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Felhők szállnak az égen, s én bámulom őket. Elmerülök 

a kék végtelenben, és azon gondolkodom, hogy az idő 

hatalmas égboltján is így futnak tova az emlékek 

foszlányai. Így halad előre a történelem: a jelenből múlt 

lesz, tovarepülnek gondolatok és érzések, jó és rossz 

napok, fények és árnyékok. Így telt el a jubileumi év is. 

Ötszáz évre emlékeztünk, ötszáz évet gondoltunk végig: 

emberi nagyságokat, de gyarló, kicsinyes tettek sorát is.  

 Feltűnt Luther, ki halálos ágyán csak koldusnak 

nevezte magát, és az embert, hiszen mindannyian 

kegyelemre éhezők, fázók és rongyosak vagyunk az 

Isten színe előtt.  

 Megjelent Kálvin, és az égre mutatott, a 

mindenség Istenére, és azt mondta, egyedül csak neki 

lehet dicsőség. Így maradt Genfben, és tűrte, szenvedte 

el szeretetben a város lakóit, akik ugyan nem értették 

meg, de amikor nem volt jelen, hiányolták azt, amit 

szólt és tett.  

 Felidéződtek a nagy magyar reformátorok: 

Károli Gáspár, Szegedi Kis István, Méliusz Juhász 

Péter, Sztárai Mihály, Huszár Gál, Kálmánycsehi Sánta 

Márton, Szenci Molnár Albert. A magyar patrónusok: 

Bocskaik és a Rákócziak, Bethlen Gábor, Brandenburgi 

György vagy Thurzó Elek és még sokan mások... Ott 

állnak a sorban azok a nagyasszonyok is, akik a 

reformációt sokszor a háttérből, de ha kellett az első 

vonalba állva segítették: Katharina von Bora, Idelette 

de Bure, Margarete Blarer, Anna Olevian, vagy 

Pemfflinger Kata, Zrínyi Kata, Lorántffy Zsuzsanna és 

Árva Bethlen Kata...  

 A névtelenek ezrei, akik vállalták a reformációt, 

annak tanításait, felismerték és megtanulták a nagy 

igazságot újra, hogy egyedül Kire építhetik az életüket. 

Rájuk emlékezünk. A többre, másra vágyókra, a 

kegyelemre éhezőkre, a mennyet keresőkre, a földi 

kinccsel, vágyakkal nem számolókra, az előttünk 

ösvényt taposókra.  

 Rájuk emlékeztünk gyülekezetünkben, amikor 

az ifjúsági csoporttal filmet készítettünk arról, mit is 

jelent nekünk a mi gyülekezetünk, vagy amikor 

gyülekezeti termünk falára emlékművet állítottunk. 

Emlékeztünk, amikor megtekintettük az Árva Bethlen 

Kata színművet, Kökényessy Ági színművésznő szívbe 

markoló előadásában, de akkor is, amikor a nőszövetség 

tagjai megismerhették a reformáció női alakjait.  

Emlékeztünk, amikor elmentünk Debrecenbe a 450 

éves debreceni zsinatot ünnepelni, vagy Nagyváradra, 

hogy megértsük, a várat őrizni kell tovább. Utaztunk 

Nagybecskerekre, hogy találkozzunk határok nélkül, és 

elmentünk a fővárosba is, hogy együtt ünnepeljünk 

sokakkal. Hamarosan pedig otthont adunk annak a 

presbiteri konferenciának, melyen végigtekintjük, 

hogyan született, és erősödött meg a kálvini reformáció 

ezen a vidéken. 

 Bizony az emlékek felhői tovább úsznak: 

mindaz, ami ebben az évben is történt, múlttá válik, 

ahogyan minden az életünkben. Ám ha mindaz, amire 

emlékeztünk, a múlt egy darabja lenne pusztán, 

reménytelenül és csüggedten gondolhatnánk rájuk. Ám 

azok, akik mindezeket megélték, nemcsak a mulandóra 

tekintettek, hanem az jövendőre is. Feladatunk, hogy a 

jövő felé orientálódva, de Krisztusra alapozva és 

figyelve, szóljunk és cselekedjünk. Épp úgy, ahogy 

reformátor elődeink is tették. Ha ők nem így tettek 

volna, akkor ma nem ünnepelhetnénk szép és nemes 

jubileumokat.  

 A küldetésünk ma sem változott: hirdetni és 

nem szégyellni az evangéliumot, hiszen van kegyelem, 

mely megigazít és újjászül. Ez az Isten akarata. Nincs 

más ok, és nincs semmi, amit ezért tehetnénk. De hit 

nélkül mindez elképzelhetetlen. A reformációnak, az 

Istenben való megújulásnak mindig a szívben kell 

elkezdődnie. Ezért a reformációért könyörgünk, és ezért 

a megújulásért munkálkodunk. Ebben az elindulásban 

hiszünk, mert ha nem így teszünk, akkor az ötszáz 

esztendőnyi múlt semmivé válik. Rajtunk áll, hogy 

mindaz, amire emlékezünk, hogyan válik éltünk 

részévé, és hogyan vezet tovább bennünket, ma élő 

reformátusokat. Ravasz László szerint „Legyen 

világosság; mert a világosság az örök reformáció. A 

reformáció nem egyéb, mint örök küzdelem a 

világosság isteni jogáért és isteni kötelességért.”  

Koncz Zsolt lelkipásztor 
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Luther Márton élete 
 

1483. november 10-én született mint Luder Márton 
(akkor jelent meg először Luther névvel, amikor 
publikálni kezdett). Édesapja, Hans Luder aki 1484-ben 
közvetlen nyolcadik gyermeke, Márton születése után 
Eislebenből Mansfeldbe költözött, hogy az ottani 
rézbányában a család egzisztenciáján javítson. Célját 
elérte, hiszen 1491-ben már a legtekintélyesebbek közé 
tartoztak. Luther édesanyja, Margarete Lindemann, aki 
szigorú szeretettel gondoskodott a kilenc gyermekről.  
 A helyi latin iskolában kezdett tanulni, ahol 
csendes, tartózkodó, de tehetséges diákként ismerték. 
1497-ben került Magdeburgba, a „Közös élet testvéreinek” 
iskolájába, ahonnan 1498-ban Eisenachba megy, és az 
ottani rokonoknál lakik. A család jó anyagi helyzete 
megengedte, hogy Luther 1501-ben tanulmányát az erfurti 
egyetemen elkezdje. Édesapja abban bízott, hogy fiat 
jogászként jobb egzisztenciához tudja segíteni. Előbb 
azonban meg kellett ismerkednie az ún. hét szabad 
művészettel. 1502-ben így szerzi meg a bakkalaureátusi - 
az első tudományos – fokozatot, majd pedig 1505-ben 
magiszter lett.  
 1505 nyarán, a hazaúton, Stotternheim mellett nagy 
vihar lepte meg, és halálfélelmében a bányászok 
védőszentjéhez könyörgött: „Szent Anna, segíts! Ha élni 
hagysz, szerzetes leszek.” Ezen fogadalmának megfelelően, 
apja akarata ellenére, július 17-én belépett az erfurti 
Ágoston-rendi remeték soraiba. Ott a rend előírásait olyan 
példaszerű szigorral követte, hogy már 1507-ben pappá 
szentelték. Luthernek a szerzetes élet kemény dió volt, 
napjai böjttel, imádkozással és munkával teltek (reggeli 
ima hajnal háromkor volt). A mindennapi vezeklés 
ellenére Luther nagy lelki válságot élt át. Ennek oka az 
utolsó ítélettől való félelem, illetve a saját üdvözülésében 
való kételkedés volt.  
 Gyóntatóatyja, Johann von Staupitz, a kongregáció 
főnöke, a hittudomány tanulmányozását ajánlotta a 
számára, és 1508-ban áthelyeztette, Wittenbergbe. Az ottani 
iskolában ismerte meg William Ockham teológiáját, ami az 
isteni szabadságot és az emberi szabad akaratot hirdette, 
valamint az egyházatyákat, elsősorban Hippói Szent 
Ágostont tanulmányozta. Hamarosan a Biblia professzora 
lett, és az ógörög, a héber és az erkölcsfilozófia mellett 
egyéb bibliai tantárgyakat oktatott. 
 1510-ben a rend megbízásából Rómába utazott. 
Meggyónt és hason csúszott fel a Laterán lépcsőin, hogy 
bűnbocsánatot szerezzen magának és szeretteinek. Ekkor 
még nem vonta kétségbe a katolikus hitgyakorlatot, de 
már felháborította az a komolytalanság és erkölcsi 
hanyatlás, amellyel Rómában találkozott. 
 Erre az időszakra a lelki vívódás jellemző, de a 
Római levél alapos tanulmányozásának köszönhetően 
rádöbben az elemi bibliai igazságra: az ember csak Isten 
kegyelme által kaphat igazságosságot, és nem a jó 
cselekedetekért (Róm 1,17). Luther saját beszámolója 
szerint erre a felismerésre a Wittenbergi Kolostortorony 
tanszobájában jutott el. „Most kezdtem megérteni, hogy ennek 

az igének: az evangéliumban Isten igazsága jelentetik ki, az az 
értelme, hogy ti. ez az igazság elfogadott (passzív) igazság, mellyel 
minket a kegyelmes Isten igazzá tesz a hit által, amint megíratott: 
»Az igaz ember hitből él.«” 
 1514 óta nem csak a teológia professzora, hanem 
prédikátor is a wittenbergi vártemplomban. Felelősséget 
érzett az emberek lelki üdvösségért és hamar észrevette, 
hogy sokan nem hozzá mentek gyónni, hanem azon 
brandenburgi és anhalti városokba pl. Jütebogba vagy 
Zerbstbe, ahol búcsúcédulát árusítottak. A búcsúcédula 
árusítása szinte átvette a gyónást szerepét, és ezáltal az 
üdvösség pénzzel megválthatóvá vált. Luther ezt 
szigorúan elutasította, hiszen mindenkinek Isten 
kegyelmére kell hagyatkoznia. 
 A búcsúcédulák árusítása 1507-től felgyorsult, 
mert a pápai állam és a búcsúcédulák németországi 
árusításával megbízott Albrecht von Brandenburg püspök 
egyre gyakrabban anyagi gondokkal küzdöttek, továbbá a 
búcsúcédulákat áruló domonkos rendi szerzetes, Johann 
Tetzel úgy dolgozott, mint egy városi kikiáltó: „Mihelyt a 
pénz a ládikába hullik, tisztítótűzből a lélek kiugrik.” 
 Wittenbergben Luther már 1517. október 31. 
előtt prédikált a búcsúcédula árusítása ellen. Ám ezen a 
napon - miután a búcsúcédula-árusoknak szóló 
utasításokat átolvasta - levelet írt egyházi feletteseinek. 
Abban reménykedett, hogy a nézeteltéréseket 
megszüntetik. A levélhez hozzácsatolta 95 tételét, 
melyeket a vita alapjának szánt. Téziseit a püspökökön 
kívül csak néhány barátjának küldte el, de 1517 végére 
már nyomtatásban is megjelent Lipcsében, Nürnbergben 
és Baselben is. Egyes humanista tudósok és fejedelmek 
lelkesen fogadták, a római egyház viszont teljesen 
elutasította nézeteit. Tetzel Luthert halállal fenyegette és 
azt kívánta, hogy máglyán égessék el. 
 A növekvő nyomás miatt Luther kénytelen volt 
téziseit további írásokkal pontosítani és magyarázni. 1518-
as kijelentése szerint a tézisekkel a nézeteltérések 
megszüntetését és nem a pápaság helyzetének 
megingatását akarta elérni. A lavinát azonban már nem 
lehetett megállítani. A pápai állam keményen reagált, és 
1518-ban eretnekpert indítottak ellene.  
 A római kúria állandó támadásai miatt kénytelen 
volt vallási nézeteit önálló teológiává alakítani. 1520-ban 
ismét eretnekpert indítottak ellene és kiátkozással 
fenyegették meg, amennyiben nem vonja vissza tanait. 
Luther erre tüntetőleg reagált: 1520. december 10-én 
elégeti az átoklevelet, az egyházi törvénykönyvet és 
ellenfelei könyveit. Ez a tette pedig végleges és 
visszavonhatatlan szakítás volt Rómától. A pápa 1521. 
január 3-án kimondta Luther ellen az egyházi átkot. Ám 
több fejedelem Luther oldalán állt, ezért a császár 
kénytelen volt meghallgatni Luthert, így – a szabad 
elvonulás ígérete mellett – Wormsba hívta. A fejedelmek 
Luthert saját céljukra akarták felhasználni: meggyengítsék 
Róma politikai erejét területeiken. 
 Luther 1521. április 2-án indult Wormsba. Ez az 
utazás leginkább egy diadalmenethez hasonlított: Luthert 
mindenhol lelkesedéssel fogatták. Fellépése a leírások 
szerint tárgyilagos, okos és jól meggondolt volt. Kétszer 
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kellett a császár előtt megjelennie, és mindkét alkalommal 
egyértelműen arra szólították fel, hogy vonja vissza tanait, 
de ő erre nem volt hajlandó.  
 Miután a tárgylótermet elhagyta a következőt 
kiáltotta: „Ezt túléltem.” A hazaúton azonban a szász 
fejedelem utasítására Luthert elrabolták, de ő tudott erről, 
ugyanis csak így tudták ténylegesen garantálni a 
biztonságát. A fejedelmek akciója arra is szolgált, hogy 
saját magukat veszélybe ne sodorják, hogy egy „eretneket” 
pártolnak. 
 Wartburg várába vitték, ahol álnéven élt: Jörg 
Junkernek (György lovagnak) nevezte magát és még 
szakállat is viselt. Új feladatnak szentelte „rabsága” idejét: 
lefordította görög nyelvről német nyelvre az 
Újszövetséget, melyet később Melanchton és társai még 
átdolgoztak, és 1522-ben nyomtattak ki, és óriási 
mennyiségben kelt el. Hamarosan elkészült az Ószövetség 
fordításával is, és 1534-ben megjelent a teljes német 
Biblia, mely szintén nagy mennyiségben kelt el, és 
hozzájárult a német nemzeti nyelv megteremtéséhez. 
 Luther 1522-ben tért vissza Wittenbergbe, és a 
következő években azon dolgozott, hogy írásaival és 
prédikációval tanítását megvalósítsa. Egész Közép-
Németországban prédikációs utazásokat tett, hiszen 
nagyon fontosnak tartotta az evangélium hirdetését és 
magyarázatát. 
 Münzer Tamás, Luther egykori követője 1525-ben 
Közép-Németországban a parasztlázadás vezére lett, mely 
délnyugaton már 1524-ben fellángolt. Luther tanaira 
hivatkozva igazságosabb gazdasági viszonyokat 
követeltek, akár a felsőbbség megdöntése árán. Luther 
elítélte erőszakos cselekedeteiket, és a felkelést leverték a 
fejedelmi seregek. 
 1525. június 13-án kötött házasságot Katharina von 
Bora-val, aki egy kolostorból megszökve vált a reformátori 
tanok követőjévé, és Wittenbergben talált menedéket. 
Katharina vezette a háztartást, és igen jó gazdasszonynak 
bizonyult. Luther otthonában nem csak feleségével és hat 
gyermekével, hanem felesége rokonával, továbbá 1529-től 
Luther testvérének gyermekeivel is együtt élt. Ezenkívül 
szállást adtak egyetemi diákoknak is, hogy javítsanak a 
háztartási kassza állapotán. Ezekben az időkben Luther 
több utazást is tett, melyeken megvizsgálta a papok 
munkáját és az általa elrendelt reformok bevezetését és 
gyakorlását.  
 Az augsburgi birodalmi gyűlésen 1530-ban Luther 
(Coburgban tartózkodott) nem lehetet ott kiátkozása 
miatt, de barátai és munkatársai Melanchton vezetésével 
helyettesítették őt. Felolvashatták az általuk írt Ágostai 
hitvallást, mely hatalmas nyereségnek számított. Ám 
megegyezésre nem jutottak, s a protestánsok hamarosan 
megalakították védelmi szövetségüket, a Schmalkaldeni 
Szövetséget.   
 Luther mind politikailag, mind teologiailag 
mindig nagy nyomás alatt állt, hogy védelmezze a 
reformáció eredményeit, sikereit. Több, egykori 
követőjével is szembekerült (pl. Ersamus, Zwingli). 
Utolsó éveiben testileg igen legyengült, de a prédikálást és 
a tanítást mindvégig folytatta. A Wittenbergi egyetemen 

utolsó előadását így fejezte be: „Én már gyenge vagyok, nem 
bírom már tovább.” 
 A betegeskedő Luther 1546. január 17-én indult 
szülővárosába, Eislebenbe, hogy elősegítse a megbékélést 
a mansfeldi grófi családban, mely sikerült is, de már nem 
maradt ereje, hogy visszatérjen Wittenbergbe. 1546. 
február 18-án visszaadta életét teremtő és megváltó 
Urának. Halálos ágyán így szólt: „A Te kezedbe helyezem 
lelkemet. Megváltottál Uram, hűséges Isten.” 
 Miután Luther koporsóját két napig Eislebenben 
tartották, visszaszállították Wittenbergbe, és február 22-én 
a vártemplomban temették el. A gyászbeszédet Johannes 
Bugenhagen tartotta.        (KVK) 

 

A 95 TÉTEL 
Wittenberg, 1517. október 31. 

 
Az igazság kiderítése és igyekezetétől indítva, megvitatásra 
kerülnek az alábbi tételek Wittenbergben, tisztelendő Luther 
Márton atya, a szabad művészetek és a szent teológia magisztere s 
ugyanott ezeknek rendes előadója elnökletével. Ezért kéri, hogy 
akik nem jelenhetnek meg ezeket velünk élőszóban megvitatni, 
tegyék meg távolból írásban. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. 
Ámen. 
 
1. Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: „Térjetek 
meg!” - azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra 
térés legyen (Mt 4,17).  
2. Ezt az igét nem vonatkoztathatjuk a bűnbánat szentségi 
gyakorlására, azaz a bűnvallásra és a jóvátételre, ami a 
papok közreműködésével történik.  
3. De nem is vonatkoztathatjuk kizárólag csak a belső 
bűnbánatra, mert a szív töredelme mit sem ér, ha nem 
hozza magával külsőleg a bűnös mivoltunk elleni 
sokoldalú halálos küzdelmet.  
4. Ez a gyötrődő küzdelem tehát mindaddig tart, míg az 
ember gyűlöli vétkes önmagát (ez az igazi belső 
bűnbánat), vagyis a mennyek országába való bemenetelig.  
5. A pápa nem akar senkit mentesíteni és nem is mentesít 
a jóvátevő bűnhődéstől, hanem csak attól, amit saját 
illetékességében vagy az egyházi jogszabályok szerint 
maga rótt ki.  
6. A pápa nem bocsáthat meg másként egyetlen vétket 
sem, csak azáltal, hogy azt Istentől megbocsátottnak 
jelenti ki és fogadja el. Viszont kétség kívül 
megbocsáthatja az ő számára fenntartott eseteket: ezek 
semmibevétele esetén a vétkesség kétség kívül megmarad.  
7. Isten senkinek nem bocsátja meg vétkét anélkül, hogy 
egyszersmind alá ne vetné a megalázkodót mindenben a 
helyette eljáró papnak.  
8. A bűnbánati egyházjogszabályok csak az élőkre 
érvényesek, és azok szerint haldoklókra semmit sem 
szabad kiróni.  
9. Ennélfogva jót tesz velünk a Szentlélek a pápa által, 
mikor (a pápa) a rendelkezéseiben mindig kivétellé teszi a 
halál óráját és a szükséghelyzetet.  
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10. Képzetlenül és hibásan járnak el azok a papok, akik a 
haldoklóktól egyházjogszabály szerinti bűnbánati 
teljesítményt követelnek a purgatóriumban.  
11. Bizonyosnak tűnik, hogy azt a konkolyt, hogy az 
egyházjog szerinti jóvátevő bűnhődést át lehet változtatni 
purgatóriumbeli bűnhődésre, akkor hintették el, mikor a 
püspökök aludtak.  
12. Régente az egyház által meghatározott büntetéseket 
nem a feloldozás után, hanem a feloldozást megelőzően 
szabták ki, hogy ezzel próbára tegyék a töredelem őszinte 
voltát.  
13. A haldoklók halálukért mindennel megfizetnek, és az 
egyházjogi szabályok számára már halottak, joggal illeti 
meg őket az azoktól való feloldás.  
14. A haldoklóban lelki épségének és szeretetének 
tökéletlensége szükségképpen nagy félelmet támaszt, 
annál nagyobbat, minél tökéletlenebb volt.  
15. Ez a félelem és borzadás magában is elég (hogy mást 
ne mondjak) a purgatóriumi szenvedést előidézni, mivel a 
reménytelenség borzalmával határos.  
16. Láthatjuk, hogy a pokol, a purgatórium és menny úgy 
különbözik egymástól, mint reményvesztés, a kétséggel 
küzdés és a biztonság.  
17. Látható, hogy a lelkeknek a purgatóriumban arra van 
szükségük, hogy mind félelmük fogyjon, mind szeretetük 
szaporodjék.  
18. Nem látszik bizonyítottnak sem érvekkel sem 
szentírási helyekkel, hogy (a purgatóriumban lévő lelkek) 
kívül lennének a szeretetet kiérdemlő vagy azt fokozó 
állapoton (Isten irgalmán).  
19. De az sem látszik bizonyítottnak, hogy legalábbis 
mindnyájan biztosak és biztonságban vannak boldogságra 
jutásuk felől, jóllehet mi ebben teljesen bizonyosak 
vagyunk.  
20. Tehát a pápa a minden bűnhődés teljes elengedésén 
nem egyszerűen minden bűnhődés elengedését érti, 
hanem csak az általa kiróttét.  
21. Tehát tévednek azok a búcsúhirdetők, akik azt 
mondják, hogy a pápa bűnhődés elengedése ez embert 
minden bűnhődéstől feloldja és megmenti.  
22. Éppenséggel semmit nem enged el a purgatóriumban 
levő lelkeknek, amit ebben az életben kellett volna az 
egyházi jogszabályok szerint teljesíteniük.  
23. Ha valaki egyáltalán megkaphatja minden bűnhődése 
valamilyen elengedését, akkor biztos, hogy ezt csak a 
legtökéletesebbek kaphatják meg, tehát igen kevesen.  
24. Természetesen az emberek legnagyobb részét 
becsapják, amikor nagy hanggal, minden 
megkülönböztetés nélkül ígérik meg nekik a bűnhődés 
feloldását.  
25. Amilyen hatalma van a pápának a purgatórium felett, 
ugyanolyan hatalma van bármely püspöknek vagy 
lelkésznek a maga püspökségében, illetve gyülekezetében.  
26. Nagyon jól teszi a pápa, hogy a (purgatóriumban lévő) 
lelkeknek nem a kulcsok hatalmával ad elengedést, (amivel 
(ott) nem rendelkezik), hanem közbenjáró könyörgés által.  
27. Emberi balgaságot hirdetnek, amikor azt mondják, 
hogy mihelyt a ládába dobott pénz megcsörren, a lélek 
azonnal a mennybe száll.  

28. Csak annyi bizonyos, hogy a ládában megcsörrenő 
pénz által nagyra nőhet a haszonlesés és a kapzsiság. Az 
egyház közbenjáró szolgálatának eredményessége 
azonban egyedül Isten jótetszésétől függ.  
29. Ki tudja, hogy vágyódik-e minden purgatóriumban 
lévő lélek arra, hogy őt onnan kiváltsák? A legenda szerint 
sem Szeverinusz, sem Paszkálisz (pápák) nem igényelték 
ezt.  
30. Senki sem biztos a maga töredelmének valódisága 
felöl, még kevésbé a következmény: a teljes elengedés 
felől.  
31. Amilyen ritka az igazán bűnbánó ember, épp olyan 
ritka az igazán elengedést nyerő, vagyis nagyon ritka.  
32. Örök büntetést kapnak tanítóikkal együtt, akik a 
búcsúcédulákkal biztonságban hiszik magukat az 
üdvösségük dolgában.  
33. Nagyon kell óvakodnunk azoktól, akik azt mondják, 
hogy a pápának azok az elengedései (azaz búcsúi) 
Istennek ama fölbecsülhetetlen ajándék, amely által 
rendbe jön az ember dolga Istennel.  
34. Ugyanis a búcsúnak ez a kegyelme csak a bűnbánat 
szentségével (és) ember által kiszabott jóvátevő 
bűnhődésre vonatkozik.  
35. Nem keresztyénséget prédikálnak, akik azt tanítják, 
hogy aki lelkeket akar kiváltani vagy gyónási kiváltságot 
vásárolni, annak nincs szüksége töredelemre.  
36. Minden igazán szívén talált keresztyén részesül a 
bűnhődésnek és a vétkességnek teljes elengedésében 
búcsúcédula nélkül is.  
37. Aki csak igazi keresztyén, akár élő, akár halott, az 
részese Krisztus és az anyaszentegyház minden kincsének, 
s ezt Isten adta néki, búcsúcédula nélkül is.  
38. A (bűnhődés) pápai elengedését és a (kegyelemben) 
részesítést mégsem szabad semmiképpen sem megvetni, 
mert az (mint mondtam) az isteni elengedés kinyilvánítása.  
39. A legképzettebb teológusnak is igen nehéz egyszerre 
megtapasztalnia a nép előtt a bőséges búcsút és az igaz 
töredelmet.  
40. Az igazi töredelem keresi és szereti a bűnhődést, 
viszont a búcsú bősége elkényelmesít és a bűnhődést 
gyűlöletessé teszi, legalábbis esetenként.  
41. Óvatosan kell az apostoli (azaz pápai) búcsút 
prédikálni, nehogy a nép félreértse és elébe helyezze azt a 
szeretet jócselekedeteinek.  
42. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa 
véleménye szerint a búcsúvásárlás semmilyen tekintetben 
nem állítható egy sorba az irgalmasság cselekedeteivel.  
43. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy jobb dolgot 
tesz, aki a szegénynek ad, vagy a rászorulónak kölcsönöz, 
mint hogyha búcsút vásárol.  
44. Ugyanis a szeretet cselekedete által nő a szeretet és 
javul az ember, de a búcsú által nem lesz jobb, csak a 
bűnhődéstől mentesebb.  
45. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy aki látja a 
rászorulót és azt elhanyagolva búcsúra költ, az nem a pápa 
elengedését szerzi meg, hanem Isten rosszallását.  
46. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy - hacsak nem 
dúskálnak a fölöslegben - mindazt, ami az élet 
fönntartásához szükséges, tartsák kötelességüknek 
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házuknépe javára fordítani és semmiképp se pazarolják 
búcsúkra.  
47. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a 
búcsúvásárlás nem parancsolat, hanem szabad döntés 
dolga.  
48. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa a 
búcsúban való részesítéssel inkább az őérte való áhítatos 
imádkozást akarja elérni, sem mint a készpénzt, mert az 
előbbire nagyobb szüksége van.  
49. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa búcsúi 
akkor hasznosak, ha nem beléjük vetjük bizalmunkat. 
Viszont nagyon ártalmasak, ha általuk elvész az 
istenfélelmünk.  
50. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy ha a pápa 
tudna a búcsúhirdetők zsarolásairól, azt akarná, hogy 
inkább égjen porig Szent Péter bazilikája, mint azt, hogy 
juhainak bőréből, húsából és csontjából épüljön fel.  
51. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa, ha 
szükséges volna, kész lenne (ahogy illik) még Szent Péter 
bazilikájának eladása árán is saját pénzéből segíteni azokat, 
akiknek legtöbbjétől némely búcsúhirdetők kicsalják a 
pénzüket.  
52. Hiábavaló a búcsúcédulák alapján bízni az 
üdvösségben, még ha a búcsúmegbízott, sőt akár a pápa a 
saját lelkével kezeskednék is érte.  
53. Krisztus és a pápa ellenségei azok, akik a búcsú 
hirdetése miatt Isten igéjét más templomokban teljesen 
elnémítják.  
54. Jogsérelem éri Isten igéjét, ha ugyanabban a 
prédikációban ugyanannyi vagy több időt szentelünk a 
búcsúnak, mint Isten igéje hirdetésének.  
55. A pápa gondolata szükségképpen az, hogy ha a 
csekély értékű búcsút egy haranggal, egy díszfelvonulással 
és egy szertartással ünneplik, akkor az evangéliumot, ami a 
legnagyobb dolog, száz haranggal, száz díszfelvonulással, 
száz szertartással kell hirdetni.  
56. Az egyház kincse, amelyből a pápa a búcsú nincs 
eléggé megnevezve, és Krisztus nép is ismeri azt.  
57. Nyilvánvaló, hogy itt nem mulandó javakról van szó, 
mert azokat sok egyházi szónok nem egykönnyen 
osztogatja, hanem inkább gyűjti.  
58. De nem is Krisztus és a szentek érdemeiről van szó, 
hiszen azok mindenkor, a pápa közreműködése nélkül is, 
munkálják a belső ember számára a kegyelmet, a külső 
ember számára pedig a keresztet, a halált és a poklot.  
59. Szent Lőrinc ugyan azt mondta, hogy az egyház kincse 
a szegények, de ő korának szokásos kifejezésével élt.  
60. Nem vakmerőség kimondani, hogy az egyház kincse: 
az egyház kulcsai (melyeket Krisztus érdeméért kapott).  
61. Világos ugyanis, hogy a bűnhődés elengedésére és a 
(meghatározott) esetekre (vonatkozóan) elegendő a 
pápának a saját hatalma.  
62. Az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és 
kegyelmének szent evangéliuma (örömhíre).  
63. De ezt méltán igen gyűlölik, mert elsőkből utolsókká 
tesz.  
64. A búcsúk kincsét viszont igen kedvelik, mert 
utolsókból elsőkké tesz.  

65. Az evangélium kincse olyan háló, amellyel egykor az 
anyagi javak embereit halászták.  
66. A búcsú kincse pedig olyan háló, amellyel ma az 
emberek anyagi javait halásszák.  
67. A búcsú, amiről a búcsúhirdetők azt hirdetik, hogy a 
legnagyobb áldás, - valóban az, de a kereset 
szempontjából.  
68. Valójában azonban a búcsú az Isten kegyelméhez és a 
kereszt jóságához mérten a legeslegkisebb dolog.  
69. A püspökök és a lelkipásztorok (jogilag) kötelesek az 
apostoli búcsú hirdetőit teljes tisztelettel fogadni,  
70. arra, hogy ezek ne a maguk álmait hirdessék a pápa 
megbízása helyett.  
71. Aki az apostoli búcsú igazsága ellen szól, kiátkozást és 
gyalázatot érdemel,  
72. de áldott, aki gondosan eljár a búcsúhirdető szavainak 
önkénye és önfejűsége ellen.  
73. Ahogy a pápa is joggal sújt le villámával azokra, akik a 
búcsú ügyben bármi módon csalást követnek el,  
74. de sokkal inkább készül villámával lesújtani azokra, 
akik a búcsúk ürügyén a szent szeretet és a való igazság 
kijátszásán mesterkednek.  
75. Őrültség azt vélni, hogy a pápai búcsúk akkorák, hogy 
feloldozhatják az embert, még ha valaki képtelenséget 
mondva - az Istenszülő (Máriát) erőszakolta volna is meg.  
76. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy a pápai búcsúk a 
vétkesség tekintetében a búcsú alá eső legkisebb bűnöket 
sem vehetik el.  
77. Az a szóbeszéd, hogy maga Szent Péter sem adhatna 
nagyobb kegyelmet, ha ő volna most a pápa - káromlás 
Szent Péter és a pápa ellen.  
78. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy neki is és bármelyik 
pápának is nagyobb erői vannak, tudniillik az evangélium, 
a gyógyítások kegyelmi ajándékai stb. 1Korinthus 12,9−10 
szerint.  
79. Káromlást szól, aki azt állítja, hogy a pápai címerrel 
ellátva felállított kereszt felér Krisztus keresztjével.  
80. Számot fognak adni azok a püspökök, lelkészek és 
teológusok, akik tűrik, hogy ilyesmiket prédikáljanak a 
népnek.  
81. A búcsúról való ilyen önkényes prédikálás azt 
eredményezi, hogy a tudós férfiaknak sem könnyű a pápa 
tekintélyét megvédeni a rágalmaktól, vagy éppen az 
egyszerű hívek fortélyos kérdéseitől.  
82. Például: Miért nem üríti ki a pápa a purgatóriumot 
szentséges szeretetből és a lelkek oly nagy szüksége miatt, 
ami minden indíték közt a legigazságosabb - ha számtalan 
lelket kivált a (Szent Péter) bazilika építésére adott 
szennyes pénzért, ami igen jelentéktelen indíték erre?  
83. Továbbá: Miért vannak még mindig halotti misék és 
évforduló ünnepek a lelkekért, és miért nem adják vissza, 
vagy miért nem engedik visszavenni a halottakért tett 
adományokat, ha a kiváltottakért való imádság immár a 
búcsúcédula révén feleslegessé és jogtalanná vált?  
84. Továbbá: Miféle újfajta kegyelme Istennek és a 
pápának az, hogy megengedik, hogy egy istentelen és 
gonosz ember pénzért kiváltson egy kegyes és istenszerető 
lelket, viszont azt a kegyes és kedves lelket nem váltják ki 
ingyen szeretetből, saját rászorultsága miatt?  
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85. Továbbá: A bűnhődésre vonatkozó egyházjogi 
előírások ténylegesen és mint régóta nem alkalmazottak, 
magukban érvénytelenek és halottak. Miért történik a 
tőlük való mentesítés pénzzel, búcsúk engedélyezésével, 
mintha érvényesek és hatályosak volnának?  
86. Továbbá: Miért nem építi föl a pápa - akinek vagyona 
ma felülmúlja a dúsgazdag (ókori) Crassusok kincsét is - 
Szent Péternek legalább azt az egy bazilikát inkább a maga 
pénzéből, mint szegény híveiéből?  
87. Továbbá: Mit enged el, vagy mit nyújt a pápa azoknak, 
akik a tökéletes töredelem által jogosultak a teljes 
elengedésre és (kegyelemben) részesítésre?  
88. Továbbá: Miből lenne nagyobb haszna az egy háznak, 
mint abból, ha a pápa - amit most csak egyszer tesz meg - 
naponta százszor osztana elengedést és (kegyelemben) 
részesítést a hívek bármelyikének?  
89. Mivel a pápa a lelkek üdvét inkább a búcsúk által 
keresi, mint a pénz által, miért szünteti meg a már 
régebben engedélyezett búcsúcédulákat és búcsúkat, 
mikor azok ugyanolyan hatásosak?  
90. Ha az egyszerű híveknek aggályos érveit puszta 
hatalommal elnyomjuk és nem értelmes megválaszolással 
oldjuk fel, azzal az egyházat és a pápát ellenségeik előtt 
nevetségessé, a keresztyéneket pedig szerencsétlenné 
tesszük.  
91. Ha tehát a búcsúkat a pápa lelkületének és 
gondolatának megfelelően hirdetnék, könnyű volna felelni 
mindezekre (a kérdésekre), sőt fel sem merülnének.  
92. Távozzanak tehát azok a próféták, akik azt mondják 
Krisztus népének: „Béke, béke.” - de nincs béke! (Ezékiel 
13,10.16).  
93. Tegyék jól a dolgukat azok a próféták, akik azt 
mondják Krisztus népének: „Kereszt, kereszt!” - de nincs 
kereszt!  
94. Buzdítsuk azért a keresztyéneket, hogy fejüket: 
Krisztust, bűnhődésen, halálon és poklon át is követni 
igyekezzenek,  
95. és abban bízzanak, hogy inkább sok szorongattatáson 
át, mintsem a béke biztonságán át jutnak be a mennybe 
(ApCsel 17,22). 

„Mert más fundamentomot senki nem vethet  
azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus.” 

(1Kor 3,11) 
S.D.G. 

 

Magyar nyelvre fordította dr. Zsigmondy Árpád latinból  
két korábbi fordítást is (Takács János 1937, Soproni Líceum 

1995) felhasználva. 
 

