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Mindhalálig. A nagyhét, a passió, a keresztyénség
erejének megnyilvánulása. A teljes élet odaszánása, a
számolgatás, latolgatás nélküli önzetlenség, a magam
teljes feladása, hogy megnyerjem a többet, a
végtelent. Mindhalálig. Ez szinte lehetetlen. Mi
emberek inkább Péterhez hasonlítunk, akik
elbukunk, tagadunk, menekülünk, és az első szélre
szétrebbenünk. A ma emberére különösen is
jellemző, hogy nem tud hűséges lenni. Nehezen
tudunk kitartani egy ügy, vagy épp egy másik ember
mellett. Könnyen feladjuk, nem várjuk ki a
végét. Úgy gondoljuk, jobb, ha a lelkünk
nem sérül, a szívünk nem sebződik meg.
Inkább nem küzdünk, nem harcolunk, a
legkisebb
ellenállás
felé
igyekszünk.
Elengedjük, eldobjuk, feladjuk. Makacsul
ragaszkodunk saját, kényelmes belső
világunkhoz, minthogy ebből kilépjünk, és
kitartó munkával másokat szeressünk,
hordozzunk, folyton megbocsássunk, és
értük áldozatokat hozzunk. Nemcsak
házaspároknál, szülőknél, hanem baráti és egyéb
kapcsolatoknál is megfigyelhető ez a fajta mentalitás.
Nem vagyunk kellően állhatatosak, és kitartóak.
Pedig a nagy személyiségek, akik igazán maradandót
alkottak a világ történetében, azok önfeláldozóan,
már-már önfelégető módon végezték munkájukat, és
hűségesek maradtak ahhoz, amit elkezdtek, amivel
foglalkoztak.
A hűség nem állhat egymagában a világban.
Csak olyan fogalmakkal, érzésekkel párosulva lesz
keresztyén értékké, mint a szeretet, az alázat, vagy
épp az engedelmesség. Csak hűséggel lehet kitartani
egy olyan elv, vagy gondolat mellett, mely előre visz
bennünket. A hűség tehát összetartozik a szeretettel,
a ragaszkodás természetes és ugyanakkor felemelő
érzésével. Ezzel az erővel tudták vállalni küldetésüket
a próféták, az apostolok, és adták vérüket a mártírok.
Ez az erő hordozta az előttünk járt keresztyének
millióit, és ez az, amely megtartja ma is egyházunkat.
Ám az emberek általában nem hűségesek, ezért
szükség van Isten erejére, és Jézus példájának
meglátására, hogy beteljesüljön az, amelyet egy
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szegény és sokat próbált kis közösségnek küldött
egykor bíztató üzenetként Isten, János apostolon
keresztül: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet
koronáját!”
E természetes hűség, mely szeretettel és
alázattal párosul, jelenik meg a Légy jó mindhalálig
című regény, Nyilas Misi törékeny alakjában, melyben
ott dereng Jézus Krisztus földi meghurcoltatása,
igaztalan elítélése. Jézus egész élete, valódi küldetése
nem más, mint hűséges kitartás Isten mellett,
mindhalálig. Jézus épp így vállal ma is minket. Ezzel
bizonyítja ma is Isten hűségét, amely feltétel nélküli.
Ő mindig mellettünk van, és hűségesen ragaszkodik
hozzánk. Vajon mi hogyan tudjuk Őt
felmutatni ebben a világban? Meddig tart a
hűségünk, és a kitartásunk? Meddig nem
szakadnak el a kötelékek? Meddig kell
elviselnünk egymást, vagy egy adott
helyzetet? Jézus mondja: Mindhalálig.
Mindhalálig
vállalnunk
kell
keresztyénségünket, küldetésünket, és az
ezzel járó kellemetlenségeket, fájdalmakat,
olykor üldözéseket, próbákat, küzdelemket.
Mindhalálig. Kimondhatatlanul nehéznek
tűnik. Kivált akkor, ha tényleg jön valamilyen nem
várt nehézség, amely megingatja lelkünket, amely
megmozgatja bensőnket, s félő, hogy derékba töri
életünket. A mindhalálig olyan elköteleződés, amely
nem ismer meghátrálást, nem ismer megalkuvást,
sem sunyi meglapulást. Nem ismeri a bujkálást, de a
könnyelmű: eddig, és ne tovább kifejezést sem. A
hűség csakúgy, mint a szeretet és az állhatatosság
határtalan, mert a végtelen Istenből merít. Abból az
Istenből, aki akkor is hű, ha mi hűtlenekké válunk.
Mit nyer, aki hű marad? Koronát, koszorút, s
vele az elismerést, az üdvösséget, a győzelmet. Nem
emberek részéről, hanem a mindenható és
gondviselő Isten részéről. Mindhalálig hűségesnek
lenni, győzni, feltámadni. Ez húsvét üzenete:
mindhalálig és azon túl is!
Koncz Zsolt lelkipásztor
„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit
másokért, ha még oly apróságot is - valamit,
amiért fizetséget nem kapsz, csupán
a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”
(Albert Schweitzer)
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„Ne féljetek … és adjátok hírül,
hogy feltámadt a halottak közül.”
(Mt 28,1-10)

Minden kor minden emberét foglalkoztatja, hogy mi
van az élet után. Örök kérdésünk: hová tovább, ha
egyszer ennek vége? Mi lesz velünk, ha egyszer
meghalunk? A húsvét misztériuma, titka, a
feltámadás és az örök élet az erre a kérdésünkre adott
isteni válasz. Talán nem úgy, ahogyan azt szeretnénk,
talán nem olyan láthatóan, ahogyan azt mi jónak
látnánk, talán nem olyan egyértelműen, ahogyan azt
mi elvárnánk. Évente egyszer, ezen a napon
emlékezünk arra a pillanatra, amikor az Örökkévaló
fellebbentette a titok elől a fátylat, és a halandó
beleláthatott a halhatatlanság világába. Magdalai
Mária és a többi asszony, akik a megfeszített és
meghalt testet indultak bebalzsamozni az ünnep
elmúltával, egy síron túli világba nyernek bebocsátást.
Számukra különös ez a találkozás, mert nem ide
készültek. Ők csupán egy földi kapcsolat evilági
szertartását szerették volna elvégezni, a gyász egyik
fázisaként elengedni a szeretett testét. Ehelyett tanúi
lettek földindulásnak, angyali jelenésnek és egy
feltámadottal való találkozásnak.
Az emberi elme próbálja rendezni és
rendszerezni az élet jelenségeit, így a halált és a halál
utáni világot is. A Krisztus korabeli zsidóság a
hellenista gondolkodás hatására beszélt a test és lélek
különválásáról, a test haláláról, a lélek
halhatatlanságáról. A keresztyénség évezredei során
pedig szépen kikerekítette a feltámadással
kapcsolatos bibliai tanítást, a menny és pokol
képzeteit, benépesítve a túlvilágot többszintű
pokollal
és
mennyel.
Legszebben
és
legrészletesebben talán Dante az Isteni színjátékában.
A húsvéti feltámadás azonban valami másról beszél.
Magdalai Mária és a többiek mást élnek át. Két dolog
lesz világos a számukra.
Egyrészt, hogy ez most egy rendkívüli
esemény. A földindulás, amint a nagypénteki
kereszthalál során is, az embertől független erők
munkáját hivatott jelezni. Az angyal jelenléte pedig
egy másik dimenzió meglétét teszi nyilvánvalóvá.
Jézus testének eltűnése és testi alakban való
megjelenése – átölelik a lábát – a feltámadott testi, de
egyben testen túli valóságát is egyértelművé teszik.
Hogyan? Erre talán magának Jézusnak a
feltámadásról
a
szadduceusoknak
korábban
elmondott gondolatai világítanak rá a legjobban. A
példa nagyon emberi: ha valakinek több felesége volt
e földi életben, ki lesz a felesége a túlvilági életben? A
válasz egyszerű: senki, mert az a létezés nem erről
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szól. Azt mondja Jézus, olyanok lesznek, mint az
angyalok. Vagyis nem természetes részei és formái a
mai világnak. Ezt hivatott jelezni húsvétkor a sírnál
ülő angyal is. Itt valami rendkívüli történt. Az emberi
világ találkozott az istenivel.
Másrészt az válik világossá Mária és a többiek
számára, hogy itt nem valaminek a végállomásához
érkeztek. Jézust nem találják a sírban. A sír nincsen
lezárva. A halott nem halott. Vagyis, ahogyan a
lukácsi történetben az angyal mondata hangzik: „Mit
keresitek a holtak közt az élőt?” Illetve, ahogyan
Máté evangéliuma folytatja ezt a gondolatot:
„feltámadt a halottak közül és előttetek megy
Galileába.” Itt valami új kezdődik, aminek leginkább
nem a halottakhoz, hanem az élőkhöz van köze.
Hogyan? Megint Jézusnak a feltámadásról elmondott
szavai értethetik meg ezt. Idézi Isten Mózeshez
intézett szavát, amikor Mózes arra kérte, hogy
mutassa be magát Isten: „Én vagyok Ábrahámnak
Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene. Az Isten
nem a holtak Istene, hanem az élőké.” Ezzel egyrészt
arra mutat rá Jézus, hogy az ember számára holtak
Istennél élők, ugyanakkor Istent az élők Isteneként
mutatja be. Jézus nem a meghaltak számára támadt
fel – csupán –, hanem az élők számára. „Menjetek
Galileába!” – az élők tetteit határozza meg. Mária és
a többiek elfogadják ezt.
„Íme, hitünk szent titka”. Az élő meghalt
értünk, majd legyőzte a halált és feltámadt. Nem
érthető, mert nem is lehet megérteni. Hinni lehet.
Mária Magdaléna elhitte, elfogadta. Ő részese lehetett
az első feltámadás eseményeinek. Felvillant előtte az
emberi és isteni találkozása. Egyszer majd mindenki
betekintést, sőt bebocsátást nyer a titkolt világba.
Egyszer. De az az egyedüli alkalom már a végleges
tudás és megismerés pillanata, melyben Isten felfedi a
titkot és a halandó részesévé is válik annak. Addig
marad nekünk a valóság a maga jeleivel és jelképeivel.
Mely arra serkent minket is, ahogyan Máriát, hogy
nem lehet csak szemlélődni, hanem tenni kell. A
húsvét, a feltámadás feladattal bíz meg. Mégpedig
nem könnyű feladattal. Azt mondja az angyal
Máriának és a többieknek: „Ne féljetek… és adjátok
hírül, hogy feltámadt a halottak közül.”
A húsvét üzenete tehát kétszeresen is
személyes: hitünk szent titkát jelenti, hogy az értünk
meghalt Krisztus feltámadt. De egyben arra indít,
hogy menjünk és mondjuk el másoknak is, hogy
Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké! Van élet a
halál után, de nekünk, akik itt élünk nem a holtakkal
és a halál utáni élettel kell foglalkoznunk, hanem
azzal, hogy itt élőként van Istenünk, aki feloldott a
halál félelmétől.
Zsengellér József, egyetemi tanár KGRE
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Billy Graham: „Szemeimet a hegyekre emelem” című
áhítatos könyvéből.

