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Fúj a szél. Arcunkba leheli a nyár melegét, a virágok
illatát, s hullámzóvá teszi a természet ezernyi színét. Az
érzés lelkesít, de magunkban érzünk egy másik törvényt
is, - amint az apostol írja -, mely időnként a hatalmába
kerít minket. Kérdéseket teszünk fel az életről, annak
értelméről, céljáról, mélységeiről és magasságairól. Ez
az
érzés
időnként
olykor
gúzsba
köt,
cselekvésképtelenné tesz, és tehetetlenül sodródunk az
élet végtelen óceánján. Ez a félelem. Nem szívesen
beszélünk erről, pedig kellene. Nem merjük elmondani
másoknak, mert akkor gyáváknak, gyöngéknek tűnünk,
miközben
erősnek
kell
látszanunk egy farkastörvények
által uralt világban. Ha nem
tudunk erről az érzésről
másokkal
beszélni,
akkor
mondjuk el az Istennek a
félelmeinket, kétségbeesésünk
okát, öntsük ki neki lelkünk
miden csüggedését. Ezt tették
több ezer éve is az emberek,
hiszen a Zsoltárok könyvében számtalan ilyen
imádságot olvashatunk.
Jézus is félt. Félt, amikor azon a bizonyos
éjszakán várta a másnapot, a megpróbáltatásokkal teli
órákat, amikor feláldozza magát az egész emberiségért.
Félelmetes és magányos harc volt a megváltás, és mint
embernek hatalmas erővel kellett győzelmet aratnia
kétségei felett.
A tanítványok is féltek. Nagyon. Még a
legbátrabb, a Szikla is megrendült, és megtagadta, hogy
ismeri Urát. Féltek, és bujdokoltak a nyilvánosság elől,
nehogy összemossák őket a Mesterrel, nehogy
felismerjék őket. A legbátrabbak azok az asszonyok
voltak, akik elő mertek bújni, hiszen a kötelesség, a
végső tisztesség megadása, felülírta még a saját belső
félelmeiket is.
A tanítványok azonban néhány hét elteltével
egyszer csak kijöttek a félelmek felső szobájából, és
beszéni kezdtek. Már nem féltek, nem bújtak el, nem
suttogtak, nem kémlelték gyanakodva az idegeneket,
vagy épp honfitársaikat, már nem néztek rettegve a
bezárt ajtóra, mikor jönnek értük is, és nem rezzentek
össze, amikor csikordult a zár. Kiléptek a félelmek
börtönéből, melyet saját maguk építettek, és a külső
körülmények határoztak meg. Mi változott meg?
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Honnan vették a bátorságukat, hogyan győzték le
félelmeiket, kicsinyhitűségüket? Az Isten Lelkével,
amelyről azt mondja az apostol: „Mert nem a szolgaság
lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság
Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!”(Róm
8,15)
Ezt a Lelket kapták meg a tanítványok,
amellyel legyőzték korábbi kételyeiket, és hűséges
hitvallókká váltak. Nem volt hiábavaló a kiállásuk, a
bátorságuk, a Lélektől nyert erejük. Ez látszik meg a
mai hitvallókon, éljenek bárhol is a világon, s abban,
hogy van keresztyénség, és vannak olyanok, akik ma is
rá merik bízni az életüket egy láthatatlan mégis létező
valóságra, Istenre, s az Ő Fiára, Jézus Krisztusra.
A Reformáció 500.
évében
és
a
Magyar
Református
Egyház
létrejöttének
450
éves
évfordulóján
nekünk,
reformátusoknak
is
emlékeznünk
kell
bátor,
hitvalló őseinkre, akik bár nem
látták a jövőt, s bizonyára
bennük is volt félelem, hisz ők
is emberek voltak, a Szentlélek által mégis hittek a
következő napban is jelenlévő Istenben. Kiálltak a hitük
mellett, vállalták a megaláztatást, a gályarabságot, a
mártíromságot. Hűségesek maradtak Istenükhöz. Sőt!
Templomot és iskolát építettek, hogy az utánuk
következő nemzedék is hűséges maradhasson
protestáns, bibliás hitéhez. Ma ezért lehetünk azok, akik
vagyunk.
Sok minden megrémiszthet bennünket ma is, s
lehetnek félelemmel teli óráink, napjaink, olyan
helyzeteink, melyekben emberfelettinek tűnik a félelem
legyőzése. Honnan vegyünk erőt? Ahonnan az első
tanítványok és hitvalló eleink is erőt és bátorságot
nyertek. Az Isten Szentlelkétől. Ez a Lélek egészen más
természetű, mint ami bennünk lakozik. A Szentlélek
olyan erővel tölt el, amely a gyanakvás helyett
szeretetet olt a szívünkbe, ugyanakkor kellő józanságot
ad az élet mindennapi dolgaihoz. S jóllehet a Szentlélek
látszólag ott fúj, ahol akar, és arra megy, amerre jónak
látja, de ez az Isten akarata, mely a káoszba húzó erők
ellenére is a rend felé viszi ezt a világot. Nem a
félelemnek lelke van velünk, hanem „az erő, a szeretet
és a józanság lelke. (2Tim 1,7), ezért bátran vallhatjuk:
„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róm 8,31)
Koncz Zsolt lelkipásztor
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Templomba hív a harang!
„Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: Ne
távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az
Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János
vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel
kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték
tőle: Uram, nem ebben az időben állítod helyre Izráel
országát? Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy
olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az
Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok,
amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a
föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára
felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint
távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két
férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt
mondták: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé
nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy
jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután
visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely
Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre.
Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a
szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és
András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab,
Alfeus fia, Simon, a Zélóta és Júdás, Jakab fia. Ezek
valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan
vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus
anyjával, Máriával és testvéreivel együtt.” (ApCsel
1,4−14)
Kedves Testvéreim!
Nézz a lábad elé! – nem tudom megmondani, hányszor
mondtuk már el ezt a figyelmeztetést valamelyik
gyermekünknek. Minden bizonnyal a mi szüleink is így
tették, és mások is így tesznek. Visszagondolva,
gyermekként én is nagyon szerettem úgy sétálni, hogy
közben az ég felé emeltem a tekintetemet. Bámultam az
ég kékjét, a szépen tovaúszó bárányfelhőket, és a nap
ragyogását. Kémleltem az eget, és valahogy mögé
szerettem volna látni. Bizonyára más is volt már így
ezzel. Azok a tanítványok, akik Jézust kísérték az
Olajfák hegyére, Betfagéba, azok is így néztek az ég
felé, amikor Jézus eltávozott tőlük. Azóta ezzel a
távozó Jézussal együtt - a kezdeteben megünnepelt - az
ünnep elhalványult, szinte feledésbe merült. A feledés
felhője borult rá.
Ha az ember Jeruzsálembe látogat, az Olajfák
hegyén sorra járhatja azokat a helyeket, melyek Jézus
életének eseményeivel kapcsolatosak. A hegy hátsó,
bethániai oldalán, az akkoriban Betfagénak nevezett
település épületei között látható egy kis kör alakú, fallal
körülvett „mecset,” mely a mennybemenetel emlékére
emelt, 1200 táján elpusztult keresztény templom helyett
emlékeztet a helyre és az eseményre. Kissé elfeledett a
többi emlékhelyhez képest, nem is látogatják túl sokan.
Kívül esik az Olajfák hegyén található szent helyek jól
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megközelíthető
sorából.
Mai
formájában
a
legjelentéktelenebbnek tűnik az összes szépen kiépített
és felkapott emlékhelyhez képest. A mennybemenetel a
periférián, vagyis a partvonalon van!
A menny és a föld találkozási pontja az ókori
népek szerint a föld köldöke, ahol – ahogyan a még
meg nem született gyermeket táplálja és összeköti
édesanyjával a köldökzsinór – a szenttel, az istenséggel
való kapcsolattartás kiemelt helyét jelölték meg. Ennek
ellenére a mennybemenetel akkori tere mára már csak
hűlt helye a valamikori emlékezésnek. Háttérbe szorult
és elszürkült a földi Jézus nagy tetteit hirdető fényes,
dicsőséges,
néha
impozáns
templomaihoz,
emlékhelyeihez képest. Pedig ez a föld köldöke. Ennek
ellenére csak a születésről prédikálunk rendszeresen. A
karácsony a legfontosabb ünnepünk, s bár
reformátusokként a Nagypénteket, és a Húsvétot
nevezzük annak, a karácsony akkor is elviszi a pálmát.
Még ha teológiailag tisztában is vagyunk azzal,
ahogyan a hitvallásban minden sákramentum
kiszolgáltatása során meg is valljuk, hogy a küldetés
betöltése a visszatéréssel válik teljessé, de a
mennybemenetel – ráadásul a reformáció előttről
származó áldozócsütörtök néven – hétköznapi ünnep
mivolta
miatt
elszürkült
keresztyén
gondolkozásunkban, lelki életünkben.
Az evangéliumok közül egyedül Lukács
foglalkozik a témával részletesen. Máté és János nem is
említi, Márk egy fél mondattal elintézi. Lukács azonban
a helyén kezeli: ezzel zárja az evangéliumot, de egyben
ezzel is indítja az ősegyház létrejöttéről szóló írását. A
lukácsi művek középpontját, egyben összekötő kapcsát
alkotja a menybemenetel. A kezdő és záró gondolatok
figyelemfelkeltő szándékúak.
Az ember a teremtés hajnalán eljátszotta az
Istennel való létet, vagyis a paradicsomi létet. Az Éden
elveszett. Ám az Isten nem hagyta annyiban a dolgot.
Elkészítette a tervet, ahogyan azt intézményi
dolgozóinkkal az elmúlt időszakban végigkísértük a
munkatársi bibliaórákon csütörtökről csütörtökre. Ez
volt az üdvösség története. S ebben a történetben a
többszörös szövetségkötés volt a hangsúlyos. Isten
szövetséget kötött Ábrahámmal, majd Mózes által
Izráel népével, a szövetséget Józsuéval, és a királyok
közül Dávid és Salamon idején erősítette meg. Az
ember mindig azt akarta, és ezt Izráel népe is óhajtotta,
hogy az Isten lakjon velük, és legyen mellettük. Isten
erre adott feleletet minduntalan. Azt akarta, hogy az
ember biztonságban érezze magát vele, és általa. Isten
is kapcsolatban akart maradni az emberrel, ezért kötött
újra meg újra szövetséget vele. Először egy emberrel,
majd egy családdal, végül egy néppel. S a néppel való
találkozás helyéül végül a nép és királyaik kérésére
megépülhetett a Jeruzsálemi Templom. Ám a nép
hűtlenné vált az Istenhez, és nemcsak Őt imádta,
nemcsak Ővele akart találkozni a templomban, hanem
más helyeket is épített, és más isteneknek is hódolt.
Elfelejtkezett, figyelmetlenné vált Isten iránt. Az
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elbukott nép az Istennel való találkozás, az imádság
helyének lerombolásával és otthonának, az Ígéret
Földjének elvesztésével bűnhődött. Nem is egyszer.
Isten azonban újabb szövetséget kötött. De ezt
már egyoldalúan, feltételek nélkül! És ehhez már nem is
kellett az ember megfelelő cselekedete. Krisztusban
jelen volt az Isten az emberek között. Isteni
valóságának egyik, a látható oldalával lakott közöttünk
és végezte el a megváltás munkáját. Nélkülünk, de
értünk. Általában idáig jutunk: Krisztus meghalt értünk
és feltámadt. Bűnbocsánat, örök élet: ez az isteni terv,
az áthidalás a földi és a mennyei találkozására. Az
utolsó lépés azonban kimarad: a mennybemenetel.
A születés és a visszatérés eseményei
kapcsolják össze az eget és a földet. Itt összeér a földi
és a mennyei dimenzió, mivel ahogyan Isten Krisztus
születésében lesz testté, mennybemenetelével hagyja el
a földi létformát. Még a halál, a temetés után, a
feltámadást követően is meg lehet találni ebben a
létformában, a mennybemenetellel azonban végleg
visszatér az isteni szférába. Jézus feltámadása is
egyfajta sajátos kapocs a földi és a mennyei világ
között, hiszen bár földi halandóként kikel a sírból, és
megelevenedik
ugyanabban a testben,
tapintható sebekkel a
kezén és lábán, de
mégsem
teljesen
ugyanabban a testben,
mert képes átmenni a
falon, megjelenni a
bezárt ajtó ellenére és
eltűnni, amikor már
nem szükséges a
jelenléte. Ez azonban
még csak Jézus sajátja. A mennybemenetel nyitja meg a
lehetőséget a földi halandó számára, hogy Krisztus
révén útja és közvetítője legyen az Atya és a mennyei
örök létezés irányába.
Salvador Dali festett egy képet Jézus
mennybemeneteléről. A kép megrázó erővel mutatja a
mennybemenetel eseményének emberi perspektíváját,
ahogyan a tanítványok láthatták. A keresztre feszítés
tartását megőrzött egyre távolodó test a megváltás
eseményének emlékét, ugyanakkor az őssejtszerű
fénygömb, illetve a viharszerűen szétrobbanó ködös
égbolt a világossággal és a teremtéssel való találkozás
élményét is megpróbálja kifejezni.
Ám a bámuló tanítványok annyira mereven
néztek a távolodó Jézusra, s aztán az Őt eltakaró
felhőkre, hogy az égen felejtették a tekintetüket. Az
angyal figyelmeztette őket: Nektek itt van dolgotok!
Induljatok, tegyétek azt, amit mondott! Ő elment, hogy
az Atya jobbjára üljön, de épp azért, hogy tovább tudjon
segíteni benneteket. Nem fogjátok látni Őt úgy, ahogy
eddig, de mindig veletek lesz. Ezért van szükség arra,
hogy Ő elmenjen.
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Testvéreim, nekünk is ennek a részévé kell
lennünk. A mi életünknek is folytonos imádságos
istentiszteletté kell válnia. A mi világunk a maga
teljességében Isten templomává legyen. Ez a mi
küldetésünk. Ám ez csak úgy valósulhat meg, ha az
életünket Jézus hatja át, az Ő Lelke által. Csak úgy lesz
mindez lehetségessé, ha többet imádkozunk, és
mélyebben könyörgünk.
Egy alkalommal egy új templomba lépett be
egy öreg földműves ember. A maga paraszti
bölcsességével és mély isten-hitével arra a kérdésre,
hogyan tetszik a templom, azt felelte: Nagyon szép,
mint épület, de Isten házává akkor lesz, ha átitatódnak a
falak imádsággal. Egyedül így válhat a mi lelkünk is
egyre jobban Krisztusévá, így lesz egyre jobban
olyanná, amely képes törődni az odafelvalókkal,
miközben nem felejtkezik meg a hétköznapok
istentiszteletéről sem. Teszi a dolgát, nemcsak az ég
felé nézve, s botladozva, hanem előre tekintve, de
szívében, lelkében mélyen elfogadva, hogy az élő Isten
vele van, mert Lelke által közöttünk lakozik. S vallja,
hogy az a Krisztus, aki feltámadt a halálból, felment a
mennybe, és most is él, s uralkodik örökön örökké.
„Betelt a földnek óhaja,
fölkelt tündöklő napja már,
biztos reménye, Krisztusa,
az élő Isten mennybe száll.
A szerteáradt bűnt s fejét
győzelmes harcba győzte le,
s dicsőült teste fényeit
Atyjának most mutatja be.
Sugárzó felhőn égbe megy,
hívő szívében gyújt reményt,
feltárva mennynek ajtaját,
mit elzárt Ádám bűne rég.
Ujjongva örvend ég s a föld,
hogy ő, kit Szűznek méhe szült,
ostor, kereszt kit meggyötört,
ím Atyja jobbján trónra ült.
Mondjunk most hálás éneket,
hogy üdvünkért így szenvedett,
hogy testünk mennybe felviszi,
s örök hazában ad helyet.
Egy szívvel örvendezzenek
az églakók, a földfiak,
azok, hogy mennybe érkezett,
ezek, hogy egyben itt maradt.
Jézus, dicsőült Istenünk,
emeld hozzád a szíveket,
s Atyáddal együtt küldd nékünk
vigasztaló Szentlelkedet!”
(Zsolozsma: Reggeli dicséret)
Ámen
Koncz Zsolt lelkipásztor
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A Reformáció
nagyasszonyai
A mohácsi vész (1526) utáni szomorú időkben nagy
szolgálatot tettek a nemzet javára a reformáció
terjesztői és követői. A magyar nyelvű Biblia, énekek,
imádságok és oktatás meghonosodása lelki támaszt
nyújtott a magyar ember számára. A megjelenő
társadalmi változások elterjedésében jelentős szerepet
játszottak azok a nők és asszonyok, akik maguk is
megélték a reformátorok által hirdetett és megkövetelt
tiszta bibliás istenfélelmet, hűséget, mint dolgos
háziasszonyok és gyermekeiket nevelő édesanyák.
Három nőtípus bontakozott ki: a protestáns hitű
főúri asszonyok, a polgárasszonyok és a lelkész
feleségek. Mindannyiukat a jóságos emberszeretet, az
igaz vallásosság, a munkaszeretet és az élet hiúságaitól
mentes egyszerűség jellemezte. Ápolták a nemzeti
hagyományokat, szokásokat és a nyelv őrei és átadói
voltak a következő nemzedék tagjai számára.
Olvasottak és műveltek voltak. Támogatták a protestáns
hit terjedését, az irodalmat, a szegény-és árvaházakat és
kórházakat. Így emlékezhetünk meg Homonnai
Drugeth Frizsináról, aki Vizsolyban felállíttatta a
könyvnyomtató műhelyt, Balassa Jánosné Sulyok
Annáról, akinek segítségével megjelenhetett Méliusz
Péter prédikációs kötete; Balassa Annáról, aki Szenczi
Molnár Albert jótevője volt, vagy épp Coron Annáról,
aki Bornemissza Pétert támogatta énekeskönyve
kiadásában.

