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VII. évfolyam 1. szám

Kedves Olvasó!
Böjt. Kivonulás, elmélyülés, elengedés, valami más,
valami több megnyeréséért. Mielőtt Jézus földi
munkáját elkezdte volna, kivonult a pusztába böjtölni.
Mielőtt Jézus megbízta volna a nagy küldetéssel Pál
apostolt, elvette a szeme világát, és három napig
teljesen vakon kellett élnie. Elveszítette a látását, hogy
valami többet, valami nagyobbat, igazabbat lásson meg,
amely látás egész életét megváltoztatta, és az egyik
legnagyobb apostollá, sőt misszionáriussá tette.
Nekünk is meg kell állni, és elengedni a világ
minden csábító kínálatát, vonzó külsőségét azért, hogy
„elinduljunk befelé” (Csókay András). Azért van erre
szükség, hogy ez a belső út tisztább látásra sarkalljon
minket, és tisztább felefelé tekintést eredményezzen,
hogy ne legyünk se mogorván, se túlságosan
önfényezőn böjtölők, hanem amint Ravasz László
püspök fogalmaz: „mosolyogva böjtöljünk”.
A böjt időszaka ugyanis nem más, mint visszaés előretekintés. Honnan jövök? Hová tartok?. S mivel
a böjt nem csupán egyéni akció, hanem az egész
egyházat érinti, így gyülekezeti szinten is érdemes
megállni, hogy vissza- és előretekinthessünk. Már
ebben az évben is több program áll mögöttünk.
Gondoljuk végig, mit nyújtott az ökumenikus imahét, a
Házasság hete, az áldáskérő istentiszteletek, a
Világimanap vagy épp a klubrendezvények sora.
Nemrégiben alkalmunk nyílt arra, hogy presbitereinkkel
mindezeket szervezett keretek között összegyűjthessük,
és magunk is megdöbbentünk azon, mennyi minden
történt velünk az előző évben. Mennyi emlék, melyekre
jó visszagondolni, mennyi élmény, melyeket jó volt
megélni, mennyi ajándék, melyet jó volt kibontani,
mennyi áldás, melyből jó volt részesedni, mennyi érték,
melyben jó gyönyörködni.
Ám nemcsak visszafelé, hanem előre is kell
tekinteni a böjt időszakában, mivel az életben előre kell
haladni az utunkon, s eddig a múltról volt szó. A jövő
nagy tervei is előttünk vannak, ahogy Jézus, vagy Pál
apostol életében is. A cél vezette őket. Sok minden vár
ránk ebben az évben is: kirándulások, koncertek,
belvárosi esték, előadások, Szeretethíd, családi nap,
Egységnap Debrecenben, táborok. Gyermekeknek,
ifjaknak, felnőtteknek és idősebbeknek élményt, de
egyben hitünknek erőt adó alkalmak sora.
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Ám mielőtt elindulnánk, meg kell tanulni mindazt
elengedni, ami a kezünkben van. Meg kell látnunk, meg
kell értenünk, hogy nem mi irányítunk. Bár néha,
magabiztosan azt gondoljuk, hogy mi vezetjük az
életünket, és tudjuk, merre kell haladnia a családi vagy a
gyülekezeti életünknek, de sokszor olyan nem várt
események jönnek közbe, amelyekben újra rá kell
döbbennünk: „... nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut,
hanem a könyörülő Istené.” (Rm 9,16)
Jeremiás próféta által Isten azt helyezte az újéve
első napján a szívünkre: „mert csak én tudom mi a tervem
veletek....” (Jer 10,11) Mindez arra tanít bennünket, hogy
ne csak előre tekintsünk, hanem felfelé is. Nemcsak
arra van szükségünk, hogy magunkba mélyedjünk,
lefelé, a por felé nézzünk, hanem felfelé is, meglátva
Isten akaratát. Erre alkalmas a böjti idő, amelyben
sokkal intenzívebben van jelen az imádság, az Istenhez
való közelebb kerülés vágya. Mérték alá kell venni az
életünket, és egyben közösségünk életét: hol is állunk
most az Istennel való kapcsolatunkban. Tűzzük ki célul
a magunk számára, hogy ebben az évben (is)
szorosabbra fűzzük az Istennel való kapcsolatunkat.
Sőt, böjtben önmagunk odaadásával arra is figyeljünk,
hogy engedjük, ezt Isten vigye végbe bennünk és
velünk. A böjt ugyanis nem az ember vallásos
tevékenysége, bár az étel, vagy egyéb dolgok
megvonása a mi tettünk, hanem az a lényege, „hogy csak
Isten létezzen számomra. Nem osztom meg a figyelmemet
senkivel és semmivel.” (Fekete Ágnes)
Dietrich Bonhoeffer arra tanít a Követés című
könyvében, hogy „Jézus nem a keresztyén ember vidám
arcára gondol, mint mintaképre, hanem arra, hogy a helyes
magatartás elrejtett, nem tud magáról. A szem nem látja magát,
csak a másikat. Ez az elrejtettség egyszer nyilvánvalóvá lesz, de
csakis Istenben és nem önmagában.” Böjtben tehát azért
„feledkezzünk meg” önmagunkról, hogy tisztábban
lássunk felfelé, és élesebben láthassuk a környezetünket
is.
Hálaadással
vagyunk
mindazért,
amivel
megajándékozott minket Istenünk, előrefelé pedig
könyörgéssel, hogy igazítsa lábunkat az igazság
ösvényére, hogy céljaink úgy valósulhassanak meg,
ahogy Istennek tetszik. Igyekezzünk ennek teljesebb
megértésére! Tekintsünk Istenre, keressük az Ő
dicsőségét, mert egyedül Ő tudja, mi a terve velünk, és
amint a prófécia folytatódik: „jólétet és nem romlást
tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.”(Jer
10,11)
Koncz Zsolt lp.
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2018
Gyülekezetünk Életében
2018-ban a megújult presbitériummal újra átgondoltuk a
múlt és a jelen kihívásait, tervet készítve a jövőre nézve.
Ebben arra az Istenre helyeztünk mindent, aki megáldja
életünket, szolgálatunkat, egyéni és gyülekezeti életünket,
ha kellő alázattal rábízzuk magunkat az Ő vezetésére,
gondviselésére.
Egyházközségünk 2017-ben sikeresen pályázott a
„Közösségfejlesztés Sarkadon a református egyház és helyi civil
szervezet együttműködésével” (EFOP-1.3.7-17-2017-00318)
megnevezésű kiíráson. Konzorciumi partnerünk a
Cukorbetegek Sarkadi Egyesülete. A projekt 2 éven át
(2018−2019) magába foglalja szinte az összes eddigi
gyülekezeti és intézményi rendezvényünket, továbbá
újabb alkalmak szervezésére nyílik általa lehetőség. Így a
már hagyományosnak mondható rendezvényeink:
Házasság hete, Belvárosi Esték, Hangversenyek és
Koncertek, Gyermek- és ifjúsági táborok, Szeretethíd,
Teremtés hete, kirándulások mellett újabbakat tudtuk
szervezni. Az egészségfejlesztési sorozat, a kreatív családi
délutánok (húsvét, karácsony), illetve a családi nap.
Emlékek sokaságával teltek meg a többgenerációs
alkalmak,
ahol
megismerkedhettünk
népi
hagyományokkal, és a helyi civil- és társadalmi szervezetek
mindennapi munkájával. Minden alkalommal szólt Isten
igéje, és épp ezért voltak többek és másabbak ezek a
rendezvények, mint más civil rendezvények. Sok családdal
ismerkedhettünk meg, szélesre tártuk gyülekezetünk
kapuját, ezáltal megtettük az első lépéseket. Koncertjeink
nem csak a fülhöz, hanem a lélekhez is szóltak azáltal a
személyes üzenetek által, melyeket őszintén megosztottak
velünk az előadók.
2018 az imádság éve volt egyházunkban,
amelyhez gyülekezetünk is csatlakozott a presbiteri
szövetség által, amikor ebben a témában tartottunk
kisköri csendesnapot, valamint részt vehettünk több ilyen
témájú rendezvényen az egyházmegyén belül és kívül is.
Az országos családok évéhez is csatlakoztunk, melybe
szintén több rendezvénnyel, nőszövetségi bibliaórai
sorozattal, tematikus írásokkal kapcsolódhattunk.
Az egyházközség életének meghatározó feladata
épületeinek megőrzése és karbantartása, melyek nagy
terhet rónak ránk. Jelentős beruházásra nem került sor. A
templom épületében a gyülekezet férfitagjainak
segítségével lebontottuk az elkorhadt lambériát a
gyermekmegőrzőben, hogy az alapos felújítás után ismét
méltóképpen tudjuk fogadni a kisgyermekes családokat. A
Nyugdíjasház és Gondozási Központ épületein a
szükséges karbantartási munkálatokat végeztük el, mely
szintén nagy terhet rónak ránk. Az elmúlt esztendőben a
fűtésrendszert kellett több helyen javítani. Gyülekezeti
termünket és a Klub termét is tovább szépíthettük, és a
pályázatnak köszönhetően több modern technikai
eszközzel gazdagíthattuk gyülekezetünket.
A Református Szociális Gondozási Központot
sem kímélték a szociális ágazaton belüli erős
visszavonások, nem veszteséges az intézmény, der a
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megerősödése még várat magára. Intézményünkön
keresztül továbbra is két járásban, négy területen végzünk
szociális ellátást: idősek nappali klubja, házi
segítségnyújtás, szociális étkeztetés és támogató szolgálat.
Az állami és az egyházi ellenőrző szervek (MÁK,
Kormányhivatal, Módszertan, ÁNTSZ) tavaly is több
alkalommal
végeztek
ellenőrzéseket,
a
feltárt
hiányosságok kijavíthatóak voltak. Az ellenőrök
elismerőleg szóltak azokról a változásokról, melyek az
elmúlt években végbementek. Az intézményt és a
fenntartót megkárosító személyek ellen továbbra is
büntető per van folyamatban.

Események
2018. január 21-28. Ökumenikus imaheti
alkalmak (a perselypénzt az Apert szindrómával született
sarkadi kislány gyógykezelésére gyűjtöttük).
2018. január 28-án, a Lepramisszió vasárnapján
vendégünk volt Dr. Dobos Ágoston, a lepramisszió
alapítójának unokája.
2018. február 4-én, a Diakónia vasárnapján
intézményünk dolgozóit megajándékoztuk könyvvel, és
áldást kívántunk további munkájukra, szolgálatukra.
2018. február 11-én a Házasság hete
rendezvény-sorozat keretében Levente Péter és Döbrentey
Ildikó volt a vendégünk. Vasárnap: áldáskérő istentiszteletet
tartottunk a házaspárok részére a lelkészházaspár páros
prédikációjával.
Február 24–én a Magyar Presbiteri Szövetség Békés
Megyei Területi Szervezetének Presbiteri Csendesnapja és
tisztújító közgyűlése Békéscsabán.
Presbiteri csapatépítő nap Berekfürdőn február
végén.
Március 4-én került megrendezésre a Női
Világimanap. Igehirdetőnek meghívta gyülekezetünk
Baráth Andrea gyulai református lelkésznőt. A Surinameban élő nőkért imádkoztunk.
Március 15-én, már hagyományosan a városi
ünnepség Istentisztelettel kezdődik a Belvárosi Református
Templomban.
Március 24-én, A harmadik napon c.
monodráma előadása. Az előadó Benedek Zalán
színművész volt. Az előadás után közös beszélgetés volt a
saját maga által írt darabbal kapcsolatban.
Március 25-én a Virágvasárnapi Ünnepi
Istentiszteleten Dr. Kustár Zoltán a Debreceni Református
Hittudományi Egyetem rektora hirdette az igét. Ünnepi
műsorral szolgált az egyetemi diákság küldöttsége, majd közös
gyülekezeti ebédre került sor.
Nagycsütörtökön Jézus utolsó vacsorájára, és az
úrvacsora szereztetésének napjára emlékezve alternatív
úrvacsorás istentisztelet.
Nagypéntek délelőtt ünnepi Istentisztelet, este
pedig passiós istentiszteletet tartottunk, mely alkalmon az
evangélium beszámolóját követve haladtunk végig Jézus
szenvedéstörténetén.
2018. ápr. 11‒12-én Berekfürdőn nőszövetségi
vezetőképzőt tartott az országos nőszövetség. Megyei
koordinátor lett Koncz-Vágási Katalin lp.
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Április 21-én került sor Békésen az
egyházmegyei konfirmandusok találkozójára.
Április 22-én Tavaszköszöntő Koncertre
vendégünk volt a Lituus Rézfúvós Zenekar Debrecenből.
Május 6-án, Anyák napján, az istentiszteleten
gyermekeink köszöntötték az életadó édesanyákat.
Május
12-én
Mezőberényben
részt
vett
nőszövetségünk a megyei nőszövetségi találkozón.
Május 25-én és 26-án a Szeretethíd nevű Kárpátmedencei önkéntes napok keretében pénteken virágültetés,
lelkészsírok rendbetétele, és megkoszorúzása, valamint a templomi
gyermekmegőrző faburkolatának és vakolatának bontása volt a
feladatunk. Másnap kerékpárral Nagyszalontára
mentünk, ahol megnéztük a szépen felújított
csonkatornyot, az Arany emlékkiállítással, majd Arany
János
szülőházát,
illetve
meglátogattuk
a
testvérgyülekezetünket is.
Vasárnap, május 27-én, mintegy lezárva ezt a
hetet Pintér Béla koncert volt gyülekezetünkben.
Június
1-én
járt
gyülekezetünkben
az
egyházlátogatóság Nt. Juhász Sándor vésztői lelkipásztor
és Földesi Viktor biharugrai gondnok, egyházmegyei
tanácsos személyében.
Június 2-án Gyülekezeti és Intézményi
Kiránduláson vettünk részt Ópusztaszeren.
Június 3-án a Hirdesd az igét program keretében
Presbiteri találkozóra került sor Köröstarcsán. A téma az
imádság volt.
Június 18-21. között fiataljainkkal Óhután
táboroztunk.
Június 22-én évi rendes Egyházmegyei
Közgyűlésre került sor Békéssámsonban.
Június 29-én Nőszövetségünk is részt vett a
Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségi
Konferenciáján Debrecenben.
Július 16-20: Angol-Magyar Bibliatábor. 43
gyermek, 15 segítő, és sok szülő, gyülekezeti tag,
nőszövetségi tagok, presbiterek, intézményi dolgozók
önkéntes munkájának köszönhetően a gyermekek nagyon
jól érezték magukat. Tanulva, de sok élménnyel, lelki
táplálékkal, magvetéssel lehettünk együtt ezen a héten. Az
aktivitásra jellemző, hogy a legidősebbek, az
intézményünk nappali klubjának tagjai süteményt sütöttek
a táborozó gyermekeknek.
A tábor lezárásaként július 20-án a Jamnastyx
nevű formáció két tagja látogatott el közénk, hogy
bizonyságot tegyenek hitükről és ügyességükről, ugyanis
kosaras és braek táncos is volt közöttük, akik fantasztikus
show-műsort varázsoltak a rendezvénytér színpadjára.
Augusztus 4-én gyülekezetünk beosztott
lelkipásztorát, Koncz-Vágási Katalint felkérték, hogy az
1945-ben kitelepített elekiek 14. találkozóján ökumenikus
istentiszteleten, német nyelven prédikáljon, és vezesse az
istentiszteletet közösen a helybeli katolikus plébánossal.
Szeptember 8-án, kisköri presbiteri találkozó
gyülekezetünkben, a Magyar Presbiteri Szövetség Békés
Megyei területi szervezetének kezdeményezésére. Nagyon
jó előadás, kiscsoportos beszélgetés valamint egy
interaktív imaséta színesítette napunkat.
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Szeptember 10-14. között Berekfürdőn volt a
Békési
és
Csongrádi
Egyházmegye
Csendeshete.
Gyülekezetünkből hárman vettek részt az egész heti
programban, valamint a lelkipásztort, Koncz Zsoltot is
felkérték egy előadás megtartására.
Szeptember 22-én Gyülekezeti és Intézményi
Családi Napot szerveztünk, ahol több helyi civilszervezet,
de a rendőrség, tűzoltóság, mentők, íjászok és a Vöröskereszt is
bemutatkozhatott. A Kávészünet együttes adott koncertet,
volt játszóház, ugrálóvár, közös ebéd és minden, ami kell egy
jó hangulatú nap eltöltéséhez.
Szeptember 29-én, szombaton a Történelmi
Békés-Bánáti Egyházmegye Találkozója Szentesen.
Először volt kiscsoportos beszélgetés a rendezvényen,
mely különlegessé, és mélyebbé tette a találkozást.
Szeptember 30-án délután 3 órakor Bibliai
Ételkóstolóra hívtuk testvéreinket. Ez az ökumenikus
alkalom volt a nyitórendezvénye a hagyományos
Teremtés
hete
rendezvény-sorozatnak,
amely
szeptember 30-tól október 7-ig tartott.
Október 3-án ugyanennek a rendezvénysorozatnak a részeként Közösségben a teremtett
világért címmel előadást tartott általános iskolai
diákoknak Szűcs Boglárka biológiatanár, ökológus, az
ökogyülekezeti program egyik alapító tagja Budapestről.
Október 13-án egy presbiterünkkel, és az
intézmény több dolgozójával részt vettünk a DélTiszántúli Regionális Diakóniai Napon, Vésztőn.
Október 27-én, szombaton Orgonaavató
Koncert volt a Füzesgyarmati Református Templomban, ahol
20 év után szólalt meg újra az orgona. A hangszert Péntek
Gergely orgonaéptő kántorunk újította fel. Megszólaltatója
pedig Elischer Balázs orgonaművész volt.
Október 28-án a Sarkad-Újteleki Református
Egyházközség fennállásának 70. évfordulóját ünnepelte hálaadó
nap keretében. Az istentiszteleten az egykori
anyagyülekezetként is képviseltettük magunkat.
November 4-én délután 3 órától Hálaadó
istentisztelet templomunk újjáépítésének 150 éves
évfordulója alkalmából. Az igét hirdette Főtiszteletű Dr.
Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület
püspöke. Püspök úr mellett a Debreceni Református
Kollégium Kántusa szolgált kórusművekkel. Vezényelt:
Berkesi Sándor Kossuth- és Liszt-díjas karnagy. Az ünnepi
istentisztelet elején és végén emléktábla-avatásra került sor a
Parókián a Leel-őssy család tiszteletére, illetve a templomban a
150 éves jubileum emlékére.
November 11-én Berekfürdőn tartotta a Tiszántúli
Református Egyházkerület Nőszövetsége őszi konferenciáját, ahol
az úrvacsorás istentiszteletén Koncz-Vágási Katalin lp.
hirdette Isten igéjét.
November 17-én Orosházán volt a Magyar
Református Presbiteri Szövetség Békés és Csongrád Megyei Területi
Szervezeteinek II. közös találkozója.
November utolsó vasárnapján, örök élet
vasárnapján megemlékeztünk azokról, akik az előző évben
mentek el a minden élők útján, és így hívtuk meg a
hozzátartozókat, gyászoló testvéreinket.
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2018. december 2-án a Hirdesd az Igét program
keretében felnőttképzési alkalom volt Orosházán.
Szintén december 2-án Kárpát-medencei
Imanapi alkalmon vehetett részt gyülekezetünk, amelyet
ebben az évben a Sarkad-Újteleki Gyülekezet szervezett.
Koncz-Vágási Katalin lp. hirdette az igét.
Karácsonyi előkészületként, advent időszakában
december 6-án Mikulásünnepségre került sor
intézményünk klubtermében, majd december 8-án
ugyanitt kézműves délelőttön vehettünk részt, ahol
szebbnél szebb karácsonyi díszek, ajándékok születtek a
szorgos gyermek és felnőtt kezek alatt, szakavatott
vezetők segítségével, karácsonyi vásár és szeretetvendégség
keretében.
December 9-én a Sarkadkeresztúri Református
Templomban Völgyessy Szomor Fanni művésznő
verseket és énekeket adott elő.
Advent időszakában gyűjtést szerveztünk a
Magyar Református Szeretetszolgálat javára: Szeretetdoboz és
Cipősdoboz.
Az adventi istentiszteleteken együtt készültünk
karácsony ünnepére, az Úr érkezésére. Gyülekezetünk
adventi koszorúját mára hagyományosan az ifjúsági csoport
készítette. A négy vasárnapon generációk (intézményünk
munkatársai, ifjúsági csoport, Nőszövetség és a presbiterek)
szolgáltak közöttünk, majd meggyújtották a gyertyákat.
December 16-án, advent 3. vasárnapjának
délelőttjén Bolyki Balázs és négy fia adott csodálatos és
meghitt koncertet gyülekezetünkben.
Karácsony szentestén, ahogy az előző években is
a hittanos és a gyülekezetünkhöz kötődő gyermekeink, illetve az
ifjúsági csoportunk tagjai ajándékoztak meg bennünket
versekkel, énekekkel, betlehemessel.
Gyülekezeti
életünk
elválaszthatatlan
az
egyházközség fenntartásában működő Nyugdíjasház és a
Református Szociális Gondozási Központ életétől. A
rendezvényeken résztvevő testvéreink szorosan kötődnek
ezekhez
az
intézményekhez.
Rendszeresen
találkozhattunk a Nappali Klub rendezvényein, mint
például a közös névnapokon, a farsangon, a hagyományőrző
disznótoros ebéden, irodalmi témájú napokon, a nőnapon, anyák
napján,
a
Teremtés-hetén,
az
önkéntes
napokon,
szalonnasütéseken, römi-partikon, idősek világnapján stb.
Nyugdíjasházi lakóinkat külön felköszöntjük név- és
születésnapjukon, illetve megajándékozzuk őket Mikuláskor
és Karácsony ünnepén is.
Gyülekezeti újságunk, a Belvárosi Harangszó
évente 6 alkalommal jelenik meg 24 oldal terjedelemben.
Gyülekezetünk életéről beszámoló jelent meg a
TTRE honlapján és facebook oldalán, a Nőszövetségi
Hírlevelben, a Református Tiszántúl című újságban, valamint
az Európa Rádióban interjú volt hallható a 150 éves
jubileum kapcsán.
Egyházközségünk részt vesz a városi
rendezvényeken, a nemzeti és állami ünnepeken,
megjelenik a helyi médiában (Sarkad Tv és Újság),
továbbá
facebook
oldalán:
www.facebook.com/Sarkad-Belvárosi-ReformátusEgyházközség, ahol napi rendszerességgel rövid igei
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elmélkedéseket osztunk meg, a gyülekezet életéről szóló
hirdetésekkel, beszámolókkal és fényképekkel együtt, de
továbbra is rendszeresen frissítjük saját honlapunkat is:
www.reformatus-sarkadbelvaros.hu

