, ami Jézussal 
történt. Prédikációjának középpontjában a megfeszített, és 
feltámadt Jézus Krisztus áll.  
 A bűnbánat helye ugyanis az Istennel való 
találkozás. Csak az Isten erejével való szembesülés indít 
valódi bűnbánatra. Ez nem egyenlő az önvizsgálattal, mely 
habár eljuttathatja az embert arra a felismerésre, hogy 
rossz döntést hozott, helytelenül viselkedett, de megoldást 
nem adhat. Valódi bűnbánatra egyedül az Isten, és a vele 
való találkozás juttathatja el az embert. A pünkösdi 
történetben az a csoda, hogy az Isten ereje az Ige 
hirdetésén kerteszül úgy jut el a hallgatósághoz, hogy 
megértik: szükségük van a bűnbánatra és a megtérésre. 
Mai világunkban éppoly nehéz megérteni a bűnbánat 
lényegét, mint az akkori pogány világnak, aki nem igazán 
tudott mit kezdeni a megtérés gondolatával. Mi is 
halmozunk, mindent be- és elfogadunk, tolerálunk, 
mindent megengedünk másoknak, és sokszor magunknak 
is. A keresztyénségen belül is egyre kevesebb a 
következetesség, a szigorú kitartás Isten akarata mellett. 
Abban a világban, amelyben semmi sem rossz, csak 
különböző, vagy más, ott mit kellene megbánni? Így hát 
mesterségesen hozunk létre bűnkatalógusokat, akár 
törvények által, hogy legalább legyen mit megbánni, és 
valahogyan mégis kordában tartani az emberiséget. Ám 
ebből a fajta bűnbánatból hiányzik az az erő, amely pedig 
ott volt az első keresztyén közösségben, melyben 
mindenkinek volt bátorsága változtatni, nemet mondani 
korábbi életükre, és ezáltal nyilvánosan felvállalni egy 
egészen más életvitelt. Ennek az első gyülekezetnek a 
születéséből látható, hogy úgy jött létre valami új, hogy az 
valódi bűnbánatból formálódott ki. Egészen újat kellett 
kezdeni. Norma születik, mely hasonlóan jött létre, mint 
egykor a Sínai-hegyen, amikor Isten törvényt adott a 
népnek. A sokaság itt is együtt tapasztalta meg az Isten 
erejét, és ez az együttlét vált később is fontossá. Nem 
siettek haza, hanem keresték egymás társaságát, együtt 
akartak lenni, hogy így tudják megélni új hitüket.  
 2. Mi, mai keresztyének a Szentlélek ajándékát 
olyan bónusznak tartjuk, amely egyfajta ráadás. Az kapja, 
aki megérdemli, aki eléri a kellő pontszámot... Olykor a 
karizmákkal azonosítjuk, vagyis olyan különleges 
képességekkel, amelyekkel csak az arra érdemesek 
rendelkezhetnek. Ám az Apostolok Cselekedeiről írott 
könyvből kiderül, hogy bár az apostolok az első 
pünkösdkor nyelveken szóltak, ezáltal mindenki 
megértette őket, és ez valóban csodálatos ajándék volt 
számukra a Szentlélektől, mégis amikor már a megtért 
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gyülekezetről és annak életéről hallunk, nem látjuk ennek 
semmi jelét. Lukács nem beszél többé különleges 
képességekről, csak arról tudósít, hogy ahol bűnbánatot 
tartottak, és megtértek, ott megszületett a gyülekezet.  
 Ez a pünkösd igazi üzenete, és ajándéka. A 

prófétai szó hatására, ‒ amely felhangzott Péter ajkán ‒ 
megértés és megtérés indult el, hiszen nem lett vége: az 
Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az 
üdvözülőkkel. Ez a közösség nemcsak hallgatta az igét, 
hanem házanként megtörték a kenyeret, vagyis örömmel 
és tiszta szívvel részesültek az ételben. Itt nem csupán 
szociális ételosztásról volt szó, nem csupán közös 
étkezésről, hanem a kenyér megtörése szimbolizálta a 
Krisztussal való teljes közösségüket, egységüket, 
kapcsolatukat. Ezt nem kényszerből, nem muszájból 
tették, hanem örömmel, mert valóban megérezték a 
Krisztus áldozatában való részesedést. Megértették, hogy 
helyük van Isten asztalánál, még ha nem is méltók arra. 
Az életben, az örök életben való részesedés ez. Krisztus 
áldozatával elvégeztetett, jelen van az életünkben. A Lélek 
munkájának eredménye, és az élet istentisztelete ez.  
 Így érthető meg az is, hogy vagyonukat 
szétosztották. Anániás és Safira története ugyan azt jelzi, 
hogy bár elvárássá lett ez a fajta közösséghez való 
tartozást mutató önkéntes adakozás, de kezdetben nem 
volt erre nézve semmiféle nyomás. Természetes volt, ha 
valaki részesedett Krisztus életében, akkor a vagyona is 
része lett ennek. A lényeg a Krisztus halálában és 
feltámadásában való részesedés megélése a 
mindennapokban.  
 Mi a tanulság nekünk mindebből? Ma ugyanaz a 
feladatunk és a küldetésünk ebben a világban, mint az első 
keresztyéneknek volt a maguk környezetében, de egészen 
más eszközökkel tudjuk ezt megvalósítani, mint akkor. Az 
akkori eszközök és lehetőségek is csak eszközök és 
lehetőségek voltak, nem azok üdvözítettek. Nem kell 
hirtelen mindenünket eladnunk, mert az önmagában még 
semmit sem ér. A szegény, a hajléktalan vagy a 
munkanélküli ugyanúgy megtérésre szorul, mint a gazdag, 
a jól szituált ember. Nincs különbség. Nem attól lesz 
valaki jobb keresztyén, hogy szegény, hogy alázatosabban 
viselkedik, hogy mindenkinek megmutatja, neki mennyi 
fájdalma, szenvedése volt már ebben az életben 
Krisztusért. Ám ez azt sem jelenti, hogy mindent meg kell 
tartani, hogy mindenhez foggal-körömmel kell 
ragaszkodni. Istentől kaptunk mindent! Ha igazán az 
Istentől érezzük megajándékozottaknak magunkat, akkor 
természetes, hogy képesek vagyunk továbbadni. Olyan ez, 
mint amikor egy gyerek kap egy csokit, és azt megosztja a 
testvérével, a barátjával.  
 Ennek a lelkületnek minden keresztyénben ott 
kell hogy legyen, aki maga is megkapta már az Isten 
Lelkének ajándékát. Hogyan beszélhetnénk az Isten 
ajándékáról úgy, hogy bennünk nem az ajándékozás Lelke 
munkálkodik. A szó ereje a valóságban mutatkozik meg: 
nemcsak beszélünk, hanem cselekszünk is. Ezt üzeni az 
első keresztyén gyülekezet élete nekünk. Bánd meg 
bűneidet, térj meg Istenhez, és légy részese Isten Lelke 
által Krisztus halálának és feltámadásának, és ezzel az 

örömmel élj ebben a világban. Az embernek ugyanis 
közösségre, éltető közösségre van szüksége. Ezt pedig 
egyedül Krisztusnál és Krisztusban találhatjuk meg. 
Nekünk pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy 
részesei lehetünk az Isten népének. Legyünk tehát mi is 
nyitottak mások irányába, adjuk tovább azt, amit mi 
kaptunk az Istentől, hogy közöttünk mások is rátaláljanak 
a közösség örömére, erejére, és az abban megmutatkozó 
szeretetre. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen.   

Koncz Zsolt lp. 
 

Ima: Istenünk, aki királyi papokká tettél minket, azzal a 
feladattal, hogy felebarátainkért imádkozzunk, és értük 
imádságokkal közbenjárjunk, hallgass meg minket, amikor 
tehozzád emeljük szavunkat. Imádkozunk mindazokért, akik két 
kezükkel dolgoznak. Add, hogy élvezhessék fáradozásuk jutalmát. 
Imádozunk a vezetésben felelősségget viselőkért. Add, hogy helyesen 
használják a hatalmat, és tekintélyt, és nem a maguk önző érdekei 
szerint. Hadd cselekedjenek igazságosan, és hadd szeressék a 
kegyelmet. Imádkozunk azokért, akik az élet harcaiban 
embertársaik kegyetlenségei, saját tehetetlenségük, vagy a gonoszság 
erői miatt sokat szenvedtek. Add, hogy harcoljanak a kegyetlenség 
és keserűség ellen, legyőzve gyengeségeiket, és megtanulva elfogadni 
mindazt, amint nem lehet változtatni. Imádkozunk a népek 
vezetőiért. Add, hogy bölcsen, gőg nélkül cselekedjenek, hogy a békét 
és az igazságot keressék. Imádkozunk gyászolókért, megtört 
szívűekért, hogy szomorúságuk meghallgatásra találjon nálad, 
megfeszített, és feltámadt Krisztusunk. Imádkozunk a mai 
prófétákért, akik ébresztgetik a mi lelkünket. Add, hogy továbbra 
is magasra tarthassák fáklyájukat abban a világban, mely tele van 
bűnnel, előítélettel.  
 Istenünk, aki összeszerkesztetted ezt a világot. Adj 
nekünk kegyelmet, hogy megérthessük, életünk mennyire függ a mi 
felebarátaink bátorságától, fáradozásától, őszinteségétől, hogy 
figyelmesek legyünk az ő szükségeikre, hálásak legyünk az ő 
hűségükért, és hűségesek legyünk az irántuk való felelősségünk 
teljesítésében. Jézus Krisztus által. Ámen. (Karl Barth) 
 
 

Szentlélek hívása 
 

Nélküled csak könyv a Bibliánk: 

Talán szebb, különb, mint sok másik, 

De Igévé tüzedtől válik. 

Nélküled Jézus ember volt csak 

És holtak maradnak a holtak, 

De ha tüzed betölthet minket, 

Megvilágítja értelmünket, 

Látjuk Benne a Fiú- Istent. 

Ki értünk odaadott mindent, 

S legyőzve halált, bűnt és átkot, 

Megváltotta a holt világot, 

Hogy aki Megváltónak vallja, 

Vele éljen, Ő úgy akarja. 

S mi boldog tanúk, valljuk, éljük, 

Mert üzenetét már jól értjük… 

Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk! 

(Nagy Kornélia) 
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Mit jelent számomra, hogy 
református vagyok? 

 

Több okból sem könnyű feladat egy ilyen kérdésre 

válaszolni. Honnan közelítsem meg a feladatot? A 

református hitelvek, az egyház, ezen belül a református 

felekezet története, az egyház jelenlegi életének-

helyzetének elemzése, apológiája, netalán kritikája 

irányából, elméleti vagy gyakorlati szempontok alapul 

vételével? Mennyire legyen a válaszom részletekbe 

menő, vagy a nagy összefüggésekre figyelő? Mennyire 

lehet személyes, és mennyire kell tárgyszerűnek lennie? 

Teljesnek minősíthető feleletet egy ember, különösen 

korlátozott terjedelemben aligha fogalmazhat meg. 

Amit elmondhatok, az egyébként is csak egy további 

vélekedés lehet másoké mellett, akik a maguk gondos, 

nagy ívű, vagy részletekben elmélyülően alapos 

feleletét már megfogalmazták. 

 Én magam szubjektívre hangolt gondolatokat 

kívánok megosztani az olvasóval, természetesen 

utalásokkal arra, hogy mondandómnak vannak elvi-

teológiai alapjai. Ez magában hordozza a töredékesség 

veszélyét, úgy gondolom azonban, hogy ily módon 

tudom mégis lehetőségeim és képességeim szerint a 

legtöbbet kifejezni. 

 Kezdem tehát egy személyes emlékkel. Csak 

aki nagyon alaposan és közelről figyel meg, veheti 

észre, hogy van az arcomon egy mára már elhalványult 

sebhely. Ezt a sebet még egy negyedikes vagy ötödikes 

általános iskolás koromban lezajlott verekedés során 

szereztem, amire – mi tagadás – hittanórára várakozás 

közben került sor. (Csak zárójelben jegyzem meg: maga 

a verekedés, bár komoly volt, azért nem volt véres, 

ámde egy ügyetlen mozdulat során elestem, és akkor 

sérültem meg). Ez a sebhely máig tartóan tanít két 

dologra: 

 Az egyik, hogy gyarló esendő bűnös vagyok 

(páli „szubjektivitással”: a bűnösök közt első, hiszen, 

hogy mennyire az vagyok, azt Isten után én tudhatom a 

legjobban.) Bűnös, aki hittanóra előtt verekszik, és aki 

azóta számtalan módon élte át, hogy saját magán nem 

képes segíteni, saját magát nem képes megjobbítani, 

hanem rá van utalva arra a Krisztusra, akit a hittanórák 

is segítettek jobban megismerni. Amikor e sorokat 

írom, Nagypéntekre készülünk – különös ajándékként 

szószékre léphetek majd, hirdetni Nagypéntek 

evangéliumát. Szoktak bennünket, reformátusokat azzal 

„vádolni”, hogy túl komor a vallásunk, túl „feketék” 

vagyunk, ezt tanúsítja az is, hogy egy gyásznapot, 

nagypénteket tartjuk legnagyobb ünnepünknek. Jó, ha 

magunk is figyelünk erre az olykor nem alaptalan 

kritikára, és azzal válaszolunk rá, hogy nagypéntek 

üzenete örömüzenet, és református hitünk 

alaptételeiben erősít meg: egyedül Krisztus által, 

egyedül kegyelemből, egyedül hit által van élet, van 

szabadulás. Nagypéntek üzenete erősít meg abban, 

hogy nekünk magunknak semmi érdemünk nem lehet, 

amire Isten előtt hivatkozhatunk, de Nagypéntek 

eseményére, a golgotai keresztre húsvéti hittel és 

reménységgel tekinthetünk. 