„De az (angyal) így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti
Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt.
Íme, ez az a hely ahová Őt tették.” (Mk 16,6)
Egyszer, amikor a televízió híradását néztem, láttam,
hogy a riporter az utcán található emberektől
megkérdezte, hogy mit jelent nekik a húsvét. Valaki ezt
mondta: „Ó a húsvét nyuszikát, csokoládét és
szórakozást a gyerekeknek.” Egy másik megjegyezte:
„Tojásfestést, húsvéti tojásra vadászást, vacsorát a
rokonokkal.” Egy harmadik személy azt mondta, hogy
húsvét neki „új ruhákat jelent, esetleg egy új kalapot.”
Karácsonyhoz hasonlóan a húsvétot is népszerűsítették
és üzletesítették a kereskedők és a világi intézmények.
Húsvét üzenete azonban a keresztyénség központjában
van. Pál apostol mondta: „Ha pedig Krisztus nem
támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben
vagytok.” (1Kor 1,17) Ez ennyire egyszerű. Ha Krisztus
még mindig halott volna, akkor nem lenne a mi
Megváltónk, mert akkor nem volt Isten fia és meghalt,
mint minden ember. Azonban ahogy a Szentírás tanítja,
és tanúk százai bizonyítják (akik közül senki sem vonta
vissza ezt a bizonyságtételt a fenyegetések és a halál
ellenére sem), ha Krisztus feltámadt, akkor
birtokunkban van az emberiség utolsó reménye-örök
élet Istennel, aki teremtett minket és az élet reménysége
a síron túl. Mit jelent neked húsvét? Nekem azt jelenti,
hogy Krisztus feltámadt!
„Előtökbe adtam az életet és a halált...Válaszd hát az életet,
hogy élhess te és utódaid is!” (5Móz 30,19)
Az űrprogram megvalósítását megelőzően, amerikai
hajók és helikopterek szedték föl azokat az
asztronautákat, akik a tengerre tértek vissza. A kis
űrhajó leszállt a hatalmas óceánra és az asztronautákat a
kabinjukból helikopterre emelték, amely aztán a hajó
biztonságába szállította őket... Mennyire hasonló Isten
ténykedése. Isten az egész világ fölött lebeg, igyekszik
kiragadni a bűnből a lelkeket, akik a pokolba „merülés”
veszedelmében vannak. Mindenkinek mentőövet dob,
aki bajban van. Egyesek megragadják Isten kötelét és
készek elfogadni a Fiút, Jézus Krisztus ajándékát. Ők
biztonságba kerülnek és végül a mennybe jutnak.
Mások nem fogadják el, mert azt hiszik, hogy segítenek
magukon. El tudsz képzelni egy asztronautát, vagy
bárkit, aki bajba kerül a tengeren, hogy visszautasítja a
kimentést? Mégis rengeteg ember naponta elutasítja
Isten segítségét... A választás egyedül tőlünk függ. Örök
áldás fakad abból, ha helyesen választunk. Ugyanakkor
örök következménye lesz annak, ha rosszul választunk.
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A kereszt ereje
„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak,
akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.”
(1Kor 1,18)
Addig nem hatolhatunk a bűn mélyébe és nem
foghatjuk föl, milyen szörnyű az ember bűne, amíg, a
kereszthez nem megyünk, és nem látjuk, hogy a „bűn”
okozta Isten Fia keresztrefeszítését. A háború
borzalmai, az öngyilkosság tragédiája, a szegénységtől
sújtottak haláltusája, a társadalmunkból kivetettek
szenvedése és iróniája, a baleset áldozatának vére, a
nemi erőszak rémülete és korunk rablótámadásainak az
áldozatai − ezek mind együtt hirdetik azt a
romlottságot, amely az emberiséget gyötri ebben a
korban. De a mai világ egyetlen bűnét sem lehet
összehasonlítani az univerzum bűnének azzal a tele
poharával, amely Jézust a keresztre juttatta. A korokon
át az ég felé irányuló kérdés így hangzik: „Ki Ő? és
Miért halt meg?” A válasz így tér vissza: „Ő az Én
egyszülött Fiam, aki nem csak a te bűnödért, hanem az
egész világ bűnéért meghalt.” Neked talán kicsiny a bűn
kérdése, Istennek hatalmas és szörnyű dolog. Ez a
második legnagyobb dolog a világon, ennél csak Isten
szeretete hatalmasabb. Amikor megértjük azt a nagy
árat, amit kész volt Isten fizetni az ember
megváltásáért, csak akkor kezdjük látni, hogy valami
szörnyű baj van az emberiséggel. Vagy elfogadja a
Megváltót, vagy elpusztul! A kereszt ragyogott fel Isten
dicsőségétől, amikor a legszörnyűbb sötétséget oszlatta
el az üdvösség fénye. A sátán aljas légiói vereséget
szenvedtek és nem tarthattak többé minden embert
sötétségben és kudarcban.
Péntek István presbiter
„Az ember itt a földön nem is annyira lépésről lépésre
vándorol, mint inkább keresztről keresztre száll. Már
geometriai formáját tekintve is a kereszt: találkozás és
ellentét. Tragikum és reménység egyszerre. A teljes
kiszolgáltatottságnak és elhagyatottságnak ama
metszéspontja, ahol a lélek egyedül képes önmagát
végül is egészében és véglegesen Isten kezére adni.
Az első kereszt a gyermekkor keresztje.
Félelemből és bizalomból ácsolták. A második kereszt
a kamaszkoré. Egyik ágának fölismerés, másik ágának
tévelygés a neve. A harmadik a felnőttkor keresztje,
minden kereszt közül talán a legmeredekebb. Most kell
beilleszkednünk
a
világba,
s
ugyanakkor
megtanulnunk lemondani róla. Most kell leginkább
ellenállni a föld vonzásának, a szeretet és igazság vér
szerinti értelmezésének. Az utolsó kereszt az öregkoré.
Olajfák kertje, agónia a neve. Három fajtáját ismerjük.
Az egyik Jézusé. A másik a jobb, a harmadik a bal
latoré. Jézus barátságába fogadja a jobb latort, de
egyetlen ítélkező szava sem volt a bal latorhoz. Kihűlő
és elnémuló ajka egyetlen nagy imádság volt valamennyiünkért. A kereszt az egyedül lehetséges
haza jóhíre. (Pilinszky János)
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Az én húsvétom, egykor...
Gyermekként minden más. A húsvét is más. Nem
úgy, mint a karácsony, vagy a szülinap, hanem
egészen szokatlanul bizsergő módon más. Talán a
tavasz illatai miatt, a természet pezsdülése okán,
egyszerűen azért, mert süt a nap és jólesik a bizsergő
fény, ahogy ránk árad az élet lüktetése. Igen, így
visszaemlékezve a gyermekkoromra, ez mind oka
lehet…
Ami engem illet, mindig nagyon vártam a
húsvétot. Nem vallásos családban cseperedtem, de a
nagymamám, aki református volt, mesélt nekem egy
s másról… Érdeklődve hallgattam, mint minden
gyermek a nagymamáját, ha mesélni kezd. Az
természetes, hogy a húsvéti locsolkodást nem tudtam
összeilleszteni Krisztus áldozatvállalásával, de ez
gyermekként nem zavart. Tudtam, közeleg egy
ünnep, - arra pedig készülni kell! A húsvéti
készülődés két alaptétel átismétlésével kezdődött: a
jól viselkedés szabályainak felelevenítésével és egy
illendő versike megtanulásával! Na, ez utóbbival nem
volt problémám, hiszen a „Zöld erdőben jártam”
kezdetű örökbecsűt mondtam mindig, de a másikra,
a viselkedésre koncentrálni kellett. Hirtelen
megtanultam rendkívül illendően köszönni, várni
arra, hogy megkínáljanak és annyit enni, amennyi
nem váltja ki a házigazda rosszallását. Csak a
gyomorrontást
kellett
elkerülnöm,
az
megmagyarázhatatlanul kellemetlen lett volna.
Nekem a húsvéti locsolkodás két részből állt.
A hivatalos rész, a család meglátogatása nem volt
érdektelen, de lázba sem hozott, megszokott köröket
futottam a hazai pályán. Minden rokon kérdezett,
válaszoltam, kaptam piros tojást, esetleg némi
aprópénz is beleesett a kosaramba. Na de mikor
hazaértünk, elkezdődött a második műszak! Biciklire
pattantam és nekiindultam a városnak. Barátaim
családtagjai, ismerősök és kislányok következtek – ez
már azért veszélyesebb terep. Volt szívdobogás és
tenyérizzadás is… Listát készítettem, hogy ki ne
maradjon senki, hiszen bárki kihagyása sértés és
végső soron az én szégyenem lett volna. Sok helyre
mentem, ügyesen kellett gazdálkodni az idővel - na és
a kölnivel, amit nem lehetett ügyesen tölteni, folyt
mindenen, a kislány fején csakúgy, mint a kezemen.
Opera, igen, ez volt a neve, és ezúton is elnézést
kérek azoktól, akiket hervadozás ellen meglocsoltam
vele, sajnos akkoriban nem volt alkalmasabb illat.
De ahogy az emlékek megszépülnek, az
illatok is szelídebbé válnak. Lelkemben még ennek a
népi hagyományoktól távol álló húsvétozásnak is jó a
hangulata most. Mert ráértünk egymásra. Mert nem
menekültünk el, vagy zártuk be az ajtót, hanem
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ellenkezőleg, vártuk egymást. Egyfajta messiásvárás
ez is, ha a barátság és szeretet küldötteként
merítkeztünk meg a profán húsvét rózsavizében. Jó
volt csókolomot köszönni a ház asszonyának és
szemérmes sziát a leánynak. Várakozással fogadták.
Őszinteséggel. Az izgalmam is őszinte volt, gyermekien félszeg -, de őszinte. Őszinteség az
őszinteséggel szemben. Ilyen volt gyermekkorom
húsvétja.
Gyermekként minden más. A húsvét is más.
Más volt száz éve és más most. Néhányan, kevesen,
meglátogatják családtagjaikat, barátaikat. Néhányan,
kevesen. Lehet, festenek piros tojást a kislányok és
anyukájuk megtanítja őket a vendég várására. Lehet,
kisfiúk is tanulnak még illemet. Hiszem azt, hogy
nem veszett el semmi. Van még húsvét és van
Feltámadás!
Zanócz István presbiter

Húsvéti szokások a világ körül
Ausztria
Nagycsütörtöktől egészen a húsvét vasárnap reggelén
megtartott miséig nem szólnak a templomi harangok,
mert azok ilyenkor Rómába „mennek”. Emiatt a
gyerekek fa csörgőkkel, úgynevezett Ratschennel
helyettesítik a kongatást.
Németország
Német keresztény szokás húsvét előtt tüzet rakni a
templom kertjében, majd megszentelni azt. A szent
tűz lángjaival gyertyát gyújtanak, és azzal visznek
fényt az addig még sötét templomba. Számos faluban
még arra is figyelnek, hogy a húsvéti máglya alapja
frissen vágott tűzifából készüljön, ezzel is tisztelegve
a Megváltó előtt. A pap felszólítja a híveket egy jóízű,
közös nevetésre, hogy együtt kacagják ki a halált, ami
így veszít szörnyűségéből.
A fentiek mellett a német néphagyományok
részét képezi a hímes tojás, a bárány és a nyúl is. A
húsvéti asztalra mindig kerül fonott kalács, amit
különféle töltelékkel készítenek az asszonyok. Van
hagyományos, csokoládéval töltött, narancsos vagy
éppen pisztáciás Hefezopf is.
Franciaország
A gyerekek csokitojásait a Rómából visszatérő
harangok potyogtatják le a kertekbe, ahol a kicsik a
miséről hazatérve nagy élvezettel keresik és szedik
őket össze. Ez a hagyomány egyre több terülten
elkopóban van, és más országokhoz hasonlóan a
nyuszi rejti el a tojásokat. Ezt a francia szülők a
nyuszi félénkségével és gyorsaságával magyarázzák,
hiszen nem szeretné, hogy bárki meglássa, és elég
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fürge ahhoz, hogy sikeresen el is rejtőzzön. Egy
időben szokás volt új ruhákat is ajándékozni
egymásnak, ezzel is a megújulást, megtisztulást
jelképezve.
A méltán híres francia konyha húsvétkor is
remekel. A sonkát gondosan fehérborban főzik meg,
és báránysült is készül. Azt tartják, hogy az ördög
minden állat formájában megjelenhet, kivéve a
bárányt, így az elengedhetetlen húsvéti étel. Édes
különlegesség a citromtorta. A megszokott tojásos
ételekhez pedig Haux városában például önálló
hagyományt alakítottak ki: a város főterén 5000
tojásból készül rántotta, amiből mintegy 1000 embert
látnak vendégül.
Svájc
Az a szokás járja, hogy a szökőkutakat húsvéti díszbe
öltöztetik, papírszalagokkal, virágokkal és festett
tojásokkal. A hagyomány szerint ezzel a vizet
ünneplik és annak fontosságát, hogy az Alpok száraz
területei is jó vízellátásba lehessenek egész évben.
Csehország
A néphagyomány szerint húsvét hétfőn a magyar
legények összefogtak, és közösen mentek kedves
hölgyeiket meglocsolni, lehetőleg egy jó vödör hideg
vízzel. Ezt a szokást a csehek is tartják, de ők még
ennél is tovább mentek: megkergették (vesszőfutás)
és korbáccsal paskolták meg a lányokat húsvét
hétfőn. Természetesen ez a gesztus csak szimbolikus,
a fonott fűzfakorbáccsal „elnáspángolt” asszonyok és
lányok új életerővel töltődnek fel és szerencsések
lesznek az adott évben.
Prága utcáin húsvétkor kirakodóvásárt
rendeznek, ahol a tradicionális fűzfakorbácsok
inkább a magyar virgácsra emlékeztető kicsi, színes
szalagokkal díszített változatát minden bódéban meg
lehet vásárolni. A cseh húsvéti ételek hasonlóak az
itthon megszokottakhoz, érdekesség azonban, hogy
Nagycsütörtökön, azaz „Zöld csütörtökön” egy, a
németektől átvett hagyomány szerint zöld sört isznak
és zöld színű ételeket fogyasztanak.
Finnország
Az északi ország gyermekei húsvétkor az arcukat
korommal – vagy festékkel – festik be, a fejük köré
kendőt tekernek és cirokseprűt vagy fűzfavesszőt
szorongatva az utcára vonulnak koldulni. A babona
szerint ezzel elűzik a boszorkányokat és rossz
szellemeket. Az ország nyugati részében gyakran
máglyát is raknak nagypéntek és húsvét hétfő között,
remélve, hogy így messzire kergethetik maguktól a
bajt.
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A színes tojások és a sárga csibe
Finnországban is ünnepi szimbólum, emellett
fűzfaággal, nyírfaággal és lapos tányéron hajtatott
magvakkal díszítik az asztalt. Hagyományos finn étel
ilyenkor az édes malátából és rozslisztből készült
kása, a mämmi és a kardamomos fonottkalács, a
pulla.
Lettország
Hagyományos húsvéti gyermekjáték, hogy keményre
főzött színes tojásokat fűznek zsinegre és
összekoccantják, s akinek a tojása keményebb, az
nyeri meg a versenyt.
Egyesült Királyság
Az angliai Simnel-torta tetejét 12 marcipángolyóval
díszítik, az apostolokra emlékezve. A torta receptje
állítólag a Tudor-korig nyúlik vissza, a kitalálója pedig
az a Lambert Simnel, akire a történelem csaló
trónbitorlóként emlékezik.
Görögország
Korfu szigetén elég költséges – és még annál is
veszélyesebb – tradíciónak hódolnak a helybeliek:
cserépedényeket és evőeszközöket dobálnak az
utcára, remélve, hogy minél apróbb darabokra
törnek. Állítólag a hagyomány két célt szolgál:
egyrészt elűzi a múlt szellemeit, másrészt köszönti a
tavaszt és a megújulást.
Spanyolország
Amikor a spanyolországi Vergesben nagycsütörtök
estéjén éjfélt üt az óra, csontvázjelmezbe öltözött
emberek vonulnak az utcára és kezdenek dansa de la
mortba, azaz haláltáncba.
Nigéria
Lagosban mesés jelmezekben vonulnak az emberek
utcára, hogy megünnepeljék Jézus feltámadását.
Fülöp-szigetek
A szalmabábuból megformázott Júdást tűzben
elégetik, mondván, hogy az áruló ezzel megfizeti
vétkét.
Ausztrália
A kenguruk földjének nevezett kontinensen nem a
húsvéti nyuszi, hanem a húsvéti nyúlfülű bandikut,
vagy ahogyan emlegetik, a bilby hozza a tojásokat,
sőt a csokifigurák is az aprócska erszényest
formázzák. Mindennek az a magyarázata, hogy a nyúl
Ausztráliában nem őshonos állat, a bilby viszont az.
Nagypéntek napján mennek templomba a
hívek, és ez a munkaszüneti napjuk is. Sydneiben
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minden évben megrendezik a királyi húsvéti show-t,
ahol az országban termesztett legjobb növények és a
legszebb tenyésztett állatok versenye zajlik zenével,
tánccal és finom ételekkel, például a népszerű húsvéti
desszerttel, a hot cross buns-zal kísérve.
(KVK)
Fabiny Tamás:
Egy-korintus-tizenhárom
Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos,
vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy
„van egy álmom”,
de szeretet nincs bennem,
olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony
megrepedt harangja.
Ha futurológusként, a jövő mérnökeként
vagy csalhatatlan közvélemény-kutatóként
előre látom is a jövőt,
szeretet pedig nincs bennem,
olyan vagyok, mint egy összelapított üres kólásdoboz,
amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok.
Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferencnek,
Luther Mártonnak
és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve,
de szeretet nincsen bennem,
olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér.
Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat,
vagy tizedet adok is minden jövedelmemből,
szeretet pedig nincs bennem,
olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett
és skorpiót hal helyett.
Ha két végén égetem is a gyertyát,
hajnaltól késő estig robotolok,
éveken át nem megyek szabadságra,
ám szeretet nincs bennem,
olyan lennék, mint egy üres belű hagyma.
Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat,
rongyosra olvasom bibliámat,
ha halálomra bizakodó hittel tekintek,
úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerősítve
készülök elmenni,
de szeretet nincs bennem,
semmi hasznom abból.
A szeretet jelentéktelen,
mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba.
A szeretet nevetség tárgya,
mint amikor valakinek kezébe nádszálat,
fejére töviskoszorút adnak.
A szeretet balek,
mint amikor valaki kínzóiért imádkozik.
A szeretet esendő,
mint amikor valaki azt mondja: „szomjúhozom”.
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A szeretet meglepő,
mint amikor valaki szelíden megszólít
egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben.
A szeretet játékos,
mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába.
A szeretet nem fúj egy követ a bennfentesekkel,
nem kacsint össze a hatalommal,
nem bizonygatja önmaga fontosságát,
nem örül pártok és politikusok acsarkodásának,
de együtt örül az asszonnyal,
aki megtalálja elgurult drahmáját.
Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak,
de együtt örül a mezők liliomaival és az ég madaraival.
Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak,
de együtt örül a fogyatékos kisfiúval,
aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel
társának tudja dobni a labdát.
A szeretet soha el nem múlik.
Nem veszti el szavatosságát,
nem évül el,
nem kerül ad acta,
nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság.
Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni.
Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni.
Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni.
Mert még nem találtuk meg a rák és az AIDS
ellenszerét,
nem értjük távoli földrészek lakóinak nyelvét,
nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit.
Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk
mindnyájan körül,
és ő lesz majd minden mindenekben.
Mert a szeretet nélküli kötelességtudat: kedvetlen.
A szeretet nélküli felelősség: figyelmetlen.
A szeretet nélküli igazság: kemény.
A szeretet nélküli okosság: gőgös.
A szeretet nélküli barátságosság: hűvös.
A szeretet nélküli rend: kicsinyes.
A szeretet nélküli hatalom: kíméletlen.
A szeretet nélküli birtoklás: fösvény.
A szeretet nélküli adakozás: képmutató.
A szeretet nélküli vallásosság: bigott.
A szeretet nélküli hit: vakbuzgó.
A szeretet nélküli remény: fanatikus.
A szeretet nélküli élet: értelmetlen.
Most azért megmarad a hit,
a remény,
a szeretet,
e három.
Ezek közül pedig legnagyobb: Jézus.
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Tudomány és hit
Keith Ward −brit filozófus, teológus
(1938. augusztus 22. −)

„Némileg rejtélyes az a tény, hogy a Világegyetem egész
anyagtartalma az általános törvényszerűségeknek
engedelmeskedik. Ha a világmindenség véletlen jellegű
volna, és tisztán valószínűségi alapon működne, akkor
azt várnánk, hogy a fizika és a kémia törvényei által
megfogalmazott szabályszerűségek időről időre
megváltozzanak, vagy akár meg is szűnjenek. Egy olyan
Világegyetemben, amelyben bármi megtörténhet, az is
előfordulhatna, hogy a fizika alapvető törvényei
egyszerre csak érvényüket veszítsék.”
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij - orosz író
(1821. november 11. −1881. február 9.)