Istentiszteleti alkalmak:

Vasárnap délelőtt 10 órától tartunk istentiszteletet
a templomban, hideg téli időszakban a gyülekezeti
teremben.
Vasárnap délután 4 órakor felváltva istentisztelet
vagy beszélgetős bibliaóra a gyülekezeti teremben.
Minden hónap első vasárnapján délután 14:30kor Újszalontán tartunk Istentiszteletet.
Imaközösség keddenként délután 5 órától (télen 4
órától) a gyülekezeti teremben.
Nőszövetség a hónap első kedd délutánján, az
imaközösség után.
Presbiteri bibliaóra havonta egy alkalommal.
Bibliaóra szerdánként délután 5 órától (télen 4
órától) a gyülekezeti teremben.
Reggeli áhítat kedd és szerda reggel fél 8-tól a
gyülekezeti teremben.
Munkatársi bibliaóra csütörtök reggel a
gyülekezeti teremben.
Ünnepi úrvacsorás istentiszteletek, sátoros
ünnepek alkalmával (karácsony, húsvét, pünkösd),
továbbá böjtben, nagycsütörtökön, illetve újkenyéri és
újbori hálaadás. Minden úrvacsoraosztást megelőz egy
négy napból álló bűnbánati hét.
Ünnepi istentiszteletek, melyek nem esnek
vasárnapra, vagy nem járnak munkaszüneti nappal:
szenteste, nagypéntek, áldozócsütörtök, reformáció
emléknapja: ünnepi istentisztelet, míg nagypéntek estéjén
passiót, reformáció estéjén pedig énekes könyörgést
tartunk.

Gyermek- és ifjúsági munka, vallásoktatás

Vallásoktatás a gyülekezet területén fekvő 1.
számú helyi általános iskolában, továbbá a Kossuth utcai,
a Szalontai úti és a Vasút utcai óvodákban történik.
Hitoktatónk: Péntekné Bódi Ágota, aki katekéta-lelkipásztori
munkatárs diplomával rendelkezik. 2018 novemberétől
szülési szabadságon van, így ebben az időszakban KonczVágási Katalin beosztott lp. és Koncz Zsolt lp. végzik a
hitoktatást az óvodákban és az iskolában.
A konfirmációi oktatás jelenleg egy évben: 7.
osztályos korban történik. A Megtaláltuk a Messiást c.
könyv tematikája, és egy általunk készített rövid
összefoglaló alapján haladunk. 2018 őszén négy fiatal
kezdte meg a konfirmációi oktatást.
Ifjúsági bibliaórát szombat délutánonként tartunk,
melyet az elmúlt évek konfirmandusai rendszeresen
látogatnak. Istennek hála értük!

A 2019-es esztendő gyülekezeti igéje:
Mert csak én tudom, mi a tervem veletek
– így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek,
és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.
(Jeremiás 29,11)

Koncz-Vágási Katalin lp.
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Charles H. Spurgeon:
Mi a hit, és hová vezet?
A keresztyén hit lényegét és egyszerű természetét Pál
apostol így foglalja össze: „Higgy az Úr Jézusban, és
üdvözülsz” (Csel 16,31). Ez az Ige nagyon kedves volt
Charles Haddon Spurgeon szívének, és nagyon aggódott
amiatt, hogy ezt a csodálatos egyszerűséget gyakran
akaratlanul is elködösítik. A Mi a hit és hová vezet című
könyv összegyűjti Spurgeon ezzel kapcsolatos gondolatait,
világosan és tömören ismerteti a keresztyén hit
természetét és következményeit.
Nem mintha Spurgeon azzal kérkedett volna,
hogy ő az egyetlen, aki képes eljuttatni az üzenetet az
emberekhez. Sőt, inkább alázattal közelítette meg
feladatát, és imádkozott, hogy erőfeszítéseit Isten áldása
kísérje, aki a növekedést adja (1Kor 3,6). A bevezetőben
ezt mondja: „Azt hiszem, elmondhatom, hogy bár a hit a
legegyszerűbb dolog a világon, mégis nagyon nehéz róla
írni, mivel nagy jelentősége miatt lelkünk megremeg,
amikor beszélni próbálunk róla, és nem vagyunk képesek
olyan világosan leírni, ahogyan szeretnénk.”
A HIT
„Aki hisz Őbenne (Jézus Krisztusban), az nem jut ítéletre.”
(János 3,18)
Az Írás az üdvözülésről a legközérthetőbb nyelven beszél,
mégis talán nincs olyan igazság, amelyről több tévedés
hangzott volna el, mint a hittel kapcsolatban, ami által a
lelkek üdvözülnek. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy
Krisztus minden tanítása rejtélyes - nem önmagában,
hanem mert rejtve vannak az elveszettek előtt, akiknek a
szemét e világ istene megvakította. Az Írás olyan egyszerű,
hogy azt gondolhatnánk: „Mindenki olvashatja”; de az
ember látása olyan homályos és értelme olyan fogyatékos,
hogy az Írás legegyszerűbb igazságát is eltorzítja és
félreértelmezi. És valóban, testvéreim - még azok számára
is, akik személyesen és tapasztalatból tudják, hogy mi a hit
- nem mindig könnyű pontosan meghatározni, mi is az.
Gyakran azt hiszik, hogy fején találták a szeget, de aztán
siránkoznak, hogy kudarcot vallottak. Miközben
erőlködnek, hogy leírják a hit valamelyik oldalát, azt
veszik észre, hogy elfeledkeztek egy másik oldaláról, és
miközben megpróbálják megszabadítani a szegény bűnöst
valamelyik tévedésétől, gyakran még súlyosabb tévedés
felé vezetik. Azt hiszem, nyugodtan elmondhatom, hogy
bár a hit a legegyszerűbb dolog a világon, nagyon nehéz
írni róla, mert nagy jelentősége miatt lelkünk megremeg,
mihelyt megpróbálunk beszélni róla, ezért nem tudjuk
olyan világosan leírni, ahogyan szeretnénk.
Az a szándékom, hogy Isten segítségével
összerakjam a hitről vallott különféle gondolataimat,
amelyekről különböző időpontokban beszéltem, de
amelyeket eddig nem gyűjtöttem össze. Nincs kétségem
afelől, hogy ezeket a gondolatokat azért értették gyakran
félre, mert nem lettek megfelelő sorrendbe állítva. Az
alábbi dolgokról fogok beszélni:
1. A hit tárgya; avagy mire figyel a hit?
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2. A hit oka; avagy miért hisznek az emberek és honnan
származik ez a hit?
3. A bűnös hitének alapja; avagy milyen alapon merészel
hinni az Úr Jézus Krisztusban
4. A hitre való jogosultság; avagy miért merészelünk hinni
Krisztusban
5. A hit eredménye; avagy hogyan erősödik fel hitünk,
amikor Krisztushoz járulunk
6. Az Írás megnyugtató kijelentése a hívőkre vonatkozóan
7. Félreértés a hitet illetően, melynek okán a keresztények
gyakran elcsüggednek
8. Amit a hit magában foglal
9. Amit a hit kizár
A hit tárgya; avagy mire figyeljen a hit?
Isten Igéje azt mondja nekem, hogy higgyek. – Miben
higgyek? Figyelnem kell. – Mire figyeljek? Mi
reménységem, hitem és bizalmam tárgya? – A válasz
egyszerű. A hit tárgya egy bűnös számára Jézus Krisztus.
Hányan tévednek ezzel kapcsolatban, és gondolják azt,
hogy Istenben, az Atyában kell hinniük! Az Istenben való
hit a Jézusban való hit következménye. Azáltal hiszünk az
Atya örök szeretetében, hogy bízunk Fiának drága
vérében.
Sokan mondják: „Hinnék Krisztusban, ha
tudnám, hogy kiválasztott vagyok.” Ez azt jelenti, hogy
eljutottak az Atyához, de az Atyához senki sem juthat el,
csak Krisztuson keresztül. A kiválasztás az Atya dolga;
nem mehetünk hozzá közvetlenül, ezért nem tudhatjuk
meg, hogy ki vagyunk-e választva, hacsak előbb nem
hiszünk Krisztusban, a Megváltóban. Csak ezután, a
megváltás révén közeledhetünk az Atyához, és tudhatjuk
meg, hogy ki vagyunk-e választva.
Vajon van-e szemed a hitre? Ha igen, akkor
tekints Krisztusra, mint Istenre. Ha üdvözülni akarsz,
hinned kell, hogy Ő az Isten mindenek felett, akin örök
áldás van. Hajolj meg előtte, és fogadd el Őt, mint igaz
Istent, mert ha nem teszed, nincs részed őbenne.
Ha hiszel Krisztusban, higgy benne, mint
emberben. Hidd el testté válásának csodálatos történetét;
fogadd el az evangélisták tanúbizonyságát, akik kijelentik,
hogy a Végtelen a kisdedben testesült meg, hogy az
Örökkévalóság a halandóban rejtőzött; hogy ő, aki a
menny Királya volt, a szolgák szolgájává és az ember
Fiává lett. Hidd el és csodáld testté válásának titkát, mert
ha nem teszed, nem nyerhetsz üdvösséget általa.
Ha üdvözülni akarsz, nézd Krisztust tökéletes
igazságában. Lásd meg, hogy hiánytalanul megtartotta a
törvényt, hiba nélkül engedelmeskedett Atyjának,
makulátlanul feddhetetlen maradt. Mindezeket tehelyetted
tette meg. Te nem lennél képes megtartani a törvényt; Ő
megtartotta helyetted. Te nem lennél képes tökéletesen
engedelmeskedni Istennek; lám, Ő engedelmeskedett
helyetted is – ezáltal üdvözülsz.
De ügyelj arra, hogy hitedben először is úgy
tekints Krisztusra, mint haldoklóra és halottra. Tekints
Krisztusra, mint Isten Bárányára, aki néma volt megnyírói
előtt; tekints rá úgy, mint a bánat és szomorúság
emberére; menj vele a Gecsemáné kertjébe, és lásd, amint
vércseppeket izzad. Vedd észre, hogy hitednek semmi
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köze bármihez, ami önmagadban van; hited tárgya nem
valami benned lévő dolog, hanem valami, ami rajtad
kívüled van. Higgy őbenne, aki ama kereszten –
átszögezett kezekkel és lábakkal – életét adta a
bűnösökért. Ott van a te hited tárgya, amely elvezet a
megigazulásra; nem önmagadban, hanem Krisztusra és
egyedül Krisztusra kell tekintened.
Ezután hagyd, hogy hited úgy tekintsen
Krisztusra, mint aki feltámadt a halálból. Lásd Őt –
elszenvedte az átkot, most pedig elnyeri a megigazulást.
Meghal, hogy megfizesse az adósságot; feltámad, hogy
felszögezhesse a megfizetett adósság kézírását a keresztre.
Lásd, amint felemelkedik, és figyeld Őt ma közbenjárva az
Atya trónja előtt. Esedezik népéért, tekintéllyel
folyamodik mindazokért, akik általa jönnek az Atyához.
És Ő, mint Isten, mint ember, mint élő, mint haldokló,
mint feltámadó és odafönt uralkodó - Ő és csakis Ő a hit
tárgya a bűnök bocsánatáért.
Semmi másban nem kell bíznod; Ő legyen
bizalmad egyetlen támasza és pillére; és minden, amit
mellé állítasz, gonosz Antikrisztus lesz, az Úr Jézus
korlátlan hatalma elleni lázadás. De vigyázz, ha a te hited
megtart téged miközben mindeme dolgokban Krisztusra
tekintesz, úgy lásd Őt, mint helyettesítőt.
A helyettesítés eme tana oly fontos az egész
üdvterv szempontjából, hogy ezredszer is el kell
magyaráznom. Isten igazságos, ezért meg kell büntetnie a
bűnt; Isten irgalmas, ezért meg akar bocsátani azoknak,
akik hisznek Jézusban. Hogyan teheti ezt meg? Hogyan
lehet egyszerre igazságos, kiróván a büntetést, ugyanakkor
pedig irgalmas, megbocsátván a bűnösnek? Ezt Isten a
következőképpen teszi: Leveszi a bűnöket népéről, és
átruházza azokat Krisztusra, úgyhogy ők olyan ártatlanul
állnak előtte, mintha sohasem vétkeztek volna, Krisztusra
pedig úgy tekint, mintha Ő lenne egy személyben a világ
összes bűnöse. Isten mentesítette népét bűneitől, és
azokat valóságosan és ténylegesen - nem csupán átvitt
értelemben – áthelyezte Krisztusra. Ezután Isten eljött
tüzes kardjával, hogy találkozzon a bűnössel és
megbüntesse őt. Krisztussal találta szemben magát.
Krisztus maga nem volt bűnös, de népének bűnei mind
neki tulajdoníttattak. Az igazságszolgáltatás tehát
Krisztusra sújtott le, mintha Ő lett volna a bűnös megbüntette Krisztust népének bűneiért, kivonta belőle a
büntetés utolsó atomját is, kirótta rá a végső és
maradéktalan büntetést, egy csepp üledéket sem hagyva a
pohárban.
És ma, aki úgy tekint Krisztusra, mint saját
helyettesítőjére és belé helyezi bizalmát, megmenekül a
törvény átkától. Lélek, amikor látod Krisztust
engedelmeskedni a törvénynek, hited szerint ezt kell
mondanod: „Népe miatt engedelmeskedik.” Amikor látod
Őt meghalni, ezt kell mondanod: „Íme, elvette a
bűneimet.”. Amikor látod feltámadni a halálból, ezt kell
mondanod: „Összes kiválasztottjának fejeként és
képviselőjeként támad fel.”. És amikor látod ott ülni az
Atyaisten jobbján, úgy kell reá tekintened, mint ama ígéret
zálogára, hogy mindazok, akikért meghalt, bizonyosan ott
fognak ülni az Atya jobbján. Tanulj meg úgy tekinteni
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Krisztusra, mint aki Isten szemében maga a bűnös. „Nem
volt benne bűn.” Ő volt „az igaz ember”, de Ő
szenvedett az igaztalanokért. Ő volt az igaz ember, de Ő
állt a bűnösök helyébe; és mindazt, amit a bűnösöknek
kellett volna elszenvedniük, Krisztus szenvedte el, egyszer
s mindenkorra, és saját maga feláldozásával örökre
mentesítette őket bűneiktől.
Ez hát a hit tárgya. Könyörögve kérlek, hogy
ebben a dologban ne kövess el hibát, mert itt a hiba
veszélyes, sőt végzetes lehet. Hited szerint tekints úgy
Krisztusra – életében, halálában, szenvedésében és
feltámadásában – mint helyettesítőre mindazokért, akikért
Atyja odaadta őt – mint helyettesítő áldozatra mindazok
bűneiért, akik őszintén bíznak benne. Krisztus tehát a
megigazulásra vezető hit tárgya.
Megjegyzem, hogy ezt olvasván egyesek azt
mondják majd: „Ó, hinnék én és üdvözülnék is, ha…” –
Ha micsoda? Ha Krisztus meghalt volna? „Ó nem, uram,
Krisztus felől nincsenek kétségeim.” Gondoltam! Akkor
mi felől vannak kétségeid? „Nos, hinnék én, ha ezt
érezném, vagy azt tettem volna.” Vagy úgy! Én azt
mondom neked, hogy ha ezt vagy azt éreznéd vagy tetted
volna, nem tudnál hinni Jézusban, mert akkor
önmagadban hinnél, és nem benne. Ez a lényeg. Ha ilyen
vagy olyan lennél, akkor persze lenne bizalmad. Bizalmad
miben? Nos, saját érzéseidben és tetteidben, ez pedig
szöges ellentéte a Krisztusban való bizalomnak.
A hit nem azt jelenti, hogy a bennem levő jóból
következtetek az üdvözülésemre, hanem annak ellenére,
és bár Isten szemében bűnös vagyok, és megérdemlem a
haragját, mégis hiszem, hogy Fiának, Jézus Krisztusnak a
vére megtisztított engem minden bűnömtől; és bár
lelkiismeretem elítél engem, hitem erősebb a
lelkiismeretemnél, és hiszem, hogy Ő „üdvözíteni tudja
örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez”. Könnyű
szentként járulni Krisztushoz; könnyű hinni, hogy
meggyógyít az orvos, ha úgy érezzük, hogy már javulunk;
de bízni az orvosban akkor, amikor úgy érezzük, hogy a
halálos ítélet a testünkben van, nem csüggedni akkor sem,
amikor a betegség a csontunkig hatol, és amikor a fekély
gyűjti már halálos mérgét, még akkor is hinni az
orvostudomány hatékonyságában – ez a hit.
Tehát amikor a bűn hatalmába kerít, amikor úgy
érzed, hogy a törvény elítél, és ennek ellenére bűnösként
is hinni tudsz Krisztusban, ez a legbátrabb mutatvány a
világon; és a hit, amely ledöntötte Jerikó falait, a hit, amely
feltámasztotta a halottakat, a hit, amely bezárta az
oroszlánok száját, nem volt nagyobb, mint a szegény
bűnös hite, amikor minden bűne ellenére hinni mer Jézus
Krisztus vérében és igazságában. Tedd ezt, lélek, és akkor
üdvözülsz, akárki is vagy. A hit tárgya tehát Krisztus, a
bűnösök helyettesítője. Krisztus művét kell úgy
tekintened, mint reménységed alapját.
Folytatása következik...