Pemfflinger Kata
(?−1551)

Az elmagyarosodott Pemfflinger család a XVI. század
elején élte virágkorát. Édesapja, Pemfflinger Márk több
levelet váltott Mária királynéval, s Kata leánya gyakran
megfordult az ő udvarában. Országos esemény volt,
amikor a daliás enyingi Török Bálint őt oltárhoz vezette.
Mindkét család a reformáció fő támogatói voltak.
Házasságuk boldog volt. A férjét tartotta „egyetlen egy
lelke életének.” Példás családi életükkel sok embert
vonzottak magukhoz, akik így megismerkedhettek az új
hittel és annak szellemiségével: „kinek ékes vala háza
jó feleségével és két szép gyermekével.”
Török Bálint 1535-ben lett földesura Pápának,
ahol már gyökeret vert a reformáció. Miután
csatlakozott János királyhoz, sikerei érdeméül 1536-ban
Hunyad várát és Debrecent is megkapta. Debrecenbe
elhozatta Bálint papot Pápáról. Ugyan őt elfoglalták az
országos ügyek, de felesége a reformáció fellegvárává
tette a várost. A Szent András templomot, mely a mai
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Nagytemplom helyén állt, átadta a reformátusoknak.
Maga inkább a lutheri irányhoz tartozott, emiatt egy
korabeli katolikus író elnevezte „női haramiának” vagy
„lutheránus nőoroszlánnak.”
Buda 1541-ben csellel történt elfoglalása után,
amelynek során Török Bálint is fogságba esett, Katalin
asszony még a török nyári hadjárata előtt elhagyta
Szigetvárt, Csurgóra költözött, de a mai major és
Nagymarton közötti kertjében, amelyet a kortársak
Magyarország legszebb virágoskertjének tartottak, sem
talált vigasztalást. 1542 októberében Csurgóról írt
Nádasdy Tamásnak: „A hatalmas Isten adja, hogy
minden téren győzelmet arathassunk a törökön: Ezért
imádkozzunk mi állandóan!”
1543-ban egy ágostonrendi szerzetes érkezett
Katalin asszony csurgói udvarába, aki a francia udvarba
tartott. Negyven aranyat és jó lovat adott neki, hogy a
francia királynak előadja kérését: legyen kezes a rab
Török Bálintért. A Szultán azonban nem engedte
szabadon
értékes
foglyát,
s
1550-ben
Konstantinápolyban meghalt. Katalin asszony hamar
követte urát. Tinódi Lantos Sebestyén, aki megénekelte
férje vitéz tetteit, 1553-ban így emlékezett meg jótevő
úrnőjéről:
„Nem élhete asszony sokat ez világban
Urán való szertelen bánatjában
Ő meghala Debreczen városában
Az két fia marada árvaságban.”

Zrínyi Kata
(1548−1585)
A szigetvári hősnek, Zrínyi Miklósnak első feleségétől,
Frangepán Katalintól 13 gyermeke született. 1543-ban
házasodtak össze, s Zrínyi hatalmas vagyont nyert
feleségével. Katalin asszony 1561-ben halt meg.
Zrínyi Miklós második felesége Rosenberg Éva
volt, tőle egy fia, János született. Mivel a cseh grófnő
nem taníthatta magyar nyelvre és gondolkodásra a
gyerekeket, az apa főúri udvarokban neveltette őket. Így
ír 1561-ben Batthyány Ferencnek: „ím odaküldtem
három lányomat nagyságodhoz, és kérem, hogy te
kegyelmetek asszonyommal egyetembe oktassátok és
tanítsátok őket, hogy az anyjuk nyomát kövessék és
annak jó hírét-nevét viseljék.” Zrínyinek a Batthyány
udvarhoz fűzött reményei valóra váltak, hiszen
mindannyian 0 nevelésben részesedtek. Kata itt leste el
a majorkodás, kertészkedés, házimunka minden titkát
nevelőanyjától, Bánffy Katától.
Megismerkedett Thurzó Ferenccel, volt nyitrai
püspökkel, aki mint családjának utolsó férfisarja pápai
engedéllyel, közel ötvenedik évéhez vette feleségül
Kosztka Borbálát, majd annak halála után 1562. június
21-én a 14 esztendős Zrínyi Katát. Mivel Thurzót
kötelezettségei gyakran szólították el otthonról, a
gazdaság gondjai a fiatalasszonyra maradtak, aki
kiválóan helytállt. Amikor Thurzó a protestáns
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valláshoz csatlakozott, Kata is az új hitre tért. Öt
gyermekük született, köztük Thurzó György, a későbbi
nádorispán. Édesapja halála nagyon megviselte Katát,
egy éven át betegeskedett. Mire jobban lett, férje
betegedett meg. 1574-ben halt meg Árva várában,
végrendeletében mindenét feleségére és gyermekeire
hagyta.
Két évvel férje halála után, még mindig csak 26
évesen feleségül ment Forgách Imréhez, akit kiváló
fiatalemberként írtak le. Külföldi egyetemeken tanult
művelt, sokat olvasó ember volt, szép vagyonnal. A
Thurzó árvákat sajátjaiként nevelte. A Thurzó
gyermekek gyámságáért (vagyis a vagyonért)
elkeseredett harcok, pörök kezdődtek a Thurzó
testvérek és Forgách között. Katát segítették fivérei és
sógorai, így a hosszadalmas harcok végén megnyerte a
pert, visszakerült hozzájuk a gyámság és a vagyon.
Kapcsolatukból öt leány és egy fiú született, akiket
szintén nagy gonddal és szeretettel neveltek.
Megszerezték a hatalmas trencséni uradalmat, ahol az
összeírások szerint minden népesebb faluban
létesítettek szegényházat, s a hévizek mellett
fürdőházakat a szegényeknek.
Zrínyi Kata terjesztette a református hitet,
birtokain magyar nyelvű istentiszteleteket tartottak,
támogatta a szegény, de tehetséges diákokat.
Rendelkezett a prédikátorok erkölcsi és anyagi jólétéről.
Rendeletekkel és szigorú büntetésekkel kényszerítette
népét, hogy mindenki templomba járjon, igét hallgasson
és a hitét megtartsa. Ugyanakkor az udvarbíráknak
meghagyta, hogy a jobbágyokon soha egy pénzt se
vegyenek törvény nélkül, s ok nélkül bántalmazni ne
merjék őket.
1585 tavaszán közel a szüléshez így ír:
„szerelmes szívem, én édes uram, kegyelmedet kérem,
hogyha kegyelmed engem szeret, ne késsék kegyelmed
ott, hanem siessen haza!” Hiába sietett Forgách Imre:
azon a tavaszon meghalt egyetlen fia, Simon, újszülött
kislánya, majd április 26-án Zrínyi Kata is. Férje kedves
lakhelyén, Bicsén temette el, s őszintén gyászolta őt.
(Felhasznált irodalom: Gaál Izabella: A nők szerepe
a reformáció terjesztésében Magyarországon, különös
tekintettel
Debrecen
városára,
1995.;
www.kutato.csvmrgk.hu;
www.digit.drk.hu;
www,korok.webnode.hu)

Bethlen Kata

(1700, Bonyha – Fogaras, 1759)
Apja, Bethlen Sámuel, Küküllő vármegye főispánja, és
a nagyenyedi református kollégium világi kurátora,
anyja borsai Nagy Borbála. Apja korán meghalt, így
anyja öt kiskorú árvát nevelt. A Rákóczi szabadságharc
idején a család Szebenbe menekül, ahol az özvegy
feleségül ment Haller Istvánhoz, a Habsburg párton
maradt Erdély vezetőjéhez. A katolikus vallású férj nem
tiltotta mostohagyerekei protestáns nevelését.
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Bethlen
Kata
együtt
nevelkedett
mostohatestvérével, Haller Lászlóval, aki 1717-ben
feleségül is vette. Noha a fiatalok kedvelték egymást,
Bethlen Kata idegenkedett e házasságtól: „mind szép,
úri familiájára nézve, mind pedig maga személyére
nézve illendő és elegendő szerencse is lett volna, ha
velem egyazon hitben és vallásban való lett volna.”
Anyja nyomására belement a házasságba, de a vallási
ellentét teljesen megmérgezte házaséletüket: „keserű
gyümölcsét szüntelen kóstoltatta Isten énvelem.”
Haller László nem bizonyult vakbuzgó
katolikusnak, így nem korlátozta feleségét hite
gyakorlásában. A katolikus püspök ugyan megpróbált
nyomást gyakorolni Katára, hogy az áttérjen a férje
hitére, de ő határozottan kitartott hite mellett „Sem
kegyelmed, sem más nem éri, hogy én vallásomat
elhagyjam.” 1718-ban Bethlen Kata egy fiú ikerpárnak
adott életet, ám a szülés nagyon legyengítette, s már a
halálát várták. Még jobban elkeserítette az a tény, hogy
gyerekeit katolikus pap keresztelte meg. Később a férje
mégis (a Haller rokonság nyomására) megpróbálta
rávenni őt az áttérésre, azonban ezúttal is szilárdan
kitartott református hite mellett. „Ez az igaz Isten, akit
én gyermekségemtől tiszteltem, és mostan is tisztelek,
cselekedje azt a nagy irgalmasságot énvelem, hogy
esztendő ilyenkor legyünk elválva egymástól, végyen el
az Isten vagy engemet, vagy Kegyelmedet.” 1719-ben
Erdélyben kitört a pestis, mely Haller Lászlót is
elragadta. Addigi ellentéteik ellenére a végsőkig
kitartott haldokló férje mellett, ápolta és felkészítette a
halálra.
Bethlen Kata mindössze tizenkilenc éves,
amikor özvegyen maradt. Férje halála után szülte meg
első leányát: Borbálát, akit férjével kötött megegyezése
értelmében református hitben nevelhetett. A következő
évben Sámuel fia meghalt. A gyereke elvesztése miatti
fájdalmát erős hite enyhítette. Jellemző a kor
szellemiségére és gondolkodásmódjára, hogy Bethlen
Kata szinte megváltásként fogadja fia halálát. „Isten
nem engedte, hogy vallásomnak ellenkező vallásban
nevelkedjen fel.”
Három és félévnyi özvegység után, 1722-ben
Bethlen Kata feleségül ment a nála idősebb Teleki
Józsefhez. „Végre egy igaz hitben, vallásban egy szívvel
és szájjal tisztelhetem az én teremtő Istenemet az én
édes Férjemmel.” Noha a kettejük közötti korkülönbség
nagy volt, a házastársak teljes megértésben és
szeretetben éltek együtt. Míg első házassága, majd
özvegysége alatt Bonyhán, újraházasodása után főleg
Olthévízen és Fogarason tartózkodott.
A Haller rokonság mindent elkövetett, hogy a
Haller Lászlótól született gyerekeit elvegyék anyjuktól.
Bethlen Kata mindent megtett gyerekei megtartása
érdekében, és ebben férje támogatását is élvezte. Ám a
Haller rokonság is minden követ megmozgatott, hogy a
gyerekeket megszerezzék, és katolikus vallásban
neveljék őket. Fia kezdettől katolikus volt, ám leánya az
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erdélyi szokásjog szerint református vallásban
nevelkedett.
Az anya és Teleki József igyekeztek eleget
tenni a törvényes előírásoknak és a fiúnak biztosították
hite gyakorlását, de így sem sikerült a Haller család
ellenszenvét elhárítaniuk, mivel ők mindkét gyereket
katolikus vallásban szerették volna nevelni. A kor
vallási fanatizmusára világít reá Haller János, Kálnoki
Borbálának küldött egyik levele, melyben kifejti, hogy
a leánykának üdvösebb lenne a halál mint, hogy
református hitben éljen.
Noha Teleki József igyekezett megvédeni
feleségét, a bécsi Udvar nyomására a kétségbeesett
anya kénytelen volt engedni, főleg, hogy az Udvar
katonai karhatalmat rendelt ki a gyerekek elvételére.
Bethlen Kata nem várta meg a katonai beavatkozást és
1725. december 25-én maga adta át gyerekeit a Haller
rokonságnak: fiát, Pált Kolozsváron Kornis Zsigmond
gubernátornak, míg leányát Lónán Haller Katalinnak,
Csáki Zsigmond feleségének. „Eképpen az én
gyermekeim elvétetének tőlem, hogy magam azokat
anyai gondviselés alatt ne nevelhetném az én vallásom
szerint.”
A
veszteségekért
Isten
bőséges
gyermekáldással vigasztalta. 1725-ben megszületett
Zsigmond, majd őt Gábor és Kata követte. Gyermekeit
saját hitében nevelhette, ami betegségektől gyötört
lelkének hatalmas elégtételt nyújtott. Boldogsága nem
tartott sokáig, ugyanis 1731-ben mindhárom gyereke
meghalt. A következő évben újabb csapás érte: szeretett
férje, Teleki József is távozott az élők sorából.
Elkeseredetten írja „és engemet az én Istenem úgy
hagya, mint a megszedett szőlőben való kunyhót
egyedül.” E csapások után kezdte magát „Árva”
Bethlen Katának nevezni.
Férje halála után a Teleki rokonság követelte,
hogy mondjon le férje vagyonáról, emiatt több évig
tartó pereskedés vette kezdetét. Ennek során Bethlen
Kata testvérében, Bethlen Imrében talált támaszt. Az
ügyre egy 1737-ben megkötött megállapodás tett
pontot, melynek értelmében az özvegy lemondott a
vagyon több mint feléről. A Teleki családdal való
pereskedés miatt érzett keserűségét csak tetézte a
szüntelen betegeskedése és az első házasságából
született gyerekei vallási mássága. „Gyermekeim miatt
minémű gyötrelmem volt és vagyon, hogy idegen
vallásúak, azt tudja egyedűl csak az Isten.”
Egészségi állapota egész életében gyenge volt,
az őt ért csapások hatására betegségei folyamatosan
súlyosbodtak. Ezért, meg természetes kíváncsisága
miatt is, sokat tanult az erdélyi orvosoktól, de orvosi
könyvekből is képezte magát, továbbá a régi házi
receptek felhasználásával korának híres gyógyítója lett.
Bethlen Kata mindent megtett hite védelmében.
Olthévízen hathatós támogatásával alakult református
gyülekezetnek 1737-ben fatemplomot, majd 1748-ban
kőtemplomot, paplakot és iskolát építtetett. Halott, vagy
elidegenedett
gyermekei
helyett
református
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gyülekezetét tekintette családjának, és mindent megtett
annak
gyarapodásáért.
Közben
vasakarattal
gazdálkodott, malmot építetett és szőlőt művelt.
Levelezéséből ismerjük küzdelmes életét, éles vitáit a
sokszor ellenszegülő vagy gondatlan gazdatisztjeivel.
A család nélkül maradt asszony egyik
legfontosabb támasza, református hitvallásán kívül, az
írás volt. 1744-ben kezdte el önéletírását, és élete
végéig folytatta. A csonkán maradt kézirat csak halála
után, 1762-ben jelent meg Gróf Bethleni Bethlen Kata
életének maga által való rövid leírása címmel. A
műben, amelyben hol bibliai pátosszal, hol a köznapi
egyszerűség hangján szól élete eseményeiről, a memoár
és a napló keveredik egymással, szerkezetét töredezetté
teszik a közbeiktatott dokumentumok és levelek. Még
életében megjelent imádságoskönyve, a Védelmező erős
pais, amelynek egyes darabjaiban a pietista ájtatosság
és a puritán kegyesség szemlélete és stílusa keveredik.
Írásművészetének jelentős részét képezi rokonságával: a
Telekiekkel és a Rádayakkal folytatott kiterjedt
levelezése.
Olthévizi és nagyenyedi otthona valóságos
szellemi központja volt az akkori Erdélynek.
Mecénásként bőkezűen támogatta udvari papjait,
köztük Bod Pétert, aki 1743 és 1749 között töltötte be
ezt a posztot. Bod Pétert kisdiák korától iskoláztatta,
külföldi tanulmányait is finanszírozta. Ő szerettette meg
vele a régi magyar könyveket, így részben neki
köszönhető Bod főművének, a Magyar Athenásnak, az
első magyar irodalmi lexikonnak a megszületése.
Szüntelenül kezdeményezte újabb és újabb
könyvek kiadását, amelyek közül többet a maga
költségén ki is nyomtattatott, így Nádudvari Péter 84
prédikációját, a Szentírás értelmére vezérlő lexikont, és
Keresztúri Pál Egyenes ösvény című munkáját. Kedves
szokása volt, hogy barátainak, ismerőseinek,
rokonainak vagy csak a magához hasonlóan magányos
embereknek könyvet ajándékozott. Bőkezűen támogatta
az erdélyi református kollégiumokat is, hol pénzzel, hol
könyvekkel segítette őket. Akárcsak második férje,
végrendeletében ő is a nagyenyedi kollégiumra hagyta
igen gazdag, ritka gyűjteménnyel büszkélkedhető
könyvtárát, mely 1849-ben, a szabadságharc idején
porig égett.
1758-ban Fogarason építtettet kőtemplomot,
melyet később is bőkezűen támogatott. Szorgalmazta a
hitélet elmélyítését, a Szentírás és a vallásos irodalom
olvasását, melyben ő maga járt elől jó példával.
Árva Bethlen Kata 1759. július 29-én halt meg,
temetéséről jó előre gondoskodott „porrá való testem
Fogarasban, akár temetőben, akár cinteremben, akár
templomban, de nem rakott sírban, hanem csak a
földben, az ő anyjához tétessék, por vagy és porrá kell
lenned.”
(Felhasznált irodalom: www.mult-kor.hu/Sarudi
Ágnes; www.erdelyikronika.net/Bartha Zoltán)
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Reformációi Színház
Kocsis István, drámaíró Árva Bethlen Kata című
drámáját 2006-ban mutatta be az Aranytíz Teátrum
Kökényessy Ágnes főszereplésével, Pozsgai Zsolt
rendezésében. Az előadás azóta töretlen sikerrel ment
több budapesti és vidéki színházban. A Reformáció Éve
alkalmából a Reformáció Éve Emlékbizottság
támogatásával az előadás vándorútra kelt 2016. július
28-án Vizsolyból indulva, és bejárja az egész országot.
Árva Bethlen Kata. Ki lehet ez a Nő? Miért
árva? Miért maradt egyedül? Ki hagyta el? Kérdések,
amelyek egészen az előadás előtti néhány óráig ott
motoszkáltak a fejemben. Időm ugyanis csak ekkor
jutott arra, hogy utánanézzek a reformáció egyik
nagyasszonyának. Megrendítő életúttal találtam
magam szemben, de az életrajz olvasása közben az
enyhe szánalmon kívül nem érez többet az ember,
hiszen Bethlen Kata ekkor még nem más, mint egy
történelmi hős, történelemkönyvek szereplője.
Kökényessy Ági aztán egy
száguldó gyorsvonat brutalitásával
gázol át az emberen. Az általa
megformált
karakter
olyan
elementáris erővel rántja vissza a
21. század flegma és nemtörődöm
emberét
az
1700-as
évek
Erdélyébe, hogy még tiltakozni
sincs ereje. A tinédzser éveinek
végén járó, szülőanyjával hadakozó
fiatal lány erejét és fájdalmát épp annyira hitelesen
tárja elénk a színésznő játéka, mint a két család
elvesztésében megtörő nőt, vagy az élete végén árván
maradt özvegy szarkasztikus keserűségét. A történelmi
események drámai tüzének égetését egész közelről
érezzük az arcunkon, hiszen a monológ a néző fejében
egészül ki párbeszéddé, a bő egyórás darab alatt előbb
hajthatatlan anyák, majd gyávasággal vádolt nemesek,
vagy éppen feleségünket még a gyermekágyban sem
kímélő, zavarodott moralitással küzdő férjek vagyunk.
A történetmesélés szakadatlanul száguldó
hullámvasútként cibál bennünket magával az érzelmi
mélységek és magasságok kavalkádjába. Már-már
percenként változó hangulattal szemléljük a színpadon
kibontakozó református női lélek húsba maró valóságát,
a bensőnkben izzó narratíva perzselő kínjának csak saját
múltunk sebeinek mélysége szab határt. Aztán picit
megpihenünk, hiszen a szerző, egyben az élet és a
Jóisten is kíméletes: kapunk néhány lélegzetvételnyi
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mosolyt, mielőtt újból fejest ugrunk a történelem
kegyetlen valódiságába.
A díszlet egyszerű, kezdetnek csak egy
hatalmas fakeresztet és egy széket kapunk
gondolataink kereteként. Ahogy a darab halad előre,
mindezt elménk színezi, de ez pont így jó, hiszen nincs,
ami elvonja figyelmünket a totálisan magával ragadó
történetről és annak elbeszélőiről. Mert hát igen,
Kökényessy Ági nincs egyedül. Kapott egy társat is
Szarvas Attila személyében, aki bár a darab egésze
alatt egy szót sem szól, játéka mégis tökéletes
kiegészítője a Katát megformáló nőnek. Támasz, férj,
ellenség, a csalódás és az öröm forrása, mindezt
egyetlen fonéma megformálása nélkül. Ellenpontozva a
néha harsogva kiáltó, néha már-már suttogva magába
roskadó színésznő játékát.
Másfél óra. Ennyibe sűríti Kata életét a szerző.
Mondanivalóban a dráma igen gazdag, hiszen egy
egész életet kísérünk szemmel ez alatt a rövid idő alatt.
Ami talán kiemelhető mégis, az Katának a Jóistenhez
fűződő viszonya. Megrendítő látni, ahogy a tizenhét
éves
tinédzser
anyjával
is
szembeszállva, akár a kitagadást is
vállalva küzd igaznak tartott
hitéért. Legalább ennyire brutális
azt is végighallgatni, ahogy a
számára legkedvesebb gyermekét
éppen temető Kata magából
kikelve, ordítva hálálkodik az
Istennek a fiú halálért. De mármár értetlenül állunk az előtt is, ahogy a folyamatos,
egyre nagyobb kínok közepette is megtalálja magában a
büntetésre okot adó Istenvádat, ezzel nyugodva bele az
elkerülhetetlen szenvedés jogosságába. Oly hatalmas
hit tárul a néző szemei elé alig hetven perc alatt,
amelyet innen, 2017-ből szinte el sem lehet képzelni.
A darab végén egyszerre érzi magát teljesen
üresnek és csordultig telinek az ember. Elvész ugyanis
a gőg, a nagyravágyás, a kivagyiság, és még számtalan,
napjainkban teljesen megszokott érzelem, marad
helyette viszont a mélységes tisztelet ember és Isten
iránt, és az óhatatlan párhuzamok tömkelege, amelyet a
drámai előadásmód és életút generál. A darab azért jó,
mert húsba vág. Vagy jéghideg, vagy tűzforró, vagy
harsány, vagy teljesen mélabús. Felkapja az egyszerű
lelket és behajítja az önismeret kanálisába, ott jó mélyre
nyomja a sárban, hogy végül a zárómondattal emelje ki
onnan. Hiszen a résztvevő tudja már: „az ember, ki