„A szülői házhoz fűződő emlékeim közé tartozik a
bibliai történetek első megismerése, amelyeket már
akkor mohón habzsoltam, bár még gyermek voltam.
Volt egy gyönyörű képekkel díszített könyvem:
Száznégy bibliai történet az Ó-és Újszövetségből. Ezt
olvasgattam, ebből tanultam. Még most is ott áll
könyvállványomon mint drága emlék. Micsoda könyv
ez, micsoda tanításokat tartalmaz! − Micsoda egy
könyv ez a szent elbeszélés! Milyen csodát, milyen erőt
ajándékoztak vele az embereknek! Igazán a világ és az
emberek tükre: mostanra és mindenkorra megvan, és
mindent néven nevez! És mennyi misztériumot tár föl
és magyaráz meg...! − Csak egy pici vetőmagra van
szükség, a pap szórja ezt az egyszerű hétköznapi ember
lelkébe, és a mag nem senyved el, hatni fog lelkében
egész életén át, és a sötétségben, a bűnök forgatagában
apró lángocskaként világít, mint magasztos emlékezet.
Nincs itt szükség hosszas magyarázatra és tanításra: a
hétköznapi ember a maga egyszerűségében mindent
megért. Nem hiszitek? Próbáljátok meg! Isten Igéjét
mindinkább a nép közé kell vinni, és mindig erősebben
beléjük ültetni. Ha a népnek hiányzik Isten Igéje, akkor
a pusztulás fenyegeti! Urunk, vedd pártfogásba népedet, és küldj neki világosságot és békét!”
Czeizel Endre – genetikus
(1935. április 3. – 2015. augusztus 10)

„A betegségem előtt ateista voltam. De… ez
megváltozott…. Nem abban a szakállas istenben
hiszek, akit Michelangelo megfestett, hanem abban,
hogy van ebben a világban valami összerendező elv.
Kell, hogy legyen egy Mindenható, aki felügyeli a
dolgokat.”
Blaise Pascal - francia fizikus, vallásfilozófus
(1623. június 19. −1662. augusztus 19.)

„Ateisták. - Milyen meggondolásból állítják, hogy nem
támadhatunk fel? Mi nehezebb: megszületni, vagy
feltámadni; az, hogy ami sohasem volt, legyen, vagy
hogy továbbra is legyen, ami egyszer már volt?
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Nehezebb-e vajon életre születni, mint az életbe
visszatérni? A megszokás miatt az egyiket könnyűnek, a
megszokás hiánya miatt a másikat lehetetlennek
tartjuk.”

A templomba járók boldogabbak,
mint a vallástalanok
Izgalmas kutatási eredményekkel lepte meg a világot az
USA Pew Research Center nevű statisztikai és
vallásszociológiai intézete 2019 január végén. 26
országban mérték fel: milyen hatása, következménye
van annak, ha emberek rendszeresen járnak
templomba. A hitüket gyakorlók boldogabbak, mint az
ateisták vagy a közömbösek. A keresztyén közösségbe
járóknak még a választási magatartása is eltérő, de még
az alkoholfogyasztása is erősen eltér azokétól, akik nem
járnak vallási közösségekbe. Szembetűnően magas a
„nagyon boldog” vallásos, templomba járók aránya az
aktívak között Mexikóban, 71%. Az aktívak
csoportjába azokat sorolja a tanulmány, akiknek az
életében az elmúlt 10 évben fontos szerepe volt/van a
vallási közösséghez tartozásnak, illetve annak, hogy
legalább havonta egyszer templomba menjenek.
A vallásilag „nem aktívak” csoporthoz azok
tartoznak, akik ugyan vallásilag azonosulnak valamelyik
közösséggel vagy világvallással, de alkalmaikra
ritkábban járnak, mint havonta. És vannak a felekezet
nélküliek vagy azok, akik semmilyen vallással nem
azonosulnak. További 45-45% aktív vallásosságot,
illetve a vele összefüggésbe hozhatóan „nagyon
boldog” állapotot regisztráltak Ausztráliában és
Japánban. 43-43%-ot Szingapúrban és Uruguajban. A
közép mezőnyben a vallásosság, vallási közösségbe,
gyülekezetbe járás és a „nagyon boldog” állapot
összefüggésében olyan országok megkérdezettjei
helyezkednek el, mint Brazília, Hollandia, Dél-Afrika
(38-38-38%). Valamivel kisebb arányú ez az
összefüggés
az
USA, Tajvan,
Németország
megkérdezettjei között (36, 35, 320%). Meglepő
módon az „alsóházban” olyan országok szerepelnek
egyre kisebb mutatókkal, mint Chile, Szlovénia, DélKorea,
Észtország,
Oroszország,
Ukrajna,
Spanyolország (!) és Fehéroroszország (25, 21, 20, 19,
13, 11%-kal). Mexikó boldogságindexe és a vallási
közösséghez tartozás összefüggése csaknem 10-szerese
a
sort
záró
országokénak.
Az
látszik
valószínűsíthetőnek, hogy az első helyen álló, nem
különösen
gazdag
ország lakosainak magas
boldogságindexe nem materiális javakkal, hanem
spirituális, vallási értékekkel állnak összefüggésben. Ez
az, amit itthon egyszerűen így mondunk: a pénz nem
boldogít... A Biblia pedig így fogalmazza meg ugyanezt:
Nem csak kenyérrel él az ember... (5Mózes 8,3; Máté
4,4).
(Szemleíró: Dr. Békefy Lajos)
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Jókedvvel adni
Idén már nemcsak a hangját kölcsönzi a
Magyarországi Református Egyház egyszázalékos
kampányához, hanem az arcával is találkozhatunk a
felajánlásra felhívó plakátokon és kisfilmben. Mihályi
Győzővel a hit megéléséről, a jókedvű adakozás
fontosságáról és arról beszélgettünk, miként állíthatja
nemes célok szolgálatába tehetségét egy színművész.
– Hogyan került kapcsolatba a református egyházzal?
– A feleségem családja az érdligeti gyülekezetbe jár,
így én is elkezdtem velük templomba járni. Mivel
Tímea a Károli Gáspár Református Egyetemen tanul
a hittudományi karon, több professzorának is
meghallgattuk az igehirdetését, köztük Zsengellér
Józsefét, akit nagyon sokra tartok, vagy Békési Sándorét.
Őket hallgatva az ember feltöltekezve és erősebb
hittel jön ki a templomból. Istenközpontúnak,
emberközelinek, letisztultnak látom a református
egyházat, mint amilyenek a templomok is.
Színészként fontos olvasmánynak tartom a Bibliát,
amely alapvető mű minden művész számára. Amikor
azt mondja Ady, hogy „A Sion-hegy alatt”, vagy „Az
Illés szekerén”, illik tudni, miről beszél. A találkozást
Istennel nem valamiféle megvilágosodásként éltem
meg, inkább az életem egyes pillanataiban éreztem,
hogy velem volt, vigyázott rám. Például amikor
Miskolcon Rómeót játszottam. A huszadikharmincadik előadás közben lehetett, hogy a
vívójelenet közben hirtelen eltört a kardom a
markolatnál – meggyengülhetett az anyag –, és a
penge vége beleállt a díszletbe. Emberek álltak ott
sorban, de nem közéjük és nem is a közönség közé
repült. Ha bárkinek bármi baja esett volna, soha nem
nyugszom meg, még ha nem az én hibámból történt
is. Amikor valami rossz történik az emberrel,
hajlamos a kishitűségre, de aztán jóval később
valahogyan mindig kiderül: ez csak azért történt,
hogy valamilyen jobb dolog jöhessen az életében.
– Hogyan érezte meg Isten jelenlétét az életében?
– Egyszer létszámcsökkentés volt az egyik
színházban, és engem is elküldtek. Én ezt úgy fogom
fel, hogy nem jöttek volna új lehetőségek, ha ez
akkor nem történik meg. Valószínűleg ott elértem
azt, amit lehetett, és tovább kellett lépnem. Az ember
készül, megtanulja a szerepet, hiszen a munkáját el
kell végeznie, majd eljut arra a pontra, hogy
„mindent megtettem, ami rajtam múlt, most már
nem én jövök”. Akkor el lehet mondani, hogy
innentől az Isten kezében vagyok. Nagyon jó érzés
erre gondolni, és remélni, hogy ő arra szánt engem,
amit csinálok. Tízéves koromban felfedezték, hogy
szépen olvasok, hangsúlyozok, mondok verset,
később versenyeket is nyertem, rögtön felvettek a
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főiskolára, szépen alakult minden. Középiskolás
koromban már egy amatőr társulatnál dolgoztam,
mindig is szerettem próbálni, örömöm leltem
mindebben. Fogalmazhatok úgy, hogy engem Isten
mindig a tenyerén hordozott. Előfordultak
természetesen mélypontjaim is. Volt, hogy elküldtek
egy-egy színháztól, vagy nekem kellett döntenem,
hogy
eljövök-e
Kaposvárról,
átmegyek-e
Kecskemétről Miskolcra. Kerestem én is az utamat,
de amikor esténként egyedül voltam, akkor azt
mondtam: kérlek, segíts, hogy biztosan jól döntsek.
Mint ember, vállalom a felelősséget, hiszen emberi
döntést hozok, csak azt szeretném, hogy valahogyan
megérezhessem, merre vezet most az én utam.
Valamiféle segítségkérés volt ez Istenhez, és végül
mindig jól választottam. Ha az volt a terve velem,
hogy színész legyek, ha erre a pályára szánt, akkor
bízom abban, hogy meg van elégedve azzal, ahogyan
ezt művelem. A Tűzszekerek című film jut eszembe,
amelyben a skót futó így vallott önmagáról: „Amikor
futok, érzem, hogy Isten kedvét leli bennem.”
Nagyon szeretek futni, versenyeztem is színészek
között. Van olyan, hogy az ember a táv végén már
szinte repül. Ez az olimpiai bajnok is azt érezte, hogy
repül: nincsen semmi gond, azt csinálom, amihez
tehetségem van, beteljesítem, amire elhívattam, Isten
kedvét leli bennem. Bár én nem merek ilyen bátran
fogalmazni a saját pályámmal kapcsolatosan, de
igyekszem a legjobb tudásom szerint művelni ezt a
hivatást.
– Ez az elhivatottság jelenik meg abban is, hogy fontosnak
tartja a nemes kezdeményezéseket?
– Van egy zenés irodalmi estem a RefCOO
Kutatóműhely vezetőjének, Bársony Mártonnak a
szervezésében Álmom az Isten címmel, amelyben
magyar költők istenes verseit mondom Karasszon
Eszter gordonkaművész játékával színesítve, aki
Bach-szviteket szólaltat meg. Ebben azt próbálom
tetten érni, hogyan keresték, hogyan találták meg ők
Istent, vagy éppen hogyan kételkedtek, ki meddig
jutott előre a hitben, ebben élt-e, vagy egyszer csak,
az élete végén kezdett hinni, mint Ady. Ezen az
előadáson el szoktam mondani a következő
történetet: tizenegy-tizenkét éves koromban egy
bérházban laktunk, és a szomszédos idős házaspár
megkért, hogy hetente kétszer-háromszor vigyek fel
nekik szenet. Vállaltam, felvittem nekik, és eszembe
sem jutott, hogy én ezért kérhetnék pénzt. Harmadik
vagy negyedik alkalommal előkerült egy forint.
Akkoriban ebből két gombóc fagylaltot lehetett
venni. Ez időnként megismétlődött, és akkor úgy
éreztem: valószínűleg egyszer csak megtérül, ha az
ember önzetlenül ad. Nem szabad arra gondolni,
hogy én olyan önzetlen vagyok, hol van hát a
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jutalmam. Lehet, hogy máshonnan jön a visszajelzés,
olyan irányból, ahonnan talán nem is várnánk.
– A bulvársajtó önt sem kímélte meg második házassága
miatt. Hogyan tud mindettől távolságot tartani?
– Azért tenni kell, hogy ne csupán a bulvársajtóból
legyen ismert valaki. El kell végezni a főiskolát,
egyetemet, színházban, filmszerepekben kell
bizonyítani. Azt nem tudom titokban tartani, hogy
nős vagyok, úgy gondolom, nem is kell, jobbnak
láttam, ha én egyszer elmondom a sajtónak, aztán
nem foglalkozom tovább a dologgal. Hála Istennek,
úgy érzem, a közönség ismeri és értékeli, amit
csinálok. Van két sikeres felnőtt gyerekem, egy szép,
gondoskodó feleségem, ez mind erőt ad. Az életet
olyan útnak képzelem, amelyen több irányba is lehet
menni. Csalódhat is az ember, talán nem ért
bizonyos
helyzeteket,
lázadozik,
haragszik,
ugyanakkor, ha egyszer csak azt tudja mondani, hogy
„Uram, a kezedbe teszem a sorsomat”, az a legnagyobb
ajándék, amit egy ember kaphat Isten kegyelméből.
– Az egyszázalékos kampányban idén is szolgálatot vállalt.
Miért érezte fontosnak, hogy ismét részt vegyen benne?
– Tavaly a rádióban az én hangomon szólalt meg a
református egyszázalékos kampány, most felkértek,
hogy legyek az arca is, és szívesen vállaltam a
feladatot. Elgondolkodtam azon, hogy egy-egy
szerényebb fizetésű ember adójának egy százaléka
mennyire kevés, mindössze pár ezer forint. De ha
sokan adják oda ezt a kis összeget, abból nagyon sok
emberen lehet segíteni. Amikor ülök az autómban, és
látom, hogy kéregető áll az út szélén, Arany János jut
eszembe, aki azt mondja: „Ha egy úri lócsiszárral /
Találkoztam s bevert sárral: / Nem pöröltem, – /
Félreálltam, letöröltem.” Ő persze nem koldult, csak én
ezt a képet látom magam előtt, amikor megállok a
piros lámpánál, mert lehetne akár ő is az út szélén,
hiszen gyalog járt. Az adakozás nemesebbé tesz.
Egyfajta melegség önti el az embert, és eszébe jut,
hogy az a koldus talán nem hal éhen, ha még mástól
is kap. A református istentisztelet végén a
hirdetésben gyakran elhangzik, hogy a jókedvű
adakozót szereti az Isten. Jókedvűen, örömmel
érdemes adni, a lehetőségeinkhez mérten, nem
görcsösen, erőnkön felül. Az adó egy százaléka pedig
nekünk nem is kerül semmibe, hiszen mindenképpen
be kell fizetnünk, a lényeg, hogy rendelkezzünk róla.
Ráadásul tavaly óta nem is kell ezt minden évben újra
megtenni, mert visszavonásig érvényes a tavalyi
nyilatkozatunk. Ezzel az adakozással pedig az egyház
sokféle szolgálatát segítjük. Fontos, hogy minél
szélesebb körben tudjanak erről a lehetőségről, mert
sokat számít a kicsi is, ha sok van belőle.
Jezsoviczki Noémi
www.reformatus.hu
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Gyülekezeti szervezetfejlesztés
Március első két napján gyülekezetünk presbiterei,
feleségeikkel és férjeikkel, családias légkörben
Berekfürdőn egy gyülekezeti szervezetfejlesztési
programon vettek részt. Tekintettel arra, hogy a sok
megbeszélni való miatt nem jutottunk a végére, ezért
a hónap vége felé még két alkalommal, de már
gyülekezetünkben folytattuk a megkezdett munkát,
így sikerült teljes képet kapnunk egy közösség
szervezeti tevékenységének egészéről.
Az előző évi kezdet folytatása volt ez, annyi
változással, hogy most egy erre is „szakosodott”
lelkipásztor tartotta az előadásokat, Csoma Áron
személyében, aki egyben Piliscsaba, valamint Tinnye
(Pest megye nyugati része) lelkipásztora, de volt
zsinati kommunikációs vezető is.
A
tavalyi
alkalomnak
inkább
a
közösségformálás, és egymás jobb megismerése volt
a célja, mivel a presbitériumba új tagok is meg lettek
választva. Az idei folytatás viszont azt tűzte ki célul,
hogy egy gyülekezet vezetésére megválasztott
közösségnek, hogyan kell szervezett keretek között
működni,
és
eleget
tennie
a
vállalt
kötelezettségeknek. Milyen lehetőségei, vagy korlátai
vannak egy ilyen szervezetnek. Bár egy gyülekezetről
elsőként nem feltétlenül a szervezet jut eszünkbe,
sokkal inkább a közösség. Ezért nincs a
gyülekezetnek hivatala, mert az egy szeretet
közösség, az egyházközségnek azért van, mert az egy
szervezet. Ám, ha egy közösség be akarja tölteni
küldetését, és jól akarja azt végezni, annak meg kell
szerveznie a reá bízott és vállalt feladatok elvégzését,
tehát mint szervezet is működnie kell.
A szervezet, a szervezés és a tennivalók
megosztása nem újkeletű dolog és nem is az ördögtől
van. Ezért egy, a Bibliából ismert, ószövetségi
történeten keresztül (Jetró története, 2Móz 18−27),
az előadó rámutatott, hogy milyen régi gyökerei
vannak Isten népének közösségében is annak a
problémának, hogy mennyire nehéz egyedül, egy
nagyobb közösséget felelősségteljesen irányítani,
vezetni. Ahhoz, hogy ezeket mi is felvázoljuk
szükséges volt a rövidtávú visszatekintés, és egy
nagyon részletes helyzetelemzés is, amelynek
segítségével, a jelenlegi állapotokat összegeztük,
minden tevékenységi körrel kapcsolatban, amit a
gyülekezetünk jelenleg is végez. Ez magában foglalta,
többek között, hogy összegyűjtöttük azokat az
erőforrásokat, melyekkel jelenleg rendelkezik
gyülekezetünk, személyi, tárgyi, anyagi, szellemi stb.
értelemben. Összegeztük azokat a szolgálatokat,
amelyek most is működnek. Mi magunk is
meglepődtünk, mennyi mindenünk van, és milyen
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sokrétű a gyülekezet tevékenysége, ami sokszor erő
feletti helytállást követel, különösen a gyülekezetünk
lelkészeitől. Összegyűjtöttük az általános református
értékeinket is, hisz ezek is részei a gyülekezetünk
életének.
A hiányosságokat is feltártuk, áttekintettük,
és szembenéztünk azokkal a problémákkal, amelyek
olyan feladatok a gyülekezet tevékenységében,
melyek nem nevezhetőek épp könnyűeknek, de
azokat nem kerülhetjük meg. Ez minden
gyülekezetben, helyzetétől függően jelen lehet. Az
előadó a samáriai asszony történetén keresztül
világított erre rá (Jn 4,3−42), amikor Jézus átment az
ellenséges területen, Samárián, amit a tanítványok
messze elkerültek volna. A történet jó példa arra,
hogy a nem remélt változások ott is végbemehetnek,
de nagy kitartás kell hozzá, és félre kell tenni az
előítéleteket. Ahogy mondta: ezért mindenkinek és
minden gyülekezetnek megvan a „maga samáriája”.
A nagyon összetett, és gyorsan változó
társadalmi helyzetértékelésre is kitért az előadó,
hiszen mi is részesei vagyunk ennek a társadalomnak,
sőt abban kell végeznünk azt a feladatot, melyre
Jézus kérte is a tanítványait (Mt 28,18−20). A
generációk közötti szakadék a legnagyobb probléma.
Már húsz év korkülönbség is olyan szakadék lehet a
technika gyors fejlődése miatt, amely nehezen
áthidalható. Hogyan oldható ez meg egy
gyülekezeten belül, és azon kívül úgy, hogy lehetőleg
minden korosztályhoz eljusson a Szentírás üzenete,
miközben soha nem tapasztalt mértékben fejlődnek a
kommunikáció lehetőségei. Ez a legnagyobb kihívása
a mai gyülekezeteknek, így a mienknek is. Közös
egyetértés volt abban, hogy gyülekezetünk a
lehetőséghez mérten, szinte minden eszközt
felhasználva jelen van abban a környezetben, amit
Isten kijelölt számunkra. Istentiszteleti alkalmaink,
templomba hívogató rendezvények, családi napok,
zenei koncertek, neves és ismert előadók több
alkalommal adtak elő gyülekezetünkben, de jelen
vagyunk a facebookon és a gyülekezeti honlapon is.
Mégis azt kell tapasztalnunk, hogy a remélt
eredmények elmaradnak, vagy részlegesek.
Mindezek áttekintése szükséges volt ahhoz,
hogy folytatásként egy elérhető és megvalósítható
gyülekezeti képet vizionáltunk, amely a meglévő
adottságok felhasználásával, szükség esetén azoknak
bővítésével, megfelelő szervezés segítségével
megvalósíthatóak, vagy a már működő szolgálatokat
tudják hatékonyabbá tenni annak érdekében, hogy
minél többen hitre jussanak, és betagolódjanak a
gyülekezet közösségébe. Célokat és elvárásokat
tűztünk ki különböző területeken, majd ezek
megvalósításának lehetőségeit fektettük le közösen a
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fő
szempontokra
támaszkodva.
Konkrét
feladatkörök, vezetők, azoknak pedig segítői vannak.
A feladatok végrehajtását mindig önkéntes, de a
feladatra alkalmas személy(ek) kell, hogy végezze.
Ugyanakkor a kontrollnak is működnie kell, hogy
ellenőrizni lehessen, mennyire hatékony egy-egy
szolgálati
tevékenység,
hogy
a
felmerülő
változtatásokat időközben is meg lehessen tenni.
Ehhez elengedhetetlenül szükséges a vezetők és a
segítők közötti folyamatos párbeszéd. A lelkész
beszél a vezetőkkel, a vezetők a segítőkkel. Az
eredménytől függően, a vezetés része kell, hogy
legyen, a dicséret, vagy éppen az elmarasztalás is,
amennyiben szükséges.
Az gondolom, hiszem a többi résztvevővel
egyetértve, hogy hasznos és építő volt minden órája
ezeknek az alkalmaknak. Megvalósításra méltó,
amelyhez
Istentől
kérjünk
áldást,
és
elkötelezettséggel párosuló kitartást mindnyájunknak.
Péntek István

Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegyelemről
Csodákat próbáltam:
arannyal, ezüsttel
hívtam a népeket,
jöjjenek énhozzám!
Hiába hiába,
az arany nem kellett,
az ezüst nem kellett,
nem jöttek énhozzám.
Elmondtam naponta
tíz hegyibeszédet,
gyönyörű szavakat,
hiába, hiába:
egy fül sem fülelte,
egy szív sem szívelte
a hegyibeszédet.
Tüzet is akartam
rakni az erdőben:
nyulacska ne fázzék,
őzike ne fázzék, hiába, hiába!
Gyújtófám kilobbant,
és a tűz nem akart
gyúlni az erdőben.
...S egyszer csak maguktól
gyűlnek az emberek,
együgyű szavamtól
sírásra fakadnak,
ránéznem alig kell
s a tűz is felszökken, az Úr áll mögöttem.
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Nőszövetségünk élete
A Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége 2019.
március 23-án, szombaton tartotta tisztújító közgyűlését
Debrecenben. Gyülekezetünk nőszövetségét 3 küldött
(elnök, titkár, pénztáros) képviselte az egyesületi
szabályoknak megfelelően. A Kollégium Díszterme szinte
teljesen megtelt (mintegy 120-an voltunk) jókedélyű
asszonytestvérekkel, akik Záhonytól Szegedig rászánták a
napjukat arra, hogy felelősségteljesen döntsenek szeretett
nőszövetségük kerületi elöljáróiról.
A nyitó áhítatot nagytiszteletű Szalayné Gacsályi
Dóra tartotta, aki Kocsordon lelkipásztor, és a szatmári
egyházmegye
nőszövetségi
koordinátora.
János
evangéliuma alapján helyezte a szívünkre a szeretet
fontosságát, hogy amint az első keresztyéneket ez
különböztette meg minden más közösségtől, úgy
látszódjon meg az a mi szavainkon és tetteinken egyaránt.
Kerületi nőszövetségünk tiszteletbeli elnöke, dr.
Feketéné Kavisánszki Györgyi is igei üzenettel és lényéből
fakadó, kedves szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket.
Nőszövetségünk régi-új elnökének köszöntő
szavai után beszámolt a közgyűlés résztvevőinek az elmúlt
5 év legfontosabb eseményeiről, majd a gazdasági
összegzést ismertette, Vassné Faragó Gabriella, aki ettől az
évtől nem csak segíti, hanem átveszi elődjétől, Rácz
Lászlónétól a gazdasági ügyek intézését. Márta néni hosszú
évek óta odaadóan végezte ezt a szolgálatot, de
elérkezettnek látta az időt, a staféta továbbadására.
Köszönjük hűségét és pontosságát.
A szavazás és a szavazatszámlálás ideje alatt,
szeretetvendégség keretében ki-ki megoszthatta a
másikkal gondolatait, terveit, örömeit. Az eredmény
mindannyiunk számára kedves és megnyugtató folytatást
sugall kerületi nőszövetségünk életében: elnök: dr. Gaál
Botondné dr. Czeglédy Mária; titkár: Gilicze Andrásné Erzsike,
titkár-helyettes: Pappné Papp Mónika; országos intéző
bizottsági tag: Bogya Kis Annamária. Isten vezesse őket
szolgálatukban és tegye áldottá nőszövetségeink életét!
Alig néhány nappal később, 2019. március 28. és
31. között tartotta hagyományos, immáron a XXIV.
Bibliaiskoláját kerületi nőszövetségünk, Berekfürdőn. Az első
nap témáját a Szentírás jobb, alaposabb és személyes
megismerése adta. Gilicze Andrásné, Erzsike a kerületi
nőszövetség titkára nyitotta meg a találkozót, majd pedig
felkérte Dr. Kustár Zoltánt, a DRHE rektorát, előadásának
megtartására. Augustinus egyházatya szavait idézve „A hit
olyan, mint egy folyó, a kisegér is át tud rajta gázolni, de az
elefántnak is úszni kell benne.” arra irányította a
gondolatainkat, hogy a Biblia ugyan „kifogyhatatlan
kincsesbánya”, szinte „elérhetetlen mélységű folyó”,
mégis egyetlen mondatban össze lehet foglalni az
evangéliumot: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (Jn 3,16).
Ez a Szentírás csodája: az ember (mindenki!!!)
mindent tudhat ahhoz, hogy boldoguljon és üdvössége
legyen. Nem csak Istenről szól, hanem maga Isten szól
belőle! Isten Szava, amely Jézus Krisztusról, mint
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Megváltóról tesz bizonyságot, és az örök élet ígérete rejlik
benne. Földi életünknek ez ad célt és értelmet. Pál apostol
megfogalmazásában, ha ezt nem tudnánk, minden
embernél nyomorultabbak lennénk. De tudjuk, ezért az
életünk céltudatos és szabad lehet! Szabad a szeretetre, a
megbocsátásra. Ehhez a Biblia az etalon, melyhez
mindent mérnünk kell: önmagunkat, másokat, terveinket,
céljainkat stb.
A Biblia önmagáról tesz bizonyságot: „A teljes Írás
Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra,
az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és
minden jó cselekedetre felkészített legyen.” (2Tim 3,16−17) és
„Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi
Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy
szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől
tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a
felséges dicsőség: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm”,
mi hallottuk ezt a mennyből jött szózatot, mert együtt voltunk vele
a szent hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai
beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító
lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.
Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem
ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából
származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szóltak az
Istentől küldött emberek.” (2Pt 1,16−21).
Kálvin szerint „nincs tudományos bizonyíték arra, hogy
a Biblia Istentől ihletett, de a Lélek belső bizonyságtétele meg tud
engem győzni, hogy ez az Isten szava.” Vagyis ez nekem szól,
engem bátorít vagy épp vigasztal, de lehet, hogy épp
szembesít valamivel. „Tolle lege!” – „Vedd és olvasd!”
(Augustinus) Ehhez járul még az egyház közös tapasztalata
(a Kánon, a Biblia 66 könyve), melyet úgy is össze lehet
foglalni, hogy a semmi nem csinál semmit, valamit csak
valami tud csinálni. Vagyis „Nézz szét!” – Nem lennénk
ilyenek, ha nem lenne az Ige.
Kálvin János többször hangsúlyozta írásaiban azt
a megkerülhetetlen tényt, hogy az Isten és az ember
között óriási különbség van. Az Istennek le kell hajolnia
hozzánk, hogy megérthessük: mint dajka a kisgyermekhez,
úgy beszél hozzánk. Ezt lehet felismerni például a
teremtés leírásában (képzetlen népének gondolkodásához
alkalmazkodik). A hit nem áll szemben a tudománnyal.
Fontos hangsúlyoznunk azt, hogy a hit kérdése így
hangzik: Ki Jézus Krisztus? – s nem a teremtés leírása a hit
valódi kérdése. A Szentírás nem téved semmiben, amikor
a hit dolgairól van szó, de a természettudományos
kérdésekben vagy a történelmi dolgokban nem
tévedhetetlen. Sok gyötrődéstől kímél ez meg bennünket,
ha el tudjuk fogadni.
Minden időben felvetődött az a kérdés, hogy
szükség van-e az Ószövetségre, de az egyház mindig úgy
döntött, igen. Isten ugyanis a tőle elszakadt világot csak
fokozatosan tudta visszatéríteni, s azt akarta, hogy ezt
értsék is az emberek, hiszen Ő nem szolgákat akar, hanem
gyermekeket. Így tehát „beiratta” az emberiséget a hit
hosszú iskolájába. Nagyon messziről indultunk egykor,
valahonnan a „fogat fogért, szemet szemért” elvtől, mely
lényege, hogy nem többet!!!!; majd jött a Tízparancsolat,
melynek megtartása ma sem könnyű, s bár sikerülne minél
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többeknek; prófétákat is küldött az Isten, akik a Szabadító
eljöveteléről szóltak, hogy az idők teljességében valóban
eljöhessen a Messiás, Jézus Krisztus – az élet
legfontosabb ismerete. Ez az, amit a Zsidókhoz írt levél
így fogalmaz: „Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten
az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által
szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot
teremtette.” (Zsid 1,1−2) A Biblia tehát ennek a teljes
felkészülésnek a tankönyve. Az Ószövetség nélkül nem
érthetjük meg az Újszövetséget (Kálvin). Példa erre az
emmausi tanítványok története, akik csak akkor értették
meg a jeruzsálemi eseményeket, amikor valaki (Jézus)
melléjük szegődött és a törvényekből, meg a prófétáktól
kezdve elmagyarázta nekik, hogy miért kellett mindennek
így történnie. „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten
ígéje által.” (Rm 10,17).
Az előadás után kerekasztal beszélgetésre került
sor, melyet Giliczéné Erzsike moderált, s az általa feltett,
többnyire személyes jellegű, de a Bibliához kapcsolódó
kérdésekre az előadó, illetve Koncz-Vágási Katalin
válaszoltak. Derűs és jó hangulatú délutánt tölthettünk
együtt.
KVK

