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Különös napok, hetek állnak mögöttünk. Tavaszt vártunk, 
és havas tájat kaptunk helyette, rügyek pattanását, 
virágszirmok bomlását vágytuk, és fehérré fagyott fákat, 
színek nélküli vidéket láthattunk. A kikelet, a természet 
megújulása váratott magára, próbára téve türelmünket, és 
mivel emberek vagyunk, kerestük és mondtuk a 
magyarázatokat, miért is történt mindez.  
 Különös napok, hetek voltak azok is, melyek 
kétezer évvel ezelőtt zajlottak le Izrael területén, főként 
Jeruzsálemben. Sokféle várakozással volt tele az akkori 
emberek szíve is. Ők ugyan nem a természet 
megújulására, és a madarak énekére, meg a 
napsütésre vártak, hanem egy olyan hősre, aki 
legyőzi földi ellenségeiket, és egy dicső ország 
szabad polgáraivá teszi őket. Várták sorsuk 
jobbra fordulását, életük megváltozását, 
helyzetük szerencsésebbé válását. 
 Ám a vágyott élet helyett, valami 
egészen más következett be, amivel nem tudtak 
mit kezdeni, mert nem értették. Elképzeléseik és 
vágyaik darabokra törtek, mert a názáreti 
próféta, a messiásnak kikiáltott csodatévő ács fia, 
a csodás gondolatokat, bíztató szavakat mondó 
rabbi, törvényszék elé került, aki semmit sem tett, hogy 
helyzetét megváltoztassa. Már a keresztfán szenvedett, 
amikor még sokan azt várták tőle, hogy most tegyen 
valamit, amivel bizonyítja azt, hogy az Isten Fia. Történt 
is, hiszen különös események, természeti jelenség részesei 
lehettek azok, akik e napot átélték: földrengés, a nap is 
eltűnt egy időre, sírok nyíltak meg, a templom kárpitja 
kettéhasadt, mégsem maradt életben a Hős, akiben oly 
sokan reménykedtek. Ám ekkor már ezt nem szerette 
senki sem hangoztatni, és nem mert nyíltan színt vallani 
Jézus mellett még a legszűkebb baráti kör, a tanítványok 
közössége sem. Szétszéledtek. Csak a római századosnak 
és katonáinak nem volt vesztenivalójuk, mert ők a 
törvényt, és a rendet képviselték. Ők kimondhatták az 
evangéliumot a kereszt tövén, az emberiség legsötétebb 
helyén: Bizony, Isten Fia volt ez! 
 Isten Fia, akivel ma sem tudnak sokan mit 
kezdeni. Nem értik, miért e sok szenvedés, és miért a 
kereszthalál. Az emberért, értünk? Különös mindez a mi 
számunkra, és sokaknak ma is bolondság, vagy épp 
megbotránkozás. Nem értik, és észérvekkel nem is lehet 
senkit sem meggyőzni a nagypéntek, és a húsvét 
eseményeinek fontosságáról, és valóságáról. Mégis 
sokaknak ad erőt és reményt a kereszt, Krisztus áldozata 

ma is. Elfogadják, hogy léteznek dolgok, amelyekre nincs 
ésszerű, emberi logikán alapuló magyarázat, és akik így 
látják földi életüket, azoknak nem nehéz befogadni a 
kereszthalál áldozatát, és a feltámadás örömhírét. Ehhez 
azonban át kell lépni a határt, meg kell tenni a döntő 
lépést, le kell bontani a falat, és hidat kell építeni. Az 
ember erre egyedül nem képes, pedig sokat próbálkozott 
az évszázadok során. A döntő lépés ott és akkor 
megtörtént, a határt Valaki átlépte, a falat lebontotta Isten 
valóságos megismeréséhez, és megépítette azt a hidat, 
melyen áthaladva, a szabadság birodalmába juthatunk.  
 Különös napok, melyek életet, sorsot 
változtatnak, melyek tavaszt hoztak az emberiség sötét, és 

hideg telébe, melyek felragyogtatták azt a fényt, 
amely új életet, rügyeket, virágokat, és 
gyümölcsöket eredményeznek az ember 
életében. Ezekre a különös napokra emlékezünk, 
és ezt az időszakot élhetjük át újra a böjtben, 
kivált annak utolsó hetében.  
 E különös napok koronája a feltámadás 
napja, húsvét, amikor kimondhatjuk az élet 
diadalát, ünnepelhetjük a győztes hőst, a királyok 
Királyát, aki leszámolt az igazi és legnagyobb 
ellenséggel, a gonosszal, és csatlósával, a halállal. 
Ez húsvét örömhíre! A reménység evangéliuma! 
Jézussal együtt mi is feltámadunk! Az élet több, 

és erősebb, mint azt gondoljuk, vagy olykor érezzük. A 
szeretet hatalmas, hiszen Jézus mindent eltűrt, elviselt, és 
a halálig ment értünk, és feltámadt, hogy igazán és 
szabadon éljünk itt, és odaát. 
 Balgaság, hihetetlen, elképzelhetetlen? Sokaknak 
ma is érthetetlen és felfoghatatlan. Aki azonban 
megértette a nagyhét üzenetét, nagycsütörtök csendes, 
szomorú estéjét, nagypéntek világot formáló fájdalmát, a 
szenvedés és az áldozat diadalát, a kereszt hatalmát és 
erejét, nagyszombat könnyező sötétjét, és húsvét 
fölragyogó világosságát, a felszabadult élet ragyogását, az 
megtalálta az igazi, és mégis kimondhatatlan boldogságot, 
és szíve megtelik örömmel és hálával. 

„Arasznyi életünk alatt 
nincs egy csalóka pillanat, 

mikor ne lenne látható az Isten.” 
(Wass Albert) 

 Feltámadott. Él. Az élet erősebb, mint a halál. 
Ezt hirdeti a feltámadás napja, lezárva a különös napokat. 
Kinyitja az új világ kapuját, mely fénnyel, élettel, örök 
tavasszal ajándékozza meg az embert. Emeljük fel a 
fejünket, és lássuk meg, hogy e „zengő fényország” 
(Sztevanovity Dusán) vár ránk.  

Koncz Zsolt lp. 
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Tavasz? Készülődés... Húsvét!!! 
 

Hol a tavasz? Tél a tavaszban...Nyuszi vagy Télapó? 
Március van, mégis alig hisszük, amit látunk és 
tapasztalunk. Különösen indult ez az év az időjárás 
szempontjából, s bár haladunk a naptárban előre, mégsem 
ezt éreztük, láttuk. S hirtelen már csak egy hét és Húsvét... 
Tényleg??? Igen. Akkor valami nincs rendjén, hiszen kívül 
minden szokatlan, belül pedig hiányzik valami, Valaki... 
 Minden ünnepre készülünk, mert azt szeretnénk 
elérni, hogy minden rendben legyen körülöttünk és 
bennünk, hogy az ünnep napjait „nyugodtan” élhessük 
meg. Átvegyük ajándékait, melyeket kínál: találkozásokat, 
békességet, örömöt, vidámságot, szeretetet és 
MEGVÁLTÁST!  
 Gyülekezetünk nagy figyelmet szentel annak, 
hogy az ünnepekre való készülődésünk nyitott, megszólító 
és hívogató legyen városunk minden lakosa számára. 
Szükségünk van arra, hogy meghatározott időnként 
megálljunk, önmagunkba tekintsünk és végiggondoljuk 
jelenlegi külső és belső állapotunkat. Ám ez még csak az 
első lépés, az önvizsgálat önmagában nem elég, kell 
Valaki, aki megválaszolja kérdéseinket, Aki kimozdít 
abból az élethelyzetből, mely fogva tart, vagy legalábbis 
megbénít. Virágvasárnap hétvégéjén – hagyományainkhoz 
híven – olyan programokkal vártunk mindenkit, melyek 
megszólították az egész embert, testi-lelki-szellemi 
valóságában és olyan üzenetet adtak, mely továbbvisz, 
formál, és felkészít Húsvétra, az Élet ünnepére.   
 Az EFOP-1.3.7-17-2017-00318 kódszámú, 
Közösségfejlesztés Sarkadon a református egyház és helyi civil 
szervezet együttműködésével című projekt keretében 2018. 
március 24-én, szombaton a Sarkad-Belvárosi Egyházközség 
Gyülekezeti Termében részesei lehettünk Benedek Zalán: A 
harmadik napon című előadásának. Nem csupán nézők 
voltunk, hanem társak, akik végigkísérhettük egy olyan 
árvaházba került, de nem valódi árva fiú életútját, aki 
megjárta a legnagyobb mélységeket, és elkövette a 
legnagyobb bűnt. Emberileg nézve a legnagyobb 
büntetést (halált) érdemelte volna, mégis kegyelmet, azaz 
új életet kapott attól a Bírótól, aki egyetlen Küldötte által 
magára vállalta a mi életünk, bűneink terheinek a súlyát, 
hogy azoktól végérvényesen megváltson minket. 
 A darab 35 év történetét mesélte el, fókuszában 
az önmagunknak és a másoknak történő megbocsátás 
kérdése állt. A krízishelyzetek szétválasztják a fontosat a 
nem fontostól, különösen akkor, amikor már úgy tűnik, 
hogy nincs visszaút. A főhős vallomásszerűen tárta 
életútját a nézők elé, olykor drámaian, olykor humorosan. 
A monodráma műfaji sajátosságának megfelelően az 
előadó maga játszotta el mind az öt szerepet. 
 A darab nem önmagában került bemutatásra, 
hanem rövid szünet után, közönségtalálkozóra került sor, 
amely ugyanolyan jelentőséggel bírt, mint maga az 
előadás. A moderátor által felett kérdésekre adott 
válaszokból ugyanis az előadó személyes bizonyságtételét 
ismerhettük meg, továbbá a nézők reflektálása tette kerek 
egésszé a történetet.  
 

 Mindannyiunkat mélyen 
érintett ez a délután, hiszen nem 
csak láttunk és hallottunk, hanem 
emlékeztünk, számot vetettünk, 
gondolkoztunk, mérlegeltünk, 
könnyeket hullattunk és 
remélhetőleg katarzist átélve, 
megtisztulhattunk. Köszönjük.  
 
 2018. március 25-én, 
virágvasárnap délelőttjén a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem 
küldöttségét fogadhattuk gyülekezetünk közösségében, Dr. 
Kustár Zoltán egyetemi tanár, az intézmény rektora vezetésével. 
A nagymúltú Debreceni Református Kollégium 
évszázados hagyománya, hogy diákjai, jelen esetben a 
teológus-lelkész és vallástanár szakirányos hallgatók 
küldöttsége meglátogat egy-egy református gyülekezetet. 
A 11 főből álló különítmény örömmel érkezett meg 
körünkbe, hogy bemutatkozzanak és bizonyságot 
tegyenek a sarkadi reformátusok előtt. Templomunk 
bejáratainál tógás diákok, azaz az ősi kollégiumi 
diákviseletbe öltözött hallgatók köszöntötték a gyülekezet 
tagjait. Jó volt látni és megtapasztalni kedvességüket és 
fiatalos, őszinte lelkesedésüket, melyet minden szavuk, 
énekük és mozdulatuk híven tükrözött. 
 

Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd 
Jöjj, kapudat tárd az Úr felé 
Jöjj, úgy, ahogy vagy és dicsérd 

Jöjj, menjünk együtt az Úr elé! Jöjj! 
 

Egyszer minden nyelv megvallja, hogy Ő az Úr 
és mindenki térdet hajt 

Megtalálja a legnagyobb kincset 
Ki Őt választja majd. 

 
Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd 

Jöjj, kapudat tárd az Úr felé 
Jöjj, úgy, ahogy vagy és dicsérd 

Jöjj, menjünk együtt az Úr elé! Jöjj! 
 

 Dr. Kustár Zoltán Máté evangéliuma alapján 
hirdette Isten Igéjét közöttünk: „A tanítványok ... 
odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették 
felsőruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette 
felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. 
Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: 
Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! 
Hozsánna a magasságban!” 
 Igehirdetésében kifejtette, hogy az ember sokszor 
csalódik élete során, ezért úgy gondoljuk, ha másban nem, 
akkor legalább Istenben, és Jézus Krisztusban nem 
csalatkozhatunk. Ezt így gondolták azok az emberek is, 
akik részesei voltak Jézus jeruzsálemi bevonulásának, de 
alig egy hét alatt teljesen elfordultak tőle, és amilyen 
lelkesen hozsannáztak, éppoly heves indulattal kiáltották a 
„Feszítsd meg”-et. Tették ezt ezért, mert váradalmuk, 
álmuk és vágyuk nem úgy teljesedett be, ahogy ők az 
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elgondolták, ahogy szerették volna. Jézus azonban nem 
azért jött, nem azért ment Jeruzsálembe, hogy az emberek 
saját elképzeléseit, vágyait megvalósítsa, hanem azért, 
hogy beteljesítse az Atya akaratát. Nekünk, Isten mai 
népének is ezt kell megértenünk a virágvasárnapi 
történetből: Jézus most is szelíden és szeretetteljesen jön 
közénk, de nem azért, hogy maradéktalanul teljesítse a mi 
imáinkban megfogalmazott kívánságainkat, hanem jön, 
mint az életünk szabadítója, megváltója, mint a Golgota 
győztes Királya.   
 

Annyi szívben felébred valami 
hívogató vágy: útra kelni egyszer. 

Járni, amerre Jézus lába járt. 
Látni a Golgotát látó szemekkel. 

Hallgatni az olajfák suttogó 
beszédét… azt a titkos, bús beszédet. 
A szent helyen, hol imádkozva vérzett, 

belenézni a holdas éjszakába. 
Ellátogatni kis Betániába, 
mindenüvé, amerre elhaladt. 

És lélekben királlyá gazdagodni 
a szent, ezer emlékű út alatt. 

 

Nekem ez a vágy idegen maradt. 
Más volt a vágyam: Nőtt… növekedett… 

lett belőle sóvárgás, akarat, 
követelés: egyedül arra menni, 
amerre Jézus lába most halad. 

 

Nem von a régi csodák földje. 
Új csodák életföldje vár. 

Feltámadást, erőt ujjongva hirdet 
a százvirágba zsendülő határ. 

S az élő Krisztus feltámadva jár. 
Magyar nyomort gyógyít. Édestestvérem 
vak szemét nyitja színre, fényre meg. 
S bár útait szememmel el nem érem, 

A lelkemen sejtésük átremeg. 
 

Mért mennék messze, idegen vidékre 
keresni, földi útja merre vitt? 

Most akarom a lépteit követni: 
Az élő Krisztus lépteit. 

(Túrmezei Erzsébet: Amerre most jár) 
 

 Az egyetem hallgatói személyesen is 
bemutatkoztak gyülekezetünk előtt, és szolgálatukból 
megismerhettük a Kollégium történetét, mai stílusú 
gyülekezeti énekeket és verseket, illetve meghallgathattuk 
Lakatos Tamás diákvezető személyes bizonyságtételét: 
hogyan lett Jézus Krisztus követője és elhívott szolgája. 
 Az ünnepi Istentiszteletet követően gyülekezeti ebéd 
keretében kötetlenül is találkozhattunk vendégeinkkel. 
Beszélgethettünk és kikapcsolódhattunk intézményünk 
nappali klub termében. Az ebédet követően, egy rövid 
séta után kedves vendégeink is visszaindultak a legdélibb 
hajdúvárosból, a legnagyobb hajdúvárosba. Köszönjük, 
hogy eljöttek közénk, vigyék jóhírét városunknak és 
gyülekezetünknek. 

Koncz-Vágási Katalin lp. 