Péntek Istán kedves olvasmányélményét osztja
meg az Olvasóval, bízva abban, hogy sokakat
fog úgy megérinteni ez a mű, mint őt magát.

2019. március

Belvárosi Harangszó

Templomba hív a harang!
„Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó
figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és
könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt
akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva
ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú
dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást
magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a
másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus
Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette
zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát,
szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt;
megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a
kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és
azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy
Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld
alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya
Isten dicsőségére.” (Filippi 2,1−11)
Kedves Testvéreim!
Tovább tanulni. Általában a fiatalokra gondolunk ekkor,
akik életük egy-egy időszakában döntés előtt állnak, merre
tovább. Hol és mit tanuljanak, mi az, ami igazán érdekli
őket, és amivel el is tudnak valamit érni az életükben?
Különböző szempontból tekintenek előre, de a lényeg az,
hogy valahová bekerüljenek, de vannak olyanok is, akik
nem akarják folytatni, ők nem tanulnak tovább. Nemcsak
az élet egy-egy szakaszában kell tanulnunk tovább, és
nemcsak a szakmánkban kell minél előrébb jutnunk, és
krediteket, pontokat szereznünk. Nemcsak előírások miatt
kell ezt megtennünk, hanem az élet egészében is
tanulnunk kell. Minden nap előrébb kell jutnunk az élet
dolgaiban.
Arra hívunk ma titeket, hogy tanuljunk együtt
ezen a mai alkalmon Isten igéje nyomán. Tanuljunk
tovább a szeretetről, és arról, hogyan is kell ezt a
gyakorlatba átültetni. Először talán azt mondhatjátok: de
hát már annyit hallottam a szeretetről, és annyiféle módon
lehet gyakorolni. Most megint erről kell hallanom. Azért
kell újra és újra beszélnünk a szeretetről, mert
tulajdonképpen ez az alapja minden egészséges, és jó
kapcsolatnak. Nem a formálisakra, a hivatalosra, az
általános kapcsolatokra gondolunk, hanem a társas
kapcsolatokra, úgymint házasság, barátok, rokonok,
családon belüliek, és még a gyülekezet is.
Gary Chapman amerikai író, párkapcsolati
szakértő, házassági tanácsadó 1992-ben megalkotott egy
elméletet, melynek az öt szeretetnyelv címet adta. Chapman a
személyes szeretetnyelvünket az idegen nyelvhez hasonlítja. Ha két
eltérő anyanyelvvel rendelkező ember találkozik, csak
nehezen vagy egyáltalán nem jön létre a kommunikáció
közöttük. Ha egyikük megtanulja a másik nyelvét, akkor
lehetővé válik a társalgás, de nehéz helyzetekben az idegen
nyelv nem pótolhatja az anyanyelvet. Vagyis az optimális
kommunikáció csak akkor jön létre, ha mindkét fél
megtanulja a másik anyanyelvét, azaz szeretetnyelvét.
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Az öt szeretetnyelv: Elismerő szavak, Minőségi idő,
Ajándékozás, Szívességek, Testi érintés. Ezek közül
mindannyiunknak van egy elsődleges szeretetnyelve,
amely mélyebben hat ránk az összes többinél. Hasonlóan,
ha nem beszéljük a másik ember elsődleges
szeretetnyelvét, akkor ő valószínűleg nem érez kellő
szeretetet, még akkor sem, ha a többi nyelvet jól is
„beszéljük”.
Az elismerő szavak esetében az egyik fél úgy érzi,
hogy a társától érkező, magától értetődő dicséret
mindennél többet jelent számára. A szavak tehát ebben az
esetben többet érnek a cselekedeteknél.
Akinek a minőségi idő a legfőbb szeretetnyelve, az a
rá irányuló figyelem hatására érzi leginkább azt, hogy őt
igazán szeretik. Ez lehet egy beszélgetés, egy közös
vacsora, vagy egy közösen eltöltött hosszú hétvége is. A
kulcskifejezés az osztatlan figyelem, hiszen tévézés,
olvasás, közben nem lehet kapcsolatot építeni.
Az ajándékozás annak szimbóluma, hogy
gondolunk a másikra. A szeretet látható jele. Nem szabad
összekeverni azonban ezt a szeretetnyelvet az
anyagiassággal, hiszen itt jelképes, apró ajándékokról,
meglepetésekről van szó, az érték nem számít. Annak, aki
ezt a szeretetnyelvet beszéli, már az is a megbecsülés jele,
ha valaki időt szakít arra, hogy megtalálja számára a
megfelelő ajándékot, vagy meglepje őt.
Aki a szívesség szeretetnyelvet beszéli, bármely
cselekedet, amely megkönnyíti az életét, rengeteget jelent.
A másik fél által elvégzett feladatok (bevásárlás, főzés,
mosás, takarítás stb.) kicsiny szolgálatként foghatók fel,
amelyek azonban tervezést, időt és fáradságot igényelnek.
Jézus egy másik egyszerű, de hatásos példáját mutatta a
szolgálatnak: megmosta tanítványai lábát.
Az érintés, pl. az átölelés, hátba veregetés,
kézfogás, a kar, váll vagy az arc figyelmes megérintése a
szeretet vagy törődés kifejezése lehet. Azon személy
számára, aki ezt a szeretetnyelvet beszéli, a fizikai jelenlét
és az elérhetőség a legfontosabb. Egy-egy kedves
mozdulat többet mond száz szónál. A tapasztalatok
alapján egyébként sokkal egészségesebbek azok a
gyerekek lelkileg, akiket kiskorukban sokat ölelgetnek,
babusgatnak, hiszen mindannyiunknak szüksége van
gyengédségre.
Íme tehát egy elmélet, amely konkrétan
megmondja, hogyan szeressünk, hogyan figyeljünk a
másik szeretetnyelvére, hiszen nem vagyunk egyformák.
Másképp gondolkodunk, másképp érzünk, másképp
reagálunk egy adott dolgokra, így másképp is szeretünk.
Pál apostol azt mondja, hogy ugyanaz a szeretet
legyen bennünk, egyet akarva és ugyanarra törekedjünk.
Hogyan lehet ezt az ellentmondást leküzdeni? Most akkor
a szeretetnyelv legyen, amit tanulunk, vagy hallgassunk Pál
apostolra, aki azt mondja, hogy ugyanaz a szeretet legyen
bennünk.
Azt kell megértenünk, hogy az öt szeretetnyelv
nem arról beszél, hogy ötféle szeretet lenne. A
szeretetnyelv, a szeretet megnyilvánulásairól beszél, amely
mindenkiben másképp jelenik meg. A szeretet tehát
ugyanaz, de másképpen élünk vele, attól függően, hogy
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milyen a személyiségünk, mégis ugyanarról a szeretetről
van szó.
Pál apostol a szeret egyik legfontosabb
tulajdonságát hangsúlyozza: az önzés elhagyását. Aki igazán
szeret, az figyel a másikra, törődik a másikkal, annak
érzéseivel,
igyekszik
belehelyezkedni
a
másik
élethelyzetébe. Ezt hívják empátiának. Ezzel a szeretettel
felvértezve élhet csak együtt egy-egy házaspár, így lehet jó
a családi kapcsolat, így működhet egy barátság, és csak így
egészséges egy gyülekezet közösségének is az élete.
Ám érezzük, hogy ezt a szeretetnyelvet
gyakorolni, egyáltalán ennyire igazán szeretni, nagyon
nehéz. Sok esetben keményen meg kell feszítenünk
magunkat, hogy tudjunk szeretni. Főleg akkor nehéz ezt a
szeretetet gyakorolni, amikor a másik fél nem partner,
amikor inkább bántást, vagy gúnyt kapunk cserébe.
Szeretni nehéz és küzdelmes. Ám van segítségünk, aki
egyben minta is arra nézve, hogyan kell a szeretetet
gyakorolni.
Jézus Krisztus, akiről épp azért írt himnuszt Pál,
hogy példaként állítsa a filippi gyülekezet elé. Ő az, aki
úgy jött közénk, bennünket igazán szeretőként, ahogyan
kevesen tudnak az életünkben ott lenni. Ő jött, hogy
megértse a mi szeretetnyelvünket, hogy beszéljen Istenről,
az ő szeretetéről, és meghaljon azért, hogy mi élhessünk.
Önfeláldozó szeretet az övé, mert otthagyta a mennyei
dicsőséget, - a böjtben csodálatos kép -, ahogy Pál kifejezi:
megüresítette önmagát. Otthagyta istenségét, azért, hogy
emberré váljon, hogy magára vegye a mi terheinket.
Jézus mindenkinek ismerte a szeretetnyelvét. Ha
kellett elismerő szavakat mondott, még olyanoknak is,
akik nem érdemelték meg a kortársaik szerint. Volt ideje
másokra, elég, ha csak a vérfolyásos asszonyra gondolunk,
akit akkor gyógyított meg, amikor útban volt egy haldokló
kislányhoz. Megajándékozta az embereket: kit
gyógyulással, kit kenyérrel, kit borral, kit egy-egy jó szóval.
Szívességeket tett, akkor is, amikor fáradt volt. Ha az
emberek tömege jött is, volt rá ereje, hogy velük
foglalkozzon.
Testi
érintéseket
tett,
amikor
meggyógyította a vakot, vagy a süketet, és bár nem ír róla
a Szentírás, de biztos megölelte azokat, akik nagyon közel
álltak hozzá. Értett tehát a szeretet nyelvén, mert Isten
volt Ő teljesen, és azzal a szeretettel érkezett, amellyel
csak Isten rendelkezik.
Nehéz azokat szeretni, akik minket nem
szeretnek, akik úgy érezzük, egyetlen szeretetnyelven sem
beszélnek, akiktől inkább elmenekülnénk, vagy nem
törődnénk velük. Isten az ellene forduló embert is szereti.
Azt is, aki nem akarja őt megismerni, aki nem akar vele
kapcsolatba lépni, mert Jézus a kereszten mindenkiért
meghalt. Engedelmesen végigjárta a földön a
szeretetlenség, a gyűlölet és a harag útját is. Engedelmes,
alázatos volt mindhalálig. Elmondhatatlanul szeretett
minket.
Ez a szeretet legyen a példánk, és ezt a szeretetet
kérjük e böjti időszakban is, hogy előrébb haladjunk a
szeretetben. Tudjuk megüresíteni magunkat, hogy az Isten
szeretete belénk áramolhasson. Annyi felesleges bántást,
haragot, indulatot cipelünk magunkkal. Engedjük el

