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Különös lények vagyunk mi emberek. Ellentmondások
sora határoz meg bennünket, melyeket nem tudunk
feloldani. Vágyakozunk a szabadságra, mégis óhajtjuk az
irányítást, vezetést. Hol arra vágyunk, hogy mi magunk
döntsünk, hol pedig engedjük, mások szóljanak bele
döntéseinkbe. Szeretnénk kötöttségek nélkül élni, mégis
jólesik, ha valaki megmondja, mit tegyünk és bölcs
tanácsokkal lát el.
Az ember társas lény. Nem szeretünk
magányosok lenni, bár néha inkább elszaladnánk, annyira
elegünk van az emberek társaságából. Világunk –
bármennyire széttöredezett is – az egységre törekszik.
Még a hibásan felépített globalizáció gondolata mögött is
ez a vágy húzódik meg. Ám az emberek között azonnal
megindul a rivalizálás, és egyesek vezetőkké válnak,
másokat sakkban tartva törnek uralomra, és a
megfélemlítés eszközeivel igyekeznek irányítani a
sokaság életét. Ez látszódik valamennyi olyan
egységre való törekvésben, amely a világ oldalról
indul. Épp ezért az emberek olykor ki akarnak
szakadni az ilyen, és hasonló kötelékekből, és így
születnek meg a szabadságharcok, a lázadások. Amikor az
ember valami újat, valami mást akar megvalósítani, mint
annak előtte, s a kezdet kezdetén még idealisztikusan azt
gondolja, hogy képes lesz elérni a kívánt célt: a tökéletes
emberi társadalmat, ahol az emberek mindig egyetértenek
egymással. Ám hamarosan megjelenik az emberi
tökéletlenség, a széthúzás és valahol félrecsúsznak a
dolgok: ismét megjelennek olyanok, akik az egyenlők
között is egyenlőbbek, vagyis elsők akarnak lenni. Az
egységre való törekvések mind csorbát szenvednek az
egyéni érdekek oltárán.
Bármennyire is társas lény az ember, nagyon is
önző tud lenni, és ez a magatartás az, amely újra és újra
felbontja azokat a kötelékeket, amelyek révén képes lenne
együtt élni a másikkal. Ezt látva ma egyre kevésbé mer
elköteleződni a fiatal generáció, nem vállalnak
kötöttségeket, felelősséget egy másik emberért, mert úgy
vélik, hogy ezek senkit sem tesznek boldoggá. A ma
embere is – mint minden korban – szabad akar lenni, de
épp a szabadság félreértése teszi alkalmatlanná, hogy
képes legyen közösségben és egységben gondolkodni.
Elmagányosodik az ember, széttöredezetté válnak az
addig egységesen elfogadott normák, törvényszerűségek.
Ám az ember nem érzi jól magát egy ilyen világban, éhes a
lelke, mert nem akar egyedül lenni, magányosan küzdve
végig az életet.
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Isten országa azonban egészen más, mint a
mienk, amit mi alkottunk magunknak. Nincsenek egyéni
érdekek, önzőség, nincs uralomvágy, nincs félelemre
épített közösség. Ami mindeneket egybefog az a
Szentlélek. A Lélek az összekötő, amely a
Szentháromságban is szeretettel fonja egybe a három
személyt. Így lesz tökéletes az egység: mindhárom isteni
személy különböző, mégis egyek. Jézus ezért imádkozott
főpapi imájában, hogy ez az egység valósuljon meg az
övéi között is.
Ez kezdődött el és valósult meg az első
pünkösdkor. A Szentlélek olymódon kezdett el működni,
hogy érteni kezdték egymást. Újra egy nyelvet beszéltek.
A nagy tömeg értette az apostolokat, és az apostolok is
ugyanúgy beszéltek teljes egyetértésben és harmóniában
egymással. Nem volt ennek külön forgatókönyve, hanem
ahogy a Lélek akarta, úgy lett, mint a világ teremtésekor.
Isten Lelkének működése vált láthatóvá. Itt senki
sem első, vagy második, nincsenek rangok, vagy
pozíciók, önző érdekek, hanem a Szentlélek általi
egyetértés valósult meg. Valóban egyet értett meg
mindenki: amit az apostolok mondtak, először talán
külsőleg
értehetetlenül,
de
aztán
Péter
prédikációjában teljesen érthetően. Az összesereglett
sokaság pedig megtért és megkeresztelkedett, mert
megértették az összefüggéseket, és felnyílt a szemük.
Olyan lehetett ez a pillant, mint amikor valamire rájön az
ember. Lehet, napokon át küszködik, erőlködik, majd
egyszer csak szinte magától megérti a lényeget, azt, ami
eddig is ott volt a szeme előtt, csak valami akadályozta a
tisztán látást. Ezt értették meg Istennel kapcsolatban a
Jeruzsálembe zarándokoltak közül sokan, akik hallották az
apostolok beszédét, és magával ragadta őket a Szentlélek.
Ez a Lélek az, amely ma is egységet, egyetértést
teremt
emberek
között,
közösségekben
és
gyülekezetekben. Isten Lelkének egységtörekvését nem
lehet szabályok közé szorítani, nem konszenzuson alapul,
nem is kompromisszumok sokaságán, de nem is a félelem
tartja össze az embereket, és nem is akar uniformizálni. A
Lélek pünkösdi egységet akar: az embereket az Istenben
való öröm és a felismerés boldogsága hassa át. S ez a
különbség a Szentlélek formálta egység, és az emberi
törekvések között: Isten Lelke a szeretet kötelékével köt
egybe, amely nem fáj, nem okoz sebeket, hanem gyógyít,
szabad és boldog, mert Isten teremtő és gondviselő
rendjében lehet együtt a másik emberrel. Olyan egység ez,
melyet nem emberi szabályok írnak, hanem az Isten
szeretete.
Koncz Zsolt lp.
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Templomba hív a harang!
„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a
szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság
Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” Maga a
Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten
gyermekei vagyunk.” (Római levél 8,14−16)
Kedves Testvéreim!
Két szegény ember találkozik, még valamikor a múlt század elején:
És, hogy megy a sorod az uraságnál? - Egy szavam se lehet. - Jön a
válasz hamar. A szolgaélet mindig is ilyen volt: a gazdája
határozta meg az életét. A szolgasághoz társul valami
megalázottság, szégyenérzet az ember gondolataiban. A
szolgának alázatosnak kellett lennie, el kellett tűrnie ura
szeszélyeit.
Te nem érzed magad néha ilyen szolgának?
Kiszolgálsz másokat, családon belül, vagy a nagyvilágban,
vagy szolgának érzed magad egy adott helyzetben. Így
érezheti egy nő magát az ünnepen, amikor mindent a
vendégek és családja elé rak, terít és mosogat, felmos,
majd újra kezdi az egészet. Így érezheti magát egy ember,
aki másokon segít, mert ez a munkája, és néha cselédnek
nézik. Ezt érzi az ember, ha nem becsülik meg a
munkáját, vagy egy pincér, egy virágkötő, aki mások
igényeit kell, hogy kiszolgálja.
S hányfajta szolgaság van még, melyekbe
önmagunkat kényszerítjük bele. Az ember nem tud
elszakadni a szolgalelkűségtől. Ki ennek, ki annak a
szenvedélynek a rabja. Valakit a meggyőződése köt
gúzsba, valaki tévképzetektől nem tud szabadulni. Valaki
egy másik ember után rajong, s az kötözi meg az életét, a
szívét, a lelkét. Valaki a saját félelmeinek, kétségeinek a
rabja, valaki a saját személyisége megkötözöttségében él,
és nem lát mást, csak saját magát. Mennyi rab járkál úgy a
világban, hogy nem is tud róla. S ami igazán megkötözi a
szolgát, az a félelem, hogy elveszítheti kicsiny kis
pozícióját. A dolgozó a munkahelyét, az örökké másokat
kiszolgáló nő a családja szeretetét, a szenvedélybeteg
pedig azt a szert félti, amely rabságban tartja.
Mi azonban nem a félelem lekét kaptuk!!! Ma a
világ a félelemre épül. Lassan a nagyvárosok bizonyos
részein nem mer az ember egyedül végigmenni az utcán.
Vannak félelmetes hírek, melyeket persze így is tálalnak,
és a terrorizmus tulajdonképp nem más, mint a
félelmeinkre épített hatalom. Nem mersz valamit tenni,
mert érzed, hogy az ellenség erősebb, mert fanatikusabb,
mert mindenre elszánt.
Ma a keresztyénség legnagyobb bűne éppen az,
hogy a félelem lelkét hagyta magán eluralkodni. S a
félelemből semmi jó nem származik. Kicsi félelem nem
árt, de ha elural a félelem, akkor gondolkodni sem tudunk,
és azt tesszük, amit normális állapotunkban semmiképp.
Az ellenség épp ezt akarja: a félelmeinkre, kétségeinkre
épít. Ne engedjünk neki!
A fiúság gyermeki lelkét kaptuk. A gyermekek
bátrak, mert tudják, hogy az apjuk, anyjuk mellettük áll.
Biztonságban érzik magukat, együtt nem érheti baj őket.
Ezt a Lelket akarja nekünk adni ezen a pünkösdön, és
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szüntelenül mindig, a mi Istenünk. A fiúság lelkét, aki által
ezt mondhatjuk az Istennek: Atyám. Micsoda bizalom,
milyen jóleső magabiztosság.
Ez a fajta hitbeli bátorság ugyanakkor egyszerre
bizonytalanság és bizonyosság. Fordítva működik, mint az
emberi természet adta magabiztosság. A magabiztosság ami önmagában jó és igen hasznos az élet sok területén azt mondja: átnézem, felmérem, s ha kivitelezhető, akkor
megteszem. A hitbeli bátorság nem abból fakad, hogy
önmagában lehetségesnek tartok valamit. Nem arra épít,
hogy én magam képes vagyok valaminek a
megcselekvésére, hanem egyedül Isten szavára, ígéretére
épít. Magamra nézve teljes bizonytalanság, Isten ígéretére
nézve teljes bizonyosság. Ez a hitbeli bátorság titka.
Ha hitben megragadod azt, amit Isten ígért, akkor
sokkal biztosabb alapon mész előre, mintha saját
magabiztosságod alapján tennéd. Hiszen Isten ígérete
erősebb,
szilárdabb,
biztosabb,
mint
a
te
magabiztosságod. Amikor tehát Isten ígéreteinek útján
járunk, a bizonytalanon és a biztoson járunk egyszerre.
Bizonytalan, mert nem tudjuk, hogyan fog végbemenni –
de bizonyos, mert Isten ígérete, hogy véghezviszi. Akkor
is meglesz, ha mi képtelenek vagyunk rá, hogy
végigmenjünk. Ez a bátorság lelke, a hitbeli bátorság
természete. A hitnek ez a bizonyossága újra és újra
megjelenik Isten népe életében.
Ennek a hitbeli bátorságnak azonban ára van. A
félelem és a bátorság, a hitetlenség és a hit emberei
elválnak, és a szakadék köztük egyre nagyobbá lesz. Aki
hisz, az elválik attól, aki nem hisz – ez törvény. „Nem a
szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét
kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atya!”
Ha tudni akarod, mi mozgat téged, milyen lélek
munkál benned, tedd fel magadnak a kérdést: milyennek
látod Istent? Kegyetlen mindenhatónak, vagy szerető,
törődő, gondoskodó Atyának? A szolgaság és a félelem
lelke Istent kegyetlen, közömbös, kiszámíthatatlan erőnek
látja. Itt van például Izráel népének története. Izrael népe
rabszolga volt Egyiptomban. Halálra dolgoztatták,
bármikor megölhették őket. Az egész valóság, ami
körülvette őket, kiszámíthatatlanságról, fenyegetettségről
szólt. Aztán a pusztában, dacára Isten szabadításának,
gondoskodó munkájának, vezetésének, ugyanez a
rabszolga szólalt meg belőlük: „semmit nem tudhatunk, még
Isten is ellenünk van, senkiben sem bízhatunk. Nem terem nekünk
gyümölcs sehol. Nincs előttünk semmilyen föld. Nincs jövőnk.
Nincs semmi. Isten el akar minket pusztítani” – ez a szolgaság
lelke.
Természet
szerint
mindannyian
így
gondolkodunk. Isten nélkül mindannyiunkban ez a lélek
munkál – egy kiszámíthatatlan világban, a bűn és halál
rabszolgáiként. Természet szerint, lényegünk szerint,
mielőtt Isten kicseréli bennünk ezt a lelkületet, ilyenek
vagyunk. A bűn miatt, ami bennünk van, a világ miatt,
ami körülvesz, így viszonyulunk Istenhez. Ki tudja, milyen
ő? Ki tudja, mit akar? Ki tudja, jót akar-e? Ki tudja, hogy
mit fog elvenni? Ki tudja, hogy mit fog megadni? Mit
tudhatunk róla? A bűn, a rabszolgaság, a félelem lelke
működik az emberben.
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De ti nem ezt kaptátok! Ébredjetek fel! Ez volt –
de már nem ennek kell lenni. Van más lélek is: a fiúság
lelke, a lélek, amely által megismered, hogy Isten nem
kiszámíthatatlan, kegyetlen, erőszakos, vagy közömbös
valaki – hanem Atya, szerető, gondoskodó édesapa.
Amikor ez a mély bizalom valakiben megszületik, akkor
ott van benne a más lélek. És ez a lélek tökéletesen
követni akarja Istent, mert bízik benne. Ez a lélek akkor
lesz a tiéd, amikor Isten gyermekévé leszel. Hogyan?
Krisztusban!
Jézus az egyetlen és tökéletes fiú. Isten Fia.
Szabad, bátor, hittel teli. Megy a maga elhívása felé, és
amikor meg akarják őt ölni, nem száll le az Isten
dicsősége, hogy megállítsa a gyilkosait. Hanem a sűrű
sötétség száll le a keresztre, és Isten Fia, Jézus felkiált: „Én
Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” A Fiúnak,
Jézusnak ez a kiáltása a kereszten mutatja nekünk az utat a
fiúsághoz, a szabadsághoz. Jézus értünk és helyettünk
hordozza el a büntetést. A mi szolgalelkűségünk miatt. A
mi félelmeink, hitetlenségünk, gyilkos indulataink miatt.
Lehet, hogy ezerszer hallottad már ezt, de egyszer
igazán szembe kell ezzel nézned. Egyszer rád szakad a
felismerés: tényleg ilyen vagyok. Tényleg, ebből a
szolgaságból, félelemből, hitetlenségből mennyi sumákság,
hazugság, nyomorúság származik az életemben! Előtör a
szívedből a kiáltás: Bocsáss meg, Istenem, bocsáss meg
Jézus, mert te ott ezért haltál meg! S ha ez megtörténik, ha
elfogadod őt – akkor részesedsz a fiúságban. Leszáll rád a
Szentlélek és Isten gyermekévé leszel. Pál szavai szerint
Isten Szentlelke a szívünkben bizonyságot tesz arról, hogy
Isten gyermekei vagyunk. Nem csak halljuk, a szívünkben
ránk áradva egészen mélyen Isten beszél, mondja nekünk:
te az én gyermekem vagy. A Szentlélek kiált a szívünkben,
mondja Pál: Abbá, Atya, Édesapám! Ez a bátorság lelke.
Ez a szabadság lelke. Ez adatik Krisztusban.
S ahogy egy gyülekezetben egyre inkább
megjelenik Isten Lelkének ez a valósága, ahogy
imádkozunk, ahogy hordozzuk egymást, ahogy bátorítjuk
egymást, ahogy magasztaljuk Istent, egyénileg a
mindennapokban, meg közösségileg, amikor együtt
vagyunk – úgy látja meg a világ, hogy tényleg itt valami
történik, valami gyümölcsöző zajlik. Lehet, hogy tényleg
van egy hely, ahova Isten be akarja vezetni ezt az egész
teremtett világot. Mert látják, hogy mi ezt titokzatos
módon hordozzuk magunkban. És akkor a gyermek
bátorságával, bizalmával, bizonyosságával élünk és töltjük
be küldetésünket. Nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy
féljünk, hanem a fiúság lelkét, hogy éljünk, a Szentlelket, a
bátorságot adó lelket, hogy győzedelmeskedjünk. Ámen.
Koncz Zsolt lp.