Világimanap Sarkadon 
 
2018-ban a Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség 
Nőszövetsége adott otthont a világimanapi 
istentiszteletnek. A város keresztyén felekezetei 
vetésforgó rendszerben adnak otthont ezeknek az 
alkalmaknak. Nagy örömmel vártuk, hogy ismét mi 
láthassuk vendégül azokat a testvéreinket, akik 
szeretnének megismerni egy távoli országot, kivált 
annak vallását, kultúráját, növény- és állatvilágát és a 
gazdaságát.  
 Ebben az esztendőben a dél-amerikai 
Suriname országával barátkoztunk meg. 
Nőszövetségünk alaposan felkészült, hiszen nem 
csak részt vettünk a budapesti felkészítő alkalmon, de 
a februári gyűlésünk egészét is arra fordítottuk, hogy 
megismerjük és megszeressük Suriname csodálatos 
világát. Megragadott bennünket ez a meseszép 
ország, és már szavak nélkül értettük, miért is a 
teremtéstörténetet választották az ország keresztyén 
asszonyai, hogy értük és velük együtt imádkozzunk 
március elején.  
 „Mindaz, amit Isten 
alkotott, nagyon jó!” – szólt 
a Világimanap mottója, de 
számunkra ez nem csak 
egy mondás, hanem 
annak a megvallása is, 
hogy ennek a világnak 
teremtő Ura van, nekünk 
pedig teremtő Mennyei 
Atyánk, aki ránk bízta ezt 
a csodálatos alkotást, hogy gondozzuk és őrizzük – 
mondta nagytiszteletű Baráth Andrea gyulai 
református lelkipásztor asszony, akit felkértünk, hogy 
hirdesse Isten igéjét közöttünk. Meleg szeretettel 
érkezett körünkbe, és megszólító, gyakorlati 
példákkal tette érthetőbbé a Teremtő Isten és az 
általa teremtett ember kapcsolatát. 
 Együtt készültünk a liturgiában lévő 
felolvasásokra, együtt döntöttük el, ki, mit készít a 
szeretetvendégségre, együtt készítettük elő a 
helyszínt, hogy vasárnap délután is minden úgy 
történjen, hogy arról elmondható legyen: „nagyon 
jó.” Istennek adunk hálát, hogy a zord idő ellenére 
együtt voltunk, együtt imádkoztunk, együtt 
énekeltünk, együtt gyönyörködtünk a Suriname-ot 
bemutató installációban és együtt beszélgethettünk a 
finomabbnál finomabb süteményes asztalok mellett, 
meleg teával, kávéval a kezünkben. Köszönjük. Ez a 
közösség. Ez a hagyomány. Ez az ökumené 
Sarkadon. 

 Koncz-Vágási Katalin lp. 
a Nőszövetség elnöke 
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Templomba hív a harang! 
 
„De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, 
amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak 
voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt – 
kegyelemből van üdvösségetek! – és vele együtt feltámasztott, és 
a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy 
megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen 
gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. 
Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem 
tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se 
dicsekedjék.” (Efézus 2,4−9) 
 
Kedves Testvéreim! 
A Keresztyén gyülekezet a húsvéti gyülekezet. Igehirdetésünk: 
húsvéti prédikálás, énekeink húsvéti énekek, a hitünk: 
húsvéti hit. – írja Karl Barth, de nem pusztán erről az 
ünnepről, hanem az egész hitünkről. Nem csak 
ilyenkor, húsvétkor beszélünk ugyanis az élő Úrról, 
hanem mi mindig róla szólunk, őhozzá imádkozunk, 
nevét hívjuk segítségül. Megváltónk nem egy nagy 
tettet dicsőségesen véghezvitt hős, akit megőríztek a 
legendák, az emberi emlékezet, akinek tiszteletére 
szobrokat állítottak és évfordulóik kapcsán egy-egy 
koszorú elhelyezése által lerójják tiszteletüket, 
kegyeletüket. Jézus nem egy kőbe zárt emlék, vagy 
egy amulett, melyet magunknál tarthatunk. Ő épp 
olyan élő személy, mint mi, csak épp nincs e földi 
világ kereteibe zárva, mert föllötte áll azoknak, mert 
e korlátok épp általa teremtettek meg. Jézus az, akit 
megszólíthatunk mint barátunkat, akinek feltárhatjuk 
énünk igazi mélységét, akiben teljesen megbízhatunk, 
mert Ő sohasem fog elárulni bennünket. Ez a mi 
hitünk lényege, s ezt azért vallhatjuk, mert Ő nem 
maradt a halál fogja, hanem feltámadt, visszatért 
onnan.  
 Ez a halálból való visszatérés mindig 
foglalkoztatta az embert, mert nem tudjuk, mi van 
utána. Nem voltak és ma sincsenek tárgyi 
bizonyítékok vagy fényképek vagy appok... A gazdag 
és Lázár történetében is azért akar a gazdag 
visszamenni, hogy figyelmeztesse a testvéreit, csak 
ide ne jussanak, és épp azért hinnének neki, mert 
visszajött onnan, ahonnan még senki. Nos, ez a 
visszajövetel, pontosabban ennek a módja érdekli a 
ma emberét is nagyon. Hogyan lehetséges mindez? 
Talán bármire képes lenne, hogy erre a kérdésre 
választ kapjon. Erre a kérdésre azonban nincs válasz, 
bármilyen gazdag is az ember képi világa... Ezt csak 
az Atya Isten, a Mindenható tudja. Ez az övé, s nem 
is kell másnak tudnia róla.  
 

 De akkor miről kell tudnunk az élet – halál – 
a feltámadás nagy hármasából? Azt, hogy ebből mi a 
hasznunk. Haszon?! Kaphatjuk fel a fejünket. 
Nekünk ebből lehet valami hasznunk? – az már 
érdekel. Minden, amiből valami a javunkra válik, az 
érdekli az embert. S ez bizony nem csak a mai 
haszonelvű világunkban van így. Nem csak 
bennünket foglalkoztat az szinte szüntelen, hogy mi 
és mennyire éri meg, hogy mely dologból remélhetek 
nagyobb szerzeményt, s mi adja végeredményben a 
legnagyobb hasznot. Ez egyidős az emberiséggel, s 
így a reformáció korabeli embert is érdekelte. De 
őket a lelki haszon sokkal, de sokkal jobban 
érdekelte. Azt a hasznot keresték, mely túlmutat a 
földi életén, s valami olyat kínál, mely örökérvényű. 
A ma emberét épp ez nem érdekli: az örökérvényű. 
Hol van az még: Van-e egyáltalán? S nem is érdekli 
igazán más, csak a mostani, a földi haszon: a szépség, 
a gazdagság, hogy jókat egyen, igyon, utazzon és úgy 
éljen, mint egy sztár, legalábbis az internetes 
megosztó oldalak képei szerint.  
 Ám a haszon minden kor emberének fontos 
volt, csak a hangsúlyok tolódnak ide-oda. A 
reformáció korában tehát a lelki, az örök haszon volt 
a legfontosabb. A 455 évvel ezelőtt íródott Heidelbergi 
Káté szerzőit is bizony az érdekelte: „Mit használ 
nekünk Krisztus feltámadása? Nem kerteltek, nem 
beszéltek mellé a szerzők: Olevianus Gáspár és Ursinus 
Zakariás. Őket is a lényeg érdekelte, az abból való 
személyes haszon. Ne vessük ezt meg, mert 
bennünket is ez kell, hogy érdekeljen... már csak az 
óriási haszon miatt is. A feltett kérdésre pedig meg is 
adták a választ a Biblia tanítása alapján. Semmi 
másból nem merítettek, csak az Isten igéjéből. A 
megszületett válasz pedig rövid és tömör. Ebben is 
nagyon hasonlítanak ránk, hiszen mi sem szeretjük a 
hosszú, bonyolult megfogalmazásokat. Csak a 
lényeget! – mondogatjuk gyakran. Egy felmérés 
szerint olyannyira felgyorsult az emberi figyelem, 
hogy ha valami nem kelti fel a figyelmét 20 
másodperc alatt, akkor az ember tovább lapozza az 
újságot, vagy az adott internetes oldalt. 
Villámgyorsan szörföz tovább, ahogy mondani 
szokták. Nos, ennek a kérdés-feleletnek a hossza 22 
másodperc, tehát versenyben van a mai rövid 
hírekkel. Nem akármilyen teljesítmény ez mintegy 
450 év távlatából. 
Mi hasznod van Krisztus feltámadásából? 
 1. Feltámadásával legyőzte a halált. Ez az első 
húsvétra utal, amikor az Élet Fejedelme kijött 
arimáthiai József sírboltjából, amikor elhangzott az 
első prédikáció az elhengerített kőnél, az angyal által: 
„Nincsen itt, hanem feltámadott, mit keresitek a holtak 
között az élőt?” (Lk 24,6) A főszereplő itt Krisztus, 
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hiszen ha Ő a halálban maradt volna, akkor minket 
nem tehetett volna részeseivé az ő halálával szerzett 
jónak, igazságnak. Azzal, hogy ő meghalt, 
kiengesztelte az Atyát, és helyreállt a viszony Isten és 
ember között. Megnyitotta az utat, amelyen ő maga 
vezet minket. Nekünk adta, nekünk szerezte meg és 
adja haszonképp az „igaz” viszonyt a Teremtővel. Ő 
helyettünk tette ki magát a halálos 
viszonynélküliségnek, hogy épp ott, ahol a bűnös élet 
befejeződik, ott készítse el az új kezdetet. 
 A Káté szerint a halál nem más, mint a bűn 
által nyeregbe segített hatalom. Krisztus azonban 
kivette a nyeregből a halált, bár az még oldalt 
kapaszkodik, s még sokáig úgy száguld, mintha 
megállíthatatlan lenne (ebben élünk), de a végső 
leszámolás is be fog következni, hiszen Pál apostoltól 
tudjuk, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el majd. 
(1Kor 15,26) A hasznunk tehát az, hogy nem halott király 
a fejedelmünk, hanem az élő Krisztus, a hű és igaz Úr. 
 2. A második válasz a múltból a jelenbe ugrik: 
„már most új életre támaszt minket is.” Amikor az ember 
megismeri Istent, amikor hozzáfordul az élete, az 
minőségi változást eredményez. Lehet, hogy érvényes 
volt ránk eddig is a „biosz” fogalma, hisz éltünk, 
lélegeztünk, vert a szívünk, de visszafelé nézve Jézus 
nélkül csak vegetáltunk. A valódi, az Istennel élt élet, 
melyet a görög a „zoé” fogalmával ír le, a minőségi, 
Istennel élt élet. Amikor ez a változás, ez a fajta 
feltámadás megtörtént, onnan kezdve számítja az új 
életet Pál apostol, ott kezd el igazán élni az ember, 
mert megláttuk az új perspektívát, már ebben a földi 
életben. A hasznunk tehát az, hogy a feltámadott 
Krisztussal, az ő erejével egy új életet kezdhetünk el. 
 3. A haszon nem csak a jelenre vonatkozik, hanem 
a jövőre is: „feltámadása a mi boldog feltámadásunk záloga.” 
Krisztus legyőzte a halált, ezért számunkra is lesz 
feltámadás. Ez a zálog, a garancia, a biztosíték és a 
bizonyíték, hogy egyszer mi is feltámadunk a 
halálból. Ezért olyan boldogító az ószövetségi 
hitvallás, amit Jób mond ki: „az én Megváltóm él, és az én 
porom felett megáll.” (Jób 19,25) A hasznunk tehát az, hogy 
a megnyílt sír fényében tudunk nézni minden szerettünk 
bezáródó sírboltjára, s így gondolunk a magunk halálára is. 
Nem hagy magunkra az, aki legyőzte a halált, aki 
előttünk járt már ezen az úton, s adja a kivezető 
iránymutatást. 
 Mi kell még, ha nem ez, a valódi örömhöz, 
hogy megszülessen bennünk? Húsvét van. A 
feltámadáshit az alapja a Krisztusban való hitnek. 
Nincs keresztyén hit, feltámadáshit nélkül. Aki nem 
hisz a feltámadásban, az nem keresztyén, vagyis nem 
Krisztus követője. Nem hiszünk sem 
lélekvándorlásban, sem egyéb manipulációkban. Mi a 
feltámadásban hiszünk, erre tettük fel az életünket, 

mindenünket. Nincs más alternatíva. Csak húsvét 
van. 

Fejes Ádám: Feltámadott 

 

Feltámadott! – ezt zengje ajkatok. 

Értelmet ad, ha nemcsak angyalok 

jó híre jő. Csodálkozó szívek, 

kiknek e jel több volt, mint bárkinek 

az üres sírt ámulva érik el – 

Péter kiált, a szíve énekel. 

 

Feltámadott! – Ezt zengje ajkatok! 

Ezt vallom én, nemcsak az angyalok. 

Feltámadott! Én hitetlen hitem! 

Nehéz öröm elhinni ezt híven. 

Ellene mond tudás, tapasztalat, 

Nem volt ilyen soha az ég alatt. 

 

De szemtanuk szent bizonysága szól. 

Ők sem értik, Tamás felém hajol: 

„Figyelj reám, hogy roskadoztam ott! 

De Jézus él, sebeket hordozott.” 

Feltámadott! Dobogj riadt szívem! 

Feltámadott! Én Uram Istenem! 

 

Feltámadott! – Kiáltják századok, 

Értelmet ad, hogy nemcsak angyalok 

Zengik e hírt: kétkedő emberek, 

Csodálkozó de meggyőzött szívek! 

Pál is beszél, ötszázat hoz, tanút. 

Csodát jelez a damaszkuszi út. 

 

Új életét le nem tagadhatod. 

Élő Úr volt, kivel találkozott. 

Nem semmi ez, de megnyílt nagy titok, 

Hogy Jézus él! Jézus feltámadott! 

Feltámadott! Élete győzelem! 

Bűn és halál, nincs dolgotok velem! 

 

Az elmúlás az utolsó adó, 

Mert ez a test bűnös és rothadó, 

De épp mint Ő, majd új életre kel, 

Velünk az Úr egyszer még remekel, 

Kilépünk majd, s a széttört istenarc 

Ragyog… ragyog… Mert győztes volt a harc, 

Melyet Urunk érettünk megvívott! 

Élsz én Uram! Krisztus feltámadott! 

Ámen 
Koncz-Vágási Katalin lp. 
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Imádság – hit – gyógyulás  
 
Mit gondolnak, hamarabb és kevesebb 
szövődménnyel gyógyulnak-e meg azok a 
szívbetegek, akikért imádkoznak? Egy san-franciscoi 
kórház kardiológia osztályán végzett 1988-as 
vizsgálat szerint egyértelműen igen. Még a titokban 
mondott imának is gyógyító ereje van. Nagyobb 
számban épültek fel ugyanis azok, akik nem tudtak 
arról, hogy imádkoznak értük, mint akikért egyáltalán 
nem mondtak imát! – hangzott el a Bethesda Kórház 
„Keresztény spiritualitás és gyógyulás” témakörében tartott 
konferencián. 
 Nem ez az egyetlen kutatás, amely igazolja: a 
hit pozitív szerepet játszik a testi-lelki egészség 
megőrzésében. Éppen ezért gondolták időszerűnek 
az előadók, hogy felhívják a figyelmet az ima, a 
keresztény hit megtartó erejére. Önmagában az is 
sokat segít, ha valaki valamiben nagyon hisz. Több 
példát is hozott erre Pál Feri atya, római katolikus 
pap, mentálhigiénés szakember. Elmesélte, sok évvel 
ezelőtt felkereste őt egy nagymama. Unokája a 
kórházban feküdt, élet-halál között lebegett.  
 „Petike emlegeti Önt, a bérmálkozást, és azt, 
milyen jó volt a nyári tábor, most már csak egyedül 
Ön segíthet!” – mondta neki. Pál Feri atya 
körbenézett a szobájában, s levett egy kis követ a 
polcról, amit izraeli útjáról hozott haza. Átadta a 
nagymamának azzal, hogy feltétlenül mondja meg a 
kisfiúnak, ezt Feri atya küldi, a kő pedig a 
Szentföldről származik, onnan, ahol Jézus gyógyított. 
Ezt követően hosszú időn át nem hallott róluk. Egy 
napon újra megjelent a nagymama. Feri atya 
érdeklődött, mégis, hogy van Petike. „Ja, teljesen 
felépült, bicajozik, öröm nézni. Éjjel-nappal 
szorongatta a követ, ki nem adta volna a kezéből, 
azóta is egészséges. 