8. oldal

azokat, hogy megkönnyebbülve, ráhangolódhassunk a
szeretet nyelvére. Van még mit tanulnunk. Nemcsak a jó
pap, hanem a jó keresztyén is holtig tanul. Tanuljunk
tovább, mindig, mégis, és annak ellenére is szeretni. Hogy
minden nyelv, minden szeretetnyelv is vallja: Jézus Krisztus
Úr, az Atya Isten dicsőségére.
„Kinyílt egy liliom
Tavaszi tájakon,
Öntözte fakadó
Folyókkal Libanon.
Hűvös szellők alatt
Kifejlett szabadon.
Eja, eja, eja!
Nyáj a legelőn
Falatozzon szökdelőn,
És kövesse mindenütt
Bárányt a liliom között.
A Bárányt, ki pásztornak állt,
Testét felöltvén mint subát,
Titkos kereszten áldozott,
Tárttorkú démont szétzuzott,
S a bűnösöknek írt hozott.
Ágyasházába tért
Az érkező Jegyes,
Aki a kerubok
Röpte fölött repes,
S mindent előre lát,
Amit titok fedez.
Eja, eja, eja!
Nyáj a legelőn
Falatozzon szökdelőn,
És kövesse mindenütt
Bárányt a liliom között.
A Bárányt, ki pásztornak állt,
Testét felöltvén mint subát,
Titkos kereszten áldozott,
Tárttorkú démont szétzuzott,
S a bűnösöknek írt hozott.
A nemes borostyán
Immár felragyogott,
A kristály tengere
Sionból távozott.
A förtelmes kigyó
Már eltiportatott.
Eja, eja, eja!
Nyáj a legelőn
Falatozzon szökdelőn,
És kövesse mindenütt
Bárányt a liliom között.
A Bárányt, ki pásztornak állt,
Testét felöltvén mint subát,
Titkos kereszten áldozott,
Tárttorkú démont szétzuzott,
S a bűnösöknek írt hozott.”
(Himnusz Krisztus születéséről, fordította: Sík Sándor)
Ámen.
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Házasság hete
A Sarkad-Belvárosi Református Gyülekezet évek óta
csatlakozik ahhoz a kezdeményezéshez, mely Valentinnap környékén minden évben egy hétig a házasság és a
család fontosságára hívja fel a figyelmet. Hazánkban az
országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a
keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű
összefogásával. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által
koordinált központi programok fővédnöke 2013 óta
Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása
az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel
nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik
rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi
és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás
bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen
módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget
jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.”
A Házasság hete rendezvény-sorozatnak minden
évben vannak „arcai”, akik kiállnak ország-világ elé és
bátran, őszintén bemutatják kapcsolatukat. Beszélnek a
házasságukban megélt örömökről, próbatétetekről és
azokról a nehézségekről, melyeken ők is átestek,
melyekkel megküzdöttek, megosztva a maguk példáját és
stratégiáját. 2019-ben Gorove Krisztina pedagógus és dr.
Gorove László mentőorvos vállalta ezt a megtisztelő, ám
nem könnyű feladatot. 38 éve házasok, 5 gyermekük és 12
unokájuk született. Szerintük a házasság egy olyan
intézmény, ahol a másik szeret, elfogad, ahol tudhatjuk,
hogy otthon vagyunk, ahol biztonságban vagyunk. Bármi
is történjen, van hová hazamenni. És erre bizony
mindenki vágyakozik a szíve mélyén. Házas életük
mottója így hangzik: „Randevú egy életen át”. Nekik sem volt
könnyű ezt megtalálni, hiszen a közös életük kezdetét
nekik is a rohanás dominanciája jellemezte: gyermekek
születése,
munka,
egzisztenciális
biztonság
megteremtése... 10 év elteltével már jelentősen érezték,
hogy valami nincs rendben, valamin változtatni kell. A
problémát nem csak felismerték, hanem ketten, együtt
törekedtek a megoldás megtalálására, a gyógyulásra. Így
„születetett” meg az elhatározás, hogy tudatosan úgy
alakítják a mindennapjaikat, hogy hetente egy estét, illetve
havonta egy napot kettesben töltsenek, vagyis „randevú
egy életen át”. Ez nem egy recept, de arra irányítja a
házaspárok figyelmét, hogy merjenek úgy törődni saját
kapcsolatukkal, azzal a figyelmességgel és odaadással, mint
mikor még „csak” együtt jártak. Minden párnak meg kell
találnia azt az utat, ami a boldogságukhoz, fejlődésükhöz
szükséges. Ehhez lehet jó eszköz egy-egy ilyen szervezett
program.
Gyülekezetünk ehhez a mottóhoz kapcsolódva
alakította ki az idei év programját. 2019. február 9-én,
Csókai András idegsebész látogatott el közénk, aki
feleségével néhány éve szintén képviselte a Házasság hete
program-sorozatot. Hit és tapasztalat című előadásában
megrendítő
őszinteséggel
beszélt
önmagáról,
házasságáról, annak felbomlásáról és arról, hogy „tékozló
fiúként” hogyan talált mégis vissza feleségéhez. Ehhez
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nem csak ő kellett, hogy feladja egyrészt munkamániás,
másrészt tivornyázó életvitelét (alkohol, nagy társaság,
szeretők, abortuszra való rábeszélés), hanem kellett a
felesége, aki megbocsátott „hetvenhétszer hétszer is”, és
aki képes volt mindenek ellenére szeretni őt. Gyülekezeti
termünkben olyan figyelem szegeződött az előadóra,
melyen az őszinteség ívódott át, hiszen e problémák
valamelyikével ki ne találkozott volna már a saját
életében? Önmagunkba tekinthettünk, emlékeztünk vagy
épp a sűrűjében lévén figyelhettünk arra, hogyan tudott
kimászni a gödörből, hogyan volt képes nem csak talpra
állni, hanem még a legnagyobb tragédia után is sikeresebb
orvos és boldogabb családapa és férj lenni.
A legnagyobb tragédiát kellett ugyanis átélnie,
hiszen „banálisnak” nevezhető módon veszítette el kisfiát,
épp a 10. születésnapján. Olyan körülmények között,
melyek nem történhettek volna meg, mégis megtörtének.
Nincs hibás, nincs felelős, ennek így kellett lennie. Sok
időnek, de nem akármilyen időnek, hanem mély
imádságos időnek, és Istentől jövő tapasztalatoknak
kellett megtörténniük, hogy erről így tudjon beszélni.
Római katolikus hite rendkívül erős és bensőséges az
Úrral, s abban a boldog reménységben él ezen a földön,
hogy drága gyermeke Jézus karjaiba hullott azon a
délután. Jó helyen van, az Úrnál van, az Ő országában, és
amikor elérkezik az ideje, újra megölelheti majd
gyermekét.
Isten szól hozzánk ma is nem csak a Biblia
történetein keresztül, hanem szól a lelkiismeretünk
hangján, melyet Krisztus homályos hangjaként
aposztrofált az előadó, illetve megajándékozhatja az öveit
misztikus tapasztalatokkal is. Nem kell megijednünk ettől,
de nem is lehet kikényszeríteni, vagy „hajtani” az
elérésükért. Szívünkre helyezte, hogy ezek mindig
váratlanul jönnek, rendkívüliek és komoly jelentőséggel
bírnak, és ami a legfontosabb, hogy illeszkedjenek az
evangélium mondanivalójához. Ha ezek közül bármelyik
hiányzik, az nem Istentől való. Fia elvesztésének
tragédiája e hétköznapi misztikus tapasztalatok és a mély
imádság által Krisztusban drámává szelídült. Ezzel együtt
lehet élni: hittel és reménységgel előre tekinteni a Menny
felé, a találkozás felé.
Hivatásában is egyedülálló csodákat ért el az
utóbbi években. Nem titkolja, hogy számos új műtéti
technikát fedezett fel imádság által. Az Istennel való
elmélyülés teszi őt kreatív és sikeres orvossá. Ám a
mindennapos gyakorlást nem lehet megspórolni, épp úgy,
ahogyan a sportolónak is minden nap edzeni kell. Az agyi
mikro sebészet egy emberes és két kezes munka, itt nincs
asszisztencia. Gyakorolni pedig nem az élőkön kell,
hanem a boncteremben. Ő minden napját ott kezdi, de ez
kikopott az európai orvosi gyakorlatból. Miért? Félünk a
haláltól és nem hiszünk a feltámadásban. A tudományt
újra evangelizálni kell, hogy másként tekintsünk az
elmúlásra. Mi az egyik parton állunk, ők pedig már a túlsó
oldalon.
2016 végén indította el orvosi misszióját
Nigériában. Az ottani egészségügy nem ingyenes, mint
nálunk, mindenért fizetni kell, és a felszereltség színvonala
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igen alacsony, csakúgy, mint a megfelelő szakorvosok
száma. Célja, hogy folyamatos idegsebészeti jelenlét
legyen abban a kórházban, ahol ez a misszió elindult. Ez
egy egyházi fenntartásban működő kórház, ahol nem kell
fizetni az ellátásért. Legfontosabb feledatuk a gyermekek
gyógyítása, mely egyszerre a legnehezebb és a legszebb
orvosi feladat.
2017-ben indult a bangladesi idegsebészeti
misszió. Ezt jobban ismerhetjük a hazánkba érkezett
sziámi ikerpár esete kapcsán. Orvostársaival olyanra
vállalkoztak, mint eddig senki: új technikákat kell
kifejleszteniük, begyakorolniuk, hogy elválaszthassák a
gyermekeket. Mindhárman Istenben hívő orvosok, akik az
imádságos háttérből merítenek erőt e kihívás
teljesítéséhez. Imádkozzunk értük!
Minden házasságban nagyon fontos a humor
megélése, mely megmutatja, hogy milyenek vagyunk
valójában, olykor felnagyítva, olykor kissé eltorzítva.
Benedek Zalán: Ádám és Éva című előadása épp ezt hozta el
a számunkra 2019. február 16-án. Zalánt már ismerhettük
tavalyról, de akkor a komoly oldalát mutatta meg, míg
most a humoré, és a felszabadult nevetésé volt a főszerep.
A „nevetés: zsigeri kocogás” (Bagdy E.), mely oldja a belső
feszültséget, pozitívan stimulálja az immunrendszerünket,
sőt még fájdalomcsillapító hatással is rendelkezik. Ezek
mára tudományos mérésekkel igazolt tények, melyeket
akár receptre is fel lehetne írni: Tessék mosolyogni!
Tessék nevetni! Ebből nem volt hiány ebben az
egyszemélyes darabban, mert nőkként és férfiakként is
önmagunkra ismerhettünk, de természetesen sohasem
önmagunkon nevettünk, hanem azon a bizonyos
másikon.
Valamennyi alkalmunkon a „Randevú egy életen”
gondolatkörét jártuk körül, megismerhettük az idei év
arcait is, sőt még egy megható filmet, Szelíd szerelem
címmel is megtekinthettünk a szerdai filmklub alkalmával.
A záróalkalom hagyományosan az a vasárnapi
Istentisztelet, melyen a házaspárok együtt részesedhetnek
Isten áldásában. Ebben az esztendőben 8 pár jelezte, hogy
részt kívánnak venni ezen a meghitt alkalmon. A
lelkészházaspár páros prédikációja és a személyes
megszólítás után fogadhatták Isten áldását azok a párok,
akik 60, 46, 42, 37, 13, 11 vagy épp 7 esztendeje kötötték
össze az életüket.
„Áldd meg Uram e házaspárokat,
akik a házasság szent szerelmes szövetségében élnek.
Áldd meg áldozatvállalásaikat,
álld meg testüket, lelküket, szándékaikat,
hogy egymáshoz feltétel nélkül ragaszkodjanak.
Tedd erőssé a kezüket, amellyel egymás kezét fogják,
tedd gyöngéddé a szívüket, amelyben egymást hordozzák,
tedd egyenessé a gondolataikat és tetteiket,
amellyel egymást gyarapítják.
Tedd házaséletüket példává a felnövekvő nemzedékek számára.
Vezesd őket, Uram, hogy mindig az általad kijelölt úton járjanak.
Bátorítsd őket, hogy hozzád és egymáshoz
mindhalálig hűségesek maradjanak,
s majdan elnyerhessék tőled az élet koronáját. Ámen.”
Koncz-Vágási Katalin lp.
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Ady Endre nagy szerelmei
Éppen 100 éve született az egyik legnagyobb
költőnk, Ady Endre. Ebből az alkalomból a
nőszövetségi gyűlésünkön nem csak felidéztük a
költő életrajzát, hanem kissé bepillanthattunk
szerelmi életébe is.
Ady Endre (1877. november 22. – 1919.
január 27.) Érmindszenten, elszegényedett nemesi
családban született. Édesapja diósadi Ady Lőrinc
(1851–1929), kisparaszti gazdálkodó, édesanyja
tiszaeszlári Pásztor Mária (1858–1937), református
lelkipásztorok leszármazottja volt. Egy nővére (Ilona,
aki még egyéves kora előtt meghalt) és egy öccse
volt, Ady Lajos (1881–1940). Ady mindkét kezén
hatujjúsággal született (csont nélküli, csökevényes
bőrnövedékek), melyeket születése után – a tövüknél
cérnahurokkal elkötve, elsorvasztva – a bába
eltávolított. Ezt a költő a kiválasztottság
táltosjeleként értékelte.
Tanulmányait az érmindszenti református
elemi iskolában kezdte 1883-ban, ahol Katona Károly
tanította írásra, olvasásra, számolásra, bibliai
történetekre és zsoltáros énekekre. Az elemi
befejeztével, 1888-ban a nagykárolyi piarista
gimnáziumba került. Ebben az iskolában voltak saját
bevallása szerint a legszörnyűbb diákévei, de ezekből
az évekből származik barátsága Jászi Oszkárral, akivel
együtt jártak hittanra.
1892-től a zilahi református kollégium diákja
volt, ahol 1896 júniusában jelesen érettségizett. Az
„ősi schóla” a szigorú szerzetesi iskolából kikerülve a
szabadságot jelentette számára. Nyilvánosan
cigarettázott, és itt váltak rendszeressé a szombat esti
kocsmázások is, ugyanakkor itt érték első – iskolai –
irodalmi és szerelmi sikerei is.
Gimnazistaként ismerte meg F. Erzsikét,
akihez korai szerelmes verseit írta. A lány a
költeményekben Zsóka néven jelenik meg, és végül
szívszaggató sorokkal engedte útjára a Zsóka búcsúzója
című versben: „Akihez szólott a legelső nóta: Zsóka
menyasszony, férjhez megy a Zsóka. …bevégzett regény, be
nem végzett álom: Zsóka volt az én első ideálom.”
Édesapja a lecsúszott család újbóli
felemelkedésének lehetőségét, a leendő szolgabírót
látta fiában, ezért beíratták a debreceni
jogakadémiára. A várost nem sikerült megszeretnie:
szülei beleegyezését megszerezve a második évre már
a pesti jogi karra iratkozott be, majd Temesvárra
ment, ahol délelőtt a királyi táblánál írnokoskodott,
délután magánórákat adott. Temesvárról nagyon
betegen vitte haza édesanyja 1897 karácsonyán,
ahonnan felgyógyulva visszautazott Budapestre. A
többször
is
megküldött
tandíj
azonban
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korhelykedésre úszott el. Nem mert szülei szeme elé
kerülni, ezért Zilahra utazott, ahol ügyvédbojtár lett.
Ősszel az egyetem folytatásának szándékával ismét
Debrecenbe ment, azonban az előadásokat hanyagul
látogatta, sokkal jobban érdekelték a lapok
(Debreceni Főiskolai Lapok, Debreceni Hírlap). A
soron következő félévre már be sem iratkozott, ezzel
vége szakadt jogi tanulmányainak. Ugyanebben az
évben megjelent első verseskötete, Versek címmel.
1899 végén Nagyváradra ment, ahol gazdag
kulturális élet folyt ekkor. 1900. január elején a
Szabadságnak (Nagyvárad legtekintélyesebb és
anyagilag legerősebb lapja) lett a munkatársa, majd a
versenytárs Nagyváradi Napló kötelékébe lépett. Itt
vált kiváló politikai újságíróvá.
Ady Nagyváradon bohém éjszakai életet élt.
Életének végleges fordulópontját a Mihályi Rozália
csókja című novellájában taglalta. A címszereplő neve
magában rejtette a hölgy valódi nevét: Rienzi
Máriát, aki akkoriban a legünnepeltebb művésznő
volt a kuplék világában. A nagyszájú, nagyhangú,
kissé erőszakos hölgy hamar meghódította a nála
mintegy tíz évvel fiatalabb, huszonéves költőt.
Mellette a költő dolgozni sem tudott, annyira
lekötötte a nagyszabású társasági élet, a mulatozás.
Ady barátai, kollégái egyszer még meg is szöktették a
költőt a nő elől, és elrejtették őt egy másik városban.
Az agyafúrt művésznő azonban pár nap alatt a
nyomára bukkant egy magándetektív segítségével. Ha
Ady tudta volna, mennyire a vesztébe rohant, talán ő
maga menekült volna Rienzi Mária elől, hiszen
„mérgezett csókot” kapott tőle. Az énekesnő ugyanis
vérbajjal fertőzte meg, amelyből egy életen át nem
tudott kigyógyulni. A kapcsolatnak végül a távolság
vetett véget, Rienzi Pestre szerződött, és a nagy
szerelem végleg kihűlt, de ekkor már késő volt.
Életében az áttörést 1903 augusztusa hozta
el: ekkor ismerkedett meg Diósyné Brüll Adéllal,
egy Nagyváradról elszármazott gazdag férjes
asszonnyal, aki ekkor Párizsban élt és látogatóba jött
haza. Léda lett a 26 éves költő múzsája („A könnyek
asszonya” című költeményt már ő ihlette). Ő volt az
első igazi szerelem, és 9 évig tartó komoly
kapcsolattá vált. Komoly volt, legalábbis Ady
részéről. Ám Léda nem bizonyult hűséges típusnak.
Nemcsak férje, hanem Ady mellett is voltak az
életében más férfiak. Léda férje tudott a
viszonyukról, de ahelyett, hogy tombolt volna
dühében, eleinte inkább sajnálta Adyt, és sorstársát
látta benne, akit felesége szintén megszédített. Ady
szintén rájött arra, hogy Adélt nem egyszerű elviselni,
amikor az első időszak letelt, és a hév lecsitult.
Szerelmük nagyon viharos volt, hol imádták, hol
gyűlölték egymást. A kapcsolatnak akkor lett vége,
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amikor 1912-ben Léda halott leánygyermeket (hat
újjal) szült, vélhetően a költőtől. Ekkor Ady az
„Elbocsátó szép üzenet” című versével végleg búcsút
vett tőle: „Hát elbocsátlak még egyszer, utólszor, ha hitted,
hogy még mindig tartalak, s hitted, hogy kell még
elbocsáttatás.”
Hétszer járt Párizsban 1904 és 1911 között.
Első, egy évig tartó párizsi útja után az ellenzéki
Budapesti Naplónál helyezkedett el, ahol 500 cikk és
egy sor költemény jelent meg a tollából. Második
párizsi tartózkodása és a kapcsolódó földközi-tengeri
utazás időszaka költészetének termékeny korszaka.
1906-ban megjelent harmadik verskötete Új versek
címmel – ez a könyv mérföldkő a magyar
irodalomban, a modern magyar költészet születését
jelzi –, de negyedik kötete, a Vér és arany hozta meg
az igazi sikert és a kritikusok elismerését.
1908-ban a Nyugat című új irodalmi lap első
számában megjelentek Ady versei és esszéi, ennek a
lapnak lett élete végéig munkatársa, 1912-től pedig az
egyik szerkesztője is. 1908-ban Nagyváradon A
Holnap nevű irodalmi csoport egyik alapítója. A
Nyugat
kétségtelenül
a
magyar
irodalom
legfontosabb folyóirata, melynek Ady nemcsak
szerkesztője, hanem szimbóluma is volt.
A Lédával való szakítása után többnyire csak
alkalmi kapcsolatai voltak. 1913. november 21-én a
hűvösvölgyi Park Panzióban Balázs Béla mutatta be
neki Dénes Zsófiát, a Párizsban élő fiatal
újságírónőt, akivel gyorsan megkedvelték egymást, és
akit a költő saját neve után Andreának nevezett el. A
gyorsan kibontakozó szerelem annyira komoly volt
mindkettőjük részéről, hogy rövid időn belül már az
esküvőt tervezték. Zsuka, ahogyan verseiben hívta
őt, anyja tiltására azonban elállt ettől, mivel a leendő
anyós hallani sem akart a házasságról. Ady nehezen
viselte a válást, „Élet helyett órák” című versében így ír
erről: „Nem jött el hozzám soha az én mátkám, nem jött el
hozzám soha, aki kellett.”
1916. április 29-én anyja egyetértésével
Budapesten hozzáment a török szultán egyik
miniszterének fiához Kozma Koz bejhez, aki orvos
volt és Svájcban, Németországban majd Ausztriában
éltek. 1918-ban Szabó Ervin által bekapcsolódott a
forradalmi propagandamunkába. 1919-ben a
Magyarországi Tanácsköztársaság bukása után
Bécsbe emigrált, ahol a Bécsi Magyar Újság című
politikai napilap munkatársa lett. Férje halála után
1925-ben hazatért.
1928. december 24-én, Budapesten ismét
férjhez ment, Nagy Andor újságíróhoz. Az Esti Kurír
és a Reggel című lapokban publikálta egyéni riportjait,
továbbá az Ünnep című irodalmi lap szerkesztője lett.
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1937-től írásaiból élt, amelynek élményanyaga
Adyhoz fűződő kapcsolata volt.
Nyolcvanéves korában harmadjára is férjhez
ment a nála harminc évvel fiatalabb Szalatnyay József
festőművészhez, akivel még több mint két évtizedig
élt boldogan, 1987. január 23-án halt meg 102 éves
korában Budapesten.
1914-ben találkozott az akkor 20 éves
Boncza Bertával, akivel 1911 óta levelezett. Berta
első levelét egy svájci intézetből írta Adynak. Berta
kamaszkora óta arról álmodozott, hogy rátalál a
szerelem egy izgalmas férfi mellett, és híres
költőfeleség lehet. Szerelmes levelekkel bombázta a
költőt, aki idővel fogékonnyá vált a szenvedélyes ifjú
hölgy közeledésére. Csinszkát, ahogyan Ady későbbi
verseiben nevezte őt, nem érdekelte még az sem,
hogy Adytól nemcsak szerelmet, hanem betegséget is
kaphat, és az addig megszokott, burokban élt élete
veszélyekkel teli lesz.
Ady éjszakázós, italozós életmódját kénytelen
volt valamelyest feladni, ha továbbra is élni akart,
mert már nagyon beteg volt. Úgy döntött, hogy
megházasodik, mert – gondolta – egy feleség mellett
mégis csak könnyebben lassít az ember. Elment tehát
háztűznézőbe a Boncza családhoz, de mivel épp egy
„nehéz éjszakán” volt túl, nem aratott nagy sikert a
leendő apósnál. Berta sem ilyennek képzelte őt, de
még a szülői tiltás ellenére sem engedte el álmát,
hogy ő legyen az ország egyik leghíresebb költőjének
felesége. Ady nem is kérte Boncza Miklós
beleegyezését a házassághoz, hanem egyszerűen
megtartották a lakodalmat. Szerelmük nem volt
átlagosnak mondható. Házasságuk négy éve alatt Ady
a gyógykezelések mellett is folytatta a dorbézolós
életmódját, olykor más hölgyek felé kacsingatva, míg
Berta továbbra is álomvilágban élt, amelyben
múzsaként és megmentőként tekintett magára. Ady
pedig olykor, amikor épp rádöbbent, mennyire
másképp is élhetne, szerelmes levelekkel és versekkel
halmozta el Csinszkát: „Gondoltam: drága, kicsi társam,
próbáljunk mégis megmaradni ebben a gyilkos, vad
dúlásban.”
Berta, Ady halála után, 1919 kora tavaszától
Babits Mihállyal tartott fenn egy évig szerelmi
kapcsolatot, majd 1920 augusztusában házasságot
kötött Márffy Ödön festőművésszel. Negyvenévesen,
1934. október 24-én hunyt el agyvérzésben.
Az első világháború kitörését Ady Endre
nemzeti tragédiaként élte meg; ez idő alatt nem
közölt írásokat, négy év hallgatás után, 1918-ban
jelent meg újabb verseskötete: „A halottak élén” cím
alatt.
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1918 novemberében a harmadlagos szifilisz
jellemző szövődményeként kisebb szélütést kapott.
Ettől kezdve beszéde szaggatottá vált, de elméje
tiszta maradt. Később megkapta az egész világon
végigsöprő spanyolnáthát, mely tüdőgyulladássá
fajult. A Liget Szanatóriumban halt meg 1919. január
27-én, 41 évesen.
Temetése január 29-én volt: koporsóját a
Magyar
Nemzeti
Múzeum
előcsarnokában
ravatalozták fel. Haypál Benő református lelkész
gyászbeszéde után, Kunfi Zsigmond közoktatási
miniszter, majd Móricz Zsigmond
mondott
gyászbeszédet. A Nyugat nevében Babits Mihály, az
Alkotó Művészek és Tudományos Kutatók
Szövetsége nevében Pikler Gyula, az összes újságíróintézmények nevében Bíró Lajos, míg a
Társadalomtudományi Társaság nevében Jászi Oszkár
búcsúztatta. Sok más közéleti személyiség mellett
több tízezren rótták le kegyeletüket, majd kísérték
utolsó útjára a Kerepesi temetőig.
KVK