Gyermekeim és a konfirmáció
Nem egyszerű az Isten útján járni. De még a saját életutunkon sem egyszerű járni! Ki-ki magán érzi e
nehézségeket. Önnön nehézségeit.
A gyermek, mikor járni tanul, nem tudja, hogy
egész életében felegyenesedve fog közlekedni. Mikor
megkeresztelik, nem tudja, ekkor mutatták be
Teremtőjének. Ha szerencséje van, és szülei komolyan
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veszik a kereszteléskor elhangzottakat, felcseperedése
során vallásos gondolatokat hallhat. Olyan dolgokról
mesélnek neki, melyekről sok családban nem esik, nem
eshet szó! A szülő, egyik cselekedetét a másik után rakva
kialakítja gyermekében az Isten útját kereső lelket, azt a
személyiséget, akinek megmutatták a távolságokat, s aki
már a mélységekre is vágyakozik.
A konfirmáció egyfajta elköteleződés. Jeles
pillanat, amelyben benne van az elszánás lehetősége, a jó
indulás első lépte a hosszú életútra.
Szinte minden szülő – más-más módon – jót akar
gyermekének. Sokan vágynak arra, hogy gyermeke a
legjobb, a legügyesebb, a leg-leg-legebb legyen: legyen jó
sportoló, kitűnő művész, nyelveket beszélő közösségi
lélek, akaratos, elszánt sportoló, önmegvalósító, szerény.
Röviden szülőiül: minden, ami voltam, ami nem voltam,
vagy ami lehettem volna… Tévút, súlyos tévút ez, - a
téves gondolatok számára kijelölt útvesztő, hiszen a
gyermek élete sohasem a szülőjéről szól. Az ő élete csakis
a sajátja, melyet önmaga kormányoz az élet tengerében.
A gyermek, akit a keresztségben Istennek
felmutattak, jó úton halad: ő a szülő hitéleti munkájának
gyümölcse, Isten dicsérete, kivált, ha nevelkedése során
később önként a konfirmáció teljesítésére törekszik.
Amikor egy gyermek döntést hoz az Isten követése
mellett, koronát tesz mindenre, ami az ő, és szülei eddigi
életéről szólt. Megajándékozza teremtőjét és egyben
hatalmas puszit ad szüleinek: jó veletek, jó a lelki
közösségetekben lenni, jó hogy közel engedtetek ahhoz,
aki mindenek feletti: aki a borban is és kenyérben is és a
mindenségben is jelen van.
A hitélet útját járva a konfirmáció, a keresztség
utáni második alappont. Én így tekintek rá. A harmadik
alappont: az igazi megtérés.
Nem szék az, aminek két lába van. Három lábbal
már használható az eszköz, és megáll a lábán. Egy szülő a
két láb létrehozásáig működik: kereszteltet és eljuttat a
konfirmációig. A szék harmadik lába már az önismeret és
önmegvalósítás kategóriájába tartozik. Ez a terep már a
gyermeké, saját munkája önmagán.
Három
gyermekem
közül ketten már
konfirmáltak. Ez jó eredmény, elégedettség közeli élmény
egy apának! Nem reméltem, hogy sikerül, mégis
megtörtént!
Ezek után a legkisebbik gyermekemen a
tekintetem, remélve, hogy ő is a helyes útra lép, és követi
a bátyjait. Most még távol van ettől, de a távolságokból
lesznek a közelségek. Reménység, őszinte és intenzív
öröm tölt el a hitben, hogy a testét érő keresztvíz után
majd a konfirmáció következik, később a hitrejutás, és egy
olyan életút, mely Istenhez tart, az élet minden
kacskaringójával együtt.
Nem egyszerű példamutató életet élni, nem
egyszerű értékes életet élni. De tudom, hogy a
konfirmáció jó irányba tartja az embert, kijelöli a kereteket
és a játékteret. Azt a játékteret, amelyen belül érdemes az
életet játszani, és ahol Isten a csapatkapitány.
Zanócz István presbiter
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Magyar Református Egységnap
Tíz évvel ezelőtt, 2009. május 22-én gyűlt össze a
debreceni nagytemplomban a Református Alkotmányozó
Zsinat, amely kimondta, hogy a Kárpát-medencében
működő református egyházak mindnyájan a Magyar
Református Egyházhoz tartoznak. Ez az egység
történelmi jelentőségű, amely elmélyítette, kibővítette a
református közösségek kapcsolatát. 2019 májusában
ennek az eseménynek a tizedik évfordulójáról emlékeztek
meg Debrecenben nagyszabású ünnepség keretében.
Református
egységünk
hálaadóünnepe
faültetéssel kezdődött a Magyar Református Egyház
Zsinatának május 17-i ülése előtt. A püspökök és a
Kárpát-medencei egyházmegyék képviselői közösen
ültettek el egy tölgyfát a Debreceni Református Kollégium
díszudvarán, ezzel is kifejezve összetartozásunkat. A
Magyar Református Egyház jelképévé vált fa egyszerre
utal gyökereivel a történelmi múltra, amelyből kinő a
törzs, és a folyóvíz mellé ültetett fa biblikus képére, amely
képes gyümölcsöket teremni. A Kárpát-medence minden
református egyházmegyéjéből (65) hoztak a zsinatra
érkező tagok egy-egy cserépnyi földet, amelyet
mindnyájan a kollégium udvarán elhelyezett tölgyfára
szórtak – így vált a szimbolikus faültetés egységről szóló
üzenete még mélyebbé.
„Bennünket, magyar reformátusokat egyszerre köt össze a
nemzeti kultúránk, a hagyományaink és az, hogy a Kárpátmedencében a reformáció kora óta jelen vagyunk. Ezt a különleges
egységet fejezi ki az egységnap szimbólumául választott fa motívum,
emlékeztetve rá a magyar reformátusságot, hogy egységünk nem
tízéves, akkor csupán újra formális, szervezeti kereteket talált” –
fogalmazott köszöntőjében Kustár Zoltán, a Debreceni
Református Hittudományi Egyetem rektora. „Krisztus a
jövőnk – hangzott tíz éve és hangzik ma is, mi pedig együtt
követjük: szabadon és büszkén; egymás és a világ szemébe nézve.”
A kollégium udvarára ültetett tölgyfa már mindig arra
emlékezteti az előtte elhaladókat, hogy a magyar
reformátusok egységben és közösségben szeretnének élni.
A debreceni Nagytemplomban tartott zsinati
ülésen visszatekintettek a magyar református egység
elmúlt évszázadaira, és hálát adtak az egyre szorosabb
testvéri kötelék áldásaiért. „Jézus Krisztus Isten jókedve, általa
vagyunk Urunk gyermekei és egy közösség” – fogalmazott
Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök a megnyitó
áhítaton. Az ülést a házigazda Tiszántúli Református
Egyházkerület elnöksége vezette, az egybegyűlteket Fekete
Károly püspök köszöntötte. Adorján Gusztáv főgondnok
kiemelte: reméli, hogy egységünk láttán egyre többekben
fogalmazódik meg az ünnepnap igei mottójában
megfogalmazott igény: „Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk,
hogy veletek van az Isten!”
A május 17-i ünnepi zsinaton csatlakozott a
Magyar Református Egyházhoz az Amerikai Egyesült
Államokban működő Krisztus Egyesült Egyházához
tartozó, magyar gyülekezeteket tömörítő Kálvin
Egyházkerület. „Egyek lettünk veletek, keresztyén református
testvéreink, akik a Kárpát-medencében vagy a világ bármely táján
éltek és tagjai vagytok a Magyar Református Egyháznak.
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Köszönöm zsinatunk nevében azt az áldást és szeretetet, hogy
visszafogadtátok gyermeketeket” – fogalmazott az erről szóló
egyhangú döntés után püspökük, Krasznai Csaba. Az
ülésen módosították a csatlakozás érdekében a Magyar
Református Egyház alkotmányát, a Dunamelléki
Református Egyházkerület pedig átengedett néhány
képviselői helyet a különleges alkalmakkor összehívott
közös zsinatban.
Több meghívott vendég is köszöntötte az ünnepi
tanácskozás résztvevőit, például Gulyás Gergely miniszter és
Papp László debreceni polgármester. Áder János
köztársasági elnök levélben üdvözölte az egybegyűlteket.
Fabiny Tamás evangélikus püspök beszédében a
protestánsok egységét is szorgalmazta; Palánki Ferenc
debrecen-nyíregyházi katolikus megyéspüspök pedig
háláját fejezte ki, amiért a „kálvinista Rómában” nemcsak
a reformátusok érezhetik otthon magukat. Najla Kassab, a
Református Világközösség elnöke több mint 100 millió
református köszöntését adta át. Az Egyházak Világtanácsa
(EVT) főtitkári köszöntő üzenetét Vasile-Octavian Mihoc,
az EVT ökumenikus kapcsolatokért és a Hit és Egyház
Bizottságért felelős programigazgatója tolmácsolta.
Az ülésen megemlékeztek a tíz évvel ezelőtti
újraegyesülés előzményeiről és az aktuális feladatokról is.
Ezután Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök arról beszélt,
hogyan éli meg egy kis egyháztest a közösséget.
„Leginkább az elmúlt tíz év megtartó és építő hatásáért vagyunk
hálásak. Azért, hogy a nehéz helyzetekben, megtapasztaltuk a
közös teherhordozás áldását” – fogalmazott. A zsinati ülés
végén egy ünnepi zárónyilatkozatot fogadtak el, amelyben
hálát adtak Istennek az egységért.
„Az idő bebizonyította, hogy ha a döntéshozó testületek
összefognak, határozataikat valóra is tudják váltani. Ezért
valósulhatott meg a reformátusok egysége” – nyilatkozta Fekete
Károly tiszántúli püspök a szombat délelőtti
sajtótájékoztatón. Bogárdi Szabó István a Magyarországi
Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökeként
mondott
köszönetet
a
Tiszántúli
Református
Egyházkerület szervezőmunkájáért és a vendéglátásért.
Beszédében kiemelte, hogy nem felejthetjük el azokat,
akik már nem lehetnek közöttünk, de sokat tettek az
egység kimondásáért, és példájukkal másokat is erre
bátorítottak. Papp László polgármester arról beszélt, hogy
Debrecen történelme a 16. századtól eggyé vált a
reformátusság történelmével, a közös múlt pedig a
jelenben és a jövőben is kötelez.
„Az elmúlt tíz év bebizonyította, hogy a közösség meg
tudja sokszorozni erejét és olyan folyamatok indulhattak el,
melyekre korábban nem, vagy csak alig volt lehetőség” –
nyilatkozta Varga Mihály miniszterelnök-helyettes. Najla
Kassab, a Református Egyházak Világközösségének
elnöke köszöntőjében arra figyelmeztetett, hogy a
közösségünk ereje azokban a dialógusokban van, amelyek
a régiókban történnek. Krasznai Csaba, a Kálvin
Egyházkerület püspöke az újraegyesülés történelmi
jelentőségét emelte ki. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai
Református Egyház püspöke pedig azért is köszönetet
mondott, hogy a szombati szabadtéri ünnepi istentisztelet
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gyűjtésének a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus
Református Gyermekotthon lehet a kedvezményezettje.
„Együtt kell várnunk Isten Szentlelkét, hogy fújja ki
életünk völgyeiből, patthelyzeteink holtpontjaiból a reménytelenséget,
és a középpont, Krisztus felé tereljen bennünket, akinél minden
töredezettség egészséggé és éppé válik” – mondta Fekete Károly
tiszántúli püspök, aki a szétszóratott és megelevenített
csontokról
szóló
ezékieli
próféciáról
beszélt
köszöntőjében a május 18-i egységünnepet megnyitó
áhítatában. Prédikációjában arra is figyelmeztetett, hogy
összegyülekezésünk egyben önvizsgálatra hívás is: hol
tartanak most az életfunkciók, mennyire vagyunk fürgék
és reakcióképesek? Képesek vagyunk-e együtt örülni az
örülőkkel és sírni a sírókkal? Illesztgetjük-e folyamatosan
egymáshoz tagjainkat, vagy még mindig húzódozunk
egymástól?
Az ünnepi megnyitón felszólalt Najla Kassab, a
Református Egyházak Világközössége (REV) elnöke is,
aki az egység hídépítő szerepét méltatta. A libanoni
lelkésznő méltatta az egyházaink közötti partneri
kapcsolatot is: „A ti egyházatok segített megerősíteni a
református közösséget Libanonban és Szíriában, hogy a háború
közepette is hűségesen tanúskodjunk Krisztus evangéliumáról.”
Juhász
Márton,
Magyar
Református
Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója a világban élő 821
millió éhezőre hívta fel a figyelmet. Ünnepi beszédében
arra emlékeztetett minket, hogy sáfárai vagyunk
mindannak, amivel kötelesek vagyunk a szeretet törvénye
szerint segíteni a körülöttünk élő, ránk bízott
rászorultaknak.
Szombat délután a debreceni Nagytemplom előtt
több ezer magyar református vett részt az úrvacsorás
alkalmon. „Az egyház küldetésének lényege, hogy megossza a
világgal a meghallott evangéliumot, a megváltás csodálatos
örömhírét” – fogalmazott Fekete Károly tiszántúli püspök
az egységnapi hálaadó istentiszteleten. Az igehirdető úgy
fogalmazott: „Vegyétek komolyan a saját küldetéseteket, mert
Isten komolyan vesz bennünket, és érdekünkben valóra akarja
váltani az álmát minden újabb és újabb korszakban, ma is.”
Hangsúlyozta, hogy Isten tekintélyének elismerése letöri
az egymás feletti hatalmaskodás igyekezetét. Ezért az
egyedül dicsőséges Isten tükröt tart elénk, hogy
viszonyítsunk, és azután annak megfelelően minősítsünk
másokat.
Az istentiszteleten a Generális Konvent elnökségi
tagjai szolgáltak. Bogárdi Szabó István dunamelléki
püspök úrvacsorai tanításában hangsúlyozta, „hogy kik
voltunk tíz éve és kik vagyunk most, és hogy milyeneknek is kellene
lennünk, azt abból a szóból kezdhetjük megérteni, amit az apostol
így mond a szereztetési igében: ezt cselekedjétek”. Ennek a
parancsnak kérdés formája is van. „Pünkösd napján azt
kérdezik Péter apostol igehirdetését hallva a jeruzsálemi
zarándokok: mit cselekedjünk, atyámfiai? Akkor Péter ezt feleli:
térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindannyian a Jézus Krisztus
nevében, a bűnök bocsánatára” – fogalmazott a püspök,
hozzátéve: az úrvacsorában végképp elvétetik Isten és
ember között minden elválasztó akadály.
www.parokia.hu
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Hálás szívvel
Tíz évvel ezelőtt Debrecenben erősítettük meg
összetartozásunkat mi, magyar reformátusok. Hálát adunk
Istennek, hogy az elmúlt évtizedben megtartott
bennünket. Szabadságot kaptunk az evangélium
hirdetésére és az egyház építésére. Hálásak vagyunk, hogy
száz éves, kényszerű elszakítottságunk ellenére is
megmaradhatott testvéri egységünk.
Hálás szívvel állunk meg az ünnep évfordulóján
Isten színe előtt, hogy zsinati közösségünkben újra
megerősítsük szövetségünket. Elkötelezzük magunkat,
hogy az egyháztestek, akik az egységes Magyar
Református Egyház Zsinatát alkotják, továbbra is hűek
maradunk Isten szent Igéjéhez, a kálvini tanításhoz és
hitvallási iratainkhoz.
Hálásak vagyunk, hogy
bibliafordításunk revízióját és Kálvin János fő művének,
az Institutionak új magyar fordítását együtt végezhettük,
és közösen dolgozhatunk énekeskönyvünk, istentiszteleti
rendtartásunk és egyházalkotmányunk megújításán.
Az egység kimondása óta eltelt évtizedben
szorosabbra fűztük egyházkerületeink kapcsolatát.
Közösen végezhettük a misszió, a diakónia és a tanítás
szolgálatát. Tovább munkálkodunk egységünk egyházjogi
összhangján.
Dolgozunk
a
lelkészképzés
követelményeinek egységesítésén. Elősegítjük a magyar
református diaszpóra szervezett tudományos kutatását.
Segítő kezet nyújtunk egymásnak természeti csapások és
váratlan katasztrófák esetén. Testvéri szolidaritást
vállalunk a magyar és más nemzethez tartozó, szükséget
szenvedő keresztyén közösségekkel.
Közösen buzdítjuk a világban élő magyar
reformátusokat, hogy imádkozzanak a hitükért üldözött
keresztyénekért, hiszen mindannyian egy test tagjai
vagyunk. Imádkozunk a világ népeinek vezetőiért, akik
országok sorsáról döntenek, hogy teljes erejükkel
szolgálják a békességet és elkötelezetten dolgozzanak
azon, hogy minden nép és nemzet a maga hazájában
békében és bőségben élhessen.
Elkötelezzük magunkat arra, hogy az evangélium
hirdetésével, a közjóért való fáradozással és minden
ember iránti szolgálattal, az igazságot szeretetben követve
igyekszünk Isten nevének dicsőséget szerezni.
Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!
a Magyar Református Egyház Zsinata
Debrecen, 2019. május 17.
Mit jelent az egység a Bibliában? Mireánk, reformátusokra
jellemző a bibliai alapvetések megkeresése: az igei
üzenetből való táplálkozás és megerősödés. Az
Egységnapon sok szép és nagyívű igeszakasszal
találkozhattunk, melyek mind arra az egységre mutatnak,
amelyet a Szentírás tanít:
1. „Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt.
Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre
találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak: Gyertek,
vessünk téglát, és égessük ki jól! És a tégla lett az építőkövük, a
földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták: Gyertek,
építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig
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érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az
egész föld színén! Az ÚR pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és
tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az ÚR:
Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a
kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja
őket, hogy véghezvigyék mindazt, amit elterveznek. Gyerünk,
menjünk le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék
egymás nyelvét! Így szélesztette szét őket onnan az ÚR az egész föld
színére, és abbahagyták a város építését. Ezért nevezték azt
Bábelnek, mert ott zavarta össze az ÚR az egész föld nyelvét, és
onnan szélesztette szét őket az ÚR az egész föld színére.” (1Móz
11,1−9)
Bábel története arról is szól, hogy nem mindegy,
miért fogunk össze. Nem mindegy, miért törekszünk az
egységre, hiszen az egység önmagában véve nem érték.
Lehet egység például a maffiában is, a rablóbandákban
vagy a későbbi nagy világbirodalmak is milyen
előszeretettel hivatkoztak a népek egységére, jobban
mondva az egységesítésükre. Egység itt is a cél, de Isten
nélkül és Isten helyett, hasonlóan a bábeli törekvések
megvalósításához. Ez nem jó egység. Nem épít, bár elsőre
ez látszik, hanem rombol, elnyom és uniformizál.
Ám mi már nem csak bábeli egységről és utána
bábeli zűrzavarról tudunk, hanem a Pünkösd csodájáról
is. Arról, amit a Szentírás így fogalmaz, hogy minden
nemzet a maga nyelvén hallja és érti az evangéliumot,
vagyis azt, hogy kicsoda Jézus és mit tett értük, értünk. A
Lélek az, aki összekapcsol, aki megteremti a valódi
egységet, mely épít és összeköt. Összekapcsol Istennel és
összekapcsol a másik emberrel. Nem öncélúan, hanem
Istencélúan és Krisztus-központúan. Mennyire más ez az
egység, mint azok az emberi törekvések ott Bábelben.
Ezek az emberi törekvések azonban Pünkösd
után sem szűntek meg. Az Apostolok cselekedeteiről írott
könyvből tudjuk, hogy habár az evangélium terjedt, hogy
létrejöttek az első gyülekezetek, de ezzel egyidőben a
megjelenő problémákról sem felejtkezik meg beszámolni.
Hiszen a keresztyén ember is csak ember. Megjelennek a
veszekedések, a torzsalkodások, a „megyek is máshova”
kijelentések az első tanítványok, az első gyülekezetek
között. Mondhatnánk úgy is, épp, mint egy „jobb
családban”. Ez a valóság, a realitás. Gondoljatok csak arra
milyen „ferde szemmel” tekintenek Pálra és az ő
munkásságára. Mit keres ő a pogányok között? Miért nem
tartatja be velük az ősi szokásokat, zsidó törvényeinket:
mint a szombat, vagy épp a körülmetélkedés? Még
ellenőrző bizottságot is küldenek hozzá, majd beidézik
Jeruzsálembe is meghallgatásra. Végül megegyeznek, mert
a Lélek megmutatja nekik, hogy Krisztusban egyek.
Vannak ugyan hangsúlyeltolódások, de az evangélium
ugyanaz. Micsoda egységnap lehetett ott Jeruzsálemben.
Ez sem volt elegendő, hiszen a korinthusi
levélben fogalmazódik meg az a meghasonlás, amely egy
gyülekezet, egy közösség életére nézve a legveszélyesebb:
én Pálé vagyok (mondhatnánk úgy is, engem ő keresztelt
/ konfirmált), én meg Apollósé, mert engem ő keresztelt,
én meg Kéfásé. Mi magunk is ismerjük ezt a szétválasztó,
szétdobáló erőt, mely az egység megszüntetésére tör,
melyben szenvedünk, s mely fölött mosolyog a Gonosz.
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Ekkor szólal meg az öreg János a kialakuló irányzatok
közepette, mert nagyon szomorú e meghasonlások,
széttöredezettségek, elgyengülések miatt. Azt mondja:
emlékezzetek! Emlékezzetek arra, mit mondott Jézus
közvetlenül a halála előtt, mintegy végrendeletül hagyva
azt az Őt követők számára:
„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a
szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt
énbennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja,
hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige
által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én
tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt
magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok
énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem
marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem
semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem,
kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad; ezeket
összegyűjtik, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok énbennem, és
beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok,
kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége,
hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.”
(János 15,1−8)
A szőlő egy csodálatos növény, sok ággal,
vesszővel, de egyetlen tőkén. Ebből a tőkéből jön a
tápanyag, ez gyökerezik a földben, és a vesszők ezen
keresztül tudnak élni és gyümölcsöt teremni.
Gyümölcstermés. Ez a dolga, és ez a mi dolgunk is, hogy
meghozzuk a mi gyümölcseinket: a szeretet és a
háladatosság gyümölcseit. Ám azért nem ennyire idilli ez
sem. Van metszés. Van kritika, van jobbító szándék, van
ítélet. A vesszők ezért változnak, de a tőke marad! Miért?
Mert a cél az, hogy tanítványok legyünk. Jézus tanítványai,
nem csak időnként imádkozók, Bibliát olvasók, a bajban
kiálltók, de még csak nem is vallásosak, vagy egyháztagok,
hanem tanítványok. Kik ők? Jézus végrendelete alapján,
akik megtermik a gyümölcsöket, az egységesítő Lélek
gyümölcseit: „szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság,
hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,22−23)
Testvéreim! Ennek a tőkének, Jézus Krisztusnak
egyik vesszeje a magyar református vessző. Milyenek
vagyunk? Sokszor nagyon is töredezettek. Sok sebet
kaptunk és ejtettünk a történelem folyamán. Sebeink
némelykét kaptuk, másokat meg saját magunk okoztuk.
De Krisztusban egyek vagyunk. Ő a tő. A tőkén kell
maradnunk, hogy éltető tápanyaghoz jussunk, hogy
megteremhessük a mi magyar református gyümölcseinket,
hogy benne és általa megélhessük egységünket.
„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek
egyetértésben élnek! ... Csak oda küld az ÚR áldást és életet
mindenkor.” (Zsoltárok 133)
Testvérek. Család. Az atyai ház közössége. Ám a
testvérek felnőnek, kirepülnek és önálló életet kezdenek
élni. Amint a régi mondás is tartja: „ki-ki a maga ekéjével”.
Ez a normális. Így élünk mi is. Ám a zsoltár egy egészen
különös, ritka dologról beszél: az örökösök nem osztják
fel az örökséget, nem költöznek külön, hanem együtt
maradnak a szülői házban. Szinte lehetetlen – mondjuk.
Ezt így nem lehet megtenni, mert annyi a konfliktus és a
feszültség. Igaz. Egy másik mondás szerint: „De jó testvérek.
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– mondják valakikre... de örököltek már?” Ritkaság volt már a
zsoltár írója szerint is a jó testvériség, mert az Istenben
hívő ember is csak ember. De nem ez a példa.
A példa számunkra a szőlőtő és a szőlővessző.
Mi, magyar reformátusok, testvérek vagyunk. Ugyanahhoz
a családhoz tartozunk, ugyanazon a tőkén gyökerezünk, és
ugyanabból a tőkéből táplálkozunk. Ugyanaz az atyai
örökségünk, ugyanaz a Bibliánk, ugyanazok a
hitvallásaink, ugyanaz a történelmi múltunk, ugyanolyanok
az iskoláink, és még sorolhatnám. Ezért nem teszünk
mást, mint együtt maradunk, egymásba kapaszkodunk. A
metszések rádöbbentettek bennünket arra, hogy pünkösdi
módon, a Lélek egységében kell megélnünk
testvériségünket. Azt, amit közös jelmondatunk 10 éve így
fogalmazott meg: „Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!”
Ez a követés, az Istenhez való csatlakozás
gondolata fogalmazódott meg az idei, a jubileumi
Egységnap vezérigéjében is: „Hadd tartsunk veletek, mert
hallottuk, hogy veletek van az Isten!” (Zak 8,23)
Isten jelenléte tájékozódási pont. A saját
érdekünkben beavatkozik az életünkbe, és azt mondja
félre a gyávasággal és a magyarázkodással. „Mert nem a
félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a
józanság lelkét.” (2Tim 1,7) Ő komolyan vesz bennünket,
ezért mi is vegyük komolyan Őt és a küldetésünket.
Isten jön, közbeavatkozik és átrendez mindent. Ő
a nagy rendező erő, aki kialakítja az újrakezdés
starthelyzetét, aki megeleveníti még a kiszáradt csontokat
is: „Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így
feleltem: Ó, Uram, URam, te tudod! Akkor ezt mondta nekem:
Prófétálj e csontokról! Mondd nekik: Ti, száraz csontok, halljátok
az ÚR igéjét! Így szól az én Uram, az ÚR ezekhez a csontokhoz:
Én lelket adok belétek, és életre keltek. Inakat adok rátok, húst
rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok
belétek, hogy életre keljetek. Akkor majd megtudjátok, hogy én
vagyok az ÚR!” (Ez 37,3−6).
Meglátszik ez rajtunk? Hol tartunk ma? Van-e
nyitottságunk a Lélek megelevenítő jelenlétére az
életünkben? Van-e nyitottságunk az önkorrekcióra, vagyis
a bűnbánatra és a megtérésre? Mert ez a legnagyobb
vonzerő az Úristenhez.
Mutassuk meg, hogy mások is rálelhessenek erre
az erőre, a Lélek formáló, megújító jelenlétére, hogy
tényleg áldássá lehessünk környezetünkben. Isten akarata
és álma szerint. Isten ugyanis megvalósítja az Ő akaratát
minden körülmény között. Ám eljött az idő, amikor nem
egy újabb prófétát hívott el, amikor nem egy újabb
próféciát íratott, nem egy újabb ígéretet adott, hanem
életre keltette a próféciát: elküldte Jézus Krisztust, az Ő
Fiát. Azt, akit mindenki keres, akit látni és hallani akarnak.
Nem mindegy azonban, hogyan. Jézus nem
látványosságnak jött, nem azért hogy csak szemléljék Őt.
Sokan voltak és vannak ma is, akik csak „nézők” Jézus
körül, akik csak körülállják őt, de nincs tovább, csak
elmennek mellette, csak elnéznek vagy átnéznek rajta.
Jézus azonban nem tudott és nem tud ma sem átnézni,
elnézni a bajbajutotton. Ő meglátja a segítségre szorulót,
szól és tanít, életközösséget vállal, belép az életünkbe, az
események sűrűjébe. Ott az Ő igéje működik, hogy halljuk
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meg végre az Isten szavát, mert a hit hallásból van, és
legyünk végre képesek megosztani a világgal a meghallott
örömhírt, a megváltás személyes és közösségi csodáját.
Amint Fekete Károly püspök igehirdetésének
üzeneteként a szívünkre helyezte: „legyünk egyház, ki folyvást
tanul, legyünk egyház, ki emberi, legyünk egyház, ki igazmondó,
legyünk egyház, ki táplál, legyünk egyház, ki azon van, hogy
nagyság, nagylelkűség és jóság legyen közöttünk.” Ámen.