 Másrészt emlékeztet ez a bizonyos sebhely arra, 

hogy Isten különös kegyelméből református 

keresztyénné lehettem, és meg is maradhattam ebben a 

hitvallásban. A fenti jelenetről tudni kell, hogy az utcán 

került rá sor, egy olyan korban, amikor a hittanórák már 

csak éppen megtűrt délutáni programok voltak. Az 

épület előtt kellett várni kedves, fiatal hittanoktatónkra, 

és amikor már alig néhányan maradtunk a tanulók 

népes seregéből, és sok ifjú lélek kezdett áldozatául esni 

az Istentől eltávolító lélek-mérgezésnek. Életem ezen a 

vágányon haladhatott tovább is: a családi hagyományok 

református színei a következőkben is maghatározóak 

maradtak számomra (családunkban az erőteljes 

református vonal mellett jellegzetesen erőteljes 

katolikus vonulat is jelen van – édesapám katolikus 

családból származott). Isten predestinációs döntésének 

(erről később még egy kicsit bővebben) tudhatom be, 

hogy a következőkben tanulmányaim (a Debreceni 

Kollégiumban) és élethivatásom is a református hithez-

egyházhoz kötött és köt. 

 Az eddigiekből egyenesen következik az a 

rendíthetetlen hitem, hogy annak az 

anyaszentegyháznak vagyok a tagja, amely az első 

pünkösdkor jött létre látható módon. Soha nem 

kételkedtem benne – és voltak, akik a megfelelő időben 

tudatosabbá is tették ezt bennem – hogy a reformáció 

egyházai, köztük a miénk, nem ötszáz évvel ezelőtt, 

hanem 2000 évvel ezelőtt jöttek létre! Nincs itt most 

lehetőség részletekbe menő egyháztörténeti 

fejtegetésekre, de azt azért véssük emlékezetünkbe, 

hogy reformátoraink nem új egyházat akartak alapítani, 

hanem az egyetlen anyaszentegyházat akarták 

visszavezetni a krisztusi útra! 

 Ennél azonban még tovább is kell lépnem. 

Éppen református mivoltom, és ezzel összefüggésben 

az, hogy egyházunk hitvallásait elfogadom, azokat 

iránymutató jelzőtáblaként látva magam előtt, amelyek 

a Szentírás, pontosabban a krisztusi igazság felé 

segítenek tájékozódni. Legközismertebb 

hitvallásunkkal, a Heidelbergi Kátéval együtt vallom, 

amit ez a Hitvallás az egyházról mond. Azért szívet 

melengető ez a Káté-részlet (ha nem volnék 

meggyőződve róla, hogy e Hitvallás is a Szentlélek 

munkája nyomán jött létre, azt mondanám, hogy 

emberileg is zseniális), mert egyszerre foglalja össze 

egyetlen mondatban úgy az egyház egészének az 

üdvtörténeten, s ezen belül az emberi történelmen 

átívelő történetét, hogy ezt egyúttal a legszemélyesebb 

történetemmé is teszi. Hadd idézzem emlékezetünkbe! 

 A Heidelbergi Káté 54. kérdése így hangzik: 

Mit hiszel az egyetemes keresztyén anyaszentegyházról? 

A felelet: Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől 

annak végéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke 

és igéje által az igaz hit egyességében magának egy 

kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és 
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megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok 

és örökké az is maradok. 

 Csak röviden gondoljuk végig, mi mindent 

fogalmaz meg ez a tömör „hitvallás a Hitvallásban”? 

Mielőtt ezt sorra vennénk, hadd emlékeztessek arra, 

hogy a szövegben, amelyből kimásoltam, a felelet után 

nyolc sűrű sorban következnek egymás után a bibliai 

helyekre utalások, amelyre ez a két mondat épül. Igen, 

mert ez is hozzátartozik református mivoltomhoz, hogy 

azt, amit a Szentháromság Istenről hiszek és vallok, a 

Bibliából tudom, semmi emberi hagyomány, gondolat, 

kitalálás, és hasonló ezt nem módosíthatja, s maga a 

hitvallás is csak addig érvényes, amíg ebben segít 

megerősödni. A református ember elsődleges 

ismertetőjegyei közé tartozik, hogy a teljes Bibliát tartja 

a kezében, és, hogy ez a Biblia napi tápláléka, 

mindennapi lelki kenyere. 

 Ez a naponkénti lelki táplálékfelvétel 

jellegzetes vonása a református kegyességnek. 

Különböző „módszerei” vannak a naponkénti 

bibliaolvasásnak, ezeket akár váltogatva is lehet 

alkalmazni, hiszen ha követjük ezt az ősi szokást, 

életünk folyamán többször is végigolvashatjuk a 

Szentírást. Nagy haszna van, ha egyházunk közös 

vezérfonalát követjük, mert ha így olvassuk, ezt abban a 

tudatban tehetjük, hogy ezrekkel együtt vagyunk 

lélekben, magányos vagy családi áhítatunkban. Boldog, 

akit Isten megajándékozott azzal a lehetőséggel, hogy 

naponként családi közösségben – szülők, nagyszülők, 

gyerekek, vagy a kettesben élő házastársak reggeli vagy 

esti együttlétben, áhítat keretében tehetik ezt. Lehet 

azonban más módszert is követni, pl. keletkezésük 

sorrendjében, vagy műfaji szempontokat szem előtt 

tartva, esetleg – ilyenre is hallottam már példát – Mózes 

első könyvétől a Jelenések könyvéig egyfolytában 

olvasni végig. 

 Visszatérve az említett Káté-kérdésre, az első 

szó ez: „Hiszem”. Manapság gyakran hallani: hinni kell 

„valamiben”. A Bibliám, és a rá épülő hitvallás abban 

erősít meg, hogy hinni nem „valamiben”, hanem Isten 

Fiában kell, aki értem is vállalta a kereszt áldozatát. Ez 

a hit hozzá köt elszakíthatatlanul, hiszen 

gyülekezetének én is tagja lehetek, másrészt mindig ott 

a háttér: odaköt azokhoz – még e földön élőkhöz és már 

Hozzá eltávozottakhoz, akik emberileg ezt a hitet 

közvetítették és közvetítik számomra, akikkel együtt 

vallom mindezeket. Az édesanyámhoz, sok 

tanáromhoz, lelkészekhez, akiknek az igehirdetését 

hallgathatom, de – ez megint a saját külön élet-

ajándékom – úgynevezett „egyszerű emberek” 

sokaságához, akik talán nem tudták szép szavakba 

csomagolni azt, ami bennük élt, de ebből a hitből éltek 

és élnek, harcolva a hitnek „ama nemes harcát”. 

Keresztyén hitem tehát világot és világtörténelmet 

átfogó, mégis a legszemélyesebben személyes hit. 

 Ez a kérdés-felelet pedig arra is rávilágít, hogy 

e hitben mi az, ami jellegzetesen református. 

„Kiválasztott” gyülekezetről beszél, és arról, hogy 

ennek „élő tagja” vagyok és örökké az is maradok”. 

Nem szakíthat ki belőle senki és semmi. Életemet Isten 

rendelte el, és én ebből az eleve elrendelésből, 

predestinációból élek. Sok – gyakran tudatlanságból 

fakadó értetlenség mutatkozik a református reformátor, 

Kálvin János e tanításával szemben. Hogy értsük, miről 

van szó, református hitét rendíthetetlenül valló írónk, 

Szabó Magda szinte mindenki által ismert regényéből, 

az Abigélből merítsünk példát. Amikor Kuncz hadnagy 

felkeresi az iskola igazgatóját, hogy kikérje, és magával 

hurcolja Georginát, és arra hivatkozik, hogy neki erre 

parancsa van, az igazgató, Torma Gedeon megtagadja 

követelését, s azt mondja: az ő látható főhatósága az 

„árkodi püspök, meg a vallás- és közoktatási miniszter, 

a láthatatlan pedig, aki ígéreteimet számon tartja, a 

megváltó Krisztus.” Heves szóváltás következik, a 

hadnagy megfenyegeti az igazgatót, aki végül ezzel 

zárja a vitát: „...ha arra célzott, hogy személyemben 

vagyok felelős mindenért, ez is igaz, és akkor vállalnom 

kell, amit fejemre idézek. Ám velem csak az történhet a 

jövőben is, amit Isten elrendel.” Szabatos 

megfogalmazása ez a predestináció hitében élő ember 

életfelfogásának: rendíthetetlenül hisz Krisztus rá 

személyesen érvényes megváltó munkájában, Isten rá 

személyesen érvényes, életét legapróbb részleteiben is 

számon tartó és irányító hatalmában, és mindebből egy 

felelősséget vállaló, magas fokú erkölcsi magatartás 

következik, amely nem beletörődik a dolgok 

változhatatlanságába, hanem tudatában van annak, hogy 

Isten feladatokkal bízta meg, amelyekről egyszer majd 

el kell számolnia, mint a példázatbeli szolgáknak a 

kapott talentumokról. Teljes tudatában van annak, hogy 

mi az, amit Istenre kell bíznia, és mi az ő személyes 

dolga. 

 És még valamit a predestinációról, amivel 

elháríthatunk egy gyakori vádat, illetve félreértést. Ezt a 

„legreformátusabb” tanítást félreértések veszik olykor 

körül. Egykori nagynevű tanárom, Török István 

részletesen foglalkozik ezzel a dologgal. Érdemes egy 

kicsit bővebben idézni Dogmatikája erre vonatkozó 

mondatait: miután kifejti, hogy a predestináció 

elsősorban Krisztusra vonatkozik, másodsorban a 

gyülekezetre (lásd a fenti káté-kérdést!), és csak 

harmadsorban az emberre, ezt írja: „Végül állapítsuk 

meg: a végzetszerű dekrétum képzete, vég nélküli 

spekulációkba sodor, ezzel el is árulja bibliátlanságát. 

A  Biblia...magunkra nézve sem enged spekulálni, hogy 

elválasztottak vagy elvetettek vagyunk-e, de azt sem 

engedi, hogy az üdvösség kérdésében sokáig 

bizonytalankodjunk. Mert a Bibliának nemcsak szavai 

vannak, hanem nekünk szóló üzenete, nemcsak tanai, 

hanem minket megragadó evangéliuma: Isten 

kegyelmes hozzánk, az elvetettekhez. Ebben benne van a 

predestináció a maga kettősségében. Ennek az egyre 

megújuló befogadása a mi üdvbizonyosságunk. Mert 

Krisztusba vetett bizonyosság az üdvbizonyosság. A 

Biblia azonban útját vágja nemcsak a magunk 

személyére, hanem éppúgy a mások személyére 
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vonatkozó predestinációs spekulációnak is. 

Emlékezzünk vissza, hangsúlyoztuk: amint Isten 

kegyelmi kiválasztásának tárgyává lettünk, menten 

hordozóivá válunk a mások javára. Mások irányában 

tehát nem az üres spekuláció, hanem a jóreménység és 

a misszió-gyakorlás a kiválasztás szabta 

magatartásunk.” Szóban mindebből azt emelte ki, hogy 

a predestináció tanításából rám elsősorban az tartozik, 

hogy Krisztus keresztje Isten kegyelmét, s így az 

üdvösség bizonyosságát jelenti számomra. 

 Itt az ideje egy rövid „elméleti, teológiai” 

összegezésnek. A reformáció és közelebbről a 

református hit központi üzenete a Szentírás alapján 

(mert egyedül az Írás, ahogy a régiek mondták, sola 

scriptura hitünk eligazító forrása és útmutatója), hogy 

egyedül Krisztus által (solus Christus) van üdvösség, 

kizárólag kegyelemből (sola gratia), ami hit által (sola 

fide) lehet a miénk. 

 Isten Krisztus által tehát úgy kötött magához, 

hogy egyúttal egy emberekből álló közösség tagjává 

tett. E közösségen, az egyetemes anyaszentegyházon 

belül vagyok egy kisebbnek is tagja, amelynek sajátos 

jellegzetességei, története, szokásai vannak, életformája 

egy kívülálló számára olykor idegenszerű, netalán 

rideg, színtelen, vagy éppen furcsa lehet, de éppen 

ezekben a különleges sajátosságaiban rejlik egy olyan 

belső, összetartó erő, amely otthonossá teszi e 

közösséget tagjai számára. Egy példa arra, hogy miként 

élem meg ezt. Sajátosan intenzív református közösség 

volt a teológus hallgatóknak abban az időben nem túl 

népes csoportja – az ötvenes-hatvanas években nem 

volt túlságosan vonzó a lelkészi hivatás, és a külvilág 

olykor – ezt átéltük nem egyszer – csodabogarakként 

tekintett ránk. Hát, még, ha tudták volna, hogy vannak 

is „bogaraink”! Amikor első éves „bagolyként” 

beköltöztem a teológiai internátusba, az első tudnivalók 

egyikeként tájékoztatott a diák-elnök, a szénior, hogy 

van egy sajátos szokás a teológusok közösségében: 

akármilyen gyakran és akármilyen sűrűn találkozunk, 

mindig köszönünk egymásnak. Egy kívülálló bizonyára 

megmosolyogta volna, hogy egyesek olykor 

ötpercenként üdvözlik egymást; eleinte nekünk is nehéz 

volt megszoknunk, de azután átéreztük, hogy mennyire 

sokat kifejez e belső szokás. Nem vagyunk közömbösek 

egymás számára, sohasem megyünk el egymás mellett 

szó nélkül, a testvéri kapcsolat kifejezése nélkül, 

figyelünk egymásra, érzékeltetjük és érzékeljük azt a 

belső összetartozást, amely legfeljebb a szoros családi 

kötelékhez hasonlítható. Voltaképpen az is volt. Az 

összetartozásnak hasonló érzése tölthet el, amikor a 

gyülekezetünk tagjaival találkozunk, és átéljük a 

Krisztus fősége alatti családias összetartozás élményét. 

Reformátusként éljük át az összetartozást, amikor 

kenyérrel és borral vesszük magunkhoz az úrvacsorát. 

Abban a gyülekezetben, ahol nyugdíjas napjaimat élem, 

imalánc működik: elég sokan vállalták, hogy a hét 

valamelyik napján imádságuk és gondolataik különös 

figyelemmel fordulnak a gyülekezet életfolytatása felé, 

vagyis legyen hétköznap vagy ünnep, folyamatosan, 

naponta hangzik az imádság a gyülekezetért, a 

testvérekért, a szolgálatért. Sajátos formája ez az 

imaközösségnek, amelyet egyéb módon is gyakorol a 

gyülekezet, egy-egy esti istentisztelet után, vagy más 

alkalommal. 