Ady Endre: Akkor sincsen vége
Te vagy ma mámnak legjobb kedve
És olyan gazdag ez a ma,
Hogy, ha egy életet akarsz,
Ma nézz jól a szemembe.
Végig-nézhetsz a vágyak boltján,
Láthatsz ezer kirakatot,
Neked én vagyok egyedül
Gazdagon és mogorván.
Neked én vagyok neked-szántan
És hogyha nincsen örömöd
És hogyha nem érted a mát,
Mindegy: én meg nem bántam.
Az adhatás gyönyörüsége
És a ma öröme telít
És hogyha véget mondanál,
Hát – akkor sincsen vége.
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Biztos támasz
a „zivataros századokban”
Bár sokan sokféleképpen látják és viszonyulnak
hozzá, a Himnusz közös támaszunk és biztos
pontunk volt az elmúlt közel kétszáz évben. Szerzője
tudta: csak Isten mentheti meg a magyarságot, amely nem
mindig élt jól a fentről jövő áldásokkal.
Keletkezése, megzenésítése és hivatalos
nemzeti himnusszá válása óta Kölcsey Ferenc
legnagyobb hatású költeménye kiállta az idő próbáját.
A Himnusz ugyanis megszakítás nélkül immáron
százkilencvenhat esztendeje nemzeti imádságunk.
Igaz, folyamatosan vált ismertté, és közmegegyezésre
vált nemzeti himnusszá: a megzenésített verset
jogilag az 1989-es alkotmány rögzítette először a
magyar történelemben. Összehasonlításképp, a
szomszédos Romániában a jelenlegi hivatalos
himnusz már a hatodik az ország történetében.
Közel két évszázada fogalmazódik meg
imádságként, hogy Isten küldje áldását a
magyarságra. Az áldás egyúttal
felelősséggel jár, Isten továbbá sokszor
adja úgy, hogy előtte próbatétel elé állít
minket – magyarokat és más
nemzethez tartozókat. Áldás és
próbatétel, felelősség tehát szorosan
összefüggenek egymással. Közismert,
hogy Kölcsey magányában, borúlátó
alkatként írta meg versét, amelyben a
magyarság történelmét vázolja fel. Úgy látja, nem
éltünk megfelelően az áldásokkal, és Isten jogos
büntetését kaptuk tetteinkért. Ugyanakkor nem
fogalmazza meg, milyen bűnöket követtünk el
Istennel, emberrel szemben, amely az Isten előtti
bűnvallás egyik fontos ismérve.
Mikor „jó kedvről” ír, Kölcsey valójában
Isten kegyelmét kéri, és azt, hogy a Teremtő a saját jó
kedvéből adjon bőséggel, gazdagon. A „jó kedvvel,
bőséggel” tehát nem csupán hangulatra és
kedélyállapotra utal, hanem a kegyelemre és az abból
fakadó örömre. A szerző mintha egyszerre lenne
csöndes magányában imádkozó személy és
„protestáns prédikátor”, aki szembesíti a magyar
népet önmagával, versével tükröt állít elénk.
Himnusza tehát egyszerre szól Istennek és
embernek.
Az egyik legfontosabb kérdésköre a versnek
az idő és a bűn, bűnhődés kapcsolata. Az első
versszak utolsó két sora, a „Megbűnhődte már e nép/ A
múltat s jövendőt” némelyekben fennakadást,
értetlenséget, felháborodást vált ki. A kérdés: hogyan
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bűnhődhet meg bárki is előre az el nem követett
bűnökért. Kölcsey itt ószövetségi hagyományra
hivatkozik. A Jóbel-évet minden ötvenedik
esztendőben tartották, ekkor parlagon kellett hagyni
a szántót. A földet, telket vagy házat, amely az előző
években idegen kézre került, vissza kellett adni a
tulajdonosnak vagy leszármazottjának. A babiloni
fogság idején ez elmaradt, ezért az adósság időben
meghosszabbodott – így lehetséges többet
szenvedni, mint ami elviselhető, mintegy a jövőbeli
adósságelengedés számlájára.
A szerző Istent kéri, hogy „védő karként”
oltalmazza harcaiban a magyarságot. A számvetés,
szembesítés és szembesülés, az áldáskérés és a
kegyelemért való fohászkodás együttesen teszi a
Himnuszt valódi nemzeti imádsággá. Az elmúlt
kétszáz év történelmi viharaiban – belviszály,
megosztottság, belső és külső fenyegetettség – és
emelkedett pillanataiban a magyarságot megtartotta
Isten, kegyelmét nyújtotta és nyújtja, annak ellenére,
hogy népünk súlyos bűnöket követett el. A Teremtő
meghallgatta azok imáit, akik a magyarság
megmaradásáért imádkoztak és teszik ezt ma is.
Erkel Ferenc zenéje, bár sokan
búskomornak vélik, a lehető legjobb
választás Kölcsey verséhez. A csöndes
számvetéshez és imához nem illik harci
induló, menetelésre alkalmas ütem és
dallam,
hanem
visszafogott,
emelkedett, nemes, alázatot sugalló –
pontosan olyan, amelyet Erkel Ferenc
szerzett. Közismert a történet, amely
szerint Kodály Zoltánt és Illyés Gyulát megkérték az
1950-es években, hogy írjanak új himnuszt. A
zeneszerző és az író külön-külön gyakorlatilag
ugyanazt a választ adta a felkérésre: Kölcsey
Himnuszához nem érdemes hozzányúlni, azt
kicserélni vagy átírni, mert önmagában érvényes és
hiteles alkotás.
Vannak gyülekezetek, ahol a Himnuszt
minden héten éneklik az istentisztelet részeként.
Iskolai, állami ünnepségeken kevesen vannak, akik
nem ugyanezt teszik. Ez az imádság a magyar kultúra
egyik legfontosabb alkotásává lett, amely születése
pillanatában és évszázadok elteltével is Istenre, mint
a magyarság egyedüli megtartójára hívja fel a
figyelmet. Bár megítélése változott az idők során, a
nemzet himnuszaként biztos pontot, támaszt jelent a
magyar népnek határon innen és túl. A szerző tudta:
számos nemzet, nép, törzs tűnt el a történelem
süllyesztőjében, ezért a magyarság csak akkor
maradhat meg, ha a történelem Urától kér áldást,
kegyelmet, jó kedvet, bőséget, víg esztendőt – akár
több évszázadnyi időre.
(Somogyi Csaba)
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Gyerekoldal
Kedves Gyerekek!
A hellót mi úgy mondjuk szlovénül, hogy Živijo! (ejtsd: zsiv-í-o). Ma a világimanapot
ünnepeljük, amelyen sok-sok gyermek részt vesz, a világ számos országában. A
teremtő Isten nevében ünnepelünk, aki adta nekünk a világot, amelyben élünk; Jézus
Krisztus nevében, aki a békesség, a barátság, és az együttműködés útján vezet
bennünket; és a Szentlélek nevében, aki erőt és örömöt ad nekünk.
Nagyon örülök, hogy most így együtt vagyunk. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam! Én Méhecske
vagyok, egy rovar, akit minden gyerek jól ismer Szlovéniában. Ott úgy hívnak, hogy Čebela (ejtsd: csebela). Hadd
meséljek el most egy bibliai történetet:
Jézus nagyon szeretett történeteket mondani Istenről. Egyszer egy vacsora alkalmával valaki arról beszélt,
hogy mit jelent áldottnak lenni. Erre Jézus egy vacsoráról szóló történettel válaszolt. Azon a vacsorán nem úgy
történtek a dolgok, ahogyan azt a házigazda elgondolta, de egy új közösség formálódott a vacsoraasztal körül.
A példázatban, amit Jézus mondott, a gazda embereket hívott meg vendégségbe. Azoknak az embereknek,
akiket meghívott, éppen abban az időben, amikor a vendégségbe voltak hivatalosak, más dolguk akadt. Elkezdtek
kifogásokat mondani a szolgának. Az egyik mezőt vett, és ellenőrizni akarta, a másik ökröket vett, és ki akarta
próbálni őket, a harmadik éppen most nősült, és ezért nem tudott elmenni a vendégségbe. Így a szolga visszament,
és beszámolt a gazdának minderről, aki csalódott lett.
A gazda azonban elhatározta, hogy nem szalasztja el a lehetőséget, és azt mondta szolgájának, hogy
menjen ki az utcákra és hívjon meg mindenkit, mert minden készen van. El is ment a szolga, és meghívott
mindenkit, akivel találkozottaz utcákon: szegényeket, rokkantakat, vakokat és bénákat. És amikor mindnyájan
megérkeztek, még mindig maradt hely másoknak, akik eljöttek, és megtöltötték a házat örömmel, barátsággal és
szeretettel.

