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Nyár. Tikkasztó hőség, szinte elviselhetetlen forróság.
Ez jellemezte az idei nyarunkat. Hosszú. Forró. Nyár.
Az évszak mégis tele van élettel. Nem olyan zsenge,
újjászületett élettel, mint tavasszal, hanem érett, szinte
beteljesült léttel. A szél már nem a virágok, hanem a
gyümölcsök illatát hordja, ami azt jelenti, hogy a
nyárban mindaz, mely a tavaszban még csak
készülőben volt, beteljesedett. Az élet valósággá vált, a
homályos derengésből kristálytiszta fényesség lett, és
ami eddig csak csírájában volt jelen, az megérett,
gyümölcsöt termett.
Gyülekezetünk
is
ezt
reprezentálta ezen a nyáron: az
életet, a jövőt, hiszen programjaink
ezeket mutatták fel, valósították
meg. Kerestük és hívtuk a fiatalokat
ifjúsági táborba Óhutára, ahol az
életről beszéltünk, mely egy kicsiny
magból indul, de óriási fává is
válhat. Az Élet Igéjéről volt szó,
amely élő valósággá lett Isten
Fiában, a testté lett Igében, Jézus Krisztusban.
Az Angol-Magyar Biblia-táborban is az Életről,
annak többletéről: az örökkévalóságról, a mennyei
országról hallhattak a résztvevő gyermekek. Ezek a
fiatalok maguk is életet hoztak közénk, hiszen idősebb
testvéreinknek is megmutatták nap nap után, hogyan
lehet természetesen megélni a pillanat varázsát, a
felszabadult, olykor önfeledt ifjonti boldogságot.
Ifjúsági csoportunkkal elmentünk a Csillagpont
Ifjúsági Találkozóra is Debrecenbe, ahol az Élet
Reménységéről, a hazatérésről és a megtaláltatásról
hallhattunk. Isten kegyelméből élünk, ezáltal tartatunk
meg, van reménységünk, és tehetünk mindent másként,
más nézőpontból, mint mások. Ezt az életet hozták
magukkal a parókia udvarára is, amikor itt sátoroztak.
Együtt beszélgettünk, játszottunk, imádkoztunk és
kémleltük a csillaghullás éjszakát...
A nyári élet megannyi pillanata színes
képekként jelennek meg előttünk, s visszatekintve, jó
érzések hullámai öntik el szívünket. Élünk, élhetünk, s
bár jóllehet ez nem mindenkinek ilyen egyszerű, és
magától értetődő, nem mindenki látja azt szépnek,
könnyűnek, mert nem is lehet az annak, aki valamilyen
reménytelennek tűnő helyzetben van, aki fél, vagy
csüggedt, mégis az élet nagyszerű lehetőség. Nem
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pusztán azért, mert csodálatos élményekkel és
tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak ezen a nyáron,
hanem azért, mert ezek mind többről szólnak. Arról a
teljes életről, melyet az ember egyedül az Isten mellett
élhet meg. S ekkor már mást is meglátunk, mint a
tikkasztó hőséget, könnyeket, kudarcokat, félelmet,
bánatot, örömöt, felhőtlen boldogságot, hiszen
meglátjuk végre, Aki mindezek mögött van, Aki
mindenek teremtője és megváltója, Aki az élet
reménysége és öröme, királya és ura.
Ezt az életet hozta közel hozzánk és
gyülekezetünkhöz ez a nyár. A gyermekek hangja, a
fiatalok öröme és jelenléte az, mely mindnyájunk
számára reménységet és biztatást ad. Az Isten ügyéért
végzett
szolgálat
sohasem
hiábavaló, mert maga az élet Istene,
az élő Isten ad erőt, hogy
folytassuk, hogy tovább küzdjünk,
és ne álljunk meg. Nem vagyunk
egyedül.
A
nyári
önkéntes
szolgálattevők lelkesedése és tenni
akarása erre a biztosíték. Jó irányba
mozdultak a kezek és a lábak.
Közösségben voltunk egymással, és
bár nem mindig és mindenben értettünk egyet, de
megtaláltuk a közös, az előrevivő hangot. Mi is
beláttuk, sőt megértettük Wass Albert szavait: „...a föld
egymáshoz fűzi az embereket, s közös kötélen
vonszoljuk valamennyien a sorsot.”
Az élethez társak kellenek, hogy az teljes, és
igazán kerek legyen. S ehhez bizony nemcsak földi
kapcsolatok szükségesek, hanem kell a mennyei Társ is,
aki vezet és őriz mindannyiunkat.
„Úttalan utakon...
De túl lélek-határon,
túl gondolaton, túl minden álmon
valami messze vár reánk,
egy fénysugár e rút világon:
talán egy „mindent felejtés.”
Talán egy „mindent újrakezdés”
a végső sziklaszálon.
Úttalan utakon,
végső szívdobbanásig,
utolsó sóhajtásig,
s ha nem ma, holnap, vagy sok-sok év után:
de egyszer eljutunk a sziklaszálig!”
(Wass Albert)
Koncz Zsolt lelkipásztor
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Templomba hív a harang!
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint
az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.”
(János 1,1.14)
Kedves Testvéreim!
Összefoglalás, összegzés. Az élet minden
területén használjuk, ha valamit rendezni akarunk
magunkban vagy körülöttünk. Hogyan foglalnánk össze
azt a hetet, mely mögöttünk áll, melyben megéltünk
mélységeket és magasságokat; örömöt és bánatot,
fájdalmat és gyógyírt?
Ifjúságunkkal a zempléni hegyek között
táboroztunk, ahol megpróbáltuk legyőzni félelmeinket,
vagy
legalábbis
tágítani
korlátainkat.
Jobban
megismerhettük a most konfirmáltakat, várjuk közénk
őket, hogy részévé váljanak közösségünknek.
Ám voltak olyan testvéreink is, akik a fájdalom és
a próba óráit élték át, s most ezeket a gondolatokat és
szorongató érzéseket összegzik magukban.
Megismerhettünk
egy
olyan
református
nagyasszonyt, akit nem kímélt az élet, s annyi szenvedést
élt át, hogy élete vetekszik Jób történetével. Hozzá
hasonlóan azonban az egy igaz Istenbe vetett hitét soha
nem veszítette el, és Árva Bethlen Kata utolsó
lélegzetvételéig Őhozzá könyörgött, és benne nyugodott
meg.
A történelem részesei lehettünk akkor is, amikor
a Generális Konvent elfogadta a II. Helvét Hitvallás új
fordítását, hogy az olyan erőt, vigasztalást és útmutatást
jelentsen a jövő nemzedékei számára, mint az eredeti
adott évszázadokon át. Ennek a megfogalmazásnak
köszönhetjük
magyar
református
szókincsünket,
kifejezésmódunkat és önazonosságunkat.
Összegezni akkor a legkönnyebb, ha van közös
pont, mely összeköti az eseményeket és az embereket. A
mögöttünk lévő hét eseményeit az Isten szava köti össze.
Ez fűzi egybe az évszázados eseményeket a jelen
történéseivel, s abban a magunk életével is.
„Gyermek, olvasd a Bibliát,
Zárd szívedbe Isten szavát.
Nem bánod meg, ha ezt teszed,
Az életben hasznát veszed.
Ifjú, olvasd a Bibliát!
Kerüld a bűn mérges nyilát…
Ha kísértő nyugtalanít,
Isten szava győzni tanít.
Felnőtt, olvasd a Bibliát,
Ki hordod az élet-igát.
A lét nehéz küzdelmében
Enyhülést lelsz az Igében.
Vének ti is olvassátok
Szorgalmasan Bibliátok.
Ez vezet az égi honba,
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Az örökös nyugalomba.
Ha bú és baj csüggeszt, fáraszt,
E könyv reánk enyhet áraszt.
Boldoggá tesz az ismeret:
Isten engem nagyon szeret!”
(Novák László: A Biblia: Isten szava)

1. Isten igéje hasonló a maghoz. „A mag az Isten
igéje. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel
hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak
állhatatossággal.” Az ige tehát hangzik, megszólal, és mint a
mag hull a szívekbe. Jézus azt is mondta a tanítványainak,
hogy Ő maga ez a mag, aki által Isten szól az
emberiséghez. Ő az a mag, amely meg is halt, hogy új élet
támadjon belőle. Az új élet pedig mi vagyunk. Új életünk
Jézus halála és feltámadása által van, aki önmagát is
odaadta azért, hogy mi meghalljuk az Isten szavát.
2. Az Ige megítél. „Egyedül ellened vétkeztem, azt
tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos
az ítéleted.” Isten igéje tehát megítéli az embert, de ez az
ítélet nem hatna ránk, ha nem tudnánk, hogy Jézus
Krisztus az, aki ítélni fog élőket és holtakat. Vagyis Jézus
maga az ítélete az életünknek, hiszen látjuk, hogy nem
tudunk úgy élni, mint Ő, nem tudunk úgy
engedelmeskedni Istennek, mint Ő, mert valahol mindig
hibázunk és megbotlunk. Ám Jézus nem úgy ítél, ahogyan
mi. Ő megbocsát nekünk, amint Isten is számtalanszor
megbocsátott az övéinek, választottainak. Nekünk el kell
ismernünk, hogy szükségünk van az Ő segítségére,
megbocsátó jelenlétére az életünkben.
3. Az Isten igéje megtisztít. „Hogyan tarthatja
tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.” - tanácsolja
a 119 zsoltár. Igazán tisztán tartani az életünket csak Jézus
Krisztussal lehet, mert valahol mindig beszennyeződik az.
Jézus megmossa tanítványai lábát, hogy ezzel is
szemléltesse: Ő az, aki által mindig tiszták maradhatnak,
mert halála megtisztít és szabaddá tesz.
4. Az Ige örömöt ad. Isten szava valódi és tiszta
örömmel, boldogsággal tölti el az ember szívét.
Felszabadult öröm, melyben nincs árnyék, vagy kétség.
„Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt.” - mondja
Jeremiás próféta az Istennek. S nekünk is ezt az örömöt
adja Isten igéje, melyet senki és semmi nem vehet el
tőlünk. Sem az élet oly sok bánata, arcul csapása, sem más
ember gúnyolódása, kacaja. Pál apostol a börtönből írt egy
levelet a Filippi gyülekeztetnek, és ezt írta nekik
bátorításul: „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom,
örüljetek.” Igazán tehát az Úrban, vagyis Jézus Krisztusban
lehet örülni. Ha Őt befogadtad az életedbe, akkor teljes
öröm lesz benned, amely elég az egész életre.
5. Az ige hasonló a perzselő tűzhöz. „Mert nem
tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” mondja Péter és János, akiket börtönnel és halállal
fenyegettek, ha tovább beszélnek Jézus kereszthaláláról és
feltámadásáról. Ők azonban nem hallgathattak el, mert
akkor elégette volna szívüket az ige, amely ott volt és arra
várt, hogy más is meghallja az örömhírt. Az az öröm
tehát, ami bennünk van Isten igéje által, akkor lesz teljes,
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ha mi is szóljuk azt másoknak, és akkor lesz értelme
örülni is. Nem jó egyedül örülni. Az a jó, ha örömömet,
mint ahogy bánatomat is, megoszthatom másokkal. Ti is
elmondhatjátok, bizonyságot tehettek arról, hogy mit
jelent a számotokra Jézus értetek, és mindenkiért hozott
áldozata. Ne fojtsátok el ezt a tüzet magatokban, hanem
adjátok tovább, ahogyan az egyik fa tovább adta lángját a
másiknak az esti tábortűznél, míg végül egyetlen nagy
tűzzé változott az egész farakás, melyet erre szántunk.
6. Hogyan tovább? Isten igéje nemcsak egy tábor
idejére vagy néhány napra ad lehetőséget, hogy életünket
megoldja, hanem az egész létünkre kínál megoldást. Isten
igéje ugyanis utat mutat: „Lábam előtt mécses a te igéd,
ösvényem világossága.” - mondja már a 119. zsoltár szerzője.
Ez a világosság Jézus Krisztusban lobbant fel láthatóan, s
általa mutat ma is utat nekünk a mi Istenünk, hiszen Jézus
önmagáról mondja: „Én vagyok a világ világossága.” „Én
vagyok az út, az igazság és az élet.”
Testvéreim! Jézus az, aki utat mutat nekünk, de
lesz olyan, hogy az életünk kilátástalanná válik, amikor úgy
érezzük, elvesztünk, és nem találjuk a kivezető utat,
magunkra maradtunk. Isten akkor is ott lesz veled, csak
emeld fel a tekinteted, s meglátod mécsesének fényét,
mely kivezet téged a sötétségből. Isten az, aki bátorít, aki
sohasem hagy magunkra, aki lecsendesíti a viharokat, aki
elénk jön a próbatételek idején és hordoz bennünket. Így
mutat utat nekünk is, legyünk bár dühösek, mérgesek,
szomorúak, vagy épp nagyon boldogok.
Az Isten igéje maga az Isten hangja, amely a
mennyből hallatszik felénk. Ez a hang olykor kemény,
ítélő szó, de tele van Isten szeretetével és kegyelmével. Ez
a hang megtisztít, és örömöt ad és utat is mutat nekünk. S
ezt a hangot, az Isten szavát nekünk tovább kell adnunk,
mert ez a hang nem csupán egy a sok közül, hanem az
Isten hangja, amely életté vált az Ő egyszülött Fiában,
hogy nekünk is életet, örök életet adjon. Isten igéje
ugyanis nem érne semmit, ha csak be lenne zárva egy
könyvbe, mert az Isten igéje nem egy kódex, nem egy
törvénygyűjtemény, nem parancsok, elvárások tárháza,
nem illemtankönyv, hanem élő és megszólító valóság. Az
Isten igéje Jézus Krisztusban öltött testet, láthatóvá vált.
Olyan ez, mint amikor valaki elmond nekünk valamit, és
mi azt meg is tesszük. Az elmondott szó valósággá válik,
látható lesz. A mi életünkben is váljon valósággá,
láthatóvá, hogy elköteleztük magunkat az Isten Igéjének,
mely élő és ható, mind e földön, mind az
örökkévalóságban. Ámen
Imádság: Uram, Istenem, én reményem, hallgass meg engem! Ne
engedd, hogy belefáradjak keresésedbe. Adj erőt, hogy mindig és
mindenütt Arcod látására törekedjem. Önts belém reményt, hogy
minden lépéssel közelebb kerüljek Hozzád. Te ismered erőmet, és
gyengeségeimet, őrizd az egyiket, és gyógyítsd a másikat! Te juss
eszembe mindenütt: szeretnélek megismerni és megszeretni! Ámen
(Szent Ágoston imája)
Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor
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Közös Zsinat
A II. Helvét Hitvallás elfogadásának 450. évfordulóján
ünnepi zsinatot tartott a Magyar Református Egyház
2017. június 24-én Debrecenben. Az ünnepi zsinatot
Fekete Károly püspök úr köszöntője nyitotta meg: A
reformáció a hit személyességével fordulatot hozott Isten
és ember kapcsolatában. A 450 éves református egyház
ünnepli a megszólítható, Krisztusban megjelent Istent –
aki ma is az egyház középpontjában áll.
Áder János köztársasági elnök köszöntőjében a
Vizsolyi Biblia fordításának jelentőségét hangsúlyozta,
mely komoly fordulópont volt a magyar nyelv
használatában és a nemzettudat erősítésében. Ötszáz éve
a reformáció azt üzente a világnak, hogy az embert nem
csak a fejlődés és a javak birtoklása teszi boldoggá.
Példaként említette Ady Endrét, Kölcsey Ferencet,
Ravasz Lászlót, Szenci Molnár Albertet, Karácsony
Sándort, Bibó Istvánt, Bethlen Gábort és Makkai Sándort,
mint a reformáció szellemiségének nagy alakjait. Ha
feltesszük a kérdést, mi a legnagyobb kincs, amit a
reformáció adott a magyar nemzetnek, a választ is
könnyen
megtalálhatjuk:
anyanyelv,
zsoltárok,
magyarságtudat – mindez a kultúránkba ivódott, a közös
életünkbe épült, hozzánk tartozó érték értékei, de a
legnagyobb jó nem más, mint a református magyar ember.
A zsinaton köszöntő beszédet mondott Martin
Engels, a Németországi Református Szövetség
moderátora. Pál apostol óta tudjuk, hogy a köszöntő
szavak nem csak udvariaskodás, hanem kifejezi, hogy
egységben és közösségben vagyunk egymással. Kiemelete,
hogy a zsinat is kifejezi azt a teológiai, hitbeli valóságot,
hogy Jézus Krisztus egyháza az egyéni sajátosságokon túl
kölcsönös kapcsolatban áll egymással. Az egyház sosem
volt mindenhol azonos, de fejében, alapjában egy volt.
Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város
polgármestere beszédében rámutatott, hogy a II. Helvét
Hitvallás tartalmat adott a keresztyén ember hitének,
útjára
indítva
az
egykori
András-templom
oldalkápolnájából egy Istent és embert egymáshoz közel
hozó egyházat. Büszkén vallja, hogy Debrecen a
reformáció kezdetétől máig meghatározó lelki és szellemi
központja a magyar protestantizmusnak.
A Magyar Református Egyház 2009. május 22-én
elfogadott alkotmánya lehetővé teszi, hogy a Magyar
Református Egyházhoz csatlakozhassanak a Kárpátmedencén kívüli református közösségek is valamely
Kárpát-medencei egyház vagy egyházkerület útján. Ezzel a
lehetőséggel élve kérte csatlakozását a Kanadai Magyar
Református Egyházak Szövetsége és a Luxemburgi Magyar
Protestáns Egyesület. A csatlakozásokról szóló határozatokat
egyhangúlag elfogadták a Zsinat tagjai, és ennek fényében
az alkotmány függelékét is módosították.
A Kálvin János Kiadó kezdeményezése nyomán
2013-ban vette napirendjére a hitvallás új fordításának
kérdését a Magyarországi Református Egyház Zsinatának
elnökségi tanácsa, majd a Generális Konvent Elnöksége.
A Heidelbergi Káté új fordításának elfogadásával együtt
„A Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai”
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című kiadványából is új, átdolgozott kiadást tervezett
készíteni a Kálvin Kiadó.
A Generális Konvent Elnöksége a szöveg
átdolgozása helyett végül új fordítás elkészítése mellett
foglalt állást, melyet Buzogány Dezső professzor készített el
és Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök lektorált. Ezt
követően
egy
Kárpát-medencei
egyházkerületi
delegáltakból álló bizottság dolgozott a szöveg
véglegesítésén, hogy a református hitvalló közösség
megalakulásának 450. évfordulójára elkészülhessen a mai
magyar nyelvű II. Helvét Hitvallás.
A Magyar Református Egyház zsinata, a
részegyházak ajánlására, egyhangúlag elfogadta, hogy a II.
Helvét Hitvallás átdolgozott szövege a Magyar
Református Egyház egységesen használt szövegű
hitvallása legyen. A részegyházak képviselői aláírták a II.
Helvét Hitvallás megerősítéséről és az új magyar fordítás
elfogadásáról szóló nyilatkozatot.
A zsinati ülést követő úrvacsorás istentiszteleten
– kibővülve a tiszántúli nőszövetségi konferencia
résztvevőivel – Főtiszteletű Fekete Károly hirdette Isten
igéjét, míg a részegyházak püspökei és főgondnokai a
liturgiai szolgálatot végezték.
Püspök úr az üdvbizonyosság himnuszának,
diadalmas hitvallásnak, a páli élettapasztalatok
summájának, az apostol felismerései esszenciájának
nevezte a Róm 8,31–39 verseit. E három szóban, hogy
Isten velünk van, benne van az egész evangélium, hiszen
Isten egyszülött fiát értünk feláldozva Krisztusban
mindent nekünk ajándékozott, és hogy e tény tehet
minket bizonyossá az üdvösségünk felől. A „mindenem a
tiéd” pazar gazdagsága ez. A protestáns puritánok sajátos
életszemlélete táplálkozott ebből a hitből: Krisztussal
együtt mindenhez közünk van, Isten Krisztussal semmit
sem sajnál tőlünk. Hitték és vallották, hogy Krisztussal
nemcsak a lelki áldásokat kapja meg a keresztyén ember,
hanem mindent: új hazát, szabadságot, kenyeret,
életlehetőséget, gyermeket, jövőt, tehetséget és anyagi
javakat, hivatást és művészetet. De tudták azt is, mindez
Krisztushoz kötött. Hitük Krisztus-bősége kihat
mindenre, de hitük Krisztus-fogyatkozása és Krisztusnélkülisége is rávetül mindenre. Valahányszor
hangot
adunk elégedetlenségünknek, kiderül, hogy ez a Krisztusfogyatkozás és Krisztus-nélküliség van duzzogásaink és
vádjaink hátterében. Nem a hit működik bennünk
ilyenkor, csak gyávák vagyunk, és a mindent kínáló Isten
iránti bizalom helyett a félelem és a kétség mozgat minket.
Ha belátjuk azonban, hogy Isten valóban mindent nekünk
adott, rájövünk, hogy a teljes üdvösségért teljes hálával
tartozunk és lelkünk örömét kell megszólaltatnunk az élet
apróságaiért is.
Ha hozzá ragaszkodom, ha benne bízom, nincs
olyan hatalom, amely kiragadhatna engem az ő kezéből,
elválaszthatna szeretetétől. Nincs az a szellemi vagy fizikai
istenellenes erő, amely érvényesülni tudna, amely
elszakíthatna tőle vagy tönkretehetne minket. Mivel
mindezek csupán teremtmények, amelyek sohasem
szárnyalhatják túl az őket teremtő Szentháromság Istent.
Vádlók, kárhoztatók és elszakítók minden korban
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támadhatnak, ahogy megannyiszor támadtak az elmúlt
négyszázötven évben is, de Istennek minden korra adott
diadalmas válasza lett az, amit Krisztusban adott, épp
ezért ma is érdemes itt lennünk és emlékeznünk, és
érdemes továbbra is megtartanunk egyházunk vezérigéjét:
„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”
Koncz Zsolt lp.