 Amikor újraolvastam, amit eddig leírtam, már 

eltelt néhány hét, és túl a Húsvéti ünneplésen már 

Pünkösdre készültünk. E készülés jegyében olvashattuk 

Egyházmegyénk újságának erre az alkalomra megjelent 

számát, s úgy gondolom, aligha lehetne teljesebben 

összefoglalni a fentiekkel kapcsolatos református 

felfogást, mint az özv. Pótor Imréné „Incike néni” 

ebben megjelent vallomásának egy részletével: 

„Minden hívő embernek szüksége van a közösségre. 

Viszont tudnunk kell, hogy imaközösség nincs egyéni 

imaélet nélkül. Reggelenként Isten dicsőségével kezdem 

a napot, utána imádsággal, igeolvasással folytatom, 

ami legalább egy óra szokott lenni... Az 

imaközösségben elmondhatjuk egymásnak terheinket, 

megoldhatatlannak látszó problémáinkat. Együtt 

vihetjük Isten elé, tudva, hogy ő meghallgatja 

kéréseinket, mert Ő tud és akar segíteni... Az 

imaközösségnek nagy hatóereje van. Aki nem vágyik 

közösségre, az lassan elmagányosodik, és nem lesz 

Jézus Krisztusnak alkalmas eszköze.” (Református 

Szatmár XII évf. 2. sz.) 

 Ez a gyülekezet tudatosan nem önmagának és 

önmagáért él, hanem belekapcsolódik az 

anyaszentegyház egyetemes szolgálatába – ezt fejezi ki 

ökumenikus nyitottsága, amelynek a testvéregyházakkal 

évi rendszerességgel együtt tartott rendezvények, 

például keresztyén-keresztény családi napok, közös 

istentiszteletek a látható kifejeződési formái. A havonta 

tartott „protestáns estéken” nem ritkán szólalnak meg 

nem református hívő keresztyének. Hogy ezeken az 

alkalmakon nyugodt lélekkel vehessünk részt, annak 

egy fontos feltétele van: a saját református hitvallásos 

tudatunk ébrentartása. Ez a fajta tudatosság segít abban 

is, hogy reformátusként nyitottak legyünk a szűkebb és 

tágabb társadalmi környezet, a haza ügyei iránt is. 

Református örökségünkből következik, hogy nem 

tekintjük hitünket magánügynek, és nem tekintjük az 

igazi értelemben vett politikát – nem a napi 

pártpolitikát, hanem a társadalom élet-gondjainak 

megoldásáért, a társadalom egészséges működéséért 

hordozott felelősséget - sem. Nincs az életnek olyan 

területe, amelyen református tudatunkból fakadó 

döntéseinknek és magatartásunknak ne kellene 

érvényesülnie – mindezt azonban úgy, hogy tudatában 

vagyunk: nem mi, gyarló és esendő bűnösök visszük 

véghez a jót, ha valami jó származik törekvéseinkből, 

hanem a bennünket eszközül használó Szentháromság 

Isten. 

 Mindezekben erősített időközben egy másik 

közösséggel ápolt kapcsolatom. Megtartottuk 55 éves 

érettségi találkozónkat. Osztálytársaim engem kértek, 

hogy rövid áhítattal vezessem be együttlétünket. Sajátos 
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módon ajándékozott meg Isten Szentlelke mondandóm 

alapigéjével – talán nem érdektelen, ha elmondom ezt 

is, mint ott az együttléten. Magam már régen az új 

fordítású Bibliát használom, és másnak is ezt ajánlom, 

most kivételt tettem. Karácsonyi ajándékként kaptam 

egy küllemében is gyönyörű, bőrkötéses Károli Bibliát, 

és ahol „magától” kinyílt (mert oda van betéve a 

könyvjelző – első pillantásom egy vastag betűs 

szedéssel is kiemelt igére esett, amely egyike életem 

első aranymondásainak, még 5-6 éves koromban 

tanultam meg, egy – ma így mondanánk – nyári 

hittantáborban. A Példabeszédek 22,26 így hangzik: 

„Adjad fiam a te szívedet nékem, és a te szemeid az én 

útaimat megőrízzék”. Két dolgot kell tudni, hogy ezt az 

igét jól értsük, Az egyik az, hogy ezt eredetileg a tanító 

mondta a tanítványának, ma azonban minden 

bibliaolvasó úgy érti, és így lesz értelme teljessé, hogy 

Isten mondja az embernek. Nekünk, egykori 

„refistáknak” abban a különös kiváltságban volt 

részünk, hogy tanítóink is erre neveltek: vagyis, nem 

arra, hogy őket, hanem, hogy Isten útját kövessük. A 

másik tudnivaló, hogy a szív az Ószövetségben 

elsősorban nem az érzelmek, hanem az akarat 

szimbóluma. Az igevers egymást kiegészítő, egymásra 

felelő két mondata ezek szerint arra int, hogy életünket 

Isten etikája szerint kell élnünk. Ebben benne 

foglaltatik sok minden, beletartozik a becsületes munka, 

a hazaszeretet, „édes anyanyelvünk” szeretete és 

ápolása, az erkölcsös életvitel, összefoglalva mindaz, 

amire Kollégiumunk szívünkbe kitörölhetetlenül 

bevésődött jelmondata tanított: élni „orando et 

laborando”, imádkozva és dolgozva kell! A mélyre 

nyúló, rendíthetetlen alapja ennek az etikának végső 

soron Krisztus kettős parancsolata: „Szeresd az Urat, a 

te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes 

elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második 

hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” 

(Mt 22,37‒38) Ez nem mindig sikerült egyikünknek 

sem, de gyarlóságaink ellenére megengedte Isten, hogy 

életünk főiránya ez legyen. Mindezt pedig abban a 

rendíthetetlen bizonyosságban, hogy életünk nem 

csupán annyi, amennyit ezen a földön töltünk el, hanem 

a Krisztusban elnyert örök élet! 

 Mi sem foglalhatná össze jobban és teljesebben 

válaszomat a feltett kérdésre: mit jelent számomra, 

hogy református vagyok? - mint az a felelet, amelyet a 

Heidelbergi Káté első kérdésére adott felelettel 

azonosulva tudok vallani. A nevezett kérdés így 

hangzik: Mi neked életedben és halálodban egyetlenegy 

vigasztalásod? A válasz pedig, reformátor atyáinktól 

kapott drága örökségként, hogy a mi életünk alapja is ez 

a bizonyosság lehessen, így hangzik: Az, hogy 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. Ezért Szentlelke 

által is engem az örök élet felől biztosít és szív szerint 

késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl őneki éljek. 

 Végezetül foglaljuk össze, melyek a református 

ember kegyességi vonásai, ahogyan megéli a 

mindennapjait: 

 1. Személyes hit (bizonyosság, hogy ISTEN 

megváltott gyermeke vagyok JÉZUSÉRT. A napi lelki 

tisztálkodásom a bűnvallás, bocsánatkérés, a 

bűnbocsánat elfogadása, az Istenhez tartozás öröme.) 

János 3,16; 51.Zsoltár; Róm 8,15 

 2. Személyes csendesség (bibliaolvasás, 

imádkozás, elmélkedés naponta) 2Tim 3,16‒17; Máté 

6,6 

 3. A teljes vasárnap megszentelése (én és én 

házam népe a vasárnapot az Úrnak szenteljük) 5Móz 

5,12‒15. A sákramentukkal való élés. 

 4. Imaközösség (a Krisztustest lélegzetvétele) 

Máté 18,20 

 5. Bizonyságtétel (mit tett velem az Úr, az Ő 

nagy tettei az életemben) Róm 8,38‒39 

 6. Esti áhítat (együtt a család esténként) 5Móz 

6,4‒9; ApCsel 16,31‒34 

 7. Diakónia (a rászorultak látogatása, 

támogatása, adakozás) Jak 1,27 

 A református lét erősen kötődik a 

magyarsághoz, ami a művészetekben, a nyelv 

szeretetében, a hazaszeretetben jut kifejezésre. 

Szabó Csaba lp. 
 

Hitvallás 
 

Szeretni szívből, igazán, 
átlépni a bezártság falán. 

Segítő kezet nyújtani, 
másokban reményt gyújtani. 

Élni egy teljes életet, 
felrázni csüggedt lelkeket. 

Megérteni, hogy kik vagyunk, 
s magunk után, majd mit hagyunk. 

 

Hálásnak lenni mindenért, 
a hétköznapi kincsekért. 

A múltat elfelejteni, 
útmutatókat fejteni. 

Mindig a jelent élni meg, 
boldoggá tenni sok szívet. 

Magamban megtalálni azt, 
amit oly sok tudós kutat. 

 

Szeretni, ahogy csak lehet, 
szebbé tenni az életet. 

Mosolyt festeni minden arcra, 
szépre nevelni nem a harcra. 
Megtanítani célokat látni. 

zord időkben is emberré válni. 
Felfedezni a titkokat, 
amit az élet tartogat. 

(Aranyosi Ervin) 
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Életük üzenet 
 

Olyan reformátusokra emlékezünk, akiknek az életük 

árán is volt hitük és bátorságuk szembeszállni a 

gátlástalan erőszakossággal.  ‒ a szerk. – 
 

 Balogh Mátyás (Békés, 1887. február 9. – Vác, 

1953. július 19.): tősgyökeres békési földműves 

családban nőtt fel. A debreceni teológia elvégzése után 

hosszú utat járt be 1932-ig, amikor szülővárosának 

gyülekezete megválasztotta lelkipásztorának. 1944 

decemberében bátran kiállt a krisztusi tanítások mellett, 

amikor az ideiglenes kormány köznevelésügyi 

megbízottja arról tájékoztatta a békési tanárokat, hogy a 

keresztyén alapokon nyugvó oktatásnak leáldozott. 

Letartóztatásának közvetlen ürügye egy szűk körben, 

Sztálin halála napján elmondott vicc lehetett, amely 

miatt saját segédlelkésze jelentette fel.  A Békési 

Járásbíróság hat év börtönbüntetést szabott ki rá. A 

békési lelkész hatvanhat évesen a váci börtönben hunyt 

el. „Fogyatkozásaink megismerése, saját hibáink 

bűnbánó bevallása elvezet bennünket oda, hogy addig 

nem tarthatja meg senki külön a maga életét, ameddig 

meg nem menti azét a magyar népét, amely rá van 

bízva.” 

 Gecse Endre (Gálocs, 1907. június 7. – 

Ungvár, 1959. január 7.): a sárospataki teológia 

elvégzése után 1931-ben szülőfaluja lelkészeként 

kezdte meg szolgálatát. A sztálini diktatúra nem tűrte 

meg az autonóm magyar nyelvű református egyházat. 

Bár Gecse Endrét más lelkészekkel szemben nem 

tartóztatták le, 1945-ben a szovjet hatóságok 

kiköltöztették a parókiáról, így tíz éven át egyik vagy 

másik hívő házában lakott. Már huszti lelkész volt, 

amikor 1958. december 2-án letartóztatták és a KGB 

ungvári börtönébe szállították. Az 1956-os 

magyarországi forradalommal összefüggésben egy 

szovjetellenes fegyveres összeesküvés eszmei 

előkészítésével, illetve amerikai kapcsolatokkal 

vádolták. Nem sikerült megtörni, letartóztatása után egy 

hónappal belehalt a kegyetlen kínzásokba. „Nagy 

szeretettel és odaadással készítettem elő a gálocsi 

templomszentelést és renoválást (…) s a templom 

sikeres felszentelése után egy héttel olyan 

minősíthetetlen és gonosz támadást kaptam, hogy az 

egész hátralévő életemre kiábrándulttá tett.” 

 Gulyás Lajos (Kisújfalu, 1918. február 4. – 

Győr, 1957. december 31.): balatonszepezdi református 

segédlelkészként 1944-ben, a német megszállás idején 

csatlakozott a fegyveres ellenálláshoz, üldözött zsidókat 

is mentve, amiért a nyilasok letartóztatták. A háborút 

követően a kiépülő kommunista diktatúra is számos 

eljárást indított ellene. Az 1947-es választásokon 

kisgazdapárti képviselőjelölt volt. 1948-tól a nyugati 

határ mellett, Levélen szolgált. 1956. október 26-án, a 

mosonmagyaróvári sortűz után igyekezett megfékezni a 

népharagot, megmentette egy határőrtiszt életét is. 

Gulyás Lajos a törvényes rend pártján állt, elutasítva 

mind a diktatúrát, mind az önbíráskodást. 1957. május 

végén kezdte el tárgyalni a Győr megyei bíróság Földes 

Gábor és társai perét, amelynek Gulyás Lajos 

harmadrendű vádlottja lett. A lelkipásztor még egy nem 

sokkal korábban megjelent, őt rágalmazó cikk után is 

biztos volt ártatlanságában, ezért nem menekült el az 

országból. „Magyar ember nem hagyja el a hazáját! 

Még a bitófa alá is vasalt nadrággal megyek!” – 

mondta feleségének.  

 A Nagy Imre-per vidéki főpróbájaként 

értelmezhető győri perben azonban az „egyházi 

reakciós” szerepét osztották rá. Nem egyházi, hanem 

politikai pert folytattak, mégis a koncepció része volt 

egy egyházi személy példás megbüntetése, a többi 

lelkész és pap elrettentése céljából. Így az ügyében 

született kegyelmi kérvények mit sem számítottak. 

Kivégzésével a diktatúra példát akart statuálni: ha 

ugyanis jogerős bírósági ítélettel ártatlanul ki lehet 

végezni egy református lelkészt, akkor igazából bármit 

meg lehet tenni. A Kádár-korszak legelején ez egy 

elrettentő üzenet volt az egész társadalom felé. Három 

tizenéves leány maradt árván utána. „33 éves vagyok. 

Életem folyását ebben a korban nem így gondoltam. 

Családomnak élek és nemzetem halódik. Istenem, adj 

lehetőséget a népemért való szolgálatra!” 

 Gulyás Lajos rehabilitációjára 33 évet kellett 

várni. Az ítéletet az első semmisségi törvény alapján a 

Győr–Sopron Megyei Bíróság 1990 márciusában 

semmisnek mondta ki. 