Presbiteri konferencia
Szarvason
Március 23-án került megrendezésre az egyházmegyei
presbiter konferencia, melyen a nyitó áhítatot Pentaller
Attila helybeli lelkipásztor tartotta. Kiemelte: Ne csak
akkor olvassuk a Bibliát, amikor időnk van rá, vagy kedvünk
tartja, olvassuk akkor is, amikor talán éppen úgy érezzük, hogy jó
kerékvágásban halad az életünk és minden rendben van. Ezt
követően a gyülekezet fiataljainak szolgálatával dicsőítő
énekek hangzottak el, melyekből számomra legjobban
megmaradt egy mondat, és szerintem mindannyian így
érezhetjük: „Apró csavarnak is kell lenni, hogy jól működjön a
gépezet.”
A találkozó előadását Dr. Veres Sándor Péter, a
Baptista Teológiai Akadémia emeritus professzora
tartotta. Az házasság fontossága abban rejlik, hogy azt az
Isten a szövetség jelképéül alkototta meg. Pál apostolnak
a Timóteushoz írt 1. levele 1. részéből a 3−5 verseket
olvasta fel, melyek az Isten dicséretéről és szeretetéről
szólnak. Alapkérdése, hogy Isten miért teremtett egy
világot? Mi volt a célja?
A Szentháromság Isten a szeretetéből egy kis
szeletet adott a teremtményeinek, hogy ebből tudjanak
viszonozni. Amit Isten megteremtett, az minden jó. Isten
a saját Lelkéből lehelt belénk lelket, de ez nem azt jelenti,
hogy minden gondolatunk egyezni fog az Övével.
Ézsaiásnál olvassuk a „ti gondolataitok nem az enyéimek”. Az
emberben benne van az Isten Lelke, így érti a szavát, mert
a Lélek a lélekhez szól.
Az ember megbízatása, hogy művelje és őrizze a
földet. A kezdetekkor az ember lelke még összhangban
volt Istennel. A férfi azért születik elsőre, mert neki
nagyobb a felelőssége. Nem jó az embernek egyedül, ezt a
férfi érzi először. A nő nem, mert neki egyből ott volt a
társ.
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Az Isten egy olyan jelzőrendszert épített belénk,
amelyen keresztül tud üzenni nekünk. A mai világból már
eltűnt a szégyen. Az ember és Isten áldozata közötti
különbség az, hogy Isten mindig a jót áldozza fel. Jézus
megjeleníti az embernek a tévútra, bűnre vezető
gondolatát: „ha lehetséges távozzék el tőlem ezt a pohár.”
Isten a szívből hoz elő szomorú dolgokat, de
jókat is. Ha nincs kedvünk, akkor baj van köztünk és az
Isten közti kapcsolattal, tele vagyunk csalódással, mert
nem úgy sikerültek a dolgok, ahogyan mi azt elgondoltuk.
A nők érzelmesebbek, míg a férfiak keményebbek
legyenek. A házasok egyszerre gondolkodnak,
cselekszenek. Isten célja, hogy vele egyek legyenek. A
félelemnek a teljes szeretet az ellenszere.
Péntek Dávid

Húsvétra hangolódás
Közhelyesen hangzó cím. Szándékosan az. Azt jelzi,
hogy a böjti időszak, illetve maga a böjt – még a
magukat keresztyénnek való emberek számára is –
olykor ilyen közhelyessé, elcsépeltté, semmitmondóvá
váló fogalom. Elméletben persze mindannyian tudjuk,
mire készülünk – hangolódunk – de a lényeg néha
eltűnik a szemünk elől. Ezzel együtt nem lehetetlen,
hogy (újra) tartalommal teljen meg számunkra ez az
időszak. Hogy valóban HANGolódjunk. Hogyan?
Próbáljunk most képzeletben egy hatalmas
szimfonikus zenekar koncert előtti készülődésére
gondolni. Szinte látjuk magunk előtt a hangszerereiket
kezükben tartó muzsikusokat és fülünkbe cseng az a
moraj, ami ilyenkor hallható. Valóságos káoszként hat a
hangok sokfélesége – dallam nélkül. Hangolnak –
hangolódnak. Hogy a káoszból egyszer csak
varázsütésre – akarom mondani a karmester intésérenéhány pillanatnyi feszült csend után felcsendüljön a
hangok gyönyörűséges harmóniája.
Sokan sokféleképp hangolódunk mi is a
feltámadás ünnepére. Van, aki valóban böjtöl. Ki étellel,
ki valamely szokásával hagy fel egy időre. Van, aki
egyikkel sem, helyette „csak” lélekben készülődik.
Figyelve az egyetlen lényeges HANG-ra. Nincs
egységes szokás, rend ebben a tekintetben közöttünk.
Káosz?
Talán így hat(hat)… De a lényeg az, hogy mire
elérkezünk Húsvét reggeléhez, mind egy szívvel álljunk
majd oda az úrasztalához, vegyük a kenyeret és a bort,
vegyük bűneink bocsánatát és fogadjuk az áldást. És
mind együtt, testvérekként - ugyanannak az egy Úrnak
a gyermekeiként – mondhassuk: Feltámadt Krisztus!

Révész Judit
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Munkácsy 175
Munkácsy Mihály 1844. február 20-án született
Munkácson, ahol a római katolikus egyház szertartása
szerint 1844. február 24-én keresztelték meg Lieb Mihály
Leó néven. Édesapja a Bajorországból származó Lieb
Michael, állami hivatalnokként dolgozott, édesanyja
osztrák, evangélikus vallású Liebné Reök Cecilia volt. A
fiatal Mihályt és öt testvérét az 1850-es évek elején több
családi tragédia érte. Édesanyjuk 1850. január 12-én,
édesapjuk 1852. május 14-én hunyt el. Az árvaságra jutott
ifjú Lieb Mihály ezt követően rokonoknál nevelkedett
Békéscsabán, ahol az 1850-es évek közepén kitanulta az
asztalos szakmát.
Szamossy Elek (1826-1888) festőművésszel
megismerkedve a képzőművészet iránti érdeklődése egyre
inkább hivatástudattá érett. Az 1860-as évek hajnalán
vándorfestőként járta a Kárpát-medencét, portrékat
festett, restaurálásra szoruló festményeket javított.
Országjárását megszakítva Pesten élt 1863 és 1864 között,
a korszak kiemelkedő tájképfestőjével, Ligeti Antallal
(1823-1890) alakult ki szoros, személyes és szakmai
barátsága. Az idősebb pályatárs önzetlenül támogatta
művésszé válását.
Szakmai továbbképzését folytatva előbb Bécsben,
majd Münchenben tanult. Az 1867-ben megkötött
kiegyezés nyomán megalakult új önálló magyar kormány
ösztöndíjat biztosított számára. Munkácsy Mihály
támogatás segítségével Franciaországba látogatott, itt
megtekintette a kiegyezés évében a francia fővárosban
rendezett világkiállítást.
Párizsban találkozott a realista stílusú festészet
legjelentősebb személyiségével, Gustave Courbettel
(1819-1877). Nevét 1868-tól szülővárosára utalva
hivatalosan is Munkácsyként használta. Mesterségbeli
ismeretei elmélyítése céljából Düsseldorfba ment, ahol
Ludwig Knaus (1829-1910) tanítványa lett. Az idősebb
művésztárs Munkácsy egész életművére meghatározó
hatást gyakorolt.
A magyar festőművész az első sikerét a
Siralomház című kompozíciójával aratta 1870-ben. Ez a
mű egy halálra ítélt utolsó, kétségbeesésben töltött óráinak
a feldolgozása, amelyet a párizsi Salon kiállításán
aranyéremmel díjaztak. A következő évben Párizsba
költözött, ahol elmélyült a barátsága a kiemelkedő
tehetségű tájképfestővel, Paál Lászlóval (1846-1879),
akinek az arcképét is megfestette.
Magánéletében változást az 1874-es év hozott,
amikor házasságot kötött Cécile Papier-vel, Eduard de
Marches báró özvegyével. A hosszú nászút során
hitvesével együtt Magyarországra látogatott, a magyar
pusztán szerzett élményei alapján készült el az
impresszionizmus stílusához a legközelebb álló alkotása, a
Poros út, amelyet két változatban festett meg. Bár
Munkácsy ezzel a festményével megmutatta, hogy az
akkor korszerűnek tekintett képzőművészeti formanyelv
megszólaltatására megfelelő érzékkel és képességgel bír,
mégsem ezt a művészeti utat választotta. Az 1870-es évek
közepétől eltávolodott az egyszerű, az élet nehézségeitől
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megfáradt emberek realista stílusú megfestésétől, ehelyett
többségében az előkelő városi polgárság és a főúri körök
elvárásai szerint készítette alkotásait.
Milton című festménye, amelyet Budapesten
1879-ben mutattak be, újabb elismerést hozott számára,
nemcsak szakmailag, hanem anyagilag is, mivel alkotását
Charles Sedelmeyer osztrák műkereskedő 30 000 frankért
megvásárolta. Emellett Munkácsyval 1878-ban tíz évre
szóló értékesítési szerződést kötött, amely során a
megrendelőkkel való kapcsolattartás mellett Munkácsy
alkotásait több európai városban belépőjegy ellenében
bemutatta a nagyközönségnek. Az együttműködésnek
köszönhetően Munkácsy nagyságát elismerték egész
Amerikában, ahonnan sok megrendelést kapott.
A témák közös keresése eredményezte Krisztus
szenvedéstörténetének három nagyméretű festményben
történő egyéni megfogalmazását. Elsőként 1881-ben, a
Krisztus Pilátus előtt című alkotása, majd 1884-ben a
Golgota készült el. A később trilógiának tekintett
festményciklus első tagja mind a nagyvilágban, mind
Magyarországon pozitív fogadtatásban részesült. A
műalkotás bemutatását Sedelmeyer szervezte, a kép
Párizs, majd Bécs után érkezett Budapestre. Pesten az
akkori Műcsarnok Sugár úti épületében láthatta 1882-ben
az érdeklődő közönség.
A kép bemutatása is egyedi volt a budapesti
tárlatok sorában, a nagyméretű festményt felülvilágító
ablakokkal rendelkező teremben állították ki 1882. február
és március hónapjaiban. A műalkotást nem függesztették
fel a falra, hanem a padlózatra állítva a terem végén
mutatták be. A művet aranyszínű szegéllyel ellátott
selyemfüggöny fedte, amit a terembe lépő érdeklődők
szeme láttára távolítottak el a festmény elől. A fényt az
ablaküveg előtt elhelyezett kékszínű textilek mozgatásával
tudták szabályozni. A festménnyel szemben felállított
tükrök
fokozták
a
Krisztus
Pilátus
előtt
monumentalitásának hatását, amelyet azzal is elértek, hogy
a közönség a képtől csak a kordonnal szabályozott
távolságra helyezkedhetett el.
A festmény ünnepélyes bemutatójának részét
képezte, hogy az Országos Magyar Képzőművészeti
Társulat vezetősége a műalkotás pesti kiállítására érkező
mesternek az ezüst babérkoszorú kitüntetést adta át. A
Krisztus Pilátus előtt című képet a budapesti bemutatása
alkalmával 80 000 érdeklődő látta. Munkácsy Mihályt
Budapest Székesfőváros közgyűlése a festmény
bemutatásának évében, 1882-ben díszpolgárrá választotta.
A Krisztus Pilátus előtt egészéről vagy a
műalkotás részleteiről több festménymásolat is készült,
amelyek közül az egyik a Budapest-Fasori Református
Egyházközség Szabó Imre gyülekezeti termében található,
a másik a fehér ruhás Krisztus alakot önállóan megjelenítő
alkotás a szolnoki evangélikus templom oltárképeként
látható.
A Golgota című monumentális festményt 1884ben mutatták be Budapesten, amelyet 92 000 ember
tekintett meg. A Jézus szenvedéstörténetét feldolgozó két
festmény kiállítását Európa számos városában kiemelt
érdeklődés kísérte. A hosszú, Munkácsy számára fárasztó
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bemutatók sorozata az Amerikai Egyesült Államokban ért
véget, ahol a monumentális művek tulajdonosra találtak.
Munkácsy Mihály 1890-es évek első felében
alkotott Honfoglalás című festménye az 1896-os
millenniumi esztendő ünnepélyes hangulatát idézi. A
megrendelést 1890-ben kapta a magyar kormánytól. A
műalkotás elkészítésének gondolata Jókai Mórtól
származott, a gyakorlati megvalósítást gróf Tisza Lajos
segítette, aki ebben az időben az Országház-építő
Végrehajtó Bizottság elnöke volt. A festményt a Tömő
téren, a mai Kossuth téren épülő Parlament képviselőházi
üléstermébe szánták.
Munkácsy 1891 és 1893 között folyamatosan
dolgozott a magyar történelem ünnepélyes pillanatának
méltó megörökítésén, a fehér lovon érkező Árpád vezért
és a honfoglaló magyarok népét a meghódolás gesztusát
kifejező gyalogos szláv népcsoport fogadja.
A műalkotás megismerését segítette, hogy
különböző
méretű
színes
nyomatokon
nagy
példányszámban terjesztették, emellett parfümös dobozt
is kiadtak Párizsban, amelynek fedőlapján a Honfoglalás
című festmény részlete jelent meg. A doboz külső
felületét a műalkotás reprodukciója mellett a két angyal
által közrefogott magyar államcímer és az apostoli kettős
kereszt díszítménysora fedte.
Az elkészült impozáns méretű festményt a
felsőház üléseinek színhelyén, a Magyar Nemzeti Múzeum
dísztermében helyezték el 1905-ig, miután a kijelölt
parlamenti bizottság a művésztől átvette. Ezt követően a
Szépművészeti Múzeum oldalfolyósóján láthatta az
érdeklődő közönség. A Steindl Imre által tervezett
Parlament épületében csak 1929-ban helyezték el, a
házelnöki terem hosszanti falába építve.
A Krisztus-ciklus utolsó tagját, az Ecce Homo-t
1896-ra készítette el az alkotóereje vége felé járó, egyre
több betegségtől gyötört Munkácsy Mihály. A festményen
a művész megjelenítette a Jeruzsálem népe előtt álló,
töviskoronát viselő, megostorozott Jézust. A műalkotást
1916-ban Déri Frigyes műgyűjtő vásárolta meg. A
debreceni Déri Múzeum felépülése után, az intézmény
első emeleti kiállítási termében helyezték el.
Munkácsy Ecce Homo-ját 1896-ban a
Millenniumi Kiállítás közvetlen közelében, önálló
épületben mutatták be. A műalkotás nem aratott olyan
átütő szakmai sikert, mint a trilógiának az 1880-as
években készített első két tagja. A nagyközönség
érdeklődése a jó időzítés és a nagyszámú újsághirdetés
miatt viszont minden eddiginél nagyobb volt, a festményt
háromszázezer ember tekintette meg.
Testi
és
szellemi
összeroppanásának
következtében, 1896-ban Munkácsy Mihály egészségi
állapota súlyosan megromlott, előbb szanatóriumba, majd
az endenichi elmegyógyintézetbe került, ahol 1900. május
1-én elhunyt. A művészről készített utolsó fényképen,
Munkácsy Mihály a halottas ágyán látható, kezébe
helyezve feszületet tart, mögötte a falon a Krisztus Pilátus
előtt, a feje fölött a Golgota című alkotásának
reprodukciója függött.
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A Műcsarnok előtt felállított ravatalt három
kiváló művész, a szobrász Fadrusz János és Stróbl Alajos,
valamint az építész Lechner Ödön készítette. Budapesten,
a városligeti Műcsarnokban ravatalozták fel, majd 1900.
május 9-én hatalmas gyászoló tömeg kísérete mellett a
Fiumei úti Nemzeti Sírkert Művészparcellájában örök
nyugalomba helyezték. Síremlékét Telcs Ede (1872-1948)
szobrászművész készítette el, 1911. június 18-án avatták
fel.
Munkácsy Mihály alkotásainak jelentős része
Budapesten, a Magyar Nemzeti Galériában található. A
Terézvárosban utca, a fővárosban több oktatási
intézmény viseli a nevét. Kultusza két vidéki
nagyvárosban, Békéscsabán és Debrecenben nevezhető
állandónak. Békés megye székhelyén a Munkácsy Mihály
Múzeum állandó kiállítással segíti emlékezetének ápolását.
Debrecenben, a Déri Múzeumban, a Krisztus
szenvedéstörténetét bemutató festmények 1995-től együtt
tekinthetők meg. Magyarország Kormánya 2019. év elején
megvásárolta
az
itt
letétbe
helyezett,
még
magántulajdonban lévő trilógia utolsó festményét, a
Golgotát. Munkácsy életműve a magyar nemzeti örökség
kiemelt részeként példaértékű az utókor számára, kivételes
szorgalmával és tehetségével a magyar művészet
dicsősségét szolgálta.
(Millisits Máté)
***