„Jöjjetek, mert már minden készen van!” (Lukács 14,17)
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Találd meg a képek közti különbséget! (6)

Rejtvény
1. Esti étkezés
2. Hírül ad
3. Muszáj megtennie valamit, nincs más
választása
4. Ez veszi körbe a házat, távol tartja a
betolakodükat
5. Szabadkozik, kifogásokat keres
6. Két oldalát házak szegélyezik
7. Beszámol, elmond
8. Biceg, nem tud járni
9. Nem lát
10. Invitál, részvételre buzdít
11. Erővel rávesz valamire
12. Szívesen látott, meghívott
13. Mozgáskorlátozott
14. Inas, cseléd
15. Megízlel, kipróbál új ételt
16. Szűkös anyagi keretek között él
17. Ezt hózza az ökör
Megfejtés:_________________________________
_________________________________________
KVK
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Ökumenikus imahét
A 2019. évi imaheti programfüzet földünk egy távoli helyén,
Indonéziában született meg, és onnan indult el világ körüli
útjára, hogy testvérként szólítsa meg a világ különböző
helyein, a más és más körülmények között élő
keresztényeket. Mi, magyarországi keresztények is
megszólítottak lettünk a megjelölt témák és a kiválasztott
igeszakaszok alapján. Így ebben az évben is együtt
gondolkodhattunk magyar keresztényekként azokról a
feladatokról és lehetőségekről, amelyek a Szentlélek
irányításával válnak időszerűvé.
Különleges hely és helyzet az, ahol, és amelyben az
indonéz keresztények élnek. Az országot 17 000 sziget
alkotja. Az ott élő 265 millió lakos pedig 1340 etnikai
csoportban él, és a hivatalos állami nyelv mellett 740 nyelvet
számoltak meg a lakosság körében. A keresztények száma
azonban a lakosság 10%-át éri el csupán, de még ez a 10%
is etnikai, nyelvi és kulturális szempontok alapján is
megosztott. Egyházi vezetőik arra törekszenek, hogy az
előítéleteken felülkerekedjenek a keresztény családok és
ezzel tanúskodjanak, hogy az Isten családjában milyen az
élet. Ez azonban nem csak az Indonéziában élő keresztény
családok feladata, hanem a miénk is.
Imádságban gondolhattunk a nálunknál sokkal
több és más gondokkal küszködő keresztény testvéreinkre.
Közös ügyünket és célunkat a Mózes 5. könyvéből
választott ige határozta meg: Isten rendje alapján az
igazságosságra törekvés elengedhetetlen az életben
maradáshoz. Együtt kapjuk a Jézus Krisztusra figyelésre
szóló felhívást, aki az út, az igazság és az élet. Lakóhelyünk
az a hely, melyet Isten adott, Isten jelölt ki élettérként a
számunkra. A keresztény ember a szülőföldjére azzal a
szeretettel és felelősséggel tekint, ahogy ezt a teremtő Isten
adta, aki a szívünket is megtöltötte a szülőföld iránti
szeretettel, a hazaszeretettel. A szülőföldön jelentkező
bajokat – melyek bűnös emberi voltunk következményei –,
együtt igyekszünk megoldani családunk, népünk, egyházunk
és az egész keresztény világ ügyeként. Az elért eredmények
és sikerek pedig közös örömünk részei. Ez lesz az a fontos
lépés, amely jelzi a szilárd hitet, az Istenbe kapaszkodást.
Forrás: ökumenikus füzet
A sarkadi keresztyén felekezetek az imahét perselyes adományait
hagyományosan egy nemes cél támogatására ajánlják fel.
Ebben az esztendőben a Belvárosi Református Gyülekezet
kezdeményezésére a Sarkadi Mentőállomás javára gyűjtöttünk.
A mentőállomás vezetőjével, Rózsavölgyi Zoltánnal
egyeztetve, az összegyűjtött mintegy 100.000 Ft-ból mobil
szénmonoxid érzékelőt vásárolhattak az itt állomásozó
egyik mentőautóba. Az eszköz beszerzése az Országos
Mentőszolgálat Alapítványon keresztül történt, akik felkarolva
e kezdeményezést megvásárolták a másik sarkadi
mentőautóba is ezt a mérőműszert. Az ünnepélyes átadásra
2019. február 14-án került sor Rózsavölgyi Zoltán, Koncz
Zsolt és Papp János presbiter társaságában.
KVK
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Szeretetszolgálat
vasárnapja
Ezen a napon,
a diakónia vasárnapján
hagyományosan
intézményünk dolgozóit
köszöntjük, akik nap-nap
után végzik azt a
szolgálatot,
mely
a
segítségnyújtásról, a másokról való gondoskodásról, az
oldafigyelésről szól. Nehéz ez a munka, mert emberekről
van szó, akiket különféle érzelmek, betegségek, és más
egyéb gondolatok, szükségletek vezérelnek. Nem elég a
fizikum, a képzettség, a gyakorlati tapasztalat vagy a kitartás,
kell a lélek is (talán mindennél jobban), amely azonban
gyakran megfárad, és szüksége van arra az erőre, mely
onnan felülről érkezik. Isten minden nap dolgozóink
mellett áll, és velük együtt (általuk is) segít a támogatásra
szoruló embereknek. Ezért ma munkatársainkat áldással
bocsátjuk el, hogy küldetésként és az Isten dicsőségére
végezhessék szolgálatukat.
Étkeztetés:
A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és
békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben
a Szent Lélek ereje által. Ámen (Róma 15,13)
Házi segítségnyújtás:
Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek
és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és
elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a
világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ámen (Filippi 2,14−16)
Központi iroda:
A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös
egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy
szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus
Istenét és Atyját. Ámen (Róma 13,5−6)
Támogató szolgálat:
Végül, testvéreim, örüljetek, jussatok egyetértésre, éljetek békességben,
akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Az Úr Jézus
Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek
közössége mindnyájatokkal. Ámen (2Korinthus 13,11.13)
Immáron az is hagyománnyá vált ezen a
megajándékozzuk intézményünk dolgozóit.
esztendőben Peter Spangenberg: Miért jó hinni?
találtak új otthonokra. Kívánjuk, olvassák
örömmel!

napon, hogy
Ebben az
című könyvei
haszonnal és
Koncz Zsolt lp.
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Túróczy Zoltán: Tanács
Ma még Tied körülötted minden,
Adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs,
Mert jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedből minden földi kincs.
És nem lesz tied többé semmi sem.
Tollad, virágos párnád másra vár,
Mit maga köré épített egy élet,
Nem lesz több, mint összeomló kártyavár.
Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval
Testvéredhez, ki szenved, szomorú,
Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája,
S tán rózsát hajt egy töviskoszorú.
Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz,
Harmatként hulljon szerető szavad,
Mert egy nap elnémul az ajkad,
És soha többé szóra nem fakad.
Ma kezed még erős, a lábad fürge,
Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget,
Ma törölhetsz verejtéket, könnyet:
Óh, most segíts, ha teheted!
Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan,
Mindegy, hogy ősz lesz, tél, vagy koranyár,
Mert nincs több időd, s amit meg nem tettél,
Azt nem teszed meg többé soha már.
De ma még Tied körülötted minden,
És adhatsz… Adj hát annak, kinek nincs!
Hisz jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedből minden földi kincs.
Csak az lesz Tied, amit odaadtál,
Csak az, mi minden kincsnél többet ér:
A tett, a szó, mit szeretetből adtál,
Veled marad, s örökre elkísér…

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok
és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek.”
(Máté 11,28)
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Világimanap
Sarkad városában hosszú évekre
visszamenően
ápolják
az
ökumenikus hagyományokat. Egyik
legszebb és minden bizonnyal
legérdekesebb alkalma a Női
Világimanap, melynek vetésforgó
szerint adnak otthont a baptista és a
református felekezetek. Ebben az esztendőben a baptista
gyülekezet hívott mindenkit vendégségbe, mely kiválóan
illeszkedett az idei témába: „Jöjjetek, mert már minden készen
van.” (Lukács 14,17) Valóban így vártak bennünket, hiszen
előre elkészítettek mindent, hogy együtt nyugodtan és
boldogan tudjunk ünnepelni, imádkozni. Nem kellett
rohanni, magyarázkodni, vagy épp szánakozni valami miatt,
csak helyünket elfoglalni és együtt magasztalni az Istent.
A szomszédos Szlovénia keresztyényei állították
össze az imanap anyagát, melyen átitatódott közös múltunk
hasonlósága. Az istentisztelet során megismerhettük
Szlovénia történelmét, politikai és gazdasági helyzetét a
szocialista
típusú
államtól
napjainkig,
kultúrális
sokszínűségét, földrajzi helyzetét, gasztronómiáját és még
híres szülötteit is. Egy-egy szlovén nő elbeszélése nyomán
pedig betekinthettünk a menekültek és a bevándorló
munkások, az anyák, a nagymamák, a feleségek és a roma
emberek mai élethelyzetébe.
Rezka Arnus szlovén festőművész csodálatosan
ragadta meg az Ige mondanivalóját, hiszen festményén
együtt láthatjuk a szépen elkészített, terített asztalt azokkal,
akik elfogadták a meghívást és asztalközösséget alkotnak
egymással.
Isten Igéjét nagytiszteletű Kittlingerné Tóth Márta,
gyulai kórházlelkész, aki Sarkad szülötte hirdette a
számunkra. Személyes hangvétele és kedvessége még
jobban megvilágította Jézusnak a nagy vacsoráról szóló
példázatát. Ezen a vendégségen azok vettek részt, akiket az
utcáról hívtak be, hiszen az eredeti meghívottak valamilyen
mondvacsinált ürüggyel kimentették magukat. Az
asztaltársaság egészen addig bővült a „hívatlanokkal”, míg
az egész ház, az ünnepi asztal minden helye be nem telt.
Nekünk is van itt helyünk, egy saját székünk, amely csak a
miénk!
Közös adományunkkal ebben az évben a Magyar
Pünkösdi Egyház Hajlék Missziós Gyülekezetét támogathattuk,
mely két évtizede aktívan jelen van a fővárosi hajléktalanellátásban. Évente mintegy 4200 főt érnek el a
segélycsomagokkal,
és
az
Élelmiszerbankkal
együttműködve, csaknem 110 tonna élelmiszert tudnak
kiosztani a rászorulók és nélkülözők részére.
Az áldás kérő imádságban azért könyörögtünk,
hogy kölcsönösen támogatni tudjuk egymást a szabadság, az
igazságosság és a béke felé vezető úton Szlovéniában épp
úgy, mint hazánkban és mindenütt ezen a világban.
Hálásan köszönjük, hogy újra együtt lehettünk, és
átélhettük az ökumenikus közösség összetartását, egymást
támogató és szerető formálódását.
KVK
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Hagyományőrző disznótoros ebéd
2019. január 30-án tartottuk hagyományos disznótoros
ebédünket, mely ebben az évben egy kicsit más, egy kicsit
több is lett..., de ne szaladjunk ennyire előre.
Az előkészítő munkálatok már korábban
megkezdődtek, de az ebéd napján, reggel 6 órától izzott a
munka, melyet Cilike és férje, Zoltán koordinált nagy
odaadással. Segítői mindent megtettek, hogy csapatként
tudjanak együttműködni: Szabóné Ani, Péntek Zsuzsa, Sajtiné
Zsuzsika néni, Szatmáriné Rózsika és a klub munkatársai
gondoskodtak arról, hogy fantasztikus leves főjön a nagy
üstben. A hurkát, kolbászt, a köretet és a hájas süteményt
Germán Józsi készítette el a számunkra.
Köszöntő szavakkal kezdődött a közös ebéd,
hiszen van miért hálát adnunk, örülhetünk egymás
társaságának, és ilyenkor az emlékeknek feltörnek és
körülölelnek mindannyiunkat. Erről beszélt Koncz Zsolt
lelkipásztor, valamint Netyéné Bajkán Viola intézményvezető
is, valamint az ebédre hagyományosan meghívott, és a
meghívást mindig szívből elfogadó Dr. Mokán István
polgármester úr is, aki Dr. Szabó László alpolgármester úrral,
és Dr. Pintér Magdolna jegyzőnő képviselte a város vezetését.
Köszöntőjében polgármester úr is sok szép emléket idézett
fel személyes életéből, illetve a közösségek megtartó
erejéről beszélt.
A jó hangulatról előbb Szabó Péterné derűs verse,
melyen mindenki jót kacagott, kivéve a „szegény” disznót,
majd Major Józsi és az ő szintetizátora gondoskodott. A
terített asztal körül lehetőségünk nyílt ismét jót beszélgetni
klubtársainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel.
Amiben azonban más volt ez a délután, hogy
elbúcsúzott Molnár Zoltánné, Cilike, aki hosszú évek óta a
Nappali Klub munkatársaként dolgozott. Számtalan közös,
vidám és szép emlék köt mindannyiunkat össze, de tudjuk,
milyen jó dolog is átlépni a nyugdíjas időszakba, a
becsülettel végigdolgozott sok-sok év után. Köszönjük,
hogy „koccinthattunk”, és szívből kívánunk hosszú, boldog
és egészséges nyugdíjas éveket! Természetesen minden
alkalmunkra szeretettel várjuk vissza körünkbe. (Csepi Kati)

Farsangi délután
Nappali Klubunk 2019. február 21-én tartotta hagyományos
farsangi mulatságát. Ebben az esztendőben szépszámú
maskarás jelentkezett, hogy megmutathassa „önmagát”,
illetve azokat a karaktereket, akiket jelmezeik által
megjelenítettek. Tiszteletes úr és az intézményvezető
asszony köszöntő szavai után kezdődött a felvonulás.
Láthattunk busót, orchidea virágot, arabokat, hajléktalant,
boszorkányt, de még a country-lányok és a szuper-nagyik is
ellátogattak körünkbe, akik fergetes táncos produkciókkal
kápráztatták el a közönséget. Bebizonyították, hogy a lélek
nem öregszik, hiszen vidáman és a fiatalokat meghazudtoló
módon mutatták be a country táncot és a pom-pom-os
műsort. Kedves énekes klubtagjaink pedig ismét könnyeket
csaltak szemünkbe csillogó hangjuk által. Köszönjük!
Végül egy vidám jelenetet is megtekinthettünk
Cilike és Marcsi előadásában, mely az „előttem az utódom”
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témát dolgozta fel, igen-igen modern és humoros
formában.
A farsang hagyományos étele, a fánk sem
maradhatott el, melyet Germán Józsi sütött meg a számunkra.
Mindannyian jóízűen falatoztuk a házi baracklekvárral, vagy
csak úgy magában...
A mulatsághoz a „talpalávalót” Major Józsi
szolgáltatta, s akinek a lába táncra „bizsergett” vidáman
megmozgathatta tagjait. Éltünk is a lehetőséggel!
Végül az elmaradhatatlan tombolahúzásra került a
sor. Sok-sok kisebb és nagyobb tombola tárgy gyűlt össze,
melyek kihúzását olykor nevetve, olykor szomorúan
követtük, hiszen a szerencse nem mindig úgy „táncolt”,
ahogy mi szerettük volna. Sebaj, a szerencse forgandó!
Hálásan köszönjük mindenki felajánlását (tombola
tárgyak, a fánkhoz szükséges alapanyagok), melyekkel
hozzájárultak e farsangi délután megrendezéséhez.
Reméljük, sikerült jókedvet magukkal vinni klubtagjainknak,
s kívánjuk, hogy megmaradjon az a következő farsangig, de
addig is szívesen látunk minden kedves érdeklődőt
rendezvényeinken.
(Szappanosné Rádi Marcsi)