‒ „Nincs még egy köved? Most az unokaöcsém 
nagyon beteg” – kérdezte. Pál Feri atya hozzátette, 
tévedés ne essék, nyilvánvalóan nem a kő gyógyította 
meg, mégis kellett egy olyan fizikai inger, aminek a 
révén a hit aktívvá tudott lenni. Fizikai megerősítés 
kellett a léleknek, amely mozgósította a kisfiú belső 
testi tartalékait. A grandiózus képzelőerő képes 
gyógyítani. Példaként egy súlyos égési sérült amerikai 
kisfiút hozott fel, aki több hónapos rehabilitáció után 
tolószékben hagyhatta el a kórházat. Elhatározta, 
hogy megtanul járni. És megtanult. Sőt, futni is, s 
felnőttként a fedett pályás egymérföldes síkfutás 
világbajnoka lett. Ez erős személyiséget igényel, amit 
azonban ne tévesszünk össze a kivagyi, nagyképű 
énnel! Felnőttként le szoktuk becsülni az erős hitet, 
pedig a betegségnél éppen erre van szükség. Az 

énstabilizáló technikák pedig lehetnek olyan 
egyszerűek is, mint a kő szorítása.  
 „Hatalmas erő van bennünk, amelyek révén a 
személyiségünk erőforrásai elérhetővé válnak. 
Ahhoz, hogy Isten ereje eleven tudjon lenni, erős 
énre van szükség” Ezzel szemben az erőtlen, 
kételkedő hit áll, ő maga is sokszor tapasztalja 
lelkigondozói szolgálata során. Megemlítette, amikor 
egy kedves idős testvért meglátogatott a kórházban, 
az arra panaszkodott neki: „Tudod, mi az én bajom, 
Feri? Hiszek én Istenben, csak nem bízom benne.” 
„Akit hisz, rendben van, ahogy hiszi, az sérült. 
Sokaknak sérült istenképe van, holott a gyógyulás 
elsősorban a hitünk minőségétől függ.”  
 A templomba járók csaknem 50 százaléka 
sebzettségközpontú spiritualitással rendelkezik, 
krónikus istenkapcsolati problémákkal küzd, ez az 
istenkapcsolat pedig nagyon énközpontú.” Azt 
gondolják, Isten bünteti őket, ebből a 
gondolkodásukból pedig nehéz kibillenteni őket. 
Amikor Panni nénit látogatta meg a kórházban, ő is 
egyre azt hajtogatta: „Mondd, miért büntet engem az 
Isten?” Ekkor megkérdezte tőle: „Jézus Krisztus 
követett-e el bűnt?” Panni néni felcsattant: Hűűű, 
hjajj, hogy mondhatsz ilyen szentségtörést? 
Dehogyis, ő abszolút bűntelen volt.” „Na, ugye, az is 
szenvedhet, aki nem követett el bűnt.” Van olyan 
nehézség, ami nem büntetés. Az élet drámai, s nem 
feltétlenül a személyes bűn büntetése. Jézus a példa 
rá. A sérült istenképű emberek így szólnak: csak azt 
ne mondja nekem, hogy imádkozzam többet. 
Imádkozom én eleget, de Isten nem mond semmit. 
Nem válaszol.  
 „Ha ilyeneket mondanak, az a 
sebzettségükről árulkodik” A helyes gondolkozást az 
alábbi példával érzékeltette: Egy kisfiú nagyon 
szeretett volna hittanra járni, szülei azonban 
ellenezték. Végül az anyuka engedett, s így 
megismerkedhetett Istennel, Jézus Krisztussal. 
Karácsony előtt egy tűzpiros Ferrari játékautóért 
imádkozott. Az apja azt gondolta, na, most 
lenevelem a gyereket erről a „humbugról”. Nem 
kapja meg a tűzpiros Ferrarit, s akkor majd csalódik 
Istenben. S valóban nem volt ott a fa alatt az áhított 
játék. „Na, fiam, te állítólag imádkoztál Istenhez, s 
lám nem hallgatott meg téged.” „Nem így van, 
meghallgatott, csak azt mondta, hogy nem” – 
válaszolta a kisfiú. Ez a történet azt mutatja, van 
olyan eset, amikor Isten nemet mond, s jó, ha ezt 
megértjük. Kéréseinknek összhangban kell lenniük 
Isten akaratával. 
 Érdekes volt megtapasztalni a konferencián, 
hogy mi magunk sem látunk tisztán. Feri atya 
megkérdezte a hallgatóságot, mit gondolunk arról, 
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természetes-e, hogy egészségesek vagyunk. A 
sorokból többen rávágták: nem. „De, nagyon is 
természetes. Csak nem úgy vagyunk kitalálva, hogy 
folyton betegek legyünk? – kérdezett vissza. Majd 
feltett egy másik kérdést: természetes-e, hogy betegek 
legyünk? Erre már nem mert senki válaszolni. Feri 
atya kedvesen megvilágította: az életbe sok minden 
belefér, az is, hogy egészségesek legyünk, s az is, 
hogy betegek. Néha az emberekkel jó dolgok 
történnek, a hóvirág kinyitja fejecskéjét, de mit 
tettem én azért? Néha pedig az élet rettenetes 
dolgokat ad, anélkül, hogy mi okoztuk volna azokat. 
„Az énközpontú spiritualitással rendelkező személy a 
jót elvárja, a rosszat kikéri magának. Nem is érti, 
miért éppen vele történik a rossz. Az efféle kérdések 
énközpontúságot tükröznek. A jót elvárom, nem 
vagyok érte hálás, a rosszat érthetetlennek tartom, 
kikérem magamnak.”  
 Kívánatos, ha bármilyen helyzetben egyet 
hátrébblépünk, s onnan nézzük a dolgokat. Pál Feri 
atya felidézte egy holokauszttúlélő boldogság-
meghatározását, amelyet egy újságírói kérdésre felelt. 
„Bármikor bárkivel bármilyen rossz megtörténhet, én 
már azért is hálás vagyok Istennek, hogy ezek közül 
semmi nem történt meg velem.” Az énközpontú 
spiritualitással szemben áll az Isten-szempontú 
spiritualitás, amely szeret értékeket felfedezni, s 
ennek Isten az eszköze. Az ismert bibliai 
példázatban, Márta és Mária történetében Mária 
Isten-központú, egyedül Jézusra figyel. „Amikor a 
nálam többre, Istenre tekintek, akkor lesz a hit a 
helyén, s akkor a betegséghez is másként 
viszonyulok.”  
 A konferencia többi előadója is kiemelte: az 
Istenre tekintés, a körülményekkel, családdal való 
békességben létel önmagában pozitívan hat. 
Keresztény gondolkozókként kiemelték: 
meggyőződésük, hogy a hit, az ima gyógyít.  A 
Bibliában, számtalan Igében maga Isten és Jézus 
Krisztus ígéri a gyógyulást. 
 Dr. Jeanné Loós Anita, a Bethesda Kórház klinikai 
szakpszichológusa előadását azzal kezdte, egy 
mondatban elintézhetnénk, ki a gyógyító, hiszen 
tudjuk, hogy Jézus Krisztus.  Erről szólni kell a 
környezetünkben, mert mindig van, aki rászorul. Már 
pusztán egy jó szóval, biztató tekintettel, bármilyen 
gesztussal segíthetünk a másik embernek 
továbblendülni. „Ha ezt megtettük, igen sokat 
tettünk.” Sok kutatás született, amelyben a pszichés 
állapot és a testben zajló biokémiai folyamatok 
kapcsolatát figyelték, azt, hogy milyen hatással van az 
immunrendszerre a lelki állapotunk. A hit 
pszichoneuro-immunológiai hatást fejt ki, 
adaptívabban küzdünk meg a problémákkal, 

gyorsabb a felépülés, segíti a hosszabb életet. 
Egyértelműen egészségvédő hatása van, személyes 
kapcsolataink pedig erősödnek. Önmagában erősít az 
abban való bizalom, hogy rendelkezünk forrással a 
problémák leküzdéséhez. Ugyanígy azt is 
megfigyelték, hogy a vallásosság, a hit hatással van a 
testi-lelki egészségre. A Bethesda Kórház 
szakpszichológusa hangsúlyozta, az erősebb 
vallásosság jobb állapotot eredményez. Aki megéli a 
hitét, van istenélménye, tudja, ki élete vezetője, s így 
éli az életét, annak jobb a mentális és testi egészsége. 
Csökken a kockázata a depressziónak, 
drogfogyasztásnak, öngyilkosságnak, ráknak. Egy 
vallásos család biztonságosabb érzelmi hátteret tud 
nyújtani a gyermekeknek. Ha stressz éri őket, akkor a 
szenvedés értelmét is megpróbálják megkeresni, s 
hitük segítségével megküzdeni vele. A hitre jutott 
alacsonyabb szociális helyzetű emberek élete 
kivirágzik, munkához jutnak, dolgoznak, emberi 
kapcsolataik erősödnek. Az imák és istendicsőítő 
énekek a légzés szabályozásával pozitívan hatnak a 
központi idegrendszerre, relaxáló hatásúak, védik a 
szív- és érrendszert. A vallásukat rendszeresen 
gyakorlók kevesebb napot munkaképtelenek, 
kevésbé csökken a munkaképességük. Egyértelmű, 
hogy az élet értelmébe vetett hit bizonyul a leginkább 
védő hatásúnak. Döntő a gyógyulás szempontjából 
az első lépés. Fel kell állni. Nem szabad másokat 
hibáztatni, felelősséget hárítani.  
 „Ha azt mondjuk, nincs emberem, nincs, aki 
segítsen, ha nem indulok el, s beletörődöm a 
sorsomba, akkor nem is lesz” – világította meg azt, 
hogy minden gyógyulás abból a belső erőből indul, 
amely mozgósítja a lelket. Fuldoklunk és nem 
vesszük észre az úszógumit, holott megmenthetne. A 
kapcsolat, a közösség gyógyító ereje is nagyon erős. 
Emellett vagy ezeken felül természetesen az ima. Már 
az is segít, ha mi magunk imádkozunk, de a 
közbenjáró ima is bizonyítottan segíti a felépülést. 
Több vizsgálat, köztük egy 1988-ban San 
Franciscóban működő kórház kardiológiai osztályán 
fekvő betegek körében végzett kutatás is ezt igazolta. 
Még azok is, akikért titokban imádkoztak, hamarabb, 
kevesebb szövődménnyel gyógyultak, mint azok, 
akikért nem. A gyógyulás azonban nem állhat 
ellentétben Isten szándékával. 
 A családi kapcsolatok jelentőségére mutatott 
rá dr. Kocsev Miklós (KRE-HTK) dékán, egyetemi tanár 
is „A gyógyulás kontextuális lelki gondozói megközelítésben” 
címmel tartott előadásában. 
 Emberi életünk kapcsolatokból áll össze, 
amelyek lehetnek jók vagy rosszak. Mindenesetre 
ezek rendszere határoz meg bennünket. Sok 
kapcsolatot mi magunk keresünk, ám sok úgy adatik 
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az életünkbe a születésünkből adódóan. „Életünknek 
tehát van egy ontológiai eredeti háttere, hiszen nem 
tudjuk meghatározni, hogy a világ melyik részén, 
mikor, melyik korba, milyen családba születünk, 
fehérnek vagy feketének, férfinek vagy nőnek, 
szegénynek vagy gazdagnak.” Egy Magyarországon 
kevéssé ismert orvos-pszichológusra, Böszörményi 
Nagy Ivánra irányította a figyelmet, aki az USA-ba 
emigrált, ott is halt meg 2007-ben, s a családterápia 
megalapítója. Az emberi kapcsolatokkal foglalkozott, 
azzal, hogyan lehet a családi, házastársi, szülő-
gyermek kapcsolatokat gyógyítani. Hatással volt rá 
Martin Buber izraeli-osztrák vallásfilozófus, aki 
értekezésben leszögezte, a kapcsolatok minőségének 
óriási hatása van az egészségünkre. Egy másik francia 
filozófus, Emmanuel Levinas is rámutatott: a gyógyulás 
találkozásaink minőségén keresztül történhet meg. 
Böszörményi Nagy Iván levelezésben állt 
mindkettőjükkel, s családterápiája során maga is azt 
vallotta: az egészség, a gyógyulás az adás és elfogadás 
mérlegének az egyensúlya. Kapcsolatainkat rendezni 
kell, tudni kell adni, megfelelő mértékben, s képesnek 
kell lenni az elfogadásra is. Fontos, hogy 
megbékéljünk a megsebző kapcsolatokkal is, 
megbocsássunk, s elengedjük a sérelmeket. A jövő 
érdekében érdemes beszélni a hibákról és a 
hiányosságokról. Arról, hogy mi az, amit meg kell 
bocsátani a másoknak. Azoknak is, akik már 
meghaltak, hogy rendezni tudjuk kapcsolatainkat. 
 Szabóné dr. László Lilla, a PRTA docense 
„Gyógyító gondolatok, gyermekteológiai beszélgetések 
lehetősége a gyermek-lelkigondozásban” című előadása 
kezdetén kijelentette: „Hiszem, hogy minden 
gyógyulás Istentől jön. Isten az eredője. Ő teremtett 
minket, magában hordja az éltető erőt. Ezt a 
szuverén erőt pedig sokféleképpen adhatja szuverén 
akaratából. Most is jelenlévő gyógyító jelenléte Jézus 
Krisztusban jött legközelebb hozzánk, mint aki 
szeretné teljessé tenni életünket. Hiszem, hogy a 
Szentlélek Isten, azt az időt, amit Istennel töltünk, 
megáldja az életünkben, s gyógyító Istenként van 
jelen az életünkben. Ezt értem gyógyító 
gondolatokon, s azért gyógyítóak, mert Isten 
akaratával vannak összhangban, Tőle erednek.” 
 Kiemelte, a gyermekteológia új kutatási 
terület, Magyarországon kevés publikáció született e 
tárgyban, s azért választotta, mert doktori 
disszertációjában foglalkozott a gyermekek teológiai 
megnyilvánulásaival. Nem csak keresztény 
családokban fordul elő, hogy akár már 4-5 éves 
kisgyermekek is feltesznek kérdéseket a világról, saját 
életükről, rákérdeznek létük alapjaira, Istenre. A 
valláspedagógiai irányzat katalizálja a gyermekek 
gondolatait. Segíthetjük, hogy a gyermekek 

gondolkodása gyümölcsöző legyen a későbbi 
gondolkodásukra, életükre nézve. Nem kell beléjük 
fojtani a szót, hanem hagyni, hogy saját szavaikkal, 
kifejezéseikkel elmondhassák, hol tartanak a teológiai 
útkeresésében. Ugyanakkor a felnőtteknek látniuk 
kell, hogy felelősséget viselnek a gyermekek lelki 
fejlődéséért. Olyan szabad közeget kell teremteni 
számukra, amelyben szabadon felvállalva tudnak 
beszélni Istenről. Fontos, hogy ne tromfolják le 
egymást, mindenki megnyilvánulhasson, s a lelki 
gondozók úgy bábáskodjanak, hogy bátran 
beszélgethessenek egymással. Felfedezők lehessenek, 
s átéljék egymás vezetésének örömét. „Segítsük a 
gyermeket, hogy teológiai kérdések mentén keressék 
problémáikra a gyógyító gondolatokat, Isten 
gondolatait.” Itt merül fel az istenkép tisztázása, 
kihez tudnak fordulni. „Az az első, hogy megértjük a 
gyermeket, aki feltárja az életkérdését. Figyelmesen 
hallgatjuk, elfogadjuk ott, ahol tart. Ez belső munka, 
hogy hallgatom őt. Magamban megtusakodom, s 
mivel ismerem Isten igéjét, megismertetem azzal a 
gyógyító gondolattal, ami segít neki. Ez a gyerekekért 
végzett teológia.” A gyermek tud alkalmazkodni 
ahhoz, amit a felnőttek hisznek. Úgy látja, azért van 
ma annyi pszichésen sérült beteg gyermek, mert nem 
él felettük egy olyan egészségesen gondolkodó 
generáció, amely gyógyító gondolatokat tudna adni 
nekik. Elmondta, hogy a nagyapja erdélyi, parajdi 
sírkőfaragó mester volt. „Ott állt a csűrben a saját 
sírköve, amit előre elkészített, csak az évszámot 
kellett ráfaragni. És ő erről beszélt, s olyan 
nyugalommal élt, hogy Isten-hite bizonyság volt 
halálra, életre. Eljutunk-e az Istennel való békeségre, 
elmondjuk-e a gyermekeknek? Mert nekik is 
szükségük van rá!”  
 Tímár Julianna lelkigondozó, a Bethesda 
alapítványi munkatársa biztató isteni ígérettel kezdte 
mondandóját. Az Úr Jézus gyógyító munkája során 
soha nem hagyta válasz nélkül, ha valaki hozzá 
kiáltott. „Aki hozzám jő, azt én semmiképpen ki nem 
vetem.” Válaszolhat azonnali gyógyulással, amire 
nagyon sok történetet van a Bibliában, ugyanakkor 
azt is tudnunk kell, nem mindenki gyógyul meg. 
Istennek lehet az a válasza is, hogy nem gyógyít meg. 
Sőt, meg is halhat a beteg. Ilyenkor maga Isten jelent 
vigaszt, erőt, békességet ad az örök élet ígérete. Sok 
tusakodással jár, hogy elfogadjuk azt, ha nincs 
gyógyulás, de az Úristen eljuttat ebbe az állapotba is.  
 A lelkigondozó sokféle módon válhat Isten 
eszközévé. Elsőként az imádság által. Imádkozzunk 
azokért, akiket meglátogatunk! Legyen imádságos a 
szívünk beszélgetés közben is, kérjük Isten 
irányítását, s tudjuk az Ő kezébe helyezni a beteget. 
Imaközösség által is lehetünk eszközök az Úr 
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kezében. A Bethesdában maga is sokszor 
megtapasztalja, a nem hívők is átérzik az ima 
jelentőségét. Volt olyan, hogy egy nagydarab, megtört 
férfi, aki azelőtt nem járt templomba, s gyermeke 
kórházba került, csak annyit mondott: „Csak 
imádkozzunk, ne is mondjon semmit! Tudom, hogy 
csak Isten segíthet.” Az imaládák is örömteli 
bizonyítékok arra, hogy a betegek hozzátartozói kérik 
és elfogadják a családtagjaikért való könyörgést, s 
boldogan számolnak be arról, Isten meggyógyította 
gyermekeiket, s köszönik. Akármilyen mélyen 
vagyunk, a megpróbáltatásból hitben erősebben 
kerülhetünk ki. Jézus Krisztus mondja: „Hívj 
segítségül engem a nyomorúság idején, én 
megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.” Az a 
cél, hogy ki tudjuk mondani: „Ímé, áldásul volt 
nékem a nagy keserűség.” „Kivontad lelkemet a 
pusztulás verméből.” 