Széthúzástól az egységig
Több mint kétmillióan vallották magukat reformátusnak
1880-ban az Osztrák-Magyar Monarchia magyar
koronához tartozó területein. A 139 évvel ezelőtti
reformátusság életét a széthúzás, a vita, valamint a
szervezeti és gondolkodásbeli különbségek jellemezték,
2019-ben azonban az egy irányba tartó közösségünkért
adhatunk hálát.
„Sehol a földkerekségen annyi eredménytelen tanácskozás
és tervezgetés, mint nálunk. Annyi tüntetése a tenni akarásnak és
oly kevés tett. E tehetetlen csacsogási kedvünket különösen táplálja
egyházi szervezetünk befejezetlensége, melynél fogva valamely
indítvány, vagy reformterv feletti munkálatot, – melyet egyszer és
egyidőben megvitatni és aztán mindenütt életbe léptetni lehetne –
annyiszor és annyi időben állítunk elő, ahány kerületünk van.” −
Szeremley Sámuel hódmezővásárhelyi lelkipásztor jellemezte
így a 19. századi református egyházat. Keserű szavai az
egységesítés előtt álló magyar reformátusság komoly
hiányosságaira világítanak rá. Nem is teljesen alaptalanul,
hiszen a 16. században létrejött, de a török hódoltság,
majd a Habsburg elnyomás miatt addig nem egyesült 5
egyházkerület – Dunamellék, Dunántúl, Erdély,
Tiszáninnen és Tiszántúl – szervezetileg és
gondolkodásmódjában is erősen különbözött: eltérő
istentiszteleti liturgia, más énekeskönyv, eltért az
egyházkerületekben a világi befolyás mértéke, illetve az
egyház társadalmi szerepe és szerepvállalása is.
Az egyházszervezeti kihívások mellett lelkiségi
problémákkal is küzdöttek a kor reformátusai. Ennek
mélységeire egy 19. századi debreceni protestáns lap
névtelen vezércikkírója világít rá: „Végzetes dolog lenne, ha a
magyar protestantizmus többsége észre nem venné, hogy nem egyedül
az autonómia lépten-nyomon való hangoztatásán, hanem azon
fordul meg sorsa, hogy képes-e olyan belső életerőt, munkássági
kedvet, és egységet adni egyházaiba és egyes tagjaiba, amely most
nincs. De amilyennek lenni kell, ha a magyar protestantizmus
múltjához arányában elmaradni, elsüllyedni nem akar.”
A megoldás első reménysugara 1877-ben tűnt föl,
ekkor indítványozta ugyanis a tiszántúli egyházkerületi
közgyűlés – amely korábban tartózkodott az országos
egyház létrehozásának gondolatától – egy alkotmányozó
zsinat összehívását. Itt szerették volna a közös ügyeiket
rendezni, ezért novemberben fel is állítottak egy
tizennyolc tagú bizottságot. A másféltucat megbízottnak a
zsinat előkészítése volt a feladata, ők pedig ezt négy év
alatt végre is hajtották – összehasonlításképp
Magyarország első vasútvonalát körülbelül két év alatt
építették meg. A kifejezetten hosszú és néhol egészen sok
vitát generáló folyamat azonban meghozta az eredményét:
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az 1881. október 31-i nyitó istentiszteletet 117 résztvevő
25 napnyi tanácskozása követte. Az alkotmányozó zsinat
akkori eredményei pedig még ma is hatással vannak
egyházunkra.
A kor református vezetői rétegét jól jellemezte a
zsinat résztvevőinek névsora. A debreceni tanácskozáson
jelen volt többek között gróf Lónyai Menyhért, a Magyar
Tudományos Akadémia akkori elnöke, korábbi
miniszterelnök és pénzügyminiszter, hivatalban lévő
dunamelléki főgondnok, illetve idősebb gróf Ráday Gedeon,
aki néhány évvel korábban királyi biztosként felszámolta a
dél-alföldi betyárvilágot. Emellett számos püspök,
teológus, tanár, doktor, nyelvész is részt vett a zsinaton.
A zsinat-presbiteri elv és a paritás elve az ő vitáik
nyomán lett az éppen megszülető országos református
egyház kormányzásának pillérei. Egyházunk kisebbnagyobb változtatásokkal ma is az akkor készült
egyházszervezeti mintát követi, illetve rengeteg szervezet
és egyházi gyakorlat vezethető vissza 1881-re.
Megteremtették például a szakszerű és folyamatos
országos szintű egyházi törvényalkotás, bíráskodás és
oktatásirányítás alapjait, szabályozták a lelkészválasztást és
az egyházi vagyongazdálkodást, illetve lefektették az
országos nyug- és gyámintézet létrehozásának alapjait.
A vitathatatlan eredmények elismerése mellett a
kor árnyoldalait sem lehet elhallgatni. A korabeli és
későbbi kritikák ugyanis elsekélyesedő lelkiségről, felületes
teologizálásról és kiüresedő kultúrprotestantizmusról
szólnak, ezek pedig igen komoly vádak. Amellett
ugyanakkor, hogy ezek igazságtartalmát elismerjük,
figyelembe kell vennünk, hogy a tizenkilencedik század
végétől közel négy évtizeden keresztül eredményesen
működő, Kárpát-medencei szervezet nagyon komoly
dolgokat ért el.
A trianoni békekötések után a Magyarországi
Református Egyház tagjainak felét vesztette el. Az erdélyi
és partiumi, a felvidéki és kárpátaljai, valamint a délvidéki
reformátusok kénytelenek voltak az új államhatároknak
megfelelően saját egyházszervezeteket létrehozni. A 20.
század történelmi viharai nyomán ma Magyarország
mellett
Szlovákiában,
Ukrajnában,
Romániában,
Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában is működik
önálló református egyház a Kárpát-medencében.
Az első világháborút követő nemzetállami
ellentétek
gyakorlatilag
ellehetetlenítették
az
egységtörekvéseket, a kommunizmus bukása után viszont
újraindultak:
először
a
Magyar
Reformátusok
Világszövetségének (1991-től), majd a Magyar Reformátusok
Tanácskozó Zsinatának (1995-től) végül a Generális Konvent
(2002-től) munkájának, döntéseinek köszönhetően.
Mindez oda vezetett, hogy 2009. május 22-én – szintén –
a debreceni Nagytemplomban elfogadták a szétszakított
egyháztestek hitvallási egységét megerősítő, azokat
szervezetileg egybefoglaló Magyar Református Egyház
alkotmányát.
Baráth Béla Levente előadásának rövidített változata
DRHE
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Billy Graham: „Szemeimet a hegyekre emelem” című
áhítatos könyvéből.
„Az Isten Lélek, és akik imádják Őt, azoknak lélekben
és igazságban kell imádniuk.” (Jn 4,24)
A Biblia kijelenti, hogy az Isten Lélek. János
evangéliumában Jézus beszél egy asszonnyal Sikár
kutjánál. Ott félreérthetetlen nyilatkozatot tesz Istenről.
Egyszerűen ezt mondja: „Az Isten Lélek.” Az ember
azonnal egy ködfelhőt képzel el. Ez azonban nem helyes
kép Isten felől. Ha tudni akarom, mi a lélek, akkor
Krisztusnak a feltámadás után mondott szavait kell
figyelnem. „Tapintsatok meg és lássatok. Mert a léleknek
nincs húsa és csontja., de amint látjátok, nekem van.”
Tudom tehát, hogy a lélek test nélküli, más szóval,
„testetlen”. A lélek ellentéte a testnek. A lélek más, mint a
test. A lelket nem korlátozza a test. A lélek nem kötődik a
testhez. A lélek nem viselhető úgy, mint a test. A lélek a
testtel szemben változhatatlan. A Biblia kijelenti, hogy
Isten Lélek, és Ő nem korlátozódik bizonyos erőre, nem
korlátozódik bizonyos keretekre, vagy megkötöttségekre,
abszolút mérhetetlen és szemmel nem látható, hiszen
látásunk a fizikai dolgokra korlátozódik. A Biblia kijelenti,
hogy mivel Istennek nincsenek ilyen korlátjai, mindenütt
jelen lehet ugyanabban az időben. Az Isten Lélek,
végtelen, örökkévaló és változatlan., öröktől fogva
önmagában létező. A Biblia kijelenti, hogy Ő soha nem
változik. Az emberek változnak, a divat változik, a
helyzetek és körülmények is, de Isten soha sem. Jézus
Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz.
„Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik
mint a mező virága.” (Zsolt 103,15)
A Biblia arra emlékeztet, hogy napjaink olyanok mint a fű.
Tele vannak apró aranypercekkel, bennük az
örökkévalóság. Biztatást kaptunk, hogy használjuk ki az
időt, mert a napok gonoszak. Isten alkotta az embert úgy,
hogy más legyen, mint a többi teremtmény. Saját képére,
élő lélekké teremtette. Amikor ez a test meghal és
megszűnik földi létezésünk, a lélek tovább él, örökké.
Mostantól ezer év múlva elevenebb leszel, mint ebben a
pillanatban. A Biblia tanítja, hogy az élet nem ér véget a
temetőben. Van jövendő élet Istennel azoknak, akik
bizalmukat Fiába, Jézus Krisztusba vetik. Van eljövendő
pokla is az Istentől való elkülönülésnek, amely felé
tartanak mindazok, akik elutasították, megvetették és nem
fogadták el az Ő Fiát, Jézus Krisztust. Victor Hugo egyszer
így szólt: „Magamban érzem a jövendő életet.” Círusról, a nagy
perzsa uralkodóról jegyezték fel ezt a kijelentést: „Nem
tudom elképzelni azt, hogy a lélek csak addig él, amíg e halandó
testben lakik.”
„Abból a városból a samáriaiak közül sokan hittek benne,
az asszony szava miatt, aki így tanúskodott:
Megmondott nekem mindent, amit tettem.” (Jn 4,39)
A Síkárban történt nagy ébredéssel kapcsolatban az a
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megdöbbentő, hogy Isten még az előbb bűnös asszonyt
használta fel arra, hogy az egész város hallgasson az
evangéliumra. A tanítványok bementek a városba és nem
nagyon vonták magukra a városiak figyelmét. Azonban
egy vagy két órával később ez a korábbi prostituált az
egész népességet nagy lelki izgalomba hozta és néhány
percen belül özönlöttek kifelé, hogy találkozzanak
Krisztussal. Isten nem a vallási vezetőket használta.
Ahogy figyeljük a történelmet időről időre, újból és újból
megdöbbenünk azon a tényen, hogy Isten a
legvalószínűtlenebb
és
méltatlanabb
eszközöket
alkalmazza a lelki felébredés elindítására. Időről időre az
az alapelv világosodik meg, amit Pál az első korinthusi
levélben lefektetett: „Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a
világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket és azokat
választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy
megszégyenítse az erőseket és azokat választotta ki az Isten, akik
a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek és a semmiket, hogy
semmikké tegye a valakiket.” (1Kor 1,27−28) Így tehát
bármilyen bűnösnek vagy méltatlannak is érezzük
magunkat most, Isten felhasználhat minket. A történelem
folyamán Isten az átlagembereket, méltatlanokat és a
legkevésbé kedvelteket választotta ki. Ha Isten fel tudott
használni egy ilyen asszonyt kétezer évvel ezelőtt a Sikár
városában indult lelki ébredésre, mennyivel inkább
használhat téged és engem, ha kezébe helyezzük
magunkat. Használhat minket a közösségünkben,
falvainkban, városunkban, országunkban!
Péntek István presbiter