Hitvallási Egység
Prófétákat és Apostolokat termő idő volt a 16. század. Az
idő tájt Isten épp gazdagon kiárasztotta kegyelmét egész
Európára. Malaszttal teljes idők voltak ezek. Mintha csak
az Újszövetség kora tért volna vissza néhány évtizedre:
bőven termett a hit és a szellem kapcsolatának gyümölcse.
S Magyarország - benne a mai elcsatolt területekkel - mint
Európa szerves része, bőven kapott ebből a lelki-szellemi
gyümölcsből. Így volt ez rendjén, így volt ez természetes.
A reformáció 500, a református egyház 450 éve bőségesen
elég arra, hogy meggyőzzön bárkit: a reformációnak is, a
református egyháznak is minden joga megvan arra, hogy
továbbra is fennmaradjon.
A két helvét hitvallás a legalkalmasabb időben
jelent meg Európában is, Magyarországon is. Az Első
Helvét Hitvallás akkor született meg, amikor 1536-ban
meg kellett teremteni néhány svájci kanton egységét más
kantonokkal szemben, amelyek megmaradtak a középkori
egyház tanítása mellett. Az Első Helvét Hitvallás
jelentősége tehát inkább helyi volt és többnyire csak
Svájcra korlátozódott.
A Második Helvét Hitvallás később jött létre,
1562-ben, Bullinger Henrik magánhitvallásaként,
pontosabban az akkori halálos járvány tombolása hívta
életre testamentumként, és akkor kapott nagyobb
nyilvánosságot,
amikor
1566-ban
református
összefogással kellett segíteni III. Frigyes pfalzi
választófejedelemnek, hogy megvédje hitét a birodalmi
gyűlésen. A Második Hitvallás elérte célját, a fejedelem
sikerrel védte meg a hitét, de nem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket, vagyis nem lett alapokmánya az
európai protestantizmus politikai egységének. Nem kell
ezen sajnálkoznunk. Ennél sokkal fontosabb és tartósabb
eredményt ért el: létrehozta az európai református
egyházak hitvallási egységét. Miután tehát a Második
Helvét Hitvallás köré gyűltek Európa nagyobb református
egyháztestei, ez már kilépett a szűkebb, helyi keretek
közül és jelentősége európaivá nőtt. Így jutott el hozzánk
is, méghozzá elég gyorsan. És hogy mennyire közel volt
Európa akkor is - vagy tán akkor még inkább, mint ma -,
illetve milyen gyorsan, szinte kétségbeesett igyekezettel
gerjesztettük a visszhangját minden valamire való
gondolatnak, azt gyönyörűen bizonyítja, hogy a Hitvallás
egy évre rá, 1567-ben már a debreceni zsinat asztalán volt.
A hitvallás szerzője, Bullinger Henrik (1504-1575)
a svájci reformáció meghatározó alakja, a legendás 67 tétel
megalkotója, Erasmus, Luther és Melanchthon tanítványa,
Zwingli munkatársa és utóda Zürichben. Ez mindent
elmond képzettségéről, teológusi hátteréről és teológiája
színezetéről: a 16. század eme négy legbefolyásosabb
egyénisége határolja be szellemi mezejét és teológiáját
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egyaránt. Erasmus óvatos egyházkritikája, de erőteljes
humanista szellemisége, Luther markáns egyénisége és
kíméletlen egyházkritikája, Melanchthon igei tudománya
alakítja ki benne azt az újszerű látást, amely a reformátori
teológiában már túllépi a Zwingli által meghúzott
határvonalakat. Bár Zwingli utódja, nem vállalja Zwingli
teológiai meggyőződésének egyes részleteit. Reformátori
munkássága Zürichhez köti, életének nagy részét itt éli le,
és annyira összenő a várossal, mint Kálvin Genffel. Ha
Plutarkhosz ma élne, a párhuzamos életrajzok között
egészen biztos, hogy ők ketten is szerepelnének egymás
mellett.
Mi indokolta a magyar fordítást, amikor a
Hitvallást forgató lelkészek mind jól tudtak latinul? Nos,
az annak idején adott válasz erre a hitvallás-fordításra is
tökéletesen ráillik, mert a történelmi alaphelyzet ugyanaz:
a fordítást ez esetben is az egyre erősödő rekatolizáció
támadássorozata tette szükségessé. Így a Második Helvét
Hitvallás lefordítása is része annak az összehangolt
cselekvési tervnek, amellyel a református egyház – olyan
főúri támogatók kezdeményezésére és támogatásával,
mint Bethlen Gábor fejedelem vagy I. Rákóczi György –
az ellenreformáció kíméletlen támadásait igyekezett
visszaverni, úgy, hogy az érintett területek latinul nem
tudó patrónusait és gyülekezeti tagjait ellátta a szükséges
szellemi munícióval, és persze, lelki táplálékkal. A
Második Helvét Hitvallás ügyében az erdélyi fejedelem
kezdeményezése összekapcsolja néhány esztendőre a két
Szenczi életpályáját. Szenczi Csene Péter, a későbbi
püspök az, aki először fordítja le a Hitvallást, és a
zsoltárfordító Szenczi Molnár Albert, földije és korábbi
iskolatársa pedig az, aki 1616-ban eljárja a Hitvallás
kinyomtatását Oppenheimban. A fordítás ez után még
számos kiadást ért meg. Mind ez idáig 27 magyar kiadást
és csaknem féltucatnyi fordítást tartunk nyilván. De nem
hiányoznak a más nyelvű kiadások és fordítások sem. A
latin, német, angol, francia, holland mellett találunk
lengyel, cseh, rhétoromán, olasz és szlovák kiadásokat és
fordításokat is.
Ami a Második Helvét Hitvallás erdélyi
megjelenését és elfogadását illeti, a Tiszántúli Egyház
előnyben van Erdélyhez képest, mert ők biztosra
állíthatják, hogy egyházuk 1567-ben elfogadta és hivatalos
hitvallássá tette azt. Tekintettel azonban arra, hogy ezen a
zsinaton Magyarország más egyháztesteinek a képviselői is
jelen voltak, hatása nem szűkíthető csak a Tiszántúlra. Az
erdélyi református egyház hivatalos küldöttei nem voltak
jelen a zsinaton, de ez nem jelenti azt, hogy Erdély
kimaradt. Méliusz állandó erdélyi jelenléte szinte
biztosíték arra nézve, hogy a Hitvallás tanítása, közvetve
bár, de eljutott Erdélybe is, noha a 16-19. századi erdélyi
zsinatok soha nem jelentették ki hivatalosan, hogy ez
lenne az alaphitvallásuk. Ennek ellenére mégis
minduntalan jelen volt az egyház életében: ez volt a 17.
századi református püspök önmeghatározása, a
kollégiumok tananyaga, a zsinaton elmondott prédikációk
vezérlő zsinórja, de ott volt a lelkészjelöltek zsinat előtt
elmondott disputációjában, mint kötelező tematika, ott
volt buzdításként a lelkészjelöltek kibocsátásakor tartott
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ünnepi istentiszteleten, a peregrinusok reverzálisában, a
zsinatra hívó püspöki levelekben, a teológiai
igazságszolgáltatásban, sőt, még az erdélyi román
reformátusok önmeghatározásban is. Míg a Heidelbergi
Káté a gyülekezet hitvallásos képzését szolgálta, addig a
Helvét Hitvallás a lelkészjelöltek okításából vette ki a
részét. Benne volt az egyház vérkeringésében, génjévé
vált, anélkül, hogy ezt fennen hirdette volna. Csupán
hivatalosan nem mondták ki Erdély történelmi zsinatai
azt, hogy ebben találták meg a református hit alapjait. Így
aztán nem csoda, hogy több évszázados kitérő után, végre
a 20. századnak kellett jönnie, hogy megjelenjék
egyházunk alkotmányában is. Most pedig e Hitvallással és
jelképes főhajtással jelezzük, hogy együvé tartozunk.
Európa,
valamiféle
megmagyarázhatatlan
öngyilkos ösztönnel, már 200 esztendeje pusztítja
kíméletlenül lelkéből a hitet. Ez napjainkban mintha még
fokozódna is. Mára már nemhogy hitvallása, de hite sincs,
és hova tovább keresztyénségünk léte forog kockán. Ilyen
helyzetben felértékelődik minden olyan szó, amely
lelkünket és hitünket táplálja. Ha az ember olvassa a
Szentírást, Isten kegyelméből hívő ember lehet, de
református nem. Ahhoz, hogy reformátusok is legyünk,
szükségünk van a Szentírás tanításának a rendszerbe
szedett
összefoglalására,
a
hitvallásra,
amely,
természetesen, nemcsak tankönyv, hanem sokkal több
annál: Isten igazságaira vezérlő kalauz. Ezt adták nekünk a
16. század európai és magyar prófétái és apostolai,
becsüljük meg érte őket, mert Isten önfeláldozó követei,
eszközei és szent edényei voltak ők.
Buzogány Dezső,
a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet professzorának köszöntője
Forrás: reformacio.ma

Ünnepi nyilatkozat
A Magyar Református Egyház Közös Zsinata ma, az 1567ben tartott debreceni alkotmányozó zsinat 450. évfordulóján,
a reformáció 500 esztendejét felidéző emlékévben, Istennek
ad hálát egyházunk megtartatásáért, és Őt magasztalja azért a
boldog megtapasztalásért, hogy a Szentháromság Isten a
világ kezdetétől fogva annak végezetéig megtartja és
megoltalmazza kihívott népét.
Hálát adunk Istennek az előttünk járó
nemzedékekért, akiket Szentlelke által újra és újra
felébresztett arra, hogy egyházunk a reformáció bibliai
felismerései és hitvallásaink tanítása alapján rendezze be
életét és végezze szolgálatát.
450 évvel ezelőtt, súlyos viták közepette, az
evangélium szerint reformált egyház vezetői és testületei
azért fogadták el a Második Helvét Hitvallást, mert teljes
odaszánással igyekeztek az egyház életét és szolgálatát Isten
akarata szerint megújítani, a téves tanításoktól megtisztítani,
továbbá annak Krisztusban adott egységét megőrizni, és
mindezekről mindenki számára bizonyságot tenni. Ezzel a
döntéssel a debreceni zsinat a református keresztyén hit és
élet, tanítás és szolgálat számára kívánt segítséget adni és
mértéket biztosítani, csatlakozva a korabeli Európa számos
egyházához.
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A Magyar Református Egyház Közös Zsinata ma, a
régiek megfontolását továbbra is elfogadva újra
megerősítette ezt a Hitvallást. A Zsinat − miközben hálát ad
az előttünk járók felismeréséért és dicsőíti Istent a
reformáció évszázados áldásaiért – a reformátori örökség és
hitvallásos lelkület szellemében kinyilvánítja, hogy
- mindenkor igyekszik a Szentírás, valamint a keresztyén hit
tartalmát még mélyebben megismerni, azt tanítani,
gyülekezeteinek és intézményeinek életét e tanításhoz
igazítani;
- mindenkor kész számot adni a keresztyén hitről és a
Krisztusba vetett reménységéről abban a világban, amelyben
Isten jó teremtését ismeri fel, és amelynek tartozik
bizonyságot tenni az Evangélium igazságáról, Isten üdvözítő
akaratáról;
- bizonyságot tesz a keresztyén hit és élet egységéről, és
igyekszik elhárítani minden téves tanítást, amely Krisztustól
elszakítva, ezt az egységet kívülről vagy belülről megbontani
szándékozik;
- bűnbánattal és önvizsgálattal veszi számba az egyház
életének és tanításának minden olyan megnyilvánulását,
amely a múltban gátolta küldetése betöltésében vagy a
jelenben
veszélyezteti
az
evangéliumról
való
bizonyságtételének a tisztaságát és szolgálatának hitelességét;
- „a jobbra taníttatás alázatával” – imádságban nem
lankadva, a Szentírást tanulmányozva, a hittapasztalatokat
megosztva, a teológiai munkálkodást megbecsülve –, kész
Isten Igéjének mélyebb és teljesebb megértésére, elkérve a
kegyelemben való növekedés áldását, hogy egyházunk élete
és szolgálata gazdagabb, teljesebb és hűségesebb legyen;
- hivatalos hitvallásaink értékeinek képviselete és elmélyült
tanulmányozása mellett igyekszik a keresztyén hit jelenkori
megvallásának körülményeit és feltételeit az egyetemes
egyház többi részegyházainak tanításában és liturgiai
örökségében is megismerni és megvizsgálni, a kölcsönös
megbecsülés, a testvéri párbeszéd és megértés készségével.
Krisztus a jövő! Együtt követjük Őt!