vállalja önmagát, legyőzhetetlen”.
Forrás: Szűcs Péter
reformatus.hu
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Egyházkerületünk története
A Tiszántúli Református Egyházkerület 1557-ben jött
létre a debrecen-nagyváradvidéki és a szatmárvidéki
egyházak közös zsinatán. Első püspökké Kálmáncsehi
Sánta Márton debreceni lelkészt választották. Az
egyházkerület első pecsétje 1577-ből maradt fönn.
Kezdetben erdélyi tájszemlélettel „tiszáninneninek”
hívták, csak az 1646-os szatmári zsinattól kezdve
terjedt el a nyugati tájszemléletet tükröző „tiszántúli”
elnevezés.
A reformáció helvét iránya gyorsan terjedt,
főleg Debrecenben és környékén. Ebben az időszakban,
1561-ben érkezett Debrecenbe Huszár Gál, a Felvidék
reformátora, nyomdájával együtt. Méliusz Juhász Péter
e sajtó segítségével több hitvallási iratot, egyházi
rendtartást és számos más egyházi művet jelentetett
meg. A debreceni egyházi élet a zürichi mintát követte.
Az istentisztelet központja Istennek a nép nyelvén
hirdetett igéje lett. Méliusz püspök abban is követte a
helvét irányú reformációt, hogy a közrend, a társadalmi
élet, az iskola és a jogrendszer, sőt a nép testi és lelki
egészsége iránt is nagy érdeklődést és segítőkészséget
tanúsított.
Az egyház szervezetének egységesítése útján
mérföldkőnek számított az 1567-es Debreceni Zsinat a
II. Helvét Hitvallás elfogadásával, a keletmagyarországi területen élő református egyháztestek
számára. Magyarország más tájain is, FelsőMagyarországon, Erdélyben, a török megszállás alatt
álló területeken, valamint Nyugat-Magyarországon
egymás
után
alakultak
meg a
református
egyházkerületek, általában békésen szétválva a lutheri
reformációt követőktől.
A
Magyarországi
Református
Egyház
megerősödésének folyamatát nagymértékben támogatta
a korszak legnagyobb szellemi teljesítménye, a teljes
Biblia magyar nyelvre való lefordítása. Károli Gáspár
gönci lelkipásztor munkatársaival és pártfogói
segítségével, akik között voltak nagyhatalmú és gazdag
főurak is, elkészítette és Vizsolyban kinyomtatta az első
teljes magyar Szentírást 1590-ben. A Vizsolyi Biblia és
mellette a legnagyobb magyar zsoltáros költő, Szenczi
Molnár Albert magyar nyelvre fordított genfi zsoltárai
ma is megbecsült helyet foglalnak el a gyülekezeti
életben.
A magyar reformátusság akkori legnagyobb
egyházkerülete a 18. század elején 676 egyházközséget
és 14 egyházmegyét foglalt magába (beregi, bihari,
érmelléki, békési, máramarosi, nagybányai, szabolcsi,
szatmári,
szilágyi,
ugocsai,
nagykunsági,
középszolnoki, zarándi, debreceni). A zarándi
egyházmegye elnéptelenedése miatt a 18. században
megszűnt. Az 1821/1822. évi generális konvent
utasítására a máramarosi és ugocsai egyházmegyék
összeolvadtak, a debreceni és a bihari különváltak
(alsószabolcs-hajdúvidéki, illetve nagyszalontai) a
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szilágyi
pedig
az
Erdélyi
Egyházkerülethez
csatlakozott.
1909-ben
a
felsőszabolcsi
egyházmegyéből kivált a középszabolcsi. Legnagyobb
fejlődésen a békés-bánáti egyházmegye ment át, amely
területileg is, népességét tekintve is kerületi nagyságúra
nőtt.
A kerület egységes életének Trianon vetett
véget.
Egyházaiból
jutott
Csehszlovákiának,
Romániának sőt a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságnak
is. A megmaradó, többnyire csonka 11 egyházmegye
alkotta a továbbiakban a Tiszántúli Egyházkerületet.
1938/1939-ben ismét kiegészült a régi területének egy
részével, de ez csak 1945-ig tartott. Ezt követően annyi
változás történt, hogy a békés-bánáti egyházmegye
békésire és csongrádira oszlott, és a debreceniből kivált
a debrecen-városi egyházmegye.
1952-ben
a
kommunista
államhatalom
nyomására a közigazgatási megyék határaihoz
alkalmazkodva kilenc egyházmegye szerveződött
(bihari, békési, csongrádi, debreceni, hajdúvidéki,
nagykunsági, nyírségi, szabolcs-beregi és szatmári). A
Tiszáninneni Egyházkerület 1952. évi megszüntetése
illetve jelentős részének a Tiszántúlhoz csatolása
következtében a megnövekedett egyházkerület 1953tól, a „Tiszavidéki” nevet viselte, míg 1957-ben vissza
nem álltak a régi határok. A 21. századra a Tiszántúli
Egyházkerület 414 gyülekezetével már nem a
legnagyobb területű, de a legnépesebb református
egyházkerülete Magyarországnak.
Az egyházkerületnek kezdettől fogva kiterjedt
iskolahálózata volt, amelynek központjában az országos
jelentőségű debreceni kollégium állt. Fönntartását az
egyházkerület 1752-ben vette át Debrecen városától. A
kollégium elemi, gimnáziumi és főiskolai tagozattal
rendelkezett. 1800-tól joglíceum, 1856-tól kezdve pedig
tanítóképző is tartozott hozzá. 1914-ben főiskolai
tagozatait (bölcsészet, jog, teológia) átengedte a
Debrecenben alapított állami (1921-től Tisza István)
egyetemnek amely 1932-ig a Kollégium épületében
működött. A kommunista diktatúra alatt, 1950-ben a
teológiai kar visszatért a Kollégium kebelébe,
ugyanakkor 1948 és 1952 között a kollégium
gimnáziuma kivételével az egyházkerület minden más
iskoláját államosították. 1990 után ezek nagy része
ismét az egyház kezébe került, illetve újból megnyílt.
2009. május 22-én megalakult az egységes
Magyar Református Egyház, miután az alkotmányozó
zsinat tagjai Debrecenben elfogadták az alkotmányt,
melyet a magyarországi református egyházkerületek, a
kárpátaljai, az erdélyi, a királyhágómelléki és a
délvidéki magyar református egyházrészek püspökei
látták el kézjegyükkel. A zsinat döntésével a Kárpátmedencei
magyar
református
egyházrészek
alkotmányjogi egységét mondta ki. Később csatlakozott
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és az
Amerikai Magyar Református Egyház is.
KVK
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Gondolkodó hit
Amikor Luthert egyik vitapartnere meg akarta győzni arról, hogy a
95 tételében és röpirataiban megfogalmazott állításai nem
helytállóak és vonja azokat vissza, Luther csak a Szentírásból
idézett annak bizonyítására, hogy azok mind igazak és nem vont
vissza semmit abból. Kiváló ismerője volt a Bibliának, nem egyszer
olvasta végig azt, ennek is köszönhetően felülkerekedett
vitapartnerén. De rövid időn belül az is kiderült, hogy vitapartnere
bár az egyházatyák írásainak kiváló ismerője, de a Szentírás sima
jég volt számára, ismeretével hadilábon áll. Így a következőt találta
neki mondani Luther: „Tisztelendőséged úgy hatol bele a Bibliába,
mint a vízipók a vízbe. Csak a felszínen mozog.” (Varsányi
Mátyás: Dr. Luther Márton élete)
Igyekezzünk mi is alaposabban, figyelmesebben
olvasni és megismerni a Bibliát annak érdekében, hogy
megvilágosodjanak a benne leírtak, és jobban,
helyesebben megértsük azokat. Ne adjuk fel könnyen, ha
valami nehezen érthető, hanem fordítsunk egy kicsivel
több időt, hogy tisztázzuk a felmerülő kérdéseket. Ennek
érdekében folytatjuk Oswald Chambers: Krisztus mindenek
felett című áhítatos könyvének megismerését ebben az
esztendőben.
Óvás a léhaságtól
„De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek,
inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.”
(Lk 10,20) – „Minket szolgáló testvéreket nem a
világiasság buktat el, nem is a bűn, hanem a szellemi
felszínesség, amely utánozza korunk vallásos sablonjait és
a szellemi sikerekre kacsingat.”
Alkalmas és alkalmatlan időben
„Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan
az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.” (2Tim
4,2) – „Szellemi területen is vannak munkanélküliek,
szellemileg gyengék, akik vonakodnak bármit tenni,
hacsak nem kapnak rá természetfeletti módon ösztönzést.
Istenhez való helyes viszonyunk próbája éppen az, hogy
minden telhetőt megteszünk, akár érzünk ihletést, akár
nem. A szolgáló testvér legveszélyesebb csapdája, hogy
bálványt csinál ritka pillanataiból. Ha azt mondod, hogy
mindig olyan akarsz lenni, amilyen legjobb perceidben
vagy, akkor Isten számára kibírhatatlan különc leszel és
sohasem teszel semmit tudatos ihletés nélkül.”
Mit kívánsz?
„És neked nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek! Mert most
veszedelmet hozok minden emberre – így szól az Úr –, de te
ajándékul kapod az életedet, bárhová is mégy.” (Jer 45,5) – „Ha
még csak annyira jutottál, hogy Istentől csak dolgokat
kérsz, akkor az átadásnak még az első lépéséig sem
jutottál el. A magad felfogása szerint keresztyén lettél.
Amikor közelebb jutsz Istenhez, abbahagyod, hogy
bizonyos dolgokért imádkozz. »Jól tudja a ti Atyátok, mire
van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.« (Mt 6,8) Minek
akkor kérni? Azért, hogy megismerd Őt! Nem az a célja,
hogy éppen most tegyen téged áldottá vagy boldoggá, Ő
mindig a végső tökéletességen dolgozik:..hogy egyek
legyenek mint mi.” (Ján 17,11)
Kezdeményezz!
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„Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben
mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet,”
(2Pét 1,5) – „Veszélyben forgunk, ha elfelejtjük, hogy mi
nem tudjuk megtenni azt, amit Isten tesz, és Isten nem
teszi meg azt, amit mi megtehetünk. Sem megváltani, sem
megszentelni nem tudjuk magunkat, ezt Isten teszi! De a
jó szokásokat és a jellemet nem Isten adja, nem Ő járat
helyes úton. Mindezt nekünk kell tennünk.”
Szokd meg, hogy ne legyenek szokásaid!
„Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a
mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.”
(2Pét 1,8) – „Amikor valamilyen magatartást alakítunk ki
magunkban, annak tudatában vagyunk. Lehet, hogy
isteneddé válnak kicsi szokásaid, pl. hogy bizonyos időben
imádkozol vagy a Bibliát olvasod. Figyeld meg: mennyei
Atyád, hogy felforgatja ezeket az időpontokat, ha
elkezded szokásodat imádni ahelyett, akire vonatkozik.
»Nem tehetem most ezt, éppen imádkozom, ezt azt időt
Istennel töltöm el.« Nem, te ezt a szokásoddal töltöd el.
Ha szeretetben vagy, nincsenek többé látható szokásaid,
eljutottál odáig, ahol eltűnt a szokás és már öntudatlanul
teszed a gyakorlati dolgokat. Ha tudatosan vagy szent,
akkor bizonyos dolgokról azt képzeled, hogy nem teheted
meg.”
A valóság birodalma
„Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket.” (Lk
21,19) – „Vannak dolgok, amiért nem kell imádkoznunk,
például a hangulatunkért. A hangulatok sohasem múlnak
el imádsággal, a hangulatok akkor tűnnek el, ha felrúgjuk
őket. A hangulatok fészke többnyire a testben van, nem a
lélekben.”
Ez megmagyaráz mindent
„Mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én
tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te
küldtél el engem.” (Ján 17,21) – „Isten nem törődik a mi
terveinkkel, nem kérdi meg: Akarsz-e átmenni ezen
elhagyatottságon, ezen a felforduláson? Ő megengedi
ezeket, hogy célját elérje. A velünk történő dolgok vagy
gonoszakká vagy szentekké tesznek minket, ezt pedig az
dönti el, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Istennel.”
Gondoskodó hitetlenség
„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek,
vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?” (Mt 6,25) –
„Jézus a józan ész szerinti aggodalmaskodást a
tanítványnál hitetlenségnek tartja. Felfigyeltél már arra,
miről mondta Jézus, hogy megfolytja a belénk oltott igét?
A gonosz? Nem: e világ gondjai! Mindig a kis dolgok
veszedelmesek! Nem akarunk hinni, ha nem látunk: itt
kezdődik a hitetlenség.”
Megdöbbentő kérdés
„Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem:
Ó, Uram, Uram, te tudod!” (Ezék 37,3) – „Sokkal könnyebb
valamit tenni, mint Istenben hinni: mi összetévesztjük a
félelem hangját az ihletettséggel. Ezért vannak olyan
kevesen, akik együtt munkálkodnak Istennel és olyan
sokan, akik érte buzgólkodnak. Sokkal szívesebben
munkálkodunk érte, mint amennyire hiszünk benne.”
Péntek István
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A református Arany János
(1817–1882)
A Reformáció 300. évében, vagyis épp 200 éve
született a szomszédos Nagyszalontán a 19. század
legbibliásabb
magyar
költője:
Arany
János.
Önéletrajzában a családi miliőt így jellemzi: „a kis
bogárhátú viskó szentegyház vala, hol fülem soha egy
trágár szót nem hallott. ... A zsoltárokat, a biblia
vonzóbb részeit, emlékezetemet meghaladó idő előtt,
hallásból
már
elsajátítottam.”
Az
otthoni
istentiszteletek és a családi kegyesség tehát részei
voltak mindennapjainak. „A kálvinista otthonokban a
családfő tartotta házi istentiszteletre a porták egész
területéről begyűjtötték az ájtatoskodókat, s a felolvasás
révén nemcsak az írástudók, az iskolába nem jutott
szegény cselédnép füle, emlékezőtehetsége is megőrzi a
tizenhetedik század gyönyörű, kifejező barokk nyelvét,
gazdag szókincsét, parabolás kifejezésmódját.” (Szabó
Magda)
A Biblia mellett Arany családjának is
mindennepos olvasmánya lehetett Szikszai György
debreceni lelkész Kerestyéni tanítások és imádságok c.
áhítatos könyve, melyben napszakokra, foglalkozásokra
és élethelyzetekre lebontva találhatók elmélkedések és
imádságok. Önéletrajzi ihletésű „Bolond Istók” című
művében meg is vallja, hogy műveltsége családi
hátterének köszönhető.
Irodalomtörténeti kutatások alapján egy
korabeli elemi iskolai tankönyv: Hübner János „Száz és
négy válogatott bibliabéli históriák” című műve is
alapul szolgálhat Arany János néhány művéhez. A
könyv az év minden hetére egy ó- és egy újszövetségi
történetet dolgoz fel verses formában. Először a
Károlyi-bibliafordítás szövegét idézi a gyermekek
nyelvére leegyszerűsítve, majd a szöveghez kapcsolódó
„Világosító kérdések” (mai szövegértési feladatok)
következnek, majd „Hasznos Tudományok” címen
néhány pontban összefoglalja az erkölcsi tanulságokat,
végül pedig „Kegyes elmélkedések” cím alatt előbb
magyarul, majd latinul egy pársoros verses összegzés.
Így nőtt fel és indult iskolába Arany János,
előbb Szalontán, mely a Debreceni Kollégium
partikulája (az anyakollégium biztosította a tanár
személyét, a tananyagot és a tankönyvet is) volt,
ahonnan 1833 őszén iratkozott be az akadémisták
sorába. Kiváló diákként, a kor kollégiumi
gyakorlatának megfelelően, a kisújszállási partikulában
préceptorkodott a nagy műveltségű Török Pál rektor
kezei alatt, aki később pesti lelkész és az ottani
református teológia megalapítója lett.
1836 tavaszán távozott a Kollégium ódon falai
közül és vándorszínésznek állt, melyből kiábrándulva,
hazatért Szalontára, rendezte a magánéletét, s ettől
kezdve korrektorként, jegyzőként, később Tisza
Domokos nevelőjeként (Geszt), majd nagykőrösi
gimnáziumi tanárként, továbbá magas fővárosi
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tisztségeket (a Kisfaludy Társaság elnöke, az Akadémia
titkára majd főtitkára) betöltvén látta el teendőit,
rendkívül pedáns módon. „Arany János jellemében a
végtelen szerénység és a hajthatatlan önérzet sajátos
vegyüléke mutatja meg áruló bizonyossággal a
református embert. Lelkiismerete – az öntudat e
mardosó kígyója – olyan érzékeny és olyan pihenés
nélkül aktív, amilyen csak „törvény nyűge alól
szabadult”, nagy felelősségű személyiségé lehet.”
(Karácsony Sándor)
A Sola Scriptura - Egyedül a Szentírás elvéből
eredő biblicizmus jellemzi költészetét. A kálvini
tanokban gyökerező predestinációs hite szerint nem a
cselekedetek által érdemlünk üdvösséget, hanem
egyedül kegyelemből. A puritán erkölcs és a Károlyibiblia nyelvezete fontos világképformáló tényezője lett
életművének. Bensőséges vallásossága műveinek
szellemiségét és stílusát egyaránt áthatja. Nagykőrösön
keletkezett Az első lopás című műve, mely egy Máté
evangéliumából vett szakasszal kezdődik, majd verses
tanmesévé válva erkölcsi tanulsággal zárul, komoly
hangsúlyt fektetve a kegyelem kérdésére.
„Ki ruházta fel a mezők liliomát?
Ki visel hű gondot az égi madárra?
Útban bujdosónak ki vezérli nyomát?
Kit nevez atyjának az atyátlan árva?
Él még a jó Isten! ő engem is szeret:
Megadja, ha kérem, a mai kenyeret.”
Arany János gyakran nyúlt archaikus nyelvi
fordulatokhoz. A régi magyar költészet mellett, a Biblia
a forrása. Így tűnik föl többször is az állít ige régies
alakja „állat” formában. „Állata őrzeni négy
alabárdost” (Tetemre hívás). Ez az alak a Károlyifordításban számtalanszor előfordul. Feltűnő még a
bibliai nevek – különösen az ószövetségiek – nagy
száma: Judit, Eszter, Tamás, Rebeka, Abigél. Toldi
Miklós alakjának megformálását Dávid és Sámson
története is inspirálhatta.
A magyar nép a tizenkilencedik században
kezdte kutatni, miért történhetett annyi tragédia a
nemzettel. A bibliafordításoknak köszönhetően az
ószövetségi történetekben gyökerező zsidó-magyar
sorspárhuzamban (Károly Gáspár fogalmazta meg)
lelték meg a választ. Ezt a szintén a predestinációs
hitből fakadó gondolkodást tükrözi a „Ráchel” és a
„Ráchel siralma” című versek, melyek analógiái az
ószövetségi Jeremiás próféta könyvének és siralmainak.
A „Ráchel siralma” a betlehemi gyermekgyilkosságot
állítja
párhuzamba
a
forradalom
bukásának
tragédiájával. Az Évnapra című költemény pedig Péter
tagadásának motívumával a forradalom ügyét igyekszik
szentesíteni:
„Kelsz és lenyugszol észrevétlenül:
Innep volnál, de senki meg nem ül,
Végzetes évi nap!
Oh, e tömeg más napot ünnepel;
Titkon sohajtja meg a hű kebel
Halomra dőlt oltáridat.
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Emléked átkos, nyomasztó tereh:
A vérnek és könyűnek tengere
Mind, mind ahhoz tapad.
Az ember gyönge: félve néz feléd,
S mint egykor a tanítvány mesterét,
Nehéz időkben megtagad…”
Szemléletmódjában
mérföldkő
volt
a
szabadságharc bukása, ekkor a hazai gondolkodásban
megjelent a bibliai dialektikának egy olyan változata,
melynek középpontjában a bűn, bűnhődés és
lelkiismeret kérdése állt. Eszerint a legapróbb hibás
lépés is komoly bűnhődést von maga után. Arany
Jánosnál ezzel egyidőben az a balladatípus alakult ki,
melynek hőseit saját lelkiismeretük bünteti meg. Ez
költészetében a puritanizmus késői lecsapódása.
„A bűnnek és bűnhődésnek közvetlen
kapcsolatát kereste és abban állapodott meg, hogy a
bűn elkövetése maga a legnagyobb büntetés. Mert a bűn
a lélek egészségét teszi tönkre és a megbetegedett lélek
romlásnak indul. Arany szerint tehát az erkölcsi törvény
a lélek egészségi törvénye. Aki ez ellen vét, ép úgy
megbetegszik, mint aki a testi egészség ellen vét. A
gyilkosság például ép úgy szétrombolja az ember lelkét,
ahogy a méreg a szervezetet helyrehozhatatlanul
összemarja. Ezért nem kerülnek világi törvényszék elé
Arany bűnösei. Ágnes asszony és Kund Abigél a bíró
előtt állnak, de Arany elviszi őket onnan. A lelkeket
kutató költő világosan látja a bűn és bűnhődés
összefüggését a szétmarcangolt beteg lélekben és úgy
érzi, hogy ez az örök rend útja. A bűn és bűnhődés nagy
kérdésének reformátora, vagy mondjuk, prófétája volt
Arany János. Mert az erkölcsi felfogásban közelebb
hozta az okozatot és okot. Ezzel kimélyítette a tetteinkért
való felelősséget. Kétségtelen, hogy az evangéliom adta
meg hozzá az irányítást, mert a hegyi beszéd
törvénymagyarázata is ezen az úton halad, az erkölcsi
felfogásnak szellemibbé tételét akarja.” (Hamvas
József: Arany János keresztyénsége. Protestáns Szemle,
1935. 26.)
Arany hősei valójában nem túl érzékeny
lelkiismeretük miatt buknak el, ez egyszerűen csak
jelzi, hogy bűnt követtek el. Nem abban különböznek
korunk embereitől, hogy bűnt követnek el, hanem, hogy
nekik még volt lelkiismeretük. A lelkiismeretbe írott
törvény fontosságát Arany Jánosban a világosi
fegyverletétel tudatosította.
Arany
nemcsak
szellemi
értelemben
kapcsolódott a református hagyományhoz, hiszen
tisztségeket is vállalt az egyházban. Szalontai éveiben a
helyi gyülekezet presbiteri jegyzője volt, 1867-től pedig
a Dunamelléki Egyházkerület tanácsbírája. Leánya
református lelkész felesége lett. Vejét, Széll Kálmánt
szalontai esperesnek választották. Nagyon jó barátja
Tompa Mihály költő és református lelkész. Pesti évei
alatt a Kálvin téri gyülekezet tagja, többek között ide
tartozott Jókai Mór is.