Cseke Hajnalka (www.parokia.hu) 
 

Reményik Sándor: Gyógyíts meg! 
 

Én Istenem, gyógyíts meg engemet! 

Nézd: elszárad a fám, 

A testem-lelkem fája… 

De épek még a gyökerek talán. 

A tompa, tunya tespedés alatt, 

Gyökereimben: érzem magamat, 

És ott zsong millió melódiám. 
 

Én Istenem, gyógyíts meg engemet! 

Hiszen – nem is éltem igazában. 

Csak úgy éltem, mint lepke a bábban, 

Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben: 

Rólam gondolt roppant gondolatod 

Torz árnyékaképen. 
 

Egy kóbor szellő néha-néha 

Valami balzsam-illatot hozott. 

Akkor megéreztem: ez az élet, 

S megéreztem a Te közelléted, – 

S maradtam mégis torz és átkozott. 

Én Istenem, gyógyíts meg engemet. 
 

Én szeretni és adni akarok: 

Egy harmatcseppért is – tengereket. 

S most tengereket látok felém jönni, 

És nem maradt egy könnyem – megköszönni. 
 
 

Január 13. 

A vallásszabadság napja 
 

 A magyar nemzet számára 2018 a vallásszabadság 
és a vallási tolerancia éve: 450 évvel ezelőtt a tordai 
országgyűlés résztvevői úgy határoztak, senkit sem lehet 
hátrányosan megkülönböztetni és üldözni hitéért. Ez 
alkalomból a Magyar Unitárius Egyház kezdeményezésére 
az erdélyi református, illetve a magyar, valamint a szász 
evangélikus-lutheránus egyházak elöljárói közös 
előterjesztést fogalmaztak meg, melyet Kovács István, a 
Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója 2018. január 
13-án, a vallásszabadság ünnepén, Tordán adott át 
Magyarország Országgyűlése, Románia Parlamentje, 
valamint az Európai Parlament jelenlevő képviselőinek. 
 Kövér László a tordai megemlékezésen tett ígéretet 
a javaslat előterjesztésére. „A vallásszabadság törvénye – 
felekezeti és nemzeti hovatartozástól függetlenül mindnyájunkat 
büszkeséggel tölthet el, egyben felelősségünkre is ráébreszt” – 
olvasható az ünnepi előterjesztésben, melyet a Magyar 
Unitárius Egyház, az Erdélyi Református Egyházkerület, a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Romániai 
Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház és a Romániai 
Evangélikus-Lutheránus Egyház vezetői írtak alá. 
 1568. január 13-án döntött a Tordán ülésező 
országgyűlés a vallásbékéről szóló törvény elfogadásáról. 
Európa más országaiban majdnem másfél évszázadnak 
kellett eltelnie ahhoz, hogy megfogalmazódjon az az 
eszme, amely Erdélyben lehetővé tette a felekezetek békés 
együttélését: a vallásszabadság elve. 
 Magyarország Országgyűlése a február 20-án tartott 
parlamenti ülésnapon Kövér László házelnök 
előterjesztésére, ötpárti konszenzussal fogadta el azt a 
törvényt, amely a magyar nemzet szellemi öröksége 
részének tekinti az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi 
határozatát, emellett a 450 évvel ezelőtti törvény 
kihirdetésének napját – január 13-át – a Vallásszabadság 
Napjává nyilvánítja. 
 Az ünnepi törvényhozás alkalmából Kövér 
László, Magyarország Országgyűlésének elnöke elmondta: 
„E törvénynek köszönhetően a reformáció különböző ágai szabadon 
és békés úton alakulhattak önálló egyházzá, amelynek 
eredményeképpen későbbi évtizedekben kialakulthatott a négy bevett 
vallás rendszere. Mindezek által Erdély a vallásszabadság és a 
felekezeti türelem földjévé vált, menedéket nyújtva a más 
országokból elüldözötteknek is.” 
 Az ünnepi törvény méltó főhajtás az 1568-ban, 
Tordán elfogadott vallásügyi törvény előtt, amely a 
világon először mondta ki a modern demokrácia egyik 
alapértékét, a szabad vallásgyakorlás jogát. A jogszabály 
indoklása szerint „… a tordai törvényben foglalt eszmeiség, a 
közösség vallási önrendelkezése a modern demokrácia egyik 
előzményeként is értékelhető, amely a történelmi fejlődés során a 
nyugati civilizációban általános elismerést nyert, és amelyet méltán 
tekinthetünk a keresztény Európa egyik alapértékének.” 

(Forrás: www.reformatus.hu) 
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Hit – tudomány - gyógyítás 
 
Kásler Miklós Budapesten született 1950-ben. Általános 
iskolába és gimnáziumba Sárváron járt. A Szegedi 
Orvostudományi Egyetemen (SZOTE) végzett 1974-ben. 
Sebész, szájsebész, plasztikai és rekonstrukciósebész 
szakorvos, klinikai onkológus, 1986-tól az orvostudomány 
kandidátusa. 1981-ig a SZOTE II. Sebészeti Klinikáján 
dolgozott. 1981-től az Országos Onkológiai Intézet 
munkatársa, 1992-től főigazgató főorvosa. Egyebek mellett a 
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2007), a 
Príma díj (2008) és a Széchenyi-díj (2018) tulajdonosa. 
Budapest és Sárvár Város Díszpolgára (2011, 2012). 
1994-től egyetemi tanár, 1998-tól négy egyetem 
tanszékvezetője. 

- a szerk -  
 
Édesapja, Kásler István, Erdélyből származó jogász volt, 
édesanyja sárvári pedagógus. Hol találkoztak a szülők? 
– Édesapám 1944-ben fejezte be az egyetemet 
Kolozsváron, majd behívták a magyar honvédséghez 
írnoknak. Kolozsvár egyik utcasarkán irányította a 
visszavonuló magyar hadsereget, majd a csapatokkal 
együtt vonult vissza, egészen Sopronig, ott azonban a 
magyar–osztrák határt nem lépte át. Akkoriban 
ismerte meg édesanyámat. Nem sokkal később 
behívták, hogy vegye át az új személyigazolványát – 
azon nyomban letartóztatták és málenkij robotra 
vitték, ahonnan 1949. január elsején tért haza. 
Harcokban nem vett részt, és politikai akcióknak sem 
volt részese, mégis elhurcolták. A szüleim 
levelezéssel tartották a kapcsolatot. A hadifoglyok 
levelenként húsz szót írhattak le, amit édesapám úgy 
játszott ki, hogy a mondatokat egybeírta. Húsz igen 
hosszú szóból álltak a levelei. Közben nagyszüleim, 
illetve édesapám testvérei a dél-erdélyi Déváról 
Magyarországra menekültek. A fogságból hazatérő 
apám nem Erdélybe, hanem Magyarországra, 
Budapestre jött. A szüleim összeházasodtak, majd 
hamarosan megszülettem. Az akkori budapesti 
viszonyok miatt Sárvárra költözött a család. 
Sárvárról Szegedre ment egyetemre. Miért éppen oda? 
– Egész gyerekkoromban rengeteget hallottam 
Erdélyről, a Tündérországról. Azért mentem 
Szegedre, mert a Tisza-parti város egyeteme volt a 
kolozsvári intézmény jogutóda. Érzelmi választás 
volt. 
A diploma megszerzése után hét éven át a csongrádi 
megyeszékhelyen dolgozott. Miért váltott 1981-ben? Hogyan 
kerül egy sebész az Országos Onkológiai Intézetbe? 
– Úgy éreztem, hogy akkori munkahelyemen, a 
szegedi II. Számú Sebészeti Klinikán, amit 
megtanulhattam, azt megtanultam. Elsajátítottam az 
alapelveket, amiket speciális területeken szerettem 

volna alkalmazni. Akkor jött a meghívás az intézet 
fül-orr-gége osztályát vezető Bánhidy Ferenc 
professzortól: végezzek speciális fej-nyak sebészeti 
beavatkozásokat. Például az ereket körbenövő 
tumorok eltávolítását várták tőlem. Ekkortájt jöttek 
szóba az úgynevezett kiterjesztett műtétek, amelyek 
rendkívül nagy szakmai kihívást jelentettek. Úgy 
gondoltam, felvállalom, hiszen azért mentem 
orvosnak, hogy olyanokon segítsek, próbáljak 
segíteni, akiken elvileg már nem lehet. Az Országos 
Onkológiai Intézetben alakult meg az ország első fej-
nyak sebészeti osztálya, amit a világon is csupán egy-
két hely előzött meg. Itt jött létre az első fej-nyak 
sebészeti tanszék. Ambiciózus intézet volt, 
kihívásnak éreztem a váltást. 
1992-ben nevezték ki főigazgatónak. Mivel nyerte el kollégái 
bizalmát, ami több mint negyedszázada tart? 
– Nagyon hamar a tudomány élvonalába kerültem. 
1980-ban Európában harmadikként telepítettek 
osztályunkra szén-dioxid-lézert, az elsőt 
Magyarországon, amely a bőrdaganatok, és 
narkózisban végzett endoszkópos beavatkozásokkal 
kombinálva a szájüregi és gégedaganatok minimális 
sebészi kezelését tette már akkor lehetővé. Használat 
előtt tisztázni akartuk a beavatkozás szöveti hatásait, 
ez az eszköz ugyanis több száz Celsius-fokos 
hőmérsékleten elgőzölögteti a szövetet. A 
vizsgálatokat én végeztem kollégáimmal. Hamarosan 
nagyszámú beteget kezeltünk, ami akkor hatalmas 
szó volt – miközben ma már szinte szót sem ejtünk 
erről, annyira természetes, hogy évente 15-16 ezer 
lézeres beavatkozásra kerül sor nálunk. Az egyik 
kelet-berlini konferencián egy amerikai professzortól 
arról hallottam, hogy bőrt, izmot és az ezeket tápláló 
ereket tartalmazó mellkasrésszel rendkívül nagy 
műtéti defektusokat pótolt a fej-nyak területén. 
Nyelvpótlás, garatpótlás egyaránt megoldható volt 
ezzel az eljárással. Bánhidy Ferencet megkérdeztem, 
hogy csinálhatok-e ilyet én is. Megengedte. Egy év 
alatt harmincnégy ilyen beavatkozást végeztem. 
Közben kiderült, hogy az én preparálási módszerem 
különbözik az eredetitől, azaz egy új műtéttechnikai 
megoldást alkalmaztam. Nagyon fiatalon, 34 évesen 
megszereztem a kandidátusi fokozatot, majd 
Humboldt-ösztöndíjas lettem Erlangenben, Nyugat-
Németországban. A németek hihetetlen fizetéssel 
marasztaltak, de én 1990. január harmincadikán 
visszajöttem. Nem értették, hogy miért, de amikor 
végül rájöttek, hogy az ismét szabad hazámba jövök 
vissza, elfogadták a döntést. 
 Itthon akkor alakult meg a Magyar Orvosi 
Kamara, az intézetben én lettem a kamarai elnök. 
1992-ben kiírták a főigazgatói pályázatot. 
Plakátháború zajlott, az aspiránsok újságcikkekben, 
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feljegyzésekben vádolták egymást. Németh György 
professzort győzködtem, hogy pályázzon, aki azzal 
utasított vissza, hogy az érveim rám is érvényesek. 
Ráadásul én jóval fiatalabb vagyok, ha nyerek, hosszú 
időn keresztül vihetem ezt a munkát. Mellettem 
lobbizott, olyan hangulat alakult ki, hogy be kellett 
adnom a jelentkezést. Hét pályázat futott be, az 
intézetből a dolgozók által választott elektorok az én 
anyagomat találták a legjobbnak. Úgy éreztem, hogy 
engem az intézet nevezett ki, amit az akkori 
egészségügyi miniszter csupán megerősített. Azóta 
mindig az intézet volt a legelső. Ennél csak egyvalami 
volt fontosabb: a beteg. 
Hatalmas intézményt vezet. Több mint ezer munkatárs, nyolc 
klinikai központ számos osztálya, hat kutatóbázis. A 
gyógyítás mellett oktató- és kutatóközpontként is működnek. 
Megannyi nagy egyéniség munkahelye ez. Hogyan tudja ezt 
irányítani? 
– Rendkívül szerencsésnek tartom magam, mert 
mindig voltak körülöttem kiváló emberek, akikre 
számíthattam. Meggyőződésem, hogy aki 
onkológusnak megy, az az orvostudomány 
legnagyobb kihívását választja. Itt az elkötelezettség 
alapkövetelmény. Aki hosszú éveket tölt daganatos 
betegek között, szerénnyé és alázatossá válik. 
Másként látja a világot. Én is másként gondolkodtam 
Szegeden, mint ebben az intézetben. Legfőbb 
alapelvem: mindig a betegnek van igaza. Ha nincs 
igaza, akkor is igaza van, mert akivel azt közlik, hogy 
rákos, nem a megszokott idegállapotban reagál, 
válaszol. Másik alapelvem, hogy mindenkinek meg 
kell adni a karrier lehetőségét. Fussa be azt a pályát, 
amit tehetsége, ambíciója lehetővé tesz. Korábban 
csak két-három professzor járta a világot, az én 
vezetésem alatt mindenki utazhatott, kapcsolataim 
révén nagyon sok fiatalt indítottam útnak nyugati 
intézetekbe, akik visszatérnek. Nem jelentős az 
elvándorlás, stabil a gárda. Igyekeztem 
következetesen dönteni: a jelentkezők esetében a 
szakmai és az emberi kiválóságot egyaránt néztem. 
Hiába jó szakember valaki, ha embernek hitvány. 
Számomra az nem orvos, aki csupán egészségügyi 
szolgáltatást végez, de magát a beteget nem látja. 
Ilyenkor nem orvos-beteg viszony alakul ki, hanem 
rendkívül rideg, hideg, majdhogynem embertelen 
kapcsolat. Egy-egy ilyen mentalitású kollégát gyorsan 
visszaküldtem Angliába és Németországba. 
Az új betegeik száma 16 ezer körül alakul, minden évben 5-
6 százalékkal növekszik. Az éves ambuláns forgalmuk több 
mint 740 ezer, ez napi több mint 2000 beteget jelent. Ez az 
egyetlen onkológiai ellátóhely, ahol két műszakban dolgoznak. 
Hogy bírják ezt a hatalmas nyomást? 
– Az orvos-beteg kapcsolatnak nem az a lényege, 
hogy mennyi időt töltenek együtt, hanem az, hogy 

miként viszonyul a szakember a szenvedő laikushoz. 
Nagyon rövid beszélgetés is elég a megfelelő bizalom 
kialakulásához. A betegnek éreznie kell, hogy az 
orvos ért ahhoz, amit csinál, és amit csinál, azt őérte 
teszi. Nekem mindig gyanús volt, ha egy orvos 
félórákat beszélt egy beteggel. Meggyőződésem, hogy 
nem a tájékoztatás, más a motiváció a hosszas 
diskurzus mögött. Kinevezésem előtt naponta 120-
150 beteget láttam el, egyikkel sem beszéltem öt-tíz 
percnél többet. Ennyi elég volt, soha egy betegem 
sem mondta, hogy nem kapta meg a kellő 
felvilágosítást. Egy-egy nagyműtétem 10-12 órát 
tartott, ha az ember érzelmileg túl közel kerül a 
beteghez, akkor nem tudja végigvinni a brutális 
műtéteket. Egyszer megnéztem az egyik 
operációmról készült videót. Elborzadtam a 
rekonstrukció előtt, hogy mit műveltem, miközben 
ilyen érzésem a műtőben sosem volt. Főigazgatóként 
is hosszú éveken át operáltam – a műtőben újultam 
meg lelkileg. Erre már nincs lehetőségem, mert bár 
ötször operálták az egyik szemem, nem lett jobb. 
Nem megfelelő térlátással lelkiismeretlenség lenne az 
operálás. Négy-öt éve ezért nem műtök. 
Akadnak olyan betegek, akikre a tudatos távolságtartás 
ellenére is emlékszik? 
– Megható történetekből nincs hiány. Amíg nem 
tudtunk elegendően nagy daganatos szövetet 
eltávolítani, majd azt a mellkasról vett izommal 
pótolni, mindegyik beteget elveszítettük. A második 
betegem, egy akkor hatvanéves úr, akin a korábban 
említett mellkasi lebenyátültetést hajtottam végre, 
évről évre rendszeresen jött kontrollra. Egy 
alkalommal felhívott, hogy meghívna egy 
kiskocsmába, a huszadik születésnapjára. A műtét 
napját tartotta második születésének. Elmentem, jót 
beszélgettünk. A hasonló alkalmak olyan emocionális 
töltést adnak, hogy ezekből a legnehezebb 
pillanatokban is erőt tudok meríteni. 
Hogyan látja szakmája helyzetét? Illetve melyek a következő 
évek legfontosabb kihívásai? 
– Az elmúlt negyedszázadban rendkívül korszerű 
hazai infrastruktúra alakult ki. Van országos központ, 
négy regionális ellátóhely, illetve minden megyében 
működik onkológiai osztály. 
Mennyit változott a betegek hozzáállása az elmúlt 
negyedszázad alatt? Jobban odafigyelünk az egészségünkre, 
vagy csak akkor lépünk, ha már beüt a krach? 
– Negyedszázada mindenki rettegett a ráktól, 
egyenlőségjelet tett a daganat és a halál közé. Mára 
sikerült megértetni az emberekkel, hogy ez nem így 
van: a rák harmadát megfelelő életmóddal – a 
dohányzás elhagyásával, megfelelő testsúllyal, 
környezeti ártalmak minimalizálásával – 
elkerülhetjük. A kialakult daganatok valamivel több 