 Pap Béla (Gyalu, 1907. január 23. – 1957?): a 

református teológiát Budapesten végezte, majd 

ösztöndíjasként Amerikában tanult tovább. Ezután a 

Soli Deo Gloria református diákmozgalom munkatársa, 

1938-tól váci, majd 1942-től karcagi lelkipásztor lett. 

Újságírói tevékenységet is folytatott: társadalmi 

kérdéseket tárgyaló cikkeket publikált, és lapot 

szerkesztett. A kommunista hatalomátvételt követően 

nyilvánosan felszólalt a meghurcoltakért, és tiltakozott 

a jogsértő intézkedések ellen, ezért az államvédelmi 

szervek megfigyelték. 1951-es letartóztatását követően 

négy és fél évet ült börtönben, szabadulása után lelkészi 

állásába nem engedték vissza. 1957. augusztus 10-én 

egy bakonyi kirándulás során nyoma veszett. 

Eltűnésének pontos körülményei azóta is tisztázatlanok. 

„Szégyenteljes, és gyalázatos dolog volt ezt a keresztet 

vinni, és mi is ilyen Simonok vagyunk, akik egy olyan 

keresztet viszünk, amit idegen katonák erőszakoltak 

ránk. (…) Testvér! (...) hamarosan eljön az idő, amikor 

ez a kereszt lekerül rólad.” 

 Pógyor István (Sárosoroszi, 1902. január 26. – 

Budapest, 1953. november ?): református ifjúsági 

vezető, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) nemzeti 

titkára. Az éles eszű kárpátaljai ifjú jótevői 

támogatásával Budapesten szerzett kereskedelmi 

érettségit. Banktisztviselői állását hátrahagyva, 

németországi tanulmányait követően lett a KIE nemzeti 

titkára. Tizennégy éven át tartó titkársága idején, az 

egyesület ügyvezető elnökével – egyben jó barátjával – 
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gróf Teleki Lászlóval együtt sokat dolgozott mind a 

városi, mind a falusi ifjúság lelki-szellemi neveléséért 

és szociális gondozásáért. A háború utáni években a 

Magyar Kommunista Párt kezdeti egyházpolitikájának 

kiemelt célpontjai voltak az egyházak ifjúsági 

szervezetei voltak, ezért Pógyort először internálták, 

majd néhány évvel később koncepciós perben elítélték. 

A Gyűjtőfogházban egészsége végleg megtört, testét 

méltatlan körülmények között földelték el. „A magyar 

YMCA szolgálatában eltöltött két évtized alatt arra 

törekedtem, hogy a magyar társadalom ezt a világszerte 

ismert ifjúsági munkát megszeresse és támogassa.” 

 Rásky András (Kisújszállás, 1899. február 7. – 

Kistarcsa, 1953. január 19. ): a debreceni teológia 

elvégzése után Tiszakürtön és Kisvárdán szolgált 

segédlelkészként. 1925-ben a Tisza bal partján lévő 

révaranyosi (1950-től Aranyosapáti) gyülekezet 

lelkészévé választotta. Huszonöt éven át hűségesen 

szolgált, egészen 1950. február 8-án történt 

letartóztatásáért. A koncepció alapján feljelentés 

elmulasztásával vádolták, egy kémkedési per 

kilencedrendű vádlottjaként.  Zárkatársaiban tartotta a 

lelket és minden vasárnap istentiszteletet tartott nekik. 

1951. január végén a Budapesti Katonai Törvényszék 

bizonyíték hiányában felmentette a vád alól.  Mégsem 

engedték szabadon, hanem a kistarcsai internálótáborba 

szállították. Itt halt meg ötvennégy évesen. „Mi, akik itt 

a halál mezsgyéjén járunk…” 

 Sass Kálmán (Gálospetri, 1904. április 17. – 

Szamosújvár, 1958. december 2.): kilencévesen 

félárvaságra jutott, kemény munkával és tanulással telt 

gyermekkora. Lelkészi oklevelét Kolozsvárott szerezte 

meg, majd két évig Svájcban és Németországban 

folytatta tanulmányait. 1932-ban Mezőtelegd, 1936-ban 

Érmihályfalva lelkésze lett, ahol felvirágoztatta a 

gyülekezet életét és irányításával felépült a kétszintes 

református iskola. A román titkosszolgálatok állandó 

megfigyelése alatt állt, 1947-ben és az 1956-os 

magyarországi forradalom leverése után is 

letartóztatták. A vádirat szerint társaival fegyveres 

összeesküvést szervezett a román szocialista rendszer 

megdöntésére és árnyékkormányt akartak létrehozni, 

amelynek miniszterelnöke ő maga lett volna. 

Koncepciós perben halálra ítélték, és kivégezték. 

Rehabilitálását a román állam mind a mai napig 

elutasította. „A románok – főképpen külföldi 

kapcsolataim miatt – állandóan őrizet alatt tartottak. 

Gyakran nem hagyhattam el szolgálati helyemet.” 

(Forrás: Erdős Kristóf: „Halálra ítélve – papi sorsok 

’56 után”; „Légy hű mindhalálig…” – A hitvalló 

egyház magyar mártírjai)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLDOG VAGYOK 
 

Boldog vagyok, mert szememet 

fel, a hegyekre emelem, 

lábadnál hallva tanításod, 

édes Megváltóm, Mesterem. 
 

Boldog vagyok, mert szegény lelkem 

Általad gazdag lehetett, 

boldog, ha bűnöm miatt sírok, 

mert vigasztalást nyerhetek. 
 

Boldog vagyok, ha a szívemben 

alázat, csend és béke van, 

boldog, ha embertársaimhoz 

mindig szelíden szól szavam. 
 

Boldog vagyok, mert szent Igédre 

lelkem naponta éhezik, 

s az igazságra szomjazó mind 

– tudom – megelégíttetik. 
 

Boldog vagyok, ha megbocsátok, 

mert én is irgalmat nyerek, 

boldog, mert megtisztított szívvel 

meglátom majd Istenemet. 
 

Boldog vagyok, mert megváltottként 

békességre igyekezem, 

és Jézus Krisztus érdeméért 

gyermekének neveztetem. 
 

Boldog vagyok, ha Őérette 

háborúságot szenvedek, 

ha kicsúfolnak és megvetnek 

a hitemért az emberek. 
 

Boldog vagyok, ha szidalmaznak, 

ha gonoszt szólnak ellenem, 

mert tudom – Jézus megígérte –, 

a mennyországban lesz helyem. 
 

Boldog vagyok, ujjong a lelkem, 

mert a jutalmam végtelen, 

bőséges lesz ott fenn a mennyben, 

hol dicsérhetem Istenem! 

(Losonczi Léna) 
 
 
 

„Ne győzzön le téged a rossz,  

hanem te győzd le a jóval a rosszat.” 
 

(Róma 12,21) 
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Gyerekoldal 
Jézus elküldte a tanítványait, hogy mindenkinek mondják el a földön a jó hírt. De nem csak egyszerűen elküldte őket, hogy menjetek, és 
boldoguljatok úgy, ahogyan csak tudtok! Ha sikerül, akkor ügyesek voltatok. Jézus a tanítványoknak megígérte, hogy a küldetésükhöz 
megadja a megfelelő segítséget. És Ő meg is tartotta az ígéretét. Amikor a tanítványok megértették, hogy Jézus már nem sokáig lesz velük 
a földön, akkor nagyon elszomorodtak. Nem is tudták, hogy mihez kezdjenek! Visszamentek halászni, és nem kezdték hirdetni az 
evangéliumot. Úgy érezték, hiányzik nekik a támogatás, a biztatás, a bátorítás. Jézus nélkül nem megy. Igaz, Jézus többször is 
megígérte, hogy a gyermekei nem maradnak segítség nélkül. Mégis egyedül érezték magukat. Hiszen Jézus már nincs velük. Jézus 
megtartotta, amit megígért. Miután az Atyához felment a mennybe, maga helyett küldött valakit.  
Küldött valakit, aki 

o segíti, 
o vigasztalja, 
o bátorítja a tanítványait,  
o tanácsokat és 
o ötleteket ad nekik. 

Akit elküldött, az nem más, mint a Szentlélek, akiről azt ígérte Jézus, hogy 
o láthatatlanul 
o mindig 
o mindenhol velük lesz. 

Így a tanítványok nem érezték már magukat árván Jézus nélkül sem.  
 Honnan tudták, hogy velük van a Szentlélek? Egy különleges napon mindannyian megtapasztalták, hogy megérkezett hozzájuk 
a Szentlélek. Ez Jeruzsálemben történt, egy házban, amikor szerte a városban rengeteg ember volt, mert nagy ünnep volt. Amikor 
megérkezett a Szentlélek, akkor a tanítványok azt érezték, hogy erővel töltődnek fel. Mindannyian, kivétel nélkül felbátorodtak.  
 Mire bátorodtak föl? Hogy beszéljenek mindenkinek Jézusról! Hadd tudja meg mindenki, hogy Jézus él! Nem is tudtak már 
abban a házban bent maradni. Tudták, ki kell menni az utcákra. Menni kell a sok-sok emberhez, akik ott ünnepelnek! És ők semmit sem 
tudnak Jézusról. Beszélni kell nekik Jézusról.  
 Vajon féltek attól, hogy kinevetik őket? Nem, mert a Szentlélek bátorságot adott nekik. Az összes tanítvány azonnal tanítani 
kezdett Jézusról. Aztán Péter kezdett beszélni róla. Beszélt arról, hogyan élt Jézus, majd arról, hogyan halt meg, és támadt fel. És 
nagyon nagy csoda történt: a sok ember, aki nem is tudott beszélni Péter nyelvén, mind megértette, amit Jézusról tanított. És az még 
nagyobb csoda volt, hogy el is hitték, amit mondott. Igaza volt Jézusnak, a Szentlélek valóban nagyon segít.  
 Pünkösdtől kezdve a tanítványok tudták, hogy a Szentlélek van velük Jézus helyett, és segíti, vezeti, bátorítja őket. Nem voltak 
már egyedül akkor sem, ha egy ember sem volt mellettük. 
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Rejtvény  
 

Lépegető 
Ahhoz, hogy megtaláld a bibliai igét, a dupla keretes 

mezőből kell elindulnod. A következő három betű az 

előzőt a négyzet valamelyik oldaláról érinti. Jobbra, 

balra, felfelé és lefelé is lehet mozogni, de átlósan 

nem. Ha sikerül végigmenni, megtalálod azt a 

helyet a Bibliában, ahol az egész történet olvasható. 

 

 

Betűlánc 
A betűk és a pontok segítségével 

találd meg az aranymondást! 
 

 

 

Megfejtés:_________________________________ 
 

Juss a zárkából a Mennybe! 
Csak egy-egy betűt kell megváltoztatni  

a szűrke kockákkal jelzett helyen. 

1. üdítő 

2. női név 

3. menyasszonyi fejdísz 

4. intézmények bejárata 

5. csomagok küldő helye 

6. Pista népiesen 

7. fővárosi 

8. mázolja 

9. magasan lévő 

10. nem hagyja elveszni 

11. járni 
 

(KVK) 
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Konfirmandus és ifjúsági csendesnap 
2018. április 21-én immár negyedik alkalommal 

rendezték meg Békésen a konfirmandus korosztályú ifjak 

részére azt a találkozót és csendesnapot, melynek célja, 

hogy ezek a fiatalok meglássák, nincsenek egyedül, 

vannak még rajtuk kívül is olyanok, akik Isten útja iránt 

érdeklődnek.  

 A találkozóra három ifjú indult el Sarkadról. 

Várakozással telve érkeztünk meg a békési református 

gyülekezeti terembe. Regisztráltunk, majd a kapott 

karszalagokkal a kezünkön leültünk, és kíváncsian vártuk 

a kezdést. Molnár Máté békési beosztott lelkipásztor 

köszöntötte a csapatot, majd ismertette a nap programját. 

A Préikátor könyve 6,6 alapján kifejtette, hogy sok 

mindent azért teszünk az életünkben, hogy sikeresek és 

gazdagok legyünk, mégis betegek és magányosak 

leszünk. Az utóbbit senki nem akarja, de a siker és a pénz 

hajszolása nagyon könnyen ide vezeti az embert. Isten 

mást kínál nekünk a Biblia tanúságtétele alapján. Ő a 

boldogság utáni futás helyett gyönyörködésre hív a jóban, 

amint azt Isten is tette a teremtés hajnalán, és ahogy teszi 

azóta is. A boldogság nem elérendő cél a keresztyén 

tanítás szerint, hanem állapot, mely a megelégedettségből 

fakad, és kulcsa a hálaadás.  

 Az előadást nagytiszteletű Kovács Tibor 

körösladányi lelkipásztor tartotta, témája a Teremtés volt. 

Az előadó kifejtette, hogy a teremtés története egy múltba 

mutató prófécia, egy bizonyságtétel, egy isteni kijelentés 

a kezdetekről. Isten azért alkotta meg a világot, hogy 

gyönyörködjön benne. Beszélt az előadó az ember 

teremtésének a kapcsán az isteni matematikáról is, 

amelyben egy meg egy az három, vagyis egy egész férfi 

és egy egész nő a házasságban Istennel együtt valósítják 

meg azt a teljességet, amit önmagukban nem tudnának.  

 Az emberről, mint képmásról is hallhattunk, de 

történt valami, amely mindent megváltoztatott. A 

bűnesettel a képmás tönkrement, és mindennek szörnyű 

következményeit magunk is ismerjük. A háborúk, 

napjainkban például a szíriai háború borzalmas 

pusztításai a következménye a tönkrement Isten-képnek. 

Az ember tönkreteszi a szépnek teremtett világot, s ezt 

mindegy, hogy a világpolitikára, vagy a mi személyes 

életünkre vetítve szemléljük. Isten a teremtésünkkel arra 

adott lehetőséget, hogy éljünk. Ez lehetőség arra, hogy jót 

tegyünk, hogy a szépre törekedjünk, hogy rendet 

keressünk a káoszban. Fel kell tenni egy-egy döntésünk, 

cselekvésünk előtt a kérdést: Vajon mit tenne most Jézus 

a helyemben, vagy Isten mit szeretne látni, hogyan éljek? 