11. oldal

Utolsó ránk maradt versében, amelyet 65.
születésnapjára írt, a költő az élet természetes rendjének
velejárójaként beszél a halálról. Szép befejezése ez egy
példaértékű életműnek:
„Életem hatvanhatodik évébe’
Köt engem a jó Isten kévébe,
Betakarít régi rakott csűrébe,
Vet helyemre más gabonát cserébe.”
(Sejtelem, 1882. márc. 2.)
A vers prózai előzményét a már említett „Öreg
Szikszai” imádságos könyv 27. fejezete adja: „Te is,
keresztyén ember, légy jó gabona a kegyesség szív
szerinti gyakorlása által és a jó cselekedetek kedves
gyümölcseinek megtermése által, hogy akkor ezek a
mennyei aratók téged is betakarítsanak a mennyei
csűrbe.” A két szöveg közti közvetlen áthallás azt
mutatja, hogy a költőnek még idős korában is napi
olvasmánya lehetett ez az áhítatos köny.
Arany János világképének és költészetének
lényeges elemeit a gondviseléshit, a puritán erkölcsiség
és racionalizmus találkozása alkotta. Csak ezen örökség
birtokában emelhetett erős és megtartó hidat a régebbi
és újabb irodalmunk közé. Arany János költészete egy
korszak zárása, míg kortársa és barátja, Petőfi Sándor
egy új korszak nyitánya volt: Arany benne gyökerezett
a szakrális hagyományban, melyet mélyen tisztelt, és a
kor viszonyai között igyekezett megélni. Petőfi már
profán tartalmak hordozójává tette a szakrális
történeteket, miközben Arany mélyen tisztelte azokat.
Arany János nem csupán szekularizálódott kora
gyermeke volt, hanem tovább örökítette a biblicitás, az
erkölcsiség, a munka- és hivatásetika, de még a
hitvallásosság terén is mindazt, amit értéknek ítélt. Az
eredetileg református keresztyén értékeket felemelte a
poézis szárnyai alatt a nemzeti és az egyetemes emberi
értékek közé.
(Felhasznált irodalom: Győri L. János: A
magyar reformáció irodalomi hagyományai, Bp., 1998.;
UŐ. in: Református Tiszántul, XXV. évf. 2. sz., Db.,
2017)

EPITAPHIUM
ITT NYUGSZIK
ARANY JÁNOS,
SZERKESZTŐ
SZÜLETETT 1817 MÁRCIUS 2-ÁN, MEGHALT …
Nincs végezve itt még a cikk,
Folytatása következik:
Én Uram, légy én szerkesztőm,
Új folyamban újra kezdőm.
KVK
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„Márpedig a sáfároktól elsősorban azt
követelik, hogy mindegyikük
hűségesnek bizonyuljon.”
(1Korinthus 4,2)
A Magyar Református Presbiteri Szövetség Békés
Megyei Területi Szervezete 2017. április 21-én,
Békéscsabán tartotta meg hagyományos tavaszi
presbiteri konferenciáját és gyülekezeti csendes napját,
a fenti igeszakasz fényében. 2017 a presbiteri tisztukítás
éve, ezért a református egyházi és világi fórumok
kiemelt figyelmet szentelnek e jelentőségteljes
választásnak, melyen az elkövetkező hat esztendőre kiki megválasztja gyülekezetének világi előljáróit.
Nagytiszteletű Katona Gyula esperes úr és Dr.
Tóth János elnök úr köszöntője után két olyan új éneket
tanulhattunk meg hangszeres kísérettel, melyek
szerepelnek abban a példatárban, mely az új református
énekeskönyv gerincét alkotja.
A nyitó áhítatot nagytiszteletű Vincze M. István,
a Kalotaszegi Református Egyházmegye esperese
tartotta az 1Kor 4,1−5 alapján. Igehirdetésében
kifejtette, hogy a hűség a legfontosabb tulajdonsága
Krisztus szolgáinak, akik pedig mi magunk vagyunk.
Példaként állította a jelenlévők elé Pál apostolt, aki
egyedül Jézus Krisztust szolgálta, s rajta kívül nem volt
más függőségi viszony szolgálatában. Ellentétben
velünk, akik olykor „magánvállalkozókként” állunk a
gyülekezetek előtt, s így hozunk jó vagy rossz
döntéseseket. Pál azonban szabad volt mindentől, mely
gátolta volna őt szolgálatában: emberi igények és
szeszélyek. Az apostol elébünk állítja, hogy nincs két
világ, hanem csak az az egyetlen, melyben az Atya
mindent Jézus Krisztusnak rendelt alá.
A Krisztustól való teljes függésben nyerhetjük
el mi is azt a teljes szabadságot, mint Pál, s ezáltal
szolgálhatjuk sáfárokként Urunkat. A sáfár olyan
vagyonkezelő, aki kiérdemelve ura bizalmát, hiszen
maga rabszolga volt, nagy érték fölött gazdalkodott, de
erről teljes elszámolással tartozott gazdájának.
Mi az Isten titkainak sáfárai vagyunk: egyedül
Krisztust hirdetjük, s nem azt, amit hallani akarnak az
emberek, vagy épp egy adott gyülekezet. Ki a hű sáfár?
Az, aki az Istentől kapott értéket arra használja, amire Ő
adta (nem a saját emberi elgondolása szerint). Isten ma
nekünk is ad feladatokat, és a mi felelősségünk, hogy
ezekkel hogyan élünk. Isten megadja azt, amire
szükségünk van ahhoz, hogy hű sáfárok lehessünk,
hiszen ennek a hűségnek a forrása nem bennünk, hanem
Őbenne van. Vizsgáljuk meg, hogy eddigi szolgálatunk
nyomán eltűnik vagy felderül a mosoly az emberek
arcán? Erről kell majd ugyanis számot adnunk a mi
mennyei Gazdánk előtt.
Konferenciánk
fényét
emelte,
hogy
meghallgathattuk Georg Philipp Telemann G moll
szonátájának első két tételét Szomor István (cselló) és
Szomorné Budai Marianna (hegedű) előadásában.