Munkácsy már ünnepelt festő volt, amikor megismerte
Eduard De Marches báró feleségét, Cécile asszonyt. Első
találkozásuk egy düsseldorfi estélyen történt. A báróné
már ekkor beleszeretett a 189 centi magas, széles vállú,
temperamentumos festőbe, akit imádtak a nők. Cécile
nem volt szép asszony, de okos volt, kitartó és türelmes.
Meghívta Munkácsyt Luxemburg melletti birtokukra,
Colpach-ba, ahol tanácsokkal látta el, hogyan építse
karrierjét, és rábeszélte, költözzön Párizsba, mert ott
továbbfejlesztheti tehetségét.
Munkácsy 1871-ben érkezett Párizsba, s Cécile és
férje nagypolgári szalonokhoz hasonló, fényűző műtermet
béreltek számára. A számítás bevált: a híres és sikeres
művész egyre több portrémegrendelést kapott. Munkácsy
azonban nem tudott mit kezdeni a rászakadt
népszerűséggel, depresszió gyötörte. Minden bírálat
feldúlta, egy teljesen elkészült képét egy apró kritika
hatására megsemmisítette, utána reményvesztetten
kóborolt az utcákon. Állapota olyan kétségbeejtőnek tűnt,
hogy de Marche báró – Cécile nagy örömére és minden
bizonnyal közbenjárására – meghívta pihenni a colpach-i
kastélyba. A depresszió nem múlt el. Munkácsy 1872
januárjában öngyilkosságot kísérelt meg, kiugrott a kastély
ablakán. Lábadozás közben a ház asszonya ápolta, s
szerelme talán már ekkor viszonzásra talált. Munkácsy
életkedvvel telve tért vissza Párizsba.
1873-ban a báró megbetegedett, szanatóriumba
került. Munkácsy után küldte Párizsba húgát, Ethelt,
akinek szintén tetszett a festő, Cécile pedig tudta, hogy
Munkácsy nem fog ellenállni a gyönyörű lánynak. Ethel
lett a Zálogház kokott alakja és a Virágszedő lány
modellje, és közben Cécile jóváhagyásával együtt élt a
festővel. Ahogy a képek elkészültek, a szerelem is elmúlt.
Közben a báró meghalt, a fiatal özvegy pedig levelezni
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kezdett Munkácsyval, aki egy idő után úgy érezte, egyedül
Cécile érti meg őt. Hamarosan eljegyezték egymást, s
1874-ben tartották meg az esküvőt a kastélyban.
vagy:
Mivel férje, a báró inkább az apja lehetett volna, így ki
nem élt vágyai már ekkor felszíthatták az asszonyban a
tüzet a férfi iránt. Amíg Cécile az idős báró felesége volt,
nem találkozgathatott Munkácsyval, ám azt nem akarta,
hogy más happolja el előle a festőt, ezért saját húgát,
Ethelt küldte hozzá, hogy „szórakoztassa”. Ethel, nővére
biztatására lett Munkácsy szeretője.
A báró halála utáni évben azonban már Cécile
volt az első számú nő a festő életében, és a gyászév letelte
után nőül is ment hozzá. Munkácsy nem sejthette még,
hogy bár ő egy érzelmes társra vágyik, csupán eszköze lesz
felesége szükségletei kielégítésének. Férfiassága és
festőecsete jelentette az asszony vágyainak netovábbját.
Előbbi a kéjes örömök, utóbbi pedig a fényűzésének volt
biztosítéka. „Ha belépek Pest bármelyik boltjába, a
legaprólékosabb figyelmet tanúsítják irántam, mondván, hogy az
ország legnagyobb fiának a felesége vagyok.”
Munkácsy leveleiből fény derül arra, hogy a pénz
és a fényűzés mindenek felett állt a nő életében. Munkácsy
sokszor panaszkodott arra, hogy felesége már megint
adósságot halmozott fel, és nem győzött eleget dolgozni,
hogy kifizethesse a szabót és az egyéb felmerülő
költségeket. Kortársai szerint Cécile „inkább tűnt katonák
szakácsnőjének, semmint egy mágnás özvegyének, illetve egy
világhírű, festőfejedelem számba menő művész élettársának”.
Cécile profi menedzsere lett Munkácsynak, és
tudatos munkával Liszt Ferenchez hasonló magyar
zseniként emelte be a nemzetközi köztudatba. Munkácsy
a felesége hatására eltávolodott a régi realista
zsánerképektől, de világhírt és nagy vagyont szerzett a
megrendelésre készített képeivel, mint a Krisztus Pilátus
előtt és a Golgota.
Az állandó féltékenykedés sem járult hozzá a
festő lelki nyugalmához. És bár feleségének távollétében
hűségesen írta a meleg hangvételű leveleket, melyeket
Cécile elvárt tőle, viszonya lett barátja, Charles-Joshua
Chaplin festő feleségével. Aki sokkal megértőbb lelki társa
volt, mint az állandóan újabb képeket követelő feleség.
Egyesek szerint Chaplinné Robert nevű kisfiának is
Munkácsy volt az apja. Sajnos a fiú egy kadétiskolában
lebukott a lóról, és szörnyet halt.
Cécile is elvetélt egyszer, majd az újszülött
gyermekük is meghalt, így a festőnek nem maradt utóda.
Czeizel Endre szerint a festő kétpólusú
depresszióban szenvedett. Így nem egyszer előfordult,
hogy szinte önkívületben alkotott, majd amikor elkészült a
műve, olyan kimerültnek, kiszipolyozottnak érezte magát,
hogy csak céltalanul bolyongott.
A végleges értelmi leépülést azonban a vérbaj
okozta nála. Az agyát is megtámadta a betegség. A
gyakorlatias asszony azonban résen volt. A már
elmegyógyintézetben levő férjével még aláíratta az összes
művét, így biztosítva be a saját jövőjét. De bármilyen
talpraesett volt is, mohóságát nem tudta elnyomni, és
miután a férfi mindössze 56 évesen, az endenich-i
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gyógyintézetben elhunyt, Cécile asszony idő előtt
árvereztette el a képeit, és így „nagy értékcsappanást
idézett elő a mester műveinek áraiban”.
Temetése
volt
az
utolsó
„utolsó
szuperprodukció”. Hatalmas pompával kísérték a
Műcsarnokból végső útjára, de csak belépőjeggyel lehetett
látni a menetet.
(www.she.hu; lovemylife.reblog.hu)
KVK

Az érszűkületről röviden
Az érelmeszesedés (orvosi nyelven arteriosclerosis), az
artériák, más néven verőerek megbetegedése az
érrendszerben. Szervezetünkben az artériák az életkor
előrehaladtával meszesednek, ilyenkor az érfal
megvastagszik, rugalmassága és keresztmetszete csökken.
Az alsó végtagi érszűkület legsúlyosabb szövődményei
miatt amputációra kerülhet sor.
Okai:
Az érelmeszesedés következtében az erek beszűkülnek,
vagy teljesen elzáródnak. Az ér elmeszesedése összetett
folyamat: családi, genetikai okok mellett cukorbetegség,
magas vérnyomás, magas koleszterin, triglicerid szint is
befolyásoló tényező lehet. Kiemelkedő tényező még a
dohányzás, az elhízás, és a mozgásszegény életmód.
Tünetei:
A betegség lényege, hogy a vérellátást biztosító
verőerekben csökken a vér áramlása a szövetekhez, így
csökken a szövetekben az oxigén szint. Kezdeti
stádiumban nagyobb panaszt nem okoz. A betegség
előrehaladtával, a panaszok fokozódnak, főleg kisebb
fizikai megterhelésre.
Érszűkületről van szó, ha az alsó végtagon a
lábak hűvösek, sápadtak, idült fájdalom, érzéketlenség,
valamint görcsök jelentkeznek. Néhány méter után le kell
állni pihenni, ezt úgy nevezzük, kirakatnéző (orvosi néven
dysbasia) sántítás. Súlyosabb esetben elszíneződés, elhaló
lábrészt, vagy nem gyógyuló sebeket okoz az érszűkület.
Az érelmeszesedés nem csak az alsó végtagon
keletkezhet, hanem az egész érrendszerben. A nyaki
verőérszűkület stroke-hoz, ill. bénuláshoz vezethet. A
koszorúerek
előrehaladott
meszesedése
esetén
szívinfarktus jöhet létre.
Diagnózis:
Keressük fel az érsebészeti szakrendelést, ahol számos
vizsgálat történik. A kórisme felállításához (fiz. vizsgálat,
ultrahang, ill. DSA vizsgálat (érfestés, katéterezés)
szükséges.
Megelőzés:
Rendszeres fizikai aktivitás, megfelelő testsúly, normál
tartományban lévő vérzsír szint, cukorbetegség esetén a
beteg gondozása. Legsúlyosabb károkozó tényező a
dohányzás. Ennek elhagyása az egyik legfontosabb.
Therápia:
Gyógyszeres kezelés, műtéti megoldás. Sajnos
Magyarországon jelenleg évente 6-7 ezer amputáció
történik.
dr. Taybani Jamal, gondnok, érsebész főorvos
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Gyerekoldal
Jézus segít egy beteg embernek
„Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy
medence, amelyet héberül Bethesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták,
sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a
medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen
betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. Amikor látta
Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: Akarsz-e
meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a
medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!
És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt.”
(János evangéliuma 5,1−9)

Feladatok
Húzd át a következő mondatokban található 5 hibát, és mindegyik mellé írd oda a helyes választ!
Jézus egy ünnep miatt tartózkodott Jerikóban. __________________
Végigment a templomon, amelyet hat oszlopcsarnok vett körül. __________________________
Sok beteg ember volt ott, olyan emberek is, akik süketek voltak. _________________________
Az egyik beteg már 36 éve volt ott.____________________________

Egészítsd ki a Jézus és a férfi közötti párbeszédet!
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Rakd össze a kirakó részleteit úgy, hogy beírod a benne lévő szöveget a megfelelő helyre!

Töltsd ki a hiányzó szavakat a szórácsban!

Színezd ki a képet!