A Tiszántúli Református
Egyházkerület XXIV.
Nőszövetségi Konferenciája
Gyülekezetünk Nőszövetsége évek óta rendszeres
résztvevője
egyházkerületünk
nőszövetségi
konferenciájának Debrecenben. A reformáció 500., illetve
az egyházkerület 450. jubileuma kapcsán 2017-ben a
kárpát-medencei
közös
zsinattal
együtt
került
megrendezésre e találkozó, melyen örömmel emlékeztünk
meg arról is, hogy 25 éve alakult újjá a Református
Nőszövetség.
Marton Ilona, magyarittabéi (Szerbia) református
lelkipásztornő az Efézus 2,8 verse: „Hiszen kegyelemből van
üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka.”
alapján hirdette Isten igéjét. Kifejtette, micsoda öröm itt
lenni, együtt hallgatni az örökkévaló Isten élő és ható
szavát. Valódi ajándék ez mindannyiunk számára, nem
olyan, mint amit a világ kínál, hiszen azok sokszor
becsapják az embert, de erre gyakran csak későn jövünk
rá. Isten az ő szeretetét ajándékozta nekünk, melynek
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elfogadásához „csak” ki kell nyújtanunk a kezünket. A mi
üres kezünkre, magunk megüresített voltára van szüksége
a mi Urunknak, mert csak így leszünk képesek a
kegyelmet elfogadni, ám ezzel minden a mienk! Isten erre,
vagyis ránk vár, hogy könyörüljön rajtunk. Ezt a szeretetet
keresték és találták is meg a reformátorok. A Lélek
megelevenítette számukra a holt betűt, s így ők
megláthatták Isten igazi arcát az Ő egyszülött Fiában.
Megértették, hogy Jézus azért jött, hogy megkeresse és
megtartsa azt, aki elveszett. Erre az Istenre sokan
rátaláltak már, közöttük vagyunk mi is. Ez a megoldás
életünk egészére nézve: hazamehetünk ahhoz az Atyához,
aki tulajdon fiát sem kímélte, hogy nekünk kedvezzen,
életet, örökéletet szerezzen.
Dr. Gaál Botondné dr. Czeglédy Mária, kerületi
nőszövetségünk elnökasszonya köszöntő szavai után
meghatóan definiálta a nőszövetségek szolgálatát: „A
nőszövetség azért szolgálhat, mert a gyülekezetek élnek, és azért
szolgál, hogy a gyülekezetek éljnek.”
A kistemplomi kórus szolgálata után Kurgyis
András lelkipásztor-énektanár tanított bennünket a közös
éneklés szépségére.
Orosz Adrienn szegedi középiskolai tanár a
„Reformátori alapok és az ébredés hatása” címmel bemutatta a
20. századi ébredési mozgalmak történetét (kivált korabeli
újságcikkek alapján), párhuzamba állítva azt a reformáció
korával. Ravasz László híres prédikációját is idézte: „Mi a
testnek vetettünk, halált arattunk, vessünk a léleknek, hogy életet
arathassunk.” Az 1945-46-os esztendőben az egyház
vezetőinek bűnbánattartása ébredést szült. A háború után
nyitott volt az emberi lélek az evangélium megújító
szavára. Megalakultak az egyesületek, szövetségek,
többségük már a ’20-as évektől kezdve léteztek, de ekkor
erősödtek meg. A nehéz körülmények ellenére – éhínség,
infláció – nagyon mozgékonnyá vált az egyház, és olyan
evangelizációs hullám söpört végig az országon, hogy
például Budapest 32 protestáns templomában estéről
estére mintegy 14 000 lélek hallgatta az evangéliumot.
P. Tóthné Szakács Zita a Magyar Református
Nőszövetségi elnöke, a „Krisztus jó illata vagyunk” című
előadásában szívünkre helyezte, hogy a mi jó illatunk az a
kisugárzás legyen, mely Krisztusból árad. Isten döntött
így, hogy ezt a jó illatot mi terjeszthetjük. Azért jó a
református közösségekbe járni, mert ezekben a Szentlélek
munkálkodik, kellemes a levegő, hiszen magunkba
szívható az Istennel betöltekező élet. Feltöltekezhetünk
Krisztus jó illatával: szeretetteljes és megértő befogadás,
melyet majd nekünk is továbbadnunk, illatoznunk kell.
A záró imádságot dr. Feketéné Kavisánszki Györgyi
vezette, aki a megújító Szentlelket hívta életünk
megsegítőjéül.
Az áldásvétel, a Himnusz és a Székely himnusz
eléneklése után mintegy 700-an átvonultunk a
Nagytemplomba, hogy csatlakozzunk férfitestvéreinkhez,
s közösen adjunk hálát a mögöttünk lévő református
évszázadokért, és
az alapjainkat
megszilárdító
hitvallásokért.
Koncz-Vágási Katalin
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A Reformáció nagyasszonyai
Lorántffy Zsuzsánna
(1600−1660)

1600 körül született Ónodon Lorántffy Mihály zempléni
nagybirtokos főnemes és Zeleméri Borbála leányaként. Az
ónodi vár falai között teltek első évei. Hárman voltak
testvérek: Erzsébet, Mária és Zsuzsanna. Mivel
fiútestvérük nem született, gazdag hozomány várt a
leányok leendő férjeire. Az anyjuk révén a Dobórokonság örökösei is voltak, így került a család birtokába
Sárospatak vára is. Oda, az Ónodnál sokkal
biztonságosabb, nagyobb és díszesebb palotába költözött
a Lorántffy család 1608-ban.
1609-ben meghalt édesanyjuk. A kor szokása
szerint apjuk a gyászév letelte után asszonyt keresett
magának, s gyermekeinek anyát: 1610-ben feleségül vette
Felső-Magyarország egy másik gazdag családjának sarját,
Andrássy Katát. Az új házasság azonban mindössze négy
esztendőt ért meg. 1614. november 26-án meghalt
Lorántffy Mihály, akit a sárospataki templomban temettek
el.
Zsuzsannának előkelő kérője jelentkezett Rákóczi
György (1593−1648) személyében, akinek apja, Zsigmond
jeles törökverő vitéz, Szendrő majd Eger főkapitánya,
Bocskai után rövid ideig Erdély fejedelme volt. A
Lorántffy- és a Rákóczi-vagyon egyesülését is jelentette ez
a házasság 1616-ban, s azt, hogy Rákóczi György FelsőMagyarország egyik leghatalmasabb ura lett.
Házasságuk első évei viszonylagos csendességben
teltek, de hamarosan kitört a Habsburgok elleni cseh
felkelés. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem a kínálkozó
alkalmat kihasználta, és támadást indított Bécs ellen.
Szövetségeséül megnyerte az ifjú Rákóczi Györgyöt, ami
egyet jelentett a Felső-Magyarország fölötti uralommal.
1619 őszétől ismét a fegyvereké lett a szó. Aligha hitte
volna az ifjú Zsuzsanna asszony, hogy élete hátralévő
négy évtizede szinte szüntelen aggodalomban telik: férje
és fiai miatt, s hogy a béke ritka vendég lesz számára.
Zsuzsanna öt gyermeket hozott világra. A kor
egészségügyi viszonyai között azonban még egy fejedelmi
család sem tudta minden anyai és orvosi gondoskodás
mellett sem biztosítani, hogy a gyermekek mindannyian
megérjék a felnőtt kort. Közülük ez csak kettőnek:
Györgynek és Zsigmondnak adatott meg. Az első kettő
(Zsigmond, aki 1618-ban és Samu, aki 1619-ben született,
csakúgy, mint az ötödik (Ferenc) kicsiny korában hunyt el.
Zsuzsanna gondosan nevelte, iskoláztatta
gyermekeit. György, az elsőszülött, a fejedelmi trón
várományosa (1642-ben, apja életében megválasztva)
viszonylag hamar kikerült az anyai kézből, s az
iskolapadból (1637), meg kellett ismernie a hadi életet az
apja mellett, aki végigharcolta Bethlen háborúit, majd az
általa annyira tisztelt ura halála után, 1630-ban Erdély
fejedelmi méltóságába választották. Az ifjú György váradi
kapitányként (1640-ben), Erdély legfontosabb végvárának
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élén - apja szigorú irányítása alatt - tanulta a hadi
mesterséget s az emberekkel való bánásmódot.
A fiatalabb fiú, Zsigmond 1640-ben tette le
utolsó vizsgáját. Az 1640-es évek közepén, amikor
Rákóczi György svéd szövetségben Bécs ellen támadt, ő is
fontos szerepet kapott a hadjáratban. Közben 1642-ben
az idősebb testvér György megnősül. Szülei ellenkezése
dacára a katolikus Báthori Zsófiát választotta házastársul,
aki ugyan áttért a református hitre, de ez a lépése - mint
később kiderült - csak látszat. 1645-ben megszületett az
unoka: Ferenc, aki biztosította a család folytonosságát.
Zsigmond csak 1651-ben, apja halála után három
esztendővel nősült meg, neje V. Frigyes pfalzi
választófejedelem leánya, Henrietta. Az özvegy
fejedelemasszony öröme azonban nem tartott sokáig.
Három hónap múlva az ifjú asszony már halott volt, s
1652 telén követte a sírba a férj, a 29 esztendős Zsigmond
is. A gyulafehérvári székesegyházba temették, apja mellé.
Lorántffy Zsuzsanna több mint három évtizedes
boldog házaséletének vetett véget I. Rákóczi György
halála, 1648-ban. 1619-től a háborúk, majd az uralkodás
gondjai miatt gyakran voltak egymástól távol a
házastársak. Zsuzsanna asszony nevelte a gyermekeit,
híressé vált kertjével bíbelődött, amelyben a csodálatos
virágok, dúsan termő gyümölcsfák mellett megteremtek a
gyógynövények is. Sokak egészségét adták vissza a
fejedelemasszony főzetei. Szívesen kézimunkázott is, s a
gazdasszonyi mesterségre okította a főrangú családok
udvarában nevelődő leányait. A szép hímzésekkel az
egyházakat gyarapította. Az egyik általa hímzett úrasztali
térítőt ma a sárospataki református múzeum őrzi. Az
egyházat ajándékaival férje is elhalmozta.
A birtokigazgatás is jelentős részben Zsuzsanna
asszony vállán nyugodott. Fáradhatatlanul járta az
uradalmakat, szigorúan irányította a gazdatiszteket,
szerbe-számba vette a jövedelmeket. Akár háborús, akár
békés időkben, katonák fogadása és fizetése is feladata
volt.
A hosszú távollétek miatt a fejedelmi pár
hónapszámra csak levél útján tarthatta egymással a
kapcsolatot. E levelek mindkét részről hallatlan
gyöngédséget és figyelmességet árulnak el. A fejedelem
minden fontos eseményről elsőként feleségét tudósította.
Nem egyszer - mint a keltezésből kiderül - hajnalban vagy
éjjel sem volt rest levelet írni, - mikor hogy volt ideje. Kéthárom naponként követték a levelek egymást, s ha nem
jött kellő gyakorisággal rájuk válasz, akkor megfeddte.
Zsuzsanna asszony is így tett hasonló esetben. Mindketten
a posták késedelmességével magyarázták - bizonyára
joggal - az ilyen eseteket. A fejedelem nem egyszer
különlegességekkel, naranccsal és citrommal kedveskedett,
amit Zsuzsanna asszony sietett mindannyiszor
megköszönni, s férjét jókívánságokkal halmozta el:
„Szolgálok kegyelmednek, mint szerelmes uramnak. Az Úr Isten
áldja meg kegyelmedet szerencsés hosszú, boldog élettel és jó
egészséggel.”
A tokaji aszú megszületésének krónikája szerint
Lorántffy Zsuzsanna udvari papja, Szepsi Laczkó Máté, aki
a nagyasszony birtokán a szőlőtermelést irányította, az
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akkori hadi események miatt a szüretet novemberig
késleltette.
A
szőlők
emiatt
megtöppedtek,
összeaszalódtak, így a borok édesebbek, tüzesebbek
lettek.
1608-ban Patakra kerülve ismerhette meg a betűvetést, az olvasást, a tudományok alapjait. A könyveket, a
műveltséget bizonyos hogy mélységesen tisztelte, a pataki
kollégiumot csakúgy támogatta, mint a többi kisebbnagyobb református iskolát, köztük az ónodit is. Legfőbb
olvasmánya a mélyen vallásos asszonynak a Biblia volt. A
reformáció puritán irányzatát támogatta, s e tekintetben a
szelíd asszony, ha kellett, még férjével és idősebb fiával is
szembeszállt. Kiállt nagy tudású papjai, a kollégiumok
neves professzorai, így Apáczai Csere János mellett is, s
megvédte őket a fejedelmi nehezteléssel szemben.
1650-ben Comeniust, a kor legnagyobb
pedagógusát Patakra hívta tanítani, aki bár már 1654-ben
távozott Patakról, az itt töltött néhány év nem múlt el
nyomtalanul az iskola életében. A nagy pedagógus
alapvető műveinek egész sora született Patakon, köztük
az első képes tankönyv, az Orbis Pictus (Ábrázolt világ). A
pataki nyomda ezekben az években sorra jelentette meg
Comenius műveit. Magának Lorántffy Zsuzsannának is
jelent meg nyomtatásban két műve, mindkettő egyházi
tárgyú idézetgyűjtemény.
Élete utolsó évtizedében az iskola és a református
egyház gyámolítása jelentette az özvegy fejedelemasszony
számára a legnagyobb örömet. A sors kegyes volt hozzá,
néhány héttel azelőtt hunyta le szemét, hogy fia György
halálos sebet kapott a fenesi csatatéren. Nem kellett
megérnie a Rákóczi-ház összeomlását, amit később
dédunokája: II. Rákóczi Ferenc állított helyre. 1660. április
18-án este 10 órakor – miként a krónikás Szalárdi János írja
– „ez világbul szép csendes halál által kimúlék.”
Báthori Zsófia az anyósát a pataki templomba (a
mai katolikus templom) temettette, mivel a zűrzavaros
időkben lehetetlen volt végakarata szerint férje mellé, a
gyulafehérvári székesegyházba vinni. Itt sem lehetett
azonban még testének sem sokáig nyugalma: amikor
császári kézre került Patak vára, koporsóját kirabolták
fiáéval együtt, csontjaikat szétszórták, s a gondos régészeti
ásatás sem tudta megtalálni maradványaikat.