Isten üdvtervének, így örömének mi is a részesei 

vagyunk, lehetünk. Isten rendet szeretne látni az 

életünkben. Kérjük Őt, hogy mindez meg is valósuljon 

bennünk, hogy Isten rendjének, tervének részesei 

lehessünk.  

 A gondolatébresztő előadás után szünet 

következett, ahol a fiatalok jobban megismerhették 

egymást. Később, az ebéd (óriásszendvics) után 

következtek a csoportbeszélgetések. Itt lett értelme a 

különböző karszalagoknak, hiszen színek szerint 

kerültünk egy-egy csoportba. Ezekkel a kötetlen 

beszélgetésekkel igyekeztünk feldolgozni, 

továbbgondolni és elmélyíteni az hallottakat. Sok érdekes 

kérdés, és gondolat jött elő. Jó volt látni, hogy ezek a 

fiatalok mennyire komolyan gondolkodnak, hogy vannak 

kérdéseik, melyekre az Isten közelségében keresik a 

választ.  

 A csoportos beszélgetések és a közös éneklés 

(átszőtte egész napunkat) után, Kovács László zsadányi 

beosztott lelkipásztor rövid prezentációs előadása zárta a 

napot. Ez egyfajta reflexió volt a délelőtti nagy előadásra, 

melyet azzal foglalt össze, hogy Isten azért teremtett meg 

minket, hogy az övéi legyünk, hogy Őt kövessük és 

dicsérjük. Teremtettségünk tehát Istenre, és az Ő 

dicsőségére mutat.  

 Nagyon szép és tartalmas napot tölthettünk 

együtt, és hazafelé, az autóban úgy összegeztünk, hogy 

nem csak jól éreztük magunkat, hanem sokat is tanultunk, 

pedig nem is ültünk iskolapadban.  

Baracsi Petra, Gyulyás Péter, Zanócz István 

Koncz Zsolt lp. 

 

Teremtő szavak 
 

Az ember szíve szép szavakra éhes, 

mert simogatni így is lehetséges. 

Szavakkal is teremthetsz szebb világot, 

csak szeretettel locsold a szóvirágot! 

Dicséret, hála, bók a szóba szőve, 

örömforrás, mely így visz szebb jövőbe, 

mely hitet ad, hogy lehet szebb az élet, 

használd a szót, tegyen gazdaggá téged! 
 

Ha szép szavad tettel valóra váltod, 

ha elhiszed, hát teremt új világot, 

mely élhető, sőt, kedvességgel bélelt, 

a szív kívánja, mint éhező az ételt. 

S bizony a szó felépít, felvirágoz, 

ha elhiszed, az Úr emel magához. 

Figyeld tehát, hogy használod szavad, 

ha jól ügyelsz, felemeled magad. 
 

Használd a szót, s emelj fel véle mást is, 

hisz drágakő, smaragd, gyémánt és jáspis! 

Társaid létét is szebbé teheted, 

ha csak a jót, azt ismételgeted! 

Mire jók még a szépséges szavak, 

ha beteg vagy, így gyógyítsd meg magad! 

És adj erőt, gyógyuljon tőle más! 

Látod a szó, az pont ettől csodás! 

(Aranyosi Ervin) 
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Tavaszi Koncert 
 

Hagyományos tavaszköszöntő koncertünk ebben az 

évben, 2018. április 22-én, vasárnap délután került 

megrendezésre. A nyíló virágok illata és a szikrázó 

napsütés tette igazán tavaszivá a debreceni Lituus 

Rézfúvós Kvintett koncertjét, akiket az EFOP-1.3.7-17-

2017-003318 kódszámú, Közösségfejlesztés Sarkadon a 

református egyház és helyi civil szervezet 

együttműködésével c. projekt keretében láthattunk 

vendégül gyülekezetünkben. 

 A beköszönő szám után Koncz Zsolt lelkipásztor 

köszöntötte az egybegyűlteket. Isten Igéjét a 150. 

Zsoltárból olvasta, mely a hatalmas Isten dicséretére 

hívja és szólítja fel az embert, többek között 

kürtzengéssel.  

 Az 5 tagú: Madarassy Balázs - trombita, Kovács 

János - trombita, Majoros Zsolt - kürt, Tóth Dániel – 

harsona, Kerekes Imre - tuba rézfúvós együttes 2002 

szeptemberében alakult a Debreceni Egyetem 

Konzervatóriumának akkori első évfolyamos 

hallgatóiból, akikből mára elismert zeneművészek, 

zenetanárok lettek. Az együttes neve egy ókori római 

hangszerre utal, mely már rézből készült, fúvókával 

rendelkezett, és tölcséres végű volt. Ez a ma ismert 

rézfúvós hangszerek egyik őse. A főiskolai koncertek 

után nagyon hamar ismertté váltak a debreceni és az 

országos rendezvényeken. Nemzetközi sikereknek is 

örülhetnek, hiszen koncerteztek már az Egyesült 

Államokban, Lengyelországban, Hollandiában, 

Németországban és Kínában is. 

 2005 augusztusában a Fehérgyarmaton 

megrendezésre került I. Országos Rézfúvós Kvintett 

versenyen 3. helyezést értek el, egy évvel később, 2006 

augusztusában a 4. Nemzetközi Rézfúvósversenyen Dél-

Koreában szintén 3. helyezést értek el.  

 Az együttes bemutatkozó albuma a Promotion 

címet kapta, melyen különböző stílusú művek hallhatóak 

a barokk zenétől a kortárs zenéken át a könnyű zenéig, az 

együttes igen széles repertoárjából válogatva.  

 Széles repertoárjukból a sarkadi hallgatóság 

számára is sok érdekességgel és különlgességgel 

készültek. Világkörüli utazásra hívtak mindnyájunkat, 

hiszen megismerkedhettünk a keleti és az északi zene 

szépségével épp úgy, mint az európai és a hazai 

különlegességekkel. 

 Farkas Ferenc (1905–2000) magyar 

zeneszerzőnek kivételesen hosszú és sikeres életút adatott 

osztályrészül, sokoldalú pályája szinte a teljes 20. 

századot felöleli. Páratlan mesterségbeli tudása, intuíciója 

és bölcsessége révén a század második felének 

legnagyobb hatású zeneszerzéstanáraként értékehetjük. 

Széles látókörű, európai műveltségű személyiség volt, a 

szó legnemesebb értelmében vett „életművész”. 

Zeneszerzői életművét a műfaji sokféleség jellemzi. Több 

száz dal és kórusmű, számos kantáta, zenekari- és 

versenymű, száznál is több szólóhangszeres és 

kamarazenei kompozíció jelzi munkásságának 

gazdagságát. Művein elmélyült szakmai igénnyel 

dolgozott, legyen az népdalfeldolgozás, opera, operett, 

mise vagy filmzene. Ezt az igényességet élvezhette a 

hallgatóság 4 szám erejéig. 

 Koncertjeink elmaradhatatlan „szereplője” J. S. 

Bach, a barokk zene legnagyobb alakja. Első világi 

kantátáját, a Vadász-kantátát (BWV208) hallgathattuk 

meg, melyet a weissenfelsi udvar megrendelésére írt, 

valószínűleg 1713-ban.   

 A nemzetek öntudatra ébredésének idejében 

(Prosper Mérimée 1845-ben írt regénye alapján) született 

meg Georges Bizett: Carmen című (1875) romantikus, 

többfelvonásos operája, mely egy spanyol cigánylány 

életét mutatja be. A darab óriási sikert aratott, azt is 

mondhatnánk, hogy igazi slágereket adott az akkori 

hallgatóságának, melyek napjainkban sem vesztettek 

népszerűségükből. Egy részlet erejéig mindennek mi is 

fültanúi lehettünk.  

 A keleti világ zenei szerelmesének is nevezhető 

Giacomo Puccini, aki több éven át dolgozott Turandot 

című operáján. Halála miatt nem tudta befejezni, ennek 

ellenére az egyik leggyönyörűbb zenei mű a világon. Az 

ismeretlen herceg, Calàf áriáját hallgathattuk meg. 

 Az északi zene különlegességeivel Edvard Grieg 

(1843–1907) norvég zeneszerző és zongoraművész által 

ismerkedhettünk meg közelebbről. Végigjárta egész 

Európát tanulmányai során, majd hazatérve nagyon sokat 

komponált és népzenei gyűjtésbe is kezdett. 

Küldetésének tekintette, hogy zenéjében kifejezésre 

juttassa Norvégia zenei szellemiségét. 1867 januárjában 

megindította a norvég zeneakadémiát és a Filharmóniai 

Társaság zenekarának vezetője lett. Az akkori kulturális 

élet számos vezetőjével találkozott, köztük Liszt 

Ferenccel is, aki Grieg példáján felbuzdulva létrehozott 

egy alapítványt a hazai zeneakadémia létesítésére, mely 

1875-ben valósággá is vált. Több rövidebb művét is 

hallhattuk a délután folyamán. 

 A cseh romantikus zenével Antonín Dvořák 

(1841–1904): Humoresque című darabján keresztül 

ismerkedhettünk meg. 

 George Gershwin (1898–1937) oroszországi 

zsidó származású amerikai zeneszerző, zongorista. Neki 

köszönhető az amerikai dzsessz és a klasszikus zene 

egyesítésének a gondolata. 4 művét hallgathattuk meg. 

 Vittorio Monti (1868–1922) olasz zeneszerző és 

szalonzenekar-vezető. Leghíresebb műve a Csárdás, 

melyet hazánkban szinte mindenki ismer, s közönségünk 

is nagy lelkesedéssel hallgatta. 

 A ráadás egy operett sláger, a Bordal volt, mely 

igazi kuriózumként szólalt meg. Bár ez volt az utolsó 

darab, valamennyien még sokáig hallgattuk volna a 

trombita, a harsona, a kürt és a tuba csodálatos 

összhangját templomunk falai között. 

 A koncert utáni szeretetvendégségen a művész 

urakkal is lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésre. 

Köszönjük, hogy eljöttek közénk. 

Koncz-Vágási Katalin lp. 
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Anyák napja a világ körül 
 

Az anyák napja az egyik legmeghatóbb ünnepünk, hiszen 

az előtt az ember előtt tisztelgünk ezen a napon, akinek 

születésünktől kezdve mindent köszönhetünk. Nem csak 

itthon, hanem a világ minden pontján számon tartják ezt a 

jeles napot. Ahány ház, annyi szokás – tartja a mondás, és 

igaz ez az ünneplésre is. Az anyák napját mindenki 

számon tartja, de eltérően ünneplünk mi, mint más 

országok lakói. Nem csak az időpont, de az ünnep köré 

csoportosuló hagyományok is változnak a különböző 

kultúrákban. 
 

Amerika 
Amerika az anyák napja ötletének szülőföldje: itt 

harcolták ki először azt, hogy ez a nap hivatalosan is 

nemzeti ünnepnek számítson – nem véletlen tehát, hogy 

az amerikaiak nagy jelentőséget tulajdonítanak a 

megemlékezésnek. Az anyák napja itt is, mint minden 

angolszász területen május második hétvégéjére esik. 

Mára ez az ünnep nagymértékben elanyagiasodott az 

államokban: a boltok hetekkel előtte megtelnek az 

ilyenkor szokásos csecsebecsékkel és ajándékokkal. A 

felmérések szerint ezen a napon foglaltak leginkább a 

telefonvonalak, az éttermekben pedig hetekkel előbb 

asztalt kell foglalni, hiszen egyik gyerek sem szeretné, 

hogy az anyja ezen a napon a konyhában dolgozzon. 

 

Ausztrália 
Amerikához hasonlóan az anyák napi ünnepség szintén 

május második vasárnapjára esik. Ezen a napon a 

hagyományoknak megfelelően mindenki szegfűt visel a 

ruháján: a színes szegfű azt jelképezi, hogy az illető 

édesanyja még él, a fehér szegfűvel pedig az elhunyt 

szülő előtt tisztelegnek. Az ausztrálok nem csak saját 

édesanyjuk előtt tisztelegnek e napon, hanem nagyanyjuk 

és azon nők előtt is, akik az anyjuk mellett gondozta őket. 

Ezen a napon a gyerek a tisztelete jeleként kényezteti a 

szeretett asszonyt: ágyba viszi neki a reggelit, 

ajándékokkal és süteményekkel halmozza el. 

 

India 
Bár Indiában új ünnepnek számít az anyák napja (még 

nem nyilvánították hivatalosan is ünnepnappá), 

mondhatni, hogy rövid, alig egy évtizedes pályafutása 

alatt igen népszerűvé vált. Ez nagy szó egy olyan 

országnál, melynek lakói ragaszkodnak a tradicionális 

szokásokhoz és igyekeznek kerülni a modern, 

globalizálódott világ vívmányait. Újszerű ünnep lévén 

nincsenek nagy hagyományai: bár mostanra a legkisebb 

falvakban is megemlékeznek az anyákról – Amerikához 

hasonlóan – május második vasárnapján, Delhiben van a 

legnagyobb az ünneplés. Ilyenkor az éttermek különleges 

ajánlatokkal szolgálnak vendégeik számára és az 

ajándékboltok is megtelnek apróságokkal. 

Arab országok 
A modernizációnak köszönhetően az arab országokban is 

egyre kedveltebb ünneppé válik az anyák napja. Bár 

egyes kultúrákban a nő személye alacsonyabb rendűnek 

számított, mint a férfiaké, a vallás és a nemek közötti 

megkülönböztetés háttérbe szorulásával ez a 

lealacsonyított szerep is kezd megváltozni. Nem véletlen, 

hogy ezen a napon a gyerekek nem csak tiszteletüket 

fejezik ki anyjuk és más szeretett asszonyok iránt, hanem 

ez egyfajta alkalom is arra, hogy az anya és gyermek 

közötti feszültségeket feloldják, javítsanak 

kapcsolatukon. Az arab világ legtöbb országában az 

anyák napját a tavasz első napján, azaz március 21-én 

ünneplik. 