Legyen ez a böjt más, mint az eddigiek!
Ismerd magad!
Te tudod a legjobban, hogy a húst, vagy inkább a csokit,
esetleg a reggeli kávé tejszínhabját lenne érdemes letenned
erre az időre. Olyan dolgot válassz, ami kifejezi, nem a
fizikai szükségletek, a kis örömök vannak első helyen a
szívedben, hanem Isten!
Csak pozitívan!
A neten azt tapasztalhatjuk, hogy a negatív véleményt
hamrabb fogalmazzuk meg, mint a pozitívat. Mi lenne, ha
40 napig nem írnál – negatívat sem – kommentet? És ha
nem görgetnél a hírfolyamon? Ha meghatározott időt
töltenél naponta a világhálón? Az átcsoportosított
figyelemmel és idővel sokak esetében hegyeket mozgató hit
épülhetne.
Cselekedetek, melyek semmiségnek tűnhetnek
A legalapvetőbb böjtölési lehetőségeket a hétköznapi
helyzetek kínálják. Mosolyogj a postásra, a pénztárosra,
legyen egy jó szavad mindenkihez, akivel beszélsz! Az
idegenekkel való kedvesség persze sokszor könnyebb, mint
a családtagokkal. Miután hazaértél ne változz
kellemetlenkedő, kényelmes alakká „Ha valamit tenni akarsz a
világbékéért, menj haza és szeresd a családodat!” (Teréz anya)
Ragadd meg a lehetőségeket!
A böjti fogadalmakról gyakran csak a lemondások jutnak
eszünkbe, pedig sok lehetőség nyílik arra is, hogy valami
pluszt adj Istennek és magadnak. Plusz imaidőt, extra
csöndet, különleges figyelmet. Ha eddig nehézséget jelentett
számodra a rendszeres igeolvasás, akkor fejlődj ebben a
böjti időszakban! De mindig légy magadhoz őszinte, vedd
figyelembe az időbeosztásod és a lehetőségeid!
(Forrás: www.777blog.hu)
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Mennyei üzenetek
2019-ben is folytatjuk a napi igemagyarázatos könyvekből
összeállított sorozatunkat. Ebben az évben a sokak álltak ismert
prédikátor és evangélizátor, Billy Graham: „Szemeimet a
hegyekre emelem” címet viselő könyvet választottam.
Tabula rasa (Tisztára törült tábla)
„Tiszta szívet teremts bennem Istenem és az erős lelket újítsd meg
bennem!” (Zsoltárok 51,129)
Emlékszel még arra, mikor az iskolában a falitábláról
mindent letörültél? Ha a táblát teljesen letörülték, olyan
mintha még soha semmit sem írtak volna rá! Ez az, amit
Isten tesz velünk, amikor Hozzá megyünk és megvalljuk
Neki bűneinket. Az 1János 1,9 ezt mondja: „Ha megvalljuk
bűneinket, hű és igaz Ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít
bennünket minden gonoszságtól.” Pál apostol is ezt tette, amikor
így szólt: „egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig
előttem van, annak nekifeszűlve futok egyenesen a cél felé, Isten
mennyei elhívásának jutalmáért a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4,14)
Isten hatalma imádkozás útján mutatkozik meg
„Szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten
akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1Thesszalonika
5,17−18)
Ugye sokszor hallottad már az emberektől: „Csak azt
tehetem, hogy imádkozom?” Csak azt tehetem, hogy
imádkozom?!! Ez annyi, mintha azt mondanád egy
halálosan éhes embernek: Csak azt tehetem, hogy neked
ennivalót kínálok, vagy egy betegnek: Csak azt tehetem,
hogy orvosságot adok, amely meggyógyít. Csak azt tehetem,
hogy megveszem azt a játékot, amit a legjobban szeretnél
születésnapodra. Az imádság kinyitja a menny ajtóit és
rendelkezésünkre bocsátja Isten hatalmát. Jézus Krisztus így
szólt: „És mindazt, amit hittel kértek imádságotokban,
megkapjátok.” (Máté 21,22). Sokak szeretnénk valamit tenni
Istenért, de kevesen akarunk órákat imádságban tölteni
Isten előtt. Az imádkozás ellenkezik természetes
hajlamainkkal. Éppen ezért számít olyan sokat az
imádkozás Isten szemében. Az imádság természetellenes.
Valójában természetfölötti! És Isten figyelme mindig
ráirányul. Azonban ha Isten nem is teljesítené kérésünket,
Ő akkor is válaszolna imádságunkra. Elfelejtjük, hogy a
„nem” és a „várj” szintén válasz, akárcsak az „igen”. És
gondolj arra, hogy akár változtat helyzetünkön az imádság,
akár nem, egy dolog bizonyos: az ima megváltoztat minket!
Kétségbeejtő körülmények.
„Miután elköltötte mindenét...nélkülöznie kellett.” (Lukács 15,14)
A főutak melletti jelzőtáblák óvnak minket az eltévedéstől,
védik biztonságunkat a sebesség korlátozásával és
figyelmeztetnek az éles kanyarokra, letérőkre és más
veszélyekre. Ha azonban figyelmen kívül hagyjuk ezeket a
jelzőtáblákat, saját vesztünkbe rohanunk. A tékozló fiú jól
ismert történetében a fiatalember figyelmen kívül hagy
minden jelzőtáblát, amit Isten emelt, hogy visszatartsa az
elkeserítő körülményektől. Problémái sokkal előbb
kezdődtek, mint amikor kikérte atyjától az örökségét és
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majd elpocsékolta azt a „borra, nőkre, és szórakozásra”.
Nem elégítette ki, hogy a szülői házban mindent megkapott,
amire csak szüksége volt. Többet akart. Hitt annak a
hazugságnak, hogy apjától távol sokkal izgalmasabb dolgok
várnak reá. Vajon nem így viselkedünk olykor? Azt
gondoljuk, hogy Isten valamit visszatart tőlünk, hogy van
valami jobb a mennyei Atyánkkal való szoros kapcsolatnál,
hogy a világ több izgalmat és beteljesülést ajánl, mint Isten.
Így gondolkodva és követve a tékozló fiú tettét, mi magunk
teremtjük saját kétségbeejtő körülményeinket. Aztán
Istenhez fordulunk, és felkiáltunk kétségbeesésünkben.
Szerencsére, akárcsak a tékozló fiú esetében is, Atyánk
mindig meghallja kiáltásunkat. Isten azért állított útjelzőket
az életút menté, hogy ezekkel segítsen bennünket abban,
hogy távol tarthassuk magunkat a veszedelemtől. Ilyen a
napi igeolvasás, a „szüntelen” imádkozás és az eltökéltség,
hogy keressük Isten életünkre vonatkozó akaratát.
Öröm
„Mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!” (Nehémiás 8,10)
Mi az öröm? Sokan talán azt gondoljuk, hogy az öröm az
állandósult boldogság állapota, túláradó lelkület, örökös
mosoly és nevetés. Ezek lehetnek az öröm kifejezései, de az
igazi öröm sokkal mélyebbről fakad. Öröm akkor költözik a
szívünkbe, amikor megtudjuk, hogy Isten szeret minket,
amikor szoros kapcsolatban vagyunk vele Igéjének olvasása
és az imádkozás által, és Őt kívánjuk tisztelni minden
cselekedetünkkel és mások szolgálatával. Az öröm nem
jelenti azt, hogy soha nem szomorkodunk és soha nem
sírunk. Az öröm inkább csendes bizalom és békesség
állapota az istenfélő ember szívében. Olykor az embert
annyira betölti Isten szeretete, hogy a hála könnyei hullanak
szeméből. Máskor meg a békesség csodás érzése ez a
háború és felfordulás közepette. Pál mondta: „Mindenütt
szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem
esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak,
de nem pusztulunk el.” (2Korinthus 4,8−9) Mint a boldogságot,
az örömöt sem lehet hajszolni. Ez belülről jön. Az emberi
lét egyik állapota. Nem függ a körülményektől, hanem
diadalmaskodik a körülmények fölött.
Az otthon biztonsága
„Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az
ördög mesterkedései ellen.” (Efézus 6,11)
A család a világ legfontosabb intézménye. Mindenekelőtt
Isten elgondolása ölt benne testet. Családok léteztek már
városok és kormányok előtt, az írott nyelv, a nemzetek, a
templomok és egyházak létezése előtt. Az otthonban jellem
és viselkedés formálódik, teljesség születik, életünk értékei
lesznek nyilvánvalóvá és célok sorakoznak fel. Manapság
sokan kezüket tördelik kétségbeesésükben, a félelem és
bizonytalanság miatt, de nem azért, amit a tőzsdén vagy az
ország élén látnak, hanem azért, ami a családokban és az
otthonokban történik. Nehémiás próféta mondta: „Sok a
törmelék és mi már nem tudjuk építeni a várfalait!” (Nehémiás 4,4)
Törmelék látható mindenütt a televízióban, filmekben és a
magazinokban, amelyek gúnyt űznek az otthonból,
házasságból, az egyik legszebb intézményből. Napjainkban
a sátán eddig soha nem tapasztalt mértékben támadja a
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családot. De vajon hogy védekezhetünk ezek ellen a
támadások ellen? Mint mindig, legjobb védelmünk Isten
Igéje, amelyre Pál apostol úgy hivatkozik, mint az „igazság
kardjára”. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét... És
ami a legfontosabb, szenteljétek oda házasságotokat
Krisztusnak és tegyétek Őt otthonotok középpontjává.
Egész élet kegyelemből
„Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át kegyelme.”
(Zsoltárok 30,6)
Ahogy az acélt a kemence tüzében edzik és keményítik,
ugyanúgy a szenvedés folyamata tesz minket hasznossá
Isten kezében. De melyik csecsemőt küldik ki a
csatamezőre? A csecsemőnek először növekednie kell
erőben, termetben és bölcsességben, mielőtt alkalmas lenne
a harcra. Ugyanez történik azokkal, akiket Isten fel akar
használni. Isten soha nem használhatta volna Józsefet, ha
nem adták volna el rabszolgának gyűlölködő bátyjai, ha
Potifár hazugul nem vádolta volna és börtönbe nem csukta
volna. Azután is, hogy megjövendölte a fáraó
pohárnokának visszahelyezését a király udvarába és kérte,
hogy szóljon az uralkodónak igazságtalan bebörtönzéséről.
Józsefnek még két évig kellett várnia a börtönből való
szabadulásra. Mindezzel Isten készítette fel az uralkodásra
és arra a hatalomra, hogy a fáraó után második legyen és
ebben a tisztségében mindennel ellássa Izraelt az éhínség
idején. Amikor várunk az Urra, olykor lassan jön
segítségünkre, de soha nem jön túl későn. Időrendje mindig
tökéletes.
Krisztus-hívők utolsó szavai
„Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem Uram, igaz Isten!”
(Zsoltárok 31,6)
Az igaz ember halála határozottan különbözik a nem hívő
halálától. A halál ne legyen ok a félelemre, és a halál
gondolatát ne akarjuk elkerülni. Ez az Isten palotájába
vezető árnyékos küszöb. Nem csoda, hogy Pál kijelentette:
„vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb
mindennél.”
Az Isten szeret, de…
„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy
Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk”
(Róma 5,8)
Van egy olyan törekvés, amely csak Isten szeretetére
irányítja a figyelmet és kizárja Isten természetének másik
oldalát… Isten szeret, de tud gyűlölni is. Valójában a
szeretet szentimentális maradna, ha nem volna meg az
ellentéte a gyűlölet. A Szentírás azt mondja nekünk, hogy
Isten gyűlöli a válást, gyűlöli a hazugságokat, a büszke és
fennhéjázó tekintetet és a bűn minden egyéb
megnyilvánulása. Olyan korban élünk, amikor szemet
hunynak a bűn felett, és Istent úgy kezelik, mint aki elnéző,
lágyszívű, megértő és türelmes azok iránt, akik megrontják
parancsolatait. Az emberek napjainkban nehezen hisznek
egy olyan Istenben, aki bármit is gyűlöl. Isten azért gyűlöli a
bűnt, mert a megbocsáthatatlan bűn a férfiakat és nőket az
időtlen örökkévalóságon át pokolban tartaná. Isten nem
akarja, hogy bárki is elvesszen, hanem, hogy mindenki
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megismerje Őt. Ma valld meg bűnödet! Ne várj! Fogadd el
Isten bocsánatát és helyreállítását, hogy hasznossá válj Neki
és élvezd szeretetét.
Tragédiából diadal
„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a
világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek, sem
árnyéknak váltakozása.” (Jakab 1,17)
A drámaíró William Shakespeare számos klasszikus művet írt,
amelyek némelyikét „tragédiának” hívják. Hamlet, Macbeth,
Lear király, Julius Caesar, Rómeó és Júlia csupán néhány
Shakespeare
számos
klasszikus
tragédiái
közül.
Gondolkodtál-e már azon, hogy ezek a darabok miért
tragédiák és a történetek miért tragikusak? Azért, mert a
szereplők minden egyes esetben áldozataik saját
körülményeiknek, és nem képesek magukat megszabadítani
azokból. Nem így van ez a Krisztus követőjével. Nekünk
hatalmunk van, hogy győzedelmeskedjünk a tragédia felett
még olyan helyzetekben is, amelyek reménytelennek és
megoldhatatlannak tűnnek a világ szemében. A tragédia
megértésének kulcsa az, hogy értjük annak eredetét. A halál,
a fájdalom, a bűn miatt jött e világba. Sokan Istent
hibáztatják a tragédiáért, de Jakab apostol elmondja nekünk,
hogy „minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan
felülről, a világosság Atyjától száll alá.” A tragédia a világba
került
bűn
következménye.
Krisztus
azonban
diadalmaskodott a tragédia fölött és azt akarja, hogy mi is
diadalmaskodjunk, mert az ilyen diadalban megdicsőül
Isten. Valójában a tragédia fölötti győzelem a Krisztusról
való bizonyságtétel egyik formája.
Nyugtalanság ...vagy bizalom
„Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a
cselszövőkre...Hagyd az Úrra utadat, mert Ő munkálkodik.”
(Zsoltárok 37, 1−5)
Semmilyen baj sem keseríti el az értelmet és fárasztja el az
idegeket, mint ahogy a látszatbajok. A zsoltáríró ezt
mondta: „Ne indulj haragra...” Ebben azt érezzük, hogy a
felgerjedést, panaszkodást és az elme keserűségét gyakran
magunk teremtjük, és ellene legeredményesebben
magatartásunk
megváltozásával
és
gondolataink
átformálásával küzdhetünk. Nem csillapíthatod egy kisbaba
nyugtalanságát azzal, hogy csörgőt adsz neki, amikor éhes.
A felnőtt ember lelke sem elégíthető ki Istenen kívül. Dávid
minden ember éhségét leírta, amikor így szólt: „Ahogyan a
szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik hozzád a lelkem
Istenem.” Az emberi szívben nem fér meg két egymással
küzdő hatalom. Amikor a kétely uralkodik, a hit elmenekül,
amikor a gyűlölet uralkodik, a szeretet kiszorul. Ahol önzés
van, ott nem lakhat a szeretet. Amikor jelen van az
aggodalom, a bizalom nem talál helyet. Milyen gyakran
átutaljuk terheinket az Úrnak, majd meginog Benne való
bizalmunk, és magunk vesszük kezünkbe ügyeink
irányítását. Akkor aztán, amikor mindent elrontottunk, így
imádkozunk: „Ó Uram, segíts rajtam bajban vagyok.”
Péntek István
presbiter
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Szentírás, tudomány és hit,
teremtés vagy evolúció
Ebben a sorozatban szeretném, ha megismernék az olvasók, ismert
vagy kevésbé ismert emberek véleményét a fentebb írt hármas
témakörben. Közöttük vannak tudósok, közéleti személyek, költők,
írók, valamint teológusok is. Az általuk megfogalmazott vélemények
arra világítanak rá, hogy ami a tapasztalati világból az ember által
felfogható és tudományosan bebizonyítható, az még nem egyenlő a teljes
ismerettel. Ezek nem zárhatják ki azokat, amelyek általunk nem
felfoghatók, nem is bizonyíthatók, vagyis a tapasztalaton túli
valóságot. Az idézetek kifejezik, hogy a keresztyén hit és a
természettudomány problémaköre nem zárják ki egymást.
Bernard Ramm - apologéta, tanár, író
(1916−1992)
„A Biblia felett legalább ezerszer megkondult már a
lélekharang, elindult a halottas menet, a sírkőre rákerült a
felirat, és megtörtént a gyászszertartás. A tetem azonban
valahogy sosem marad a helyén. Nincs még egy olyan
könyv, amelyet ilyen erővel hasogattak, szeleteltek, rostáltak,
vizsgáltak és gyaláztak volna. Az ókori vagy a modern idők
melyik filozófiai, vallási, lélektani vagy szépirodalmi műve
volt kitéve olyan nagyarányú, rosszindulatú és szkeptikus,
alapos és hozzáértő támadásnak, mint amely a Biblia összes
fejezetét, sorát és tanítását érte? Mégis milliók szeretik,
olvassák és tanulmányozzák a Bibliát.”
Gárdonyi Géza
(1863−1922)
„Az Újtestamentum a csillagos ég könyv-alakban. Rejtelmes
és kiolthatatlan. Tündöklő gondolatai a végtelenség
árnyékában ülnek, s mögöttük lebeg az Isten.”
John Maisel
„Az az ember ..., aki azt mondja, hogy nincs Isten,
ellentmond egy fontos filozófiai alapelvnek. Ő, mint véges
értelemmel bíró személy tesz abszolút kijelentést a végtelen
természetéről. Ez olyan, mintha azt kérdeznénk, hogy
mennyi az emberiség teljes tudása. Albert Einstein, a Nobeldíjas fizikus azt mondta, hogy az emberiség a teljes
tudásnak kevesebb, mint egy százalékát képes felfogni. Ha a
teljes tudásnak csupán egy százalékával rendelkezünk, nem
lenne lehetséges Isten számára, hogy a maradék
kilencvenkilenc százalékban létezzen? Láthatjuk, hogy
lehetetlen egy véges elmével rendelkező személynek azt az
abszolút kijelentést tennie, hogy nincs Isten, mert ahhoz,
hogy ezt megtehesse, a lehetséges tudás egészével kellene
rendelkeznie.”
Arthur H. Compton - Nobel-díjas amerikai fizikus
(1892−1962)
„Ahhoz, hogy a vallás elfogadható legyen a tudomány
számára, fontos megvizsgálni annak a hipotézisét, hogy a
természetben egy Intelligencia működik. Az intelligens
Isten melletti bizonyítékokról szóló vita olyan régi, mint
maga a filozófia. A tervezettségre alapozó érv bár
közhelyszerű, soha nem sikerült igazán megcáfolni azt.
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Ellenkezőleg, ahogy egyre többet ismerünk meg a világból,
annak a valószínűsége, hogy az véletlenszerű folyamatok
révén jött létre, egyre távolabbi, olyannyira, hogy kevés
tudományos gondolkodó állna ki ma egy ateista hozzáállás
mellett.”
Teremtés, vagy evolúció?
„Az a tény, hogy természetfilozófiailag vonzóbb az evolúció
kifejezéseiben
gondolkodni,
mint
a
teremtés
kifejezésformáiban, semmiképpen sem dönti el, hogy a két
felfogás közül melyik az igazi. Darwin a következőt írja.
»Ami a jövendő életet illeti, mindenkinek magának kell választania
a homályos elképzelések közül.«” (Forrás: Evolúció és hit. Múlt
és jövő, 29. old.)
Péntek István