Petrőczy Kata Szidónia
(1662−1708)
Evangélikus családból származott, idősebb Petrőczy István
báró és Thököly Erzsébet grófnő leánya. Anyja korai halála
után félárvaként nevelkedett Kaszavárban. Apja 1670-ben
a Wesselényi-összeesküvés miatt jószágait vesztve
Erdélybe menekült, leánya pedig Wesselényi László és Bakos
Zsuzsanna lengyelországi otthonába került. Testvérbátyja
ifjabb Petrőczy István, Thököly Imre egyik legnagyobb
hadvezére volt, aki Thökölyt török száműzetésébe két
évtizedre elkísérte, majd azután II. Rákóczi Ferenc
tábornokaként tért vissza.
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Családja Erdélybe menekülésekor, 1681 nyarán
ment feleségül a református gróf Pekri Lőrinchez, Bethlen
Miklós féltestvéréhez, Thököly Imre iskolatársához. Öt
lányuk született: Klára-Szidónia, Kata, Polixéna, Teréz és
Zsófia.
Házasságának első évei az ózdi (ma Magyarózd)
kastélyban és a fejedelmi udvarnál boldogan teltek; utóbb
azonban férje elhidegülése miatt csak lányai nevelésében,
a vallásban és a költészetben talált vigaszt.
Férjét 1686-ban, Thököly Imrével folytatott titkos
levelezés vádjával, elfogták és Nagyszebenben fogságra
vetették, és a szebeni országgyűlésen hűtlenségi perben
elmarasztalták. Felesége azonban kieszközölte Apafinál,
hogy kezesség és reverzális ellenében szabadon bocsássák.
Cserei Mihály szerint Pekry ekkor „kibujdosék Erdélyből s
mivel különben Magyarországban elő nem mehete, kéntelenség alatt
pápistává lőn s grófi titulust adának neki Bécsben.”
Kutyfalván telepedett le, és 1695-ben Alsó-Fehér
vármegye főispánja, 1699-ben pedig Udvarhelyszék
főkapitánya lett. Pekrynét mélyen bántotta férje
katolizálása.
A Rákóczi-szabadságharc kitörésekor Pekry
Lőrinc kuruc fogságba esett, s fogságában II. Rákóczi
Ferenc oldalára állt át, aki 1704 tavaszán tábornokká
nevezte ki, az 1704. júliusi gyulafehérvári országgyűlésen
pedig erdélyi főgenerálissá választották. Felesége fogságba
került öt leányával, és több mint egy évig raboskodott
Szebenben, ahol kisebb mértékű szélütés is érte. 1704
novemberében szabadult, a kuruc fogságba esett császári
foglyokért cserébe. Férje eközben visszatért a református
hitére.
A hadi helyzet változásai miatt a család kétszer is
(1705, 1707) menekülni kényszerült Erdélyből. Petrőczy
Kata előbb Huszton, majd a fejedelem beregszentmiklósi
várkastélyában kapott menedéket, s ott is hunyt el. A
huszti református templomban helyezték végső
nyugalomra, ideiglenes temetésére 1708. december 23-án,
végleges sírba tételére 1709. május 26-án került sor. Férje
egy év múlva, 1709. március 6-án követte őt.
Versei a magyarózdi kastélyban maradtak fenn,
nagyrészt saját kézírásával, összesen 45 darab. B. Radák
Istvánné, Rhédey Klára fedezte fel, majd Thaly Kálmán
lemásolta, ismertette s legnagyobb részét a költőnő
életrajzával együtt közölte az Athenaeum (1874) című
folyóiratban.
„Oh, ki boldog ember, kinek nincs szívébe
Gyógyulhatatlan seb, s csendes elméjébe,
Nem fél és nem retteg jó szerencséjébe,
S változástúl nem tart, vigad életébe.
Oh, ki boldog ember, ki nem adós másnak,
Ura s nem szolgája az ő javainak,
S nem is tékozlója Isten áldásinak,
Jó példaadója az ő szomszédinak.”
Felhasznált irodalom: www.radaygyujtemeny.hu
www.literatura.hu
Koncz-Vágási Katalin

2017. augusztus

Belvárosi Harangszó

Gondolkodó hit
Az előző rész bevezetésében arról volt szó, hogy jó, ha
minél többet olvassuk a Szentírást, illetve milyen fontos,
hogy helyesen is értsük azt. Ám az sem mellékes, milyen
célból tesszük ezt. Milyen változások lettek az életünkben
attól, hogy – sokunk – gyermekkora óta sok mindent
megtanult a Szentírásból? Ha mérlegre tesszük a szellemi
és gyakorlati életünket, akkor a több tudással elindultunke az Istennek tetsző élet felé? Jobbá lett-e az életünk, és a
körülöttünk lévőknek az élete a Szentírás jobb megértése
által? Közelebb kerültünk-e az Istenhez és az emberekhez,
vagy „csak” többet tudunk Róla? Magamnak is feltéve a
kérdést, és őszintén válaszolva arra, az utóbbi talán
elmondható, az előző kevésbé.
Krisztussal való kapcsolat mindenek felett, vagy
több tudás a célunk? Ha Krisztus mindenek felett a célja
mindennek, akkor a tudás is a helyére kerül: nem lesz
öncélú. Ezekről is elmélkedve olvassuk tovább O.
Chambers áhítatos könyvét!
Szellemi emberek közössége
„...míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének
egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő
nagykorúságra.”(Ef 4,13)
Építem-e a Krisztus testét, vagy csak a magam szellemi
fejlődését keresem? Nagyon megaláz majd engem, ha
rájövök, hogy csupán az érdekelt, amit Jézus Krisztus
értem tett, de nem az, hogy Ő megvalósuljon bennem.
A megismerés útja
„Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a
tanításról...” (Jn 7,17)
A szellemi megértésnek nem az értelem képzettsége,
hanem az engedelmesség az aranyszabálya. Amikor valaki
tudományos ismeretekre törekszik, akkor kíváncsi értelme
vezeti, de ha Jézus tanításába akar belelátni, ezt csak
engedelmesség által érheti el.
A szellemben szent
„Hogy megismerjem Őt...” (Fil 3,10)
A szent nem tartja véletlennek a külső körülményeket,
nem is gondolkodik azon, hogy élete világi vagy
megszentelt élet-e, minden eseményt, amibe belekerül,
eszköznek tekint arra, hogy Jézus Krisztust megismerje.
Gyakorlati életünk minden mozzanatának van megfelelője
Jézus életében.
És ha engedelmeskedtünk?
„Jézus azonnal sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak
hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra.” (Mt 6,45−52)
Hajlandók vagyunk azt képzelni, hogy Jézus Krisztus nagy
sikerekhez vezet, ha engedelmeskedünk abban, amit ránk
bízott. Ne ábrándozzunk sikerekről, mintha ez lenne Isten
célja: lehet, hogy éppen az ellenkezője a célja. Isten
nevelése mostanra szól, nem pedig a jövőre. Ebben a
pillanatban van velem célja, nem később. Ne érdekeljen,
hogy mi lesz engedelmességünk következménye.
Ismer Ő engem?
„...nevükön szólítja…” (Jn 10,3)
Lehetséges, hogy mindent tudunk a tanításról, de mégsem
ismerjük Jézust. A lélek veszélyben van, amikor többet
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jelent neki a tanítás, mint a Jézussal való közeli kapcsolat.
Miért sírt Mária? Jézus tanítása nem volt több neki, mint a
fű a talpa alatt. Minden farizeus bolonddá tehette volna
Máriát a tant illetően. De egy ponton nem lehetett volna
őt kiforgatni: tudta, hogy Jézus hét ördögöt űzött ki
belőle: mégis áldásai semmik voltak Ő magához képest.
Péntek István

Dinnyés József énekmondó
Gyulaváriban
2017. június 18-án, egy meleg nyári vasárnap délután
indultunk Gyulaváriba, hogy részt vegyünk Dinnyés József
énekmondó koncertjén. A takaros templom meghitt
csendességében, egyszerűen és emberien szólalt meg Isten
igéje a 100. zsoltárból, Hegedűs István Gyulavári
lelkipásztorának tolmácsolásában.
Dinnyés József szívügye a reformáció korának
énekei, és azok megszólaltatása a ma embere számára. Ez
az 56. ilyen jellegű előadás, melyben Huszár Gál
énekgyűjteményéből énekel. Sok helyen járt már,
érdekességként említette a börtönöket, a zenés párbeszéd
című előadást, illetve a táncházakat is. Számára a régi
muzsika, és ez alól az egyházi, a reformáció korabeli
énekek sem kivételek, ritmustól áthatottak, és ettől mások,
mint a korábbi gregorián, latin alapú zene, és ének.
Az első darab Sztárai Mihály éneke volt, majd
Tinódi Lantos Sebestyén egy éneke, amelyet mi az
énekeskönyvünkben a 475. szám alatt találunk:
Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Ezután a Mindenható Úristen
kezdetű, majd a Jer dicsérjük ez napon kezdetű, illetve Szegedi
Gergely éneke: Krisztus feltámada igazságunkra volt hallható.
Ezt követte a Koboz-ének, majd Batizi András Házasságból
való éneke folytatta a sort, továbbá Balassa Bálint Tavasz idő
dicsérete borivóknak című éneke, és a Tekints reánk nagy
Úristen kezdetű ének szólalt meg az énekmondó ajkán.
Sok érdekesség hangzott el Huszár Gál életéből:
hogyan menekült meg egy-egy vidékről az őt üldöző
katolikusok kezéből, hogyan menekítette a nyomdáját,
hogyan osztotta meg azt Méliusszal Debrecenben, milyen
kapcsolatot ápolt reformátortársaival. Ám a legérdekesebb
az volt, hogyan találtak rá Huszár Gál énekeskönyvére,
amelyet évszázadon keresztül elveszettnek hittek. 1975ben Csomasz Tóth Kálmán Stuttgart könyvtárának
katalógusában figyelmes lett egy furcsa bejegyzésre. Nem
ezt a könyvet keresete, de mivel felkeltette az érdeklődését
a bejegyzés, kikérte a könyvet, és kiderült, hogy ez az
egyetlen megmaradt példány, amelyet 1602-óta nem látott
senki.
Folytatódott a szép, Istenes énekek sora: Szegedi
Lajos éneke hangzott fel, a Légy irgalmas Úristen, majd több
zsoltár átirata következett. Ezek azért érdekesek, mert
Szenci Molnár Albert megzenésített zsoltárai előtt
keletkeztek, és ebben az időszakban épp ezeknek az
énekeknek is köszönhetően született meg a nemzeti
költészet.
Huszár Gál kezében soha nem volt fegyver, csak
a szó, az ige, és az ének. Vegyük ezeket mi is észbe és
kézbe!!!
Koncz Zsolt lp.
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Gyökössy Endre:
Recept Gyűlölet ellen
– Igehirdetésének egyik mondata hozott ide.
– Örülök, hogy eljött, foglaljon helyet, s mondja el, mi
volt az a mondat.
– A félretett, az összegyűjtött harag felgyülemlik, és –
azt hiszem, így hangsúlyozta – gyűlölet lesz belőle, s
azt öli, aki gyűlöl, lassan, de biztosan. – Ugye Pál
apostolt idézte: a nap le ne menjen a ti haragotokon!?
– Erről is szó volt, de gondolom, mást is szeretne még
mondani.
– Igen. Kérdezni szeretnék. Kétszer elvált asszony
vagyok. Mindkét házasságom anyám nehéz természete
miatt bomlott fel, akivel együtt kellett laknunk. Nem
volt más megoldás. Anyám pedig képtelen volt elvágni
a lelki köldökzsinórt, szinte pórázon tartott vele, mint
kisgyermek koromban. Azt pedig egyik veje sem tudta
elviselni, hogy elsősorban anyám „kislánya” legyek a
házasságban és ne feleség. Merem állítani: mindketten
anyám elől menekültek el. Már évek óta egyedül élünk,
anyám és én. Egy fedél alatt, de némán és acsarkodva,
keserűen, robbanékony légkörben. Hónapokkal ezelőtt
rémülten döbbentem rá – rettenetes kimondani is –,
hogy gyűlölöm az anyámat kétszer tönkretett életem
miatt. De ez a gyűlölet valóban engem öl. Míg
házasságban éltem, jóformán sose voltam beteg. Most
kétségbeejtően rossz alvó vagyok, s szüntelenül fáj
valamim.
Szédülök,
a
vérnyomásom
ugrál,
szorongásaim vannak. Megromlott az egészségem, és
egyre fogyok. Már orvoshoz sem megyek, mert minden
leletem negatív, csak éppen én vagyok pozitív, beteg.
Érzem, hogy ha nem történik valami: a magam
gyűlölete öl meg. Mondja: mit tegyek?
– Mit tett eddig?
– Imádkoztam azért, hogy ne gyűlöljem az anyámat.
– Mióta imádkozik ezért?
– Amióta tudom, hogy gyűlölöm.
– Csak azért imádkozott, hogy ne gyűlölje?
– Nem, olykor, ha tudtam, azért is, hogy szeretni
tudjam.
– Engedjen meg egy kérdést. Hogyan várta ennek a
kérésnek a teljesítését? Tulajdonképpen mit várt?
– Hát, hogy szeretni tudjam.
– Tehát valami érzésre várt. Ne haragudjék, ha így
mondom: valami jóleső, meleg bizsergésre várt a szíve
körül ugye? És az elmaradt. Így van?
– Valahogy így. De már nem is imádkozom. Csalódtam
az imában.
– Szeretnék valami mást is ajánlani.
– Azért jöttem.
– Érzésekre várt, de nem tett semmit. Arra várt, hogy
Isten tegyen az életével valamit. Így van?
– Igen, körülbelül így.
– Pedig Isten mindent megtett értünk a Krisztusban...
– A kereszten?
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– Ott, és ezért nekünk is mindent meg kell tennünk, ami
tőlünk telik, hálából. Édesanyjáért kellene valamit
megtennie még. Mert legtöbbször az érzésekből lesznek
a cselekedetek, de olykor az elkezdett cselekedetekhez
csatlakoznak az érzések. Vagy váltanak ki érzéseket.
– De mit tegyek?
– Céltudatosan, rendszeresen és naponként tegyen jót
édesanyjával és eközben imádkozzék érte, ha még tud.
– De mondtam, hogy gyűlölöm.
– Meg akar gyógyulni?
– Igen.
– Akkor cselekedjék, és ne keressen kibúvót. Egyébként
Jézus is mondott egyet s mást, még az ellenség
szeretetéről is.
– Mit tegyek hát?
– Ha most orvos lennék és receptet írnék, biztos
gyógyszert a gyűlölet és egyéb betegségei ellen,
kiváltaná?
– Kiváltanám.
– Bevenné?
– Bevenném.
– Akkor ott van papír, meg toll, diktálnék egy receptet.
Írja?
– Írom.
– Tessék: hétfőn reggel mosolyogva köszöntőm őt és
megkérdezem, hogy aludt. Kedden: kitakarítom az ő
szobáját is. Szerdán: két szelet süteményt hozok neki. –
Írja csak, írja. Csütörtökön: elhívom sétálni, hazafelé
pedig kérdezgetek és hagyom őt – csak őt – beszélni.
Pénteken: megkérem, hogy zongorázza el azt a dalt,
amit gyermekkoromban szokott.
– Már évek óta nem zongorázik.
– De kérnie szabad. Szombaton: megkérem, hogy
segítsen jó túrós gombócot főzni, mert azt ő jobban
tudja. Vasárnap: bemegyek a szobájába, amikor
lefeküdt, betakargatom és megcsókolom. Pont. Ismeri
ezt a zenei kifejezést? Da capo al fine? Elejétől végig.
Nos, a következő héten ugyanígy vagy hasonlóan: da
capo al fine s egy hét múlva felkeres és megbeszéljük a
többit.
– A csókot is kell?
– Igen.
– Jaj!
– Miért, jaj?
– Mert évek óta nem csókoltam meg.
– Vállalja ezt a hetet így?
– Megkísérlem.
– Isten segítse. Várom.
Nem jött. Hetekig nem jött.
De egy hétfőn, kora reggel telefonált. Sírva: – Mikor
tegnap ismét betakartam, az én hideg és kemény anyám
felült az ágyban, és magához ölelte a fejem, és éreztem,
hogy könnyes a szeme és azt mondta: – De jó vagy
mostanában hozzám. – Akkor, évek óta először,
éreztem, hogy szeretem az anyámat.
Aztán hozzátette: – Adja másnak is oda ezt a receptet!
Tessék.
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Nyári élményeink
Az előző évekhez hasonlóan ezen a nyáron is
lehetőséget kaptunk arra, hogy részt vegyünk egy
élményekkel teli négynapos ifjúsági kiránduláson
Óhután, június 19−22. között.
Az első napon egyenesen a sátoraljaújhelyi
kalandparkba mentünk, ahol libegővel közelítettük meg
azt az akadályokkal nehezített kötélpályát, ahol próbára
tehettük bátorságunkat. Ezután - a gyerekek nagy
örömére - kipróbálhattuk a bobpályát is, ahol mindenki
autóversenyzőként suhant végig a célig. A nap végén,
megérkezve a már jól ismert szálláshelyünkre,
szalonnát sütöttünk. Itt, a tűz körül tartotta Tiszteletes
úr az első kis áhítatot a számunkra.
A második napon, vagyis kedden a
szállásunkon maradva, komolyabban foglalkoztunk
Isten igéjével. Készítettünk egy tablót, amely nagyon
ötletes módon mutatta be, milyen jelképei vannak Isten
igéjének: tűz, víz, kard, fény és a jó mag. Délután pedig
elmentünk a hutai focipályára, ahol mind a fiatalok,
mind az idősebbek a magyar labdarúgó válogatott
csapattagjait
megszégyenítően
rúgtak
labdába.
Levezetésként, még egy számháború keretein belül
éreztük jól magunkat. Az aktív kikapcsolódás
végeztével visszamentünk a szálláshelyre, ahol a
vacsora elfogyasztása után a szobák felé vettük az
irányt. A pihenésre nagy szükségünk volt, hiszen
egyrészt ki kellett pihenni az aznapi fáradtságot,
másrészt erőt kellett gyűjtenünk a szerdai túránkra.
Az úticélunk Telkibánya volt. Itt, egy kis túra
után az idegenvezetőnk, Józsi bácsi kíséretével a Máriahegyen lévő aranybánya belsejébe látogattunk el, ahol
„Manó” bácsi egy nagyon tanulságos és megható
történettel gazdagított minket. A bányatúra után
felkerestünk egy nagyon klassz kristály-lelőhelyet, ahol
magunknak áshattunk hegyikristályokat, melyeket
feltétel nélkül hazavihettünk. Útközben még a
hegyeknek is köszönhettünk, melyek kórusként
visszhangzottak nekünk. Visszafelé még ellátogattunk a
telkibányai református vártemplomhoz, amely régebben
rendkívül fontos szerepet töltött be erődként. Utolsó
megállóként még belefért egy finom fagyi, valamint
ajándékok vásárlása és egy ásványkiállítás megtekintése
is. A mozgalmas nap után visszatértünk Hutára, ahol is
a vacsora és az áhítat után kiderült, melyik csapat
bizonyult jobbnak a másiknál. Ám mindannyian
győzteseknek érezhettük magunkat, amit mi se
bizonyított jobban, mint egy nagy csokitorta...
Az utolsó napon a reggeli és a szálláshely
rendbetétele után elindultunk hazafelé, de nem egyből
Sarkadra, hanem kitérőt tettünk Sárospatak felé.
Szokásunkhoz híven most is elnyaltunk egy fagyit az
egyik híres pataki cukrászdában. A következő, és
egyben utolsó programunk a Rákóczi vár megtekintése
volt. Rengeteg információra és élményre tettünk itt
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szert, illetve felmentünk még a Vörös toronyba is, ahol
a nagyon humoros idegenvezető néni még meg is
énekeltetett bennünket az egyik teremben. A
várlátogatás után már tényleg hazaindultunk, és pár óra
múlva, kicsit elfáradva, de számos élménnyel és
emlékezetes pillanatokkal gazdagon értünk vissza
Sarkadra.
Jantyik Zsanett, középiskolai tanuló