 

Mexikó 
Mexikóban az anyák napja fix dátum: május 10-én 

ünneplik. Az ország legtöbb ünnepéhez hasonlóan az 

anyák napja is egy színes kavalkád. A gyerekek már egy 

nappal előbb hazatérnek a családi házba, hogy 

felkészüljenek az édesanyák megünneplésére. A 

gyerekek hagyományosan ajándékokkal halmozzák el 

szüleiket: a kicsik saját készítésű, a nagyok vásárolt 

ajándéktárgyakkal kedveskednek, dalokkal és versekkel 

szórakoztatják édesanyjukat. Hagyományos mexikói 

ünnepi vacsora a kukorica lepény, és az „atole”, egy 

kukorica alapú, sűrű ital. Mexikóban azonban nem csak 

az édesanyákat ünneplik ezen a napon: itt fontos egyházi 

esemény is, amikor Szűz Mária előtt róhatja le kegyeletét 

minden hívő. Így a latin-amerikai ország anyák napi 

programjának elmaradhatatlan része az istentisztelet. 

 

Írország 
Angliához hasonlóan Írországban az anyák napja a 

keresztény böjti hónap negyedik vasárnapjára esik. A 

szigetországban az anyák napja eredeti hagyományát az 

táplálta, hogy a szegény falvakból származó gyerekeket a 

városokba küldték dolgozni, és ezek a gyerekek csupán 

évente egy szabadnapot kaptak – ekkor 

visszazarándokoltak szülőházukba és az útmentén 

összeszedett virágcsokorral köszöntötték anyjukat. Az 

ipari forradalom után természetesen a szokás átalakult, de 

a gesztus még mindig ugyan olyan erősen él az ír 

kultúrában. 

KVK 
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Mielőtt Anya voltam 
 

 

 

A „”Tál” család... 
 
Tudjátok, hogy a Tál család hány tagja tartozik a 
gyülekezetünkhöz?  
 Először is az öreg Dik Tál, aki mindent 
irányítani akar, aztán ott van Protes Tál bácsi és 
fivére Szabo Tál, akik folyton ellenszegülnek és 
mindent meg akarnak változtatni. 
 A húguk, Irri Tál, nyughatatlan bajkeverő a két 
fiával, Inzul Tállal és Molesz Tállal együtt. 
 Valahányszor felmerül egy új kérdés, Hezi Tál 
és felesége, Vege Tál várni akar vele még egy évet. 
 Aztán ott van Imi Tál, aki folyton arra 
törekszik, hogy a mi gyülekezetünk pontosan olyan 
legyen, mint az összes többi. 
 Affek Tál néni túl sokat képzel magáról. Iker 
öccsei, Garan Tál és Han Tál pedig hamis ígéretekkel 
próbál új tagokat csalogatni a gyülekezethez. 
 De azért nem minden családtag rossz. Asszisz 
Tál testvér például kifejezetten segítőkészen intézi az 
egyházi ügyeket. A dúsgazdag üzletember nagybácsi, 
Invesz Tál anyagi hozzájárulására mindig lehet 
számítani.  A remek politikai érzékkel megáldott 
Reprezen Tál kiválóan képviseli a közösség ügyeit 
diplomáciai körökben.  
 Az elkötelezett Agi Tál nővér élen jár a 
térítésben. Medi Tálhoz bármikor fordulhat átgondolt 
és megnyugtató tanácsért, a szertartásokon az 
egyházi énekeket pedig Kán Tál dalolja, zenész fivére 
Trombi Tál (a kamasz Mu Tál átmenetileg nem énekel 
vele.) 
 Sajnos a múlt év során három családtaggal is 
kevesebben lettünk: két unokatestvér, Dezer Tál és 
Konver Tál áttért más vallásra, a kilencven éves Exi 
Tál néni pedig végelgyengülésben elhunyt. 
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C.H. Spurgeon:  

Isten ígéreteinek tárháza 
 

Ebből a méreteiben kicsi könyvből, az előző évhez 

hasonlóan, folytatjuk a nagy és fontosnak tartott 

üzenetek, gondolatok közzétételét. Azzal a 

meggyőződéssel, hogy bátorítást, erőt és vigasztalást, 

gondolkodásra késztetést fog jelenteni sokunk számára. 

Azzal a reménységgel is, hogy valóban lesznek az 

olvasók között olyanok, akik valóban fontolóra veszik 

ezeket az ígéreteket, sőt támaszkodni fognak azokra. Még 

akkor is, ha egyáltalán nem könnyű, még akkor is, ha 

eddig nem tették, mert nem merték, vagy nem próbálták, 

mert az értelemnek legtöbbször ellene mond, ezért 

elmaradt a hit, de ezzel együtt elmaradtak a valós 

ígéretből származó valódi megtapasztalások is.  

 Ismerjük meg a könyv íróját a kiadó 

(Evangéliumi Kiadó) által közölt rövid ismertető által, 

valamint a könyv előszavából szeretnék egy gondolatot 

kiemelni, melyet maga a szerző írt az olvasóhoz. 

 Charles Haddon Spurgeon az angliai 

Kelvedon/Essex faluban született, elsőként egy 17 

gyermekes családban. Prédikátor apja istenfélelemre 

nevelte. Tizenhat éves korában Jézus Krisztusban új 

életre jutott, elnyerve bűnei bocsánatát. Fiatal élete egész 

hevével és odaszánásával lépten, nyomon bizonyságot 

tett Isten megváltó, hívogató szeretetéről; két évvel 

később már egy kis gyülekezet prédikátora lett. 

Önszorgalomból megtanulta az ógörög és a héber 

nyelvet, bibliamagyarázatokat tanulmányozott. Húsz 

évesen, egy londoni gyülekezet prédikátorának hívták 

meg. Igehirdetései annyira hatással voltak egyre növekvő 

hallgatóságára, hogy Londonban a legnagyobb csarnok 

sem volt elegendő a tömeg befogadására. Felépítették a 

7000 férőhelyes „Metropolitan Tabernacle” imaházat, 

ahol Spurgeon 30 éven át hirdette a Szentírás titkait. A 

Biblia volt életének és mondanivalójának középpontja és 

egyedüli mércéje. Térden állva kérte és kapta Istentől, 

amit mély átéléssel adott tovább hallgatóinak. 

Prédikációit példákkal illusztrálta és egészséges, nemes 

humorral fűszerezte. Spurgeon 40 éven át megalkuvás 

nélkül, szenvedélyesen szolgálta Megváltóját. 

Igehirdetéseit, könyveit sok nyelvre lefordították, 

keresztyének között az egész világon ismerik és szeretik. 

 „Isten ígéretei - igen találóan - olyan csekkekhez 

hasonlíthatók, amelyeket bemutatás alapján bármikor be 

lehet váltani. A hívő ember azért kapja ezeket, hogy 

valami jó adományban részesüljön. Nem arra valók, hogy 

kényelmesen elolvassuk őket és ennyivel beérjük, hanem 

hogy vegyük valóságnak az ígéreteket, miként a csekket is 

valóságos pénzként kezeljük... Ha a beváltás későbbi 

időpontra szól, várnunk kell türelmesen, amíg elérkezik 

az ideje. De már addig is úgy számíthatunk az ígéret 

beteljesedésére, mint a csekk birtokosa a pénzre, mert a 

bank bizonyosan fizet, ha eljön az ideje.” (részlet az 

előszóból) 

 

A hit látja a szivárványt 
„Amikor felhőt borítok a földre és feltűnik az ív a 

felhőn.” (1Móz 9,14) 

„Ahol földi érzékeink csak a nyomorúság felhőit látják, 

ott a hit mindig látja a szövetség ígéretének 

szivárványát... Ezért bátorodjunk fel! Isten soha nem 

sötételi el felettünk az eget, hogy ne adná szövetségének 

tanújelét, de még ha meg is tenné, akkor is bízzunk 

Benne, mert Ő nem változik, nem hazudik és semmi meg 

nem akadályozza abban, hogy békessége szövetségét 

megtartsa.” 

 

Semmiképpen ki nem vet 
„Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el magamtól.” (Jn 

6,37) 

„Ez az ember bűnösöket fogad magához - vádolták, de Ő 

mégsem utasított el senkit. Megyünk hozzá imádkozva, 

bár imádságunk erőtelen és dadogó, hitvallással, bár az 

igen hiányos, dicséretekkel, bár azokban felét sem 

mondjuk el érdemeinek, de Ő mégis elfogad minket. 

Megyünk hozzá betegen, szennyesen, elcsigázva és 

méltatlanul, de Ő semmiképen ki nem vet minket.” 

 

Nem hagy elveszni 
„Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem 

engedéd, hogy híved leszálljon a sírba.” (Zsolt 16,10)   

„Bánatunkban vagy bajunkban nagyon mélyre 

süllyedhetünk, szinte úgy érezzük, mintha a pokol 

mélyére zuhantunk volna, de Isten nem engedi, hogy 

ebben az állapotban maradjunk. Elalélhat bennünk a 

reménység és az öröm, de nem süllyedhetünk le a végső 

romlásba, sem a fenyegető kétségbeesésbe. Nagyon 

mélyre zuhanhatunk, de nem mélyebbre annál, amit az Úr 

megenged... Egy időre belekerülhetünk a kétségek 

börtönébe, de nem veszhetünk el benne. Egy biztos: A 

halál, a kétségbeesés és a sötétség világából életre, 

szabadságra és világosságra támaszt majd fel minket.” 

 

Áldott lesz mindened, amid van 
„Áldott lesz kosarad és sütőteknőd.” (5Móz 28,5)  

„Lehet, hogy csak kevés javunk van és a jövedelmünk is 

kicsi, esetleg sovány reggelivel indulunk munkába és 

szűk ebéd vár hazatérésünkkor, mégis jó dolgunk lesz, 

mert Isten a kosarat áldja meg. Ha csak egyik napról a 

másikra élünk, akkor is épp oly jól megy sorunk, mint 

Izraelnek a pusztában, ahol az Úr úgy tartotta el népét, 

hogy mindig csak egy napra való mannát adott nekik. De 

mi másra volt szükségük? És nekünk mi másra van 

szükségünk? Ha pedig bőségesen vannak javaink, 

mennyivel inkább szükséges, hogy az Úr megáldja őket. 

Hiszen ha többünk van, mennyi gondot okoz a dolgok 

beszerzése, megőrzése kezelése és felhasználása. De ha 

nincs az Úr áldása javainkon, akkor egyszer csak javaink 

lesznek rajtunk úrrá a szívünkön, valósággal 

bálványainkká válnak és a velük járó gond felemészt 

bennünket.” 
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Ne vesd meg a te ifjúságodat 
„De én ezt válaszoltam: Ó Uram! Hiszen nem értek a 

beszédhez, mert fiatal vagyok! Az Úr azonban ezt mondta 

nékem: Ne mond, hogy fiatal vagy, hanem menj ahova 

csak küldelek és hirdesd, amit csak parancsolok!” (Jer 

1,6‒7)  

„Ha Isten egyszer kiválasztotta, hogy a nevében szóljon 

valaki, akkor teljesen lényegtelen, hogy kicsoda ő 

önmagában. Nem neki kell kigondolni az üzenetet és nem 

ő választja meg a hallgatóságot. Azt kell, mondani, amit 

Isten parancsol, azokhoz kell menni, akikhez Isten küldi 

és mindezt nem a maga erejével kell megtennie.” 

 

Vezet az úton  
„Elsővé tesz téged az Úr, nem utolsóvá.” (5Móz 28,13)  

„A hívők dolga, hogy szent életükkel mutassák az utat a 

többi embernek. Ne a menet végén haladjanak, az emberi 

befolyások hatására ide-oda. Nem szabad meghódolnunk 

a korszellemnek, sőt arra kell indítani korunkat, hogy az 

hódoljon Krisztusnak. Ha az Úr velünk van, akkor nem 

arra törekszünk, hogy az evangéliumot megtűrjék a 

világban, hanem arra igyekezzünk, hogy az első helyre 

kerüljön. Túl sokat hallgatunk szégyenlősségből, vagy 

éppen gyávaságból.” 

 

Rendíthetetlen hit 
„...én veled vagyok és senki sem fog rád támadni és 

ártani neked.” (ApCsel 18,10)  

„Istennek hatalma van a legerőszakosabbak fölött is. 

Ezért ne félj senki emberfiától, ha tudod, hogy 

kötelességedet teljesíted. Menj előre, ahogy az Úr Jézus 

tenné, és akik ellened állnak, megszégyenülnek és 

elhallgatnak. Ő, aki puszta szavával megszalasztja az 

ördögöt, uralkodik az ördög cimboráin is.” 

 

Ne féljünk a haláltól 
„Akinek van füle, hallja, hogy mint mond a Lélek a 

gyülekezetnek! Aki győz, annak nem árt a második 

halál.” (Jel 2,11)   

„Az első halált el kell szenvednünk, hacsak az Úr még a 

mi életünkbe nem jön vissza. Krisztus győzött a halálon: 

nem szomorú mélység az már, hanem a dicsőségbe 

vezető út. Nem az első, hanem a második haláltól kell 

félnünk: nem attól, hogy a lelkünk elválik a testünktől, 

hanem hogy véglegesen elszakadunk Istentől. Ez a valódi 

halál. Ha Istent elvesztettük, mindent elvesztettünk. Ez a 

halál sokkal rosszabb annál, amikor csak megszűnünk 

létezni. Ha azonban Isten kegyelméből mindvégig 

kitartunk a szent harcban és győzünk, a második halál 

nem teheti ránk jeges kezét. Akkor nem kell félnünk a 

haláltól és a pokoltól, mert elnyerjük az „élet koszorúját”, 

mely soha el nem hervad. Az örök élet megéri, hogy 

egész életünkön át küzdjünk érte.” 

 

 Mit hagyunk gyermekeinkre 
„Feddhetetlenül él az igaz, még a fiai is boldogok 

lesznek.” (Péld 20,7)   

„Természetes, hogy aggódunk családunkért, de bölcsen 

tennénk, ha aggódásunkat inkább a saját 

magatartásunkkal való törődésre fordítanánk. Ha 

hűségesen járunk az Úrral, többet használunk 

gyermekeinknek, mintha nagy vagyont hagynánk rájuk. 

Egy apa szent élete a legnagyobb örökség a fiai számára. 

A jellemes ember saját élete példáját hagyja örököseire és 

ez már önmagában is az igazi gazdagság 

kincsesbányája.” 