***
„Nem kaptok, mert nem kértek – mondja a mi Urunk
Jézus Krisztus. Itt van ez a szép ünnep, és én azon
gondolkodom, hogy a magam és a ti számotokra mit
kérjek a Vigasztaló Szentlélektől...
Az embert a vágyai vezérlik, sajnos nagyon
sokszor a vágyainkat idegen emberek ültetik
reklámokkal, divat diktátumokkal a szívünkbe. Istentől
én azt kérem, hogy tegyen bennünket szabaddá, hogy
legmélyebb, legőszintébb vágyainkat fedezzük fel,
tudatosítsuk magunkban és legyen erőnk azokat
szabadon követni. Egyetlen életünk van, véges idővel,
olyan jó lenne, ha szépen, tudatosan, azt, amit
legjobban szeretünk, azt váltanánk lépésről lépésrevalóra. Persze, hogy lehet lötyögni, lehet kevésbé
fontos, vagy egyenesen jelentéktelen dolgok miatt időt,
energiát pazarolni, de az lenne a jó, ha minden erőddel,
energiáddal azt, amit fontosnak, értékesnek tartunk azt
kitartó összeszedettséggel valóra váltanánk!!
Én az idei Pünkösd ünnepén ezt kérem magam
és a kedves ismerőseim számára az Erőt, a Bátorság
lelkétől! Biztatlak, hogy te is fogalmazd meg a magad
kérését az ajándékozó Isten előtt!!!”
(Böjte Csaba szerzetes)
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70 éves a Magyar Bibliatársulat
Interjú, a szervezet főtitkárával: Pecsuk Ottóval
Külső szemlélő számára a folyamatos fordítási és szöveggondozási
feladatok talán nem tűnnek túl izgalmasnak. Mitől lesz igazán
érdekes ez a fajta feladat, és mi az, ami a leginkább megfogja benne
az embert?
Aki erre adja a fejét, az általában valamilyen módon
kapcsolódik az egyházhoz, az igehirdetéshez. Én magam
is lelkipásztor vagyok, a teológián is tanítok, ezért
elsődleges feladatomnak érzem, hogy a Biblia üzenetét
minél érthetőbben tudjam megfogalmazni és átadni.
Számomra az a legvonzóbb ebben a munkában, hogy a
közérthető fordításokkal a missziók alapfeltételét segítem
elő. A bibliafordítás ugyanis sokszor egy megismerési
folyamatnak a kezdete. Ha az Ige eredeti szövegét olyan
fordításban adjuk valakinek a kezébe, amelyet az illető
nem ért meg, akkor már szűrőt tettünk elé. A kevésbé
elszánt olvasó ilyenkor elfárad, és feladja az erőfeszítést. A
fordítás legfőbb kérdése mindig az, hogy érthetővé
tudjuk-e tenni Isten szavát. Ha ez nem sikerül, akkor az
értelmezés, a magyarázás és az ismeret továbbadása is
kétségessé válik. Az igehirdetés is felolvasással kezdődik,
és ha már azt sem értik, akkor a lelkésznek is nehezebb
dolga lesz utána a prédikáció során. Ezért a fordítás az
egyik legfontosabb lépcsőfok.
Mi ebben a munkában a legnagyobb kihívás?
Egyrészt az, hogy nyelvünk mindig változik, és vele együtt
a kulturális közeg is, ezért folyamatosan kell dolgozni
azon, hogy természetes hangzású maradjon a szöveg.
Másrészt ez igen bonyolult feladat. Egyszerre nyelvészet,
teológia, kortörténet, vallástörténet, régészet, kulturális
antropológia, és még sok minden más. Rengeteg terület
kapcsolódik össze a több ezer éves szövegek fordításánál.
Van olyan teoretikus, aki szerint a bibliafordítás a létező
legösszetettebb intellektuális tevékenység. Ha ennek
kapcsán nincs is feltétlen szélesebb egyetértés, az biztos,
hogy a régi szövegek fordítása a legösszetettebb feladatok
közé tartozik, és ezeken belül a Szentírás jelenti az egyik
legkomplexebb kihívást.
A Magyar Bibliatársulat emellett a Biblia népszerűsítését is célul
tűzte ki. Hogyan lehet reklámozni a Szentírást?
Azt szokták mondani, minél bonyolultabb egy dolog,
annál nehezebb eladni. Kenyeret reklámozni lenne a
legegyszerűbb, hiszen arra mindenkinek szüksége van.
Egy autót ennél bonyolultabb eladni, a Biblia pedig már
nagyon komplex dolog. Hogyan lehet hatékonyan
elmesélni a másiknak, miért van szüksége arra, hogy a
Bibliát megismerje, pláne, hogy olvassa is? Ez komoly
kihívás. Mi a legkülönbözőbb területeken törekedünk
erre: elsősorban a könyveinken keresztül, de szervezünk
kiállításokat,
próbálunk
eljutni
intézményekbe,
gyülekezetekbe, fesztiválokra és egyéb rendezvényekre.
Ezen belül kiemelt fontosságú a fiatalok megszólítása. Erre
vannak hatékony módszerek?
Igyekszünk a református és evangélikus iskolákba
személyesen is eljuttatni egy-egy Bibliát. Szerencsére nem
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légüres térben adjuk a kezükbe, mert tanulnak róla, nem
csak hittanórán, de más tantárgyakból is. A honlapunk
segítségével is igyekszünk közelebb hozni az Igét a
fiatalokhoz. Most is fejlesztünk rá néhány újdonságot, és
reméljük, hogy ezek közül már idén megvalósul
valamennyi. Aki regisztrál az abibliamindenkie.hu oldalán,
az már most több fordítás közül választhat; de hamarosan
felteszünk ezek mellé egyéb segédleteket, például a
feldolgozást könnyítő anyagokat és jegyzeteket is.
Nem csak itthon igyekeznek segíteni a Szentírás elterjedését. Most
például a krízishelyzetben lévő venezuelai testvéreket is támogatják
Bibliákkal.
Évente két adománygyűjtésünk is van, amelyekből a
bibliaosztások anyagi hátterét szoktuk megteremteni. A
mostani rendhagyó ebből a szempontból, mert a
Venezuelai Bibliatársulatot támogatjuk vele. 2018
karácsonya óta gyűjtünk, és pünkösdig tart az akciónk.
Körülbelül egy-másfél millió forinttal szeretnénk
hozzájárulni
ahhoz,
hogy
a
Bibliatársulatok
Világszövetsége az ottaniakat spanyol nyelvű Bibliákhoz
juttassa. Külföldi segítség nélkül ugyanis a helyi
Bibliatársulat nem boldogulna a jelenlegi helyzetükben. A
határokon megállítják a segélyszállítmányokat, de
szerencsére Bibliát viszonylag egyszerűen be lehet még
juttatni, így reméljük, hogy sikeresen meg is
érkeznek.
Milyen aktuális nemzetközi kezdeményezésben
vesznek még részt?
A Biblia 2020 nevű nemzetközi projekthez is
csatlakozunk, amelynek az előkészületei már
zajlanak. Ez olyan applikáció lesz, aminek a
segítségével a résztvevők egy megadott
bibliaolvasó vezérfonal mentén olvashatják fel
az adott igeszakaszokat, miközben a saját
mobiltelefonjaikkal veszik fel az egészet. Ezeket a
felvételeket egy nagy központi honlapon lehet majd
megtekinteni az összes csatlakozó Bibliatársulat nyelvén,
de minden videó csak egy napon át lesz elérhető.
Lehetőség lesz arra is, hogy reflektáljanak egymás
felolvasásaira.
Ez
egyfajta
közösségteremtő
kezdeményezés, elsősorban az ifjúságot megcélozva.
Reméljük, hogy sok iskola, gyülekezet, fiatal csatlakozik
majd hozzá.
Térjünk vissza a hazai kiadványokra! Milyen projekteken
dolgoznak mostanság?
Jelenleg elsősorban kiadványelőkészítési munkálataink
vannak. Például tervbe van véve a Károli Bibliának a mai
magyar helyesíráshoz igazított változata. Reméljük, hogy a
következő kiadás már ezzel a szöveggel jelenhet meg. Az
1908-as verzió még a századfordulós helyesírást tükrözte,
és ez sokszor zavaró is volt olvasás közben. Ugyan létezik
az újabb, már revideált fordítás is; de sokak szívéhez áll
közel a Károli Biblia, és nekik akarunk segítséget nyújtani
azzal, hogy átdolgozzuk a szövegét. Maga a fordítás
érintetlen marad, de a helyesírás aktualizálása mellett a mai
korban már ismeretlen szavakat is le kell cserélnünk. A
kereszthivatkozási rendszert is javítjuk benne.
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Nagyjából három évvel ezelőtt merült fel először az egyházvezetők
megbeszélésein egy közös protestáns–katolikus bibliafordítás
lehetősége. Hol tart most ez az ügy?
Azóta megalakult egy közös bizottság ennek az
előkészítésére. Jelenleg azokat a kérdéseket vizsgálják,
amelyek felmerülhetnek egy ilyen ökumenikus szemléletű
fordítás kapcsán. Ha ezzel végeztek, utána egyenként
döntenek az összes problémás pontról. Miután ez is
lezárul, akkor jöhet a következő lépés: egy ó- és egy
újszövetségi könyv próbafordítása. Nagy reményünk van
arra, hogy akár már idén is eljuthatunk idáig. De ha nem,
már akkor is komoly előrelépéseket tettünk, hiszen ilyen
messzire talán még sose jutott el ez a gondolat.
Szintén nagyjából három éve dolgoznak a jelnyelvi Biblián.
Meséljen egy kicsit erről is!
Amikor elkezdtük, még csak hétféle nyelven volt ilyen a
világon, ma már több mint negyvenen létezik. Egyre több
helyen ismerik el a jelnyelvet mint az adott ország
hivatalos nyelvét, köztük Magyarországon is. Az országok
legnagyobb nyelvi kisebbségét legtöbbször a siketek teszik
ki. Ezt tiszteletben kell tartanunk; nem lehet őket arra
kényszeríteni, hogy ilyen-olyan eszközökkel legyenek
kénytelenek igazodni a hallók társadalmához. A jelnyelvi
Biblia egyébként hatalmas vállalkozás, nagyon lassan lehet
vele haladni. Ez magának a jelnyelvnek a
fejlesztését is jelenti, mert új kifejezésekkel kell
gazdagítani a meglévő jelkészletet. Jelenleg
Márk evangéliumából vannak készen részek és
az Apostolok cselekedeteinek körülbelül kilenc
fejezete.
Milyen típusú kiadványok várhatóak még a
bibliafordításokon túl?
Például tematikus bibliai szövegválogatások.
Van erre épülő sorozatunk is, ezen belül
léteznek már a családok, a nők és a fiatalok számára szóló
gyűjtemények. Ezek megkönnyítik a célzott közösségi
igeolvasásokat; például az ifiken, a női bibliaórákon és
hasonló rétegalkalmakon. Ezt folytatnánk a férfiakkal,
illetve a nyelvünkbe átkerült és meghonosodott bibliai
szólásmondások gyűjteményével is. Ez utóbbi elsősorban
az általános iskolás tanulók segítségére lehet. Ezzel a
kiadvánnyal bemutatnánk, hogy milyen gazdag a
nyelvünkben a bibliai örökség.
Idén ünnepli hetvenedik születésnapját a Magyar Bibliatársulat.
Mivel készülnek erre az évfordulóra?
Olyan kötetet tervezünk az őszre, amelyben nem
magunkról emlékezünk meg, hanem hetven közismert és
nagyrabecsült embert kérünk fel arra, hogy írják meg, mi
az a bibliai történet, személy vagy esemény, amely
meghatározó volt az életükben. Ezekből áll össze egy
vallomásgyűjtemény.
Emellett
szeretnénk
kisebb
konferenciát is tartani, amelyen az elmúlt évtizedek
munkáját mutatnánk be történeti és gyakorlati
visszatekintésekkel. Ez november-december környékére
várható. Nyilvános konferencia lesz, ezért igyekszünk a
helyszínt is úgy meghatározni, hogy minél többen el
tudjanak majd jönni rá.
(www.bibliatarsulat.hu)
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Clive Staples Lewis (1898−1963)
a Cambridge Egyetem középkori és reneszánsz
irodalom professzora
„Magánéletemben is csak egy irodalomkritikus és
történész vagyok, hisz ez a foglalkozásom… Ennek
alapján kész vagyok kijelenteni, hogyha bárki azt gondolja,
hogy az evangéliumok legendák, vagy kitalált regények,
akkor ezzel csak azt mutatja, hogy mennyire nem ért az
irodalomkritikához. Már rengeteg regényt elolvastam, meg
elég sokat tudok az emberiség hajnalán keletkezett
legendákról is, és szilárd meggyőződésem, hogy az
evangéliumok nem ezekhez hasonló történetek.”
„Végső soron csak kétféle ember létezik: azok,
akik azt mondják Istennek, hogy: »Legyen meg a Te
akaratod«, és azok, akiknek Isten mondja majd a végén,
hogy: Legyen meg a te akaratod.”
Henry Van Dyke(1852−1933)
amerikai író, költő, politikus
„A Keleten megszületett, és keleti formába és képvilágba
öltöztetett Biblia a világ minden útját ismerős léptekkel
járja; és sorra belép, egyik tájról át a másikra, hogy
mindenhol megtalálja azokat, akik az övéi. Nyelvek
százain tanult meg folyékonyan beszélni az emberi
szívekhez. Belép a palotába, hogy az uralkodónak
megmondja, hogy ő csak szolgája a Mindenhatónak; és a
szegényes kunyhóba, hogy biztosítsa a földművest arról,
hogy ő Isten gyermeke. A történeteit csodálkozva és
lenyűgözve hallgatják a gyermekek; a bölcsek pedig, mint
az élet példázatain elmélkednek azokon. Békesség szavát
szólja a veszedelem idején, a sötétség órájában. Isteni
szózatait emberek gyülekezeteiben ismételik, és tanácsait a
magányosak füleibe súgják. A bölcsek és a büszkék
megremegnek figyelmeztetésein, de a sebzett szívűeknek
és bűnbánóaknak olyan, mintha az édesanyjuk szólna. E
könyv megörvendeztette a pusztaságot és a magányos
helyeket; és viseltes lapjait, melyekből felolvastak, a
kandallóban égő tűz fénye világította meg. Beleszőtte
magát legmélyebb érzéseinkbe, és kiszínezte legkedvesebb
álmainkat – úgy, hogy a szeretet és barátság, együttérzés
és odaadás, emlékezet és remény, mind-mind magukra
öltötték az Ige kincsként őrzött beszédeinek gyönyörű
ruháit, tömjén és mirha illatát árasztva. A bölcső felett, és
a sírnál állva a Biblia szavai szinte magától jönnek
hozzánk. Imáinkat egy olyan erővel töltik meg, amely
sokkal nagyobb annál, mint amit ismerünk; és szavainak
szépsége még sokáig cseng fülünkben, még jóval azután
is, hogy az igehirdetések, melyeket ékesítettek, már régen
elfelejtődtek. E könyv szavai fürgén és csendesen térnek
vissza hozzánk, mint a messzi útról hazaszárnyaló
madarak. Új jelentésekkel lepnek meg bennünket, mint a
vízforrások, amelyek a hegy lábánál, egy régen elfelejtett
ösvénynél törnek fel újra. Egyre teltebbek és érettebbek
lesznek, mint azok a gyöngyök, melyeket a szív közelében
hordanak. Egy ember sem szegény, vagy elhagyatott,
akinek ez a kincs már a sajátja. S amikor a táj elkezd
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besötétedni, és a remegő vándor elér az Árnyék
Völgyéhez, nem fél belépni: kezébe veszi a Szentírás
vesszőjét és botját; azt mondja barátnak és bajtársnak,
hogy ’Viszontlátásra, újra találkozunk!’ és az Ige
támogatása által megvigasztalódva elindul a magányos
hegyi átjáró felé – úgy, mint aki a sötétségből átmegy a
fénylő világosságba!”
Max Thürkauf (1925−1993)
svájci természettudós és filozófus
„A materialista a világ felszínén él, ezért csak felületesen
szabad gondolkoznia. A mélyben vannak azok a kérdések,
amelyeket nem szabad föltennie: honnan származik az
anyag és mi lesz vele… Ezért kényszerül arra, hogy az
anyag örökkévalóságában higgyen. A materialisták ’vallása’
az a hit, hogy nem hisznek. Ez az istenhittel ellentétben
vak hit. Ha a materialista gondolna a Kezdetre és Végre,
látni kellene, hogy Semmi nem képzelhető el, sem a
Kezdet előtt, sem a Vég után, ezért jól kellene ismernie,
hogy a materializmus sem anyagi, hanem szellemi
valóság.”
Blaise Pascal (1623−1662)
francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus
„Állapítsuk meg: Vagy van Isten, vagy nincs. Mármost
melyik felfogás mellé álljunk? Az ész ebben nem dönthet:
végtelen káosz választ el bennünket. E végtelen távolság
legvégén szerencsejáték folyik, s az eredmény fej vagy írás
lesz. (...) Mérlegeljük, mit nyerhet vagy veszíthet, ha fejre,
vagyis arra fogad, hogy van Isten. Értékeljük ezt a két
eshetőséget: ha nyer, mindent megnyer; ha veszít, semmit
sem veszít. Fogadjon hát habozás nélkül arra, hogy van.”
Balog Miklós (1934.február19.−)
Kévéim Egy hitetlenhez
„Mért vitatod: van-e Isten, avagy nincs, létezik-é pokol,
vagy a menny? Nem vita dönti el ezt, se a szókincs, még
csak a hit se, hisz úgyse hiszel! Még ha vitába legyőzöl is
engem, s élem, amint te, a földieket: mit veszítek, ha hit él
a szívemben, mit veszítek, ha a föld betemet. Nékem a hit
az örök menedékem, és ha van Isten, kárhozat és menny:
mit veszítesz te, de mit nyerek én?!”
Péntek István presbiter