12. oldal

Dr. Kereskényi Sándor, a Szeged-Honvéd-Téri
Református Egyházközség lelkipásztora „Lelkész és
presbiter – a közös szolgálat feltételei” címmel tartott
előadást, melyben mindannyian megszólítva érezhettük
magunkat. Ennek alapjául az szolgált, hogy leszögezte
mindannyian, akik itt vagyunk, presbiterek vagyunk,
hiszen a lelkész a tanító presbiter.
A tisztújítás évében önvizsgálatot kell tartania
minden presbiternek és presbitériumi közösségnek:
végiggondolva, honnan hová jutottak, vagy nem
jutottak. Tegyük fel a kérdést, melyre minden
gyülekezeti tag keresi a választ: Hogyan jöhet változás
a presbiterválasztás nyomán. A válaszadáshoz előadónk
segíitségül hívta a nagy ókori gondolkodó,
Hippokratész bölcsességét: minden kór formájának van
egy valóságos oka, amelyet az értelem fejtsen meg, az
észszerűség pedig próbálja meggyógyítani.
Kik voltak az első presbiterek? Kiket választott
Jézus? Jézus kiválasztott 12-t a többi, minimum 70
tanítvány közül:
András az, aki megosztotta az Úrral való
találkozás örömét a testvérével. Ő az is, aki felfedezte
azt a fiút, akinek öt cipója és két hala volt. Önzetlen és
reménykedő típus.
Fülöp
többször
is
megjelenik
János
evengéliumában. Nátánael a barátja, akinek kérdésére
így válaszol: „Jöjj, és lásd meg!”
Péterről tudjuk a legtöbbet. Bátor és
nagyindulatú ember. Jánossal együtt merték Jézust
követni, de azon a bizonyos estén mégis háromszor
megtagadta, hogy ismeri a Mestert.
Jakab, János testvére. Csöndes típus volt, de ő
lett az első mártír.
Jakab, az Alfeus fia az, aki meglátta Lévit.
Milyen jó, hogy vannak olyanok, akik meglátnak egy
vámszedőt is...
Tamás a bátor és kétkedő egyben. Jézus senkit
sem ítél el, mert valaki biztos akar lenni valamiben.
Máté adószedőként megvetett és útált ember
volt, mégis evangélistává lett.
Simon a zélóta, aki végig ott maradt a
többiekkel a felső házban.
Júdás, a Jakab fia és Taddeus azok, akik mertek
Jézustól kérdezni.
Júdás Iskáriótes az, aki árulóvá lett. El kellett
buknia, de Istennek még az elbukott emberekkel is célja
van.
Jézus választottai igen sokszínűek, hasonlóan a
mai presbiteri közösségekhez. Ez a sokszínűség jó!
A sokszínűség tovább folytatódott, hiszen a
zsidó keresztyének mellett hamar megjelentek a görög
származású keresztyén csoportok is. Pál vezette ezt a
nyitást, mely először összeegyeztethetetlennek tűnt a
Péter, Jakab és János vezette zsidó származású Krisztus
követőkkel. Mégis erre volt szükség. Így van ez ma is.
A presbitériumban legyenek ott a konzervatívok, akik a
szilárdságot adják, de mellettük legyenek ott a páliak,
akik a mozgást, a haladást hozzák el számunkra. Az
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ellentétes erők ütközéséből fejlődés, haladás születik.
Tudunk-e ilyen szemmel takinteni az előttünk álló
választásra?
A hagyományokhoz való ragaszkodás ne váljon
visszahúzó erővé. Egyedül Krisztushoz ragaszkodjunk
– Solus Christus! A rossz példák arra jók, hogy azokat
ne kövessük el újra. Merjünk kilépni a
konfortzónánkból és együtt gondolkodni a felebaráttal.
Jézus nem deduktív gondolkodást („ilyen a gyülekezet,
és így is marad”) vár tőlünk, hanem azt, hogy
megtaláljuk az új lehetőségeket, vagyis induktív („ilyen
a gyülekezet, de ezek a lehetőségek vannak még
benne”) következtetést vár tőlünk.
Milyen feladataink vannak? Kapcsolattartás a
gyülekezeten belül: rétegalkalmak és kiskörök.
Kapcsolatteremtés a kívülállókkal: előlegezzük meg a
szeretetet.
Ne
kössünk
kompromisszumot
a
körülményekkel, de legyünk képesek megbocsátani
egymásnak. Felelősségteljesen végezzük feladatainkat,
miközben magunk is pásztoroltak vagyunk. Családi
életünk legyen példamutató. Az adakozásunk ne
kényszerből fakadjon: „Adj többet annál, mint amit
nélkülözni tudsz.” Képviseljük az egyházat a világ felé,
de „Az egyház maradjon meg egyháznak, s ne az állam
spirituális szárnysegédje legyen.” (D. Bonhoeffer)
A konferencia második előadása Dr. Szabó
Károly (Magyar Református Presbiteri Szövetség DélPesti Területi Szervezetének elnöke) nevéhez fűződött:
„Gyülekezetépítés a presbiterválasztás tükrében.
(Milyen elvárások fogalmazódhatnak meg a
gyülekezetben?) címmel. Előadása 23 év szolnoki
presbiterségének, majd önkéntes diakónusságának
látlelete. Szeretettel és értelemmel kimunkált
következtetéseit bibliai alapokról indulva, illetve azokat
összekapcsolava a II. Helvét Hitvallás vonatkozó
(XVIII; XXVIII) fejezeteivel osztotta meg a
hallgatósággal. A presbiter személyével kapcsolatosan a
tanítványságot emelte ki: a tanítványi gondolkodás
lényege, hogy érteni és értékelni akarom azt, amit Jézus
a kereszten értem tett. A Szentlélek ezt segíti elő
mindannyiunkban.
„Uram, tégy engem a békéd eszközévé,
hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik,
hogy a megbocsátás szellemét vigyem oda, ahol
széthúzás van,
hogy harmóniát vigyek oda, ahol békétlenség van,
hogy hitet vigyek oda, ahol kételyek vannak,
hogy örömöt vigyek oda, ahol szomorúság lakik.
Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak
ahelyett, hogy engem vigasztalnának,
hogy én értsek meg másokat ahelyett, hogy arra
vágynék, engem értsenek meg,
hogy szeressek inkább, minthogy engem szeressenek.
Mert aki elfelejti magát, az találja meg,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre. Ámen”
(Assisi Ferenc imája a békéért)
Koncz-Vágási Katalin lp.

13. oldal

A Békési, Csongrádi és Nagykunsági
Egyházmegyék Találkozója
A Hirdesd az Igét! - Reformátori Alapok elnevezésű
programsorozat záró állomása az a kistérségi találkozó,
mely Békésen került megrendezésre 2017. május 13-án,
szombaton.
A Tiszántúli Református Egyházkerület három
déli egyházmegyéjének gyülekezeteiből mintegy 550
vehettünk részt azon az alkalmon, mely találkozásra
hívott mindannyiunkat Istennel, felebaráttal és nem
utolsó sorban önmagunkkal. Önmagunkkal, hiszen az
életünk minden pillanata az Isten előtt – Coram Deo
zajlik.
A szervezők kiemelt célja volt, hogy a saját
lelkünkkel dolgozzunk, s mindazt, amit láttunk és
hallottunk, magunkban ne csupán rögzítsük, hanem
feldolgozzuk, lefordítsuk és alkalmazzuk. A korábbi
találkozók tematikája is a személyes megszólítást
helyezte előtérbe, mely e napon is folytatódott. A
köszöntések után a három egyházmegye esperese:
Katona Gyula (Békés), Juhász András (Szeged-Kálvin
tér) és Koncz Tibor (Karcag) mondta el személyes
egyháztörténetét. Mindhárman bizonyságot tettek
életükről, az Istenbe vetett hitükről. Megosztották
velünk, honnan indultak és milyen utak megtétele után
állhatnak előttünk úgy, mint egy-egy egyházmegye
felelős vezetője. A jelenlévők érdeklődve figyeltek
bizonyságtételeikre,
melyek
egyedülálló
megnyilatkozások voltak az utóbbi évek (ha csak nem
évtizedek) egyházi alkalmai között.
A közös énektanulás után, melyet Arany János
kerületi zenei igazgató vezetett, orgonán kísért Sárosi
Dániel, következett Főtiszteletű dr. Fekete Károly
Püspök úr előadása: Életszentség az emberek előtt az
Isten szeme láttára címmel. Előadása szervesen
kapcsolódott a megelőzőekhez, melyek a gyulai
presbiteri, illetve a békési generációk közti találkozón
hangzottak el. Így épült fel az a központi mondanivaló
és üzenet, melyet egyházkerületünk püspöke átadni
kívánt valamennyi gyülekezetnek, a székfoglaló
beszédéhez híven.
A világ és az emberek előtt nem könnyű, olykor
talán még lehetetlennek is tűnő megélni azt az
életszentséget, melyet a Biblia elébünk ad, hiszen azzal
találjuk szembe magunkat, hogy sokaknak semmi
(Isten, haza, élet stb.) sem szent, és épp ennek talaján
rombolják végnélkül magukat. Mi azonban arra
tekintünk, aki maga volt az Életszentség! Jézusnak
semmi szégyelnivalója nem volt, még az indulatait sem
kellett lepleznie. Virágvasárnap előbb sírt Jeruzsálem
hitetlensége és vaksága felett, majd végtelen bánat
öntötte el, hogy nem ismerték fel az Úr küldöttét.
Visszafogottan szemlélte az extázisba esett tömeg
ünneplését, miközben tudta, mi vár még rá addig, hogy
kimondja: „Elvégeztetett.” Némán tűrte a rázúduló
indulatokat, de amikor szólt, abból erő és igazság áradt.
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Jézus testesítette meg a két lábon járó
életszentséget, aki szelíd szemével (465. dicséret) azóta
is szemmel tart bennünket, hiszen azt szeretné látni,
hogy ezt az életszentséget mi is a legnagyobb
természetességgel éljük meg. Sőt! Ezt lássák meg
rajtunk a nem templomos emberek is! Ne csak azt
vegyék észre, hogy mi „mások” vagyunk, hanem azt,
hogy ezek különbek! Ekkor leszünk hitelesek, és
megéljük azt a bibliai mércét, melyet Ő is élt. Ezt
várják, és akarják látni azok, akik „sóvárogva várják az
istenfiak megjelenését.” Ezt kell megélnünk és
felmutatnunk nekünk, gyenge európai és magyar
keresztyéneknek. Meg kell vallanunk, hogy sok a
gyengeségünk, s meg kell fogadnunk Pál apostol
intését, hogy előbb vessük le magunkról mindazt, ami
nem szent, ami meggyengít, hogy ezek helyére képesek
legyünk felölteni a krisztusit, mely által tényleg
érezhetjük a szent Isten jelenlétét az életünkben. Ez a
szentségérzet ad erőt ahhoz, hogy elérhessük az
„erkölcsiség – fegyelmezettség – mértékletesség”
hármasát. Minden fegyelem ugyanis, így az
egyházfegyelem is önfegyelemmel kezdődik. Ehhez
energiát a Lélek erőterében nyerhetünk, hogy képesek
legyünk elsőként magunkon számonkérni a bibliai
mértéket. „Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten
irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok
oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és
ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg
értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az
Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és
tökéletes.”(Róma 12,1−2)
Ifj. dr. Varga Zsigmond XX. századi magyar
mártír teológus jelmondata: Non videri, sed esse! −
Nem látszani, hanem lenni! Ma olyan korban élünk,
ahol látszani szeretnek az emberek, közösségek, még a
gyülekezetek is. Ám ne a látszatunkkal, hanem a
létünkkel hassuk át azt a világot, melyben élünk, mely
nélkülünk nem lenne az, ami. Körülvesznek, sőt
elárasztanak
bennünket
a
„celebek
–
a
látványemberek”, de a valódi jövő nem az övék, hanem
az életsznetségét megélő keresztyén emberé. Milyen is
az életszentséget megélő református ember?
A sztárolt embert a sztárcsinálók kitalálják és
felépítik, míg a református keresztyén ember épül és
épít.
A sztárolt embernek kitalálják az imázsát míg a
református keresztyén embernek karakteres arca van: az
ősök vonása, Krisztus arcának jegyeivel.
A sztárolt ember a reflektorfénybe vágyik, míg
a református keresztyén emberben világosság támad, és
azt továbbadja.
A sztárolt ember várja, hogy felfedezzék, míg a
református keresztyén embert a megragadottság
hordozza, Isten vezeti az életét.
A sztárolt embernek szlogent adnak a szájába,
míg a református keresztyén embernek megadatik a
helyén mondott szó a Lélek szerint.
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A sztárolt ember számára szórakozás Jézus
Krisztus, mint szupersztár, míg a református keresztyén
ember gyönyörködik a passió Krisztusában, mely
Szentség érte áldozatra volt képes.
A sztár szeretné megvalósítani önmagát, míg a
református
keresztyén
ember
a
megváltás
megvalósultságát éli meg.
A sztárolt ember elkopik, és lassan kimegy a
divatból, míg a református keresztyén ember megkapja
a neki méltó helyet az Isten országában, miközben
mindig időszerű marad.
Hogyan lehet erre felkészülni? Hogyan lehet ezt
elérni? Egyedül Isten közelségében, a vasárnap
szentségének
megélésében.
Minden
embernek
töltekeznie kell, mely az Istennel való személyes
találkozás megtapasztalásából fakad. Találkozni a
Szenttel a legcsodálatosabb beleborzongás élménye.
Rágyönyörködés valamire, amely megláttatja velünk az
Istent, hiszen az Ő szentsége az apróságokban is
megjelenik. A „szentek” közöttünk járnak. Pál apostol
mondja, hogy mi vagyunk azok, s testünk a Szentlélek
temploma. Ez a szentek közössége – a communio
sanctorum. Isten ilyennek szeretne látni bennünket, s
ebben ott a reménység, hogy Őáltala ilyenekké
válhatunk. A kérdés „csupán”: „Akarsz-e így élni?” A
lehetőség adott. A Lélek eljött. Itt van. Közöttünk van.
Próbáljunk meg így élni, és lássák meg ezt rajtunk azok,
akik a legközelebb állnak hozzánk! „Az értelmesek
pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik
sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok,
örökkön örökké.” (Dániel 12,3)
A
reformációi
megemlékezést
a
hódmezővásárhelyi Szőnyi Benjámin Református
Általános Iskola diákjai adták elébünk, bemutatva,
beleélve magukat iskolájuk névadójának életébe.
Szavaik és énekeik olyan nívót állítottak fel, mely példa
valamennyi református iskola számára.
A délelőttöt hat személyes bizonyságtétel zárta:
Varga Rita (Szeged-Kálvin tér), Tóth Barna (Karcag),
Berényi Lászlóné Marika (Tiszaigar), Tar Krisztián
(Békéscsaba) és Nagy Sándorné (Sarkadkeresztúr).
Köszönet illeti őket őszinteségükért és kiállásukért.
Az ebédszünet után következett az ünnepi
úrvacsorás istentisztelet, melyen Püspök úr hirdette
Isten igéjének üzenetét a talentumok példázata (Máté
25,14kk) alapján.
A szolgák Isten színe előtt állnak, mikor a
feladatot megkapják, azt teljesítik, illetve számot adnak
arról. A mennyei Gazda gondolkodásmódjába enged
bepillantást ez a tanítás akkor, amikor Jézus már
elindult a passió hete felé. Ő akkor is tanítja a
tanítványokat, hogyan éljék majd tanítványságukat
nélküle, de a mennyei Gazda szeme előtt. Vigyázzunk,
hiszen mi sem tudjuk sem a napot, sem az órát az
elszámoltatásnak. Azt, hogy a szolgák mindeközben
hogyan látják Istent, a tetteik árulják el.
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A mennyei Gazda mindhárom szolgát jól
ismerte, s testreszabott módon ad nekik feladatot. A
munkások is jól ismerik urukat, s ez a mostani feladat
olyan, mint egy meglepetés ajándék. Ám rá kell
döbbenniük arra, hogy mennyivel másabb ennek a
feladatnak az elvégzése akkor, mikor a gazda elment.
Két típusú szolga áll előttünk: az egyik az öt
illetve a két talentumos, akiket kihívásként ösztönöz a
kapott feladat. Megértik annak a lehetőségnek a
nagyságát, hogy egyedül is tehetnek többet, és ez
hatalmas megtiszteltetés. Bátor bizalmat tanúsítva élnek
az új lehetőséggel. Megvalósítják azt, amit korábban
megtanultak a gazdától, és távollétében hűen képviselik
érdekeit. A másik, az egy tálentumos szolga nem
gazfickó, bántja a lelkiismerete. Ő az, aki passzivitásba
vonul. Belemerevedett a kapott feladatba, az élete
egyszerűen keserű. Az Isten ajándékával élni kell:
hasson, fejlődjön, gyarapodjon, vagyis arra kell
használni, amire az Isten adta. Lendületet adó erőként
váljon az életünk részévé.
Az elszámoltatáskor kiderül, kinek-kinek olyan
az Istene, amilyennek elképzelte. Az első
szolgatípusnak ez a bátor és boldog számadás ideje:
büszkén mondhatják a gazdának: Nézd! Van mire
tekinteni és joggal várhatják az elsimerést.
Visszaemlékezhetnek arra az érzésre, hogy tudták a
Gazda velük van, amíg érte dolgoztak (RÉ 329,2). Az
elismerés lelkülete üdvös. Ám az egy tálentumos szolga
istenképe
is
visszaköszön:
fáradt,
hideg,
megmerevedett. Egyetlen tevékenysége az ásás volt,
mellyel tulajdonképp megásta a maga sírját is.
Eltemette a kapott lehetőséget, s ezáltal lemaradt
Istenről, de önmagáról is. A számonkérés napján pedig
azzal a Gazdával szembesült, akit kigondolt magának.
Püspök úr szerint van egy negyedik szolgatipus
is: mi, akik kaptunk lehetőséget, de a körülmények úgy
hozták, hogy nem sikerült jól élni azokkal. Ne felejtsük
el, hogy a mennyei Gazda a szándákot, az akarást nézi,
de elindulni nekünk kell, és a körülményeket bízzuk az
Úrra!
Az ötödik szolga az, akinek „köntösére sorsot
vetettek.” Jézus minden gyógyításakor megkérdezte:
„Akarsz-e meggyógyulni?” Ne felejtkezzünk meg erről,
amikor nekifeszülve végezzük azt a szolgálatot, amire
küldettünk. Legyen bennünk a mennyei Gazda szeretetlogikája. Vegyük birtokba azt, amit Isten nekünk ad,
éljünk azzal haszonnal, s így menjünk előre a mennyei
lakoma felé. Ámen
Koncz-Vágási Katalin lp.