*** 
 

„Én is azok közül való vagyok, akik – mint Augustinus 

írja magáról – írás és tanítás közben haladtak előre, 

 és nem azok közül, akik senkikből  

hirtelen a legnagyobbak lettek,  

holott valójában továbbra is senkik;  

nem dolgoztak, nem próbáltattak meg, nem is 

tapasztaltak, hanem egyszerűen azt hiszik, hogy ők a 

Szentírás egész szellemét első tekintetre kimerítik.” 

 (Luther Márton) 

REFORMÁCIÓ 
eszmék, értékek, váradalmak 

A mai 95 tétel 
 

A megújulás alapja 
1. A megújulás kapcsán két gyakori és téves 
megállapítással találkozunk: minden jól van úgy, ahogy 
van, semmin se változtassunk, mert azokat is elveszítjük, 
akik még ragaszkodnak az egyházhoz; és a semmi sincs 
jól, mindent meg kell változtatni, ha nem akarjuk, hogy 
teljesen kiürüljenek templomaink. 
2. Mindkét állítás félelmet szül és ellehetetleníti a 
megújulást. Éppen ezért észre kell vennünk, hogy az 
egyháznak, ha közös hullámhosszon akar maradni 
korának emberével, állandóan meg kell újulnia – Ecclesia 
semper reformanda. 
3. Reformátoriak csak akkor lehetünk, ha továbbvisszük a 
reformátorok által elkezdett munkát és nem akkor, ha 
konzerváljuk azt.  
4. Ugyanakkor csak a Szentírás lehet az útmutató ebben, 
ahogy minden más kérdésben is. A Sola Scriptura nem 
lehet szólam csupán! Ha az egyház feladja az Igét, 
megszűnik egyháznak lenni. 
5. Az egyház az élő Isten szuverenitását hirdeti. Ebből az 
következik, hogy minden egyházi megnyilvánulásnak 
Isten akaratát kell tükröznie. Káros az, ha a 
„működőképesség” vagy a „mások is így csinálják” jellegű 
magyarázatokkal kiiktatjuk Isten akaratát. 
6. Keresztyénné nem egy magatartás, hanem egy viszony 
tesz: a személyes hitre, bizalomra és szeretetre épülő 
kapcsolat Istennel.  
7. Ebből fakadóan észre kell venni, hogy a megújulás a 
személyes odaszánással kezdődik. Nincs és nem is lesz 
reformáció, sem ébredés addig, míg a lelkész, presbiter, 
diakónus vagy más szolgálattevő át nem adja életét 
Krisztusnak. 
8. A megújulást Jézus cselekszi, segíti folyamatosan. 
Hátráltatója csupán az ember: a lelkész, mert örökölt 
gyakorlatokba merevedik, a gyülekezet, mert megszokásba 
kényelmesedik. 
9. A reformáció nem a rendszer megváltoztatásával, az 
egyházi vezetők meggyőzésével, hanem a gyülekezetekben 
folytatott evangéliumhirdetéssel, evangelizációval jutott 
sikerre. Ma is ez az útja az ember, és az emberekből 
épített egyház változásának 
 

Az egyház küldetéséről 
10. A missziós hangsúlyok eltolódtak, és a Krisztushoz 
vezetni és Krisztusé lenni elv helyett a hívek egyházban 
való megtartása lett a cél.  
11. Feladatunk inkább az ember Krisztushoz vezetése 
kell, hogy legyen, hasonlóan ahhoz, ahogy az első 
keresztyén gyülekezetek tették.  
12. Mivel misszió nélkül nincsen egyház, a misszió nem 
opcionális feladat.  
13. A misszió nem lehet időszakos program, és nem lehet 
csak bizonyos erre delegált és ezért fizetett szolgálattevők 
feladata sem.  
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14.Missziós szemléletű gyülekezetekre van szükség 
Erdélyben. Ennek érdekében tanítani kell a híveket a 
missziós szemléletre.  
15. Nincs misszió azok nélkül, akik fontosnak érzik a 
mások életének megújulását.  
16. A külmisszió támogatása a belmissziónak is lendületet 
adhat. A missziói teljes parancsát komolyan kell vennünk 
Krisztus egyházában. 
 

A közösségről 
17. Az egyháznak a misszió melletti, másik fontos feladata 
a közösségben élők erősítése, támogatása. Nincs egyház 
olyan megújult életű emberek nélkül, akik észreveszik a 
mellettük levőt, melléállnak, s ha kell, vele sírnak vagy vele 
örülnek.  
18. Miközben kiürülnek a templomok, egyre többen 
vágynak a spiritualitás megélésére. Vajon nem azért 
keresik ezt máshol, mert a túlságosan megkövült tradíciók 
erre nem kínálnak lehetőséget? Keresni kell a tradicionális 
közösségmegélésen túli lehetőségeket.  
19. Az ApCsel 2,41–47 szerint az első keresztyének 
nemcsak az apostoli tanításban vettek kitartóan részt, 
hanem a „közösségben” is. Ez azt jelenti, hogy stabil 
bizalmi kapcsolatokat építettek ki. Mai gyülekezeteink 
nem bírnak megtartó erővel akkor, ha ott többnyire csak 
látszatkapcsolatok vannak.  
20. Az első keresztyéneknek nem rendezvényszerű 
gyülekezeti alkalmaik voltak, hanem olyan közeli 
kapcsolatokban éltek, ahol számíthattak a testvérre. Ki 
kell nőni a programközpontú gyülekezetszervezésből.  
21. Mély spiritualitás és szakralitás jellemezte ezeket a 
közösségeket. Miközben bensőségesek voltak, ugyanakkor 
befogadtak kívülállókat is.  
22. A jövő gyülekezeteinek alapsejtjei mély lelki 
közösségek, az apostoli korhoz hasonló házi csoportok 
lesznek.  
23. Az egyháztagság helyett a tanítványságot kell 
megélnünk és hangsúlyoznunk. 
 

A konfirmációról 
24. Nem igazán tudjuk, hogy mit kezdjünk a 
konfirmációval. Hitvallásként tekintünk rá, és annak 
nyilvánítjuk, holott a gyakorlatban ritkán az.  
25. Tisztességesebb lenne missziónak tekinteni, és nem 
hitvallásként láttatni. Tévesen általa inkább a tanítást és a 
szervezetbe való betagolást célozzuk meg („az egyház 
felnőtt tagjaivá nyilvánítalak”), ahelyett, hogy célunk a 
Krisztushoz vezetés lenne.  
26. A másik lehetőség: a konfirmáció legyen személyes és 
önkéntes hitvallás, felnőtt korban 
 

A szolgálatról és a szolgálókról 
27. Az egyetemes papságból egyedüli vagy inkább 
magán(yos) papság lett. A lelkész mindent jobban tud és 
többnyire mindent egyedül is végez, az egyszemélyűség 
elve lépett a Szentlélek adományai által együtt szolgáló 
biblikus közösség helyébe. A szolgálatokban 
túlhangsúlyoztuk a lelkészre összpontosító, igemagyarázó 

és tanítói karizmát, míg a többit háttérbe szorítottuk vagy 
sorvadni hagytuk.  
28. Helyet kell adni a Szentlélek különféle adományainak 
és vezetésének.  
29. Minden Krisztusban hívő keresztyén elhívást kapott 
az istenes élet általi szolgálatra. Különbséget lehet tenni a 
hivatások tartalmát illetően, de nem lehet hierarchikusan 
egymás alá és fölé rendelni őket.  
30. A lelkész megszólítása nem biblikus. A tiszteletes úr 
kifejezés a gyülekezet felé emeli a Krisztus méltatlan 
szolgáját. A biblikus megszólítás egyszerűen csak testvér 
vagy lelkipásztor a Krisztus által megtisztított szentek 
közösségében.  
31. A fekete palást üzenete nem evangéliumi. Komor. 
Nincs összhangban korunkkal és elsősorban a kegyelem 
örömhírével, amit egyházunk alapkövének tartunk.  
32. A megkülönböztető papi öltözet ószövetségi szabály, 
mert Krisztusra előremutató jelkép volt. Az újszövetség 
csak a szentségben megnyilvánuló egyenruhát írja elő 
mindenkinek („Krisztust öltözzétek fel”).  
33. Az igehirdető vagy liturgus számára a gyülekezet 
részéről adott megbízatást jelképező ruhadarab kizárólag a 
szolgálat végzése alatt lehet indokolt. A palásttal 
kapcsolatos tévhitek egyik jele az, hogy sok lelkész csak 
akkor emeli kezét áldásra, ha palástot visel. 
34. Egyházi törvényeink a palást viselését kizárólag csak 
szolgálatok végzésekor engedélyezik, semmiképpen nem 
utcai, delegációt fogadó vagy más alkalommal.  
35. A palást az ószövetségi papi szolgálat 
megkülönböztető jele. Ahol az egyetemes papságot 
valljuk, szükségtelen egy szolgálattevőt ezzel a többi 
kegyelmi ajándékkal rendelkezők fölé emelni.  
36. Az esperesek, püspökök nem egy hierarchikus 
szervezet funkcionáriusai. Ők a lelkipásztorok 
lelkipásztorai. Mivel a Biblia alapján más megbízatást nem 
kaphatnak, ehhez kell igazítani egyházunk rendjét is.  
37. Az egyetemes papság elvének érvényt kell szerezni, 
ezért a lelkészképzés mellett hangsúlyt kell fektetni 
gyülekezeti munkások képzésére is, mivel a lelki 
ajándékokat az egész gyülekezetnek ajándékozza a mi 
Urunk és nem csak a lelkipásztoroknak.  
38. Ezzel egy időben vezetői szerepre kell tanítani a 
presbitereket, és a tényleges vezetést át kell engedni a 
presbitériumoknak. 
 

Az istentiszteletről 1/2 
39. Az egyedül Istené a dicsőség elve helyett túlságosan a 
szolgáló egyházi vezető és az egyháztag kerül 
reflektorfénybe. A templomokban hemzsegnek az 
„adományozta”, „építtette”, „felújította” típusú, embert 
dicsőítő feliratok, adakozók neveit megörökítő táblák. A 
levett szentképek egykori helyét átvették a „szent” 
varrottasok és a magunkat dicsérő feliratok.  
40. Egyre gyakoribb az istentiszteletek énekes, zenés 
részei után felhangzó tetszésnyilvánító kopogás vagy taps.  
41. A liturgia kiszikkadt, „csodadeficites”, hiányzik belőle 
a gyülekezet részvételének, bevonódásának lehetősége.  
42. Istentiszteletünk túlságosan beszédcentrikus. 
Ugyanakkor túlságosan az ember értelmére hat.  
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43. Bizonyos értelemben kirekesztő: kizárja az Isten 
megtapasztalásából a gyermeket és a fiatalt. Száműzi őket 
más foglalkozásokra.  
44. Jogos igénye a mindenkori egyháznak, hogy 
elsősorban mai nyelven és mai dallamokkal szólítson meg 
az Úr embereket, és azok is a maguk nyelvén szólhassanak 
hozzá. Olyan új énekeskönyvre van szükség, amelyben 
énekelhető énekek vannak. Az elavult szövegű énekeket 
cseréljük le a jelen énekeivel.  
45. Minél archaizálóbb egy istentisztelet, annál inkább 
eltávolodik az ember valós életétől, a hit megélése pedig 
elszakad a mindennapoktól, és mindössze a templomban 
töltött heti egy órára korlátozódik.  
46. Ne csak az orgona szóljon az istentiszteleten. Ahol 
erre lehetőség van, legyen más hangszer is.  
47. Csak az a liturgia szolgálhat Isten tiszteleteként, amely 
szilárd bibliai alapokon áll. Az istentisztelet legyen 
találkozás a testté lett Igével: mind a hirdetett Ige 
(prédikáció), mind pedig a látható Ige (sákramentum) 
útján.  
48. Az igei istentiszteletnek ezért eredendően két fókusza 
van: az igehirdetés és a sákramentum.  
49. A hagyományokat illetően túlságosan szelektívek 
vagyunk. Az elmúlt 150-200 év hagyománya van 
leginkább jelen liturgiánkban. A hagyománytisztelet 
nyilvánuljon meg abban is, hogy utat nyitunk a tágabb 
keresztyén múlt, a (már) láthatatlan egyház irányába. 
 

Az istentiszteletről 2/2 
50. Az Erdélyben megőrzött kálvini bűnvalló imában lévő 
tétel, miszerint „a szentek közösségében, az angyalok és 
üdvözült lelkek társaságában” történik a mai 
egybegyülekezés, jó példája ennek, de nem elégséges.  
51. Ez a nyitás elsősorban a spiritualitás gyakorlásában 
kell, hogy megvalósuljon.  
52. Engedjünk teret a különböző lelki alkatok spirituális 
megtapasztalásainak. 
53. A felekezeti határok olykor a biblikus modell kárára 
szűkítik le a hitmegélést, például a térdeplő imádkozás 
elutasításával.  
54. Az istentisztelet résztvevője egyszerre használja 
intellektusát és lelke mély rétegeit. Fontos, hogy 
istentiszteleti tapasztalatában az értelmi és érzelmi 
dimenzió egyensúlyban legyen.  
55. Az intellektualitás túltengésének következménye az, 
hogy istentiszteletünk spirituálisan igencsak szegényes. 
Ezt a hiányt nem pótolják sem a peremélmények, amilyen 
a szentimentalizmus, sem a paraliturgikus cselekmények 
(műsorok, szavalatok, a kórus „fellépései”, stb.).  
56. Ne féljünk azoktól a formai elemektől, amelyek 
elsősorban az érzelmekre hatnak, és ezáltal az 
élményszerűséget, az áhítatot hivatottak elmélyíteni.  
57. Ezeknek az elemeknek a hordozója elsősorban a zene, 
de lehet a csend is.  
58. Az istentisztelet legyen közösségi cselekmény. 
Keresnünk és alkalmaznunk kell az olyan istentiszteleti 
elemeket, amelyek megkönnyítik az aktív részvételt, az 
intellektuális és érzelmi odaszánást a gyülekezet részéről.  

59. Az istentisztelet vezessen be a szentség világába, egy 
másik dimenzióba, ahol átéljük, hogy „itt van Isten 
köztünk.”  
60. Ébredés, lelki megújulás nélkül aligha van liturgiai 
megújulás, legfennebb csak ideiglenes újítás, amely csak az 
újszerűségével hat, idővel pedig megszokássá válik. 
61. Mivel nagyon sok prédikáció nem a felolvasott igén, a 
textuson alapszik, így elmarad az ige azon ereje, amelyről 
a Zsidókhoz írt levél beszél: Isten Igéje elő és ható (Zsid 
4,12). 
 

Az egyházfegyelemről 
62. Mivel az egyház reformációja nem ért véget, ezért 
bátrabban kell szembenéznünk múltunkkal. Bűnbánatot 
kell tartanunk a bűnök, mulasztások megnevezésével.  
63. Az egyik első lépés lehet annak bevállalása, hogy 
egyházunkban a tanfegyelem mély válságban van.  
64. Vadházasságokban élő gyülekezeti tagjainkat mustra és 
eklézsiakövetés nélkül, kellő pompával esketjük össze.  
65. Rossz erkölcsű gyülekezeti tagjainkat mustra és 
eklézsiakövetés nélkül részesítjük a sákramentumokban.  
66. A házasság által egyházunkba betérők lelki nevelése 
rendszerint elmarad.  
67. A lelkészházaspárok házassági válságának esetében 
hagyjunk fel az inkvizíciós erkölcscsőszséggel.  
68. A fegyelmiben részesült lelkipásztorokat rehabilitálni 
kellene.  
69. Nem szabad a lelkészeket úgynevezett 
„büntetőhelyekre” áthelyezni, s ezzel az amúgy is 
reménytelen lelkiállapotban levő életet még inkább 
ellehetetleníteni.  
70. A fegyelmi bizottságok titoktartási eskü alatt 
működjenek. A határozatok meghozataláig minden, ami 
elhangzik, legyen titkosítva. A kiszivárgó félinformációk, 
vélekedések oly mértékben rombolják az emberi 
méltóságot, hogy ezt utólag nem lehet helyreállítani.  
71. Az egyházfegyelem gyakorlása nem történhet 
szelektíven. A tisztségben levő nem tehet különbséget e 
tekintetben barát és távolabbi ismerős, gyülekezeti tag 
vagy szolgatárs között.  
72. Ne veszítsük szem elől az esendőséget és az emberi 
megsebződést! Nem ritka az, hogy a másik embert egy 
bántódás, sebződés következtében leszűkítjük. Az Isten 
képére formált és változni képes ember helyett már csak 
bűnének statikus képe látszik.  
73. Ezért oly nehéz a megbocsátás útjának meglelése, és 
olykor erősebb az a hang, amely inkább a leszámolás, 
megbüntetés, kirekesztés perspektíváját részesíti előnyben. 
 

A családról 
74. A házasságok állapota válságos. Egyre több házasság 
végződik válással, vagy torkollik a sokszor egy fedél alatt 
élők formális vagy informális elszakadásába. Legyenek 
házassággondozó szakembereink!  
75. A gazdasági migránsként külföldön dolgozó 
egyháztagjaink gyermekeinek a lelkigondozását vegyük 
komolyan.  
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76. Gyülekezeteinkben a családok legyenek a fókuszban, 
és ne egymástól elszigetelt generációs programokban 
gondolkozzunk.  
77. A többgyerekes családok támogatása érdekében 
hozzunk létre ösztöndíjakat, szobrok, kopjafák állítása 
helyett. 
 