LÉLEGEZZ BENNEM, Szentlélek Isten,
hogy szentül gondolkozzam,
Te indíts engem, Szentlélek,
hogy szentül cselekedjem.
Hódítsd meg szívemet, Szentlélek Isten,
hogy szentül szerethessek.
Erősíts meg engem, Szentlélek Isten,
hogy szentül oltalmazzak másokat.
Oltalmazz engem, Szentlélek,
hogy szentségedről soha meg ne feledkezzem.
Ámen.
(Augustinus imája)
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Anyák napja eredete
A legrégebbi ismert rítusokat az ókori birodalmak
hagyományaiban találjuk meg: az egyiptomiak, majd
később a görögök és rómaiak spirituális életében is
kiemelt helyen szerepelt a nők tisztelete. Egyiptomban
Íziszt mint a mennyek királynőjét tisztelték, aki uralkodott
minden dolog felett, és egyúttal az anyaság szentsége felett
is őrködött. Az ő görög megfelelője Rhea, az istenek anyja,
akinek lánya és egyben menye, Héra (Zeusz felesége) a
születés és házasság védelmezője. A rómaiak pedig Cybele
(Rhea római megfelelője) tiszteletére tartottak a természet
újjáéledésekor, tavasszal különféle ünnepségeket.
Mégsem ők az első anyák, akik előtt az ember
meghajtotta a fejét. A világ egyik legrégebbi ősanyja, akit a
tudomány is számon tart a mai Ausztria területén,
Willendorfban „született”. A willendorfi vénusz egy
nagyjából 11 centiméteres kőszobrocska, amelyre
Szombathy József régész bukkant 1908-ban. Ez a
meglehetősen telt idomú, idealizált női alakot formázó
figura legalább 22 ezer éves és a kutatók egyik
feltételezése szerint a termékenység, anyaság istennőjét
faraghatta meg benne az alkotója. Felfedezése óta még
számos hasonló, gyönyörű és kerekded nőalak került elő a
világ több pontján (közülük igen sok Magyarországon),
amely azt bizonyítja, hogy a kőkori ember számára a nők,
anyák tisztelete mennyire fontos volt.
Krisztus születésével új istenanya kért és kapott
helyet magának a nyugati emberek szívében. Máriát,
akinek tiszteletére számos ünnepet és kiemelt napot
szentel a kereszténység, a mai napig különleges tisztelet
övezi. A tiszta és tökéletes, odaadó, önfeláldozó anyaság
szimbóluma, de a középkorban nem csak rajta keresztül
fejezték ki tiszteletüket az emberek az anyák iránt.
A húsvétot megelőző böjti időszak negyedik
vasárnapját például az 1600-as évek óta az anyaság
napjának szentelték Angliában. A családjuktól messze
dolgozó
szolgálók
szabadnapot
kaptak,
hogy
hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A
látogatás előtt külön erre a napra ajándékként
elkészítették:
Az anyák süteményét:
Hozzávalók:
• 100 g vaj
• 140 g étcsokoládé
• 6 tojás
• 140 g őrölt mandula
• 1 evőkanál Cointreau (narancs likőr)
• 85 g nádcukor
• 1 csipet só
Elkészítés:
1. Melegítsük elő a sütőt 180 fokra. 24 cm átmérőjű
kapcsos tortaformát vajazzunk és lisztezzünk ki.
2. A vajat és a csokoládét vízgőz fölött felolvasztjuk
3. A tojások fehérjét kemény habbá verjük egy pici
porcukorral.
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4. A tojások sárgáját a cukorral habosra keverjük és a
kicsit kihűlt csokimasszához adjuk. Folyamatosan
kevergetve, lassan öntsük a tojásos keveréket a csokihoz.
5. Szép sűrű csokikrémet kaptunk. Adjuk hozzá a
Cointreau-t és a mandulát, majd keverjük át jó alaposan.
6. A tojásfehérjék kemény habját finoman forgassuk bele
a csokis alapba.
7. A masszát a tortaformába öntjük, és az előmelegített
sütőben 30-35 perc alatt megsütjük.
Az anyák napja hivatalos ünneplésének gondolata
először 1872-ben merült fel. Julia Ward Howe költő és
írónő javasolta ekkor, hogy június másodikát szenteljék az
anyák és a béke napjának az Egyesül Államokban.
Aktivistaként már korábban is szenvedélyes hangon
szólalt fel azért, hogy a nők szálljanak síkra a háborúk
ellen, és június második vasárnapját nevezzék ki az anyák
békenapjának, de az ő életében ezek a célkitűzések nem
valósultak meg.
A ma ismert anyák napja Anna Jarvis nevéhez
köthető. Anna maga sosem szült gyermeket, a napot
édesanyja, Mrs. Anna Marie Reeves Jarvis emléke inspirálta,
aki szociális munkásként sokszor hangoztatta, hogy a világ
édesanyái megérdemelnék, hogy legalább egy napot az
évben az ő tiszteletüknek szenteljenek. Mrs. Jarvis 1905ben hunyt el, és álmát lánya, Anna váltotta valóra. 1908ban kifejezetten az ő tiszteletére tartott egy emléknapot a
West virginiai Graftonban, majd ezután kezdett bele
országos kampányba az anyák napja hivatalossá tételére.
1912-ben megalapította az Anyák Napja
Nemzetközi Szövetséget, és védjegyévé váltak a „május
második vasárnapja” és az „anyák napja” kifejezések.
Kampánya során mindig nyomatékkal hangsúlyozta, hogy
ez az ünnep bensőséges, családi nap kell, hogy legyen,
amikor a család személyesen köszönti fel az anyát és a
nagyanyákat. Erőfeszítéseit siker koronázta, és 1914-ben
Woodrow Wilson elnök hivatalossá tette az anyák napját.
A kereskedelem hamar „felkarolta” az ünnepet,
Anna legnagyobb bánatára, aki szerint ez a meghitt és
zártkörű családi megemlékezés a virágkereskedők és
üdvözlőlapgyártók hatására egyszerű ajándékozássá
silányult. Ugyanakkor éppen ezek a kereskedők kezdték el
propagálni az ünnepet Európában is – nyilvánvalóan
üzleti haszon reményében -, és az öreg kontinensen
gyorsan el is terjedt az anyák napja. Annát ez azonban
nem vigasztalta, és elszántan harcolt az ünnep
üzletiesedése ellen, olykor még a törvénnyel is
szembekerült. Élete alkonyán már nem is akarta, hogy
nevét kapcsolatba hozzák az anyák napjával, mert szerinte
annyira eltért már az ünnep az ő eredeti szándékától.
Magyarországon a Vörös Kereszt nevéhez kötődik
az első hivatalos anyák napja, amit akkor – 1925-ben –
még összekapcsoltak a hagyományos Mária-tisztelettel.
Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy
államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső anyák
napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár
foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. 1928-tól
már miniszteri rendelet tette hivatalossá az iskolai
ünnepségek sorában, majd ettől kezdve terjedt el széles
körben is ennek a szép napnak a megünneplése:
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február második vasárnapja: Norvégia
március 3.: Grúzia
március 8. (Nőnap): Afganisztán, Bulgária
március 21., a tavasz első napja: az arab világ
legtöbb országa (például Egyesült Arab
Emírségek, Egyiptom, Irak, Kuvait, Libanon,
Szaúd-Arábia), illetve a magyar paraszti
hagyományban is a március 20. utáni első
vasárnap
ünnepelték
Gyümölcsoltó
Boldogasszony napját, amely összevontan anyák
napja, nőnap és „Valentin-nap” is volt; a leányok
virágot ajándékoztak kedvesüknek, a gyermekek
pedig verssel vagy dallal köszöntötték fel
édesanyjukat és nagyanyáikat
 március 25.: Szlovénia
 május első vasárnapja: Litvánia, Magyarország,
Portugália, Románia, Spanyolország, Szerbia
 május második vasárnapja: Amerikai Egyesült
Államok, Ausztria, Ausztrália, Belgium, Brazília,
Chile, Ciprus, Csehország, Dánia, Dél-afrikai
Köztársaság,
Észtország,
Finnország,
Görögország, Hollandia, Japán, Kanada, Malajzia,
Németország, Olaszország, Peru, Szlovákia,
Svájc, Tajvan, Törökország, Ukrajna, Lettország
 május 10.: Latin-Amerika legtöbb országa (például
Guatemala és Mexikó), Hongkong, India,
Pakisztán, Szingapúr
 május 26.: Lengyelország
 május utolsó vasárnapja: Franciaország, Marokkó,
Svédország
 június második vasárnapja: Luxemburg
 augusztus 15. (Nagyboldogasszony): Costa Rica,
Antwerpen (Belgium)
 október második hétfője: Malawi
 október harmadik vasárnapja: Argentína
 november utolsó vasárnapja: Oroszország
 december 8.: Panama
Más ünnephez kapcsolódik:
 India: a nyugati hatásra átvett május 10-i anyák
napja mellett megtartják a Durga Puja nevű,
októberi tíznapos ősi hindu anyák ünnepét is.
 Thaiföld: augusztus 12., Szirikit királynő
születésnapja
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elsőként adatik majd meg a korona és a királyság. Add neki az én
nevemet!”

Szilágyi Erzsébet

Mátyás király híres édesanyjáról, Szilágyi Erzsébet életéről is
keveset tudunk, az bizonyos, hogy erős és talpraesett
asszony volt. Férje távollétében az ország legnagyobb
méretű uradalmát igazgatta, de Hunyadi halálát követően
politikai érzékéről is számot adott. Bár idősebb fiát,
Hunyadi Lászlót nem tudta megóvni a hóhér pallosától,
nagy érdeme volt abban, hogy fiatalabbik gyermekéből
király vált. Időskorában ha kellett, királynékkal kelt
birokra, majd felnevelte fia törvénytelen gyermekét, Corvin
Mátyást.

Holeun

Dzsingisz Kán mongol nagykán a világtörténelem egyik
legsikeresebb hódítója volt, akiről főleg kegyetlensége és
hadászati újításai jutnak az eszünkbe. Nagyobb területet
hódított meg, mint amennyit Róma fénykorában uralt: a
kán és fiai által ellenőrzött terület elérte a 31 millió
egybefüggő négyzetkilométert – egy mai Horvátország,
Magyarország, Ausztria, Lengyelország, Finnország,
keleten pedig Japán, Vietnam, Mianmar és Indonézia által
határolt birodalomról van szó. Talán egyetlen ember volt
a világon, aki bármikor leteremthette Dzsingisz kánt (és
túl is élte őt): Holeun, az édesanyja.
A 13. században íródott, A mongolok titkos története
című mű szerint Holeunt, Yesügei kán elrabolta a férjétől,
és első feleségévé, örökösei anyjává tette. Öt gyerekük
született, az apa halála után azonban a törzs kiközösítette
az özvegyet, aki a mongol pusztán küzdött az életben
maradásért a gyerekeivel. Később, amikor Dzsingisz kán
ki akarta végezni a testvérét, Kazárt árulásért, Holeun
felkereste az uralkodót, és könyörgött neki, hogy gondolja
meg magát. Amikor ezzel nem ért célt, állítólag alaposan
összeszidta a fél világot meghódító kánt, aki meghajlott
anyja akarata előtt, és megkímélte a testvére életét.

Boleyn Anna

Híres anyák és híres gyermekeik

Anna mindennél jobban szeretett volna fiúutódot szülni a
királynak – akinek már volt egy lánya –, azonban
kettejüknek is egyetlen lány gyermekük maradt életben, ő
volt I. Erzsébet. Nagyon hamar elveszítette az anyját (apja,
a király: VIII. Henrik ítélte halálra), és az apja sem tudta őt
elfogadni, végül 44 évig uralkodott. Ez volt NagyBritannia aranykora.

Sarolt

Nancy Edison

Az Árpád-ház IX–X. századi tagjainak életrajzáról alig
tudható valami, s ez a család nőtagjaira még inkább igaz.
Az első, akiről néhány mondatnál több elmondható, az
Sarolt, Szent István király anyja. A Hartvik püspök által írott
legenda szerint István születését csodás álmok előzték
meg. Sarolt álmában például Szent István vértanú jelent
meg, s így bíztatta a szülés előtt álló asszonyt: „Bizonyos
lehetsz benne, hogy fiút fogsz szülni, akinek e nép fiai között

Nancy Edison elszántságának és fia képességeibe vetett
hitének rengeteget köszönhet a világ. Thomas Alva Edisont
(1847−1931) a tanárai el akarták tanácsolni az iskolából.
Képezhetetlennek és butának tartották, pedig csak
diszlexiás volt – akkoriban még nem ismerték fel ezt a
részképességzavart. Nancy, aki tanítónő volt, nem volt
hajlandó belenyugodni ebbe, és saját maga oktatta otthon
a fiút. A kis Thomas idővel megtanult olvasni, és bújni
kezdte a könyveket. Leginkább a természettudományos

Belvárosi Harangszó

2019. április

művek kötötték le a figyelmét. Saját labort rendezett be
magának, rengeteget kísérletezett, a zsebpénzét pedig nem
édességekre, hanem vegyszerekre, drótokra, szögekre
költötte. Thomas Edison nevéhez 1903 szabadalom
fűződik, és a világ legtermékenyebb és egyik legnagyobb
hatású feltalálójaként tartják számon. Olyan dolgokat
köszönhetünk neki mint a hengeres fonográf vagy az
izzószálas villanykörte.