 

Kegyes bánásmód 
„Megáld téged Istened az Úr mindenben, amit 

cselekszel.” (5Móz 15,18)  

„Izráelben a rabszolgákat bizonyos szolgáló idő eltelte 

után fel kellett szabadítani, és ha az elhagyta ura házát, 

bőségesen el kellett látni. Ennek az igehelynek a szelleme 

és Krisztus törvénye is arra kötelez minket, hogy bánjunk 

jól beosztottainkkal. Hogyan várhatjuk üzleti ügyeinkben 

Mesterünktől az áldást, ha elnyomjuk azokat, akik 

nekünk szolgálnak. Milyen nagy áldást helyez kilátásba 

ez az Ige a nagylelkű ember számára. Isten áldása több 

mint a vagyon. Úgy gazdagít meg, hogy abból nem 

következik szomorúság.” 

Péntek István presbiter 

 

Dietrich Bonhoeffer: Hit 
 

Hiszem, 
hogy Isten mindent, 

még a legrosszabb dolgot is, 
engedi és segíti, hogy jóra forduljon. 

Ehhez olyan emberekre van szüksége, 
akik mindenben 

a legjobbat szolgálják. 
Hiszem, 

hogy Isten minden szükségben 
annyi erőt ad a kitartáshoz, 
amennyire szükségünk van. 

Ezt azonban senki sem kapja meg előre, 
azért, hogy ne önmagunkra, 

hanem egyedül csak őrá hagyatkozzunk. 
Az ilyen hitben 

teljesen eltűnik a jövőtől való félelem. 
Hiszem, 

hogy hibáink és tévedéseink 
nem hiábavalók, 

s Istennek nem nehezebb 
ezeket helyre igazítani, 

mint az általunk jónak vélt 
cselekedeteinket. 

Hiszem, 
hogy Isten nem időtlen végzet, 
hanem őszinte imádságra és 

felelősségteljes tettekre 
vár és válaszol. 
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Asszonyok, ha találkoznak 

 – avagy a Békési  Egyházmegye  Nőszövetségi  Találkozója  
 

Asszonyok, ha találkoznak nagy a zsongás, a megelőző 

előkészület, a mindenre való odafigyelés, vagyis a 

gondoskodni akarás felmutatása és megélése. Nem volt 

ez másképp 2018. május 12-én Mezőberényben sem, 

hiszen a helyi Nőszövetség kezdeményezésére 

egyházmegyei találkozóra hívták a Békési Református 

Egyházmegye Nőszövetségeit, asszonyköreit, női 

bibliaórai tagokat és minden nőstestvért, hogy Isten Igéje 

mellett, egymástól tanulva, együtt imádkozva és 

énekelve, egymást megismerve töltsünk együtt egy szép 

májusi napot, nem titkolva a hagyományteremtés 

szándékát. 

 Egyházmegyénkben 5 gyülekezetben működik 

hivatalosan bejegyzett Nőszövetség: Békésen, Gyulán, 

Mezőberényben, Szeghalmon és Sarkad-Belvárosban. 

Valamennyi alapszervezet meghallotta a hívást és 

képviseltette magát, csakúgy, mint a gyulavári és a 

körösladányi nőtestvérek. 

 Asszonyok, ha találkoznak, akkor már az érkezés, 

a találkozás is más, otthonos, nőies, kedves. Így várta a 

házigazda Nőszövetség is a konferencia résztvevőit. S 

bizony, jöttünk is, de nem üres kézzel, hiszen sokunk 

kezében ott volt egy tálca, szép kendővel borítva és 

védve, mert ahol asszonyok találkoznak, ott a vendéglátás 

és az abban való szívbéli segédkezés magától értetődő. 

 A nyitóáhítatot Nt. Katona Gyula esperes úr 

tartotta a Római levél 7. fejezete alapján. 

Mindannyiunkban ott van és uralomra tör a bűn, mellyel 

a belső emberünk harcolni próbál, de önmagában bukásra 

van ítélve. Egyedül arra vagyunk képesek, hogy belássuk, 

valóban bennünk van a rosszra való hajlandóság, az 

irigység a másik kárára és nem a javára való törekvés. 

Próbálnánk a jó cselekvését, de szüntelen elbukunk..., és 

az apostollal együtt mi sem kiálthatunk másképp „Én 

nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg ebből a halálra 

ítélt testből?” (Rm 7,24) Ám ha szív szerint, és nem csak 

képmutatásból eljutunk eddig a pontig, akkor Isten 

megmutatja a kivezető utat „a mi Urunk Jézus Krisztus 

által!” (Rm 7,25), hogy a Szentlélek által képessé váljunk 

a jó cselekvésére és a Lélek gyümölcseinek: „szeretet, 

öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 

szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5,22‒23) termésére. 

 A házigazda gyülekezet lelkipásztorának Nt. 

Papp Tibornak a szívélyes köszöntése után, dr. Tóth 

János, a Magyar Református Presbiteri Szövetség Békési 

Egyházmegyei Területi Szervezetének elnöke köszöntötte 

a résztvevőket. Hangot adott annak a reményének, hogy 

az országos példát követve, helyi szinten is 

megvalósíthatóvá váljon a két szövetség rendszeres 

találkozója és közös szolgálata.  Isten Igéjét Jakab 

levelének az 5. részének a 16. verséből helyezte a 

hallgatóság szívére „... és imádkozzatok egymásért, hogy 

meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó 

könyörgésének.”  

 A köszöntések sorát a Nőszövetség megyei 

összekötője zárta, és egyben szeretettel meginvitálta a 

jelenlévőket (is) a következő ilyen jellegű megyei 

találkozóra 2019 tavaszán, a sarkad-belvárosi 

gyülekezetbe. 

 A konferencia meghívott vendége: P. Tóthné 

Szakács Zita, a Nőszövetség országos elnöke volt. 

Előadásának címe: „Hogyan vehet részt a Nőszövetség a 

gyülekezet életében? – avagy Mire jó a Nőszövetség?”  

 Előadónk magával ragadó közvetlenséggel, 

szeretettel és igei komolysággal ismertette meg a 

konferencia résztvevőit azzal, hogy nőszövetségi 

tagokként mi az identitásunk, milyen lehetőségeink és 

köteleségeink vannak. Ismernünk kell, hogy kik vagyunk 

mi, és ezt meg is kell tudnunk fogalmazni. A 

nőszövetségi tagok Isten munkatársai (1Kor 3,9a), akik 

részt vállalnak az Isten missziójában. A lelkipásztor és a 

presbitérium segítőiként szolgálnak a gyülekezetben, 

hogy együtt képesek legyünk megjeleníteni az Isten 

szeretetét. Ám nem csak befelé, hanem sokkal inkább 

kifelé, hogy a közösség perifériáján lévőket 

bevezethessük a gyülekezetbe, hogy ők is Isten 

szövetségének aktív tagjaivá válhassanak. A 

Nőszövetségnek képessé kell válnia a híd szerepének 

betöltésére a keresztyén és a nem keresztyén nők között 

is. Csiha Kálmán püspök szerint: „A presbitérium a 

gyülekezet jó gazdája, a Nőszövetség pedig a jó 

gazdasszonya.” Mindkettőre egyformán nagy szükség 

van!  

 A gyülekezeti Nőszövetségek számára számtalan 

szolgálati terület adódik, de mindegyiknek megvan a 

maga sajátossága és egyedisége. Ettől szép! Az Istentől 

kapott talentumaink szerint vegyünk részt a gyülekezeti 

szolgálatban, mint a látogatásokban, a rászorulók 

megsegítésében és abban, hogy a generációk jobban 

megértsék, és ezáltal segíthessék egymást. A 20. század 

egyik legkiemelkedőbb református nőalakja, Zsindelyné 

Tüdős Klára (már elveszítve szeme világát) egy 

alkalommal így tanította a fiatal teológákat: „A nézéshez 

kell szem, a látáshoz szempont.”  

 A gyülekezetnek mi is élő tagjai vagyunk (HK 

54), és ennek tükröződnie kell a mi példamutató 

életünkben és nőszövetségi szolgálatunkban is. Keressük 

a lehetőségeket és az alkalmakat az Isten dicsőítésére, az 

Isten közelségének imádságos (akár közbenjáró) 

megtapasztalására, a háládatos adakozásara (1Kor 16, 2 – 

előre elkészített legyen), a másik emberre való 

odafigyelésre (Fil 2,4), ahol meglátjuk a másik örömét, 

gondját és terheit egyaránt. Nem véletlen, hogy 

jelmondatunk így hangzik: „Egymás terhét hordozzátok, 

és így töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) Ekkor 

tudjuk ugyanis igazán betölteni a nagy jézusi 

parancsolatot (Jn 13,34‒35), amely mindenkire érvényes. 

 Asszonyokként szeretjük a szépet, a rendezettet, s 

bizony magunk is szeretünk szépek lenni, és jól 

ápoltságot tükrözni. Szeretünk illatozni, mint a nemes 

virágok, de ezek mellett legyünk gyülekezetünkben és 

környezetünkben Krisztus Urunk jó illata (2Kor 2,15), 
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akikről azonnal felismerszik, hogy Jézus Krisztus követői 

és hív szolgái. 

 Asszonyok, ha összegyűlnek, szívből énekelnek... 

Nt. Péter-Szarka Lászlóné vezetésével szép régi – új 

énekeket tanulhattunk, melyek szövegei és dallamai azóta 

is bennünk vannak, hiszen bár „Múlnak a napok, / 

Szállnak az évek, / Szívünkről mégis / Szárnyal az ének / 

Feléd Jézus, / Feléd Jézus.” 

 Asszonyok, ha találkoznak, beszélgetnek. Sokat 

és sokféleképp. Könnyebbül a lélek, a szív, mert 

megértjük, igazán átérezzük, nem vagyunk egyedül. 

Másnak is vannak gondjai, terhei, sőt találhatunk valakit, 

igaz testvért, aki segítségünkre siet szavaival, tetteivel. 

 A megyei Nőszövetségeknek alkalmuk nyílt 

bemutatkozni és egyben beszámolni saját közösségükről 

és tevékenységükről. Olyan jó volt látni a fényképeket és 

hallani az akár több évtizedes bizonyságtételt a női lelkek 

és szorgos kezek finomhangoltságáról, közös segítő 

munkájukról. Reméljük, sikerült a jelenlévőkben 

felébreszteni a vágyat, hogy jöjjenek és tartozzanak 

hivatalosan is közénk, az Országos Református 

Nőszövetséghez. 

 Asszonyok, ha találkoznak, a vendégül látás is 

középpontba kerül. Az ókori keleten a mai napig óriási 

jelentőséggel bír a mindennapi és az ünnepi 

asztalközösség. Nálunk, magyar reformátusoknál is régi 

és szép szokás a bibliai alapokon nyugvó 

szeretetvendégség. Köszönjük a sok szorgos kéz 

munkáját, mely hozzájárult ahhoz, hogy a konferencia 

vendégei terített asztalokhoz ülhettek. A forró és nagyon 

finom gulyás után, azok a sütemények következtek, 

melyek épp oly sokfélék voltak, mint mi magunk, hiszen 

nem csak a házigazda asszonyok keze munkáját 

dicsérték, hanem a békés megyei asszonyok sokszínű 

ízvilágát is. Milyen jó az, ha képesek vagyunk egymás 

megvendgelésére! Köszönet érte.  

 Nők, asszonyok találkoztunk egymással egy szép 

május napon. Nevettünk, társalogtunk, együtt 

gondolkodtunk talán még könnyeket is ejtettünk, de nem 

csak a magunk örömére, hanem azért hogy tanuljunk 

egymástól az Isten közelségében, a templom tiszta és 

áhítatos csendjében, ahonnan mindannyian a 100. Zsoltár 

szavaival indulhattunk el otthonainkba a helyi 

lelkipásztor záró gondolatai nyomán. 

„Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! 

Szolgáljatok az Úrnak örömmel,  

vigadozva járuljatok színe elé! 

Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! 

Ő alkotott minket, az övéi vagyunk:  

az ő népe és legelőjének nyája. 

Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! 

Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! 

Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége 

nemzedékről nemzedékre.” 
 

Koncz-Vágási Katalin lp.  

egyházmegyei nőszövetségi összekötő 
 

Idősek között az „Úr szolgálóleánya” 
 

A múlt század közepén a diakonisszákat mindenütt 

tisztelték, számított rájuk az akkori társadalom, a nagy 

háború és Trianon után az árván maradottakat, és az 

időseket gondozták a szeretetmunka keretében. A 

diakóniai szolgálatot az Országos Református 

Szeretetszövetség működtette, amelynek elnöke az a Kiss 

Ferenc volt, aki korábban hat évig református lelkésze 

volt Földesnek. A diakóniát elsősorban gyülekezeti 

feladatnak tekintette, de látta, hogy a helyi közösségek 

erejét meghaladó feladatokhoz nagyobb szervezetre van 

szükség. 

 Ma már kevesen élnek azok közül, akik azokban 

az évtizedekben az Istenbe vetett hittel e 

szeretetszövetség keretében vállalkoztak lelki segítésre, 

öregek, árvák, elhagyottak, kórházi betegek ápolására, 

gondozására, ellátására. A szeretetmunka még élő tanúja 

a 102. születésnapját idén köszöntő Körtvélyessy 

Ferencné, Fekete Margit, aki ma Hajdúböszörményben a 

Gondviselés Házában éli idős napjait.  

 Úgy tudom, hogy nagyon fiatalon került a 

diakónia vonzásába, lett diakonissza. A felsőkereskedelmi 

iskolát hagyta el valóban a szeretet szolgálatért? 

Rutkán születtem 1916. november 12-én, majd 

Püspökladányban töltöttem gyermekkoromat. Alig 

múltam 17 éves, amikor Debrecenben tanultam a 

kereskedelmet. Ott láttam és ismerhettem meg a 

diakonissza testvéreket, a szeretetmunkát, azt, hogy 

milyen szeretettel szolgálták az embereket. Megszerettem 

tevékenységüket, ahogy sok jót tettek a gyermekekért, 

öregekért. Megtetszett a szép egyházi élet is és a 

Református Diakonissza Intézetbe jelentkezve kétéves 

tanfolyamot végeztem. 