Az egyházszervezetről és egyházi eljárásokról 
78. Az egyház legyen a testvérek hitvalló közössége és ne 
csak intézmény. Élő egyházban nincs szükség a 
tekintélyelvűségen alapuló „trónokra.”  
79. A tisztségek betöltése sok esetben egyházpolitikai 
játszmákkal történik. Sokan úgy kerülnek pozícióba, hogy 
azt utólagos viszont-támogatással vásárolják meg.  
80. A gyülekezeti tagság ne csak az egyházfenntartás 
befizetésének függvénye legyen.  
81. Az egyház életének fontos része az elöljárókkal 
szembeni tisztelet.  
82. Több átláthatóságra van szükség. Elviekben 
egyetértünk az átláthatóság kritériumával, és el is várjuk 
ezt a vezetőktől és testületektől. A gond a gyakorlati 
alkalmazás során jelentkezik, mivel az átláthatóság 
gyakorlatba ültetése legtöbbször plusz munkát igényel.  
83. Olykor könnyebb nem bevonni másokat, egyedül 
dönteni és akár kivitelezni is. Ennek azonban beszűkítő 
hatása van: nem hagyok más lehetőséget a 
presbitériumnak, gyülekezetnek, egyházmegyének, 
lelkésztársadalomnak, egyházunk kihagyott rétegeinek, 
mint a kritikus bírálatot.  
84. Átláthatóság és nyitottság hiányában nem is igazán 
jöhet más, csak a kritika. Az eseményláncolat következő 
fázisa az önigazolás.  
85. Különösen indokolt az átláthatóság a közösség 
pénzügyeiben. Úgy gyülekezeti szinten, mind 
egyházmegyei, vagy egyházkerületi szinten.  
86. Könnyíti az átláthatóságot, és energiákat szabadít fel 
az, ha az elavult adminisztrációt egyszerűsítjük és 
átalakítjuk.  
87. Törvényeink és belső eljárásaink újragondolásakor 
számolni kell a modern kommunikációs eszközök 
nyújtotta lehetőségekkel. A köztes megállókat, 
továbbterjesztéseket ki kellene iktatni.  
88. A formális tisztségeket meg kell szüntetni. Felesleges 
ezek fenntartása.  
89. A tisztségek esetében meg kell szüntetni a 
különbségtételt a honorált és nem honorált tisztségek 
között. Ha valaki tisztséget vállal, önkéntes munkát végez 
(beleértve a számvevőt is).  
90. Az intézményes, szervezett egyház ma egyre inkább 
veszít jelentőségéből többek között azért, mert a kevésbé 
szocializáltak számára fölöslegesnek tűnő, túlburjánzott 
eljárásokat tart életben.  
91. Jó lenne, ha a lelkészekkel a hitvallási alapokról is 
elbeszélgetnének az egyházmegyei és egyházkerületi 
vizitációkon résztvevő tisztségviselők, mivel a 
tanfegyelem válságos állapotban van. 
 
 
 

Egyház és politika 
92. Az egyház ne vegyen részt pártpolitikai 
küzdelmekben! Ha a lelkész politikába bonyolódik, 
politikusokat vagy politikai pártokat támogat, könnyen 
elveszíti belső függetlenségét. Elköteleződni egy politikai 
ideológia mellett veszélyes, mivel önkéntelenül is 
átvesszük az illető ideológia diskurzusát, hogy aztán 
társadalmi, közéleti, aktuális kérdésekben hovatovább ne 
az evangélium, hanem ideológiák mentén, 
szekértáborokban gondolkodjunk. 
 

Karakterformálódás 
93. A posztmodern ember egyik legnagyobb igénye a 
hitelesség. Nem nagy szólamokat várunk, sőt ezekben 
egyre kevésbé bízunk. Azt várjuk, hogy a keresztyén 
egyház és elsősorban a vezetők legyenek hiteles emberek.  
94. Legyen több teológiai reflexió és etikai értékelés, mivel 
egyházunk túlságosan pragmatikus. A pragmatizmusban 
pedig eltűnik az Isten törvényének mércéje és az én 
mércéje lesz mérvadó.  
95. Több hálaadást! Sokat panaszkodunk. Ennek 
velejárója többek között az örömtelenség. A hálaadás egy 
belső megelégedettséget feltételez. És feltételez egy belső 
áthangolódást a panasz hullámhosszáról a szentség 
hullámhosszára. 

A tételek összeállításában közreműködtek:  
Adorjáni László, Bereczki Zsolt, Dr. Bibza Gábor,  

Bogdán Szabolcs, Demeter-Erdei Zoltán, Dr. Gudor Botond,  
Jári Zsolt, Kötő Barna, Ledán István,  

Makkai Dénes, Oláh Mihály, Papp Béni Zsombor,  
Sógor Géza, Simon János, Vékony Roland, Dr. Visky Béla 

 

Boros Gergely:  
Még egy reformációt 

 
Még egy nagy reformot adj nekünk, Istenem, 
hogy hitünk dolgában végleges rend legyen! 
Sok-sok mulasztásunk ne égessen tovább, 

ezerféle bűnnek ne húzzuk a jármát. 
 

Lelki megújhodást adj nekünk, Istenem! 
Erőt, hogy járhassunk e nehéz terepen! 

Elnyel embereket a bűn ingoványa… 
Neved, dicsőséged letaposva sárba… 

 
Szívek újulását munkáld köztünk, Uram! 
Szívtelenségünknek sok áldozata van. 

Pusztulnak értékek, hullnak az emberek, 
rohanunk a vészbe, nem törűdünk Veled. 

 
Újuljon hitünk is, nyíljon meg az ajkunk! 

Taníts imádkozni, könyörülj meg rajtunk!… 
Csak még egy reformot adj nekünk, Istenem, 
hogy hitünk dolgában végleges rend legyen. 
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200 éve született Tompa Mihály 
 
1817. szeptember 28-án született Rimaszombatban. 
Édesanyja hamarosan meghalt, és édesapja hazaküldte a 
nagyszülői házba, Igricibe. A családnak nem volt 
lehetősége arra, hogy a tehetséges gyermeket kellőképpen 
taníttassa, de Bihary György, (egykori pataki diák), aki 
Igricibe került tanítónak, felfigyelt a tehetséges gyermekre. 
Ő ajánlotta szolgadiáknak két helybéli nemesúrfi mellé, 
akik a neves Sárospataki kollégiumban tanultak. 
 Tompa sárospataki élete nem volt gondoktól 
mentes. Megesett egy érdekes közjáték, amely a diák, a 
későbbi költő és lelkipásztor életét jelentősen befolyásolta. 
Részt vett ugyanis társaival egy diákcsínyben, mégpedig 
fát lopott a többiekkel együtt az iskola tanítójától, amiért 
aztán nyilvánosan megbotoztatták. Az önérzetes ifjút 
rendkívül sértette a büntetés. Ugyanakkor megtanulta a 
leckét. E számára megalázó eseménytől kezdve, fel sem 
merül hátralevő életében, hogy ő bárkit is megkárosított, 
megrövidített volna, vagy méltatlanul igyekezett volna 
bárminemű előnyre szert tenni. Tanulmányait e fájó eset 
után megszakította, Sárbogárdra ment egy esztendőre 
segédtanítónak, de azután visszatért Patakra és folytatta 
tanulmányait. 
 1842-től figyeltek fel írásaira, költeményeire, 
melyek először a Sárospataki Református Kollégium 
diáksága között, majd az egész országban ismertté és 
híressé tették. Hogy tanulmányainak költségét fedezni 
tudja, többször vállalt segédtanítóságot, így Hernádkakon, 
majd Eperjesen, ahol a Kerényiéknél is vendégeskedett, és itt 
ismerkedett meg Petőfivel is. Egyik kirándulásuk 
alkalmával költői versenyt hirdettek, megénekelve egy 
erdei lakot.  
 Tompa 1845-ben ment fel Pestre. A Népregék és 
mondák című kötete 1846-ban jelent meg, melyet olyan 
hamar elkapkodták, hogy a 2. kiadás még abban az évben 
megjelent. Pesten tagja lett a „Tízek Társaságának”, egy 
ideig Petőfivel lakott, de nem volt kedve szerint való a 
pesti társaság, melynek életstílusával nem tudott 
azonosulni. 1846-ban visszatért Sárospatakra, letette a 
hátralévő vizsgáit és ez év szeptemberétől kezdte meg a 
lelkipásztori szolgálatot Bejében. 
 1848-ban meghívták és meg is választották a 
Miskolc Avasi Gyülekezet lelkipásztorának, de nem foglalta 
el a lelkipásztori állást, hanem beállt nemzetőrnek. 
 Leendő feleségét, Soldos Emíliát 1847. december 
16-án Fügén Szakái Lajosné Lévay Etelka úrnő estélyén 
ismerte meg. A kedves, gyöngéd és vidám teremtés a 
költő lelkére mély benyomást tett, s a vonzalom 
kölcsönös volt. Soldos Emília előkelő, ősrégi gömöri 
birtokos családból származott. A Soldos család ez 
időszakban nem tartozott a nagy vagyonnal rendelkező 
családok közé. Emília kicsi, vékony, gyönge szervezetű, de 
nagyon szép nő volt. Arca nyájas, örökké mosolygó. 
Szeméből derű, kedély és jóság sugárzott. Haja 
gesztenyebarna színű. Természete csendes, engedékeny, 
de amellett akaratereje is nagy volt. Aki ismerte, mindenki 
nagyon szerette szépségéért, jóságáért, szellemességéért, 
mivel finom műveltségű, okos nő volt, tele szívvel, 

jósággal, kedéllyel. Annyi kedély és melegség volt benne, 
mennyit ritka nőben találni.  
 Elnyervén a bejeinél jövedelmezőbb keleméri 
papságot, beköszöntője után egy héttel 1849. május 1-én 
Zsoldos Emiliát Runyában az úrasztala elé vezette, ahol 
Szabó István lelkipásztor adta rájuk Isten áldását. 
 Boldogságuk még teljesebb lett, midőn 1850. 
március 10-én Kálmán fiuk megszületett. Ám május 18-án, 
pünkösd szombatján meghalt a gyermek, és felesége is élet 
s halál közt lebegett. Ekkor írta a Pünkösd reggelén című 
költeményét, melynek refrénje: „Kórágyon fekszik szenvedő 
nőm, Terítőn kedves gyermekem!” 
 Tompát egy éven belül érte utol a szabadságharc 
bukásának a híre, illetve saját elsőszülött fiuk halálának 
fájdalmas tragédiája is. Így valami érdekes, szinte 
titokzatos módon nemzeti és saját gyásza összefonódik. 
„A gólyához” írt versében (mely egyben leghíresebb 
költeménye is), a nemzet halálán tépelődik: „…pusztulunk, 
veszünk, Mint oldott kéve, széthull nemzetünk”. Ami azonban 
elgondolkoztató, hogy a nemzet gyászos és fájdalmas 
helyzetéért sem a Habsburg sem a cári orosz hatalmat 
nem teszi felelőssé. Sokkal inkább tükröt tart a magyarság 
elé, figyelmeztetve a belső megosztottságra, egymás és 
drága örökségünk megtagadására: „Nem elég, hogy mint tölgy, 
kivágatánk; A kidult fában őrlő szú lakik… A honfi honfira 
vádaskodik. Testvért testvér, apát fiú elad… Mégis ne szóljon erről 
ajakad, Nehogy, ki távol sír e nemzeten: Megutálni is kénytelen 
legyen!” 
 1851-ben elfogadta a Hanvai Református 
Gyülekezet meghívását. Lelkipásztorsága alatt gyülekezet 
anyagilag megerősödött, megújította az iskolát és 
felépítette a mai napig is álló lelkészlakot. Az új parókia 
tágas tornácáról gyönyörű kilátás nyílt és nyílik ma is a 
Sajó-folyó völgyére. Ebben a házban, e valóban költői 
környezetben élte hátralevő éveit, ahol több jeles és 
nevezetes személy is időzött. Látogatást tett a költőt igaz 
barátja és lelki társa, Arany János is, aki hitvesével együtt 
mintegy egy hónapot töltött Tompáéknál vendégségben. 
 1853. január 13-án megszületett második fiuk, 
Géza. A gyermek gyenge és beteges volt, édesanyjával 
együtt. Szörnyú tragédia, hogy 1857. október 23-án 
második gyermeküket is elveszítették. E mély fájdalom 
teljesen felőrölte a költő lelki és testi erejét. Arany János is 
csak azzal a gondolattal bátorította, hogy neki férfinak kell 
lennie gyenge felesége mellett. Tompát ereje egyre inkább 
elhagyta, és tudatosan készült a halálra. Feleségének 
Putnokon vásárolt házat (itt is halt meg 1880-ban). 
 1868. július 29-én elhagyta az eszmélete, szava 
elállt, és másnap délután négy órakor visszaadta lelkét 
teremtő és megváltó Istenének. 1868. augusztus 2-án 
temették el abba a rózsákkal teleültetett sírba, ahol 
szeretett fiuk Géza is nyugodott. A síremléken Arany 
János búcsúverse olvasható:„Természet! Ki ezer képben 
tükrözte halálod, S új életre hogyan kelsz, ha üdül a tavasz, Most 
öleden nyugszik, maga egy burkolt szomorú kép, Várva nagy 
értelmét bús tele titkainak: Lágyan öleld hű dalnokodat, s ti 
szeretti, Virágok, Üljetek ágya köré, mondani méla regét”.  

Nagy Ákos Róbert  
www.felvidek.ma 

http://www.felvidek.ma/
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15 éves a Nyugdíjasház 

 

A Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség 
Nyugdíjasháza 2003 óta működik. 26 összkomfortos 
apartman várja az önálló életvitelre képes 
egyedülálló vagy házaspár lakóit. A lakásokat saját 
lakóingatlannal vagy önkormányzati bérlakással 
nem rendelkező nyugdíjasok igényelhetik, akik a 
belépési díj megfizetése után, havonta hozzájárulnak 
a ház fenntartásához.  
 A bentlakók komfort- és biztonságérzetét 
nappal épületgondnok, éjjel jelzőrendszeres 
nővérhívó szolgálja. A bentlakók igénybe vehetik a 
gyülekezet fenntartásában működő szociális 
alapszolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, szociális 
étkeztetés, támogató szolgálat, idősek nappali 
ellátása). 
 Ami pedig e szavak mögött van, az maga az 
élet, a maga jó és rossz oldalával, az árnyékokkal és 
fényekkel. A Nyugdíjasházban a 26 lakás 
valamelyikében már több mint hatvan lakó fordult 
meg az elmúlt 15 évben. Jelenleg 19-en laknak a 
házban. Többségük már nyolcvan éven felüli, sőt 
van, aki a kilencven évet is túllépte. Vannak, akik a 
kezdetektől itt vannak, tehát már 15 éve, és vannak, 
akik csak néhány éve, vagy néhány hónapja. Az itt 
lakók egy részének van családja, akik tudják 
látogatni őket, de van olyan is, akiknek több száz 
kilóméterre laknak a gyermekei, hozzátartozói. 
Vannak olyanok, akiknek nincs olyan családtagjuk, 
aki rendszeresen látogatná. Ez a ház arra is hívatott, 
hogy ne legyen magányos senki sem, ám ehhez kell 
az adott lakó is, aki kilép a lakása ajtaján, és keresi a 
társaságot, amely néhány lépésre van tőle. A harang 
szava pedig imára, Isten közelébe hívja a lakókat, 
mondván van Kihez odafordulniuk, ha nehéz a 
lelkük. 
 Sok mindent megéltek, megtapasztaltak 
azok, akik e házban élnek. Voltak nehéz, szomorú 
pillanatok, kellemetlenségek, olykor nehézségek, 
mint egyébként az életben. Ez a Nyugdíjasház tehát 
egyszerre az élet színtere, és mégis más, mert a 
református templom, mint valami bástya, mint 
vigyázó őrálló, a maga csodálatos sziluettjével ad 
olyan biztonságot, amelyet semmilyen más 
szolgáltatás nem adhat. Istent hirdeti, hogy Nála 
helyünk és otthonunk van, mellette megbékélhet 
nyugtalan lelkünk.  
 Isten éltesse tovább a Református 
Nyugdíjasházat, és adjon még sok esztendőt, amelyet 
másokat szolgálva tölthet el.  
 Az Eméklapok átadása után ünnepi ebéddel 
kedveskedtünk bentlakóinknak.      (Koncz Zsolt lp. ) 
 

„A gond az imádság karjaiba űz,  
az imádság pedig kiemel a gond karjaiból.”  

(Ulrich Zwingli) 

Arany János: Visszatekintés 
 

Én is éltem... vagy nem élet 
Születésen kezdeni, 

És egynehány tized évet 
Jól- rosszúl leküzdeni? 

Én is éltem... az a sajka 
Engem is hányt, ringatott, 
Melyen kiteszi a dajka 
A csecsemő magzatot. 

Első nap is oly borultan 
Hajola reám az ég! 

S hogy nevetni megtanultam, 
Sírni immár jól tudék; 
Sohase birám teljébe’ 
Örömeim poharát; 

Az ifjuság szép kertébe 
Vas korláton néztem át. 

 

Félve nyúltam egyszer-máskor 
Egy rózsát szakasztani: 

Késő volt - a rázkodáskor 
Mind lehulltak szirmai. 
Keresém a boldogságot, 
Egy nem ismert idegent: 
Jártam érte a világot - 

S kerülém ha megjelent. 
 

Vágytam a függetlenségre, 
Mégis hordám láncomat, 
Nehogy a küzdés elvégre 

Súlyosbitsa sorsomat: 
Mint a vadnak, mely hálóit 

El ugyan nem tépheti, 
De magát, míg hánykolódik, 

Jobban behömpölygeti. 
 

Álmaim is voltak, voltak... 
Óh, én ifju álmaim! 

Rég eltüntek, szétfoszoltak, 
Mint köd a szél szárnyain. 
Az az ábránd - elenyészett; 
Az a légvár - füstgomoly; 
Az a remény, az az érzet, 
Az a világ - nincs sehol! - 

 

Nem valék erős meghalni, 
Mikor halnom lehetett: 

Nem vagyok erős hurcolni 
E rámszakadt életet. 

Ki veszi le vállaimról...? 
De megálljunk, ne, - ne még! 

Súlyos a teher, de imhol 
Egy sugár előttem ég. 

 

Szende fényü szép szövetnek, - 
Mely egyetlen-egy vigasz, - 
Szerelemnek, szeretetnek 
Holdvilága! te vagy az. 