Luther Márton: Dal a Bibliáról
Hol nincs a polcon Biblia,
üres, kietlen ott a ház;
Könnyen bejut Sátán oda,
S az Úr Jézus ott nem tanyáz.
Azért hát ember, bárki légy,
Egy-két filléred kerül:
Egy Bibliát sietve végy
Az ördög ellen fegyverül.
Nyisd azt föl minden reggelen.
Csüggj hittel mindenik szaván.
Merülj belé figyelmesen,
Olvasd, kutasd nap-éjszakán.
E könyv erőt ad és vigaszt,
S ne bánd, ha int, ha néha bánt,
Pajzs gyanánt használjad azt
Örömben, búban egyaránt.
Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd
Mint földi élted támaszát,
Amely ha sírodig kísért,
Számodra nyit új, jobb hazát.
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Szabadon,
kálvinistaként gondolkodva
A gondolkodás szabadsága – kálvinista tűnődések című
könyvről beszélgetett Visky András író és Bogárdi Szabó
István püspök a Bibliamúzeum kiállítótermében. Marilynne
Robinson könyve a Kálvin Kiadó gondozásában jelent meg.
Az író a kötetben esszék formájában adja tovább szellemieszmei, keresztyén-kálvinista hagyományát. Ez a tradíció
közismert minden református előtt – vagy mégsem?
Mennyire ismerjük Kálvint, az ő életét, és hogyan éljük meg
a mindennapok során azt, hogy református keresztyének
vagyunk?
Ismeretlen kálvinizmus
Visky András úgy látja, a szerző egyértelműen hisz a
nyilvános gondolkodásban, ezt nagyon fontosnak tartja. Ez
nem csak könyveiből, de egyetemi előadásaiból is kitűnik. A
gondolkodás szabadsága rendkívül letisztult írói-gondolati
világról tanúskodik, amelyben a szerző állandó dialógust
folytat keresztyén hagyományával, ezt a tradíciót nem tartja
lezártnak. Minden nyilvános megszólalást megelőz a kérdés:
milyen nyelvet használjunk, hogy az érthető, téttel bíró, a
saját közösségünket megszólító legyen. Kérdés továbbá,
hogy a hagyományainkból ki tudunk-e emelni olyan friss
kijelentéseket,
amelyek
a
mindennapokban
is
felhasználhatók. Ezért is olyan fontos, hogy a kálvinista
gondolkodást és hagyományt valóban megismerjük. „Azt
látom, a szerző a kálvinizmusnak eddig ismeretlen nézőpontját
tünteti fel. A szellemi világ boldog felfedezése tükröződik vissza, a
szerző a világunkról megfogalmazott, felelősségteljes tudást műveli. A
könyvet olvasva felfedeztem, hogy én is kálvinista vagyok, de azt
látom, nem kálvinistaként reagálunk a közbeszédre. Kérdés, hogy ez
alapján mit nevezhetünk szabad gondolkodásnak, amely biblikusan
megalapozott Marilynne Robinson művében, és amely szorosan
kapcsolódik a kálvinista felfogáshoz.”
Az ismeretlen Kálvin
A püspök szerint a szerző valóban sajátos világot tár elénk.
Amikor a fiatal, humanista, tehetséges Kálvinról olvasunk a
könyv egyik esszéjében, aki a párizsi egyetem briliáns
gondolkodója, akkor derül ki, hogy nem ismerjük az ő
titkos, emberibb arcát. Nem tudjuk, hogy a reformátor
például szeretett játszani, vagy azt, hogy megszervezte a
szemétszállítást Genfben. A Gileádban Robinson
nagyszerűen festi le az egyébként nem túl izgalmas kansasi
tájat, ez a természetábrázolás közel áll ehhez a számunkra
ismeretlen Kálvinhoz.
„Van kálvinizmusunk, de a reformáció utáni évszázadok
ideológiái nemcsak eltakarták ezt az emberi arcot, hanem a letisztult
kálvini gondolatvilágot is a saját megközelítésükben magyarázták
vagy ferdítették el. Erre látunk példát a későbbi pietizmusnál, a
metodista mozgalomban, a francia forradalom deizmusában vagy
Max Weber műveiben. A könyv azért is hasznos, mert kiemeli, hogy
nem Kálvin találmánya a kapitalizmus, tehát a német szociológus,
Max Weber tévedett, mikor erről ír műveiben. Robinson félretol egy
berögzött Kálvin-képet, és megmutat egy frisset, azt a reformátort, aki
például a saját, szerelmen alapuló házasságával is újít a 16.
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században. A könyv sokat segít a kálvinizmus beszűkült
megítélésének feloldásában.”
Bálványok – a magántulajdon
Visky András szerint nem ismeretlen Kálvin-képet kapunk a
könyvben. Bár az író rátalált a saját kálvinista
gondolkodására Robinson művében, ha társadalmilag
nézzük, inkább az derül ki, hogy nem vagyunk kálvinisták.
A könyv „plebejus” Kálvint állít elénk, és nem fejti ki a
Weberrel szembeni álláspontokat.
„Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a szerző állást foglal a
kálvini hagyomány mellett. Van Kálvin-tudatunk, még szobrunk is
van a reformátorról, de nincs a társadalmunkat átható Kálvinvilágképünk. Robinson kiemeli a Biblia kijelentéseit, sőt, a
Szentírást, mint művészi, irodalmi alkotást is elismeri. A kálvinista
világképünket az erősítheti, amely a könyvben is látszik, ha Isten
Igéjét lefordítjuk a saját, mindennapi életünkre. Erre példa, amikor
megkérdőjelezzük a magántulajdon szentségét, hiszen a kapitalizmus
egyik alapja bálvánnyá válhat a társadalmakban.”
Tisztességgel, bőkezűen
Robinson leleplezi a liberális demokráciák meddőségét és
ürességét a magántulajdon istenítése miatt – vélekedik a
püspök. „Amiről azonban nem ír, hogy minek nevezzük a saját
tulajdonunkat. A valódi kálvinizmusban az egyes embernek a
személyi, keresztyéni felelőssége, hogy fölvegye az igazságosság
mellvértjét: legyen méltányos, nagyvonalú – ez utóbbit jelenti eredetileg
a liberális szó, vagyis az adás, ajándékozás szabadságát. Fontos
kiemelni, hogy sem Kálvin, sem Robinson nem „liberális”, hanem
bőkezű Istenről beszél. Amiért tehát tisztességgel megdolgoztam, az
az enyém. A kérdés az, hogy mit kezdünk ezzel a tulajdonnal. A
kálvinista minta ebből következőleg ez: áldás lehet a tisztességgel
megszerzett tulajdonunkon, ha ebből méltányosan, nagyvonalúan
adunk másoknak.”
„Csak egy adott közösség nézőpontjából”
A becsületes, egyéni szerzés és az azzal való rendelkezés
megdönthetetlen dogmája az amerikai társadalomnak,
azonban nem része a tízparancsolat eszmeiségének – vitte
tovább a beszélgetést Visky András. „Veszélyes, ha kiragadjuk
ezt a dogmát abból, hogy Isten az embert alapvetően közösségi
lénynek képzeli el, ezzel mellőzük magát a közösséget. Rá kell
jönnünk, hogy csak átmenetileg lesz fontos az én egyéni szerepem,
hiszen mindannyiunknak egy adott közösség szerves részeként
érdemes élnünk a világban. Az én szóhasználatomban a „közösség”
szó sohasem negatív tartalmú. Részesültem abból, hogy amit elérek
egyénileg, az csak egy adott közösség nézőpontjából értelmezhető.
Robinson, amikor könyvében az igehirdetés szolgálatáról beszél,
akkor is a gyülekezet fontosságát emeli ki.”
Természetes dolog közösségben és közösségi
lényként gondolkodni – reagált a püspök a beszélgetés
végén. „Ezzel együtt látnunk kell, hogy sem ebből, sem a
magántulajdonból, sem a társadalmi igazságosságból nem
csinálhatunk bálványt. Politikai rendszerek gyakran határozták meg
szervezetten, erőszakosan ez utóbbit. Az állam, de az egyén is sok
mindent szabályozhat, a közösségek őstípusát, a családot azonban
Isten szervezte. Robinson könyve a szabad gondolkodást emeli ki,
ennél fontosabb lenne, ha a szabad ember gondolkodására
fókuszálnánk. A szabad ember ugyanis Isten által lett szabad, aki
gondolkodik, aki felelősséget vállal másokért, önmagáért, a
családjáért.”
Somogyi Csaba
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Gy ü l e k e z e t i K r ó n i k a
A keresztség sákramentumában részesült:
Puj Márton és Juhász Renáta fia: Levente
Farkas Bea Nikoletta leánya: Jázmin
Gyülekezetünkben elhunytak és eltemettek:
Kiss Lajosné, született Mári Vilma 92 évet élt
asszonytestvérünk – Sarkad, Füves u. 8/a. sz. alatti
lakos. Vigasztaló Ige: Zsoltárok 71,19−20: „Istenem,
igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Vane hozzád hasonló, Istenem? Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem,
de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem.”
Szekeres Sándor 61 évet élt testvérünk – Sarkad, Gyár
u. 10. sz. alatti lakos. Vigasztaló Ige: Zsoltárok 90,5−6:
„Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a
növekvő fű: reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és
elszárad.”
Lukács evangéliuma 22,39−42: „Ezután eltávozott
onnan, és szokása szerint az Olajfák hegyére ment. Követték a
tanítványai is. Mikor pedig odaért, így szólt hozzájuk:
Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! Azután eltávolodott tőlük
mintegy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott: Atyám, ha
akarod, vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom
legyen meg, hanem a tied.”
Dobi József 64 évet élt testvérünk – Sarkad, Zsibongó
u. 10. sz. alatti lakos. Vigasztaló Ige: Ézsaiás 12,1−3:
„Azon a napon ezt fogod mondani: Hálát adok neked, Uram, mert
bár haragudtál rám, elmúlt a haragod, és megvigasztaltál. Íme, Isten
az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az
Úr, megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet merni a
szabadulás forrásából.”
Molnár Ferencné, született Lukoviczki Ilona 84 évet
élt asszonytestvérünk – Sarkad, Mátyás u. 55. sz. alatti
lakos. Vigasztaló Ige: Zsidókhoz írt levél 13,14: „Mert
nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.”
Filippi levél 3,20−21: „Nekünk pedig a mennyben van
polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül,
aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló
testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket.”

A Mindenható Isten enyhítse
a gyászolók fájdalmát!
Gyülekezeti kirándulás
Kolozsvár – Magyarvista – Körösfő
2019. június 22−23.

Egyházmegyei Női Konferencia
2019. április 13.
Sarkad-Belvárosi Gyülekezeti Terem
Előadó:

dr. Komlósi Piroska
szakpszichológus, családterapeuta
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a Tiszántúli Református Nőszövetség
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Angol-Magyar
Bibliai Nyelvi Tábor
2019. július 8−12.
A Szentírás Szövetség és a SarkadBelvárosi Református Egyházközség
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Belvárosi Harangszó
A Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség
időszakosan megjelenő lapja
Szerkesztő: Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor
Felelős kiadó: Koncz Zsolt lelkipásztor
Dr. Taybani Jamal gondnok
5720 Sarkad, Veress Sándor u. 15.
Telefon: 20/429 − 1285
E-mail: sarkad-belvaros@reformatus.hu
Web: www.reformatus-sarkadbelvaros.hu
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„Közeledjetek az Istenhez és Ö közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8)
Gyülekezeti alkalmaink
Reggeli áhítat: kedd és szerda reggel 7:30 − Gyülekezeti
Terem
Munkatársi Bibliaóra: csütörtök reggel 7:30 −
Gyülekezeti Terem
Imaközösség: kedd délután 4 óra − Klub Terem
Nöszövetség: hónap első kedd du. 4 óra − Klub Terem
Presbiteri Bibliaóra: hónap második kedd délután 4
óra − Klub Terem
Bibliaóra: szerda délután 4 óra − Gyülekezeti Terem
Ifjúsági Bibliaóra: szombat du. 4 óra – Klub terem
Istentisztelet: vasárnap délelőtt 10 óra − Belvárosi
Református Templom
Istentisztelet és Beszélgetös Bibliaóra felváltva
vasárnap délután 4 óra – Gyülekezeti Terem
Gyermek-istentisztelet: vasárnap de. 10 óra −
Gyülekezeti Terem
Istentisztelet Újszalontán: Református Templom
- 2019. április 21. du. 14:30 – Istentisztelet
- 2019. május 5. du. 14:30 – Istentisztelet

Nagyheti Istentiszteletek
Szerda: 2019. április 17.
du. 5 óra – Bűnbánati Istentisztelet
Nagycsütörtök: 2019. április 18.
du. 5 óra - Úrvacsorás Istentisztelet
Nagypéntek: 2019. április 19.
de. 10 óra - Ünnepi Istentisztelet
du. 5 óra – Passiós Istentisztelet
Nagyszombat: 2019. április 20.
du. 5 óra – Bűnbánati Istentisztelet
Húsvét I. nap: 2019. április 21.
de. 10 óra - Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet
du. 14 óra 30 perc - Úrvacsorás Ünnepi
Istentisztelet Újszalontán
Húsvét II. nap: 2019. április 22.
de. 10 óra - Ünnepi Istentisztelet

Húsvéti Kézművesség
2019. április 14.
Virágvasárnap du. 3 óra

Klub terem
Szeretetvendégség

Magyar Rádió
Gyermekkórusa
a
Sarkad-Belvárosi
Református Templomban
2019. április 28.
vasárnap du. 3 óra
Vezényel:

Dinyés Soma
vezető karnagy