(KVK)
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Magyar Örökség Díjas
a Magyarországi Református Egyház
Bethesda Gyermekkórháza
A Magyar Örökség Díj olyan magyar személyeknek,
intézményeknek és csoportoknak adható negyedévente, akik
tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport,
tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez.
2019. március 23-án, a Magyar Tudományos Akadémia
Dísztermében hét kiemelkedő személyiségnek, illetve intézménynek
adták át a Magyar Örökség Díjakat, köztük a Magyarországi
Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának. Ebből az
alkalomból ismerkedjünk meg a 153 éves kórház történetével.
- a szerk. Pesten német nyelvű református istentiszteleteket már a
XIX. század elején tartottak a Pesti Református
Egyházközség parókiájának épületében. József nádor második
felesége, Hermina hercegnő német reformátusként a pesti
egyházközség fő mecénása volt. Részben az Ő kedvéért
létesítettek német lelkészi állást. Az első lelkész, Carl
Cleynmann 1832-ig szolgálta ezt a közösséget. Távozása után
az egyházközségnek nem volt német anyanyelvű lelkésze,
ezért csak nagyobb egyházi ünnepeken lehetett a parókia
épületében német prédikációt hallgatni.
Pest iparosodásával együtt egyre több németajkú
polgár telepedett le a városban, köztük Ganz Ábrahám és
Haggenmacher Károly. A Pesten élő protestáns (főként
református)
németajkúak
körében
1859-ben
megfogalmazódott egy önálló gyülekezet megszervezésének
és templom építésének gondolata. A folyamat 1863-ban
zárult a Pesti Református Egyházközség Németajkú
Leányegyházának megalakulásával. Első lelkészük a holland
származású Adrian van Andel, aki egyben a skót misszió
lelkésze is volt, őt Rudolf König követte, akinek érkezése után
Török Pál püspök közgyűlést hívott össze, melyen
elfogadták, hogy önálló gyülekezet helyett leányegyházat
alapítsanak saját presbitériummal és pénzgazdálkodással. A
gyülekezet bizonytalan jogi státusza 1864-re rendeződött.
Bár a Németajkú Leányegyház viszonylag kicsi volt
és nem rendelkezett jelentős létszámú tagsággal, de úttörő
volt sok szociális, ifjúsági és diakóniai kezdeményezésben.
Felismerve a pesti egészségügy hiányosságait, kórházuk, a
Bethesda Kórház már 1866-tól fogadta a betegeket, 12
évvel templomuk megépítése előtt. König vezetésével az
egyházközösség a skót misszióval együtt kovászként hatott
a Magyarországi Református Egyház mindennapi életére,
egyben mintaként szolgált a nagyvárossá fejlődő Pest
polgárai számára.
A Bethesda-kórház előtörténete Bakody Tivadar
orvoshoz kapcsolódik, aki felajánlotta a németajkú
gyülekezet szegényebb tagjainak, hogy hajlandó őket ingyen
kezelni. A gyülekezet a felajánlást tovább gondolva 1864ben egy bizottságot hozott létre, hogy segítsen megfelelő
helyet találni a gyógyításnak. A kórház megvalósításának
ügyét kedvezően befolyásolta egy skót hölgy jelentős
összegű adománya, akit Bakody Tivadar ingyen kezelt.
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A Bethesda-kórházat 1866. január 1-én nyitotta
meg és közel 50 éven át működtette a Németajkú
Református Leányegyházközség. A kezdetek a terézvárosi
Rózsa utca 5. szám alatti épülethez kötődtek, ahol Bakody
Tivadar főorvos irányításával történt a homeopátiás
módszereket is alkalmazó gyógyító szolgálat. Az ápolás
szakszerű végzésére Theodor Biberauer, a gyülekezet
presbitere
Kaiserswertből
(Németországból)
kért
diakonisszákat. Az első két diakonissza, Sophie Wehn és
Adelheid Höser 1866 nyarán érkezett Magyarországra. Már a
megnyitás évében figyelmet keltett a kórház az osztrákporosz háború hadisérültjeinek befogadásával. Rudolf
König lelkész a Bethesda kórházban lévő sebesültek
látogatása mellett, azok megsegítése érdekében a
gyülekezetben gyűjtést szervezett.
A Sugár út (ma Andrássy út) kiépítése miatt 1871ben eladni kényszerültek a kórház akkor használt Rózsa
utca 8. szám alatti épületét. A Városliget szélén, a
Herminamezőn álló Bartl-villa megvásárlásával nyílt
lehetőség egy nagyobb és korszerűbb kórház kialakítására.
Az ellátottak számának növekedése az épület és az ápoló
személyzet bővítését is megkívánta. A német nyelv és a
megfelelő szaktudás hiánya következtében azonban a
személyzeti feltételek biztosítása nagy nehézséget jelentett.
Az első magyar diakonissza 1873-ban jelentkezett a
szolgálatra és tanulta meg a gyógyításhoz szükséges
ismereteket. 1891-ben a Bartl-házhoz egy új szárnyépületet
építettek.
A nyelvi különbségekből adódó együttműködési
nehézségek tették szükségessé az első magyar diakonissza
egyesületnek, a Filadelfia Diakonissza Szövetségnek a
létrejöttét 1903-ban. A Leányegyház 1904-ben a Filadelfia
Diakonissza Szövetséget kérte fel a kórház napi életének
vezetésére, akik 1909-ben megvásárolták a kórházat és
1951-ig működtették azt.
A Bethesda-kórházat 1866-ban alapító Németajkú
Református Leányegyházközséget a XX. század hajnalán
kialakult fenntartási nehézségek arra kényszeríttették, hogy
1909-ben 245.035 koronáért eladja az intézményt a
Filadelfia Diakonissza Egyletnek. A megvásárláshoz
szükséges összeg előteremtését a Kárpát-medence
protestánsai közötti adománygyűjtés segítette. A
Leányegyházközség karitatív tevékenységét a Bethesdakórház eladása után is folytatta, 1946-ig működtette a
kórház mellett álló Bethania Árvaházat.
A Filadelfia Diakonissza Egyletnek köszönhetően a
Bethesdában 1909-1951 között országosan is elismert
gyógyító tevékenység folyt. A diakonisszák részére 1914ben megvásárolták a kórház melletti telken álló Kobrákvillát, amely 1895-ben épült Kobrák Mór cipőkereskedő
számára Aigner Sándor építész tervei alapján. A Kobrák-villa
a diakonisszák „anyaháza” lett, amelynek földszintjén a
kórház igazgató-lelkésze, Biberauer Richárd (1872-1939) és
családja élt.
A XX. század első harmadának viharos éveiben a
kórháznak számtalan nehézséggel kellett megküzdeni. Az
első világháború idején vállalta a harctéren megsérült
katonák gyógyítását, de az állam a Bethesda számára nem
biztosította a hadikórházakat megillető költségtérítést. A
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különböző járványok, a kommün rendelkezései, betörések,
tűzesetek, az 1920-as évek gazdasági válságai tovább
növelték a problémákat. Az intézmény költségvetésében
jelentkező nehézségeket Biberauer Richárd személyes
kapcsolatai révén, nagy erőfeszítések árán, részben holland
és svájci segítséggel tudta megoldani.
A Filadelfia-egylet telkének a Hungária körút felőli
részén 1928-ban épült fel a Sylvester nyomdának is helyet
adó ház Tóth Kálmán és Raksányi Gyula építészek tervei
alapján. A nyomda vezetőinek, Tildy Zoltánnak és Bereczky
Albertnek a felelőtlen gazdálkodása miatt az 1930-as évek
elején a Bethesda-kórház kertjének részbeni eladására
kényszerült az intézmény vezetése, annak érdekében, hogy a
nyomda további fennmaradását biztosítani tudják. A
nyomdában számos protestáns kiadvány készült, köztük
több tízezer Károlyi Biblia.
Biberauer Richárd 1939. január 9-én bekövetkezett
haláláig vezette igazgató-lelkészként a kórházat,
nyomdokaiba lépve fia, Richárd vette át az 1938-ban
alapítvánnyá alakult Filadelfia Diakonissza Alapítvány és
intézményei (Bethesda-kórház, árvaházak) irányítását.
Biberauer Richárd és családja, öccsével Biberauer Györggyel
együtt 1940-ben nevét Bodokyra magyarosította.
A II. világháború legembertelenebb éveiben, a
Bethesda-kórházban és a Filadelfia Diakonissza Intézet
intézményeiben a diakonisszák Bodoky Richárd
felelősségvállalását és iránymutatását követve számos
üldözött zsidó ember életének megmentésében segítettek
bújtatással, átirányítással, hamis papírokkal. A Filadelfia
diakonisszák és munkatársaik nemcsak a kórházban, de az
árvaházakban és más gyülekezeti szolgálati helyeiken is
bátran vállalták a rájuk bízott üldözöttek szolgálatát.
A bombakárok és az ostrom megannyi nehézsége
ellenére az Filadelfia-alapítvány szinte valamennyi
intézményének épülete túlélte a háborút kisebb-nagyobb
sérülésekkel. Bodoky Richárd ekkor indította el az
újjáépítésért folytatott nehéz küzdelmét, amiben igen nagy
segítséget jelentett az ekkor Svájcban tartózkodó Bodoky
Györgyné Vischer Annelies és a család svájci rokonsága,
továbbá a különböző segélyszervezetek támogatása.
A Rákosi-korszakban bekövetkezett államosítás
kényszerűen vetett végett a Bethesda-kórház áldásokkal teli
második időszakának.
Az 1950 évek diktatúrája az ország egészének, azon
belül a magyar egészségügy számára is sok nehézséget
okozott. 1951 végére az addigi fenntartó, a Filadelfia
Diakonissza Alapítvány kénytelen átadni az intézményt,
melynek következményeként a Bethesda-kórház protestáns
egyházi alkalmazottak kórházává alakult át. Az állam
célszerűnek látta, hogy a különböző nagyobb felekezetek
egyházi alkalmazottai számára egy-egy kórházat
meghagyjon, a katolikusok, a zsidó hitközség és a
protestánsok részére is egyet-egyet. Így jött létre a
Protestáns Egyházi Alkalmazottak Kórházi Bizottsága,
amelynek elnöke az akkori református egyházi vezetés
bizalmi embere, Dr. Finta István (1915-1991) lett.
1953-ban mégis sor került a Bethesda
államosítására, annak ellenére, hogy a Nagy Imre-kormány
ekkor már leállította az államosításokat. A kórház Apáthy
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István nevét az 1960-as évek elején vette fel. Ezen
intézményi keretek között 1992. június 30-ig folyt a
lelkiismeretes gyógyítás.
A rendszerváltás idején nyílt lehetőség arra, hogy a
Magyarországi Református Egyház visszaigényelje az
egykori Bethesda épületegyüttesét. Az 1990-ben
elkezdődött tárgyalások eredményeként az egyházi kórház
1992. július 1-jén indulhatott újra, fenntartva az államosítás
után kialakult gyermekkórházi profilt. Ekkor nevezték ki
főigazgatónak Dizseri Tamás (1949-2003) gyermekorvost, aki
sokat tett az országos gyermekellátó-rendszer javításáért.
A főigazgató feladata volt a leromlott állapotú
ingatlanok helyrehozatala és egy új lelkiség kialakítása,
amelyben a gyerekek között végzett gyógyító szolgálatot
áthatja a „régi” Bethesda karitatív lelkülete. A kórház
főigazgatói tevékenysége mellett a magyar egészségügy
egészét szolgálta. Áldozatos munkáját 2000-ben Batthyány
Strattmann László–díjjal, 2001-ben, Zugló emlékéremmel
és 2002-ben Széchenyi-díjjal ismerték el. A lelkiismeretes
gyógyító és tevékeny szervező 2003 januárjában váratlanul
elhunyt. Emlékére a Németajkú Református Egyházközség,
a Bethesda Gyermekkórház, a Magyarországi Református
Egyház Zsinata és a Dunamelléki Református
Egyházkerület szeretetszolgálati díjat alapítottak, amelyet
évente a diakónia területén értékeset alkotó ember részére
ítélnek meg. 2008-ban nem egyetlen személy, hanem a
magyar diakonisszák közössége kapta ezt az elismerést.
Dizseri Tamás halála után Velkey György, korábbi
orvos-igazgató vette át az intézmény irányítását. Az elmúlt
egy évtizedben számos fejlesztés valósult meg. Az országos
hatókörrel működő égéssebészeti osztály mellett szinte az
összes osztályt felújították, beleértve az Ilka utcai
épületegyüttest. 2013-ban az egykori Kobrák-villa
épületében kapott helyett a Bethesda és a Református
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közös
korai fejlesztő részlege, a mellette lévő „kis-testvérház”
épületében pedig az Anyák házát nyitották meg, kiterjesztve
az eddigi gyógyító szolgálat határait.
Mára a Bethesda egy modern, keresztyén értékeket
képviselő intézmény, ahol egy évvel ezelőtt tették le a
Dizseri Tamás egykori igazgató-főorvosról elnevezett új
épületszárny alapkövét. A fejlesztésnek köszönhetően
megnyílhat a régóta tervezett szülészeti osztály, jelentősen
átalakul a gyermeksürgősségi és gyermekpszichiátriai ellátás,
valamint egy MRI készülékkel is gazdagodik az intézmény.
„Amikor arra gondolok, mi hiányzik legjobban, ha elhagyom
Budapestet, azt kell mondjam, templomok, iskolák és múzeumok
máshol is vannak, de a Bethesda egyházunk olyan kiemelkedő
intézménye, amiből csak egy van!”
Millisits Máté
művelődéstörténész-muzeológus
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Egyházmegyei Női Konferencia
A Sarkad-Belvárosi Református Gyülekezet Nőszövetsége
adott otthont annak az egyházmegyei női konferenciának,
mely az elmúlt évben indult útjára, hagyományteremtő
szándékkal. A 2019-es esztendőben, társszervezőként
csatlakozott az alkalomhoz a Presbiteri Szövetség Békés
Megyei Területi Szervezete is.
A nyitó áhítatot a tiszántúli nőszövetség
tiszteletbeli elnöke, Dr. Feketéné Kavisánszki Györgyi tartotta,
aki az Ezékiel 34,11−16: „Mert így szól az én Uram, az Úr:
Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat.
Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai
között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak.
Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy
felhős, borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm
az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre; Izráel
hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén fogom legeltetni
őket. Jó legelőn fogom legeltetni őket, és Izráel magas hegyein fognak
majd tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn
legelésznek Izráel hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én keresek
nekik pihenőhelyet – így szól az én Uram, az Úr. Az elveszettet
megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a
gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket,
ahogy kell.” és a Máté 18,11−14: „Az Emberfia azért jött, hogy
megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha
van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet
a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? És ha
megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a
kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei
Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.” versei
alapján.
Az igehirdető a megtartó közösségek (család,
baráti, munkahelyi, gyülekezeti) fontosságát hangsúlyozta.
Istennek az az akarata, hogy a keresztyénség, az egyház
ilyen megmentő és megtartó közösség legyen. Jézusnak erre
programja is van, hiszen Ő azért jött, hogy megmentse azt,
aki elveszett. Erre példa a pásztor és a bárány képe, mely
motívum gyakran megjelenik már az Ószövetségben is (23.
zsoltár, Ézsaiás próféta), s nem véletlen, hogy Keresztelő
János is használja Jézusra az Isten báránya kifejezést.
Mi magunk is tudjuk, hogy nem jó elveszettnek
lenni, de milyen jó érzés megtaláltnak lenni! Isten is tudja,
milyen veszendő az ember, ezért a számontartás
felelősségével szeret bennünket: utánamegy a veszni
készülőnek, mert Ő soha nem nézi el a hiányt. Ez csak
velünk eshet meg, hiszen az embert a saját ösztöne taszítja a
mélybe. Eközben már közeledik felénk a megmentő isteni
szeretet: a Jó Pásztor személyében. Isten országában ugyanis
érték az egy, a csekély, a kicsi. Legyen ez így a
gyülekezetekben is, hiszen ez ad biztonságot nekünk: én az
Isten számontartottja vagyok éljek bárhol, és bárhogyan. A
megtalálás öröme magába foglalja a megbocsátást is:
„Egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint
kilencvenkilenc igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre.” (Lk
15,17) Isten célja tehát a nyáj teljességre juttatása, hogy
mindenki legyen meg, hogy teljes és hiánytalan legyen a
nyáj! Ezért küzd értünk és jön utánunk. „Az Úr az én
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pásztorom, nem szűkölködöm. ... Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen
vezet az ő nevéért. ... Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden
napján, és az Úr házában lakom egész életemben.” (Zsolt 23,1.3.6)
Dr. Tóth János a presbiteri szövetség megyei
elnökeként köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a
konferencia témaválasztása összhangban van a presbiteri
szövetség 2019. évi vezérigéjével: „Viseljetek gondot tehát
magatokra és az egész nyájra.” (ApCsel 20,28) Ez az ige arról
tanúskodik, hogy Pál apostolnak egészségtudatos szolgálata
volt, melyben maga is tudta, és hangsúlyozta a sorrend
fontosságát. Ravasz László gondolatait idézte a református
nőiesség kapcsán: Mit vár a református egyház női tagjaitól?
– Ugyanazt, mint a férfiaktól, de eközben ne feledkezzünk
meg a teremtettségünkből fakadó nőiségünkről és életadó
szolgálatunkról.
Konferenciánk előadója, Dr. Komlósi Piroska klinikai
szakpszichológus, családterapeuta, a KGRE emeritus
professzora „A lelki fejlődés segítése a családban” címmel tartott
előadást. Mondanivalója, kisugárzása és egész lénye jóval
többet adott, mint egyetlen előadás. Közvetlensége és
gyakorlati példái teljesen megragadták a hallgatóságot.
A társ választásától indul el minden. Az első
időszakban azt érezzük, mennyi mindenben kiegészítjük
egymást, de idővel (az olajozó szeretet kopásával) ez
eltűnik, és a különbözőségek erősödnek fel. Erich Fromm óta
tudhatjuk, hogy a szeretet művészet, melyben a cselekvő
adás a legfontosabb. Adok a másiknak abból, ami nekem is
van. Mi van nekem? (1Kor 13)
A szeretetben törődés van: töröm magam valakiért
(házastárs, gyermek), felelősséggel fáradozok azért, akit
szeretek. Nagyon fontos, hogy a szülőknek legyen
önfegyelmük a gyermek(ek) előtt. Nem engedhetünk meg
mindent (konfliktusok) magunknak (mindent a maga helyén
és a maga idejében), mert nem terhelhetjük meg a
gyermekeinket a magunk problémáival, ugyanakkor ez nem
jelenti azt, hogy a közös vacsora asztalánál ne halljanak a
világ, vagy a saját életünk történéseiről. Kapjanak jó mintát
és odafigyelést a másikra.
A tisztelet és az ismeret is része a szeretetnek.
Respect, vagyis odafigyelek a másikra, megfigyelem, milyen
állapotban van. Ehhez idő (hosszú) kell és türelem is, hogy
el tudjam fogadni őt olyannak, amilyen, amilyennek kaptam
őt az Istentől. Kölcsönösség! gyakorlása: családként,
házaspárként egy hajóban utazunk, de eközben ping-pong
mecset játszunk, ahol minden második lépés a miénk.
Olyan ez, mint egy „élet-játszma”, ahol a másik térfelét
nagyon jól látjuk, de a magunkét már annál kevésbé. Vajon
hogy nézne ki az 50% − 50%??? Minden kommunikáció
válasz, az én korábbi megnyilvánulásomra.
Alapvető szükségletként tartják számon a szülői
önzés fogalmát, de a gyermek nem szolgálhatja a mi
szükségleteinket. Az én egyedüllétemet nem válthatja ki a
gyerek otthon-tartása. Az aggodalmaskodásnak, mely
tulajdonképp egyfajta rávetített szorongás, nincs köze a
valódi szeretethez. A túlzott aggodalmaskodásommal
tönkreteszem a gyermek önbizalmát. Szőlőként lássam –
keressem – fogalmazzam meg, és tükrözzem vissza a jót a
gyermekben. A bizalommal és a bizakodással teljes
helyzetekben ugyanis sokkal jobban teljesítünk.
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A gondoskodás a szeretet egyik fontos aspektusa,
de a túlzásba vitt gondoskodás már infantilizál. Nem kell
tökéletes szülőknek lennünk, nincs is ilyen, de
törekedhetünk arra, hogy „elég jó” szülők legyünk. Egy
hajóban evez a család, s itt egyszerre áradnak az energiák:
szeretet, önzés, fáradtság, harag stb. Döntő momentuma a
napnak a megérkezés, a hazaérkezés. Jó lenne, ha ennek
saját rítusa lenne egy-egy családon belül, hiszen ezek
megléte már oldják a különféle feszültségeket,
konfliktusokat.
A szeretet képessége kegyelmi ajándék, és áldás
formájában generációról generációra továbbadódik. (Sajnos
vannak olyanok, akik képtelenek szeretni.) A gyermeknek a
családi éntömegből differenciálódnia kell. Engedjük őt/őket
„labdába rúgni”: próbálkozzanak, ne tegyünk meg helyettük
mindent, ne törjük le az érdeklődésüket.
Az érzelmi fejlődést követi az értelmi, majd a
viselkedésbeli fejlődés. Az érzelmi fejlődés alapja a
biztonság. Éreznie kell a gyermeknek, tartozik valahová /
valakihez (neki sem jó egyedül lenni), aki elfogadja őt
olyannak, amilyen. Ez a feltétel nélküli anyai szeretet.
Ebben a biztonságos légkörben pedig nyugodtan
felfedezheti a világot, hiszen ez a dolga. A felfedezéshez a
spirituális fejlődés is hozzátartozik. Az egyik
legérzékenyebb és legnyitottabb időszak erre a kisiskolás
(alsótagozatos) kor. Ekkor érzi meg a gyermek, hogy van
nála magasabb hatalom – Istenvágy.
A hallottakat 4 kiscsoportban beszélhettük át, mely
valamennyiünk lelkét „megolajozta”, és erről tettek
bizonyságot a beszámolók is. Az első csoportot előadónk
vezette, s számukra a közösséghez való tartozás, a hazatérés
rítusa (jusson mindenkire 6 perc minőségi idő) és a szeretet
átadása voltak a legmeghatározóbb üzenetek az előadásból.
A második csoportot Dr. Feketéné Kavisánszki Györgyi
vezette, akik a szeretet ösztönére tették beszélgetésükben a
hangsúlyt. Az anyai ösztön belénk van kódolva. Itt óriási
fontossággal bírnak a nagymamák és a dédmamák, akik egy
családban vagy akár a gyülekezetben is a számontartó
szeretet megtestesítői lehetnek. A 3-as csoportot, Giliczéné
Erzsike vezetésével, az egy-ért való felelősség (utána
menni), a küldetéstudat fontossága ragadta meg, illetve a
kommunikáció fontossága, az a bizonyos cél: az 50-50%
tudatos (akár tanított) elérése. A negyedik csoport tagjai
kiemelték, hogy mennyire indulatos a ma embere, s milyen
nehéz ezeket kezelni. Sok a konfliktus, az elvárásokból
adódó feszültség egy-egy családban, de törekednünk kell az
önfegyelemre, hiszen mindnyájan gyöngédségre vágyunk.
Az elveszettség érzését mindenki ismeri, de az Isten általi
megtaláltságot már kevésbé, pedig csak ez a megtaláltság
töltheti be azt az űrt, melyet a hit, az istennélküliség miatt
érez az ember.
Ez a nap a mienk volt. Mienk lányoké, nőké és
asszonyoké, hiszen minden korosztály képviseltette magát.
Nőiségünk minden jegye ott volt ezen a konferencián, mely
nem nekünk tulajdonítható, hanem annak a Léleknek, aki
összegyűjtött bennünket, aki olyan légkört teremtett,
melyben őszinteség és vidámság egyszerre lehetett jelen.
Mindannyian üzenetet kaptunk, mely nekünk szólt, mely
kipárnázta a sokszor meggyötört női lelkeket. Nem vagyunk
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egyedül, van kitől tanulnunk, van, aki vigasztal és segít
nekünk. Merjünk kérni, és merjünk testvéri felelősséggel a
másikra tekinteni a családi és gyülekezeti közösségeken
belül.
Köszönjük a lehetőséget, hogy otthont adhattunk
ennek a konferenciának, és Isten áldásával adjuk át a
házigazda stafétáját a békési nőszövetség számára.
Találkozzunk jövőre is!
Koncz-Vágási Katalin lp.
nőszövetségi összekötő