Elkisérsz-e? oh, kisérj el - 
Nincs az messze - síromig; 
S fátyolozd be derüs éjjel 
Aki majd ott álmodik! 
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Jubileumi presbiteri konferencia 
 
Szeptember hónapban gyülekezetünkből tizenhárman, 
köztük Tiszteletes úrral, Szentesen részt vettünk az első, 
Pápán megalakult presbitérium négyszázadik 
évfordulójának tiszteletére szervezett konferencián. A 
program a Békési és Csongrádi Egyházmegyék Területi 
Presbiteri Szövetségei közös rendezésében zajlott. A 
megemlékezésnek a Szentesi Református Nagytemplom 
és a Kiss Bálint Református Általános Iskola díszterme 
adott otthont. Találkozónkat nagytiszteletű Bódis Ferenc, a 
Temesi Egyházmegye esperese nyitotta meg. A 90. zsoltár 
éneklése után Márk evangéliumából hirdette Isten igéjét: 
„Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, 
hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.” 
(Mk 10,45) Igehirdetésében kiemelte, hogy a szolgálat 
nem elvárás, nem alkalmi tevékenység, hanem valóságos 
életforma. Jézus egész élete, kereszthalála és feltámadása 
is szolgálat volt. Ha a mi szolgálatunk nem Krisztustól 
kapott megbízatás, akkor vagy meddővé válik, vagy olyan 
területre tévedünk, amely nem tartozik az Istentől rendelt 
szolgálat körébe.  
 A nyitó istentiszteletet követően, nagytiszteletű 
Fehér Csaba a gyülekezet lelkipásztora az 1Pt 5,2 
igeversével köszöntötte a megjelenteket, majd röviden 
megemlékezett Újszentes településről, amelyet a 
Temesvár melletti Szentesről elköltözött 133 református 
család alapított. Érdekesség, hogy épp e mostani 
konferencia napjához közel egy napra esett az új település 
megalakításának időpontja. A köszöntések sora és a 
további program az iskola dísztermében folytatódott. A 
Békési és Csongrádi Egyházmegyék Presbiteri Szövetség 
elnökei dr. Tóth János és Nemes Gábor köszöntötték a 
határontúli és a helyi résztvevőket, továbbá nagytiszteletű 
Katona Gyula, a Békési Egyházmegye és nagytiszteletű 
Juhász András, a Csongrádi Egyházmegye esperesei 
mondták el köszöntő gondolataikat. 
 Az első előadást Orosz Adrienn lelkipásztor és 
történész tartotta, az első magyarországi (Pápa) 
presbitérium megalakulásának körülményeiről, illetve 
annak főbb működési szabályait ismertette. Részletesen 
ecsetelte az akkori történelmi helyzetet: az ország 
politikai, gazdasági és vallási téren is három részre szakadt 
a török terjeszkedése miatt, az 1526-os mohácsi vereség, 
valamint Buda várának (1541) elfoglalása után. Pápa a 
Magyar királyság területén maradt. A törekvés, hogy 
Magyarországon is presbitérium szerveződjék, elsősorban 
Kanizsai Pálfi János (1584 körül, Nagykanizsa − 1641, 
Pápa) nevéhez köthető, de Pathai István akkori püspök is 
méltatta és támogatta Kanizsai törekvéseit, ami az 1615-
ben hozzá intézett leveléből tudható. A Kanizsai-féle 
presbiteri szabályzatot, amelyet tizenketten láttak el 
kézjegyükkel, köztük az akkori főbíró is, 1616-ban 
hagyták jóvá. 
 A presbitérium megalakításának gondolta a 
heidelbergi tanulmányai alatt fogalmazódott meg benne, 
hiszen ekkor ott már szervezett egyházkormányzat 
működött. Maga a presbitérium, de az akkori 
egyházszervezet sem volt tisztán kálvini eredetű, de 

szemléletében mindenképpen ahhoz igazodott. Ez annak 
volt köszönhető, hogy többféle reformátori (Luther, 
Zwingli, Kálvin, Béza) szemlélet is megjelent az 
egyházszervezet és a presbitérium formálódásának idején. 
Az 1630-as pápai zsinat már kötelezővé tette a dunántúli 
kerületben a presbitériumok megszervezését, többek 
között az erősödő ellenreformáció hatására. Részletesen 
megismerhettük a presbiteri szabályzat mind a 17 pontját. 
A legfontosabbak között megemlítendő az istentisztelet, 
az úrvacsora és erre való felkészülés előírásai, a keresztelés 
és a házassággal összefüggő egyházi és társadalmi 
rendtartások, az egyházi temetkezés szabályai és 
természetesen magába foglalta a presbiterek kötelességeit, 
feladatait is. Ezek részletes ismertetése során az előadó 
rávilágított, nem csak az egyházi kormányzás kialakulására 
és annak szabályaira, de a kor társadalmában jelenlévő 
szokásokra és hagyományokra is.  
 A következő előadást, Reformáció: Múlt, jelen, jövő 
címmel dr. Békeffy Lajos teológus, valláskutató, a Presbiter 
újság felelős szerkesztőjétől hallhattuk. Kálvin 
megfogalmazásában „A Reformáció az Ige szerint megújított 
istentisztelet és élet.” Melancton értékelésben: „Az egyház addig 
egyház, amíg képes a reformációra, az az a visszaalakításra, az 
eredeti formára.” Niesel már korábban így fogalmazott (15. 
századi német református teológus): „Az emberi reform 
rombolja az egyházat, elfedi a bajt. Egyedül az Isten által végbevitt 
reformáció hozza létre az igazi reformációt.” Hangsúlyozta, hogy 
a reformáció sohasem csak elmélet, annak mindig 
következménye lett, és kell, hogy legyen: az életszemlélet, 
a magatartás és a szív megújulása, személyesen és 
közösségben egyaránt. Ezeknek a változásoknak a 
gyakorlatban megjelent formáira mutatott rá, a nyelv, a 
kultúra, az erkölcs, a gazdaság és a hit tekintetében, 
részletesen kifejtve és alátámasztva, olykor képekkel, 
ábrákkal, statisztikai adatokkal illusztrálva.   
 Szó esett a legújabb vallásszociológiai 
összehasonlító kutatásokról is, melyek alapján az egyház 
három korszaka különböztethető meg időbelileg és 
földrajzilag. Napjainkban a vallási súlypont eltolódásról 
beszélhetünk. Az európai keresztyénség nem ideológiailag, 
hanem gyakorlatilag üresedett meg, és a templomok 
elnéptelenedtek. Földrajzi értelemben a hangsúly a 
protestáns vallást illetően teljesen eltolódott a déli, illetve 
keleti kontinensek országai felé. Mi pedig aggodalommal 
nézzük az európai helyzetváltozást, melyet az iszlám 
európai terjeszkedése okoz. Európát az iszlám fegyverrel 
nem tudja legyőzni, de demográfiailag megnyerheti a 
„háborút”, ha Európa feladja azokat az értékeit, amelyeket 
az épp ötszáz éve végbement reformáció alapozott meg. 
Nem az iszlám tehát a fő probléma, hanem a saját 
értékrendünk meggyengülése, feladása.  
 Gazdasági történelem Jézustól napjainkig címmel 
folytatódott az előadás, amely kissé eltért az eddigi 
tárgyköröktől, de mindenképpen gondolkodásra késztető 
volt. Az ázsiai országokban, ahol Isten kegyelméből terjed 
a keresztyén vallás, vannak olyan teológiák, ahol külön 
gazdaságteológiai tanszéken tanítják, hogyan függ össze a 
hit a gazdasággal, és hogyan lehet kapcsolat a hit és a 
politika között. A reformáció vívmányait és a bibliai 
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alapokat megtartva, új szemlélet alakult ki. Mindezek 
hatására sok esetben több ezer lelket számláló 
gyülekezetek alakultak, és megteltek a templomok 
Kínában, és több ázsiai országban. Isten a kövekből is tud 
fiakat támasztani még a volt kommunista országokban is, 
miközben mi Európában, a reformáció bölcsőjében 
kövekké leszünk... 

 

Békés megyei protestánsok 
jubileumi találkozója Orosházán 

 

Október utolsó szombatján az evangélikus 
nagytemplomban fogadtak bennünket, mely e rendezvény 
elsődleges helyszíneként szolgált. Jelképes ajándékként 
egy szem makkot és egy pici műanyag virágtartót kaptunk, 
hogy azt beleültessük. A gyülekezés ideje alatt egy fúvós 
zenekar játékát hallgathattuk meg, majd nagytiszteletű 
Katona Gyula Békés megyei református esperes olvasta fel 
a 90. zsoltárt a Szentírásból.  
 Az igehirdetés szolgálatát a János evangéliuma 17,15 
verse alapján „...őrízd meg őket...” főtiszteletű Gáncs Péter 
evangélikus püspök végezte. A XVI. század egyháza úgy 
járt, mint az a számítógép, amelyet vírus támadott meg és 
leblokkolt. A számítógépünket vagy megőrizzük a 
vírusoktól, vagy meg kell azoktól szabadítani, hogy 
visszaálljon az eredeti állapot, és újra rendeltetésének 
megfelelően működjön. Ezt tette a reformáció a XVI. 
század egyházával: megtisztította, és visszatérítette a 
Szentíráshoz. Isten nem egy kiszámíthatatlan, csapongó, 
büntető Atya, akit különböző emberi praktikákkal ki 
lehetne engesztelni, ahogy azt akkoriban gondolták, 
hanem szerető Mennyei Atya. Ezt ismerte fel Luther 
Márton, és ez keltette fel benne a reformáló törekvéseket.  
 Az igehirdetése után egy hosszabb imádságos 
könyörgés következett, melybe a gyülekezet is 
bekapcsolódott. Ezt követően köszöntések sora hangzott 
el a gyülekezet lelkésze, nagytiszteletű Ördög Endre 
részéről, továbbá áldást kért és kívánt az egész napos 
ünneplésre.  
 A nap egyik kiemelkedő eseményét a helyi 
gyülekezet Credo könnyűzenei együttesének előadása 
szolgáltatta „Luther Oratórium” címmel. Bemutatták Luther 
életének legfontosabb állomásait, kiemelve a reformáció 
küzdelmes eseményeit. A szöveg, az ének, a zene 
összhangja és az előadás színvonala hosszú időre 
maradandó élményt nyújtott mindannyiunknak. 
 A templomi ünnepséget egy emlékkereszt 
leleplezése, és egy emlékfa ültetése követte a 
templomkertben, ezen idő alatt pedig a békési és 
csongrádi református és evangélikus iskolák 
sportvetélkedője zajlott.  
 Közvetlen ezek után a református templom előtti 
téren gyülekeztünk újra egybe, hogy ott részt vegyünk a 
tér, Kálvin térré nevezésén, továbbá egy Kálvin Jánost 
ábrázoló emléktábla avatásán. A délelőtti programok ezzel 
értek véget, s mindannyian átsétáltunk a Táncsics 
gimnázium sportcsarnokába, a közös ebédre. Az ebéd 
babgulyás volt, amelyet belsejétől megfosztott jókora 

cipókba tálaltak, amely sokunknak újszerű, de egyben 
ötletes is volt.  
 A délutáni programok párhuzamosan, különböző 
helyszíneken zajlottak, és a különböző tartalmú és eltérő 
műfajú előadások között egyénileg vagy csoportosan 
válogathattunk. Az egyik egy pódiumbeszélgetés volt: „Az 
egyház jövője, a jövő egyháza” címmel, Gáncs Péter püspök 
úr, valamint esperesek és lelkészek részvételével. Több 
fennálló probléma kapcsán Püspök úr arra a kérdésre, 
hogy lesz-e a jövőben Magyarországon egyház, azt 
fogalmazta meg, hogy ha azt tesszük, amivel Krisztus 
megbízott bennünket, akkor lesz, de ha a pénzen 
rágódunk állandóan, közel sem biztos.  
 A helyi zsinagógában a 2017-ben Békés megyei 
Príma-díjas Alföld Quartet koncertjét hallgathatták meg, 
akik többek között R. Schumann Esz-dúr zongora ötösét adták 
elő.  
 Az evangélikus nagytemplomban a békési 
református gimnazisták irodalmi műsorát élvezhették, amelyben 
bemutatták Luther és Kálvin alakját, és felidézték a 
reformáció kialakulásának körülményeit és tanait.  
 A városi Petőfi Művelődési Központban Csaholczi 
Gusztáv és feleségének dicsőítő koncertje, míg az Alvégi 
Parókia területén egy népszínmű volt látható és hallható. 
Egy erdélyi protestáns lelkészlak mozgalmas életébe 
lehetett betekintést nyerni: „a parókia fala üvegből van, 
nézzünk be rajta egy kicsit.”   
 Délután négy órai kezdettel ismét a templomban 
gyülekeztünk, ahol Derencsényi István, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője tolmácsolta 
Isten üzenetét az 1Korinthus 3,10−15 verseit alapul véve. 
Szolgálatában arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
reformációra való emlékezés egyszerre lehet veszély és 
áldás. Veszélyt jelent, ha csak a múlt történésein 
merengünk, hiszen azok fölött már nincs hatalmunk, de 
áldást hoz, ha a jelenünket és a jövőnket ezáltal 
formálhatjuk. Meg kell értenünk, hogy a XXI. század 
egyházát nem lehet a XVI. század egyháza mintájára 
reformálni. Ám az alap ma sem lehet más egyedül a 
Szentírás, és az egyház feje: Jézus Krisztus. A XVI. század 
reformátorai koruk morális állapotát szembesítették a 
Bibliában megírtakkal, és ez indította el a változást. Ha ma 
is ezt tesszük, akkor az szükségképp magával kell, hogy 
hozza a folyamatos reformálódást. 
 A záró Istentisztelet után  Pintér Béla templomi 
koncertje következett. Ezen az alkalmon már nem 
vettünk részt, a késői órára való tekintettel, de azt 
gondolom, hogy ennek hiányában sem mondhatjuk, hogy 
a hiány érzetével jöttünk haza.  

      Péntek István 
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Gondolkodó hit 
 

Az alábbi elmélkedések arra próbálnak rávilágítani, hogy a 
keresztyén ember igyekszik ugyan a tökéletességre, a 
tisztább életre, a rendezett életkörülményekre, hogy Isten 
számára alkalmas eszközzé váljon, de Isten - céljának 
elérése érdekében - az emberi szempontokat sok esetben 
félre teszi.  A Hozzá való viszonyunk alapján akar 
bennünket bevonni az Ő tervébe, nem pedig úgy, ahogy 
azt mi elgondoljuk, vagy eltervezzük. Ennek fényében 
folytatjuk tovább O. Chambers áhítatos könyvének 
olvasását. 
 
  „Én ugyan… de Ő…”  
„Én ugyan vízzel…, de Ő aki utánam jön…szentlélekkel és 
tűzzel keresztel majd titeket.” (Mt 3,11) 
A bűntudat nem a bűnösség érzését ébreszti fel, hanem a 
kimondhatatlan méltatlanság érzését. 
 

 Isteni életszabály  
„Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok 
tökéletes.”  (Mt 5,48) 
A keresztyén jellem nem a jócselekedetekben mutatkozik 
meg, hanem az Istenhez való hasonlóságban. Ha Isten 
belsőleg átformált, akkor isteni jellemvonások 
mutatkoznak életedben, nem pedig jó emberi 
tulajdonságok. 
 

 Ha elhívásunk tudatossá válik   
„...mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem 
hirdetem az evangéliumot!” (1Kor 9,16) 
Nem azért hívott el az evangélium hirdetésére, mert 
megszentelt ember vagy, az evangélium hirdetésére való 
elhívás egészen más. Ha Isten hív el valakit, nem számít, 
milyen visszásak a körülményei. 
 

 Elfajulásra való hajlam 
„Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által 
a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy 
mindenki vétkezett. (Róm 5,12) 
A bűnre való hajlam nem az erkölcstelenség vagy gonosz 
tett, hanem az érvényesülési vágy. „Én vagyok a magam 
Istene.” Amikor Urunk előtt ott álltak a gonosz minden 
erejével megszállt emberek és olyanok is akik tisztán, 
erkölcsösen és becsületesen éltek, Ő nem figyelt sem az 
egyik romlottságára, sem a másik erkölcsösségére, hanem 
arra nézett amit mi nem látunk: a természetes hajlamra. 
Isten soha nem az öröklött bűnért teszi felelőssé az 
embert, hanem azért, amikor ráébredek, hogy Jézus 
Krisztus eljött engem megszabadítani belőle, és én 
visszautasítom az Ő szabadítását. Ettől a pillanattól a 
kárhozat bélyegét viselem. 
 

 Kiengesztelés 
„Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten 
igazsága legyünk őbenne.” (2Kor 5,21) 
A bűnnel alapvetően össze vagyunk fonódva. A bűn nem 
gonosz tett, hanem gonosz állapot, aki vagyok, független 
akarok lenni Istentől, szándékosan és állhatatosan. Más 
vallások „bűnökkel” foglalkoznak, csak a Biblia beszél a 
BŰNről. 

 Hogyan tudom meg? 
„Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket 
a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek.” 
(Mt 11,25) 
Szellemi kapcsolatunkban Istennel, nem lépésről lépésre 
haladunk előre. Vagy van kapcsolatunk, vagy nincs. A 
bűntől sem fokozatosan tisztít meg Isten, hanem amikor a 
világosságban vagyunk, és a világosságban járunk, tiszták 
vagyunk minden bűntől. 