 Egyszerű volt akkoriban az intézetbe bekerülni? 

Később hogyan került Földesre és lett árva- és 

aggmenház vezető? 

Csak azt vették fel, aki tanúbizonyságát adta annak, hogy 

az Úristen hívta el erre a szolgálatra. Alázatos, szelíd, 

csendes szolgálat volt ez. Csak egészségeseket vettek fel 

diakonisszának, testben, lélekben épnek kellett lenni. 

Gyengédség és fegyelem – mindkettőre szükség volt a 

diakonisszaléthez. Végzésem után Karola testvér néven 

előbb Nyíregyházára helyeztek, tejkonyha vezetőnek, 

majd egy év után Földes következett.1932-ben létesült ott 

az első árvaház, melyet még kettő követett az Országos 

Református Szeretetszövetség fenntartásában, majd egy 

aggmenház is létrejött a Kállay László földbirtokos falura 

hagyott örökségéből. Akkor a környező községekből 40 

árvát gondoztunk, tíz bennlakó idős emberen segítettünk. 

Nagyon jók voltak a helyi emberek, mindig segítettek 

bennünket. Élelemmel, ruhával. És szeretettel. Életem 

egyik legszebb részeként egykori gondozottaim 

emlékeztettek ezekre az évekre leveleikben. Még 

Kanadából is, hogy az árvaságuk ellenére jó volt 

gyereknek lenni az árvaházban a kapott szeretet és 

gondoskodás miatt. 
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 A diakóniai szolgálata mellett férjével önök 

vetítettek először mozgófilmet a faluban, sőt mozit is 

létesítettek? 

Valóban, férjemmel a községháza nagytermében mi 

vetítettünk először hangos mozifilmet 1941 szilveszterén. 

Az árvaházaink javára is rendeztünk később jótékonysági 

filmvetítéseket. Az egyik ilyen vetítéssel 272 pengőt 

gyűjtöttünk, mely összeget az árvák felruházására 

fordíthattunk.1944-ben a régi piactéren építettünk egy 

mozi termet, de a világháború közbeszólt. Nem tudtunk 

leadógépeket vásárolni. Férjemet munkaszolgálatra is 

behívták, de hazasegítette a Jóisten. Aztán államosították 

mozi termünket, terményforgalmi célra kellett átadni. A 

történelem a diakóniai munkánkba is közbeszólt, a velem 

egy időben szolgálatba álló diakonissza társaim is csupán 

1949-ig viselhették a számunkra kedves öltözetet. Nálunk 

is megszűntek az árvaházak, de még az aggmenház is. Mi 

csak a tanácsháza nagytermében vetíthettünk, 

alkalmazottként. Később 1957-ben lakossági 

összefogással megépült a ma is álló Árpád mozi. Férjem 

mozigépész, én pedig pénztáros lehettem a létrejött 

Megyei Moziüzemi Vállalatnál. De amit a Jóisten rám 

mért, mindig elfogadtam. Nem panaszkodtam. Pedig lett 

volna miért. Most 80 éves Feri fiunknak 1956-ban a 

forradalomban való részvétele miatt menekülnie kellett. 

Évtizedekig nem tudtam róla.1974-ben megözvegyültem. 

Fiamat hiába kerestettem. 95 éves lehettem, amikor végül 

fiam gyermekkori barátjához, az egykori 

szomszédunkhoz Virágh Pálhoz fordultam segítségért. 

Hála Istennek, ő ismerősei segítségével rövid idő alatt 

megtalálta Svédországban. Feri most már hazajár hozzám 

minden évben. 

 Mancika néninek hogy telnek idős napjai most a 

Gondviselés Házában? 

Hetvenhat éves korom óta lakom itt, 

Hajdúböszörményben. Régebben a Debreceni Nagyerdei 

Református Szeretetotthonban minden évben találkoztak 

az egykori diakonisszák, sajnos, később ezek elmaradtak, 

mert diakonissza testvéreim sorra meghaltak. A 

Gondviselés Házában sok éven keresztül szerveztem a 

közösségi életet, imaórákat vezettem, látogattam az 

otthon betegeit. 84 éves koromig kis Trabantommal még 

hazajártam Földesre is. Keresztrejtvényfejtéssel, 

versírással töltöm időmet. Tévét nézek és lottózok. Ha 

nyernék a lottón Földesen idősek és árvák házát építeném 

föl, és én is odaköltöznék… 

 Ügy vettem ki szavaiból, hogy hálával gondol 

vissza életére. Szép életet tud maga mögött? 

Naponta áldom az Istent, hogy megengedte, hogy neki 

szolgáljak. A Teremtő mindig velem volt. Ha volt is, 

hogy árván éreztem magam, Isten megvigasztalt azzal, 

hogy az akaratát teljesítem. Mindig éreztem az Ő 

végtelen jóságát, és azt, hogy mennyire szeret engem. 

Most már én is nyugodt szívvel elmondhatom, hogy az 

Úr szolgálólánya voltam, mert a diakonissza kifejezés ezt 

jelenti.                                                               Péter Imre 

(www.haon.hu) 

 

Levendula  
 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 

Gyógynövény Szakosztálya a 2018-as Év 

Gyógynövényének a levendulát választotta.  

 A mediterrán vidékről származó levendula már 

több ezer éve ismert és alkalmazott gyógynövény. A 

levendula elnevezés a latin ’mosni’ igéből származik, 

azokból az időkből, amikor az emberek még nem 

mosakodtak naponta. Helyette ezzel a növénnyel 

illatosították a ruháikat és az ágyneműt. A levendulát már 

az ókorban is alkalmazták gyógyászati célból, sebek 

fertőtlenítésére, valamint álmatlanság kezelésére. 

Kleopátra állítólag a levendula illatával csábította el 

Marcus Antoniust és Julius Caesart. Az ókori 

egyiptomiak az illatosítás mellett mumifikálásra is 

használták. 

 A néphit szerint a gonosz szellemek elűzésére is 

alkalmas volt, ezért ültették a bejárat mellé, tették 

házaspár lepedője közé, megakadályozva a veszekedést, 

vagy adták szüléskor a nők kezébe, hogy bátorságot 

nyerjenek belőle és növelje az erejüket. A pestisjárvány 

alatt Európában úgy hitték, hogy a növény megvéd a 

fertőzéstől, ezért levendulakarkötőt viseltek. Egy legenda 

szerint különleges illatát annak köszönheti, hogy Mária 

Jézus kimosott ruháit egy levendulabokorra terítette ki 

száradni. 

 A levendulának összesen 39 faja és 400 

variációja létezik, láthatunk lila, rózsaszín és fehér 

színűeket is. Napjainkban, Európában a valódi vagy más 

néven keskenylevelű levendulát termesztik gyógyászati 

célra, de a hagyományos népi gyógyászatban egyéb 

fajokat is alkalmaznak. 

 A valódi levendula a Benedek-rendi szerzetesek 

révén terjedt el Európában. A XV. századtól dísz- és 

aromanövényként Magyarországon is ültetik. A 

Pannonhalmi Főapátság kertjében a 17. század óta terem 

a növény. A levendula hazai ipari célú termesztését 

Franciaországból származó tövek telepítésével 1920-ban 

Bittera Gyula indította el a Tihanyi-félszigeten. 

 A gyógyászatban a levendula liláskék színű 

virágát vagy illóolaját alkalmazzák. A hatás 

szempontjából a legfontosabbnak a növény illóolaját 

tartják. 

 Hatásosságát nyugtalanság, álmatlanság és 

emésztési panaszok kezelésében tudományos 

bizonyítékok is igazolják. Nyugtató, elalvást segítő 

hatása nem csak az illóolaj inhalálásával érvényesül, 

teaként alkalmazva (1-2 kávéskanálnyi virágzatból 

készítsünk egy csésze forrázatot), illetve az ellenőrzött, 

gyógyszerkönyvi minőségű illóolajból 1-4 csepp 

kockacukorra cseppentve fogyasztva hasonló hatást vált 

ki. Nyugtató fürdőhöz 20-100g levendulavirágból 

készítsünk 2 liter főzetet, majd adjuk a fürdővízhez. Az 

elalvást segítő, valamint molyriasztóként is felhasznált 

levendulapárnák Európa-szerte népszerűek. (KVK) 

 

http://www.haon.hu/
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Gy ü l e k e z e t i    K r ó n i k a 
 

Konfirmációi fogadalomtétel:  
 

Baracsi Petra 

Erdős Sára Anikó 
 

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 

enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha 

folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem 

perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én, az 

Úr vagyok a te Istened.” (Ézsaiás 43,1−3)  
 

Gyülekezetünkben elhunyt és eltemetett: 
 

Kender Lajos 88 évet élt testvérünk – Sarkad, Ady 

Endre u. 62. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: 1Thessz 4, 

11.13‒14: „és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy 

csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját 

kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. Nem 

szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az 

elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, 

akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus 

meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az 

elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.” 
 

A Mindenható Isten enyhítse  
a gyászolók fájdalmát! 

 

Gyülekezeti alkalmaink 
 

Reggeli áhítat: kedd és szerda reggel 7:30 − Gyülekezeti 

Terem 

Munkatársi Bibliaóra: csütörtök reggel 7:30 − 

Gyülekezeti Terem 

Imaközösség: kedd délután 5 óra − Klub Terem 

Nöszövetség: hónap első kedd du. 5 óra − Klub Terem 

Presbiteri Bibliaóra: hónap második kedd délután 5 

óra − Klub Terem  

Bibliaóra: szerda délután 5 óra − Gyülekezeti Terem 

Ifjúsági Bibliaóra: szombat du. 5 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 − 

Gyülekezeti Terem 

Istentisztelet Újszalontán: Református Templom 

 - 2018. július 1. du. 14:30  

- 2018. augusztus 26. du. 14:30 – Újkenyéri Ünnepi 

Úrvacsorás Istentisztelet 

 

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre 
eldöntötte szívében, ne kedvetlenül  

vagy kényszerűségből, mert  
a jókedvű adakozót szereti az Isten.”  

(2Korinthus 9,7) 
 

Kedves Testvéreink! 
 

A Magyarországi Református Egyházban mindenki 

egyháztagnak számít, akit a református egyház szertartása 

szerint megkereszteltek, valamint az a nagykorú 

keresztyén, aki magát reformátusnak vallja. Az 

egyháztagság ténylegesen akkor valósul meg, amikor 

valaki valamely konkrét gyülekezethez 

(egyházközséghez) csatlakozik, és annak tagjává lesz. 

 Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, 

konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezet 

istentiszteletein és az úrvacsorai közösségben részt vesz, 

és gyülekezete fenntartásához hozzájárul. Az ilyen 

gyülekezeti tagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően 

választó joga van és választható az egyházi vagy 

gyülekezeti választások alkalmával. 

 Az anyagyülekezetek önfenntartóak, sem az 

államtól sem a közegyháztól nem kapnak pénzt a 

működésükhöz. Az egyházfenntartói járulék 

befizetésével, adományozással és a templomi perselyes 

adakozással járulhatunk hozzá gyülekezetünk 

fenntartásához.  

 Presbitériumunk az évi egyházfenntartás összegét 

havi 1000 Ft-ban, éves szinten 12.000 Ft összegben 

határozta meg. Ez az összeg ajánlás, hiszen mindenkinek 

szíve és lehetősége szerint kell eldöntenie, mennyit áldoz 

gyülekezete működésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

2018. május 25. Sarkad 
 

A Szeretethíd olyan segítségnyújtó akció, mely 
mindenkit vár, legyen akár korosodó, akár fiatal, 
egyháztag vagy világi ember, egészséges vagy 
éppen fogyatékkal élő testvérünk határon innen 
vagy túlról. Célunk, hogy közösen tegyünk 
egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségeinkért 
és a teremtett világért. 

Közös ebéd 
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„Közeledjetek az Istenhez és Ö közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Újkenyéri Úrvacsorás 
Istentisztelet 

2018. augusztus 26. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ifjúsági Tábor 

Háromhután 

2018. június 18‒21. 
 

Belvárosi  Harangszó 

A Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség 

időszakosan megjelenő lapja 

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

Dr. Taybani Jamal gondnok 

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

E-mail: sarkad-belvaros@reformatus.hu 

Web: www.reformatus-sarkadbelvaros.hu 

www.facebook.com/Sarkad-Belvárosi-Református-Egyházközség 

Családi Kerékpáros Túra  

Nagyszalontára  

Arany János Emlékmúzeum 

2018. május 26. szombat 8 óra 
Regisztrációs díj - 500 Ft/fő 

 

Belvárosi Esték 

2018. május 27.  

15 óra 

PINTÉR BÉLA 

KONCERT 

 

Kirándulás Ópusztaszerre 
Emlékpark – Lovas bemutató 

Feszty-körkép 

Ebéd 

2018. június 2. szombat 
Regisztrációs díj 

1500 Ft/fő 

 

Angol-Magyar  

Bibliai Nyelvi Tábor 

2018. július 16−20. 
 

A Szentírás Szövetség és a Sarkad-

Belvárosi Református Egyházközség 

közös rendezésében 

 

A PROGRAM 

 5 nap: hétfőtől péntekig minden nap 

reggel 8 órától délután 4 óráig 

 Tízórai – ebéd – uzsonna  

DÉLELŐTT  

 Bibliai történet: játékos, könnyen érthető 

formában, aranymondás 

 Angol nyelvóra (csoportokban, tudásszint 

szerint) 

 Énektanulás (magyar-angol) 

 Beszélgetés a bibliai történet üzenetéről 

DÉLUTÁN  

  Kézműves foglalkozás 

 Játék 

 Énektanulás 

 „A Nap Kihívása” - pontgyűjtő verseny 

 „Napzáró” - játékos, rejtvényes ismétlés 

 Péntek délután: „szülői-est”, jutalmak és 

ajándékok kiosztása 

Regisztrációs díj 

4000 Ft/fő 

Jelentkezés: Koncz Zsolt 

20 / 429 – 1285 

mailto:sarkad-belvaros@reformatus.hu
http://www.reformatus-sarkadbelvaros.hu/
http://www.facebook.com/Sarkad-Belvárosi-Református-Egyházközség