Önéletrajz öt rövid fejezetben
I.
Sétálok az utcán.
Egy mély lyuk van a járdán.
Beleesem, elvesztem.
Nincs segítség.
Nem az én hibám.
Egy örökkévalóság kell, hogy kitaláljak.
II.
Ugyanazon az utcán sétálok.
Egy mély lyuk van a járdán.
Úgy csinálok, mintha nem látnám.
Újra beleesem.
Nem tudom elhinni, hogy ugyanott vagyok.
De nem az én hibám!
Még nagyon hosszú idő telik el, míg ki tudok jönni.
III.
Ugyanazon az utcán sétálok.
Egy mély lyuk van a járdán.
Látom, hogy ott van.
Mégis beleesem... ez puszta megszokás.
A szemem nyitva van. Tudom, hol vagyok.
Az én hibám!
Azonnal kijövök.
IV.
Ugyanazon az utcán sétálok végig.
Egy mély lyuk van a járdán.
Megkerülöm.
V.
Egy másik utcán sétálok végig.
(Portia Nelson)

2019. április

Belvárosi Harangszó

22. oldal

A Notre-Dame mi vagyunk

Szabó Lőrinc: Hazám, keresztény Európa

Gondolatban és lélekben mi is ott vagyunk az utcára vonuló
párizsiakkal és együtt énekelünk és imádkozunk velük.
Leborulunk az mindenható Isten felséges színe előtt, s
valami olyasmit élünk át, hogy ennek a templomnak a
tragikus pusztulásában velünk történt valami. Mert lehet
mondani azt, hogy a Notre-Dame felbecsülhetetlen értékű
kultúrtörténeti emlék, a nyugati keresztény civilizáció
nagybecsű öröksége, s ha elpusztul, akkor a múlt egy része
pusztul el. Azért is kár. Csakhogy itt többről van szó. Nem
a múltunk pusztulhat el, hanem a jelenünk sérül.
A Notre-Dame mi vagyunk. Mert a Notre-Dame
identitásépület. Mégpedig, hangsúlyosan, keresztény
identitásépület. Engem mindig döbbenettel tölt el azoknak
– köztük sok kereszténynek is – a véleménye, akik szerint
ma már nem beszélhetünk keresztény Európáról. Merthogy
– mondják – fogy a hívők és a templomba járók száma. Ez
a vélemény jellemzően az egyént önmagában nézi, és
sejtelme sincs arról, hogy bizony, akár öntudatlanul is,
létezik közösségi identitás is, amely a legérzékletesebben a
kulturális tájban fejeződik ki.
A Notre-Dame az európai
keresztény kultúra térben megjelenő, tárgyiasult formája. Ha
a Notre-Dame lángokban pusztul, akkor nem csak arról van
szó, hogy pusztul egy ikonikus épület, hanem arról, hogy
mindazok is roncsolódáson mennek keresztül, akik a
lelkükben azonosulnak vele. Ezért a Notre-Dame
pusztulása európai, sőt nyugati méretű gyászesemény is. De
éppen azért, mert átélhetjük, hogy itt velünk történt valami,
lehet a katarzis pillanata is. Átélése annak, hogy Európában,
bármennyire is feszültségekkel terhes, mégis létezik valami,
ami mindeneken túl és mindenek felett: összeköt. S ez a
keresztény kultúra.
Ott vagyunk lélekben a térdre boruló, imádkozó és
éneklő párizsiakkal a gyászban, de abban a katartikus
felismerésben is, hogy van mit elvesztenünk, még ha „csak”
egy épület pusztul is el. Magunkat veszíthetjük el. Mert a
Notre-Dame mi vagyunk.
Köntös László, dunántúli főjegyző

Útálom és arcába vágom:
– Száz év, de tán kétezer óta
őrült, mocskos, aljas világ ez,
ez a farizeus Európa!

„Isten van benne, nem inog meg,
megsegíti Isten reggelre kelve.”
(Zsoltárok 46,6)
A Nagyhét első napján, hétfő este kigyulladt és
órákon át égett Párizs egyik jelképe, a Notre
Dame székesegyház. Összeomlott az épület
huszártornya
és
odaveszett
a
teljes
tetőszerkezete, de sikerült megmenteni a 850
éves gótikus épület kőből készült szerkezetét
és tornyait a teljes pusztulástól.
2013-ban
az
Ökumenikus
Világimanapon Franciaországért imádkoztunk,
hordozzuk most ismét imáinkban a francia
népet!

Kenyér s jog helyett a szegényt
csitítja karddal, üres éggel
és cinkos lelkiismeretét
avatag és modern mesékkel;
száz év, de már kétezer óta
hány szent vágy halt meg gaz szivében!
Hazám, keresztény Európa,
mi lesz, ha bukására döbben,
mi lesz, ha újra földre száll
a Megcsúfolt és Megfeszített,
s mert jósága, hite, imája
egyszer már mindent elveszített:
mi lesz, ha megjő pokoli
lángszórókkal, gépfegyverekkel,
vassisakos, pestishozó,
bosszúálló angyalsereggel?
Mi lesz, ha megjő Krisztus és
új országot teremt a földön,
ha elhullanak a banditák
s nem lesz több harc, se kard, se börtön,
ha égi szerelmét a földi
szükséghez szabja ama Bárány
s újra megvált – óh, nem a jók,
de a gonoszok vére árán:
hazám, boldogtalan Európa,
ha túléled a harcok végét,
elbírod-e még te az Istent,
a Szeretetet és a Békét?
(1923)
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Gy ü l e k e z e t i K r ó n i k a
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre
eldöntötte szívében, ne kedvetlenül
vagy kényszerűségből, mert
a jókedvű adakozót szereti az Isten.”
(2Korinthus 9,7)

2019. május 18., Debrecen

Kedves Testvéreink!
A Magyarországi Református Egyházban mindenki
egyháztagnak számít, akit a református egyház szertartása
szerint megkereszteltek, valamint az a nagykorú
keresztyén, aki magát reformátusnak vallja. Az
egyháztagság ténylegesen akkor valósul meg, amikor
valaki
valamely
konkrét
gyülekezethez
(egyházközséghez) csatlakozik, és annak tagjává lesz.
Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek,
konfirmációi
fogadalmat
tett,
a
gyülekezet
istentiszteletein és az úrvacsorai közösségben részt vesz,
és gyülekezete fenntartásához hozzájárul. Az ilyen
gyülekezeti tagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően
választó joga van és választható az egyházi vagy
gyülekezeti választások alkalmával.
A anyagyülekezetek önfenntartóak, sem az
államtól sem a közegyháztól nem kapnak pénzt a
működésükhöz.
Az
egyházfenntartói
járulék
befizetésével, adományozással és a templomi perselyes
adakozással
járulhatunk
hozzá
gyülekezetünk
fenntartásához.
Presbitériumunk az évi egyházfenntartás összegét
havi 1000 Ft-ban, éves szinten 12.000 Ft összegben
határozta meg. Ez az összeg ajánlás, hiszen mindenkinek
szíve és lehetősége szerint kell eldöntenie, mennyit áldoz
gyülekezete működésére.

Egyházközségünk alapítványának
adószáma:
Egyetértés Alapítvány
18371691-1-04

Ünnepi istentiszteletek
Jézus Mennybemenetele napján
2019. május 30-án, áldozócsütörtökön
de. 10 óra és du. 6 óra

Pünkösdi Istentiszteletek
2019. június 5. (szerda) – 8. (szombat)
du. 6 óra – Bűnbánati Istentiszteletek
Pünkösd I. nap: 2019. június 9.
de. 10 óra - Úrvacsorás
Konfirmációi Istentisztelet
du. 14 óra 30 perc - Úrvacsorás
Ünnepi Istentisztelet Újszalontán
Pünkösd II. nap: 2019. június 10.
de. 10 óra - Ünnepi Istentisztelet

2019. július 23─27.
Debrecen
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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 5 óra − Klub Terem
Nöszövetség: hónap első kedd du. 5 óra − Klub Terem
Presbiteri Bibliaóra: havonta kedd délután 5 óra −
Klub Terem
Bibliaóra: szerda délután 5 óra − Gyülekezeti Terem
Ifjúsági Bibliaóra: szombat du. 5 óra – Klub terem
Istentisztelet: vasárnap délelőtt 10 óra − Belvárosi
Református Templom
Istentisztelet és Beszélgetös Bibliaóra felváltva
vasárnap délután 4 óra – Gyülekezeti Terem
Gyermek-istentisztelet:
vasárnap
de.
10
óra
Istentisztelet Újszalontán: Református Templom
- 2019. április 21. du. 14:30 – Húsvéti Ünnepi
Úrvacsorás Istentsiztelet
- 2018. május 5. du. 14:30

2019. május 24. Sarkad
A Szeretethíd olyan segítségnyújtó akció, mely
mindenkit vár, legyen akár korosodó, akár fiatal,
egyháztag vagy világi ember, egészséges vagy
éppen fogyatékkal élő testvérünk határon innen
vagy túlról. Célunk, hogy közösen tegyünk
egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségeinkért
és a teremtett világért.
Belvárosi Harangszó
A Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség
időszakosan megjelenő lapja
Szerkesztő-bizottsági tagok:
Koncz-Vágási Katalin és Koncz Zsolt lelkipásztorok
Dr. Taybani Jamal gondnok
Péntek István és Zanócz István presbiterek
Felelős kiadó: az egyházközség elnöksége
5720 Sarkad, Veress Sándor u. 15.
Telefon: 20/429 − 1285
E-mail: sarkad-belvaros@reformatus.hu
Web: www.reformatus-sarkadbelvaros.hu
www.facebook.com/Sarkad-Belvárosi-Református-Egyházközség

Anyák napi ünnepi Istentisztelet
2019. május 5. de. 10 óra

Angol-Magyar
Bibliai Nyelvi Tábor
2019. július 8−12.

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

Dinyés Soma
vezető karnagy