Péntek István 
 

Berekfürdői Csendeshét   
 

Gyülekezetünkből hárman kerekedtünk fel és indultunk 
Berekfürdőre, hogy mintegy zarándokokként végigjárjunk 
egy olyan utat, ahol a boldogságot keressük. Valójában 
minden ember a boldogságot keresi, kutatja egész 
életében, de nagyon sokan rossz helyen próbálják 
megtalálni azt, s végül egyszerűen eltűnik még a vágy is a 
szívükből. Az Istenben hívő embernek azonban 
útikalauza van a boldogsághoz! Ez pedig, nem más, mint 
a Szentírás. A Biblia sokat beszél a boldogságról, mert a 
teremtő Istennek ez a legfőbb terve és ajándéka az ő 
teremtményének. Ám mi gyakran elfutunk, vagy épp 
elbújunk e terv, s végsősoron a saját magunk boldogsága 
elől. Ezen a csendeshéten azonban olyan vezérfonallal 
gazdagodtunk, mely elvezetett bennünket az Istenben 
felkínált és megtalálható boldogságra. Csodálatos igei 
üzenetekkel lettünk gazdagabbak, miközben átélhettük a 
közösség, a valahová való tartozás élményét. Mindannyian 
Istenéi vagyunk, reformátusokként pedig egy-egy 
gyülekezet az otthonunk, míg erre a néhány napra 
kiszakadva anyagyülekezetünkből, ide, a lelki és testi 
felüdülésre vágyók közösségéhez tartoztunk. Megtaláltuk, 
amiben reménykedtünk..., megtaláltuk a közösséget, a 
másik embert, s így együtt az Úrtól való hitet, 
reménységet és boldogságot.  
 Nagyon sokat kaptunk ettől a héttől, s épp ezért 
szeretnénk Testvéreinkkel is megosztani örömünket, és 
bíztatni mindnyájukat, hogy rászánva magukat 
csatlakozzanak a jövőévi berekfürdői közösséghez! 
Megéri. 
 „Boldog ember az, akinek te vagy erőssége.” (Zsolt 84,6) 
 „Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát,” (Zsolt 
40,5) 
 „Boldog, aki a nyomorultra gondol.” (Zsolt 41,2) 
 „Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke 
elfedeztetett. (Zsolt 32,1) 
 „Boldog az az ember, akit te megfenyítesz, Uram, és 
megtanítasz törvényedre.” (Zsolt  94,12) 
 „Boldog ember az, aki ... az Úr törvényében 
gyönyörködik.” (Zsolt 1,1−2) 
 „Boldogok, akik ... és teljes szívből keresik Őt.” (Zsolt 
119,2) 
 „Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak 
neveztetnek.” (Mt 5,9) 

Elekné Szabó Erzsébet,  
Juhász Lajosné Irénke, Juhász Lajosné Marika 
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Határtalanul együtt 
 
2017. október 7-én a délvidéki Nagybecskereken 
találkoztak az egykori Békés-Bánáti Református 
Egyházmegye gyülekezetei. A trianoni békediktátummal 
szétdarabolt Körös-Maros Közi Szent Társaságnak is 
nevezett egyházmegyéhez egykor több, mint 300.000 lélek 
tartozott. Az ötödik találkozóra rendkívüli erőfeszítéssel 
készültek a házigazdák, s érezhető volt, hogy épp e 
nagyszabású szervezői munkától maguk is mennyire 
megerősödtek magyar református identitásukban. Kiss 
Nándor, a Bánáti Református Egyházmegye esperese 
szerint „A mesterségesen húzott határok megsemmisülnek, annyira 
erős az összetartozás közöttünk, és ez Isten munkája.”  
 A Bánáti Református Egyházmegye a legkisebb a 
Kárpát-medencei református egyházmegyék közül. 
Nagyon erős az elvándorlás, amely miatt 3000 gyülekezeti 
tag hiányzik. Három nagy egyházközség és egy kisebb 
tartozik az egyházmegyéhez, melyben hat lelkész szolgál, 
köztük Halász Béla püspök is. A korábbi anyagi gondok 
napjainkra rendeződtek a vagyon-visszaszolgáltatás során, 
de nincsenek emberek. Kevesen vannak, kevesen vállalják 
a presbiterség szolgálatát is. Épp azok költöztek el, akikre 
számítani lehetett volna. Őszintén beszélt állapotukról, az 
ebből fakadó gyengeségükről az esperes úr, de 
kihangsúlyozta, hogy nem hitevesztett lelkész. 
Feladatának látja, hogy adatbázist készítsenek az 
elvándorolt egyháztagokról, és azt átadják a Nyugat-
Európában működő magyar gyülekezeteknek, hogy 
felvehessék velük a kapcsolatot az ottani lelkipásztorok. 
Azokat pedig, akik minden nehézség ellenére maradtak, 
szorosan be kell vonni az egyházközségek életébe. 
 Kiss Nándor az eseményre készülve kutatásba 
kezdett, és összeállított egy füzetet a környék református 
gyülekezeteinek múltjáról. Minden résztvevő kapott 
ebből, s olvasása nyomán több érdekességre is fény derült. 
1528-ban, miután Petrovics Péter temesi bán megvásárolta 
az Arad melletti Csála (ma Szerbia része) várát, a Maros 
folyó alsó folyására szerbeket telepített, akiket református 
hitre térített. „A régi kálvinista lakosoknak itt e helyen 
szendergő poraiból pedig több mint három század multával sarjadt 
ki az ősi egyház, hogy a három századig megszakított történeti 
fonalat újra összekösse s mostani létét, a régi módon, a régi 
fundamentumon megépítse. A történet tanítása szerint tehát: nem 
vagyunk itt egészen jövevények és idegenek, hanem az őslakosok 
hitének – s az erőszakosan megszakított életének – folytatói.” 
(Fekete Gyula nagykikindai református lelkész, 1897) 120 évvel 
ezelőtti szavai ma is aktuálisak. 
 A Bánáti Református Egyházmegyének rengeteg 
mártírja is van, akikről még a helyiek sem mernek 
beszélni. Sok presbitert, gondnokot kitelepítettek az első 
világháború után, mert nem esküdtek fel a szerb királyra. 
Elüldözték a torontálvásárhelyi és a kikindai lelkipásztort, 
az egyházmegye egyetlen cseh gyülekezetének lelkészét, és 
a német reformátusokat is. Ezekről az emberekről a mai 
napig alig lehet tudni valamit. A kiadvány célja tehát 
kettős: emlékezés az elődökre, illetve a mai bánáti 
reformátusok öntudatának erősítése. 

 A találkozón énekelt a Nagybecskerekhez közeli 
Aradác szlovák evangélikus kórus is. „Számomra sosem volt még 
ennyire kézzelfogható, hogy minden ellenségeskedés ellenére – ami 
nem is a két nép, hanem inkább a vezetőink között olykor van – 
ugyanazt az Istent dicsőítjük, ugyanannak a nyájnak vagyunk 
tagjai.”- mondta az esperes  
 A találkozó keretében felavattak Nyereggyártó János 
református lelkész emléktábláját is, aki 1551-ben 
Nagybecskereken szolgált, és a jelenlegi kutatások szerint 
Szegedi Kis István tanítványa volt.  
 A következő találkozó Szentesen, a Csongrádi 
Református Egyházmegyében lesz, és amint a bánátiak 
ígérték, úgy mi is biztosan ott leszünk és találkozunk.  

„Harcolni fognak ellened,  
de nem bírnak veled, mert én veled leszek:  

megszabadítalak és megmentelek – így szól az Úr.”  
(Jeremiás 15,20) 

Koncz Zsolt lp. 

*** 

Kálvin reggeli imája 
 

Istenem, Atyám és Szabadítóm, mivel tetszett Neked, 
hogy engem ezen az éjszakán, mely most elmúlt, 
kegyelmedből megtartsál, s erre az új napra juttassál, ami 
éppen most kezdődik, tedd meg, hogy egészen 
szolgálatodra állhassak. Segíts nekem, hogy minden 
gondolatom, beszédem, cselekedetem tetszésdere 
lehessen, a Te akaratodnak engedelmeskedjem, és minden 
lépésem a Te tiszteletedre, testvéreimnek pedig 
üdvösségére váljék. Amint ebben a földi életben a Te 
napvilágodat kiárasztod az egész világra, úgy világosítsd 
meg az én értelmemet (intelligenciámat) a Te Lelked 
világossága által, hogy a Te igazságosságod útjait 
követhessem. Minden, amit ma megteszek, Istenem, arra 
a célra irányul, hogy Téged szolgálhassalak, Téged 
magasztalhassalak, minden jót egyedül a Te áldásodtól 
várhassak, és semmit se tegyek, ami nem kedves Előtted. 
Segíts, Uram, hogy mindennemű munkámban, amit 
testemért, és a jelenvaló világért végzek, lélekben 
felemelkedhessem ama mennyei és boldog élet felé, amit 
Te készítettél gyermekeidnek. Ámen.  
 

Kálvin esti imája 
 

A Nap és a Hold fényében szabad meglátnunk a nappal és 
az éjszaka változását. Ezért add, ó, mindenható Isten, 
hogy megtanuljuk szemeinket még magasabbra emelni. 
Engedd, hogy megláthassuk reménységünk célját, örök 
üdvösségünket abban a bizonyosságban, hogy ez az 
üdvösség olyannyira rendíthetetlen, mint a Te hűséged, 
aminek változhatatlanságát megláttatod velünk a Nap és a 
Hold, és a Te teremtetett világod állandóságában. Ébreszd 
fel bennünk a vágyat, hogy szilárdan megálljunk annak az 
üdvösségnek a várásában, amire Te hívtál el minket, és 
amit Te készítettél el nekünk a mennyben a mi Urunk, 
Jézus Krisztus által. Ámen. 
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Templomba hív a harang! 
 
„Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, 
és akit elküldtél, Jézus Krisztust.” (János evangéliuma 17,3) 
 
Kedves Testvéreim! 
Mindennek a summája és az alapja. A kezdete és a vége 
egyben. A tudományban ez az axióma. Mindenki 
elfogadja, de nem magyarázza. Ez az alapelv így hangzik: 
Solus Christus, vagyis egyedül Krisztus. Krisztuson kívül senki 
nincs, aki segítsen. Nem segíthet pap, vagy lelkész, 
házastárs, szülő vagy barát. Nem segíthet egyetlen szent 
sem, sem földön, sem égen. Nem segíthetnek az angyalok, 
sem a drága testvérek a templomban. A bűnöket egyedül, 
és kizárólagosan Krisztus oldhatja föl, mert csak Ő járhat 
közben értünk Istennél.  
 A reformáció ezt az alapigazságot fedezte fel újra. 
Ismerték ugyan, beszéltek is erről, de nem Ő volt az 
egyedüli. Háttérbe szorult, kevésbé volt látható, és 
legfőképp nem állt a méltó helyén. Helyette volt földi 
helytartó, szentek, Mária és a velük kapcsolatos 
gyakorlatok, melyek fontosabbak lettek, mint Jézus 
imádata és tisztelete. Jézus alakja már nem fénylett úgy, 
nem csak Őt keresték az emberek, és nemcsak tőle vártak 
segítséget, megváltást.  
 A reformáció hajnalán Luther felismerte: sincs 
más. Ő is megpróbált mindent, mint kora embere, de 
rádöbbent, hogy ember nem tudja feloldani, ami 
feloldhatatlan. Olyan erős a kötelék a bűn és az ember 
között, hogy azt csak Isten tudja megoldani, vagy 
kibogozni, kettévágni, mint a gordiuszi csomót. S ekkor 
ráeszmélt arra az igazságra, hogy épp ezért küldte el 
egyszülött Fiát az Isten. Ez az ismeret volt az, amely 
elindította azt a folyamatot, mely 500 év óta tart, melyet 
reformációnak nevezünk. Az ismeret tehát maga az élet. 
Egészen úgy, ahogy igénk is mondja. Ám ez az ismeret 
nem olyan, mint amikor az ember megérti a föld, vagy a 
világegyetem törvényeit, nem tudományról, nem 
értelemről szól. Nem is olyan ismeret, amely által 
erkölcsösebbé válunk. Ez az ismeret, egy nagy felismerés. 
Felismerése annak, hogy Isten értünk küldte egyszülött 
Fiát, Jézus Krisztust. S ez a felismerés maga a boldogság, 
és már itt e földön az örök élet kezdete.  
 John Steinbeck Kedves csütörtök című könyvében madame 
Faunával ismertet meg. A hölgy bordélytulajdonos és megkedvel egy 
Suzy nevű prostituáltat. Madame Fauna Suzynak igazi randevút 
szervez egy olyan férfival, aki nem ügyfél. Szép ruhát vásárol a 
lánynak és felkészíti az estére. Suzy-t megindítja az asszony jósága 
és elmenőben megkérdezi: 
- Olyan sokat tett értem! Én is tehetnék valamit önért? 
- Igen - feleli az idősebb asszony -, mondd azt, hogy Suzy vagyok és 
senki más. 
Suzy kimondja. Ekkor Fauna asszony megkéri: 
- Mondd azt, hogy én, Suzy, rendes lány vagyok. Suzy megpróbálja: 
- Én, Suzy, rendes lány.... - És Suzy sírva fakad. 
 Isten is azt szeretné, mint madame Fauna ettől a 
lánytól. Azt szeretné, ha azok lennénk, akiknek szánt. 
Emberek, akik élnek az Istentől kapott lehetőséggel. 

Emberek, akik legyenek bármilyen mélyen, mégis az Ő 
képét hordják magukon. Emberek, akik mernek 
változtatni, jobbá akarnak válni, felül akarnak emelkedni 
önmagukon, a kicsinyes emberi érzelmeiken, 
ügyeskedéseiken, és ügyetlen magyarázkodásaikon. Akik 
felvállalják, hogy az az élet, amit eddig éltek nem jó, mert 
nem Isten felé tartott. Akik nem akarnak csak ideig-óráig 
való örömöket, akik nemcsak a mának rendezkednek be, 
de nem is csak félelemmel tekintenek holnapjaik felé. Ők 
azok, akik élhetnek az Istentől kapott lehetőséggel, akik 
ma is ezt az utat választották az Isten házába.  
 Ő az, akit értünk küld a világ nagy örömtanyájára, 
vagy mint a tékozló fiú történetében ismertté vált 
moslékos vödrök mellé, a mi Vőlegényünk: Jézus 
Krisztus. Ismerjük fel Őt, akit azért küldött az Atya, hogy 
hazatérjünk. Mi ugyanis túl sokat kóborlunk úttalan 
utakon a hiábavalóság felé, vagyis a kárhozat felé tartunk. 
Bizony sokszor észre sem vesszük, hogy nem a jó úton 
járunk. Olyan ez, mint amikor autóval megyünk valahová, 
vagy idegen helyen sétálunk, és eltévedünk, mert rosszul 
tájoltuk be magunkat. Ekkor le kell vetkőznünk 
büszkeségünket, és el kell ismernünk, hogy eltévedtünk, és 
segítséget kell kérnünk. Az egész életben így van ez. 
Segítség nélkül egyetlen gyermek sem lenne képes 
megtanulni bizonyos dolgokat. Szüksége van a szülőre, aki 
megfogja a kezét, aki megtanítja az életre, a legalapvetőbb 
dolgokra. Egész életünkben szükségünk van egymásra, 
mások segítségére. Kinek jobban, kinek kevésbé, de 
idünként mindenkinek kell valaki, aki mellé áll, aki segít 
rajta. Olykor elegendő a meghallgatás, a megértés, az 
együttérzés is.  
 Krisztus ma is meg akarja fogni a kezünket, mint 
a vőlegény a menyasszony kezét, és vezetni akar 
bennünket az igaz útra, arra az egyedüli útra, mely az örök 
életre visz. Engedjünk az egyedüli mennyei barátnak, 
társnak, aki jobban tudja, mire van szükségünk, mint mi 
magunk. Ismerjük föl, hogy nincs más út az Istenhez - 
bárki is kínálja - csak Jézus Krisztus. Nincs más igazság, 
csak amit Ő mond. Nincs más, aki megbocsásson, és így 
megbékéltessen bennünket az Istennel, csak Ő. Nincs 
más, aki Isten kegyelmét ingyen nekünk ajándékozza. 
Nincs más, aki életet adjon, és hirdesse a számunkra: 
egyedül Krisztus által győzetett le a halál örökre. 
Tekintsünk Őrá mindig, hiszen ha nem így teszünk, 
akkor, úgy járunk, mint Péter azon a viharos éjszakán, a 
tengeren. Elindult ugyan Jézus felé, de amikor levette 
Jézusról a tekintetét, süllyedni kezdett, és kiáltania kellett, 
hogy megmeneküljön. Ha Jézust követjük, akkor mindig 
rá kell figyelnünk. Ez a keresztyén életgyakorlat kulcsa: 
Krisztusra tekinteni.  
 A keresztyén etika alapja is az, hogy Krisztusra 
nézünk, hiszen akkor tudunk helyes értékítélettel lenni egy 
adott helyzetben. Bogárdi Szabó István püspök a 
Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi 
elnöke Erdő Péter római katolikus bíborossal folytatott 
párbeszédében úgy fogalmazott, hogy mindig Krisztusra 
tekintve, és őbelőle kiindulva kell minden keresztyén 
felekezetnek megvizsgálnia mindent az életben. Csak 
Krisztussal, és mindig Krisztussal hozhat helyes döntést. 
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Mondandójának összefoglalása: semper Christus – mindig 
Krisztus.  
 Ezt tehetjük oda a Solus Christus mellé. Mindig 
Krisztusra tekintve kell élnünk. Ha rátekintünk, akkor 
megfeledkezünk önmagunkról, kevesebbet aggódunk, és 
reménykedni kezdünk. Ha rátekintünk, akkor tisztábban 
látjuk az igazságot, és képesek leszünk békét vinni az 
embereknek. Ha rátekintünk, akkor tisztábban látjuk 
egymást, embertársainkat, a mellettünk élőket, és azzal a 
szeretettel szeretjük őket, amellyel Krisztus szeretett 
minket, és megbocsátotta minden vétkünket. Ha 
rátekintünk, akkor tudjuk, hogy mindent tőle várhatunk, 
hogy mindenre lesz erőnk, mert az Ő kegyelme mindenre 
elég. S akkor végre el tudjuk mondani azt, amit Pál apostol: 
Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.  
 Éljen bennünk Krisztus egyedül, aki az első és az 
utolsó, az alfa és az ómega, a kezdet és a vég, mindennek 
végső célja és értelme, aki nélkül nem lennénk azok, akik 
vagyunk, akire nézve lett teremtve a mindenség, és aki 
által mi is élhetünk, sőt reménységünk lehet arra is, hogy 
örökké éljünk az Isten országában. Ha ő a miénk, ha vele 
élünk, ha reá tekintünk, akkor minden a mienk, az itt és a 
most, a múlt, a jelen és a jövendő, a van és a lesz, a ma és 
a holnap, sőt az örökkévaló teljesség. Ámen. 

Koncz Zsolt lp. 
 