Odessa Lee Clay

„Az első ember, akit kiütöttem, édesanyám volt” – nyilatkozta
egyszer Muhammad Ali olimpiai és világbajnok ökölvívó
(1942−2016). 2 éves volt, amikor az eset történt, és
Odessa Lee Clay két foga bánta az ütést. Az ír
felmenőkkel bíró nő 16 évesen kimaradt az iskolából, és –
akárcsak az anyja –, házvezetőnőként dolgozott. Az
eredetileg Cassius Clay nevű fiát és annak testvérét baptista
szellemben nevelte, és az elejétől fogva támogatta a fia
bokszoló karrierjét. Mindig ott ült a ring közelében, az
első kisebb edzőtermektől a nemzetközi bokszarénákig.
Anya és fia nagyon közel álltak egymáshoz. „Egy édes,
kövér, csodálatos asszony, aki szeret főzni, enni, varrni és a
családjával lenni. Nem iszik, nem dohányzik, nem
avatkozik más emberek dolgaiba, vagy zavar bárkit
– és senki nem volt ilyen jó hozzám egész
életemben” – mondta Odessáról az ökölvívó,
aki az 1960-as római olimpiáról már a
félnehézsúly olimpiai bajnokaként térhetett
haza. 1964-ban szerezte meg első
világbajnoki címét, és ugyanebben az évben
muszlim hitre tért, a nevét pedig
Muhammad Alira változtatta. A polgárjogi
mozgalom egyik radikális vezéralakjaként is
ismert lett, például vallási okokra hivatkozva
megtagadta, hogy bevonuljon a seregbe.
Muhammad Alit 1999-ben a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság az évszázad legjobb
sportolójának választotta.

Mary Maxwell Gates

Mary Maywell Gates hihetetlenül sokszínű és erős nő volt:
tanárnő és üzletasszony, többek között a First Interstate
Bank elnökségi tagja, ezenkívül nonprofit szervezetek
vezetőségében végzett önkéntes munkát. Igazi
példaképként szolgált Bill Gates számára. Mary Maxwell
Gates üzleti kapcsolatait a megfelelő időben és helyen
kamatoztatta. Nagy szerepe volt abban, hogy az IBM
1980-ban a Microsofttal kötött szerződést, amelynek
keretében a vállalat a BASIC-et, a Fortrant és az MS-DOS
operációs rendszert szállította az IBM-nek. Ennek a
szerződésnek köszönhetően vált a Microsoft a világ egyik
vezető szoftvercégévé, és ez adott alapot arra, hogy Bill
Gates-t a világ egyik leggazdagabb embereként tartsák
számon.
Mary volt az, aki fia figyelmét a jótékonykodás
irányába fordította – bár ő maga nem sokáig tudta segíteni
ebben, 64 évesen ugyanis elhunyt. Bill Gates 2000-ben
távozott a Microsoft vezérigazgatói posztjáról, az elnöki
pozícióról pedig 2014-ben mondott le, és ideje nagy részét
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a feleségével, Melinda Gates-szel létrehozott jótékonysági
alapítvány ügyeivel tölti. A szervezet célja a globális
egészségügy, a globális fejlődés, illetve az Egyesült
Államokban tapasztalható munkanélküliség csökkentése
új munkahelyek teremtésével.

Maye Musk
Elon Musk 71 éves édesanyja jelenleg dietetikusként és
modellként dolgozik. A Covergirl Simply Ageless
reklámarca lett, szerepelt a Swarowski hirdetésében,
végiglejtett a Dolce&Gabbana kifutóján. A saját élete a
példa arra, hogy a szépség és a magabiztosság nem függ az
életkortól. Maye Musk családja 1950-ben költözött
Kanadából a dél-afrikai Pretoriába. Maye 15 évesen már
modellkedett, majd dietetikus diplomát szerzett afrikaans nyelven. 31 évesen már az elvált, 3 gyermekes
anyák küzdelmeit vívta. Saját dietetikus praxist épített ki,
divatbemutatókon dolgozott, majd mesterdiplomát
szerzett. Amikor Elon 12 évesen saját számítógépes
játékot írt, már tudta, hogy a fia egészen kivételes
képességekkel rendelkezik. Bizalmat szavazott Elonnak,
amikor 17 évesen úgy döntött, Kanadába akar költözni –
egy egyirányú repülőjeggyel ajándékozta
meg. Később az egész család Kanadába,
majd az Egyesült Államokba költözött. Maye
nagyon
keményen
dolgozott,
hogy
gondoskodni tudjon a családjáról, volt olyan,
hogy egyszerre öt munkahelyen kellett helyt
állnia. Megtakarított pénzét fiai induló
cégének, a Zip2-nak adta – de hozzátette:
„Utoljára látjátok a bankkártyámat.” Erre
többé nem is volt szükség: a céget 340 millió
dollárért vásárolta fel a Compaq.
Maye
gyermekeit
kivételes
szabadságban nevelte, nem szólt bele a
terveikbe és mindig támogatta őket. Elon
Musk a világ egyik legkreatívabb elméje és
legismertebb vállalkozója, akinek olyan cégek fűződnek a
nevéhez, mint a Pay Pal, a SpaceX vagy a Tesla. A másik fia,
Kimbal a „Farmról az asztalra” mozgalom ötletgazdája és
egy étteremlánc tulajdonosa, a lánya, Tosca filmrendező.

Jane Mansfield
Anya és lánya életútja már nem is lehetne különbözőbb.
Bár Jane Mansfield a feljegyzések szerint 163-as IQ-val
rendelkezett, és öt nyelven beszélt, soha nem tudott
kitörni a butuska szőke szerepköréből. A magyar
származású világhírű testépítővel, Mickey Hargitayval
kötött házasságából származó Mariska viszont kezdettől
fogva visszautasította a könnyű sikert. Sem a külsejét, sem
a nevét nem volt hajlandó megváltoztatni a hírnévért
cserében. A szintén öt nyelven beszélő színésznőnek
bejött a számítása: 2008-ban ő volt a legjobban fizetett
televíziós színésznő, a Különleges ügyosztály című sorozattal.
A Golden Globe- és Emmy-díjas sztár saját alapítványt vezet a
szexuális erőszak áldozatainak megsegítésére.
KVK

2019. április

Belvárosi Harangszó

Magyar Rádió
Gyermekkórusának Koncertje
a Sarkad-Belvárosi
Református Templomban
Olykor az ember úgy érzi, mindent aprólékosan el- és előkészített,
mégis valahogy nem akarnak úgy alakulni dolgai, amint eltervezte.
Valami hasonló fogalmazódott meg bennem, 2019 áprilisának
utolsó hétvégéjén. Hosszas és bonyodalmas szervezést követően
ugyanis április 28-án, vasárnap délután adott koncertet
templomunkban a Magyar Rádió Gyermekkórusa. Nagy álom vált
ezzel valóra, de az időjárás beborította szívemet és gondolataimat.
Mintha húsvét hajnalán lettem volna, mikor az asszonyokkal
együtt csak arra gondoltam, hogy ki henegríti el a követ, esetünkben
ki állítja el a szakadatlanul ömlő esőt. Mintha semmi más nem lett
volna előttem....
Mindeközben fiatalos lendülettel érkezett meg a kórus és
a mintegy 60 gyermek elsöprő lelkesedéssel, bizalommal készült,
beénekelt, próbált, minekutána elfogyasztották gyülekezeti
asszonytestvéreink finomabbnál finomabb házi süteményeit.
Ámultunk őszinteségükön és jóízű kacagó készülődésükön. És még
mindig nem láttam tovább félelmeimen, nem örültem az
örömüknek. A miértek sokasága zakatolt bennem. Egyszerre
azonban csak jöttek és jöttek a szakadó eső ellenére is a zeneszerető
és kedvelő emberek, nem csak Sarkadról, hanem a környékről is.
Alig hittem a szememnek, s belül mély szégyenérzet öntött el.
Ennyire kicsinyhitű vagyok? S már épp befelé léptem a templom
ajtaján, mikor valaki épp az én belső lelki vívódásomhoz szólt: nem
kell aggódni az eső miatt, hiszen ilyenkor úgy sem lehet mást tenni.
Milyen igaz és egyszerű axióma ez!
Az eső esett tovább, de az én nagy lelki kövemet az Isten
elhengerítette. Így lehettem tehát részvevője annak a csodálatos
hangversenynek, ahol csilingelő gyermeki hangok, hangszerek és az
orgona hozta közel hozzánk Isten kegyelmét és szeretetét. Bach
művei, majd a romantikus darabok, végül Kodály több szerzeménye
arra mutattak rá, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki a rosszat
jóvá teszi, sőt a jót még jobbá, hiszen ami az embereknél lehetetlen,
az az Istennél lehetséges.
- a szerk. A Magyar Rádió Gyermekkórusa a magyar rádió zenei
együttesei közül a legfiatalabbakból, 10-16 éves diákokból
áll. 1954-ben alakult. A kórus alapítói Botka Valéria és
Csányi László, akik 1954 és 1985 között irányították a
kórus munkáját.
1985-ben a feladatokat egy karnagy-hármas vette
át: Reményi János Liszt-díjas az együttes művészeti vezetője, Igó
Lenke és Thész Gabriella karnagyok. 1995 óta a
gyermekkórus művészeti vezetője Thész Gabriella;
karnagytársa 1997-től 2009-ig Nemes László Norbert volt.
Thész Gabriella nyugdíjba vonulása után, 2012-től a kórus
vezető karnagya Dr. Matos László, társkarnagya Kabdebó
Sándor lett. 2018-tól Walter Judit, majd 2019 januárjában
Dinyés Soma vette át a munkát.
A mindenkori vezető karnagyok mellett olyan
kiváló karmesterekkel dolgoztak már együtt, mint Kocsis
Zoltán, Eötvös Péter, Fischer Ádám, Fischer Iván, Schiff András,
Solti György, José Cura, Philip Glass, Kobayashi Kenichiro, Paul
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Sacher, Karlheinz Stockhausen, Martin Haselböck, Howard
Williams és Geoffrey Tate.
A gyerekek ma hatéves korukban felvételizhetnek
a kórusba. A több részből álló felvételin a zenei tudásuk
és tehetségük mellett figyelembe veszik azt is, hogy a
jelöltek milyen érettek, milyen a ritmusérzékük és
állóképességük. A kórusba felvett gyerekek valamennyien
a budapesti Kodály Zoltán Ének-Zenei általános Iskola,
Gimnázium és Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézménybe, az ún. „r” osztályba járnak. Az iskolában a
tanrendjük eltér az ismert órarendtől, követi a kórus
rendhagyó időbeosztását, de a tantárgyi követelményeket
természetesen teljesíteniük kell. Az iskolában emelt szintű
ének-zeneoktatásban részesülnek, heti 3-4 énekórával,
kötelező hangszertanulással. Ehhez adódik a heti kb. 8 óra
énekkari próba, olykor hétvégén is, valamint a
szereplések.
A Magyar Rádió Gyermekkórusa több részre
tagolódik: a Palánták kórusba járnak a 9-11 éves
gyermekek, akik itt ismerkednek meg a kóruséneklés
alapjaival. Könnyebb kórusműveket, körjátékokat, népi
gyermekjátékokat, betlehemes és pünkösdi játékot
tanulnak szerepjátékkal, mozgással, tánclépésekkel.
11 éves korban a gyermekek az ún. Nagykórusban
folytatják az éneklést, ahol már jóval komolyabb
feladatokkal találkoznak. A kórus repertoárja a gregorián
zenétől a reneszánsz vokális polifónián át, a romantikus
darabokon keresztül egészen a 21. századi zeneművekig
terjed. Számos alkalommal közreműködnek oratórikus
koncerteken a Magyar Rádió Művészeti együtteseivel
közösen.
A mutáláson átesett fiúk kezét sem engedik el,
bár nem maradnak a Nagykórusban, de egy újonnan
alakult formációban, az Ifjúsági vegyeskarban folytatják
kóruséneklési tevékenységüket.
A Magyar Rádió Gyermekkórusát és vezetőit –
magas színvonalú művészi munkájuk elismeréseképpen –
2005-ben Bartók–Pásztory-díjjal tüntették ki. 2010-ben a
Magyar Rádió Gyermekkórusát a három Prima díjas
egyikeként Prima Primissima díjra jelölték a Magyar
Zeneművészet kategóriában.
A Magyar Rádió Zenei Együttesek tagjaként működő
Magyar Rádió Gyermekkórusa hosszú évek óta a magyar
és külföldi zeneélet megbecsült és elismert énekkara.
Rendszeres résztvevője hazai és európai zenei
fesztiváloknak és más zenei eseményeknek. Az együttes
számos rádió-, televízió- és lemezfelvételt készített itthon
és külföldön egyaránt. Európa szinte valamennyi
országában jártak, de turnéztak az Amerikai Egyesült
Államokban, Japánban, Dél-Koreában és Taiwanon is.
KVK
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Missziós délután

Szabad-e jót tenni?

Gyülekezetünk évek óta adománnyal támogatja egy
házaspár külmissziói szolgálatát, akik előbb Ázsiában,
majd Észak-Afrikában hirdették a Krisztus evangéliumát.
Nagy öröm volt a számunkra, hogy most, amikor néhány
hónapra hazalátogattak, eljött közénk a férj, hogy
beszámoljon tapasztalataikról, köszönetet mondjon és
továbbra is arra buzdítson bennünket, hogy ne megfáradt,
hanem élő keresztyének legyünk. Nagyon nehéz lenne
papíron visszaadni mindazt az erőt, energiát és
elköteleződést, melyet megosztott velünk bizonyságtétele
során, ezért néhány olyan gondolatra hívom fel a
figyelmet, mely bennünket személyesen megszólítva arra
sarkall, hogy fogalmazzuk meg a saját életünkre
vonatkozó feleleteket.
Van-e miből adni? „... az a panaszom ellened, hogy
nincs meg már benned az első szeretet.” (Jelenések 2,4)
A vihar közel visz Istenhez, de jön az áldás és
nem értünk belőle. Azért van annyi boldogtalan ember a
világon, mert nem találják a helyüket: Jónás (a tévelygés)
útján járnak. Mi hol járunk? Mi hol vagyunk? A
helyünkön?
A keresztyénség azért langyos Európában, mert a
hitünknek itt nincs tétje. Instant hitünk lett az eredeti
helyett. Ki ismeri jobban az almát? Az, aki darabokra
vágja, kiveszi a magját, azt is apró darabokra vágja, majd
elemezni kezdi; vagy az, aki megfogja és jóízűen
beleharap? – Gyakorlati keresztyén életet kell élnünk, a mi
elméleti keresztyénségünk helyett!
Istennek nem a bátrakra van szüksége, mert azok
fejjel nekimennek a falnak. Istennek nem a gyávákra van
szüksége, mert azok elszaladnak. Istennek a gyengékre
van szüksége, mert azok a keresztbe kapaszkodnak.
Nem tudunk szembenézni a mártírokkal, mert
azok idegesítenek bennünket. Idegesít, mert arra világít rá,
hogy nekünk változnunk kellene: tegyük le a bűneinket.
Olvastuk-e már sírva Isten igéjét? Sokan vannak olyanok,
akiknek elég egyetlen nap Isten szeretetének
megtapasztalásából, hogy meghaljanak érte. MI? Talán egy
élet sem elégendő....
Ha nem tudom a hitemet másokkal megosztani,
akkor a hitemmel van baj. Hová kerülünk, amikor
meghalunk? Hol keressük a bocsánatot? Péter áruló
tagadása után megtalálta a szemkontaktust Jézussal, ezzel
szemben Júdás rossz helyen kerste a bocsánatot: a
farizeusokhoz ment, nem is találhatta meg a feloldozást.
Mi kihez megyünk? – Imádkozzunk azért, hogy azt
tegyük, amit Isten akar: imával és böjttel megtaláljuk a
magunk Istentől jövő helyes útját.
„Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor
megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben
örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok
velem az evangélium hirdetésében az első naptól fogva mind a mai
napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte
bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Így kell
gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak
titeket.” (Filippi 1,3−7a)
KVK