„Az Úr mintegy munkaállomásként adja kinek-kinek
a maga életformáját, hogy ne csapódjon ide-oda
egész élete során. Annál is szükségesebb
ez a megkülönböztetés, mert valamennyi
cselekedetünket az Ő színe előtt kell mérlegelnünk,
és gyakran egészen másképpen, mint az emberi és
filozófiai szempontok szerint szokták megítélni.”
(Kálvin: Institutio 3.10.6)
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Füle Lajos: Futás
Fut a gyermek a labda után
leszegett fejjel, tűzpirosan,
se lát, se hall, csak egyre rohan.
Guruló labda lett a világ,
szüntelen űzi, hajtja a vágy,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió anyai kétségen át,
gyönyörűszépen
s balga-bután
fut a gyermek a labda után...
Fut az ember az élet után...
Leszegett fejjel gyötri magát
kincseit egyszer csakhogy elérje,
kergeti álma, hajtja a vére.
Kenyér gurul a lába előtt,
vagyon gurul a vágya előtt,
hírnév, dicsőség álma előtt.
Rohan utánuk éveken át,
a fogyó úton, életen át,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen
s balga-bután
fut az ember az élet után...
Fut az ISTEN az ember után,
mert mindent lát és szánja nagyon,
guruló szívét csakhogy elérje,
hogy fut utána, hull bele vére!
Ott fut az utcán,
ott fut a téren,
egész világon,
sok ezer éven,
sok mérhetetlen,
megérthetetlen,
keresztre írott szenvedésen át,
hulló Igével,
kiontott vérrel,
viszonozatlan,
mély szerelmével
fut az ISTEN az ember után...
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Szeretethíd
Ha május, akkor Szeretethíd! Lüktet bennem ez a kijelentés
már évek óta, hiszen a kezdetektől fogva résztvevője
vagyok ennek a fantasztikus kezdeményezésnek. Tanúja
voltam és vagyok, hogy az évek során miként bontogatta
szirmait a református önkéntesség, hogyan lépte át mai
országhatárainkat és lett otthonává az egész Kárpátmedence. Hogyan fonódott össze két, reformátusságunkat
tükröző májusi esemény, melyek hirdetik e világnak: itt
vagyunk, reformátusok vagyunk, összetartozunk és
segítünk, ahol csak tudunk.
Az összetartozás érzésének megélése az egyik
legfontosabb és legszükségesebb tapasztalat az ember
életében. Régi, teremtési igazság, hogy nem jó egyedül
lenni, melyet tovább gondolva így is folytathatunk: nem jó
egyedül örülni, nem jó egyedül dolgozni, de még enni sem
esik igazán jól egyedül.... Szükségünk van a másik ember
jelenlétére, arra, hogy lássuk arcának rezdülését, mosolyát
vagy épp kiolvassuk a tekintetéből a kimondani sem mert
kérését. A Szerethíd mindennek a gyakorlati megélése.
Jövök és segítek, amiben tudok. Nem kényszerből vagy
előírásból, hanem mert belül ezt diktálja valami. Ez a
valami pedig a szeretet. Az a szeretet, melyről Pál apostol ír
az első korinthusi levél himnuszában. Minden oldalról
körüljárva, végül arra jut, hogy nincs is ennél fontosabb.
Ha szeretet van, akkor minden van! Erre a
felismerésre jutott el János apostol is, és ezt kéri, sőt
követeli a Krisztus követőitől: ismerjék fel az emberek,
hogy keresztyének vagyunk, Kihez tartozik az életünk.
Váltsuk „aprópénzre” a hitünket, a szeretetetünket.
Számomra
ez
a
Szeretethíd.
Jelenlétünkkel,
összetartozásunkkal, a közös munkákkal és annak jól
látható, abban mindenki által gyönyörködhető
eredményével tegyük láthatóvá, hogy mi abban az
Istenben hiszünk, aki maga a Szeretet.
2017. május 19-én pénteken gyülekezetünkben
ismét láthatóvá vált, hogy milyen is az, amikor együtt
vagyunk, amikor közösen teszünk a jóért, a szépért,
amikor együtt építjük környezetünket és milyen jó ízű is
ez az összetartozás Krisztussal és a testvéreinkkel, a
felabarátainkkal. Örömteli együtt dolgozni, és
szervezőként örömteli látni az arcokon azt büszkeséget,
hogy én ismét itt vagyok, vagy épp annak a csillogásnak a
felfedezését, milyen jó, hogy először vagyok itt, de itt
leszek legközelebb is, ha Isten kegyelméből élek és erőm
lesz hozzá.
Megható volt újra megtapasztalni, hogy bár a test
öregszik és gyengül, de a lélek fiatal, segíteni vágyó. Épp
ezért mindenki megtalálta a helyét és jókedvűen tette a
dolgát. Akik fiatalabbak és tetterősebbek voltak, azok
csiszoltak, festettek, lapátoltak, gyeptéglát szedtek fel és
virágokat ültettek. Akik már nem bírtak ilyen aktívan
mozogni, bent segítettek az ebéd előkészületeinél, az
asztalok megterítésénél. Gondoljunk csak bele, milyen
rossz érzés lett volna annak, aki a nap hevén állt, munkája
befejeztével, krumplit pucolni. Isten mindannyiunkat a
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helyére állított és elvégeztük a ránk bízott feladatot, hogy
a végére érve azoknak megértsük: egy test tagjai vagyunk,
egy a fő, s ha mindenki végzi a maga dolgát, akkor a test
épül-szépül és az Isten útján halad előre.
Megszépültek a nyugdíjasházi kiülők, a
mindannyiunk által használt fedett kerékpár tároló, az
átjáró kövezete, virágba borultak az ablakpárkányok és a
sziklakert. Mindeközben pedig főtt a pásztortarhonya,
melynek ízét nem csak a kiváló minőségű házi
alapanyagok adták, hanem az, hogy a szakács beletette a
szívét, lelkét. Ezt éreztük mindannyian, mikor asztalhoz
telepedtünk és hálat adtunk mennyei Atyánknak.
„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink
munkáját tedd maradandóvá!” (Zsolt 90,17)

„Őrizd a várat!”
„Őrizd a várat!” (Náhum 2,1) volt az igei mottója a Magyar
Református Egyház idei Egységünnepének (2009. május 22-én
a debreceni református Nagytemplomban írták alá a
kárpát-medencei
magyar
református
egyházak
alkotmányjogi egységét, s ezáltal létrejött a Magyar
Református Egyház.) Nagyváradon, ahová gyülekezeti
kirándulás keretében látogattunk el 2017. május 20-án. A
közelmúltben felújított erőd adott otthont annak a több
ezer fős közösségnek, mely a Kárpát-medence minden
területéről gyűlt egybe.
Az ünnepi istentiszteleten a kárpát-medencei
református püspökök közösen szolgáltak. Az igehirdetést
főtiszteletű Bogárdi Szabó István dunamelléki püspöktől, a
Zsinat lelkészi elnökétől hallhattuk az igei mottó alapján.
Náhum próféta könyve egy nagy történelmi
válság középpontját mutatja be: a nagy Asszír birodalom,
melynek Ninive volt a fővárosa, végnapjait élte.
Felsorakoztak körülötte a népek (médek, pártusok stb.),
hogy felosszák az összedőlő birodalmat. Kr. e. 612-ban
Ninive elesett, és megkezdődött a Bibiloni birodalom
felemelkedése. Ebben a krízishelyzetben szólalt meg a
felszólítás: „Őrizd a várat!” Kinek szólt? 1. A sokat
szenvedett népnek? Álljatok meg és bízzatok! Ne rettenj
meg még akkor sem, ha a remény fogyni látszik, ha a
megadás tűnik az „egyetlen” reménynek. Ézsaiás is erre
kérte Jeruzsálem lakosait, amikor az asszírok körülvették
őket. Ne rettenjenek meg, hanem egyedül az Úr erejében
és hatalmában bízzanak. Alázzák meg magukat Istenük
előtt és hívják segítségül az Ő nevét. A nép így is tett és az
Úr angyala lesújtott az asszírok táborára, és a pestisjárvány
okozta zűrzavar révén a sereg elvonult. 2. Ninivéhez?
Ahhoz a városhoz, amely korábban meghallotta Jónás
megtérésre hívó szavát és próféta váradalma ellenére
megalázkodott Isten előtt és megmenekült. De most?
Amennyiben a város lakóihoz szólt e felszólítás, akkor
isteni irónia van abban (lásd Bábel tornya építésének
megtekintése; Zsolt 2). Őrizd a váradat Ninive, de hiába,
mert eljön ítéleted. Megtanulod, mit jelent félni,
hasonlóan azokhoz a népekhez, melyeket leigáztál és
uralkodtál fölöttük. Ninivének is meg kellett tanulni, amit
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a kis népek tudnak a birodalmakról, de a birodalmak nem
tudnak önmagukról: napjaik meg vannak számlálva.
Százötven évig állt az Asszír Birodalom, de mi az az
örökkévalóságnak?
A hívő ember akkor ad jó választ a Náhum által
közvetített felszólításra, ha megőrzi Isten parancsolatait,
tanácsait, igazságait, ha azt figyeli, keresi, hol mutatkozik
meg az Úr hívása, kegyelme, és hogy hova, melyik útra
küldi őt, amelyet minden e világi körülmény ellenére meg
kell tartania. A keresztyén ember egész élete őrző,
odafigyelő élet, a hűség, az állhatatosság, az Istenhez
fordulás élete.
A szó szerinti fordítás így hangzik: „Őrizd az
őrtornyot!” Nekünk az a feladatunk személyesen és
egzisztenciálisan is, hogy őrízzük az igét, azt az isteni
igazságot, melyet egykor megismertünk. Ott állunk? Ott
van velünk, amit őríznünk kell, vagy elvesztettük valahol
útközben... Ha nem vetjük magunkat Istenünk karjaiba, az
Ő igazságába, akkor Ő sem tud bennünket megőrízni.
„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az
építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök.”
(Zsoltárok 127,1) Ám ha megtapasztaljuk Isten jelenlétét az
életünkben, azt, hogy Ő valóban épít, akkor átéljük Isten
megnyert akaratának a megvalósulását. Boldog tapasztalat
ez, melyből remény és türelem támad, még a
legzaklatottabb helyzetekben is. Ha Isten őriz és épít
minket, akkor van remény a jövőre nézve, akkor nincs
hiába a munka, a sok korán kelés és későn fekvés.
Az igehirdető emlékeztetett arra is, hogy a jól
megépített várak sohasem az ostromlók ereje, hanem a
belül támadó félelem, árulás vagy a kimerülő készletek
miatt estek el. Amikor 1660-ban Nagyvárad védőinek meg
kellett adniuk magukat a töröknek, az erőd átadásáért
cserébe szabad elvonulást, a nyomda és a részben
kinyomtatott Biblia elvitelét kérték. A vár akkori őrízői az
életüknél is jobban ragaszkodtak Isten Igéjéhez.
Isten nem hagyta elveszni magyar református
népét, mint Ninivét, sőt összegyűjtötte azt, de csak addig
fog összetartozni, amíg tudja, hogy jó az Úr, erősség
nyomorúság idején, és őrzi az Ő útját és igazságát, azaz
őrzi a várat.
Csűry István királyhágómelléki püspök az
egységnap házigazdájaként elmondott köszöntőjében
kifejtette, hogy az Isten mérhetetlen szeretetéből és
jóságából származó ajándékait az ember az Édenben
sárba taposta, az emberiség történelme pedig a törést
helyreállítani szándékozó kísérletek – reformtörekvések,
megújulások,
megtisztulások,
egységkeresések
–
legtöbbször kudarcos, de csak azért is neki-nekifeszülő
sorozata, a Teremtő türelme még mindig tart, és ez a
türelem
kitartásra
bátorít.
Isten
megmentő,
visszaajándékozó
szándékára
válaszolnunk
kell,
hitvallásra, hálára és tettekre kell késztetnie minket, mert
kopár lélekkel, üres szívvel a pusztává silányodó világban
nem lehet Édent álmodni, Isten kertjének igazi kincseit
visszaszerezni.
A reformáció ötszázadik évfordulóján kilencedik
alkalommal tisztelgünk a Magyar Református Egyház
egységét ünnepelve. Ebben a történelmileg kiemelkedő
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esztendőben gyűltünk össze, hogy a vár felújított, ősi falai
között együtt imádkozzunk a meggyengített világ
kijózanításáért és talpra segítéséért. Ehhez a nagy
feladathoz szükségünk van a magyar reformátusok
világraszóló, közösségteremtő akaratára. A felmutatott
egység minden hiányosságával együtt példás üzenet
keresztyéneknek és másoknak, hogy ez az áldás forrása,
Isten ebből fog táplálni bennünket. Pál apostol az igazi
templommá felépülő gyülekezetek buzdítását a
következőképpen írja le prófétikus látással: „Ezért tehát
nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a
szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok
és próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben
az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az
Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek
által.” (Ef 2,19–22)
Azért
választották
Náhum
próféta
figyelmeztetését, mert a szervezők magukénak és
időszerűnek tartják azt. Őseik nagy áldozattal őrizték a
váradi várat, ha kellett, újraépítették. Sírtak a romok felett,
örültek a megújulásnak. Ma a vár megújult köntösben
fogadja a vendégeket, mintha szimbolikus üzenetet
közvetítene: az újulni vágyó léleknek nagy esélye van! Ha
ezek a falak annyiszor újraépültek, miért ne lenne
lehetséges ugyanaz ma?
A történelmi koroktól függetlenül mindig
jelenlévő ellenség veszélyére és az őrködés fontosságára
figyelmeztetett minket Bara Lajos István, királyhágómelléki
főgondnok. A népünket és egyházunkat ma pusztulással
fenyegető veszélyek között a bevándorlást, a megmaradást
veszélyeztető kivándorlást, az európai dilettantizmust és a
kisebbségi magyarság beolvasztására törekvő kísérleteket
emelte ki. Az igei mottó ebben a helyzetben őrhelyeinkre
parancsol minket: minden keresztyénnek úgy kell állnia
Istentől kapott helyén, mint őrhelyen.
A Reformáció Emlékbizottság nevében Hafenscher
Károly köszöntötte a jelenlévőket. Az ötszáz évvel ezelőtti
törés ellenére a reformáció az egység üzenetét
hordozhatja, mindenekelőtt a reformált egyházak
egységében, de egyszerre minden Krisztus-hívővel is. A
keresztyén világ elkötelezettsége a közös tanúságtétel
mellett nem jól kiszámított stratégia a fennmaradás
érdekében, hanem krisztusi akarat. Az egyház nem
önmagáért él, hanem másokért, különben nem egyház –
ez a jövő záloga.
Több ezren élhettünk együtt az úrvacsora
jegyeivel, melyeket 25 helyszínen vehettünk magunkhoz.
A szereztetési igéket főtiszteletű Adorjáni Dezső, az erdélyi
evangélikus püspök tolmácsolat a híveknek. Felemelő
közösség részei lehettünk.
A nap hátralévő részében számtalan program
várta a gyülekezetek tagjait: a vár kiállító termeinek
megtekintése, különféle kiállítások, gyermek- és ifjúsági
programok, nőszövetségi konferencia, továbbá bemutató, kiállító- és kiadói sátrak, könyvvásár, népi és kézműves
termékek vására.
Köszönet a szervezők precíz munkájáért. Éreztük
és megtapasztaltuk azt a szeretetet, melyet nekünk
készítettek és átadtak e verőfényes napon.
KVK
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Gyerekoldal
Jézus, amikor visszatért Atyjához a mennybe, elküldte tanítványait, hogy mindenkinek mondják el a földön a jó
hírt: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen. Jézus nem csak egyszerűen elküldte őket, hanem megígérte nekik, hogy a küldetésükhöz
megadja a megfelelő segítséget. A tanítványok azonban, amikor megértették, hogy Jézus testben nem lesz velük
a földön, nagyon elszomorodtak. Nem tudták, mihez is kezdjenek. Úgy érezték, hogy Jézus nélkül nem tudnak
semmit sem tenni. Egyedül érezték magukat. De Jézus megtartotta, amit megígért: küldött maga helyett Valakit.
Valakit, aki segíti, vigasztalja, bátorítja a tanítványait.
Egy különleges napon Jeruzsálemben ezek az elcsüggedt tanítványok átélték, hogy megérkezett
hozzájuk a Szentlélek: azt érezték, hogy erővel töltődnek fel. Mindannyian felbátorodtak, hogy beszéljenek
Jézusról, arról, hogy mit tett minden emberért. Hadd tudja meg mindenki, hogy Jézus él! Kimentek a város
utcáira, ahol rengeteg ember gyűlt össze, hiszen ünnep volt azokban a napokban. Kimentek azokhoz, akik
semmit sem tudtak Jézusról. Bátran hirdették nekik az örömhírt, melyet ők is megtapasztaltak. Már nem féltek,
mert a Szentlélek bátorságot adott nekik. Az összes tanítvány tanítani kezdett Jézusról, és mindenki értette azt,
amit mondanak a saját anyanyelvén: Jézus feltámadt a halottak közül, felment a mennybe és most küldte el a
Lelkét, hogy mi hirdessük Őt, ti pedig megértsétek mindazt, ami történt. Csoda történt, hiszen nem csak
megérették a tanytványok beszédét, hanem sokan el is hitték, és átadták az életüket Jézusnak.
A Szentlélek valóban segített és segít ma is. Pünkösdtől kezdve a tanítványok már biztosan tudták, hogy
a Lélek láthatatlanul, de mindig, mindenhol velük van, és segíti, vezeti, bátorítja őket. Nem voltak már többé
egyedül, még akkor sem, ha egyetlen ember sem volt mellettük.