A szeretet himnuszának  
mai tolmácsolása 

 
Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth 
Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, 
hogy „van egy álmom", de szeretet nincs bennem, 
olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony 
megrepedt harangja.  
Ha futurológusként, a jövő mérnökeként vagy 
csalhatatlan közvélemény-kutatóként előre látom is 
a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, 
mint egy összelapított üres kólásdoboz, amelyet 
unottan rúgnak tovább a kamaszok.  
Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferencnek, 
Luther Mártonnak és egy dunántúli 
parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincsen 
bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált 
ördögszekér.  
Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat vagy 
tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig 
nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad 
kenyér helyett és skorpiót hal helyett.  
Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő 
estig robotolok, éveken át nem megyek 
szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan 
lennék, mint egy üresbelű hagyma.  
Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, 
rongyosra olvasom bibliámat és halálomra is 
bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a 

betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, 
de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. 
A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki 
szamárháton vonul be a városba.  
A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek 
kezébe nádszálat, fejére töviskoszorút adnak.  
A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóiért 
imádkozik.  
A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja: 
„szomjúhozom".  
A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíden 
megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben.  
A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai 
előtt megy Galileába. 
A szeretet nem fúj egy követ a bennfentesekkel, 
nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja 
önmaga fontosságát, nem örül pártok és politikusok 
acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki 
megtalálja elgurult drahmáját.  
Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de 
együtt örül a mezők liliomaival és az ég madaraival.  
Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de 
együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén 
csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja 
dobni a labdát. 
A szeretet soha el nem múlik.  
Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül 
ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. 
Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. 
Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen 
bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. 
Még nem találtuk meg a rák és az AIDS 
gyógyszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak 
nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk 
sugárzott jeleit. Ám egykor majd egyetlen asztalt 
ülünk körül mindnyájan, és Ő lesz majd minden 
mindenekben. 
Mert a szeretet nélküli kötelességtudat: kedvetlen.  
A szeretet nélküli felelősség: figyelmetlen.  
A szeretet nélküli igazság: kemény.  
A szeretet nélküli okosság: gőgös.  
A szeretet nélküli barátságosság: hűvös.  
A szeretet nélküli rend: kicsinyes.  
A szeretet nélküli hatalom: kíméletlen.  
A szeretet nélküli birtoklás: fösvény.  
A szeretet nélküli adakozás: képmutató.  
A szeretet nélküli vallásosság: bigott.  
A szeretet nélküli hit: vakbuzgó.  
A szeretet nélküli remény: fanatikus.  
A szeretet nélküli élet: értelmetlen. 
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e 
három. Ezek közül pedig legnagyobb: Jézus.  

Fabinyi Tamás 
 
 



2017.  november                 Belvárosi Harangszó  18. oldal 
 

 

Gyerekoldal 
 

Kedves Gyerekek! 
A reformáció szót hallva, először Luther Márton jut az eszünkbe. Életéről újságunk előző oldalain 
olvashattatok. Nézzük, mit jegyeztetek meg! 
 

1. Luther Márton szülővárosa. 

2. Minek az útján akarta Luther Márton megszerezni lelke üdvösségét? 

3. Mi csapott le mellette, mikor fogadalmat tett, ha megmenekül, szerzetes lesz. 

4. Egyedül Isten kegyelméből nyerhetjük a: _________ . 

5. Ilyen cédulákat árult Tetzel János. 

6. Bölcs ________ . 

7. Ebben az országban élt Luther Márton. 

8. Város, amelynek egyetemén Luther tanított. 

9. Melyik várban fordította le Luther az Újszövetséget német nyelvre? 

10. Hol volt a birodalmi gyűlés 1529-ben? 

11. Tiltakoztak, azaz: ________________ . 

12. Tetzel János és Luther Márton is _____________ volt. 

 

1.                                 

2.                                 

3.                                 

4.                                 

5.                                 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                                 

11.                                 

12.                                 

 
Függőleges sor megfejtése: _________________________________________________ 
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Pintér Béla Koncert 
 

2017. szeptember 3-án, délután 12 vándor indult útnak, 
hogy részt vegyen Pintér Béla koncertjén. Voltak közöttünk 
olyanok, akik jól ismerték már az előadót, míg mások akkor 
találkoztak művészetével először. A célunk azonban közös 
volt: Istent dicsőíteni a zene nyelvén. Az idősebbek által jól 
ismert dalszöveg szerint „egy esős vasárnap délután” 
indultunk, de ez nem maradt így, hiszen az Úristen már az 
időjárás változásával is kijelentette önmagát. Sötétből a fény 
felé, az esőből a napsütés felé haladtunk, míg elértük 
úticélunkat: Mezőkovácsházát. 
 Pintér Béla 24 éve zenél és ír dalokat arról a hitről 
és reménységről, mely a szívében van. Mindaz, amit hozott 
nekünk erre a délutánra, annak a következménye, hogy élete 
egy meghatározó pontján találkozott az Úrral, s minden 
további szava és tette ennek a lecsapódása. Őszintén beszélt 
a hallgatóságnak az életéről, hogy még hitelesebben 
hallgathassuk, vagy épp énekelhessük vele együtt dalait. 
Nagyon könnyen „egy húron pendült” ez az alkalmi 
ökumenikus gyülekezet, hiszen lehet, hogy sokfelől 
sereglettünk egybe, más felekezetek gyülekezeteihez 
tartoztunk, és személy szerint is nagyon különbözőek 
voltunk, de egy Valaki összeköt bennünket: Jézus Krisztus. 
Mindannyian átéltük már, hogy sok olyan élethelyzet van, 
melyben az emberi erő, akarat nem elég, hanem szükséges a 
külső segítség. Számunkra ez a mindenható Istenbe és az Ő 
Fiába vetett hitünk. 
 A „Szeretet a javából” című dal csodálatos felütése 
volt a délutánnak. Isten szeretete maga a csoda, hiszen nem 
emberi, és nem körülményfüggő, egyszerűen létezett már 
előttünk, és létezni is fog mindörökké. Ezt a szeretetet Isten 
mindenkinek felkínálja. Nem fontos honnan jöttünk, mert 
mindannyian Krisztusban hiszünk. Ő a mi közös nevezőnk. 
Isten ma ugyanúgy szeret, mint az idők kezdetén. Ő nem 
változik. Soha. Mi azonban mindig változunk, hol így, hol 
úgy..., de Isten ugyanaz a szerető Úr marad. „Íme, az ajtó előtt 
állok, és zörgetek...” (Jelenések 3,20) 
 A „Szükségem van rád” című dal a lelkünk mélyéig 
hatolt. Megérintett a hang, a szöveg, és észrevétlenül 
könnyek potyogtak a szemünkből. Felidéződtek bennünk 
emlékek a mi „első találkozásunkról” az Úrral, s valamiképp 
tisztább lett a szívünk. Azt éreztük, igen ezért jöttünk, ezért 
vagyunk itt. „Itt van Isten köztünk.” Hallelúja! 
 Semmit sem rejthetünk el Isten elől, pedig Ádám és 
Éva óta folyamatosan takargatjuk magunkat, másfelé 
fordítjuk arcunkat, más források után kutatunk, mások 
szavát és tanácsait igyekszünk meghallani és megtenni: „Élj 
így! – „Élj úgy!” Ám mindezek között ott van az 
evangélium tiszta üzenete, mely nevünkön szólít és 
magához hív mindannyiunkat. Ne legyünk semminek és 
senkinek a rabjai! Isten-függők legyünk, hiszen az Ő képére 
és hasonlatosságára teremtettünk. Sőt! Templommá formált 
bennünket, ahol istentiszteletet kell tartanunk, hiszen ott 
van mindenkiben az a bizonyos Isten alakú űr, mely semmi 
mással nem pótolható. 
 Annyira szeretem címmel a tökéletes Istenről énekelt 
Pintér Béla. „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” 

(Zsid 13,8) Hogyan gondolhatjuk, hogy ez nem így van? 
Jónás próféta története bizonyítja, hogy Istennek nagyszerű 
eszközei vannak arra, hogy a szívünket visszahozza 
magához. 
 Ő a Király énekeltük mindannyian. Közösen 
hangzott ajkunkról a bizonyságtétel. Meg kell erősödnünk 
abban, hogy komoly tétje van annak, amit képviselünk. 
Isten ma is képes beavatkozni a világ és a személyes életünk 
történéseibe. Hisszük ezt? Jézus Krisztus az egyetlen út. 
Nincs más! Választanunk kell az élet útja és a halál útja 
közt. Ez a választás radikális. Korunkban is 300 keresztyén 
ember hal meg naponta a hitéért. Ők valójában 
megtapasztalják, mit jelent radikálisan Krisztus mellett 
dönteni. 
 Megszabadítottál − Többre hívattunk, mint erre a 
földi életre! A test öregszik ugyan, de a lélek nem, hiszen az 
örökéletre lett teremtve. „Soha sem foglak téged megtagadni 
bármilyen nehéz lesz is megmaradni. Mindig csak arról fogok 
énekelni, hogy megszabadítottál.”  
 Egy betegség, egy próbatétel teljesen 
megváltoztathatja az életünket. Megváltozik az 
értékrendünk, mert ami addig fontos volt, az a perifériára 
kerül, s ami ott volt, az válik valóban fontossá és értékessé. 
Isten jelenlétében átéljük, hogy a szeretet a legfontosabb. A 
szeretet úgy kell, mint egy falat kenyér – minden erről kell, hogy 
szóljon. Mennyire vagyunk mi Isten-központúak? Isten 
teljesen ember-központú!!! „Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” (János 3,16)  
 Homokba írva – Isten nem úgy bocsát meg nekünk, 
mint mi egymásnak: „Megbocsátok, de nem felejtek...” 
Ebben nincs öröm, szeretet. Isten bocsánata azonban maga 
a csoda: nincs maradandó nyom, hanem újra tiszta lesz a 
felület. 

„Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. 
Hagyni kell, hadd vigye a szél! 

Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más. 
Mielőtt megjegyezhetnéd. 

 

És oda kell menni, megölelni, 
Akkor is, ha nem te vagy a hibás! 

Odamenni, esélyt adni, 
Elengedni minden tartozást!” 

 Rólam van szó – a Jó pásztor példázat alapján íródott 
dal azt erősítette meg bennünk, hogy épp mi vagyunk azok 
az „egy-ek”, akik után jön az Úr. 
 Ki vagyok én? – Bélyegeket ragaszt ránk a világ, s egy 
idő után azonosulunk azokkal, még ha eredetileg nem is 
volt igaz. Ám Istentől megkérdeztük-e már: Mennyit ér az 
életünk? Önmagában, semmit. Jézussal találkozva 
ismerhetjük fel, hogy kik vagyunk valójában. Ezt a 
találkozást nem lehet megspórolni. 
 Hazamegy a vándor című dalt hallgattuk, énekeltük 
utoljára. Mindannyian elmegyünk ebből a földi világból. Mi 
az életünk célja? Ha nincs célunk, akkor csavargókként 
élünk, de ha van célunk, akkor vándorokként járjuk az 
életünket ebben a világban. A vándor pedig azért van úton, 
hogy egyszer megérkezzen. Legyen mindannyiunk célja: a 
mennyei haza, ahová hív és vár az Atya.   (KVK) 
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A Reformáció 500 jubileumi rendezvényeinek csúcspontja, 
2017. október 31-én volt a Papp László Budapest 
Sprortarénában. A megemlékezés mottója: „Az igaz ember 
hitből él.” Ez az igevers indította el egykor Luthert azon az 
úton, melyből kinőttek a protestáns egyházak, melynek mi 
is a tagjai és örökösei vagyunk. Ám ezen a napon engem az 
igeszakasz legeleje fogott meg, s ennek kapcsán tudom 
magamban összegezni nem csak ezt a napot, hanem az 
emlékév valamennyi eseményét: „Mert nem szégyellem az 
evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére...” 
(Rm 1,16a)  
 Nem szégyellte Luther az evangéliumot, annak 
felszabadító örömüzenetét sem az egyetemi katedrán, sem a 
szószékeken, sem a világi hatalmasságok előtt. Csontjaiba 
rekesztett tűzként vitte előre a Szenításból újra felfedezett 
hite, az Isten megbocsátó kegyelmébe való kapaszkodása, 
mely Krisztus áldozata árán lehet a mienk. 
 Nem szégyelltük mi sem azon a hideg hajnali órán az 
evangéliumot, amely elindított bennünket templomunk elől. 
Nem szégyelltük a munkahelyünkön, amikor szabadságot 
kértünk, hogy ott lehessünk ezen a fantasztikus alkalmon. 
Nem szégyelltük a családunk, barátaink, ismerőseink előtt, 
hogy ez különleges nap a számunkra. Nem szégyellték a 
fiatalok, akik felvállalva társaik előtt életükben először nem 
egy nagykoncerten vették be az Arénát, hanem egy 
protestáns ünnepi istentisztelet, nemzeti megemlékezés és 
ünnepi gálaműsor keretében.  
 Ezt jelenti protestánsnak lenni! Nem szégyelljük, 
hogy hiszünk a teremtő és mindenható Istenben, és az Ő 
egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban. Ez a hit és ez a tartás 
a mi örökségünk hitbeli elődeinktől mind Európában, mind 
kárpát-medencei hazánkban. Reformátor őseink igazából az 
utánuk következő generációk miatt léptek a tettek mezejére. 
Miattunk! Hogy nekünk legyen hitünk, reménységünk, mely 
nem csalfa tardíciókból, hanem egyedül a Szentírásból 
táplálkozik. 
 Nem szégyellte az evangéliumot az emberi erőforrások 
minisztere, Balog Zoltán sem, aki úgy köszöntötte az 
egybegyűlteket: „Isten hozott!” Ez a köszöntés több mint 
vendégfogadó üdvözlet, benne van az a bizonyosság, hogy 
a teremtő és megújító Isten gyűjtött egybe mindannyiunkat 
a Kárpát-medence különböző szegleteiből. „Az ünnep az 
úton lévő közösségnek megállás, bűnbánat és felemelkedés 
ideje, valamint az együttlét öröme, hisz eggyel többen 
vagyunk, itt van köztünk az is, aki ide hozott minket.”  
 Nem szégyellték az evangéliumot protestáns egyházi 
elöljáróink, akik egy szívvel és egy lélekkel együtt végezték az 
Isten tiszteletének szolgálatát. Steinbach József dunántúli 
református püspök a Rómabeliekhez írt levél első fejezetének 16. 
és 17. verse alapján hirdette az evangéliumot: „Mert nem 
szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek 
üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert 
abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint 
meg van írva: »Az igaz ember pedig hitből fog élni.«”  
 Isten Lelke azt üzeni, élünk és élni fogunk, mert Ő 
mindig az élet, az örök élet pártján áll. Ez ad értelmet, 
örökkévaló irányokat a földi életnek, de ez ad erőt és 

örömöt is, megszabadítva a hiábavalóság átkától. Az, hogy 
üdvösségünk van, nem más, mint Isten hatalmas jelenléte 
életünkben, az pedig, hogy hitből élünk, azt jelenti, hogy 
úgy éltet minket Jézus Krisztus, mint a leszakított virágot 
táplálja a víz, a gyümölcstermő fát a talaj, vagy, ahogy az 
embereket élteti a levegő. 
 Krisztus megváltó szeretetéből élünk, akiben Isten 
testet öltött, eljött közénk, megváltott minket. Krisztus 
megváltó szeretetéből, igazságából élünk, mert Isten 
Krisztus igazságán át – mint egy szemüvegen át – tekint 
ránk, tisztának és igaznak lát minket, noha nem vagyunk 
azok. Ez a kegyelem. De nemcsak megszabadít, erőt is 
kapunk tőle, hogy életünket az Ő örökkévaló rendjéhez 
igazítsuk – Kálvin szerint ez a megszentelődés csodája. 
 Nem szégyellte az evangéliumot és református hitét 
Magyarország miniszterelnöke sem, hiszen Orbán Viktor 
megköszönte a protestánsok (de a katolikusokét is) 
imádságait, melyeket az országért és vezetőiért 
fohászkodnak.  
 „Magyarországnak, a keresztyén Európának lelki és 
szellemi megújulásra van szüksége, az ebből ránk eső részt 
szabad elhatározásból vállaljuk” – mondta a miniszterelnök. 
Ugyanakkor a hivatásukat nem keverik össze az egyházak 
küldetésével, hanem a keresztyénségből kisarjadt közösségi 
létformákat védik legjobb tudásuk szerint. 
 A lelket soha nem szabad kijátszani ki a test ellen, 
hiszen egyaránt munkálkodni kell az emberek anyagi, 
szociális és szellemi gyarapodásán, hogy „jól és szépen 
éljenek, igazságosabbam, derűsebben, gazdagabban, 
felemelt szívvel. A jó élet dicsőíti a teremtő és szabadító 
Istent, ami pedig Isten dicsőségét szolgálja, az a legfőbb jó 
az embernek. Ez az igazi istentisztelet és emberszolgálat.” 
Az az évezredes bibliai erő, amely ötszáz éve akkora 
lendületet vett, hogy a legkisebb magyar otthonba is 
eljutott, azt a feladatot bízta ránk, hogy ezt az igazságot 
együtt kell képviselni. A nemzetegyesítéshez szükség van 
arra az igazságra, mely összeköti és egybentartja a lelkeket 
és a nemzetrészeket. 
 Nem szégyellte az evangéliumot Bényi Ildikó és Gundel 
Takács Gábor sem, aki ismert médiaszemélyiségekként a 
jubileumi év média-nagykövetei voltak, és a gálaműsor 
folyamán konferáltak. 
 Nem szégyellték az evangéliumot azok a művészek: a 
Kaláka együttes, Pálúr János és Tóka Ágoston  orgonaművészek, 
Caramell és Mező Misi, Rajkai Zoltán, Lux Ádám, Quintus 
Konrád, Pap Katalin és Kökényessy Ági, akik a délutáni 
gálaműsor keretében klasszikus irodalmi- és kórusművekből 
jelenítettek meg olyan részleteket, mely a reformáció 
hatalmas kultúrális erejét és hatását elevenítették meg. 
 Nem szégyellte az evangéliumot az a mintegy 10.000 ember 
sem, akik megtöltötték az Arénát, hogy ország-világ előtt 
megvallják hitüket és reménységüket, melyet az Úristen 
kegyelmébe és szeretetébe vetnek. Ez a mi hitvallásunk és 
életfilozófiánk, melyet kaptunk és tovább is adunk az 
utánunk következőknek, hogy majdan ők is 
emlékezhessenek és ünnepelhessenek még sok száz évet, ha 
az, Isten akarata lesz. Deo volente még 500 év! 

Koncz-Vágási Katalin lp.   