A Sarkad-Belvárosi Gyülekezetben immáron 6 éve tudjuk
a választ: szabad jót tenni! Ám nem csak elméletben
ismerjük a helyes választ, hanem gyakoroljuk is
szabadságunkat: önként tesszük a jót, építjük a jóság és a
szeretet hídjait. Olyan ez, mint a szárbaszökkenő vetés:
emlékszünk honnan indultunk, tudjuk, hol tartunk és
látjuk magunk előtt a célt. Van álmunk, melyet Isten adott
nekünk: együtt mutathassuk meg, milyen jó hitben élni és
cselekedni.
2019. május 24-én több, mint ötvenen
gyülekeztünk a Református Szociális Gondozási Központ
ebédlőjében, hogy részt vehessünk a Szeretethíd önkéntes
napon. Szürke volt az ég, aggódtunk is e szürkeség miatt,
de nem adtuk át magunkat a rosszalló gondolatoknak,
hiszen Isten igéje azt helyezte a szívünkre: szabad a jót
tenni (Márk 3,3). Ez nem függ attól, milyen az időjárás,
milyen nap van, ki van itt, ki nincs, vagy ki bírál a part
széléről. Jézus megmutatta, mekkora szabadságunk van a
jóra, a szépre, a szeretetre, az előremozdító, gyógyító
cselekvésre. S ha ezt felvállaljuk, annak gyümölcse lesz:
közösség, nyitottság, jókedv, rendezettség, melyek mind
arról tanúskodnak, hogy „ne szóval szeressünk, ... hanem
cselekedettel és igazsággal.” (1Jn 3,18)
Az Úristen meghallgatta imádságainkat, hiszen
bár a város több pontján „leszakadt az ég” a kilenctornyú
református templom oltalma körül sokféle és sokrétű
munka zajlott: ki-ki megtalálta a korának, erejének és
adottságának megfelelőt.
A férfiak átvonultak a templomba, ahol is a
felvizesedett vakolatot bontották le. Ez olyannyira jól
sikerült, hogy a virágültetéssel végző asszonyokat át is
csábították egy „kis” portörölgetésre. Voltak, akik
lecsiszolták az ebédlő óriási ablakainak napégette kereteit,
hogy a gondos festés után újra olyanok legyenek, mintha
újak lennének. Férfiak és nők türelme, precizitása és
szépérzéke látszódik valamennyi ecsetvonáson.
A lányok és az asszonyok majd 200 tő virágot
ültettek el a balkonládákba és a sziklakertbe, illetve egy
lelkes csapat ebben az évben is kilátogatott a Szigeti
temetőbe, hogy rendbetegye és megkoszorúzza az egykori
lelkipásztorok síremlékeit.
Mindezzel párhuzamosan jó illatok lengték be az
egész udvart, hiszen a gondoskodó és előrelátó szeretet
eredménye reggel óta főtt a bográcsban. Kis és nagy kezek
együtt végezték az előkészületeket épp úgy, mint a terítést
és az összepakolást, sőt még a meglepetésekként
„begördülő” édes és sós sütemények kínálását is.
Mindenki tudta a dolgát, látta hol kell még egy
segítő kéz, egy jó szó vagy épp egy támogató ölelés.
Szorgosak és pontosak voltunk, mint a hangyák, s végül
úgy tudtunk megállni és gyönyörködni a közös munka
szépségében
és
eredményében,
hogy
ott
visszhangozhatott bennünk a 90. zsoltár utolsó verse:
„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink
munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd
maradandóvá!”
Koncz-Vágási Katalin lp.
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Országos nőszövetségi
tisztújítás és vezetőképzés
„Azt szeretném, hogy a Nőszövetség tagjai ne csak gyűjtögetők
legyenek, hanem továbbadjuk a tudásunkat, és amikor arra kerül a
sor, bizonyságot tudjunk tenni” – mondta a Magyarországi
Református Nőszövetség újraválasztott elnöke: P. Tóthné
Szakács Zita.
Az elnökasszonyt az elmúlt évek megerősítették
abban, hogy az igei vezetés a legfontosabb. Felelősséget
érez, hogy azon az úton maradjunk, amelyen jelenleg is
járunk, és ne mozduljunk el egy világi vagy rosszul
értelmezett feminista irányba: „Félreértés ne essék, a
feminizmus kezdeti eszméi jók voltak, de manapság már abba az
irányba tart, hogy néhányan egy férfiak nélküli világot látnának
jónak. Mi azt valljuk, hogy Isten az embert férfinak és nőnek
teremtette, ezért ketten együtt, egymást segítve szolgálhatunk.”
A gyülekezetek presbitériumai legyenek az egyház
jó gazdái, nőszövetségei pedig a jó gazdasszonyai.
„Nemcsak párbeszédet folytatunk a férfitársadalommal, hanem
valódi együttéléssel és együttmunkálkodással képviseljük Isten
ügyét.” A Nőszövetségben mindenki megtalálhatja a
számára legmegfelelőbb helyet, ezáltal is formálódhat a
szervezet. „Volt olyan időszak, amikor rossz irányba kereste
útját a szövetség, ezért hálás vagyok elődömnek, Pásztor
Jánosnénak, hogy visszaterelte a közösséget a bibliai alapokra.”
Számára életforma a Nőszövetség tagjának lenni
amellett, hogy a Dunántúli Református Egyházkerület
Nőszövetségének és az országos szervezetnek is elnöke,
otthonában, a móri gyülekezetben nőszövetségi tagként
segíti a helyi nőszövetségi munkát. „Nagyon sokat kaptam
ettől a közösségtől: itt megtapasztaltam a megértést, a különböző
döntések mögötti motivációt és azt, hogy sokan, sokat imádkoztak
értem.” Más egy kerületi és egy országos szervezetet
vezetni, de minden feladatát igyekszik a kapott
talentumok alapján elvégezni. „Sokat számít, hogy kiváló
munkatársaim vannak, akik segítenek és inspirálnak, hála nekik,
szélesebb körben is meg lehet hallani és érteni, mire van szükség
területi nőszövetségeinkben.”
Az április 27-i tisztújítás eredményeképp a
Magyarországi Református Nőszövetség elnöke P. Tóthné
Szakács Zita nyugalmazott lelkipásztor, alelnökei Svébisné
Juhász Márta, a kecskeméti református SION-házak
igazgatója és Földesiné Kántor Mária hernádnémeti lelkész,
titkára pedig Gilicze Andrásné szentes-felsőpárti lelkész. A
Felügyelőbizottság elnöke Maruczánné Ragány Julianna,
tagjai Lambert Győzőné, a Pozsonyi úti egyházközség
nőszövetségének vezetője, valamint Takács Tamásné
nyugdíjas lelkész lettek.
A következő öt évre pedig a választott úton való
maradást és a fejlődést tűzte ki célul: „A legfontosabb, hogy
minden nőszövetségben az ige mellett gyűljenek össze, mert ha Isten
kikerül a középpontból, akkor alkalmaink nem lesznek mások,
mint hímzőszakkörök vagy kirándulóklubok.” A Nőszövetség
belmissziói kiscsoportként határozza meg magát, amely
csak addig maradhat fent, ameddig „Isten akaratát képviseli,
nem pedig sajátját.” Fontos, hogy a helyi szövetségek
szervezzenek bibliaórákat, ahol lehetőség van kérdezni és
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beszélgetni, de ugyanígy elengedhetetlennek tartja a
vezetőképzést is.
Ennek fényében került megrendezésre 2019.
május 11-12-én, a Miskolc melletti Mályiban a harmadik
országos vezetőképzés. Ismerős arcok, régi és új barátok
köszönthették egymást a Mécses Központban, a Tiszáninneni
Református Egyházkerület Szabadidő és Továbbképző
Központjában.
Tavaszi verőfényes napsütés, jókedv, a találkozás
öröme, ugyanakkor komoly témák jellemezték ezt a két
napot. Elnökasszonyunk szeretetteljes köszöntője után,
Pásztor Dániel, kerületi püspökhelyettes mutatta be a
tiszáninneniek örömeit, bánatait és bizony nem kevés
küzdelmét. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyére általában
érvényes nehézségek és problémák: elvándorlás,
korlátozott számú munkahelyek stb. és következményei
mind-mind jelentős mértékben meghatározzák és
befolyásolják az itteni (sok esetben) parányi gyülekezetek
élethelyzetét. A mindennapi élet gyakorlatában élik meg az
elnéptelenedő területeken a „ketten vagy hárman”
gyülekeznek össze ígéret realizálódását. Mindezzel
szemben ők a legnagyobb intézményfenntartó (oktatási,
szociális) kerület az országban.
A közös fórum után a kerületi csoportos
megbeszélésekkel folytatódott a délutáni és esti program.
Másnap igazi kuriózum részesei lehettünk, hiszen Compass
– Isteni pénzügyek címen egy egészen új és különleges
témájú és szemléletű előadásnak és bemutatónak
lehettünk a részesei, Fancsalszki Róbert és felesége Bánhidai
Csilla révén. Mindketten reformátusok, és gazdasági
szakemberekként tanulmányozzák a Szentírást. Ezzel a
szemlélettel egy amerikai kutatás révén találkoztak, mely
olyannyira megérintette és átszervezte mindennapi
életüket, hogy ezt másoknak is tovább akarják adni. A
mintegy 2 hónapos kurzus programját adaptálták a hazai
viszonyokra nézve, mely rendkívül sikeres nem csak a
saját gyülekezetükön belül, hanem már átlépték annak
határait is. Így már nem csak ők tartják az előadásokat,
hanem újabb előadókat is képeznek, hogy a bibliai alapú
pénzügyi és gazdasági szemlélet hazánkban is mind
ismertebb lehessen.

Amikor a Lélek indít...
Amikor a Lélek indít... – így tudnám a legpontosabban
összefoglalni azt a két napot, melyet az erdélyi Lukafalván
és Káposztásszentmiklóson tölthettünk. Nem az emberi
kezdeményezés vagy épp kivitelezés volt a döntő, hanem
az események elindítója és belső mozgatója. Az a Lélek,
mely mindannyiunkat mint magyar reformátusokat
összekapcsol és összetart. Olyan csodálatos az, mikor egy
régi vágy, egy elképzelés, egy ötlet az imádságos háttér
nyomán „hirtelen és váratlan” módon rátér a
megvalósulás ösvényére. Így történt ez azzal a szándékkal
és elképzeléssel is, mely az alsónyárádmenti nőszövetség
vezetőjének szívében és lelkében fogalmazódótt meg,
miszerint legyen szorosabb kapcsolatuk az anyaország
valamely egyházmegyéjének gyülekezeti nőszövetségeivel.
A mi Urunk pedig e vágy megvalósulása végett
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odaajándékozott régi és új ismeretségeket, barátságokat,
cselekvő asszonyokat.
A női lélekben hamar körvonalazódnak a tervek
egy cél megvalósítása érdekében. Esetünkben ez a
körvonalazódás épp a debreceni Egységnapon vált
konkréttá, amikor is megismerhettem Szövérffi Melindát, a
marosi
egyházmegye
nőszövetségének
elnökét.
Lendületessége,
kedvessége
személyisége
olyan
magávalragadó, melyhez könnyű csatlakozni, kivált ha
bennünk is megvan a tűz, a Lélek indítása. Rövid, de a
találkozás és a tenniakarás örömével átitatott,
megismerkedésünk és egyeztetésünk eredményeképp vált
számunkra is konkréttá az a konferencia, mely 2019.
június első napján Káposztásszentmiklóson volt.
Három nő, három asszony, egy autó, csomagok,
ajándékok és az a hatalmas hit és lelkesedés, amivel, és
amiért elindulhattunk erdélyi testvéreinkhez 2019. május
utolsó napján. Péntek délután, előreláthatólag jelentős
forgalom és csapadék, akár még vihar is lehetséges volt az
előrejelzések szerint, nem is beszélve arról, hogy a pápa is
épp odatartott, ahová mi. Kaptunk bölcs tanácsokat,
éreztük szeretteink féltő aggodalmát, sőt a mi szívünk is
remegett olykor, mégis a meghátrálás gondolata sem
vetődött fel. Imádságban elkértük utunkat, szolgálatainkat
és itthonmaradt szeretteinket. Nem vakmerőség, vagy
bátorság volt mindez, hanem belső indíttatásból fakadó
szolgálat, cselekvés. Mintegy 5 óra múlva pedig már a
lukafalvi parókia udvarán és vendéglátóink ölelő karjaiban
találtuk magunkat, alig-alig felocsúdva a „megcsináltuk” –
hála legyen az Úrnak érzésével a szívünkben.
A marosi egyházmegyében három nőszövetségi
körzet található, melyek közül a nyárádmenti tartotta
tavaszi konferenciáját, Káposztásszentmiklóson. A
zuhogó eső senkinek sem szegte kedvét, hiszen
mindnyájunkat egy közös cél indított, hozott és vezérelt:
találkozni testvéreinkkel, együtt erősödni közös hitünkben
és református testvériségünkben. Isten ajándéka, mikor
belép az ember egy templomba, és azt érzi, otthon van, jó
helyen van, Isten oltalmában van. Ez futott át rajtunk, s
ez tükröződött egész napunkon.
A nyitó áhítat szolgálatát Kollárné Nagy Mónika,
békési beosztott lelkipásztor tartotta a Márk 16,15−19
versei alapján. Elmondta, hogy mindannyian egy zászló
alatt, a Krisztus oltalma alatt gyűltünk össze ezen a
helyen. Ő a mi fővezérünk, akinek halk és szelíd szava
indított és hozott el bennünket. Nagy élmény az, mikor
felismerhetjük a testvért a testvérben. Mi távolról érkezők
most épp ezt éljük át. Magyarok vagyunk, reformátusok
vagyunk, testvérek vagyunk – lakjunk bár több száz, vagy
akár több ezer kilométeres távolságra egymástól. Sokban
hasonlítunk, de sok mindenben különbözünk is
egymástól, de ez így szép és így jó. Így tudunk egymástól,
a jó és a rossz tapasztalatainkból egyaránt tanulni. Nagy
szükségünk van erre, hiszen a gonosz munkája, pusztítása
is nagyon erős és eredményes. Még a legkisebb dolgok,
betegségek, megpróbáltatások is nagyon könnyen és
gyorsan ellenünk fordulhatnak, akár halálos kimenetellel
is. Ezzel szemben ott áll Krisztus megaláztatása és
felmagasztaltatása a kereszten. Azon a golgotai
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magaslaton, ahonnan nincs tovább és nincs más ég és föld
között, ahol Jézus Krisztus a megfeszített két kezével
ölelte át a világot, megmutatva, hogy ezt teszi értünk,
helyettünk és ezt adja váltságul nekünk.
A világban mindig sok hír volt, de ez napjainkban
hatványozottan is igaz. Ezek a hírek jönnek-mennek, és
egy kis idő elteltével már alig emlékszünk azokra.
Ellenben van egy hír, mely 2000 év óta élő és ható, hiszen
ez a hír nem csupán híresztelés volt, hanem örömhírré
vált, mert a megváltásunkról szól, mert a hírvivőket maga
Krisztus indította el, és indítja útnak azóta is. Lehet,
sokszor azt érezzük, hogy mozdulni sem bírunk már,
hogy talán jobb volna már az Úrral lenni (mint Pál), de
Krisztus ezt mondja: van még erőd, adok erőt a hitvallásra
és a cselekvésre. Megtanít bennünket a szeretet nyelvére,
hogy a róla szóló örömhírt képesek legyünk hirdetni és
megélni, hogy szó és tett elválaszthatatlanul összeforrjon.
A házigazda lelkipásztor, Adorján István
köszöntése után a harasztkereki lelkészcsalád és
gyülekezeti ifjúságuk dicsőítése következett, majd Papp
Tiborné, mezőberényi beosztott lelkipásztor köszöntötte az
egybegyűlteket. A Tiszántúli Református Nőszövetség
titkárhelyetteseként hozta a kerületi és az országos
nőszövetség üdvözletét és áldáskívánását. Köszöntésében
bemutatta a tiszántúli nőszövetség zászlaját és bibliai
jelmondatát (Gal 6,2).
A konferencia előadását Koncz-Vágási Katalin,
sarkadi beosztott lelkipásztor, a nőszövetség békés megyei
összekötője tartotta: Egységes család a Bibliában? címmel.
Családban élünk, s talán szinte mindent tudunk /
tudhatunk a családi életről, helyzetekről – de valóban így
van ez? A család fogalmának meghatározása után, számba
vettük a történelmi családi modelleket, majd részletesen
hallhattunk a bibliai „házanépe” kifejezés tartalmáról és
jelentőségéről. Mindezeket összevetettük a mai együttélési
formák sokszínűségével. Megállapíthattuk, hogy nincs és
sohasem volt „üdvözítő” modell a családi életre nézve. A
Bibliában sem találunk minden szempontból tökéletes
családokat, de a Szentírásban megtaláljuk a mindenkori
családi széttöredezettségekre az orvosságot: Jézus
Krisztust, aki maga is családba született, így ismerte annak
korlátait, tökéletlenségeit. A Szentírás nem tökéletes
családokról beszél, hanem elénk adja, milyen legyen a
bibliai férj (vezető, szerető, gondoskodó), feleség (ékesség,
érték, engedelmes, szerető, tisztelettudó) és a gyermek
(ajándék, áldás, tisztelettudó, szerető, engedelmes). Az
egyedül üdvözítő Krisztusban nyerhetnek ezek a szerepek
értelmet. A házasság nem üdvözítő, de az egyedüllét sem,
ugyanakkor nem is kárhoztató egyik sem. Egyedül Jézus
az üdvözítő, aki azt mutatta meg, hogy Ő mindenkire
odafigyelt, senkit nem vetett el, de nem is titkolt semmit,
vagy nem is szépített (pl. samáriai asszony, testvéri
féltékenység a Zebedeus fiaknál, vagy amikor a saját
családja elébe helyezte azokat, akik követik Őt és mennyei
Atyja akaratát, de a kereszten édesanyját rábízta a szeretett
tanítvány, János gondjára). Jézus ismeri a család, a
házasság, a szülőség nehézségeit, s ezekre önmagát adja
megoldásnak. Benne mindenki megtalálhatja a helyét, s
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azt mivégre születtünk épp oda, s mi a családi küldetése
feleségként, férjként vagy édesanyaként.
Nőszövetségi konferenciánk a terített asztalok
körül záródott, amelyeknél őszinte és testvéri
beszélgetések
bontakoztak
ki.
Mindannyiunkban
megfogalmazódott ugyanaz a vágy: legyen folytatása
mindannak, ami elkezdődött. Mi pedig legyünk
mindebben az Isten akarata szerinti munkatársak! „Éppen
ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó
munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.”(Filippi 1,6).
Koncz-Vágási Katalin lp.