Baja Mihály: Szentlélek Isten
Szentlélek Isten, szállj le hozzánk,
Szárítsd fel újra könnyes orcánk.
S mint egykor őket: tégy azokká,
Tégy minket is tanítványokká.

Szentlélek Isten, csüggedezve
Jöttödre várunk szívrepesve.
Egymásra nézünk koldus-árván,
Körültünk hitszegés, csel, ármány.

Szentlélek Isten, várva várunk.
Teljék be véled újra házunk,
Zúgj, mint a szélvész zendülése
S indul a vérünk lüktetése.

Ha nem jössz: elbukunk egy szálig.
Ha jössz: szolgálunk mindhalálig.
Csendül az ajkunk új Igére
S beteljesül, mit Ő ígére.
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Mese az anyai szeretetről
Hajnalodott. Édesanya még ébren volt. Egy kis kötényt
hímzett, az utolsó öltéseknél tartott. A szerény kis
szobában pici éjjeli lámpa fényénél varrt. A fény is kevés
volt, el is fáradt már, a szeme le- lecsukódott.
Mindenképpen be akarta fejezni. A legkisebbnek lesz
születésnapjára.
Egy régi sötétkék szoknyát bontott el, nincs rajta
semmilyen minta, egyszínű. Nem volt más anyag otthon,
valamivel barátságosabbá kellett tenni. Az aljára körbe
kis gombákat hímzett, a gombák közé zöld füvet. Elöl a
két kantár közötti sima részre egy nagy gomba került,
amin egy törpe pipázott.
Már gyermekkorában feltűnően szépen rajzolt, a
szükség pedig megtanította, hogyan használja ki
kézügyességét.
A környéken nem volt náluk szegényebb család, mégis
mind a három gyereke szépen volt öltöztetve. Mindent
megvarrt, még a télikabátot is egy öreg varrógéppel.
Vasárnap reggel, mikor a gyerekek templomba mentek,
kiállt az ajtóba, büszkén nézte őket. Ilyenkor egy
pillanatra olyan boldogság töltötte el, amiből erőt
meríthetett a holnaphoz, a holnaputánhoz.
Még egyszer elégedetten szemügyre vette a kötényt.
Elkészült. Selyempapírba csomagolta, betette a
szekrénybe.
Ideje lefeküdni, talán néhány órát alhat reggelig. A
félhomályban körbenézett a szobában, ahol a gyerekek
szuszogása törte csak meg a csendet. Nyugodtan,
békésen aludtak a szeretet biztonságában.
Ez az ő családja. Minden nap meg kell küzdeni érte,
ezért mindennél a világon értékesebb.
Egyszer csak nappali fény támadt, a fényből egy
gyönyörű fehér ruhás, aranyhajú tündér lépett elő.
Édesanya nem ijedt meg, inkább kíváncsian nézte, mi
történik körülötte.
A tündér így szólt hozzá:
- Én vagyok a Jó Tündér. Mindig is itt voltam, csak
nem láthattál. Figyeltem szorgalmas, becsületes életedet.
Jutalmat érdemelsz. Most megjelentem, hogy
teljesítsem három kívánságodat. Lehet az bármi,
megkapod.
Édesanya szólni sem tudott a meglepetéstől, csak nagy
sokára szedte össze a bátorságát, hogy válaszoljon.
- Nem érzem méltónak magam ilyen kitüntetésre, de ha
lehet, szeretnék kérni valamit. Mikor betegek a
gyerekeim nagyon aggódom értük, a legrosszabb pedig
az, hogy nem tudok segíteni rajtuk. Mindig arra
vágytam, hogy soha ne kelljen szenvedniük, ne érezzenek
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fájdalmat. Lehetséges, hogy egészséget kívánhassak
nekik?
- Természetesen – válaszolta a Jó Tündér.
Megígértem, bármit kívánhatsz, teljesítem. Még két
dolgot kérhetsz, nyugodtan gondold meg, mi legyen az?
Édesanya halkan megszólalt.
- Azt mondod mindig is itt voltál? Mindent tudsz az
életemről? Nem vagyok elégedetlen, hiszen sokan
irigyelhetnének a gyerekeimért, szerető családomért,
mégis könnyebb, szebb lett volna minden, ha a
gondjaimat,
bánatomat,
de
az
örömömet is
megoszthattam volna egy hű társsal. Nekem ez nem
adatott meg, de kérlek a gyerekeim, találják meg a
társukat, aki egész életükben minden nehézségben
támaszuk lesz, és akivel a szép napok is szebben telnek.
A Jó Tündér megnyugtatta Édesanyát, hogy ezt a
kívánságát is teljesíteni fogja.
- Tehát egészséget és társat szeretnél a gyerekeidnek
– nyugtázta.
- Valóban, talán a világon a legfontosabb az egészség,
hiszen lehet valaki bármilyen gazdag, egészséget nem
tud venni. Társat sem lehet pénzért kapni, igaz, hű
társat biztosan nem.
- Kíváncsi vagyok, mi lesz a harmadik kívánságod?
Édesanya elmondta a Jó Tündérnek, hogy szeretné, ha
a gyerekeinek tartalmas, értelmes életük lenne. Mindig
legyen céljuk, akár apró, könnyen megvalósítható, akár
nagyobb, esetleg olyan, amihez évek türelmes munkája
szükséges.
- Szerintem az a legnagyobb tragédia, ha valaki
céltalanul él – magyarázta. A kitűzött célt pedig
szorgalommal lehet elérni. Az a kérésem, hogy mindig
legyen munkájuk, amit örömmel végeznek, és amiből meg
tudják valósítani az álmaikat.
- De hiszen semmit nem kívántál magadnak! – kiáltott
fel a Jó Tündér. - Édesanya, példát mutattál
önzetlenségből, ezért kivételt teszek veled. Lehet egy
negyedik, utolsó kívánságod, magadnak.
- Magamnak csak azt kívánom, hogy legyenek boldogok
a gyerekeim – mosolygott Édesanya.
Kinyitotta a szemét, körbenézett, egyedül volt a
szobában. Felkelt, kivette a szekrényből az ajándékot.
Mezítláb lépkedett végig a padlón. Lassan rátette a kezét
a kilincsre, résnyire nyitotta a nyikorgó ajtót.
Kikukucskált a konyhába. A kopott fa asztal körül már ott
ültek a gyerekek. Az asztalon héjában főtt krumpli
gőzölgött, olyan csendben készítették el, hogy édesanyjuk
ne ébredjen fel, pihenhessen. Reggelire lesz vajjal,
hiszen ünnep van. Édesanyák vasárnapja.
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Konfirmációi út
2016 őszén három fiatallal kezdtük meg azt az utat,
melynek végállomása 2017. május 28-án volt, a
konfirmációi hitvallás és fogadalomtétel ünnepélyes
alkalma. E három fiatal az elmúlt évben sok ismeretet
szerzett, ám ahová elértek, még csak az út, a hit útjának a
kezdete. Az év során nemcsak tanultunk, hanem sokat
beszélgettünk és egymást is jobban megismertük, sőt
találkozhattunk más gyülekezetek konfirmandusaival is.
2017. április 29-én került megrendezésre
Békésen az egyházmegyei konfirmandusok hagyományos
találkozója. Az énektanulás és Katona Gyula esperes úr
köszöntője után az egész napot koordináló Kovács Tibor
körösladányi lelkipásztor vette át a szót. Ebben az évben
ő tartotta a főelőadást: „Keresztyén vagyok Konfirmandus vagyok - Tanítvány vagyok” címmel. E
hármas cím az előadást három részre bontotta, melynek
az volt a célja, hogy az egyes részek között szünet
legyen, melyekben mindig volt valamilyen feladat,
amelyeket meg kellett oldani. Bár a fiatalok először nem
lelkesedtek az egymás jobb megismerésében, lassan
mégis feloldódtak, és még a legzárkózottabbak is találtak
olyat, akivel el tudtak beszélgetni. Sok elgondolkodtató
információval, képpel, videófelvételekkel léptünk
haladtunk előre. A rövid előadások után megebédeltünk,
és sokat beszélgethettünk a többiekkel.
A délutáni kiscsoportos beszélgetéseken egy
felnőtt vezető segítségével a fiatalok feldolgozták
mindazt, amit délelőtt hallottak. A csoportokból
visszatérve újra együtt voltunk, énekeltünk, majd Molnár
Máté békési besztott lelkész záró áhítatával, és egy
könnyeket fakasztó videó megtekintésével indulhattunk
haza. Mindnyájan úgy értékeltük, hogy jó volt ez a nap,
és megérte korábban kelni ezen a szombaton.
A tavaszi csendesnap azt is jelezte nekünk, hogy
közeledik a konfirmáció. A vizsga lázában égtünk, és
ekkor mindenki belehúzott a tanulásba. Végül szép
vizsgát tettek május 23-án fiataljaink egy szűkebb
közösség előtt, ahol főként a presbitérium tagjai, és a
családok, szülők, nagyszülők vettek részt. A ünnepi
istentiszteleten május 28-án fiataljaink szájából örömmel
hallgattuk hitvallásukat, és fogadalomtételüket, mely
megkoronázta, és beteljesítette mindazt, amit egy éve
kezdtünk el.
„Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez:
Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő
pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek
téged! Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én
bárányaimat! Másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna
fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt: Igen, Uram,
te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta
neki: Őrizd az én juhaimat! Harmadszor is szólt hozzá:
Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott,
hogy harmadszor is megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem?
Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod,
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hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az
én juhaimat! Bizony, bizony, mondom neked: amikor
fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél,
ahova akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a
kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem
akarod.” (János 21,15−18)
2017. május 20-án, a nagyváradi várban
találkozott több ezer kárpát-medencei református magyar,
hogy együtt ünnepelje a Református Egység napját.
Mindannyian átéltük és megéreztük, hogy együvé
tartozunk, és ez igen jó. „Őrizd a várat!” (Neh 2,1) – volt
a
nap
mottója,
mely
belénkívódott,
hiszen
mindannyiunknak meg kell őriznünk azt a drága kincset,
amelyet ránk bízott Isten. E nagy sereghez, az őrállókhoz,
Isten nagy népéhez, és a magyar reformátussághoz
csatlakozik ma három ifjú testvérünk. Ők Krisztust
választották, mint a jövőjük egyetlen alapját. Mit jelent
Jézus Krisztust követni? Mit jelent erre az alapra építeni
az életünket?
Péter olyan ember volt, mint a szalma: gyorsan
lángra lobbant, de hamar el is hamvadt benne az érzések
tüze. Hamar fellelkesedett, de épp ilyen hamar
bátortalanodott el, vagy kezdett máshogyan beszélni.
Nagy kijelentésekre vállalkozott, és odaállt az első sorba,
amikor cselekedni kellett. Jézus szólította, és ő azonnal
otthagyta a hálóit, és indult. Amikor a tengeren járó Jézus
hívta, elindult a csónakból a hullámzó tengeren.
Felismerte Jézusban az Isten fiát. A Gecsemáné kertben
Jézus elfogatásakor előrántotta kardját, és ölni is képes
lett volna, ha Jézus meg nem állítja. Olyan volt, mint a
magnézium, melyet ha meggyújtanak, hatalmas, fehér
fénnyel kezd égni, de hamar el is lobban.
Péter épp ilyen lelkű volt, hiszen amikor magára
maradt, Mestere nélkül, akkor durva emberek gúnyára, s
egy asszony vádló kérdéseire háromszor megtagadta Őt,
miközben Jézust arcul ütötték verték. Képzeljük el azt a
zokogást, mellyel Péter sírt, amikor rádébret arra, hogy
elárulta azt, akit annyira szeret. Mit érezhetett, amikor
előtte elment Jézus, és válla fölött visszatekintett rá...
Szemében nem volt vád, vagy bántás, csak végtelen,
elmondhatatlan szomorúság. Hát te is, Péter, még te is?
A Tibériás-tavánál ezért kérdezte meg Jézus
Pétertől: Szeretsz-e engem? Milyen hangon válaszolhatott
Péter erre a kérdésre? Bizonyára csendes, önmagát is
meggyőzni akaró, végtelen nagy erővel, bizonyossággal a
szívében: Te tudod Uram, hogy én szeretlek téged. Ezek
már nem kapkodó, hirtelen kimondott szavak, hanem
szent
meggyőződés,
szenvedésben,
próbában,
bűnbánatban, könnyekben érlelt kijelentés: Te mindent
tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged.
Ma feltesszük a kérdést: Mi a konfirmáció? Ha
most erre a kérdésre nekem kellene válaszolnom, akkor
azt mondanám, hogy a konfirmáció a jézusi Szeretsz-e
engem? kérdésre adott válasz. Krisztus megkérdezi
mindnyájunktól: Szeretsz-e engem? Ez a kérdés a
lelketek mélyén szólal meg. Valójában ez a legnagyobb
kérdés a világon. Az élet, melyet ezután éltek még
teljesen ismeretlen a számotokra, de Jézus ott lesz
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veletek, s kérdez titeketek, nektek pedig felenetek kell
neki. Lehet, hogy ezen a földön megy minden a maga
útján, egyik nap a másik után: öröm és bánat, szép percek
és örökre feledni kívánt pillanatok sora. Lesznek olyan
nehézségek, olyan akadályok, olyan fájdalmak és
kérdések, amelyekkel nagyon nehéz lesz megküzdeni. De
ha a mennyek országában megkérdezik majd tőletek,
miért éltél, és te így tudsz felelni: Azért éltem, hogy
szeressem Jézust, akkor Isten azt fogja erre mondani,
hogy ez így volt jó és egész, még akkor is, ha sokszor
nem érezted annak. Ma boldogan mondjátok, hogy mi
szeretjük Jézust. Kívánom, hogy tudjatok akkor is így
felelni, amikor körülvesznek a kísértések, a bajok, s
megannyi megpróbáltatások sora ezen a világon.
Péter alakja arra figyelmeztet, hogy nem ilyen
egyértelmű a jézusi kérdésre felelni. Péter ott válik a
legnagyobbá, amikor beteljesedik rajta az, amit Jézus
neki mondott: „Amikor fiatalabb voltál, felövezted
magadat, és oda mentél, ahová akartál; de amikor
megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és
oda visz, ahova nem akarod.” Jézus előre vetítte, hogyan
végzik ki Pétert, az egykori fiatal, hősies tanítványt, aki
kardot rántott, aki tengerre lépett, aki olykor hevesen
kiállt Mestere mellett, aztán megfutamodott, és lassan
csendes, alázatos szenvedővé vált. Megtagadta önmagát,
s viharos szeretetéből halálig tartó hűség lett. Kitárta a
karját, mert őt is keresztre szegezték, de a hagyomány
szerint fejjel lefelé, hogy még jobban szenvedjen. A
szeretetnek hűséggé kellett válnia.
Most ti is boldogan valljátok magatokat
reformátusnak, hogy ennek a gyülekezetnek nagykorú
tagjai lesztek. Ma megkérdezi az egyház által Jézus, hogy
szeretsz-e engem? S ti azt felelitek: Te tudod, hogy
szeretlek téged. Ám majd a világban, ahol lehet,
kigúnyolnak titeket hitetekért, ahol meg kell vallani
igazán az életetekkel, nemcsak szavakkal, de tettekkel is,
hogy valóban szeretitek őt, akkor is legyen erőtök
kimondani e szavakat! Ha képesek lesztek vállalni a nyílt
csúfolódást, vagy a leplezett lenézést, akkor válik mai
konfirmációtok igazzá és teljessé. Adja Isten, hogy így
legyen!
„A szeretet hangulat mindaddig, amíg nem lesz
hűség belőle. Hűség ugyan nincs szeretet nélkül, de a
hűség nélküli szeretet virágjában meghalt gyümölcs,
amely nem érett meg, s éppen ezért elhervadó
szépségénél nem ér többet. S a hűség nem más, mint
próbára tett szeretet. A hűség hosszú távra berendezett,
igazi szeretet. A szeretetben benne van a nyereség, a siker
reménye, a hűségben áldozat és szolgálat van mindig.”
(Ravasz László)
A hűség szeretet nélkül hideg, fogát csikorgató,
akaratból létrejött kötelességérzet: hűséges vagyok, mert
muszály, mert ezt várják el tőlem. Az ilyen hűség
éppolyan rossz, mintha nem lenne. Az ilyen hűség nem
őszinte, mert nem a szereteten, hanem valami
megmagyarázhatatlan ragaszkodáson, vagy a kilépéstől
való félelmen alapul. A ti hűségetekben, amelyre ma
fogadalmat tesztek legyen szeretet!!!
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Péter válasza azután hangzott el, hogy Urát
háromszor
megtagadta.
Bevallotta:
Uram,
én
megtagadtalak, én vétkeztem teellened, Te jól tudod ezt,
mégis szeretlek téged. Minden bűnöm, hibám és vétkem
ellenére szeretlek. Milyen felszabadító öröm lehetett ezt
elmondani Péternek: tudom, hogy nem érdemlem meg, és
nem is tudom, hogyan jutottam hozzá, csak azt tudom,
hogy téged szeretni a legnagyobb öröm, és az
egyetlenegy vigasztalás. Szeretlek, és tudom, te is
szeretsz engem. Ebbe a szeretetbe nem keveredik
csalódás. Oly sok mindenben csalódhat az ember: egy
iskolatársban, tanárában, a legjobb barátjában... Egyedül
Jézus szeretetében nem lehet csalódni, mert abban nincs
semmi érdek, semmi földi, mert az Ő szeretete tökéletes.
Az élet valódi értelme: szeretni Jézust. Ez a
legcsodálatosabb, a legboldogítóbb érzés. Ezt a
felismerést nem lehet csak úgy odadobni, mint egy
„hello”-t a haveroknak. Kell rá az életetek pecsétje, évek
tapasztalata, hogy ez a bizonyságtétel megnemesedjen
ajkatokon. Legyetek lelkesek a Jézus szeretetében, és
hűségesek a kitartásban. Legyetek hűek hozzá
mindhalálig, és ő nektek adja az élet koronáját.
„Kereslek Uram, engem te is keress,
Szeretlek tudod, ó hát te is szeress.
Tedd egy szívvé szívemet szíveddel,
Ejs rabul engem hívó szemeddel.
Vonj, hogy Atyádhoz általad mehessek,
Élj bennem, benned hogy én is élhessek!
Ó Uram, tőled hová mehetnék?
Elveszném, tiéd ha nem lehetnék.”
(RÉ 321,7 – Szőnyi Benjámin)
Ámen.
Koncz Zsolt lelkipásztor