2018. április                 Belvárosi Harangszó  12. oldal 
 

mint fele pedig gyógyítható. Az emlőrákok több mint 
75 százaléka, a hererákok szinte száz százaléka 
gyógyítható – negyedszázada ezek a számok 20-40 
százalék körül alakultak. 
A hit és a tudomány sokak szerint nem egyeztethető össze. 
Ön mélyen hívő ember (evangélikus) és tudós is egyben, mit 
gondol erről? 
– A tudomány minden eredménye azt bizonyítja, 
hogy van valamilyen spirituális létező a világban, 
amire minden visszavezethető. Antoine Henri Becquerel 
francia Nobel-díjas fizikus 1896-ban fedezte fel az 
izotópokat, és leírta, hogy az izotóp fajtájának 
megfelelően adott idő alatt más és más, de rá 
jellemző idő alatt elveszíti tömegének a felét. Ám azt, 
hogy melyik felét, senki sem tudja előre 
megmondani, ma sem. Miért, ha a rációval minden 
megmagyarázható? Tehát itt bukott meg először az 
Isten nélküliség teóriája. Aztán jött az osztrák 
matematikusról, Kurt Gödelről elnevezett tétel, amely 
szerint nem lehet olyan matematikai képletet felírni, 
amit ne lehetne egy másik matematikai képlettel 
megcáfolni. Azaz a világ nem megismerhető, így nem 
is jöhetett létre ilyen alapokon. A legkomolyabb 
természettudósok szinte mindegyike hívő, 
Einsteintől kezdve Szentágothai Jánosig tart a sor. 
Utóbbi azt mondta, addig nézte a macskák 
agysejtjeit, amíg megtalálta Istent. Isten léte mellett 
szól minden, és semmi sem szól ellene. Attól, hogy 
nem tudom érzékelni csökevényes érzékszerveimmel, 
még létezik. 
Onkológusi munkája mellett a magyar nemzeti történelmi, 
történelemfilozófiai sorskérdések iránt is érdeklődik. Az M1 
televízióban beszélgetős sorozatműsort készített a nemzeti 
sorskérdésekről Nemzeti nagyvizit címmel. Miért? 
– Azt látom, hogy minden ember szépen szeretne 
élni. Ennek alapfeltétele, hogy világos legyen az 
identitása: honnan jött, milyen hagyományok közé 
született, milyen a vallása? Ezt azonban kevés 
családban mondják el, és az iskola se ilyen ismeretek 
átadása fele fordult. A hiányt érzékelve döntöttem 
úgy, hogy a magam módján elmondom, mit 
gondolok ezekről a kérdésekről. Társasági 
beszélgetéseimnek ez állandó témája volt. Az egyik 
televíziós ismerősöm vetette fel, hogy miért nem 
beszélünk erről valamelyik csatornán? Az M1 
nyitottnak mutatkozott. Történelmi kérdések 
megvitatásával indult a sorozat, hiszen ez az identitás 
legfontosabb része, de beszélhettünk volna a páratlan 
hazai jogrendről, kulturális életünkről, 
sportsikereinkről. Nyolcvanöt adás ment le, ennek 
nyomán hasonló sorozatok indultak más 
csatornákon. Örülök, hogy elindíthattam egy ilyen 
folyamatot. 

A székesfehérvári bazilika területén 1848-ban bukkantak 
árokásás közben III. Béla és felesége temetkezési helyére, más 
sírok között. Őket már akkor – a korszak tudományos 
színvonalán, temetkezési mellékletek alapján – azonosították 
és Pestre szállították. Az Országos Onkológiai Intézet 
munkacsoportja 2013-ban kezdett dolgozni a III. Béla 
királynak tulajdonított emberi maradványok azonosításán. 
Az elsődleges cél az Árpád-ház tagjaira jellemző DNS-
szakasz meghatározása volt. Mire jutottak? 
– Jogász édesapámtól azt tanultam, hogy minden 
körülmények között be kell tartani a törvényeket. 
Igaz és mélyen hívő emberként azt is lelkemre 
kötötte, hogy az ember mindig etikusan viselkedjen. 
A tudományos eredmények közlésének is van etikája, 
aminek az a lényege, hogy csak azután beszélünk egy 
felismerésről, ha az megjelent egy tudományos 
folyóiratban. A mi közleményünk még nem jelent 
meg. 
András fia nem követte a pályán, hanem a nagyapja 
szakmáját választotta és jogász lett. Elriasztotta az apa 
példája? 
– Úgy voltam vele, ha nem követ engem, én követem 
őt: szakjogász végzettséget szereztem. Erre azért volt 
szükség, hogy megértsem, édesapám és a fiam mivel 
foglalkozott és foglalkozik. Rendkívüli élmény volt, 
mert a jog hihetetlen intellektuális tevékenység, itt 
nem a válóperekre, hanem a jogalkotásra gondolok. 
Tanulmányt is írtam Deák Ferencről, akihez fogható 
zseni, jogászi lángelme évszázadonként sem születik. 
Visszatérve a fiamra. Tizenhét éves koráig orvos 
akart lenni, majd egyszer leültetett, hogy komolyan 
beszélne velem. Azt mondta, látja hogyan élek, soha 
nem vagyok otthon, ha hazaérek, éjfélig dolgozok, 
majd hajnalban kelek, a hétvégéken kongresszusokra 
járok. És nem tudok annyit foglalkozni vele, 
amennyit szeretnék. Igaza volt. Egyetértettünk, hogy 
a nagypapa foglalkozását vigye tovább. Örültem a 
döntésének, mert sok orvosdinasztia esetében láttam, 
hogy a gyerekeket nyomasztotta szüleik árnyéka. 
Egyébként azt vallom, mindenki azzal foglalkozzon, 
amihez érzéke van, amit csinálni szeret. 
Hogyan kapcsolódik ki? 
– Nagyon kevés a szabadidőm. Viszont egyetlen 
dolog sohasem marad el – ha csak öt percig is, de 
elalvás előtt mindig olvasok.  
Elégedett az eredményeivel, vagy van azért hiányérzete? 
– A Teremtő jóvoltából sokkal többet tehettem, mint 
amennyit valaha reméltem. Ugyanakkor pontosan 
tudom, hogy mit nem valósítottam meg a felkínált 
lehetőségek közül. Ez azonban nem mindig rajtam 
múlott. Ha mindent összegzek, akkor mégis azt 
mondom, nagy szerencsém volt, mert mindig azt 
csinálhattam, amit szerettem. 

(Forrás: www.innoteka.hu) 

http://www.innoteka.hu/
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Egyházmegyei  

presbiteri csendes nap 

Békéscsabán 
 

Február hónapban gyülekezetünkből kilencen mentünk el 
a békéscsabai templomban tartott, a Békés Megyei 
Presbiteri Szövetség által szervezett csendes napra, mely 
egyben tisztújító közgyűlés is volt. Megérkezésünk után, a 
regisztrációt követően a házigazda gyülekezet tagjai 
üdítővel, kávéval és többféle finom házi süteménnyel 
kínálták a körülbelül százfős csoportot. A templomba 
vonulás után dr. Tóth János, a Békés Megyei Presbiteri 
Szövetség területi elnöke köszöntötte a résztvevőket, 
majd Szegedi László Tamás, a Brassói Egyházmegye 
esperese tartotta meg a nyitó Istentiszteletet. 

 Isten Igéjét Nehémiás könyve 8,1‒12 versei alapján 
hirdette. Napjainkban divatos életforma lett mindenből az 
újat keresni, és venni. Teljesen e szemlélet hatása alá 
kerültünk, és szinte irtózunk mindentől, ami régi. Azok a 
tekercsek viszont, amelyből Ezsdrás felolvasta a törvényt, 
már akkor legalább hétszáz évesek voltak. Azért, mert 
valami nem mai, még lehet nagyon is értékes, és értéket 
képviselő. Ilyen a Szentírás, mely ezért képes a mai 
kihívásokra és problémákra is választ adni, de ennek 
feltételeiről is olvashatunk ebben a szakaszban, melyet 
nem hagyhatunk figyelmen kívül. Időt kell szánni a Biblia 
olvasására, mint ahogy, akkor ott tették. Bele kell 
mélyedni nekünk is, időnket odaszánva, akaratunkat 
ráirányítva a Szentírás tanulmányozására, hogy azt jobban 

megértsük. Sok mentséget tudunk felhozni, ‒ abba mindig 

jeleskedünk ‒ hogy miért nem járunk Istentiszteletre, 
miért nem olvassuk rendszeresen a Bibliát. Ám ha nem 
lesz időnk a Szentírás olvasására, az abban való 
elmélyedésre, a gyülekezeti alkalmakra, ha még a 
gyermekeinkre sem lesz időnk, akkor hogyan plántáljuk 
bennük a hitet? Akkor Istennek sem lesz ideje mireánk... 
Régi idők problémája ez „Milyen szörnyű dolog távol lenni 
attól, aki mindig jelen van közöttünk.” (Ágoston püspök) Ám ha 
bennünk is több lesz a vágyakozás az Isten üzenete iránt, 
akkor reménykedhetünk abban, hogy olyan változások 
jelennek meg az életünkben, hogy mi is sírhatunk 
felismert bűneink miatt, ahogyan ezt a választott nép is 
tette. Sírásunk örömmé válhat, vigasztalást nyerve az Isten 
kegyelmében. Mindez nem könnyű, sokat kell érte tenni 
és imádkozni, de nem lehetetlen.  
 Az Istentiszteletet követően a köszöntések 
átadására került sor dr. Tóth János és Katona Gyula esperes 
úr részéről, majd csellón hallgathattuk meg J. S. Bach: D-
mol prelúdiumát Domokos Izabella előadásában.  
 A Presbiteri Szövetség ebben az évben az 
imádságot érintő kérdésekkel kiemelten foglakozik, ezért 
ez, az első konferencia témája. Hajdú Zoltán Levente szóládi 
lelkipásztor tartott előadást, akit imádságain keresztül jól 
ismerhetnek a Reformátusok Lapja olvasói.  
 
 

 A imádság szükségességére és erejére hívta fel a 
figyelmet. Lehetne, és szabad is meghatározásokat venni 
Kálvintól kezdve napjaink nagy teológusaiig, hogy mi is az 
imádság, de mit adna mindez ahhoz, ami épp most 
bennünk van? Nagyon fontos az imádságban, az Istenre 
való ráhangolódás, hogy valóságos kapcsolat legyen 
érezhető a teremtő Isten és az ember között. Ebben a 
ráhangolódásban benne van a csend, amikor meghalljuk, 
mit mond az Isten, és keresem azt, hogy én mit akarok 
mondani Neki.  

 Mi az imádság? ‒ Sokszor elhangzott az előadás 
során. Mindennél többet mond a 18. zsoltár, amelyben 
Dávid imádkozik. E zsoltár hűen tükrözi az imádság 
lényegét: egyszer a hálaadásban a fellegekben járunk 
egészen közel Istenhez, dicsőítve Őt, másszor panasz, 
fájdalom, neheztelés, düh, vád szakad fel az emberből. 
Amikor nem csak ünnepélyesek, udvariasak, megfontoltak 
vagyunk mondanivalónkban, hanem minden előtör 
belőlünk, és az Istenhez kiáltunk. Mi az imádság? Az, ami 
sokféleképp lehet jelen az életünkben: néha a csend, a 
teljes csend, néha az áradó szavak Isten felé, vagy amikor 
Ő beszél, Ő vezet, tanácsol. Lehet dialógus, párbeszéd. Mi 
az imádság? Amikor igazi lelki odaadással önátadással, 
vagyok Isten előtt, és Isten iránt. Átlépve a formai 
kereteket, és magunkat teljesen feladva. Ha ezeket az 
elemeket beépítjük imádságainkba, akkor valóban 
csodákat tapasztalhatunk meg.  
 Az előadás után következett a megyei tisztújító 
közgyűlés. Dr. Tóth János röviden visszatekintett az 
elmúlt időszakra, diavetítéssel is felelevenítve a 
helyszíneket, és a közös emlékeket. A tisztújítást Markó 
István egyházmegyei gondnok vezette le. A jelöltek 
bemutatása után következett a szavazás, melynek 
eredményeként, továbbra is Tóth Jánost választottuk meg 
elnöknek, illetve alelnöknek Schiffer Józsefnét, titkárnak 
Erdei Károlyt, küldötteknek pedig dr. Illés Károlyt, Gaál 
Józsefet és Gergely Józsefnét.  
 A határon túli kapcsolatok további erősítését 
szem előtt tartva, a Brassói Egyházmegye és a Békési 
Egyházmegye presbiteri szövetségei együttműködési 
megállapodást kötöttek, mely magába foglalja egymás 
segítését, a református egység tudatának erősítését, 
valamint a határokat átlépő misszió lehetőségét is. A 
megállapodás az „áldás, békesség Istentől” mint közös 
köszöntést is lefektette. A két egyházmegye esperesei és 
elnökei aláírásukkal és pecsétjükkel hitelesítették a közös 
dokumentumot.  
 A konferenciát megtisztelte jelenlétével Szilágyi 
Sándor, a MRPSZ elnöke, aki felszólalásában köszöntötte 
a résztvevőket, és kitartó munkára buzdította az újonnan 
megválasztott elnökséget, Isten áldását kérve munkájukra, 
és a határon túli együttműködésre.  
 Végezetül egy könyvbemutatóra került sor „Közös 
a múltunk, a jelenünk és reménységünk szerint a jövőnk is”, 
melyet a könyv egyik szerzője, Ambrus Attila tartott.  
 A nap lezárásaként közös ebéden vettünk részt, 
amely legalább olyan tartalmas és élvezhető volt, mint 
amit hallhattunk. 

Péntek István presbiter 
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Kálvin János élete  
(III. rész) 

 

A keresztyén vallás rendszere 
Első kiadás 1536-ban jelent meg Bázelban. Kálvin 
folyamatosan bővítette, a végleges szöveg kiadására 1559-
ben került sor. Az első kiadás tulajdonképpen katekizmus. 
Luther hatását hordozza, amennyiben az ő Kis Kátéjának 
felépítését követi: 1. A törvényről, amely magában foglalja 
a tízparancsolat magyarázatát. 2. A hitről, amely az 
Apostoli Hitvallás magyarázatát is adja. 3. Az imádságról, 
amely az Úr imádságának kifejtését is adja. 4. A 
sákramentumokról, amelyben a keresztségről és az 
úrvacsoráról van szó. 5. A hamis sákramentumokról. 6. A 
keresztyén szabadságról, az egyházi hatalomról és az 
állami kormányzatról.  
 Kálvin írásmagyarázóként is jelentőset alkotott. 
„Kálvin metódusa mögött az antióchiai iskola áll, főleg azonban 
Krizosztomusz, Aranyszájú Szent János. Őt tartja a francia 
reformátor a legnagyobb ókeresztény egzegétának. A 
szentírástudomány vonalán ez az egyházatya a mestere, még ha a 
tanok vonalán sokszor nem is ért egyet vele. A dogmatikában 
inkább Ágostont követi. Viszont annak az allegorizáló és 
szimbolikus értelmezéseit erősen kritizálja. Mikor Kálvin a Bibliát 
a kezébe veszi, először is a historikus jelentkezik benne, csak aztán 
a szisztematikus és csupán fenntartással a misztikus.” 1  A 
Szentírás magyarázása során humanista műveltségét nem 
szorította háttérbe hívő meggyőződése. Ilyenformán 
Kálvin inkább Erasmus, mint Luther követője. 
Írásmagyarázóként tudós kutató, a szó csaknem modern 
értelmében.  
 