2017.  november                 Belvárosi Harangszó  21. oldal 
 

Pecznik Pál: Isten harsonása 
 

Mint gyermek indult el a kis bányász házból. 
Aztán elbúcsúzott jó tanítójától, 

majd egy napon feltűnt, mint Ágoston-barát, 
kolostori cella képezte otthonát. 

Sanyargatta testét, böjtölt és vezekelt, 
alig vett magához valami eledelt. 

Bűnnel terhelt szívét egy vágy töltötte el: 
Üdvösség honába hogyan juthatna fel. 

Kolostortársai látták térdepelni, 
„Mert az üdvösséget ki kell érdemelni!” – 

ezt vallotta akkor minden ő kortársa. 
Suhogott is sokszor önsújtó korbácsa 

mely ott függött mindig kis cellája falán, 
ha testi vágyai rátörtek néha tán. 

S egy napon csodásan ragyogott fel benne 
Isten Igéjének tiszta, szent értelme: 
Isten mindenkinek adott amnesztiát. 

Mindenkiért halni engedte szent Fiát! 
Kegyelem, hit által, minden elítéltnek! – 

Gyógyír volt ez Luther megsebzett szívének. 
S e naptól túlnőtte cellája négy falát. 
Levetette végleg a szürke szőrcsuhát. 
Repesett a szíve és lángolt a lelke. 

Börtön volt már neki a kolostor csendje. 
Szívére szorítva kapcsos Bibliáját, 

vitte azt, mint Isten Igéje fáklyáját. 
Szentlélek járta át, hevítette lelkét, 
s eloszlatta minden eddigi félelmét. 

Bár sokszor szembe szállt vele a fél világ, 
ő akkor sem hátrált, nem adta fel tanát. 

Írása eljutott országhatáron át, 
távoli népek is figyelték már szavát. 

Krisztus volt alapja harcának, hitének. 
Csatlakoztak hozzá gazdagok, szegények. 

Bár ellenségei nem nézték tétlenül, 
Luther mégis helytállt mindenütt emberül. 
Így lett a szerzetes Isten harsonása. 
Beszél ma helyette sok szép tanítása: 
Csak hit által lehet igazzá az ember! 

Csak Krisztussal nyerhet csatát a bűn ellen! 
Bár a fáklya-vivőt már rég kripta zárja, 
De mit bátran emelt, ma is ég a Fáklya, 

s lobogva hirdeti szerte e tiszta fény: 
Hit által van üdvünk, a Krisztus érdemén. 

Nem hagyod lelkemet a Seolban 
 

Reformáció napja és a halottak napja közel vannak 
egymáshoz a naptárban. Nem véletlenül! Luther Márton 95 
tételét éppen a mindenszentekre és a halottak napjára 
gyülekezőknek szánta. Ez a közelség azóta még több 
tartalommal telítődött. Ugyanis az 1517. október 31-én 
elkezdődött reformáció a haldoklással szembeni ellenállás 
eseménye volt. A halálfoltok már megjelentek az akkori 
egyházon. Viszont a megújuló egyház szimbóluma lett a 
megújuló életnek. Így a halottak napját sem értelmezhetjük 
másként, mint a reformációban átlényegült alkalmat, amely 
lehetőséget ad a feltámadás hitében a vigasztalódásra, és a 
halottainkra való kegyes és helyes emlékezésre. 
Hitvallásaink ilyen értelemben kezelik a halált és a gyászt.  
 Sajnos a reformációban született protestánsok 
halálról és gyászról alkotott tanítását többnyire 
félreértelmezik. Többen vívódnak közöttünk is amiatt, hogy 
a halottak napjához való viszonyulásuk sérti a református 
egyház előírásait. Bizonyára sértenék azt, amennyiben a 
halott hozzátartozó földi maradványait többnek, vagy 
másnak tekintenék, mint port a sírban, amely korábban élt, 
ezért szolgált és mindenekelőtt szeretni tudott. Sértenék a 
református tanítást, ha nem hinnék, hogy a feltámadott 
Krisztus beteljesíti ígéretét, azaz feltámadásban részelteti a 
Benne hívőket. Éppen ezért, mert a mieink ilyenek voltak 
életükben, haláluk után a feltámadás fénye alatt megilleti 
őket is az emlékező tisztelet. Megilleti emléküket a rendbe 
tett sír, a virág, még a gyertyafény is, amennyiben Jézus 
Krisztust, mint a világ világosságát jelenti.  
 Kerülni kell azokat a szokásokat, gondolatokat, 
kultikus cselekedeteket, amelyek azt sugallják, hogy 
halottaink valamilyen formában közel lennének, látnák, 
vagy hallanák az értük való fáradozásainkat. Az egészséges 
lélek, fájdalmas gyászban el kell engedje halottját, nem 
ringathatja magát hazug ábrándban, hogy eljön a varázslatos 
pillanat és itt a földön megint együtt lehet azzal, akit 
elveszített. A túlzott halottnapi megemlékezések mögött 
mindig hiedelmek, hamis várakozások húzódnak meg. A 
bűntudat miatt, hogy életében nem tettünk meg mindent 
szerettünkért, építünk hihetetlen nagyságú és értékű 
síremlékeket. A halálfélelem miatt, mert egyszer nekünk is 
mennünk kell, igyekszünk minden hajdani konfliktust, 
feszültséget halottaink nélkül is „ledolgozni”, hogy a 
majdani találkozás ne terhelődjön le már az első lépésnél. A 
megoldatlan gyász feszítő, kaotikus érzés. Az arcra kiíródó 
lehangoltság, keserűség, fájdalom mind arról szólnak, hogy 
talajtveszített segítségre szorult testvérrel van dolgunk. 
Nekünk kötelességünk az ilyeneket támogatni.  
 A református hívő lélek a reformációban 
felfedezheti a támogatás erőforrását. Nemcsak az egyház 
halálfoltjai szűnnek meg, hanem a halál által kapott sebeink 
is begyógyulnak, és ilyen gyógyulásokkal gyógyíthatunk. A 
zsoltáros tudja, hogy Isten nem hagyja a lelkünket a halál 
hazájában, sem a már eltávozottakét, sem a még itt élőkét. 

Csűry István 
 

„Nem az ismeret vált meg, hanem Isten, de csak az az Isten 

válthat meg, akit én megismertem.” (Ravasz László) 



2017.  november                 Belvárosi Harangszó  22. oldal 
 

A természet gyógyító ereje 
 

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

 – a szerk. – 
 

Tíz tanács a fokhagyma felhasználására 
 

Csökkenti a hajhullást 
A fokhagyma egy „Allicin” nevű vegyületet tartalmaz, amely 
számos előnnyel jár, beleértve az egészség javítását, a 
hajhullás megelőzését, és a haj gyökereinek megerősítését. 

 

Segít az orr- és arcüreg gyógyulásában 
A fokhagyma antibakteriális tulajdonságainak köszönhetően 
csökkenti a sinusokba a gyulladást, ezáltal enyhíti a sinus 
fertőzésekkel kapcsolatosan fellépő fejfájás tüneteit is. 
 

Psoriasis kezelése 
A pikkelysömör olyan betegség, amely súlyos fertőzésekkel 
jár a bőrön, fájdalmat, viszketést és bőrirritációt okozva. Ez 
egy olyan betegség, melyet nehéz kezelni, és erős 
gyógyszerekre van szükség. A fokhagyma gyulladásgátló 
tulajdonságai azonban csökkenthetik a pikkelysömör 
tüneteit, és hatékony gyógymódot nyújtanak természetes 
módszerrel.  
 

Csökkenti a testsúlyt 
Igen sok tanulmány kimutatta, hogy a fokhagyma számos 
olyan enzimet tartalmaz, amelyek képesek növelni a 
szervezetben az égési szintet, és ezzel megakadályozzák az 
elhízást. 
 

Csökkenti a gombafertőzést 
A gombafertőzés fájdalmat, viszketést és égő érzést okoz a 
lábujjak között. Olyan gombaellenes hatóanyagokat 
tartalmaz a fokhagyma, amelyek képesek természetes 
módon csökkenteni a problémát. 
 

A hideg okozta sebek kezelése 
Ezek a fertőzések a torok, az ajak és az orr körül a súlyos 
hideg hatására jelennek meg. Természetesen a fokhagyma 
csökkenti a sebek súlyosságát, antibakteriális tulajdonsága 
miatt. 
 

Csökkenti a pattanást és az aknét 
A test hormonális rendellenességeivel összefüggő betegség, 
amikor nagy és fájdalmas pattanások jelentkeznek az arcon. 
A fokhagymában található enzimeknek köszönhetően képes 
a hormonális rendellenességek enyhítésére a szervezetben, 
ezáltal jelentősen csökkenti a tüneteket. 
 

Csökkenti a torokfájást 
Az influenzaszerű fertőzésekhez általában torokfájás társul 
sok kellemetlenséget okozva, különösen nyeléskor. Ebben 
az esetben ajánlott a fokhagyma és a kurkuma keverékét 
elkészíteni, és a torokba helyezni. Az eredmény általában 
gyors. A tünetek enyhítése a fokhagyma antibakteriális 
tulajdonságai miatt jön létre, melyben nagy szerepet játszik 
az allicin nevű hatóanyaga. 
 

Javítja a szervezet immunitását 
A fokhagyma nagy mennyiségű C vitamint tartalmaz, amely 
alapvető fontosságú a szervezet immunitásának 
fenntartásához. A gyakori fokhagyma fogyasztás fokozza a 
szervezet immunitását, és általában javítja az egészséget.  
 

Csökkenti a magas vérnyomást 
A fokhagyma gazdag antioxidánsokban, amelyek 
mindegyike képes az artériák véráramlását csökkenteni, 
mely a magas vérnyomás csökkenését eredményezi. Védi a 
szívet és csökkenti a szívroham kockázatát.  
 

Az alma hét áldásos hatása 
 

Az egészséges, hófehér fogak titka 
Bár az alma nem váltja le a fogkefét, de fogyasztása serkenti 
a nyáltermelést a szájban, egyúttal távol tartja a 
baktériumokat, és csökkenti a fogszuvasodás kialakulásának 
esélyét. 
 

Szívvédő  
Az almában található fenolos vegyületek megakadályozzák, 
hogy rossz koleszterin kerüljön a szervezetbe, és 
megszilárduljon az érfalakon. Amikor a koleszterines 
lepedék bejut az artériákba, lecsökkenti a vér áramlását a 
szívhez, ami koszorúér betegséget eredményezhet. 
 

Fogyj almával! 
Számos olyan betegség kapcsolatba hozható a túlsúllyal, 
mint a szívbetegség, a stroke, magas vérnyomás, és a 2-es 
típusú cukorbetegség. A súlycsökkentéshez és az általános 
egészségügyi állapot javításához az orvosok rostban gazdag 
étrendet javasolnak. Az élelmi rostok fogyasztása hosszan 
tartó telítettség érzetet nyújt, anélkül, hogy nagy 
mennyiségű kalóriához juttatná a szervezetet. 
 

Az immunrendszer őre 
A piros alma egy antioxidáns hatású kvercetin nevű anyagot 
tartalmaz. A legújabb tanulmányok szerint, a kvercetin 
erősíti az immunrendszert, ezáltal óvja a szervezetet a hideg 
hónapokban a baktériumoktól. 
 

A magas vérnyomás ellen 
Harmada a rákos megbetegedéseknek, fele a szív- és 
érrendszeri betegségeknek, valamint a magas vérnyomás a 
nem megfelelő diétának tulajdonítható. Mivel az alma 
gazdag káliumban, ásványi anyagban, segít a vérnyomás 
szabályozásában és csökkenti a stroke kockázatát. 
 

Az asztma ellenszere 
Az antioxidánsban és vitaminokban gazdag étrend segít 
megelőzni az asztmás betegségek kialakulását. Amikor 
belekortyolunk az almalébe, a tünetek enyhülnek, ugyanis az 
almában található fitokemikáliák, mint a flavonoidok, és a 
fenol segít enyhíteni a gyulladást a légutakban. 
 

Az erős csontokért 
A phloridzin nevű flavonoid, mely az almában is 
megtalálható, véd a csontritkulás ellen, és növeli a 
csontsűrűséget. A gyümölcs gazdag bórban, mely szintén 
erősíti a csontokat.  

Dr. Taybani Jamal főorvos, gondnok 
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Gy ü l e k e z e t i    K r ó n i k a 
 
A keresztség sákramentumában részesültek:  
 

Makula János és Oláh Alexandra fiai: János Dzsinó és Joel 
Brendon 
Szatmári János és Fazekas Anita fia: János 
Ungor Attila és Ungorné Sajti Erika leánya: Erika 
Ujhelyi István és Ujhelyi-Tóth Bettina fia: Ármin Attila 
 

Ujhelyi Attila László 
Ujhelyi-Tóth Bettina 
 

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 

enyém vagy! 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)  
 

Házasságkötésükre Isten áldását kérte:  
 

Dr. Elekes Zsolt és Sárközi Ágnes  
 

Gyülekezetünkben elhunytak és eltemettek:  
 

Búzi Károlyné, született Zuh Róza – Sarkad, Béke sétány 
2/b. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: Máté 11,26.28: „Igen, 
Atyám, mert így láttad jónak. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok 
nektek.” 
 

Kenéz Ferenc – Sarkad, Kert u. 9. sz. alatti lakos. 
Vigasztaló ige: Zsoltárok 103,13−18: „Amilyen irgalmas az 
apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Hiszen tudja, 
hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai 
olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végigsöpör 
rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr 
szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az 
unokáikkal is; azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra 
törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit.” 
 

Kiss Gáborné, született Ónodi Terézia – Sarkad, Béke 
sétány 2. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: Zsoltárok 23: „Az 
Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, 
csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet 
az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi 
bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. 
Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet 
olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér 
életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.” 
 

Asztalos Józsefné, született Póti Mária – Sarkad, 
Kossuth u. 35. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: Jób 5,17−18: 
„Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd! A Mindenható 
fenyítését ne vesd meg! Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de 
keze meg is gyógyít.” 2Korinthus 5,1: „Tudjuk pedig, hogy ha földi 
sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel 
csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.” 
 

Kiss János – Sarkad, Ág u. 15. sz. alatti lakos.  

 
Kiss Gábor – Sarkad, Jókai u. 22/a. sz. alatti lakos. 
Vigasztaló ige: Lukács 15,24: „…mert ez az én fiam meghalt és 
feltámadott, elveszett és megtaláltatott.” 
 

Tímár Imréné, született Takácsy Edit – Sarkad, Vasút u. 
54. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: 1Korinthus 13,8−13: „A 
szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; 
legyen nyelveken szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog 
töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a 
prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a 
töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy 
gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek; amikor 
pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör 
által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes 
az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is 
megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e 
három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.” 
 

Madarász Istvánné, született Peres Ilona Zsófia – 
Sarkad, Batthyány u. 34. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: 
Ézsaiás 61,1−2: „Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, 
mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a 
szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek 
a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem 
az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, 
vigasztalok minden gyászolót.” 

A Mindenható Isten enyhítse 
a gyászolók fájdalmát! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyházmegyei presbiteri konferencia  

és gyülekezeti csendes nap  
 

Sarkad-Belvárosi Református Templom 

2017. november 11.   

de. 9 óra  
 

Előadók: 
 

Dr. Baráth Béla Levente egyetemi tanár 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
 

Dr. Bibza Gábor esperes 

Kolozsvári Református Egyházmegye 
 

Közös ebéd 

Örökélet Vasárnapja 

2017. november 26.  
 

Megemlékezünk azokról a szeretteinkről, 
akik a mögöttünk lévő évben mentek el a 

minden élők útján 
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Gyülekezeti alkalmaink 
 

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

Terem 

Munkatársi Bibliaóra: csütörtök reggel 7:30 − 

Gyülekezeti Terem 

Imaközösség: kedd délután 4 óra − Klub Terem 

Nöszövetség: hónap első kedd du. 4 óra − Klub Terem 

Presbiteri Bibliaóra: hónap második kedd délután 4 

óra − Klub Terem  

Bibliaóra: szerda délután 4 óra − Gyülekezeti Terem 

Ifjúsági Bibliaóra: szombat du. 4 óra – Klub terem 

Istentisztelet: vasárnap délelőtt 10 óra − Belvárosi 

Református Templom 

Istentisztelet és Beszélgetös Bibliaóra felváltva 

vasárnap délután 4 óra – Gyülekezeti Terem 

Gyermek-istentisztelet: vasárnap de. 11 óra − 

Gyülekezeti Terem 

Istentisztelet Újszalontán: Református Templom 

 - December 25. Karácsony I. nap du. 14:30 – Ünnepi 

Úrvacsorás Istentisztelet 
 - 2018. január 1. du. 14:30 – Újévi Ünnepi Istentsiztelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Karácsonyi Istentiszteletek 
 

Bűnbánati alkalmak: 

2017. dec. 20 – 23. du. 4 óra 
 

Szenteste: 2017. december 24. 

du. 4 óra – Gyermekek szolgálata 
 

Karácsony I. nap de. 10 óra 

Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet 
 

Karácsony I. nap du. 4 óra 

Hálaadó Ünnepi Istentisztelet 
 

Karácsony II. nap. de. 10 óra 

Ünnepi Istentisztelet 
 

Óévi Hálaadó Istentisztelet és PPt vetítés 

2017. december 31. du. 4 óra 
 

Újévi Ünnepi Istentisztelet 

2018. január 1. 10 óra 
 

 

 
 

Karácsonykor ajándékozzunk szeretetet! 
 

Szerezzünk örömet ismeretleneknek!  

A Magyar Református Szeretetszolgálat 

azoknak a gyermekeknek kíván örömet szerezni,  

akiknek karácsonykor semmi sem jutna. 

Adventi Koncert 
 

2017. december 17. 
Advent 3. vasárnapja 

15 óra 
 

Andelic Jonathan 
X-Faktor döntős 2014 

ének-zene tanár 
◊ 

Jótékonysági vásár 
◊ 

Szeretetvendégség 
◊ 

A belépés díjtalan! 

Advent vasárnapi gyertyagyújtás 
 generációk szolgálatával 

 

  2017. december 3.; 10.; 17. és 24.  
 10 óra 

 