Az idei Angol-magyar Biblia-tábor volt az eddigi
legnagyobb, 38 gyermekkel és 12 külföldi és magyar
segítővel. Az angol segítők a világ minden tájáról
érkeztek, de az egyikük Magyarországon született.
A tábor rendje a megszokott volt, hiszen reggel
8-kor kezdtünk, de előre haladva a héten már egyre
korábban... A reggeli torna és aranymondás felmondás
után az angol segítők színes szerepjátékokkal mutattak
be egy-egy bibliai történetet, melyet kreatív AngolMagyar aranymondás tanulás követett. A drámát ebben
az évben is a magyar segítők adták elő, melyet
mindenki nagyon izgatottan várt. A sok új dolgot,
melyet megtanultunk az önkéntesektől, kiscsoportos
beszélgetéseken rögzítettük magunkban. A finom
tízórai után játékos angol órák következtek
csoportbontás szerint. Ebéd után már sokkal
kötetlenebb módon telt a délután. Rengeteg játékkal
vezethettük le a felesleges energiáinkat. A nap végén
következett a kvíz, illetve a bizonyságtétel, ahol is
segítőink lelki, hitbeli hátterét és fejlődését ismerhettük
meg.
Természetesen az idén nyáron is próbára tettük
a versenyszellemünket a csapatversenyek során. A tábor
résztvevői minden nap különböző akadályokkal
küzdöttek meg az értékes pontokért. Az idei győztesek
a pirosak lettek, de nem sokkal maradt le a másik két
csapat sem.
A vizes játokok most is óriási sikert arattak. A
hét többi napjával ellentétben aznap reggel még esett az
eső, de már délelőttre olyan jó meleg lett, hogy nem
maradhattak el a vizes próbatételek. Amint a vizes
jártékok, úgy a számháború is állandó „résztvevője”
táborunknak. Ez elengedhetetlenül szükséges a jó
hangulathoz.
Pénteken, a szülői délután alkalmán, bemutatta
mindhárom csapat, hogy mit tanultak a héten. Az
énekes és prózai jelenetek után, szintén tábori
hagyományainkhoz híven, sok-sok ajándékot kaptunk,
mind a Szentírás Szövetségtől, mind gyülekezetünktől, a
Sarkad-Belvárosi Református Egyházközségtől.
Szívből remélem, hogy a következő években is
megrendezésre kerül az Angol-Magyar Bibliatábor, sőt
tovább növekszik, hiszen mind a gyerekek, mind mi,
segítők nagyon élvezzük az együtt töltött időt!
Tokai Eszter, gimnáziumi tanuló
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„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige
Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett,
és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt,
és az élet volt az emberek világossága. A világosság a
sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.
Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve
János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a
világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő
volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a
világosságról. Az Ige volt az igazi világosság, amely
megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. Istent
soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya
kebelén van, az jelentette ki őt.” (1Korinthus 1,1-9.18)
Hálaadással kell kezdeni. Tudta ezt Pál, és ha
visszatekintünk az elmúlt hetünkre, vagy az idősebbek
egy hosszabb távra, akkor nekünk is ez kell, hogy az
első helyen álljon. Ha nem ezzel kezdjük, akkor
örökösen elégedetlenkedő, a kákán is csomót kereső,
soha ki nem békíthető, mindig zúgolódó emberekké
válunk.
Hálát adunk az elvett ajándékokért, hogy
megismerkedhettünk másokkal, olyanokkal is, akik
távoli országokból jöttek, vagy épp nem olyan
messziről, de eddig még nem találkoztunk velük. Hálát
adunk azért a kegyelemért, amely nekünk Krisztus
Jézusban adatott, amely Benne van elrejtve. Ez a
kegyelem hordoz minket napról napra.
Istennek kezdettől fogva terve van a teremtett
világgal és abban az emberrel. Hogyan tervezte el, és
vitte véghez az Ő nagyszerű tervét annak ellenére, hogy
sokfelől akadályozni próbálták annak kivitelezésében.
Hogyan vitte véghez azt a nagy tervet, amely az Ő
kegyelméről és szeretetéről szól. Az Angol-magyar
Biblia-táborban ezt az utat a gyermekek úgy tették meg,
mintha egy számítógépes játékban lennének, és egyik
szintről a másikra jutnának.
1. Az első helyszín volt a teremtés hajnalán a
kert. Isten mindent oly szépen megalkotott, eltervezett.
A terve az volt, hogy csodálatos környezetben az
emberrel, az ő legfőbb teremtményével igazi szeretetkapcsolatot alakít ki. Ám az ember hibázik, engedetlen
lesz, és a bűn szakadékot képez Isten és ember között.
Az édent elveszti, és hatalmas űr keletkezik, olyan
hiányérzet, amelyet az ember nem tud betölteni
semmivel, csak magával az Istennel, akinek már ekkor
kész a terve az ember megszabadítására. Felkészült erre
az eshetőségre is: úgy fogja megszabadítani, hogy Ő
maga is áldozatot vállal.
2. Kiválaszt egy népet, majd egy vezetőt,
Mózest, akinek az a feladata, hogy átvegye Istentől a
tízparancsolatot. Ez a törvény arra lesz jó az embernek,
hogy felismerje, mennyire nem tud Isten szerint élni,
mennyire távol került Isten tökéletes világától, magától
Istentől, és az ő szerető közelségétől. Az ember, illetve
az a nép, mely megkapja a törvényt már a
rendelkezések megszületésének pillanatában vét ezek
ellen. A hegyen tehát a terv következő lépése jelenik
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meg: felismerése annak, mennyire gyarlók, mennyire
bűnösök vagyunk.
3. Az Isten tervének egyik legmegrázóbb,
ugyanakkor legnagyobb lépése az, amikor Isten Jézus
Krisztusban belép az emberi történelembe, a mi
világunkba, hogy megváltson bennünket. Kézzel
foghatóvá, elérhetővé válik Isten ereje és hatalma. Egy
drámát is végigkövethettek a gyermekek, amelyet a
magyar segítők adtak elő. Az a pillanat, amikor Isten
belép az emberi világba azzal a jelenettel azonosítható,
amikor a programozó belép saját programjába, és
Alatosz néven segít a főszereplőknek megmenekülni a
gonosz, vagyis Dr. Kikapcs markából. A furcsa nevek,
és viccesnek tűnő jelentek között szinte minden
gyermeket megrázott, amikor maga Alatosz a
programban megjelent programozó is eltűnik, és úgy
látszik mindennek vége. Ez történt a Golgota dombján
értünk. Jézus meghalt, hogy mi megmeneküljünk. Ám a
történet folytatódott, és milyen jó, hogy Isten tervének
története is folytatódott azután, hogy Jézus meghalt a
keresztfán. Ezt azért tervezte így az Isten, hogy a mi
történetünk se érjen véget a halálunkkal, hanem
távolabb lássunk annál, mint amit emberi szemünkkel
felismerhetünk.
4. Isten Jézus Krisztust feltámasztotta a
harmadik napon, aki az Emmausba vezető úton
találkozik két tanítványával, akik nehezen ugyan, de
felismerik, hogy a Mester szegődött melléjük útitársul.
Jézus feltámadt, és az ember drámája is folytatódik, de
innentől már rajtunk áll, hogy mindezzel hogyan élünk,
hiszen Isten lehetőséget kínál nekünk is a feltámadásra,
az életünk megváltoztatására.
5. Ez nemcsak itt a földön nyer értelmet, mert
Isten az örökkévalóságban gondolkodik. Ő nem csupán
a földi életünkre akar megoldást adni, hanem a teljes
életre, ezért olyan világot kínál nekünk, amely olyan,
mint az Éden kertje volt. Egy világot, melyben nincs
fájdalom, nincs könny, nincs jajszó, hanem Isten van
mindenben, és mindenki boldog.
Ez az üdvösség nagy tervének útja. Mit
kezdünk mindezzel? Mi a válaszunk Istennek erre a
tervére? Mindaz, ami a tábor ideje alatt történt, amiről
beszélgettünk a kiscsoportokban, amiről szóltak az
énekek, nem mese. Nem csupán egy szép történet,
hiszen a dráma is minden nap arról a valóságról szólt,
amelyet bár nem látunk, mégis létezik. Olyan, mint a
levegő: szabad szemmel nem látjuk, de általa élünk.
Istennek ez a terve van megörökítve a
Bibliában. Mindez azonban csak akkor lesz számunkra
értékessé, ha elfogadjuk, hogy igaz, és hiszünk abban.
Isten azt szeretné, ha felismernénk az Ő nagy
kegyelmét, és megmenekülésünk egyetlen forrását.
Isten jelenléte és szeretete ad erőt a hétköznapokban, a
reménytelennek tűnő helyzetekben, a csüggesztő
pillanatokban, a fájdalmakban, a küzdelmekben, a
harcainkban önmagunkkal és másokkal. Isten tervének
részei vagyunk. Isten velünk is tervezett, velünk is
számolt.
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Bruno Ferrero elképzelt egy beszélgetést Jézus
és Gábriel arkangyal között, mégpedig akkor, amikor
Jézus a mennybe ment:
Jézus, mennybemenetele közben, egy pillantást vetett a
sötétségbe burkolózó földre. Néhány apró halvány fény
ragyogott csak Jeruzsálem felett.
- Uram, mik azok a piciny fények? – kérdezte Jézus elé
igyekezve Gábriel arkangyal.
- Ők, az én anyám körül imádságra összegyűlt
tanítványaim. Az a tervem, hogy amint az Égbe érek,
elküldöm hozzájuk Szentlelkemet, hogy azok a pislákoló
fények örökké élő, lángoló tűzzé váljanak, mely minden
nép szívét szeretetre lobbantja.
- És ha terved nem sikerül, mit fogsz tenni, Uram? –
bátorkodott tovább kérdezni Gábriel.
Pillanatnyi csend után az Úr gyengéden így válaszolt:
- Nekem nincs más tervem…
A végtelen éjben egy kicsiny pislákoló fény vagy. De
Isten tervének nélkülözhetetlen része vagy. Nem létezik
más terv.
Nincs más terve Istennek. Velünk gondolta el
azt a kapcsolatot, amit a teremtés hajnalán akart.
Jóllehet, az ember más utakra tévedt, de a terv nem
változott. Isten ma is számol velünk, és bennünket akar.
Engedjünk neki, és higgyük el, akkor lesz teljes az
életünk, ha részévé válunk az Isten nagy tervének.
Ámen.