A keresztyén ember és a felsőbbség vagy állam 
A keresztyén ember lelki-egyéni élete és a társadalomban 
folyó közélete megkülönböztetendő, de el nem 
választható. A keresztyén ember nemcsak Istent szolgálja, 
hanem az embertársát is, s egyben rendkívüli felelősséget 
hordoz a társadalom iránt. A társadalom életét három 
tényező határozza meg döntő módon: felsőbbség 
(államhatalom), a törvények, a nép. A felsőbbséget Isten 
rendelte azért, hogy megfékezze az anarchiát és a 
törvénytelenség eluralkodását. Feladata a törvények, a 
rend és a szabadság érvényre juttatása. Ugyanakkor 
köteles támogatni Krisztusnak és az ő evangéliumának az 
ügyét (például iskolák fenntartásával, az igehirdetés 
szabadságának biztosításával). Hatalmát jutalmazás és 
büntetés által gyakorolja, joga van erőszakot alkalmazni 
törvényes keretek között a gonosztevők ellen, vagy pedig 
az ország védelmében. A felsőbbség osztja el a 
közterheket adók, vámok stb. útján. A törvények azt a 
szerepet töltik be, mint az élő szervezetben az idegek. 
Korok és népek szerint ugyan változhatnak, de alapelvük 
mindig és mindenütt a méltányosság és az igazságosság. A 
nép általában s benne a keresztyén ember köteles 
engedelmeskedni a felsőbbségnek akkor is, ha az zsarnok, 

                                                 
1 Gánóczy Sándor: Gondolatok Kálvin hermeneutikájához. 
Confessio 1994/4.  

tehát nem Isten törvénye szerint kormányoz. Egyének 
nem, de „alkotmányos” testületek felléphetnek a 
zsarnokkal szemben. A keresztyén ember magatartása a 
zsarnoki uralom idején többfokozatú: 1. önvizsgálat, 
vajon nem az én bűneim miatt küldte-e Isten a zsarnokot 
büntetésként; 2. türelmes könyörgés Isten közbelépéséért, 
aki félreállíthatja a zsarnokot; 3. az engedelmesség 
megtagadása, ha a zsarnok kívánsága vagy parancsa sérti 
Isten és a szeretet törvényét. Kálvin semmi esetre sem 
buzdít lázadásra vagy forradalomra, de azért 
félreérthetetlenül fogalmaz, amikor a zsarnokságról 
például így ír a Dániel könyve magyarázatában: „A világi 
fejedelmek olyankor félredobják hatalmukat, amikor Isten ellen 
lázadnak és érdemtelenekké válnak arra, hogy az emberiség tagjai 
közé számíttassanak. Nekünk ilyenkor inkább meg kell vetnünk 
őket (szó szerint: a fejükre kell köpnünk!), mint engedelmeskedni 
nekik.”2 
 

A sákramentumok 
Isten szövetségének a jelei, ezek nélkül nincs igazi egyház, 
mert Krisztust állítják elénk és Isten általuk hív és tart 
meg minket. Csak azok a sákramentumok, amelyeket 
Krisztus szerzett. Különbség van a külső jegyek (víz, 
kenyér, bor) és a hozzájuk kapcsolódó ígéretek, illetve az 
általuk jegyzett dolgok (bűnbocsánat, örök élet, 
Krisztussal és egymással való közösség) között. Az 
ígéretekben bízó hittel vett külső jegy azt jelzi, hogy a 
„Szentlélek csatornáján” át magát a jegyzett dolgot 
nyerjük el. A keresztség által az egyházba mint Krisztus 
testébe oltatunk be. Ebből a gyermekek sincsenek kizárva, 
ezért Kálvin a gyermekkeresztség mellett foglalt állást. 
Arra az érvre, hogy a Bibliában nem olvasunk kifejezetten 
gyermekek megkereszteléséről, azt felelte, hogy az utolsó 
vacsorán sem voltak asszonyok, mégis kiosztjuk nekik az 
úrvacsorát. Az úrvacsora unio mistica cum Christo (titokzatos 
közösség Krisztussal). Az üdvösség ügye nem a jegyre 
összpontosul, ezért a hangsúly nem az „ez az én testem” 
szövegrészre esik, hanem az „érettetek adatik, ontatik” 
részletre. Az úrvacsora ezt az ígéretet pecsételi meg, 
amikor táplál az örök életre. Krisztus nincs a jegyekbe 
zárva – transubstantiatio, consubstantiatio –, hanem a 
Szentlélek titkos munkája által valóban nyújtja testét és 
vérét a kenyér és a bor jelképe alatt. Korabeli 
szakkifejezést használva: Krisztus teste nincs a jegyekben 
vere et realiter (igazán és valósággal), mégis adatik nekünk 
vere et realiter.  
 

Eleve elrendelés 
Isten lényegéhez tartozik, hogy az embert szabad végzése 
szerint részelteti üdvösségben. Ebből következik, hogy a 
hit nem emberi dolog, hanem Istennek abszolút csodája 
által létrejött ismeret. A kegyelem kiérdemelhetetlen és 
megszolgálhatatlan. Abból a gyakorlati tényből, hogy 
egyesek hallják az evangéliumot és hisznek, míg mások 
nem törődnek vele, Kálvin arra a következtetésre jutott, 
hogy Isten eleve elhatározta némelyek üdvösségét és 
mások kárhozatát (kettős predestináció). Ez a tanítás 

                                                 
2 Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra 1559. Rövidített 
formában. Fordította Békési Andor. Budapest, 1991. 302. o.  
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Isten abszolút akarati jellemvonását hangsúlyozza. Az 
elválasztásnak egyedüli tudója Isten, s nincs földi hatalom, 
mely ennek az ismeretnek a birtokába jutna. Az eleve 
elrendelés tanításának a pozitív oldala hangsúlyos, mert 
Isten kiválasztó tettének csodájára (tehát nem 
magyarázható valóságára) a hívő azzal válaszol, hogy az Ő 
dicsőségére él – mai kifejezéssel élve: szolgáló, minőségi 
életet.  
 Amikor a református ortodoxia teológusai túlzó 
módon hangsúlyozták Kálvin tanítását, nem vették 
figyelembe, hogy a predestináció nem egy mindenki által 
elfogadható, objektív elméleti igazság, hanem azoknak a 
hitbizonyossága, akik a Jézus Krisztusban élnek. 3  A 
kegyelmi kiválasztásról szóló tanítás Isten szabad döntését 
hangsúlyozza. A kiválasztás a szabadon, feltétel nélkül 
szerető, minden emberi hozzájárulást nélkülöző Isten 
döntése, ami az Ő kegyelme által, tehát a legmélyebb 
alászállás alakjában, azaz Jézus Krisztusban ragadható 
meg. Isten Őbenne, anélkül hogy megérdemelnék, 
megelőzve bármiféle emberi döntést, üdvösségre 
választotta övéit. A predestináció – eredetileg – az ebben 
a világban megvetett, olykor pedig egyenesen üldözött 
keresztyének vigasztalás-tana.  
 

Kálvin és a kapitalizmus 
Kálvin volt az első a meghatározó teológusok között, aki 
kimondta, hogy a pénz gyümölcsöztethető, 
kamatoztatható. Ugyanakkor Luther elvben szigorúan 
tiltotta a kamatot, csak kiváltképpen való helyzetben 
engedte meg, ezzel szemben Kálvin határozottan 
megengedte azt, s csak kivételesen tiltotta ott, ahol az a 
felebaráti szeretettel összeütközésbe került. (Például ha 
valaki természeti katasztrófa miatt kölcsönre szorul, attól 
nem szabad kamatot venni, de ha valaki be akarja fektetni 
a kölcsönvett pénzt, vagy a jelenleginél szebb házat akar 
vásárolni, attól igen.) Prédikációiban keményen ostorozta 
azokat, akik mások szorult helyzetét, kiszolgáltatottságát 
kihasználják. Kálvin azt tanította, hogy mindent Isten 
dicsőségére lehet és kell felhasználni, ideértve a pénzt is, 
méghozzá a felebaráti szeretet szolgálatában.  
 A kamat megengedése mellett a munka 
megbecsülésének hirdetése meghatározó jelentőségű volt. 
Kálvin például védelmébe vette a kereskedelmet, mely a 
középkori szemléletben megvetett foglalkozásnak 
minősült. Maga Luther lényegében csak a földművelést 
tartotta keresztyénhez illő foglalkozásnak. Az embert 
Kálvin szerint mindenfajta munkára Isten hívja el (a 
munka hivatás!), amiért az ember Istennek tartozik, ezért 
mindenben Őrá nézve kell eljárni. Ez a kálvini 
munkaerkölcs lényege. Ez a szemlélet takarékosságot, 
igényességet, szorgalmat eredményezett azokban az 
országokban, ahol meghatározóvá vált a kálvini teológia. 
(Amikor a társadalomnak éppen azon rétegei, amelyek 
erre alapozva jelentős vagyonra tettek szert, feladták a soli 
Deo gloria eszméjét, de a szorgalmat és a takarékosságot 
megtartották, a gyarmatosítás, a technikai fejlődés 
fellendülésével átalakultak a modern kapitalizmus 
haszonra éhes, vállalkozó szellemű hiénáivá. A 

                                                 
3 Geréb Pál: A kegyelmi kiválasztás. Református Szemle 1959/9.  

pénzszerzést és az azzal járó hatalmat öncélnak tekintve, 
már csak a saját dicsőségükért, kényelmükért és a saját 
képességeiknek és erejüknek bizonyságául dolgoznak.)  
 

A láthatatlan egyház4 
Kálvin nem azonosítja az egyházat Isten országával, de 
nem is választja el attól. Hangsúlyozza, hogy az egyházzal 
nem perel senki, mert Krisztus egyházával nem is akarhat 
harcolni. „A Krisztus egyháza bizonnyal élt és élni fog, amíg csak 
Krisztus, az Atya jobbján ülve uralkodik.” A vitatott kérdés 
az, s egyben az egyház igazi rendeltetése azon múlik, hogy 
azonosítható-e a földi egyház Krisztus egyházával. 
Nyilván nem, mert az egyház látható külső forma nélkül is 
fennállhat, másrészt pedig a külső formát nem a pompa, a 
hatalom és ragyogás teszi, hanem az Isten igéjének tiszta 
hirdetése és a sákramentumok helyes kiszolgáltatása. 
Rettenetes dolog – mondja Kálvin –, ha Isten elrejti a 
külső formát, de ehhez neki joga van, mivel úgyis ő ismeri 
az övéit. De ha az emberek hitetlensége erre okot 
szolgáltat, akkor nem szegülhetünk szembe az isteni 
igazságszolgáltatással.  
 Tavaszy Sándor, aki említett dogmatikájában 
következetesen és hitelesen tolmácsolta Kálvin tanítását, a 
„láthatatlan egyházról” szóló kálvini tantételt így 
értelmezi: „Van-e különös értelme a láthatatlan és látható egyház 
megkülönböztetésének és mit használ ez a megkülönböztetés a 
Krisztus ügyének, a mi látható egyházunknak és mit használ a 
keresztyén életnek?” A felelet – az Institutio nyomán haladva 
– a Tavaszy-dogmatika legtisztább, legmagvasabb 
fejezetét képezi. Ebből a feleletből itt most két 
momentumot szeretnék kiemelni.  
 A láthatatlan egyház hite először azt teszi, hogy „a 
keresztyén ember a legszéttépettebb keresztyénségben, a legádázabb 
felekezeti harcok között és a legvigasztalanabb társadalmi 
helyzetben, a leggonoszabb támadásokkal szemben is reménységgel 
néz a jövendőbe, mert bízik a láthatatlan egyház győzelmében. Az 
ő kiváltsága az, hogy még áldozatok árán is szolgálja azt az 
egységet, amely el van rejtve Krisztussal együtt az Atya Istennél. A 
keresztyén ember nem azért a talpalatnyi térért küzd, amelyet 
elfoglal ebben a világban, hanem kizárólag a Krisztus dicsőségéért.”  
 A második, ezt kiegészítő gondolat az, hogy „a 
láthatatlan egyház állandó ítélet alatt tartja a látható egyházat. Az 
egyháznak ez a permanens krízise abban leli magyarázatát, hogy a 
földi egyház a lehetetlent lehetségesíti: az idői lét kategóriájában az 
örökkévaló Isten kijelentését hirdeti. Földi, nyomorult szolgai 
formában mennyei ajándékokat közvetít. Minél élesebben és minél 
szúróbb fájdalommal éli át a látható egyház a benne rejlő 
ellentmondást, hordozván romlandó földi formában, törékeny 
cserépedényben Krisztus mennyei dicsőségét, és minél jobban szenved 
a látható földi egyház eme permanens krízisének ítélete alatt, annál 
bizonyosabb, hogy a benne elrejtett drága evangéliumi kincset nem 
fogják elrabolni a gazdasági és szociális, a világnézeti és politikai 
bajok.”  
 (Forrás: Dr. Dienes Dénes: Kálvin János élete, 
reformátori munkássága, in: uő. (szerk.): A reformáció. - 
Vezérfonal az egyháztörténet tanulmányozásához II., Sárospatak, 
2008, Hernád Kiadó, 77–97. o.) 

                                                 
4 Juhász Tamás: Az „üldözött kisebbség” hitvallása: az Institutio. In: 
Confessio 2005/4. 
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Gyerekoldal 
Húsvéti keresztrejtvény 
 

1. Melyik városba vonult be Jézus virágvasárnap? (Lk 19,28) 

2. Jézus az utolsó vacsorán a lábmosással adott példát tanítványainak és követőinek. Melyik 

tanítvány tiltakozott az ellen, hogy Jézus megmossa a lábát? (Jn 13,6-8) 

3. Hányszor tagadta meg Péter Jézust? (Mt 26,34) 

4. Ki volt a római birodalom helytartója, aki ki is hallgatta Jézust? (Mt 27,2) 

5. A fogoly neve akit, szabadon bocsátottak Jézus helyett? (Mt 27,16) 

6. Kinek a sírboltjába temették Jézust? (Mt 27,57) 

7. Melyik kertben gyötrődött Jézus elfogatása előtt? (Mt 26,36) 

8. Amikor Júdás elárulta Jézust Simon Péter karddal kel Mestere védelmére. A szolga melyik 

testrészét vágja le fegyverével? (Jn 18,10) 

9. Mi lett az áruló apostol, Júdás sorsa? (Mt 27,5) 

10. Pilátus Jézus keresztjére táblát helyezett el egy felirattal, amely az elítélt bűnét is tartalmazta. 

Mi volt a kereszt felirata? (Mt 27,37) 

11. Ki vitte Jézus keresztjét a Koponya hegye felé? (Mt 27,32) 

12. Ki adta tudtára az asszonyoknak Jézus feltámadását? (Mt 28,5-6) 

13. Egyik asszony neve, aki a hét első napjának hajnalán Jézus sírboltjához ment? (Mt 28,1) 

14. Hány óráig volt sötétség Jézus keresztre feszítésekor? (Mt 27,45) 

15. Mit tett Péter fájdalmában, miután megtagadta Jézust? (Mt 26,75) 

16. Ki volt a hitetlen apostol, aki csak a feltámadt Jézus sebeit tapintva hitte el a feltámadást? (Jn 20,24-25) 
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Nagyheti színező 

 
 

Fejtsd meg, ki adhatta fel  

a „Jeruzsálemi Apró” húsvéti számának hirdetéseit! 
 

o Fiatal négylábú személyszállítást vállal Jeruzsálembe bérmentesen, az első jelentkezőnek akár vasárnap is. 
Elérhetőség: a Betániát követő falu széle. Jelige: „füles” 

o Figyelem! Bár kereskedelmi végzettséggel nem rendelkezem, de mégis „árulok”! Néhány ezüstért fontos 
információkat kiszolgáltatok, akár hozzám közel álló személyekről is. 

o Foglalkozásával felhagyott halász hazugságvizsgáló készüléket venne, lehetőleg még nagypéntek hajnala 
előtt. Jelige: „kakas” 

o Bizonytalan, befolyásolható római helytartó olyan kézmosó tálat keres, amelyben kezén kívül lelkiismeretét 
is tisztára moshatja ártatlan emberek elítélésének súlyától. Sürgős! A régi már elhasználódott. 

o Jeruzsálem lakói! Segítsetek! Nagypéntek délelőttjén választásra kerül a sor. Lehet, hogy sok bosszúságot 
okoztam nektek, és szörnyű bűneim vannak, de álljatok mellém. Ha választani kell, szavazzatok rám, és 
mentsetek meg engem a haláltól, a bűntelen elítéltél szemben. 

o A római katonák sanyargatása alatt nem bírja terheit? Én segítek! Erős fizikumú, segítőkész emberként 
teherhordozást vállalok. 

o Temetkezne? Nincs elég sírhelye? Vadonatúj jól zárható kősír kiadó-rövid idejű használatra is. 
o Alig használt olajkenet fél áron eladó. Figyelem! Jó minőségű! Egy örökkévaló király testére került volna. 