Mi néked életedben és halálodban
egyetlenegy vigasztalásod?
Az, hogy testestől-lelkestől, mind életemben,
mind halálomban, nem a magamé, hanem
az én hűséges Megváltómnak,
Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok,
aki az Ő drága vérével minden bűnömért
tökéletesen eleget tett s engem az ördögnek
minden hatalmából megszabadított és úgy
megőriz, hogy mennyei Atyámnak akarata
nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről,
sőt inkább minden az én üdvösségemre kell
hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által is
engem az örök élet felől biztosít és szív
szerint késszé és hajlandóvá tesz arra,
hogy ezentúl Őnéki éljek.
(A Heidelbergi Káté 1. kérdés-felelete)
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Harc a kilókkal
A különböző korokban állandóan változtak a
szépségideálok. Az utóbbi ötven évben azonban magas és
karcsú a nőideál, izmos és kisportolt a férfiideál. A
szépségkultusz fenntartásában óriási szerepe van a
médiának: a televíziónak, a képes magazinoknak, a
filmeknek, a reklámoknak stb. Az ideálokkal való
azonosulási vágy általános emberi tulajdonság, amit ügyesen
kihasználnak a szépségiparban érdekelt szakemberek. Az
utóbbi évtizedekben soha nem látott mértékben adtak el
kozmetikai cikkeket, fogyókúrás csodaszereket, végeztek
plasztikai műtéteket, fogkozmetikai kezeléseket. A
szépségideálokkal való, de elérhetetlennek tűnő azonosulási
vágy sok emberben okoz önértékelési zavarokat, esetenként
komoly lelki problémákat.
A tápláltsági állapot meghatározásával eldönthető,
hogy valakinek a testsúlya megfelel-e a kívánatosnak, vagy
eltér-e attól, akár negatív, akár pozitív irányban. Széles
körben elterjedt módszer a testtömeg index (BMI) kiszámítása,
ami nem más, mint a testtömeg (kg) és a testmagasság (m)
négyzetének hányadosa. Mindkét nemben felnőttkorban kb.
20-25 kg/m2 a kívánatos tartomány. 27-30 kg/m2 között
túlsúlyról, 30 kg/m2 felett már elhízásról beszélünk. 20
kg/m2 alatti értéknél az egyén alultáplált.
Az alultápláltság egyrészt jelentheti az energiaegyensúly zavarát, vagyis azt, hogy a szervezet
energiafelvétele hosszú távon alacsonyabb, mint
energiafelhasználása, és ennek következtében a testtömeg
nem éri el az ideális értéket. Alultápláltság megfelelő
energiabevitel mellett is kialakulhat, ha a felvett táplálék
minősége, összetétele nem felel meg a kívánatosnak.
A hazai táplálkozási szokások mellett a gyerekek
túlságosan sok zsírt és szénhidrátot – cukrot, édességet –,
ugyanakkor kevés fehérjét fogyasztanak. Hazánkban nagyon
alacsony a növényi eredetű olajok, olajos magvak
fogyasztása. A kívánatoshoz képest nagyon kevés gyümölcs,
zöldség és teljes kiőrlésű lisztből készült pékárú fogy.
Az elhízás nem más, mint az energia-egyensúly
zavara. Akkor beszélünk elhízásról, ha a test tömegének
férfiakban több mint 20%-a, nőkben pedig több mint 25%a zsír.
A zsírmentes testtömeg az élet harmadik
évtizedében a legnagyobb. Ezt követően mindkét nemben
az életkorral fokozatosan csökken, vagyis a zsírmentes
szövetek mennyisége a szervezetben egyre kevesebb lesz.
Ez egyben azt is jelenti, hogy változatlan testsúly mellett az
életkorral nő a zsírszövet aránya, tehát alacsonyabb
testtömeggel is lehet valaki elhízott. Ezek szerint, ha a
táplálékfelvételt a kor előrehaladtával nem mérsékeljük,
elhízás következhet be. Nőkben különösen kritikus időszak
a változás kora (50-55 év), mert zsírmentes tömegük ekkor
gyorsuló ütemben csökken.
Az elhízás általában három okra vezethető vissza: a
mozgásszegény
életmódra,
a
túlzott
mértékű
táplálékfelvételre és az örökletes tényezőkre. Sok családban
nemzedékeken keresztül megfigyelhető a magas testtömeg,
ami nem magyarázható pusztán a táplálkozással és az
életmóddal.
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Az elhízás lehet „körte típusú”, amikor a
zsírszövet jelentős része a combra és a csípőkre rakódik le,
illetve „alma típusú”, amikor a zsírfelhalmozódás a
hastájékot érinti. A két típus elkülönítése azért fontos, mert
más-más betegségek kockázatát növelik. Az „alma típusú”
elhízás esetén gyakoribb az érelmeszesedés, a magas
vérnyomás, a szívinfarktus és az agyvérzés. A „körte
típusú” elhízás a mozgásszervi és a visszérbetegségek
kialakulásának esélyét növeli.
Az enyhe elhízás (25-30 közötti testtömeg index)
viszonylag könnyen kezelhető egy kis odafigyeléssel, az
elkényelmesedett életmód tudatos és hosszú távú
megváltoztatásával. Ügyelni kell a rendszeres testmozgásra,
időt és energiát kell szánni az aktív pihenésre, a sportolásra.
Az étrend összeállításánál elsősorban nem a mennyiség
csökkentésére, hanem az összetétel megváltoztatására kell
helyezni a hangsúlyt. Kevesebb zsírt és szénhidrátot, és
több fehérjét kell fogyasztani. Egyenletesen kell elosztani az
étkezéseket, és nem szabad nassolni.
A fogyókúra a felesleges kilóktól való tudatos
megszabadulás. A hatékony fogyókúra nemcsak a
táplálékbevitel
csökkentését
jelenti,
hanem
az
energiafelhasználás fokozását, az étrend és az életmód
egyidejű áthangolását is. A fogyókúra közben
mindenképpen ügyelni kell az ásványi sók és a vitaminok
megfelelő mennyiségének biztosítására. Célravezető a
csökkentett energiatartalmú étkezés, a nagy energiatartalmú,
fontos tápanyagokat nem tartalmazó élelmiszerek (pl.
csokoládé, édességek) teljes elhagyása. Kerülni kell a nagy
zsír- és cukortartalmú táplálékok fogyasztását, valamint
csökkenteni (de nem elhagyni) kell az aránylag magas
energiatartalmú, de egyben fontos tápanyagokat is
tartalmazó élelmiszerek bevitelét (pl. sertés- és marhahús,
húskészítményeik, tejtermékek, hüvelyesek, gabonafélék).
Növelni kell a kis energiatartalmú, fontos tápanyagokat
tartalmazó élelmiszerek arányát, ilyen a zsírszegény tej, a
hal, a csirke és a pulyka, a zöldség- és főzelékfélék, valamint
a gyümölcsök.
A lassú testsúlycsökkenés tartósabb eredményt hoz
a gyorsabb ütemű fogyásnál. A kezdeti gyors
testsúlycsökkenés ugyanis elsősorban a folyadékveszteség és
a magasabb alapanyagcsere következménye. A gyors
fogyókúrákat követően az elvesztett kilók nagyon hamar
„visszajönnek”.
A sportolásra és a testmozgásra azért kell külön
figyelmet fordítani, mert a civilizált társadalom embere
általában már kevés fizikai munkát végez, napi
tevékenységéből az aktív mozgás rendszerint kimarad. A
rendszeres testmozgás javítja a keringési rendszer és a
légzőszervek teljesítményét, segít megőrizni a vázrendszer
rugalmasságát, terhelhetőségét, oldja a stresszt, jó
hangulatot, kellemes közérzetet okoz.
A teljes vagy részleges sikerre vitt fogyókúrák után
kulcskérdés az elért eredmény hosszú távú megtartása.
Lényeges a mozgás fenntartása mellett a pszichés
megerősítés, a környezet elismerése és biztatása, mely
hozzájárul az elért ideális testsúly megőrzéséhez. (Forrás:
www.tudasbazis.sulinet.hu/termeszettudomanyok/az-egeszsegeseletmod)
KVK
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Gy ü l e k e z e t i K r ó n i k a
A keresztség sákramentumában részesültek:
Polgár Márton és Bíró Nóra leányai: Nikolett Nóra és
Renáta
Dékány Norbert László és Leelőssy Anikó leánya: Diána
Anikó
Konfirmációi fogadalmat tettek:
Gulyás Péter
Zanócz István
Zsibrita Júlia
Dr. Elekes Zsolt
Sárközi Ágnes
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,
enyém vagy! Ne félj, mert megváltottalak, neveden
szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled
vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben
jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged.
Mert én, az Úr vagyok a te Istened.” (Ézsaiás 43,1−3)
Gyülekezetünkben elhunyt és eltemetett:
Vadas Imréné, született Boldog Ilona 84 évet élt
asszonytestvérünk – Sarkad, Dobó u. 15. sz. alatti lakos.
Vigasztaló ige: Zsoltárok 71,19−20: „Istenem, igazságod a
magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád
hasonló, Istenem? Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra
megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem.”

A Mindenható Isten enyhítse
a gyászolók fájdalmát!

Gyülekezeti alkalmaink
Reggeli áhítat: kedd és szerda reggel 7:30 − Gyülekezeti
Terem
Munkatársi Bibliaóra: csütörtök reggel 7:30 −
Gyülekezeti Terem
Imaközösség: kedd délután 5 óra − Klub Terem
Nöszövetség: hónap első kedd du. 5 óra − Klub Terem
Presbiteri Bibliaóra: hónap második kedd délután 5
óra − Klub Terem
Bibliaóra: szerda délután 5 óra − Gyülekezeti Terem
Ifjúsági Bibliaóra: szombat du. 5 óra – Klub terem
Istentisztelet: vasárnap délelőtt 10 óra − Belvárosi
Református Templom
Istentisztelet és Beszélgetös Bibliaóra felváltva
vasárnap délután 4 óra – Gyülekezeti Terem
Gyermek-istentisztelet: vasárnap de. 11 óra −
Gyülekezeti Terem
Istentisztelet Újszalontán: Református Templom
- Július 9. vasárnap délután 14:30
- Augusztus 20. vasárnap délután 14:30 – Újkenyéri
úrvacsorás ünnepi istentisztelet

KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS
KÖZÖS ZSINAT
DEBRECEN-NAGYTEMPLOM
2017. JÚNIUS 24−25.
***

Debrecen, 2017. július 25−29.

Konfirmandus és Ifjúsági Tábor
Óhután
2017. június 19‒22.

Tiszántúli Református Egyházkerület
Nőszövetségi Konferenciája
Debrecen-Kistemplom
2017. június 24.

Újkenyéri Úrvacsorás
Istentisztelet
2017. augusztus 20.
***
Bűnbánati alkalmak:
2017. aug. 16-19. este 6 óra
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„Közeledjetek az Istenhez és Ö közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8)
Nyári Napközis
Angol Nyelvi Tábor
2017. július 10−14.
A Szentírás Szövetség és a SarkadBelvárosi Református Egyházközség
közös rendezésében
A PROGRAM
 5 nap: hétfőtől péntekig minden nap reggel 8
órától délután 4 óráig
 Tízórai – ebéd – uzsonna
DÉLELŐTT
 Bibliai történet: játékos, könnyen érthető
formában, aranymondás
 Angol nyelvóra (csoportokban, tudásszint
szerint)
 Énektanulás (magyar-angol)
 Beszélgetés a bibliai történet üzenetéről
DÉLUTÁN
 Kézműves foglalkozás
 Játék
 Énektanulás
 „A Nap Kihívása” - pontgyűjtő verseny
 „Napzáró” - játékos, rejtvényes ismétlés
 Péntek délután: „szülői-est”, jutalmak és
ajándékok kiosztása

Belvárosi Esték
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt
és kedves családját,

Kocsis István:

Árva Bethlen Kata
című drámájának bemutatójára

2017. június 23-án pénteken
18 órakor
a Sarkad-Belvárosi Református
Templomba

Szereplők:

RÉSZVÉTELI DÍJ
6500 Ft/fő

Kökényessy Ági
és Szarvas Attila

Jelentkezés: Koncz Zsolt
20 / 429 – 1285

Rendező:

Belvárosi Harangszó
A Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség
időszakosan megjelenő lapja
Szerkesztő: Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor
Felelős kiadó: Koncz Zsolt lelkipásztor
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Pozsgai Zsolt
A templomi környezet sajátos többletet ad
az előadásnak. Az Új Színház tagjainak játéka
felejthetetlen élményt nyújt.

A belépés díjtalan!
A Reformáció 500 programsorozat keretében,
az Emlékbizottság támogatásával.