Csillagpont
2017. július 27-én gyülekezetünk ifjúsági csoportjának
tagjai ellátogathattak a kétévente megrendezésre kerülő
Csillagpont
Református
Ifjúsági
Találkozóra,
Debrecenbe.
Reggel
nagyon
siettünk,
hogy
meghallgathassuk Mike Pál, református lelkész
előadását a nagyszínpadon. Ezután szétváltunk, és egy
rövid ideig kisebb csoportokban barangoltunk az
agrártudományi egyetem hatalmas udvarán, de hamar
rájöttünk, hogy jobb együtt, és a nap hátralévő részében
már közösen fedeztük fel a programokat.
A programok többsége délután kezdődött, addig
Tiszteletesékkel beszélgetve töltöttük el az időt. Ám
hamarosan már igen lelkesen vetettük bele magunkat a
reformációval kapcsolatos szabadulószoba rejtvényeibe,
melyeket nem csak az elrejtett nyomok segítségével,
hanem az egyik most konfirmált társunk tudásával
fejthettünk meg. Sikerünkön felbuzdulva a többi
szabadulós játékot is szerettük volna kipróbálni, de
sajnos már minden hely betelt. Később azonban még
részt vehettünk egy bibliai ételkóstoláson is, ahol
megízlelhettük a több ezer évvel ezelőtti ételeket,
melyeket a Biblia is megemlít. Töltöttünk még ki
reformációs teszteket is, melyekkel különböző
jutalomtárgyakat nyertünk.
A kávézókban is többször megpihentünk, mert
ezeken a helyeken töltöttük fel a testileg – de nem
lelkileg – megfáradt, „koffeinfüggő” csapatunkat.
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Mindezek mellett szebb időjárásunk nem is lehetett
volna: nyárias meleg, kellemesen fújdogáló szellő és
még az ég sem volt felhős.
Csodálatos nappal áldott meg bennünket a
Jóisten. Fáradtan, de élményekkel telve indultunk haza
azzal az elhatározással, hogy két év múlva akár végig is
maradnánk a Csillagponton...
Tokai Eszter, gimnáziumi tanul

„Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az
apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét!
Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap
múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött
egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert
kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy
éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni
kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek
egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat
legeltetni. Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az
eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott
neki.
Ekkor magába szállt, és ezt mondta: Az én
apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig
itt éhen halok! Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt
mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és
teellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak
nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül
egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt,
amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott,
nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt
hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem
vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa
viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a
legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára
és sarut a lábára! Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok
le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és
feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni
kezdtek.
Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor
hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a
táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle,
hogy mi történt. A szolga így felelt: A testvéred jött
meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel
egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott,
és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt.
Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány
esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg
parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy
kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal.
Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel
tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút.
Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem
vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene,
hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett
és megtaláltatott.” (Lukács 15,11−32)
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A Csillagpont ifjúsági találkozón ennek a jól ismert
történetnek a gondolatai mentén beszélt a főelőadó a
reformációról, annak aktualitásáról, hogyan kell és lehet
reformálódnunk, mint egyháznak, s mint egyes
embernek. Tulajdonképpen ebbe a történetbe Jézus
belesűrítette az egész üdvtörténetet, minden
mondanivalójával együtt. Belesűrítette az egyházat, bár
akkor még erről ő egyáltalán nem beszélt. Belesűrítette
a mi életünk történetét, amíg eljutunk az élő Istenhez.
1. A történet elején megismerkedünk egy
apával, és két fiával. Erről sokat nem beszél Lukács, de
alapvetően minden itt kezdődött. Istennek fiai voltunk
kezdetben. Isten a teremtés hajnalán megalkotta az
embert, hogy vele élő, személyes kapcsolatot létesítsen.
Olyan kapcsolatot, amelyben mindkét fél boldog. Isten
meg akarta osztani mindazt, ami az övé valaki mással.
Ez a valaki lett az ember.
Az egyik fiú azonban kikérte a vagyon reá eső
részét, vagyis az ember szakított a Teremtővel, nem
akart kapcsolatban maradni vele. A fiú pedig mi
vagyunk. A teremtett világ, ez a mai világ, már ki tudja,
mióta szinte csak ezzel foglalkozik: kérjük a vagyont, a
gazdagságot. Kérjük, kunyeráljuk, sóvárogjuk e világ
boldogságát. Ó hányszor felsoroltuk már, hogy mi jár
nekünk! Legelőször is boldogság, mert mi nagyon
szeretnénk boldogok lenni. Nem csak szomorkásan,
boldogságmorzsákat csipegetve, hanem azt szeretnénk,
hogy életünk ússzon a boldogságban, még akkor is, ha
ezt sokszor remélni se merjük az átélt kudarcok miatt.
Vágyunk erre a földi boldogságra, néha úgy érezzük,
hogy megtaláltuk, de hamar kiderül: hiábavaló volt,
mert üresség támad utána.
2. A fiú elment messzi földre, idegenbe, és ott
eltékozolta a vagyonát. Igen, tékozlók és pazarlók
vagyunk. Mindenre igaz ez az életünkben. Pazaroljuk
az időnket, még akkor is, ha annyira rohanunk is
minden felé. Pazaroljuk, tékozoljuk kapcsolatainkat,
nem vigyázunk azokra. Pazaroljuk erőforrásainkat,
egészségünket, a minket körülvevő természeti
kincseinket, s közben úgy teszünk, mintha minden
rendben lenne. Hasonló ez az állapot ahhoz, amikor
Ádám és Éva a bűn elkövetése után szégyenükben
eltakarják magukat fügefalevelekkel. A levelek mögé
bújás azt jelenti, hogy az ember egy álarc, egy takaró,
egy ruha mögé rejtőzik. Nem meri felvállalni önmagát,
azt a voltát, életét, amely pedig létezik, ha akarja, ha
nem.
A legnehezebb szembenézni önmagunkkal. A
tékozló kisebbik fiú és az otthonmaradt nagyobbik fiú is
az apja vagyonából él. A felvilágosult, Istentől
elszakadt emberiség, aki uralkodik ezen a földön és
használja, kihasználja annak javait, valójában azzal
gazdálkodik, amit Isten a rendelkezésére bocsátott.
Amint a kisebbik fiú sem a maga által szerzett vagyont
tékozolta el, úgy az emberiség is azon uralkodik, azt
használja, tékozolja, amit Isten adott neki. Nem mi
teremtettük a körülöttünk lévő világot, és az életünket
sem magunknak köszönhetjük. Mégis oly sokszor úgy
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nyilatkozunk mindenről, mint a sajátunkról: ez az én
földem, az én házam, az én életem. Miközben mindent
az Atya türelmes jóindulatából kaptunk. A tékozló,
pazarló fiúk, mi, ezt nem látjuk be. Éljük az életünket,
és mindent természetesnek, magától értetődőnek
tartunk, mert ez nekünk jár. Mi vagyunk az örökösök,
mi megkaptuk a vagyonunkat. Ám a vagyon nagyon
hamar elillan. Az, amit a magunkénak hiszünk, és
természetesnek tartunk, nem az. Ajándék, amivel élni
lehet, de visszaélni nem.
Amivel ez a fiú rendelkezett, nagyon hamar
kicsúszott a kezei közül. Igen, mi emberek azt
gondoljuk, hogy lehet Isten nélkül élni az életünket, de
be kell, hogy lássuk, és erre korunk is a bizonyíték,
hogy Isten nélkül csak arra vagyunk képesek, hogy
káoszt teremtsünk magunk körül. De eljön a pillanat,
amikor dönteni kell, amikor választ kell adni, amikor
szembe kell nézni önmagunkkal: kik vagyunk
valójában. Ez az első lépés az atyai házba visszafelé. Itt
a fordulópontot: a fiú felismeri, hogy ennél még az
atyja közelében is jobb.
Vajon mennyire kell mélyre süllyedni ahhoz,
hogy egy ilyen beismerő vallomásra eljussunk? Mikor
van az a pillanat, amikor azt mondom, hogy
visszafordulok, amikor már nincs tovább a lefelé vezető
úton? Ekkor döbben rá igazán az ember, ki ő valójában,
és mekkora kárt okozott, mennyi hiábavalóságot tett. S
a fiú elindul hazafelé. Gondolatban százszor
megfogalmazza, mit fog mondani, hogyan is fogja
megszólítani rég nem látott apját. Hogyan fogja
bevallani gyarlóságát, s azt, mennyire bán mindent.
„Egész uton – hazafelé –
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?
Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.
S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.”
(Petőfi Sándor: Füstbement terv)
3. Amikor a fiú végre meglátja az ismerős tájat,
felfedezi, hogy a távolban már rohan valaki felé. Az
apja az. Az apja, aki oly régóta várta, aki fél szemével
mindig a távolt leste, mikor jön vissza szeretett fia,
mikor láthatja újra.
Az Atya nem várta meg, hogy az ember örökre
elvesszen, hanem Fiában elébe sietett, és először ölelt,
aztán hallgatta meg az ember bűnvallását. Isten mindig
megelőz minket a szeretetével. Nem méricskél, nem kér
számon, nem vádol, pedig lenne oka rá. Először
megölel, magához fogad, és mielőtt még bármit
tehetnénk, szólhatnánk, Ő már intézkedik.
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A történetbeli apa is azonnal rendelkezik, hogy
mit tegyenek a fiúval. Mosdassák le, öltöztessék föl
tiszta ruhába, húzzanak gyűrűt az ujjára. A gyűrű abban
a korban azt jelentette, hogy ahhoz a közösséghez,
családhoz tartozik. Isten is elpecsétel magának
bennünket, és tiszta ruhába öltöztet, megmos a ránk
rakódott szennytől, és fiává fogad minket, visszavesz az
atyai házba, ahonnan kiszakadtunk. Nem az a fontos,
hogy elment, hanem hogy visszajött. Nem az a
lényeges, hogy eltékozolta a vagyont, hanem hogy él.
4. Az idősebb fiú alakját is fontosnak tartotta
Jézus. Az ő szerepével is üzenni akart kora emberének
épp úgy, mint nekünk. Az idősebb fiú mindvégig az
atyai házban maradt. Hűséges volt, és valóban, látszatra
jó ember. Olyan, aki kitart, aki nem tékozol, aki nem
felelőtlen, aki kimért, és aki sohasem távolodott el az
atyai háztól. Ám a felszín alatt, lelkileg épp olyan távol
volt ő az atyától, mint a testvére fizikailag. Látszatra
minden rendben volt, de valójában semmi sem volt
rendben. A probléma az volt ezzel a fiúval, mint sok
mai fiúval is, hogy jó a „mamahotel”, vagyis jó az
anyám szoknyájánál, jó az apám árnyékában, csak
magamat ne kelljen vállalni, magamról ne kelljen
gondoskodni, magammal ne kelljen szembenézni.
Az idősebb fiú gyáva volt. Emberileg nézve
neki van igaza, hiszen a kisebbik fiú csak eltékozolta a
vagyont, csak elment, és vesztesként kullogott vissza.
Még sincs igazunk, mert amikor az atyja felé
megnyilvánul, kijön belőle az, ami mindig is ott volt. A
hiábavaló hűség keserű szavai: még csak ezt, meg azt
sem adtál... Az atyai ház igájába belekényszerített élete
megkeseredetté tette, ezért nem tudott a testvérének
megbocsátani.
Hatalmas kritika ez mai egyházunkra, és ránk
nézve is. Ez számunkra is a nagy veszély: ha túl sokáig
vagyunk úgy az Atya közelében, hogy igazából nem
vagyunk boldogok mellette, akkor hiába mondogatjuk,
hogy ez a helyes út, soha nem lesz igazi keresztyén
életünk, Istenhez megtért, odafordult létünk. Élünk
valahogyan keresztyénekként, de nem fogunk
szárnyalni. Erre utalt a Csillagpont záró alkalmán is a
főelőadó, Mike Pál lelkipásztor. Istennek volt egy álma,
és ezt az álmát: a tökéletes és harmonikus kapcsolatot
az emberrel nem adja fel. Ezt az álmát meg fogja
valósítani. De nem robotokkal, nem kényszerből
hűséges nagyfiúkkal, hanem azokkal, akik bemennek,
és együtt tudnak ünnepelni a tékozlókkal, mert
felismerik, hogy mindnyájan azok vagyunk.
Egészen addig vagyunk idegen földön járók,
amíg az Atya be nem hív a maga közösségébe. Hogy
hívta az idősebbet is, és ezzel a képpel hívta Jézus kora
farizeusait, a vallásos nagyfiúkat, s bizony minket is
hív. Gyere, ünnepelj velünk. Jürgen Moltmann német
teológus-professzor egyszer úgy fogalmazott, hogy „a
feltámadott Krisztus az életet vég nélküli ünneppé
teszi.” Vajon így éljük mi a napjainkat, ünnepként éljük
meg a pillanatot, és hálát adunk érte, hogy íme, most is
itt lehetünk az Atya közelében. Egy amerikai punk
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prédikátor egyszer ennek az igének a kapcsán azt
mondta: „Két dolgot hozhatsz haza: a romlottságodat
és a hitet, hogy van bocsánat.” Ezt a két dolgot hozza
minden ember az egyházba, az Isten közelébe, semmi
mást. Ahogy a tékozló fiú sem hozott semmit, csak az
élete csődjét, és egy hajszálnyi reményt, hitet, hogy van
bocsánat. A többi csak sallang, és mellébeszélés.
Íme, a történet, a tékozló fiú története, az ember
története, a te és az én történetem. Bárhol lehetünk
ebben a történetben, bármelyik fiúval azonosíthatjuk
önmagunkat. A lényeg, hogy ez a történet rólunk szól,
akik be akarjuk látni, hogy az Atya nélkül elveszünk, és
lelkileg üressé válunk. Ám az Atyával ünneppé válik
minden, mert élünk, mert tiszta a ruhánk, mert egy
asztalnál ülhetünk a Teremtővel. Testvérek vagyunk
mindnyájan, akik mind az Atya jóvoltából, Atyánk
vagyonából élünk, aki mindnyájunkat hív, hogy
megérezhessük
azt
a
mennyei
boldogságot:
hazaérkeztünk, itthon vagyunk! Ámen.

Ady Endre: Az Úr érkezése
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborus éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

Wass Albert: Az igazit keresed?
Az „Igazit” keresed?
Én is azt kerestem sokáig,
s mikor megtaláltam, rájöttem, hogy hiba volt…
Most már az „Igazat” keresem…
Mert az „Igazi” szárnyakat ad, s aztán letépi rólad, az
„Igaz” odaadja a sajátját, ha zuhanni kezdesz… Az
„Igazi” megcsókolja a kezed, az „Igaz” megfogja… Az
„Igazi” álmodik veled, az „Igaz” virraszt melletted…
Az „Igaziba” belehalsz, az „Igaz” meghal érted, ha kell…
Ha kérhetnék az Istentől magam számára valami szépet és
nagyot, azt kérném, hogy adjon nekem is egy egyszerű
kicsi házat, négy szobával, vadszőlős tornáccal, öreg
körtefával. Mohos legyen a teteje, s olyan kicsi legyen,
hogy ne férjen el benne izgalom, perpatvar, békétlenség.
Csak én s az, akit szeretek…
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Gyerekoldal
Kedves Gyerekek!
A Tékozló fiú történetének (lásd a 13. oldalon) képei sajnos összekeveredtek... Számozzátok be azokat
a helyes sorrend szerint, és színezzétek ki!

⁐
⁐

⁐
⁐

Aranymondás:
„Ez a te testvéred
meghalt és feltámadott,
elveszett és megtaláltatott.”
(Lukács 15,32)
⁐

Belvárosi Harangszó
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Kösd össze a megfelelő kérdést
a megfelelő válasszal!
1. Hány fia volt az apának?
2. Melyik fia kérte ki az örökségét?
3. Miután elhagyta otthonát, hová ment?
4. Mi történt abban az országban, ahová elment?
5. Miután elvesztette minden pénzét, mi lett a
foglalkozása?
6. Miért döntött úgy, hogy hazatér?
7. Ki nem volt boldog, hogy ő hazatért?
8. Mit tett az apa, amikor a távolban meglátta a fiát?
9. Az apa mit adott a fiának, amikor megérkezett?
10. Hogyan ünnepelte meg az apa a kisebbik
gyermekének hazatértét?

1. Éhezett
2. Disznópásztor
3. Cipót, szép ruhát és gyűrűt
4. Az idősebb fiú
5. A fiatalabb fiú
6. Kettő
7. Távoli országba
8. Eléfutott, megölelte és megcsókolta
9. Eltékozolta a vagyonát.
10. Levágatta a hízott borjút.