Jelige: „üres sír” 
o Úgy érzed, nyomaszt az életed? Nem találod a kiutat bűneidből? Én azért jöttem, hogy segítsek! Minden 

gondodra, szomorúságodra megtalálod nálam a megoldást. Fordulj hozzám bátran, és én megvigasztallak. 
Hívj bátran, én segíteni szeretnék rajtad! Elérhetőség: egy őszinte imádságban. 

 
(Megfejtések: szamár; Júdás; Péter; Pilátus; Barabbás; Cirénei Simon; Arimátiai József; Magdalai Mária; Jézus Krisztus) 

(KVK) 
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Bibliavasárnap 
 

Március első vasárnapja egyházunkban a Biblia vasárnapja. 
Az aznapi perselypénzes adományokkal a Magyar 
Bibliatársulat Alapítvány (MBTA) bibliamissziós munkáját 
támogatjuk. A Bibliatársulat fő küldetése a Szentírás 
terjesztése. 2017-ben a bibliaterjesztési adatok stabilak és 
megnyugtatóak maradtak: összesen mintegy negyvenezer Biblia 
került az olvasók kezébe árusítás vagy ajándékozás útján. 
 2017-ben megjelent a helyesírási szempontból javított 
1908-as Károli-biblia szövegét tartalmazó Újszövetség–
Zsoltárok kiadás, amelynek bevezetőjében kultúr-, irodalom- és 
nyelvtörténeti tanulmányok is szerepelnek.  
 Folytatódtak a jelnyelvi bibliafordítás munkálatai is, 
Márk evangéliuma után immár az Apostolok Cselekedetei 
fordításával. (Az elkészült filmanyag megtekinthető a 
www.bibliatarsulat.hu oldalon.) 
 Két év előkészítés után megjelenhetett a magyar–ukrán 
Újszövetség is, amelynek szomorú aktualitást adott a magyar 
kisebbséget is sújtó ukrán nyelvtörvény elfogadása. Beregszászon 
adták át az Újszövetség ajándékba vitt példányait azokkal a 
hangzó Bibliákkal együtt, amelyekből 2017-ben mintegy 
hatszáz példány jutott el vakokhoz és gyengénlátókhoz 
határainkon belül és kívül egyaránt. 

– a szerk. – 
 

 „Ha mindenki csupán akkor beszélne, amikor mondanivalója 
van, csend lenne az egész világon.” Noha persze nem 
teljesen igaz, mégis sokszor eszembe jut ez a gondolat, 
amelyet egy béka fogalmaz meg gyermekkorom egyik 
kedvenc hangjátékában (Lewis Carroll: Alice 
Tükörországban című műve alapján). Talán egyre 
gyakrabban, ahogy egyre erősebbnek érzem a 
hangzavart, az információáradatot, és egyre 
nehezebbnek a valódi, értékes, hasznos mondanivaló 
kiválogatását, megragadását. Ez nyilván a korral is jár – 
de nemcsak az én (élet)korommal, hanem a korral is, 
amelyben élünk. Nagyon jó, izgalmas és értékes 
fejlemény, hogy mindenki könnyebben juthat 
információhoz, mint eddig bármikor, és mindenki 
elmondhatja a magáét (legalább a virtuális térben, ha a 
hús-vér közösségben sajnos nem is mindig és 
mindenütt; és persze az információ és a szólás 
szabadságának egyébként sem csak technikai feltételei 
vannak). Másodpercenként záporoznak ránk 
mondatok és képek, Coelho- és Dan Brown-idézetek, 
poénok, hashtagek és jelszavak. A több mondandótól 
azonban nem lett több a mondanivaló, sőt, tartok tőle, 
hogy kevesebb is lett – arányában mindenképp. Ember 
legyen a talpán, aki megtalálja a sok beszédben a valódi 
mondanivalót, hogy azután kezdeni is tudjon vele 
valamit. 
 Bár nem könnyű a feladat – és talán jól is esne, 
ha néha, legalább pár percre, tényleg csend lenne az 

egész világon –, az mégsem jó, ha végül mi, 
keresztyének is arra a következtetésre jutunk, mint az 
idézett béka. A kérdés az, hogy ebben a 
„hangversenyben”, az információk sűrűjében hogyan 
találjuk meg azt a mondanivalót, ami valóban számít, 
illetve hogy nekünk, keresztyén emberként, egyházként 
– van-e mondanivalónk. Mindkét kérdés a Bibliához 
vezet. Persze bolondság lenne azt gondolni, hogy csak 
a Bibliának volna valódi, értékes mondanivalója a 
számunkra. Az emberi civilizáció lenyűgöző 
mennyiségben és minőségben teremtett és teremt a 
mai napig fontos, igaz gondolatokat, felismeréseket és 
értékeket. A Biblia azonban nem csupán azért fontos, 
mert hozzátartozik ehhez a gazdag emberi kultúrához. 
Bár természetesen azért is. Nem is feltétlenül 
százalékosan tartalmazza a legtöbb fontos vagy igaz 
mondanivalót; nem a legrégibb, nem a legújabb, nem a 
legszebb, nem a legokosabb, nem a leghosszabb, nem 
a leguniverzálisabb, nem is a legkönnyebb. Hanem 
azért, mert a Biblia az elejétől a végéig, örök emberi 
történeteiben, drámáiban, nagy elbeszélésében és kis 
részleteiben, a mennyei Atya Jézus Krisztus arcában 
kirajzolódó képében arról tanúskodik, azt teszi ma is 
megtapasztalhatóvá, hogy Istennek van mondanivalója 
a számunkra. Éppen attól vagyok keresztyén, hogy 
megszólít ez a Krisztusban, a testté lett Igében 
emberré lett Isten, én pedig hallani akarom azt, amit 
mond nekem, követni akarom azt, aki az út, az igazság 
és az élet. Ebben segít a Biblia olvasása: hogy abban az 
élethelyzetben, amelyben vagyunk, meghalljuk azt, 
amit Isten mond. A többi igaz, értékes és fontos 
mondanivaló is úgy lesz felismerhető és igazán 
hasznos a számunkra, ha először arra figyelünk, akiről 
tudjuk, hogy biztosan van mondanivalója a számunkra. 
 Ez az, ami abban is segít, hogy nekünk, 
keresztyén embereknek, nekünk, keresztyén egyháznak 
is legyen mondanivalónk. A reformáció arról 
tanúskodik, milyen volt, amikor a Biblia kezdte újra 
meghatározni az egyházat. Az egyház addig is beszélt 
eleget, de most végre megint volt igazán 
mondanivalója. Mindenki a magáét mondja – ami 
rendben is van. De mi mondhatjuk az Istenét is. Ha 
arra figyelünk, amit ő mond, nekünk is lesz mit 
mondanunk – mind egymásnak, mind azoknak, akik 
még nem ismerik. Persze nem feltétlenül úgy kell ezt 
megvalósítani, hogy Coelho helyett a Bibliából vett 
idézeteket teszünk a naplementés kép mellé, illetve 
bibliai átkokat szórunk egymásra vagy a világra. De ha 
jól olvassuk a Bibliát a magunk számára, a szó és a tett 
– jól ismert, csak sajnos keveset gyakorolt – 
egységében, akkor valóban lesz olyan mondanivalónk 
egymásnak és a kívülállóknak is, amire érdemes 
odafigyelni.    Galsi Árpád 

Kálvin Kiadó igazgatója 
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Március 15. 
 

„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a 
rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak: 
Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, 
kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de 
nem elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk.” (2Korinthus 

4,7‒9) 
 
Kedves Testvéreim! 
Kovács András Péter, KAP, az ismert stand up comedys 
a 4 éves ikerlányának készített egy youtube videót 
nőnapra. Megkapó őszinteséggel és szeretettel beszél a 
lányának, a nőkről, és úgy zárja mondnaivalóját, hogy 
általa tudja és érti, mit jelent férfinak lenni. Valahogy 
így vagyok én az 1848/49-es eseményekkel, ezáltal 
tudhatom, mit jelent magyarnak lenni.  
 A ’48-as ifjak mutatták meg nekünk, hogy 
milyen magyarnak lenni. Tőlük tanulhatjuk meg a 
hazaszeretetet, a nemzetünkért érzett felelősséget, a 
szabadságért hozott áldozatot, a függetlenség melletti 
elköteleződést. Őket ünnepeljük ma, és adunk hálát az 
ő bátorságukért, kiállásukért, mely képes volt 
megmozgatni, és változásra bírni egy egész birodalmat. 
Igaz, hogy ez a birodalom ellenséges volt, és a 
forradalmat, majd az ebből kibontakozó 
szabadságharcot vérbe folytotta, de a márciusi ifjak 
eszménye része lett nemzeti öntudatunknak.  
 Vajon mibennünk, sarkadiakban ott él-e még e 
láng? Hordozzuk-e úgy magunkban magyar népünk és 
országunk szeretetét, mint azok az elődeink, akik itt 
éltek, akik bújtatták nemzeti jelképünket, a Szent 
Koronát, akik kiálltak azon tábornokok mellett, akiket 
mi már az aradi vértanúkként ismerünk. Ma szabadok 
vagyunk, szabad országban élünk, de e szabadságért 
sokat küzdöttek és sokat áldoztak azok az őseink, akik 
hittel és hazaszeretettel, kimondhatatlan felelőséggel 
kiáltották Petőfi szavait:  

„A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, 
hogy rabok tovább nem leszünk.” 

 A bibliai ige arról beszél, hogyan maradhat 
meg mindaz, amit egykor őseink elértek, és hogyan 
éghet tovább bennünk is az a tűz, melyet örökül 
hagytak ránk.  
 1. Isten beszéde cserépedényekben van 
elrejtve, s ezek a cserépedények mi vagyunk: te meg 
én. Isten általunk van jelen ebben a világban. Mi 
vagyunk az Ő képviselői, akik elmondhatjuk, mi az 
igazi szabadság, mely akkor is megmarad, ha fölöttünk 
ellenséges erők tombolnak. Ezt a belső szabadságot az 
Istentől kapjuk, de nem jog, érdem, vagy rang alapján, 
nem is árucikk, melyet megvásárolhatunk, hanem 
ajándék. Ajándék Istentől, mely Jézus Krisztusban lett 
valósággá mindenki számára.  

 És így lehet bennünk, törékeny 
cserépedényekben a szabadság üzenete, mely épp 
ezért, sérülékeny, olykor erőtlen, mert hamar 
elfáradunk, ellankadunk, de voltak és vannak olyanok, 
akik bátorságukkal, akaratukkal, küzdeni tudásukkal 
lelkesítenek bennünket, hogy egyen-egyenként képesek 
legyünk megélni a szabadság eszményét, sőt tenni 
azért. Mutassuk meg, hogy a szabadság nemcsak egy 
ünnepi érzés, amelyet például március 15-én érez az 
ember, nemcsak fellángolások perzselő tüze, hanem 
sok-sok ember mindennapi áldozata. Ugyanis elérni a 
szabadságot, egy ország, egy nép függetlenségét 
lehetséges, de fenntartani, megőrizni, arról 
gondoskodni csak a mindennapok kemény 
lemondásával jár együtt. Szabadnak lenni tehát 
nemcsak azt jelenti, hogy oda megyek ahová akarok, 
vagy elmondom a Nemzeti dalt, hanem azt, hogy 
holnap, és holnapután az én munkámmal, tetteimmel, 
másokért hozott áldozatommal arra törekszem, hogy 
mások is érezzék és élvezzék a szabadságot.  
 2. Ebből a szabadságból, ebből a belső erőből 
táplálkozott Pál apostol is, amikor nehéz helyzetben 
volt, amikor a meg nem értettség, és ellenséges erők 
vették körül. Ekkor írta a korinthusiaknak, és ma, 
ezredévek távlatából, nekünk üzeni: Mindenütt 
szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, 
de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem 
elhagyottak; letipornak de el nem veszünk. Ez az utóbbi fél 
mondat ott található a Parlament előtti ’56-os 
emlékművön is.  
 Nemcsak úgy álatlánosságban igaz ez, ránk, 
magyarokra nézve, forradalmainkban, a 
szabadságharcainkban elért eredményeinkre, hanem itt 
az ige túlmutat a földi valóságon, és azt mondja: Isten 
Krisztus által olyan szabadságot kínál, amely által 
sohasem érezhetjük elveszettnek, reménytelennek, 
beszorítottnak az életünket. Van Valaki, aki erősebb 
nálunk, és minden ellenségünknél, sőt a legnagyobb, a 
végső ellenségnél is, mert legyőzte a halált, és így 
eltörölt mindent, ami Isten és az ember közé állhat. 
Aki egyszer is megérezte ezt a felszabadító érzést, hogy 
Isten engem elfogad, és bízik bennem, az képes lesz 
mindentől függetelnül szabad maradni.  
 Ma mint ország nem vagyunk rabok, a 
szabadságunk egyértelmű, de azért ma is vannak olyan 
kényszerpályák körülöttünk, melyek inkább 
megkötöznének és eltipornának. Sőt, egyénileg is 
lehetünk rabjai sok mindennek, ha nem figyelünk, 
ezért kell az Istenre tekintő, benne bízó józanság és a 
hit, „mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem 
az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,17)   
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 Látványos és kevésbé látványos erők ma is 
eltiprásunkra törnek, s a nem látványosak még 
nagyobb kárt tudnak okozni, hiszen nem külsőleg 
hatnak, hanem a lelket rombolják. Mennyi ilyen van 
körülöttünk. Isten igéje azonban azt helyezi a 
szívünkre, erre a veszélyeztetett belsőre, hogy nem 
veszünk el, nem tiportatunk el. Lehetnek ugyan 
vesztes csatáink, akár egyénileg, akár közösségileg, de 
van Valaki, a Szabadító, aki ma is azért jön, hogy 
megmentsen: az elveszettet megtalálja, a kétségeskedőt 
megerősítse, a szorongatottat kihozza a mélységből. Ő 
a mi igazi hősünk, aki nem csupán közösségekért, vagy 
nemzetekért küzd, hanem minden egyes lélekért: érted 
és értem is. Neki minden ember fontos, és mindenkit 
szeretne eljuttatni az igazi szabadság boldogító 
állapotába.  
 Erre a Szabadítóra építsünk, ennek a 
Szabadítónak szolgáljunk, fogadjuk be Őt az 
életünkbe, és Őrá figyeljünk minden időben. Ő az, aki 
a vérzivataros évszázadok során megtartotta kicsiny 
népünket, és bár sokszor nyomorgattak bennünket, de 
el nem tiporhattak, hiszen itt vagyunk, megmaradtunk. 
Nem vesztünk el, mert harcainkat nem egyedül vívtuk, 
hanem az Isten oltalmába ajánlottuk: „Cum Deo pro 
Patria et Libertate - Istennel a hazáért és a szabadságért.”   
 Ne engedjük, hogy a közöny, a jelenkor 
bálványai, a 21. század kísértései, csendes, de 
hatásosan romboló szelei megingassanak, és 
elsodorjanak attól, akiben igazán bízhatunk, aki nem 
hagyta és hagyja egyedül magyar nemzetünket. Vigyük 
cserépedényeinkben: lelkünkben, szívünkben tovább 
március idusának üzenetét, a szabadság tavaszt hozó 
jóhírét, hogy nem vagyunk egyedül, hogy velünk volt 
és van, a magyarok és minden nép Istene.  

 
Fessétek bár sötétre a jövőt, 

Mondjátok, hogy már torkunkon a kés, 
Beszéljetek közelgő, hosszu gyászról, 
Mély sűlyedésről, biztos pusztulásról: 
Engem nem ejt meg gyáva csüggedés! 
Szentűl hiszem, akármit mondjatok, 
Hogy a magyar nem vész el s élni fog! 

 
Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk, 

Ki trónusán bírói széket űl! 
És hogyha minden búra, bajra válik, 
Romok között is hirdetem halálig, 
Erős, nagy hittel, rendületlenűl: 

Legyen bár sorsunk még oly mostoha, 
Él a magyar s nem veszhet el soha! 

(Ábrányi Emil) 
 
Ámen.  

Koncz-Vágási Katalin lp. 