Centenáriumi főhajtás
Köröstárkányban
Verőfényes reggel köszöntött ránk, amikor
elindultunk testvéremmel nagypéntek reggelén a
Fekete-körös völgyében fekvő Köröstárkányba, egy
megemlékezésre. A jó idő egész nap meg is maradt a
mintegy félezer megemlékező örömére, akik a
Kárpát-medence különböző térségeiből (pl.: Bihar,
Budapest, Békéscsaba) érkeztek a vendéglátókhoz.
Emlékezni, és fejet hajtani az egykori
áldozatok
emléke
előtt
gyűltünk
össze
Köröstárkányban, amely a mai napig is magyar
többségű település, az egykori járási székhely, Belényes
tőszomszédságában, a Bihari-hegyek lábánál, a
Fekete-körös partján. Az 1910-es népszámlálási
adatok szerint 1483 lakos élt Tárkányban, közülük
1453 magyar (78%).
100 évvel ezelőtt, 1919. április 19-én (ez a
nap akkor nagyszombatra esett), a visszavonuló
Székely Hadosztály nyomán előretörő román katonai
és félkatonai erők Köröstárkány főterére terelve a
magyarokat, 91 halálos áldozatot követelő mészárlást
hajtottak végre nem kímélve fiatalt, nőket,
asszonyokat és öregeket sem. Gábor Ferenc,
köröstárkányi író, aki megírta a Fekete-körös völgyi
1919-es és 1944-es vérengzések történetét, így szól
erről egy interjúban: „A Székely Hadosztály – lévén
abban az időben az egyetlen reguláris és akcióképes honvédő
csapat – súlyos vereségek árán és létszámbeli hátrányban vette
fel a harcot a Fekete-Körös völgyében előrenyomuló
románokkal szemben. A harcokból a Verbőczy-zászlóalj
oldalán a tárkányiak is kivették részüket, de nem bírva az
ellenség számbeli fölényével, lassan visszavonultak
Kőröstárkány és Kisnyégerfalva vonaláig. Három napra rá
azonban teljes meghátrálásra kényszerültek a Fekete-Körös
völgyéből. A zászlóaljparancsnok, Verbőczy Kálmán
százados a bekerítéstől tartva elrendelte a visszavonulást
Nagyvárad felé. Így maradt a két magyarlakta falu
kiszolgáltatottan, fedezék nélkül.”
A vendéglátók prózai és zenés emlékműsort
állítottak össze az 1999-ben állított emlékmű előtt, a
református templom szegélyezte téren. A meghívott
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vendégek rövid beszédben fejtették ki gondolataikat
a múlt és jelen történéseiről, összefüggéseiről.
Csomortányi István, az EMNP országos elnöke
felszólalásában arra is kitért, hogy szerinte ugyanaz
történt
Köröstárkánnyal
kicsiben,
mint
Magyarországgal nagyban. A környező népek
irigyelték a dolgos, büszke magyarokat, és kapva az
alkalmon, hogy védtelenül maradtak, vérengző
fenevadként megszállták, kirabolták, kifosztották
őket.
A felszólalások között a helyi iskolások
szavaltak többek között Pósa Lajos, Sajó Sándor
verseiből. A megemlékezésen a Debreceni Hajdú
Táncegyüttes és a helyi Százszorszép hagyományőrzők
közös produkciójának tapsolhatott az emlékező
sokaság. Az ünnepség végén a helyi Kultúrházba
voltunk hivatalosak egy ízletes böjti ebédre. A
szívélyes vendéglátók hímes tojásokat rejtő húsvéti
ajándékcsomaggal is kedveskedtek nekünk.
Végezetül dr. Sölch Gellért, a magyar kormány
képviseletében jelen lévő stratégiai ügyekért felelős
helyettes államtitkár tárkányi beszédéből idézek egy
gondolatot: „Nagypéntek alkalom szembenézni azzal, hogy
életünk véges, és alkalom szembenézni azzal is, hogy a
világban jelen van a gonosz. Ugyanakkor tudnunk és
hinnünk kell, hogy nagypéntekre húsvét következik, van
feltámadás.”
Veress Gábor

„ s így ha szenved az egyik tag,
É
vele együtt szenved valamennyi.
(1Kor 12,26)
Megdöbbenéssel és mély szomorúsággal értesültünk arról
a 2019. május 29-én Budapesten bekövetkezett
hajókatasztrófáról, melynek következtében dél-koreai
testvéreink veszítették életüket és szenvedtek sérüléseket.
Mivel a dél-koreai református közösségekkel és
egyetemekkel évtizedek óta szoros testvéri kapcsolatokat
ápolunk, különösen is megrendített bennünket ennek a
szörnyű balesetnek a híre. Krisztus teste, az egyház
tagjaiként osztozunk koreai testvéreink gyászában és
szenvedésében. Imádkozunk azért, hogy Isten adjon erőt
a veszteséget szenvedett családoknak ezekben a nehéz
órákban, és adjon testvéreinknek vigasztalódást a
feltámadás reménységében. A sérülést szenvedett
testvéreinknek mielőbbi felépülést kívánunk és
imádkozunk az eltűnt szeretteikért aggódókért. Sok erőt
kérünk a mentésben résztvevők és a hatóságok
megfeszített munkájához is. Imádságban hordozzuk
koreai testvéregyházainkat, hogy a Szentlélek Isten
vezesse őket a vigasztalás és lelkigondozás pásztori
szolgálatában.
Dr. Fekete Károly püspök, Dr. Kustár Zoltán rektor,
Vad Zsigmond esperes
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Gyerekoldal
Pünkösd története
Amikor Jézus tanítványai elbúcsúztak Jézustól, mert eltávozott tőlük a mennybe, nem csak szomorúak voltak, hanem
vissza is húzódtak egy házba. Nem felejtették ugyan el, hogy mi történt Jézussal, de még féltek attól, mi lesz, ha
felismerik őket, akár még nekik is bántódásuk eshet. Nincs velük Jézus, hogy megvédje őket. Amikor azonban együtt
voltak, sokat imádkoztak: kérték Istent, hogy ne hagyja el őket.
Azon a napon, amelyen épp ünnep volt Jeruzsélemben, mindenhol emberek voltak. A tanítványok hirtelen
nagyon furcsa dolgokra lettek figyelmesek: hatalmas szél kerekedett, átfújta az egész házat, ahol voltak, s mindegyikük
feje fölött mintha lángocskák világítottak volna. Nem tartott sokáig, mégis nagy hangzavar támadt.
A tanítványok már nem halkan, hanem nagyon is hangosan kezdtek el beszélni. Kívül sokan gyűltek a ház köré,
akik mind azt vették észre, hogy értik, amit a tanítványok mondanak. Mi történt – kérdezgették –, csak nem lettek a
tanítványok részegek?
A tanítványok már nem törődtek sem félelemmel, sem szomorúsággal, hanem megbátorodva kiálltak az
emberek elé. Péter bátran szólt: Nem történt más, csak amit már régen megígért Isten szolgája. Isten nem hagyott el
bennünket, hanem eljött az idő, amikor Isten már Lelke által, láthatatlanul van velünk. Akik hallották Péter szavait,
álmélkodtak bátorságán, és hálát adtak Istennek.

Rejtvények
Keresd meg a galamb útját a tanítványokhoz!
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Kösd össze a pontokat, és írd le, mi van a képeken!

Megfejtés:

Megfejtés:

Színezd ki a képet!

KVK
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10 ok, amiért padlizsánt együnk
1. Segít ellenőrzés alatt tartani a diabéteszt
A padlizsán rostban gazdag, oldható szénhidrát viszont
kevés van benne. Igen hatékony emiatt a vércukorszint
szabályozásban, valamint a glükóz felszívódásának
kontrollálásában. A 2-es típusú cukorbetegségben
szenvedők számára ideális választás.
2. Jótékony a szívre
Az egészséges padlizsán összetevőinek köszönhetően
csökkentheti a koleszterinszintet és a vérnyomás
stabilizálásában is segít, mindezzel pedig hozzájárul a
szívproblémák kockázatának csökkenéséhez.
3. Az agyra nézve is hasznos
A padlizsán ún. fitotápanyagokat tartalmaz, melyek
megvédik a sejtmembránokat bárminemű károsodástól,
valamint megkönnyíti az üzenetátadást az egyik részből a
másikba
4. Segít a vas előállításában
Vasra mindenkinek szüksége van a szervezet megfelelő
működéséhez. Ugyanakkor a felhalmozódott vas sem
előnyős, de a padlizsánban lévő nasunin segít a felesleges
vas eltávolításában. Mindezzel csökkenti a szívroham
esélyét, továbbá még a szabad gyökök ellen is felveszi a
harcot.
5. Megkönnyíti a fogyást
Az egészséges padlizsán arról ismert, hogy víztartalma
magas, míg kalóriatartalma alacsony, vagyis ideális a
fogyókúrázók számára. Szivacsos szerkezete könnyíti a
fogyasztást, természetes nyers formájában is finom.
6. Segít az emésztésben
Egészségesen tarja és védi az emésztőrendszert a jó
rosttartalma miatt. A székrekedés kialakulását is
megakadályozhatja.
7. Egészséges haj és bőr
A padlizsán magas víztartalma okán megfelelő
hidratáltsággal látja el a bőrt, de a hajra nézve is jótékony a
hatása.
8. Krónikus betegségek megelőzője
A padlizsán csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek,
valamint a stroke kialakulásának esélyét.
9. Segít leszokni a dohányzásról
Kevés mennyiségben ugyanis nikotint is tartalmaz ez a
finom zöldség, így könnyebbséget jelenthet annak, aki épp
szeretné letenni a cigarettát.
10. Antibakteriális hatások
A padlizsánban elegendő mennyiségű C vitamin található,
tehet antibakteriális és antivirális védelemmel vértez fel
bennünket.
Számos ízletes zöldséges, húsos étel készíthető az
egészséges padlizsánnal, éljünk tehát áldásos hatásaival A
padlizsános receptek sorában az egyik legfinomabb a
padlizsánkrém, amelyet pirítóssal ideális fogyasztani.
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Nyári padlizsánkrém (vinetta) recept:

Hozzávalók / 4 adag:
1 kg padlizsán
1 db. közepes vöröshagyma
só ízlés szerint
frissen őrölt fekete bors ízlés szerint
1.5 ek. napraforgó olaj / lehet olíva is
negyed citrom leve
Elkészítés:
A padlizsánokat megmossuk, szárazra töröljük. Faszenet
izzítunk, közben finomra vágjuk a vöröshagymát. Grillen,
faszénparázs felett, folyamatosan forgatva megsütjük a
padlizsánokat. Akkor kész, mikor egészen ráncos, szenes a
padlizsánok héja, és összetöppednek. Megszabadítjuk a
tojásgyümölcsöket a szenes héjtól, de még egyszerűbb, ha
félbevágjuk a padlizsánokat, és kikanalazzuk a belsejüket
egy szűrőtálba. Hagyjuk jól lecsöpögni. Tálba tesszük a sült
padlizsánt és szétnyomkodjuk. Vöröshagymával, sóval,
borssal és egy kis cirromlével ízesítjük, végül egy kevés
olajat is adunk hozzá.

Az első padlizsán
Nyarunk bágyadt verőfényű
Csendes, szelíd alkonyán
Felmosolygott kis kertünkben
A legelső padlizsán.
Buszon talált palántának
Életkedve megmaradt,
Rozsdabarna termésével
Ő zárja le a nyarat.
Még a fáradt Nap is kacag
Hétköznapok zavarán;
Nem tudjuk, hogy vajon gyümölcs,
Vagy zöldség a padlizsán.
Ami beérhet, beérett,
Ami nem, talán kinő;
Új hurokba tekeredik
Mostantól a vén Idő.
Új ciklusra gyülekezik
Kezünk alatt a munka,
Talán Isten ebben sem hagy
Túlságosan magunkra.
Anyag és idő hullámzik
Mérhetetlen tereken;
Múlt és jövő is egyszerre
A pillanatnyi jelen.
Üljön Istennel az Élet
Tovább a Lét trónusán;
Hétköznapokban teremjen
Hit, remény és padlizsán.
(Pete László Miklós)

Dr. Taybani Jamal gondnok
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Gy ü l e k e z e t i K r ó n i k a
A keresztség sákramentumában részesült:
Kardosi Zsolt ás Vastag Rozália Kira leánya: Kira Zsüliett
Konfirmációi fogadalomtétel:
Kőrizs Dávid
Kőrizs Zoltán
Szűcs Ildikó Fruzsina (keresztség)
Zanócz Tibor
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,
enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha
folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem
perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én, az
Úr vagyok a te Istened.” (Ézsaiás 43,1−3)
Gyülekezetünkben elhunytak és eltemettek:
Rácz Zoltánné, született Papp Lenke 74 évet
asszonytestvérünk – Sarkad, Hajdú u. 58. sz. alatti
lakos. Vigasztaló ige: 1Mózes 48,21: „Azután ezt mondta
Izráel Józsefnek: Én már meghalok. De Isten veletek lesz...” Jób
5,17−18: „Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd! A
Mindenható fenyítését ne vesd meg! Mert ő megsebez, de be is kötöz,
összezúz, de keze meg is gyógyít.”
Czuczi Mihályné, született Szabó Róza 76 évet élt
asszonytestvérünk – Sarkad, Jókai u. 81. sz. alatti
lakos. Vigasztaló ige: Máté 11,26.28: „Igen Atyám, mert így
láttad jónak.” „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok,
és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”
Virág László 63 évet élt testvérünk – Sarkad, Veress
Sándor u. 17. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: Ézsaiás
41,10: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok
Istened! Megerősítelek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal
támogatlak.” Jeremiás siralmai 3,26: „Jó csendben várni az Úr
szabadítására.”
Halász Gáborné, született Baracsi Zsuzsanna 89 évet
élt asszonytestvérünk – Sarkad, Budai u. 32. sz. alatti
lakos. Vigasztaló ige: Efézus 5,1−2.14: „Legyetek tehát Isten
követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus
is szeretett minket, és önmagát adta értünk ’áldozati ajándékul, az
Istennek kedves illatként’. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az
világos: Ezért mondja: ’Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból,
és felragyog neked a Krisztus’.”
Rácz Dénes 63 évet élt testvérünk – Sarkad, Szalontai
u. 29. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: Zsoltárok 55,7.23:
„Ezért így szóltam: Miért is nincs szárnyam, mint a galambnak,
hogy elrepülhetnék, és nyugton lehetnék? Vesd az Úrra terhedet, és Ő
gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz.”
Jámbor Zsuzsanna 72 évet élt nőtestvérünk –
Debrecen, Nagyerdei krt. 20. sz. alatti lakos. Vigasztaló
ige: Zsoltárok 139,13−16: „Te alkottad veséimet, te formáltál
anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy;
csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem

voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld
mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid;
könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem
szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.”
Molnár Mihály 61 évet élt testvérünk – Sarkad, Mátyás
u. 55. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: Prédikátor 9,1:
„Mindezt megfigyeltem, mert tisztán akartam látni mindezt, hogy az
igazak és a bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében
vannak. Az ember azt sem tudja, hogy szeretet, vagy gyűlölet vár-e rá:
minden előtte van.”

A Mindenható Isten enyhítse
a gyászolók fájdalmát!

Kedves Testvéreink!
Gyülekezetünk Presbitériuma adakozást hirdet:
Mindnyájunk régi vágya és nagy álma, hogy
Templomunkban a világítástechnika megújuljon.
Jelenleg ugyanis nem elegendő a búrák által
szolgáltatott fénymennyiség, ezért a hely
lelkiségéhez igazodó, de technikailag már modern
kivitelezésű
csillárokra
szeretnénk
cserélni.
Templomunk szószéke felőli belső oldalfala
az utóbbi években jelentősen salétromosodott, ezért
májusban a Szeretethíd önkéntes akció keretében
eltávolítottuk a felvizesedett vakolatot. A munka
nagyobb lett, mint terveztük, de elvégzése
feltétlenül szükségessé vált. Így a templomi falazat
helyreállítása is feladataink közé tartozik még ebben
az esztendőben.
A fenti célok megvalósítását kérjük,
támogassák adományaikkal, melyek befizethetőek a
lelkészi hivatalban, vagy átutalással a gyülekezet
számlaszámára.
UniCredit Bank: 10918001-00000056-54060000
Az adományozók nevei – hagyományainknak
megfelelően – bevezetésre kerülnek a többszáz
éves Adományozók Aranykönyvébe. Isten áldása
legyen az adakozók életén!
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre
eldöntötte szívében, ne kedvetlenül
vagy kényszerűségből, mert
a jókedvű adakozót szereti az Isten.”
(2Korinthus 9,7)

Belvárosi Harangszó

2019. április

24. oldal

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

Angol-Magyar

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. július 7. du. 14:30
- 2019. augusztus 25. du. 14:30 – Újkenyéri hálaadás

Bibliai Nyelvi Tábor

Újkenyéri Úrvacsorás
Istentisztelet
2019. augusztus 25.

Családi Nap
2019. szeptember 14.

2019. július 8−12.
A Szentírás Szövetség és a SarkadBelvárosi Református Egyházközség
közös rendezésében
PROGRAM
 5 nap: hétfőtől péntekig minden nap reggel
8 órától délután 4 óráig
 Tízórai – ebéd – uzsonna
DÉLELŐTT
 Bibliai történet: játékos, könnyen érthető
formában, aranymondás
 Angol nyelvóra (csoportokban, tudásszint
szerint)
 Énektanulás (magyar-angol)
 Beszélgetés a bibliai történet üzenetéről
DÉLUTÁN
 Kézműves foglalkozás
 Játék
 Énektanulás
 „A Nap Kihívása” - pontgyűjtő verseny
 „Napzáró” - játékos, rejtvényes ismétlés
 Péntek délután: „szülői-est”, jutalmak és
ajándékok kiosztása

Regisztrációs díj
4000 Ft/fő
Jelentkezés: Koncz Zsolt
20 / 429 – 1285

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

2019. július 23─27.
Debrecen