Segíts megtalálni a hazafelé vezető utat!
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Az új kenyérért való hálaadás
és az államalapítás ünnepének kapcsolata
Az új kenyér nem ősi fogalom, hanem a 19. században
jelenik meg a református kultúrában. Ez az alkalom
hálaadó ünnep – hálaadás az aratásért, a teremtő Isten
cselekedetéért, aki ételt és italt ad, gondot visel a bűnös
emberre. Noé hálaáldozata után ezt olvassuk az Úr
terveiről: „Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és
az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és
az éjszaka.” (1Móz 8,22) Sok vallásban és kultúrában
megjelenik az a gondolat, hogy ugyan a vetés és az aratás
a mi fáradságunk, orcánk verítéke, de az áldást Isten adja,
ahogy azt a 127. zsoltárban is olvassuk: „Hiába keltek
korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret
esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.”
(Zsolt 127,2) A bűnös emberi világban a föld tövist, kórót
és bogáncsot terem, a táplálék Isten adománya. A
földművelő kultúrának épp ezért fontos eseménye,
amikor a terményért, az ételért ad hálát az ember és a
gyülekezet. Szerintem a legnagyobb probléma, hogy
elfelejtünk hálát adni, felismerni, hogy
minden ajándék: az élet, a megélhetés, a
gondviselés. Még rosszan termő években is
lehet hálát adni azért, amit Isten kirendelt.
Talán ennek tudata – elég, amit Isten
nekünk kirendelt – válasz lehetne a
túlfogyasztás problémájára is.
Hazánkban az új kenyérért való
hálaadás az István király-kultusszal is
összefügg. Magyarországon speciálisan
kötődik augusztus 20-hoz az államalapítás
gondolata,
ami
tulajdonképpen
gondolatátvétel – István király római
katolikus szentkultusza alakult át a
nemzetállam megalapítójának gondolatává.
Az István király körüli kultusz a római katolikus
egyház liturgikus rendjébe kapcsolódott, amely a 17–18.
században, a barokk kor és a Habsburgok uralkodása alatt
kezdett további jelentésekkel bővülni. Augusztus 20. a
19. században vált piros betűs ünneppé, már egy
szekuláris jellegű társadalomban. A 19. század elején, az
1820-as években volt egy nagy felmérés, amikor a
református egyházkerületeket is megkérdezték, hogyan
ünneplik István király napját. Az őszinte válasz így szólt:
sehogy, mert ez nem református ünnep. Ettől az időtől
kezdve próbáltak a protestáns egyházak is valamit
kezdeni augusztus 20. ünnepnapjával. Vannak arról
adataink, hogy István király napján a pesti evangélikus
templomban a reformátusok és az evangélikusok közös
ünnepi istentiszteletet tartottak az akkori óbudai lelkész,
Dobos János igehirdetésével: igyekeztek István király
biblikus erényeit fölmutatni és kifejezni, hogy a
protestáns ember is a korona hű alattvalója. István király
1038-ban halt meg – 1938-ra Ravasz László kidolgozta
az 1930-ban megjelent istentiszteleti rendtartás pótfüzetét
István király napja kapcsán. Az abban foglalt
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olvasmányok, imádságok, igehirdetés-minták a biblikus
királykép aspektusaival foglalkoztak, és István király
erényeit kívánták kiemelni. Nyilván a Szent Istvánkultusz számunkra nem fogadható el, mégis
hangsúlyoznunk kell, hogy István keresztyén király,
akinek tanításai a protestáns embereknek is mértékadók.
Ha megnézzük a magyar koronát, több ősi keresztyén
szimbólumot fedezünk fel rajta: a Pantokrátort, a
mindenható Istent, aki uralkodik, vagy éppen a keresztet.
Nagyon fontos Istvánban a keresztyén államférfit
látnunk, aki egyház- és államszervezetet alapított, és a
keresztyén etika szerint akarta vezetni ezt az országot –
nyilván a 11. század kontextusában.
A reformátusoknál István király helyett a kenyér
kerül a fókuszba augusztus 20. környékén. A kenyér
minden vallás alapeleme, ahogy a tűz, a víz vagy az olaj
is. A kultuszok, a liturgiák a mindennapjaink
legfontosabbnak gondolt részeire építenek. A kenyér –
függetlenül attól, hogyan készül – ősi szimbólum,
amelyért a Miatyánkban is könyörgünk: „a mi
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…” A
kenyérben mint kifejezésben benne van az élethez, az
életminőséghez, a létezéshez szükséges
alap. A templom, amelyet Isten házának is
nevezünk, valóban olyan, mint egy ház:
van benne asztal, ahová ugyanúgy, mint
egy családi hajlékban, letelepszik a család.
A gyülekezet családja is egy asztalhoz
hivatalos, ahová letelepszünk, ahol
kenyeret és bort veszünk magunkhoz –
Magyarországon fehér, kemencében sült
cipóból vágva. Az úrvacsorában adott
kenyér a mindennapi kenyér, amit eszünk –
különös jelkép ez a magyarság számára,
ahol nagyon erős a földművelő kultúra.
Sok helyütt megvolt annak a módja,
hogyan kell sütni az úrvacsorai kenyeret –
és az úrvacsorai bor is valamely gyülekezeti tag saját
terménye volt, hiszen ami a miénk, azt ajándékba kaptuk.
A mély jelentések mellett ezen az ünnepen azért is hálát
adunk, hogy Isten gondoskodik az életünkhöz szükséges
alapvető dolgokról – ennek jele, hogy ugyanazt a
kenyeret vesszük úrvacsorai jegyként, mint amit otthon is
eszünk. Szép szokás, amikor istentisztelet után a
gyülekezet együtt fogyasztja el az úrasztalára feltett
kenyeret, mint ahogy a zsidók az áldozat egy részét is
közösségben ették meg: ennek a tettnek közösségteremtő
ereje van. Az 1Kor 11-ben, amikor Pál apostol az
úrvacsora szereztetési igéjét írja le, közös étkezésről,
agapéról beszél. Az ókori kultúrában sokgenerációs
otthonokban éltek az emberek, akik a felházban lévő
refektóriumban gyűltek össze a kiemelt jelentőségű közös
étkezésekre. A magyar és a külföldi irodalomban sokáig,
a reformáció után is felházliturgiának nevezték az
úrvacsora szertartását. A felház – ahová például Dániel
ment fel imádkozni – a kiemelkedő pillanatok helye. Pál
apostol kritikával illette a korinthusiaknál, hogy nem
különült el náluk az étkezés a megszentelt étkezéstől: a
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gyülekezet gyakorlatilag piknikezik, nem pedig közösen,
egymással ugyanazt megosztva étkeznek. A terített asztal
státusszimbólum
is
lehet:
a
liturgiában,
az
istentiszteletben nem ez a lényeg, az úrasztalához
egyszerre jön férfi és nő, szolga és szabad ember, egy
kenyérből tápláltatunk, Krisztusban egyek vagyunk.
A mindennapi kenyér jelentése is árnyalódik:
sokan már nem tudják megenni a fehér lisztből készült
cipót, pedig a kenyér a legalapvetőbb szükségleteink
jelképe. Az ember nem csupán test, mert Isten élő
lélekként teremtett bennünket. A keresztyén hit az ember
teljes valóságát hangsúlyozza – még a leginkább
materialista embernek is szüksége van megfoghatatlan,
lelki dolgokra, például reménységre, ami nem ragadható
meg a fizika vagy a matematika eszközeivel. Vannak
fogalmaink, amelyek nehezen érthetők a mi mechanikus
világképünk felől nézve, amely azt gondolja, hogy a
törvényszerűségek ismerete által az egész valóságot
felismeri, pedig az jóval több ennél. A lelki táplálék az,
amivel az ember megtalálja azt a többet, amellyel
minőségivé teheti életét, békére találhat. Mi,
keresztyének úgy értelmezzük ezt, hogy az ember fölfelé
nyitott lény, aki hallgat az önmagát nekünk kijelentett
Istenre, ő pedig nemcsak a testünket, hanem a lelkünket
is táplálja. Azonban ez a többre vágyás minden emberben
megvan, nem csak a hívő keresztyénekben, és a világ
gátlástalanul kínálja különféle portékáit, amelyektől az
emberek a megelégedésüket és kiteljesedésüket várják.
Nekünk az a feladatunk, hogy az Úrtól kapott
bölcsességgel és a hit mértéke szerint beszéljünk az
emberekhez, akiket ugyanúgy megmentett elbukásukból
Jézus Krisztus. A lelki táplálék nekem az, ami az ember
életminőséghez járul hozzá, ami előrevisz, egésszé teszi
az ember életét.
A Miatyánkban Jézus a mindennapi kenyérért
tanít könyörögni, míg János evangéliumában már azt
mondja: én vagyok az élet kenyere. A Miatyánk a hegyi
beszéd része, amely nem szerepel János evangéliumában.
A tanítványok imádkozni tanulnak Jézustól. Vélhetően ez
az imádság elemeiben, felépítésében hasonlít a zsidó
emberek imádságaihoz: Istent szólítja meg, magasztalja,
az ő országáért könyörög – tehát nem az emberrel
kezdődik. Ezekkel kezdve érkezhetünk csak el a
mindennapi kenyérért és bűnbocsánatért könyörgésig, és
emelkedhetünk újra Istenhez. A kenyér maga
szükségleteink
legteljesebb
összefoglalása.
A
mindennapit azzal a görög szóval fejezi ki az ige, amely a
katonák napi zsoldját is jelentette, amit mindig előző este
kaptak meg. Akárcsak a pusztai vándorlásban a mannát,
amellyel nem lehetett harácsolni: mindig csak annyi
marad romlatlan, amennyi aznapra kell. Amikor Jézus azt
mondja, én vagyok az élet kenyere, akkor önkijelentést
tesz – de a kettő összeér a mindennapi szükségletekben,
amelyekre mindig a gondviselő Isten felel, és a
legfontosabbat adja nap mint nap nekünk: önmagát Jézus
Krisztusban.
Pap Ferenc,
a Károli Gáspár Református Egyetem docense
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Reményik Sándor:
Mindennapi kenyér
Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem cifraság a szűrön,
Nem sujtás a magyarkán,
Nem hívságos ünnepi lobogó,
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem pompázom, de szükséges vagyok.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Ha tollat fogok: kenyeret szelek.
Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,
Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,
Lehet magára hiú a kenyér?
Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.
Kellek: ezt megérteni egyszerű,
És – nincs tovább.
Az álmom néha kemény, keserű,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erő, –
De benne van az élet.
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István király intelmei
Imre herceghez
(részlet)

Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten
akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése
elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az
egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, s
mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel
adott az élet előnyére és méltóságára, tudniillik
királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat,
főpapságokat s más méltóságokat, részben isteni parancsok
és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek meg az
élemedett korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák,
védik, osztják fel és egyesítik, s mivel bizonyosan tudom,
hogy minden renden valók a föld bármely részén, bármilyen
méltóságot viseljenek, nemcsak kíséretüknek, híveiknek,
szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem
fiaiknak is, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy
neked még életemben tanulságokat, parancsokat,
tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad,
mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb
hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig,
hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád
parancsait, az isteni bölcsesség intelme szerint, mely
Salamon szájából szól:
Hallgass, fiam, atyád intelmére,
s ne vedd semmibe anyád tanítását!...
[Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat,]
akkor nagy lesz száma élted éveinek.
Ebből a mondásból tehát észbe veheted, ha azt, amit atyai
gyöngédséggel parancsolok, megveted - távol legyen! -, nem
szívelnek többé sem Isten, sem az emberek. ... Hogy ez
véled ne történjék, fogadj szót, fiam; gyermek vagy,
gazdagságban született kis cselédem, puha párnák lakója,
minden gyönyörűségben dédelgetve és nevelve, nem
tapasztaltad a hadjáratok fáradalmait s a különféle népek
támadásait, melyekben én szinte egész életemet
lemorzsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puha kásával
étessenek, az téged csak puhánnyá s finnyássá tehet, ez
pedig a férfiasság elvesztegetése s a bűnök csiholója és a
törvények megvetése; hanem itassanak meg olykor fanyar
borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi.
Ezeket előrebocsátván térjünk a tárgyra.
I.
Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők nyerhetik
el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre.
Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt
hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom,
kedves fiam, hogy a keresztény hitet akkora buzgalommal
és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt
alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy
méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; e nélkül
bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának
nem mondanak.
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A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy
erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény
teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban,
Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz
Máriától született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán
szenvedett és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az
apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen
tökéletes oszthatatlan szeplőtelen istenségben, és kétely
hozzád ne férjen.
II.− III.
A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a második
helyet, az egyház, melynek első ízben a mi fejünk, tudniillik
Krisztus vetette el magját, majd az ő tagjai, vagyis az
apostolok és szent atyák ültették át, meggyökereztették
erősen, s elterjesztették az egész földkerekségen. És ámbár
mindig hajt új sarjat, más helyeken mégis mintegy réginek
tartják; itt viszont, kedves fiam, a mi birodalmunkban eddig
még mint ifjú, friss hajtást prédikálják. Épp ezért kíván meg
szemfülesebb s szembetűnőbb őröket, nehogy a jó, amivel
az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában
érdemtelenül elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint
hanyagságod miatt megromoljék s megsemmisüljön.
IV.
Az uralom negyedik dísze a főemberek, ispánok, vitézek
hűsége, erőssége, serénysége, szívessége és bizalma. Mert ők
országod védő falai, a gyengék oltalmazói, az ellenség
pusztítói, a határok gyarapítói. Legyenek ők, fiam, atyáid és
testvéreid, közülük bizony senkit se hajts szolgaságba,
senkit se nevezz szolgának. Katonáskodjanak, ne
szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség
nélkül, békésen, alázatosan, szelíden; tartsd mindig
eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik,
és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem
taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel,
királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz
szeretni fog; ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül
kevélykedsz az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje
bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra
száll királyságod. Ettől óvakodva az erényed szabta
mértékkel irányítsd az ispánok életét, hogy vonzalmaddal
felövezve a királyi méltósághoz mindig háborítatlanul
ragaszkodjanak, hogy uralkodásod minden tekintetben
békés legyen.
V.
A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi korona ötödik
cifrázása. Dávid király és próféta mondja: Ítéletedet, Isten,
bízd a királyra. És ugyanő másutt: Király vagy, az
igazságosságot szereted. A türelemről így beszél Pál apostol:
„tanúsítsatok mindenki iránt türelmet.” És az Úr
evangéliumban: „Ha [türelemmel] kitartotok, megmentitek
lelketeket.” Ehhez tartsd magad, fiam: ha becsületet akarsz
szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet; ha
hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy.
Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő ügy kerül eléd
vagy valamely főbenjáró bűn vádlottja, türelmetlenül ne
viselkedjél, esküvel se erősködjél, hogy megbünteted;
bizony ez ingatag lenne és mulandó, mert a bolond
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fogadalmat megszegi az ember; és ne ítélkezz te magad,
nehogy királyi méltóságodban a hitvány ügyben forgolódva
folt essék, hanem az efféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd,
az ő megbízatásuk, hogy törvény szerint döntsenek.
Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni s
neveztetni. A türelmes királyok királykodnak, a
türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer
olyasvalami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni
méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés
nélkül ítélkezz, így lesz majd koronád dicséretes és ékes.
VI.
A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy
méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen
kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy
magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok,
hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb
tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas
sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb
tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különbkülönb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert
hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar
fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti.
Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő.
Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a
jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad,
hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt
lakjanak.
VII.
A tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi
a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget
támadó hadat, behívja a barátokat, városokat ő rakat, és ő
ront le ellenséges várakat. Minthogy pedig a tanácsnak
ekkora haszna van, ostoba, pöffeszkedő és középszerű
emberekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér; hanem
a tekintélyesebbek és a jobbak, a bölcsebbek és a
legmegbecsültebb vének ajkán formálódjék és csiszolódjék.
... Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a
bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk, szól a
Szentlélek Salamon által: „Aki jár a bölcsekkel, bölcsek
barátja lesz, nem a bolondokhoz lesz hasonlatos.” És Dávid
zengi: Jósággal közeledsz a jóhoz, az igazhoz igaz vagy. A
tisztával tisztán bánsz, a hamissal azonban hamis módra. ...
Ezért hát ki-ki életkorának megfelelő dologban forgolódjék,
tudniillik az ifjak fegyverben, a vének a tanácsban.
Egyébként az ifjakat mégsem kell teljesen kiűzni a
tanácsból; ámde ahányszor velük tanácskozol, még ha
életrevaló is az a tanács, mindig terjeszd az öregek elé, hogy
minden cselekedetedet a bölcsesség mértékével mérhesd.
VIII.
Aki megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni
törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy
fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek
szót fogadjanak. ... Ezért, kedves fiam, apád rendeletei,
vagyis az én rendeleteim, mindig legyenek szemed előtt,
hogy szerencsédet mindenütt királyi gyeplő igazgassa. Az én
szokásaimat pedig, melyekről látod, hogy a királyi
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méltósággal összeférnek, a kétkedés minden béklyója nélkül
kövessed. Mert nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat,
ha szokásban nem utánzod a korábban királykodó
királyokat.
IX.
Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb
járuléka. A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és
feloldozás. Te pedig fiam, valahányszor Isten templomához
járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával,
magad is király lévén, mindig mondjad: „Küldd le [Uram, a
bölcsességet] szent egedből, dicsőséged trónjáról, hogy
munkámban velem legyen és segítsen, és így fölismerjem,
mi kedves a szemedben [minden időben].” És ismét:
„Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok
gondolatban, az én szemeimnek ne adj kevélységet és a
gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem
a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne
adj engem, Uram.” Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a
régi királyok, te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten
minden vétked eltörlésére méltasson, hogy mindenki
legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy a
tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon
az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd
látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy valamennyi
alattvalóddal együtt gondtalanul, ellenséges támadásoktól
nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját.
X.
Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját. Mert
az erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll
kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz
parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság
díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a
királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart
igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek
okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő
reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és
mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak
atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez,
avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy
kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki
hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb
boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot
szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést:
„Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Légy türelmes
mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz,
akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a
szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson.
Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a
jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit
se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj
az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha
senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a
bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.
Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi
koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az
örök uradalomba bejutni. Ámen.
Kuruc Ágnes fordítása
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A sport és az egészség
A rendszeres sportolás fegyelemre és rendszerességre
nevel, pontosságra szoktat. A nyugodt alváshoz és
hatékony pihenéshez szükséges a testi, illetve a szellemi
fáradtság egészséges aránya. Napjainkban a diákokra már
kisiskolás korban is komoly nyomásként nehezedik az
állandó szellemi megterhelés, az iskolai teljesítmények
hajszolása. Ez mind szellemileg, mind lelkileg próbára
teszi a fiatal szervezetet.
A tanulmányi versengésben való helytállás a
korábbiaknál
sokkal
több
tanulást,
nagyobb
információtömeg elsajátítását igényli, ami rendkívüli
módon terheli az idegrendszert, és állandó szellemi
fáradtságot eredményezhet. A szellemi fáradtság legjobb
kipihenési módja a fizikai terhelés. Többórás tanulás után
egy félórás kocogás vagy egy rövid focimeccs az udvaron
szinte kicseréli az elfáradt agyat, és újult erőt ad a
folytatáshoz. A mozgás ugyanis fokozza az anyagcserét,
élénkíti a vérkeringést, aktiválja az idegrendszert.
Egyoldalú, csak szellemi igénybevétel esetén előbb-utóbb
álmatlanság, rendszeresen felületes alvás alakul ki,
aminek tartós fennállása a szervezet súlyos
kimerüléséhez vezet. Ezzel szemben, ha a szellemi
fáradtságot aktív kikapcsolódással oldjuk, úgy a fizikai és
a szellemi igénybevételt egyensúlyba hozzuk. Ez
biztosítja a mély és nyugodt álmot, a reggeli frissességet.
A sportjátékok hozzászoktatják az embert a valódi
versenyhelyzetekkel való megbirkózáshoz.
Az előnyös fizikai és élettani hatásokon túl nem
elhanyagolható a sport hatása a személyiségfejlődésre. A
sportolás talán legfontosabb lelki hozadéka a
„sportszerű” jellem kialakulása. A sportszerűség
egyszerre jelenti a kudarcok elviselését, az elért
eredmények szerény elfogadását, a kitartó küzdelemre
való képességet, a társak biztatását és segítését. A
sportszerű jellem nem mások ellen, hanem saját korlátai
ellen küzd, és tiszteletben tartja mások küzdelmét is,
amire jó alapot nyújt saját erőfeszítéseinek ismerete.
A fizikai teljesítőképesség két formája, a rövid
ideig tartó csúcsteljesítmény (pl. sprint) és a hosszú ideig
tartó, egyenletes teljesítmény (pl. hosszútávfutás) másmás jellegű feladatot jelent. A mindennapi élet során
talán az utóbbi több szerepet kap: az állóképesség, a
tartósan nyújtott megbízhatóan magas színvonalú munka
alapvető elvárás a társadalom minden szintjén valós és
átvitt értelemben egyaránt.
A
szellemi
teljesítőképesség
a
fizikai
teljesítőképességre is hatással van, és viszont: a kitartás
mértéke nem csupán a sejtek, szervek, szervrendszerek
állapotától, hanem a központi idegrendszer aktiváló
hatásától is függ, amelyet erősen befolyásol az ösztönzés
és az elszántság mértéke. Ha tisztán szellemi teljesítmény
a cél, a sportban megszokott kitartás akkor is jó
szolgálatot tesz, a sporthoz idomult jellem ugyanis
nehezebben „adja fel” a nem fizikai természetű
feladatokat is.
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A fiatal koruk óta rendszeresen sportolók
életvezetési
döntéseik
meghozatalában
általában
elsődleges fontosságú, hogy az életmód megváltoztatása:
egy-egy szokás felvétele illetve elhagyása, mennyiben
befolyásolja sportteljesítményüket. Egy gyermekkora óta
sportoló serdülő jobban meggondolja, hogy elkezd-e akár
alkalomszerűen is dohányozni a barátaival, hiszen tudja,
hogy ez drasztikusan csökkentheti kedvenc sportágában
nyújtott teljesítményét. Az aktív sportolók önértékelése is
biztosabb alapokon áll, hiszen önbizalmukat javítják a
sportban elért eredmények, a jobb fizikai erőnlét, az
arányosabb, izmosabb testfelépítés.
A sportolás során vállalt erőfeszítések azért
hasznosak, mert közvetlenül mérhető eredményük van.
Az atlétikában pontosan és objektíven mérhető méterek,
kilométerek, percek és másodpercek adnak értelmet az
elvégzett munkának, és azonnali visszajelzést annak
minőségéről. Versenyszerű sportoknál, illetve a
csapatjátékokban pedig mindig van győztes, ahogy
mindig van második, harmadik stb. helyezett, vagy adott
esetben vesztes is. Mivel az egész csak játék, és lehetőség
van újabb és újabb megmérettetésre, visszavágóra,
további edzésre és újabb mérkőzésre, ezért állandó
ösztönzés jöhet létre. Az így nevelkedett személyiség
nem csupán a sportban, hanem a munkájában és
magánéletében (pl. barátaival való összezördüléseiben,
szerelmi bánatában, iskolai kudarcaiban) is képes
alkalmazni a sportban szerzett tapasztalatokat, és nem
érzi értelmetlennek az erőfeszítéseket. A sportban
megedződött ember sokkal tovább bírja összeroppanás
nélkül a fizikai és a lelki megpróbáltatásokat. Sokkal
nehezebben adja fel a küzdelmet, hiszen a sport révén
beléivódott a tapasztalat, hogy semmilyen erőfeszítés sem
értelmetlen, mindig van esély fordítani a meccs állásán –
amely csapatjáték esetén, nem csak a saját érdekében
kötelessége, ezt követeli tőle a vele egy csapatban játszók
iránti felelősség is.
Még a legsikeresebb sportolók is gyakran
megtapasztalták a kudarc élményét, amíg eljutottak arra a
szintre, hogy igazán eredményesek legyenek. Az
élsportolóktól
eltekintve,
túlnyomórészt
olyan
sportolókkal találkozunk, akik hol nyernek, hol
veszítenek; hol elsők, hol utolsók a megmérettetések
alkalmával. A tömegsport jellemformáló erejében
ugyanakkora jelentősége van két iskolai osztály
focicsapatának, akik rendszeresen pályára lépnek egymás
ellen, mintha a Bajnokok Ligájában küzdenének. Ha az
„ások” rendszeresen kikapnak a „bésektől”, ez
folyamatos edzésre, taktikai fejlődésre buzdítja őket,
melynek eredményeként előbb-utóbb képesek lesznek
visszavágni. Az, aki akár csak egyszer is átélte, hogy
milyen érzés a régi ellenfelet hosszú és kitartó munka
eredményeként végre legyőzni, nem fog kétségbe esni
később a munkahelyén sem, ha a cég ranglétráján egy
magasabb pozícióért kell versenyeznie. S ha a küzdelem
végén nem ő kerül ki győztesen, valószínűleg képes lesz
a legközelebbi adandó alkalommal ismét megmérkőzni.
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Szerencsés esetben a kudarcok, ha a sikerekkel nem is
azonos mértékben, de ugyanúgy motiválhatják az embert.
A sportban elért eredmények pontosan mérhető
és egyértelmű visszajelzést jelentenek a sportolóknak
teljesítményükről. Tényekről és nem véleményekről van
szó, hiszen személyektől független dolog, hogy ki nyert
meg egy játszmát, vagy ki futotta leggyorsabban a 400
métert. Mind a siker, mind a kudarc lehet ösztönző hatású
a későbbi teljesítményekre – siker esetén az eredmény
megtartása vagy további javítása, kudarc esetén a csorba
kiköszörülése az ösztönző erő. Ráadásul a sikerhez társul
egy mámorító érzés, amely újra és újra hajtja az embert a
következő győzelem felé. Talán ennek köszönhető, hogy
a pályájuk kezdetén nagyjából hasonló tehetséget mutató
sportolók közül már korán kiválasztódnak a későbbi igazi
sztárok. A pozitív visszajelzések, az elért eredmények
ugyanis megsokszorozhatják a teljesítőképességet, pedig
nyilvánvaló, hogy a tízszer annyit győzedelmeskedő
sportoló izomzata nem jobb tízszer a csak egy győzelmet
arató társáénál. Ez világosan mutatja, hogy a fizikai
erőnléten és a gyakorlati tudáson túl igen fontos, akár
döntő szerepet is játszhatnak a lelki tényezők.
A
csoportos,
csapatmunkára
épülő
sporttevékenységek a legelőnyösebbek a jellemformálás
szempontjából. Itt alakulhat ki annak a pozitív
egymásrautaltságnak az érzése, amely az élet egyéb
területein is hasznos az egyén és a közösség
szempontjából egyaránt. A sportban jó csapatjátékos
általában az életben is jól együttműködik másokkal. Ezek
a sporttevékenységek elsősorban arra tanítják meg az
egyént, hogy képes legyen egyéniségét és saját ötleteit,
kezdeményezéseit a közösség érdekében hasznosítani.
Ennek alapfeltétele, hogy saját érdekei fölé helyezze a
csapatérdeket. A pályát végigcselező csatár képes legyen
átadni a labdát az utolsó métereken egy nála jobb
helyzetben lévő csapattársának, lemondani ezzel a
góllövés közvetlen dicsőségéről, és biztosítani a vezetést
a csapatnak. A példából nyilvánvaló, hogy a jó
csapatjátékosnak nem az egyéni siker lebeg a szeme előtt.
De nemcsak a sikerek közösek, hanem a kudarcok is; az
egyén hibája egy-egy helyzetben a csapat hibájává válik,
annak minden kellemetlen lelki következményével
együtt. A csapattagok ezért is igyekeznek jobban
együttműködni a másikkal, ez is ösztönzi őket a jobb
teljesítményre.
Mivel a csapatjátékokban az egyének tehetsége
és kifejlesztett készségei csak szükséges, de nem
elégséges feltételei a sikernek (győzelemnek), ezért
elengedhetetlen az együttműködés a csapattagok között.
Hiába minden tag elsőrendű edzettsége és technikai
tudása, ha nem képesek tehetségüket egy cél érdekében
összerendezni. Ezért elengedhetetlen az egyéni becsvágy
tudatos háttérbe szorítása a csoport közös érdekeinek
szem előtt tartásával. Ebben az értelemben a csapat
önálló, az aktuális tagoktól független életet él, „saját
személyiséggel rendelkezik.”
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A játék és a csapatélet során rögzült érzelmek, a
közös felelősségérzet olyan beilleszkedési folyamatot
alakítanak ki, amelyet a csapat tagjai később, az élet más
területein is hasznosíthatnak. Ma már a munkahelyek
többségén sem az egyéni teljesítmény számít, hanem az
együtt dolgozóké, legyen szó akár egy tudományos
kutatást végző „team”-ről, egy iroda alkalmazottairól
vagy egy összeszerelő üzemben dolgozó munkatársakról.
Napjainkban a cégek előszeretettel szerveznek
alkalmazottaiknak ún. csapatépítő tréningeket, amelyeken
fejlesztik az összetartozás és az egymásrautaltság érzését
a munkatársak között. Ezek a tréningek sokszor fizikai
környezetben modellezik az egymástól való függést és a
bizalmi viszonyt. Az ilyen tréningek javítják a dolgozók
együttműködési készségét.
www.tudasbazis.sulinet.hu/a-sport-es-az-egeszseg
KVK

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre
eldöntötte szívében, ne kedvetlenül
vagy kényszerűségből, mert
a jókedvű adakozót szereti az Isten.”
(2Korinthus 9,7)
Kedves Testvéreink!
A Magyarországi Református Egyházban mindenki
egyháztagnak számít, akit a református egyház szertartása
szerint megkereszteltek, valamint az a nagykorú
keresztyén, aki magát reformátusnak vallja. Az
egyháztagság ténylegesen akkor valósul meg, amikor
valaki
valamely
konkrét
gyülekezethez
(egyházközséghez) csatlakozik, és annak tagjává lesz.
Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek,
konfirmációi
fogadalmat
tett,
a
gyülekezet
istentiszteletein és az úrvacsorai közösségben részt vesz,
és gyülekezete fenntartásához hozzájárul. Az ilyen
gyülekezeti tagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően
választó joga van és választható az egyházi vagy
gyülekezeti választások alkalmával.
A anyagyülekezetek önfenntartóak, sem az
államtól sem a közegyháztól nem kapnak pénzt a
működésükhöz.
Az
egyházfenntartói
járulék
befizetésével, adományozással és a templomi perselyes
adakozással
járulhatunk
hozzá
gyülekezetünk
fenntartásához.
Presbitériumunk az évi egyházfenntartás összegét
havi 1000 Ft-ban, éves szinten 12.000 Ft összegben
határozta meg. Ez az összeg ajánlás, hiszen mindenkinek
szíve és lehetősége szerint kell eldöntenie, mennyit áldoz
gyülekezete működésére.
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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:
Mohácsi Róbertné Papp Angéla unokája: Benjámin
Sütő Tibor és Kristóf Melinda fia: Rikárdó
Mohácsi Róbertné Papp Angéla
„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:
Bihari Ferencné, született Juhász Etelka 68 évet élt
asszonytestvérünk – Sarkad, Vécsey u. 36. sz. alatti lakos.
Vigasztaló ige: Lukács 22,39−42: „Ezután eltávozott onnan, és
szokása szerint az Olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is.
Mikor pedig odaért, így szólt hozzájuk: Imádkozzatok, hogy
kísértésbe ne essetek! Azután eltávolodott tőlük mintegy
kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott: Atyám, ha akarod,
vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen
meg, hanem a tied.”

A Mindenható Isten enyhítse
a gyászolók fájdalmát!

Békés Megyei Területi Szervezet

Egyházmegyei presbiteri konferencia
és gyülekezeti csendes nap
Sarkad-Belvárosi Református Templom
2017. november 11. – 9 óra
Előadók:
Dr. Barát Béla Levente egyetemi tanár
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Dr. Bibza Gábor esperes
Kolozsvári Református Egyházmegye
Közös ebéd

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
- Szeptember 3. vasárnap délután 14:30
- Október 1. vasárnap délután 14:30
- November 5. vasárnap délután 14:30 – Újbori
úrvacsorás ünnepi istentisztelet

Belvárosi Harangszó
A Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség
időszakosan megjelenő lapja
Szerkesztő: Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor
Felelős kiadó: Koncz Zsolt lelkipásztor
Dr. Taybani Jamal gondnok
5720 Sarkad, Veress Sándor u. 15.
Telefon: 20/429 − 1285
E-mail: sarkad-belvaros@reformatus.hu
Web: www.reformatus-sarkadbelvaros.hu
www.facebook.com/Sarkad-Belvárosi-Református-Egyházközség

Újbori Úrvacsorás
Istentisztelet
2017. november 5.
***
Bűnbánati alkalmak:
2017. nov. 2.(csüt.)-4.(szombat)