 
Jozef Zachariasz Bem, magyarul Bem József 1794. 
március 14-én született Tarnówban, Lengyelország 
osztrák fennhatóságú részén, egy birtokos nemesi 
családban. A krakkói tüzériskola hallgatója volt, 1811-
ben főhadnagyként került a lovastüzérekhez. Részt 
vett Napóleon 1812-es orosz hadjáratában, s a gdanski 
erőd védelmének irányításával tűnt ki. Később Sándor 
cár lengyel hadsereget szervezett, s Bem a varsói 
tüzériskola tanára lett, rakétákkal is kísérletezett. A 
Lukasinski-összeesküvés résztvevőjeként azonban 
1822-ben letartóztatták, egy évet kapott, később 
büntetőszolgálatra került. 1826-ban megvált a 
hadseregtől, és természettudományt tanult, majd 
csatlakozott az 1830-31-es lengyel felkeléshez. 1831. 
április 10-én az iganei, majd május 26-án az 
osztrolenkai csatában tüzérparancsnokként járult 
hozzá a győzelemhez. E sikereiért dandártábornok lett, 
s nevét Európa-szerte megismerték. (Petőfi Sándor 18 
évvel később Osztrolenka véres csillagának nevezte.) 
Varsót azonban nem tudta megvédeni az orosz túlerő 
ellen, a bukás után emigrált. 
 Bem bejárta Nyugat-Európát, főleg Párizsban 
élt mérnöki tanulmányokat folytatva, szervezte az 
emigrációt, de kilenc évig csirketelepen is dolgozott. 
Közben jutott ideje, hogy könyvet írjon a 
lengyelországi nemzeti felkelésről, kiemelve az 
agrárkérdés fontosságát. 
 1848 tavaszán bekapcsolódott a galíciai 
forradalmi mozgalomba, és francia fegyverszállítást 
ígért az orosz és osztrák megszállók ellen. E 
mozgalom nem tudott kibontakozni, így Bem Bécsbe 
ment, ahol 1848. október 14-én a város forradalmi 
védőrségének parancsnoka lett. Bécs eleste s a 
felmentésére igyekvő magyar sereg schwechati 
veresége után, november 1-jén Pozsonyban a magyar 
szabadságharc szolgálatába állt. 
 Kossuth november 29-én az erdélyi hadsereg 
főparancsnokává nevezte ki. Bár a magyar tábornokok 
nemigen bíztak benne, Bem szigorú fegyelmet 
követelve újjászervezte a bomlóban lévő erőket és napi 
30-35 kilométeres menetteljesítményt követelve, 13 
ezer katonával három hónap alatt kiűzte Erdélyből az 
osztrákokat. A nehéz terepen kis egységekkel mozogva 
operált, Csucsánál legyőzte Puchner seregét, 
karácsonykor felszabadította Kolozsvárt, s amnesztiát 
ígért a kapituláló ellenségnek. Megalapította a Honvéd 
napilapot, újév után a tihucai győzelemmel 
Bukovinába kergette Urbán alezredes határőreit. 
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 Január 13-án elfoglalta Marosvásárhelyt, itt 11 
ezer háromszéki felkelő csatlakozott hozzá. Bem 
Nagyszeben, az ellenség fő erői ellen indult, s a 
gálfalvi, szelindeki, szászvárosi, vízaknai, piski és 
nagyszebeni csatákban Puchner déli seregét s a 
támogató oroszokat is megverte, ezek a Havasalföldre 
menekültek. Március 11-én elfoglalta Nagyszebent, 
majd bevonult Brassóba és Puhcner utóvédjét is 
szétverte a feketehalmi ütközetben. Március 15. 
évfordulójára Erdélyt - a dévai várat kivéve –
megtisztította, és az országgyűlés kinevezte 
altábornaggyá. 
 1849. április 16-án 9 ezer fővel kezdte 
temesközi hadjáratát, májusban Orsováig 
megtisztította a Bánátot, de az orosz egységek 
meggátolták egyesülését Görgey és Perczel Mór 
seregeivel. Bem Erdélybe vonult vissza, s szembeszállt 
a 70 ezres orosz sereggel, ám július 31-én Segesvárnál 
döntő csatát vesztett (itt tűnt el Petőfi), augusztus 6-án 
alulmaradt a nagycsűri csatában is. 9-én Kossuth az 
összevont seregek fővezérévé tette - e napon 
Temesvárnál Haynau csapataitól elsöprő vereséget 
szenvedett, s meg is sebesült. Augusztus 17-én Dévát 
még elfoglalta az oroszoktól, de másnap a törökországi 
Vidinbe emigrált. 
 Az orosz cári kormány és a Habsburg 
adminisztráció is a menekült katonák kiadását 
követelte Isztambultól, amire a köztük kötött legutolsó 
békeszerződés miatt az Oszmán Birodalom 
kötelezettséget vállalt – kivéve, ha az adott menekült 
áttért az iszlám hitre. Ennek következtében a ’48-as 
magyar honvédek és honvédtisztek közül több százan 
áttértek. Többsége csak formálisan tette ezt meg, de 
Bem tábornok ragaszkodott hozzá, hogy őt metéljék 
körül az iszlám előírásainak megfelelően. 
 Bemet, azaz Murad pasát és közel húsz 
honvédtisztet Aleppóba küldte a szultáni udvar, ott 
aktív katonai szolgálatba helyezve őket. Bem újra meg 
újra azt kérte, hogy a ruméliai oszmán erőknél 
teljesíthessen aktív szolgálatot, ahol lehetősége nyílna 
az osztrákok és az oroszok ellen harcolni. A szultáni 
udvar azonban ezt az adott időszakban szükségtelenül 
kihívó lépésnek tartotta, és inkább úgy gondolta, hogy 
Bemet az arab tartományokban kell állomásoztatni. 
 Ennek megfelelően Bem és tizenkilenc 
követője – akik mind muzulmán nevet vettek fel – 
1850 kora tavaszán meg is érkezett Aleppóba. E 
csoport tagjai között volt Kmety vezérőrnagy (Iszmail 
pasa), Stein vezérőrnagy (Ferhád pasa), Guyon 
vezérőrnagy (Hürsid pasa), Zarzycki (Oszmán bej), 
Woroniecki (Juszuf bej), Grimm (Musztafa bej), 
Baróthy (Osz-mán bej), Thoult (Ibrahim bej), Fiala 
(Ömer bej), Hollán (Iszkender bej), Nemegyei (Ömer 
bej), Albert (Szelim bej), Orosdy (Ömer bej), 

Schinberk (Tahir bej). A hajdani magyar honvédtisztek 
a török szultán szolgálatában mindannyian a 
rangjuknak megfelelő fizetésben részesültek. 
 A magyar honvédtisztek egy etnikai és vallási 
feszültségektől forrongó, közigazgatási reformoktól 
szenvedő Török Birodalomban vállalt katonai 
szolgálata nem volt könnyű feladat. Épp akkor döntött 
úgy a szultán, hogy modernizálja az egyre 
elmaradottabb birodalmat és szakítva az Oszmán 
Birodalom addigi hagyományaival – az iszlám vallási 
alapú saría törvénykezés visszaszorítása mellett – 
megszünteti az iszlámhívők addigi adómentességét. A 
muszlimoktól is megkövetelt fejadó, a ferde bevezetése 
különösen nagy ellenállást váltott ki a török szultanátus 
muszlimai, és legfőképp az iszlám vallású arab lakosság 
körében. Ebben a hangulatban, 1850-ben a helyi 
görögkatolikus pátriárka által vezetett aleppói nagy 
körmenet az adófizetésre kényszerítésük miatt 
felháborodott környékbeli muszlim arabok 
célkeresztjébe került. Elterjedt, hogy a keresztények 
fegyverkeznek és hatalomátvételre készülnek. Aleppó 
és környékének muszlim vallású arab lakosságának a 
tömegei aztán erre hivatkozva rázúdultak a városban 
az arabokhoz képest jómódúnak számító keresztények 
és zsidók negyedeire 1850. október 17-én és 18-án. 
 Az Aleppónál a környékről összegyűlt több 
ezer muszlim vallású, arab beduin felgyújtott és 
lerombolt hat templomot, 36 üzletet és 688 házat, 
megölve harminc-negyven embert. A városi pusztítás 
közben az arab lázadók a város közepén álló török 
helyőrségi erőd ellen is támadást indítottak. Aleppó 
(mai napig álló) erődjében Bem tábornok, azaz Murad 
pasa nem ijedt meg a városban pusztító több ezer 
főnyi arab lázadótól. Bem azonnal megparancsolta az 
erőd 16 ágyújával való lövetését a támadóknak és 1200 
főnyi helyőrségével megvédte az erődöt, majd pedig 
ellentámadásba ment át és kiszorította a lázadókat a 
városból. A rend helyreállítása érdekében folytatott és 
közel 5 ezer halálos áldozattal járó harcok a korabeli 
források szerint egészen november 5-ig elhúzódtak. 
 Bem tábornok nem sokkal később 1850. 
december 10-én tbc vagy valamilyen más fertőzés 
miatt meghalt. Bem eredetileg Aleppóban eltemetett 
maradványait 1929-ben szállították Lengyelországba. 
Mivel áttért az iszlám hitre, a katolikus egyház nem 
engedhette keresztény földben elhantolni. Szarkofágja 
ezért úgy kerülhetett mégis Lengyelországban örök 
nyugalomra, hogy az nem a földbe vagy a földre van 
elhelyezve, hanem hat oszlopon nyugszik a föld fölött. 

(Forrás: mult-kor.hu;  
Vincze Viktor Attila: A szíriai Aleppó keresztényeit egyszer 

már 1850-ben magyarok védték meg) 
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Jézussal a keresztúton 
(elmélkedés) 

 

Helyeden ülve helyezd kényelembe magad, hunyd be a 
szemed vagy nézz magad elé – csendesedj el, és Krisztusra 
gondolj. Imádságban - gondolatban - én is láttam Jézust a 
keresztútján - keresztjével - vérző fejjel indult a szenvedések 
útján - mennék segíteni, de lábam ólomnehéz, könnyes 
fájdalom - felém nyújtod kezed és rám nézel. 
 Lehajtott fejjel állsz, csöndben állsz gyűlőlőid előtt 
- látom arcodon a döbbenetet - mi mindenen mentél 
keresztül egy éjszaka alatt - tegnapi véres verejtékcseppjeid 
megmutatták félelmedet - emberségedben mindent 
összetörtek - mégis vállalod értem sorsodat - senki sem szól 
védelmedben - én sem - pedig tudom ártatlan vagy. 
Elitélnek. 
 És most nézz rám Uram: milyen hangos vagyok, 
amikor vád ér - mennyire igyekszem tisztára mosni 
magamat - milyen előszeretettel mondok ítéletet az 
emberek felett - de mennyire nem tudom elviselni a rólam 
mondott kritikát - milyen gyakran gyáván hallgatok, amikor 
ki kell mondanom az igazságot. Kérlek, adj erőt, hogy 
tudjak hallgatni, amikor ítélkezni akarnék - és elviselni, 
mikor engem ítélnek meg. Tisztíts meg engem! 
 Látom, amint húsodba vág a súlyos gerenda - 
elkezdődött hát az iszonyat rémálma - csakhogy ez nem 
álom, ez a valóság - körülötted tolonganak hóhéraid - s 
köztük én is ott vagyok. 
 Szomorú a te utad Jézus - fájdalom árad 
szemeidből, amikor körülnézel - Hol vannak, akik tanúi 
voltak számtalan csodáidnak - Hol vannak, akik egyetlen 
érintésedre meggyógyultak - Hol vannak, akiket a halál 
sötétségéből hívtál vissza az életbe? 
 Tudod jól, és én is tudom, hogy az én szívem 
keménysége is az a kő, amelyre ráesve összezúztad magad. 
Hányszor voltam hűtlen Hozzád, miközben úgy tettem 
mintha minden rendben volna az életemben - fehérre 
meszelt sír vagyok, Uram, kívülről talán tetszetős, de belül 
csak Te tudod, mi van. Segíts, hogy szavaim és 
cselekedeteim mindig ugyanazok legyenek. 
 Uram szégyenlem magamat, hogy most is 
előszeretettel kerülöm el az életben előjövő nehézségeket - 
milyen gyakran keresek kibúvókat terhes, kellemetlen 
helyzetekből - hányszor hárítottam el magamtól a 
segítségért nyújtott, de a nekem segíteni szándékozó 
kezeket is - oly sokszor véltem fontosabbnak a saját 
nyugalmamat, mint mások terheinek enyhítését. Te látod 
életem minden elszalasztott lehetőségét, amikor 
könyörületesség helyett elfordultam, hogy ne is lássam a 
szükséget szenvedőt. De sokszor is fordult elő, hogy nem 
voltam hajlandó Veled menni az úton. 
 Már látom a Kálvária dombját - az utolsó 
szakaszon vagy Jézus - már meglátod az út végét - arcod a 
porban fürdik - egyre jobban ernyedek én is - Uram, fáj így 
látni Téged - az én megátalkodottságom, konokságom 
nehezedik így Tereád mázsás kősziklaként - én zúztalak 
össze - az én halálfélelmemet éled át, amit a pokol 
kapujában éreznék - ettől mentesz meg engem - de ezért Te 

hullassz a porba - menekülni akarok, de hova - a Te szíved 
kitárt kapuján. 
 Szörnyű mit látok lelkem mélyén: nincs már emberi 
ábrázatod, Uram - vállad csupa seb - tested zúzódásokkal 
teli - arcod szépségét elfedi a vér, a por, a könny és a 
verejték - és mégis tovább mész - vannak, akik még tudnak 
nevetni, de én már csak sírni tudok - sebekkel borítva, 
mezítelenül, védtelenül, kiszolgáltatva állsz - ó ember, még 
mennyi gonoszságra vagy képes? - Uram, eltékozolták 
mindenedet, ahogy én is eltékozoltam a kegyelmeket, 
amikkel megajándékoztál engemet - visszaéltem a 
szereteteddel - hogy fájhat Neked, mikor nem tisztelem a 
saját testemet s a másét sem - amikor vétkezem a tisztaság 
és a szemérem ellen - hogy fájhat Neked, mikor kigúnyolok, 
megalázok másokat - amikor képes vagyok kinevetni a 
védteleneket. 
 Nincs még vége szenvedéseidnek,  kínjaidat még 
mindig képesek tetézni - földre taszítanak és hatalmas 
szegekkel odaszegeznek a keresztfához - nászágyad ez lett - 
fájdalmad kimondhatatlan Uram - csak nézlek égő, száraz 
szemekkel, hisz könnyeimet már mind elsírtam - fölemelik a 
keresztet és ott a magasban igazán magadra maradsz - most 
letekintesz rám - észrevettél - én csak sebeidet látom - 
pillantásod simogat - szemeidbe pillantok és látom, hogy Te 
mindent tudsz - ismered lelkem összes nyomorúságát, - azt, 
hogy félek a magánytól - a szenvedéstől - attól, hogy 
megsebeznek - félek a csendtől - attól, amit mondanál 
abban nekem - most értem csak meg: ezeket a szögeket én 
ütöttem a kezeidbe és lábaidba, és Te mindent 
megbocsátasz. Segíts, hogy ne féljek egyedül lenni és a 
magányban Téged tudjalak megtalálni. Add, hogy kezeimet 
úgy tárjam ki Teeléd, mint ahogy azt Te teszed a keresztfán 
- ölelőn! 
 Állok a kereszt alatt lábaidnál Uram, - meghoztad 
végső áldozatodat - utolsó szavaiddal Atyád kezébe teszed a 
lelkedet - milyen szerető fiú vagy - mindhalálig engedelmes 
voltál - kiittad a kelyhet, melytől úgy féltél - és most vége - 
szinte látom, ahogy Atyád gyöngéden átöleli halott testedet 
ott a kereszten - milyen szerető Atya. 
 Bevégeztetett! - az egész teremtett világ siratja 
halálodat - gyászba borult minden - felhők gyülekeznek 
vészjósló gyorsasággal - elsorvasztva a nap áldott fényét - 
minden azt kiáltja - meghalt a világosság - szétterül a 
fájdalom, mint a kehelyből kiömlött keserű epe - mi lesz 
most - az egész világ egyetlen kétségbeesett kérdés - 
szívemben is zakatol a félelem - mi lesz velem? 
 Uram, Te tudod, hogy mennyire félek a haláltól - 
félek a szeretteim elvesztésétől - és attól a pillanattól, 
amikor számomra érkezik el a vég - az elmúlás gondolata 
irtózattal tölt el - kérlek, hogy erősíts meg engem a földi 
keresztútam idején - add, hogy kitartsak és sikerrel 
harcoljam meg a hit harcát - add, hogy ne legyen bennem 
félelem, mikor eljön az én utam vége, hanem bizalommal 
menjek Hozzád és megláthassam a Húsvét fényességét és a 
Te feltámadásod dicsősségét. Akkor Pállal kiáltom: halál, 
hol a te fullánkod, hol a győzedelmed. Imádságban - 
gondolatban - láttam Jézust keresztútján - keresztjével - de 
már láttam - a Feltámadást is.  

(Forrás: www.remenyseghaza.org) 
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Gy ü l e k e z e t i    K r ó n i k a 
Felnőtt konfirmáció:  
 

Szabó Ágnes 
 

„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)  
 

* * * 

„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. 

 

Ifjúsági Tábor  

Háromhután 

2018. június 18‒21. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyák napi ünnepi istentisztelet 
 

2018. május 6. de. 10 óra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pünkösdi Istentiszteletek 
 

2018. május 16. (szerda) – 19. (szombat) 

du. 6 óra – Bűnbánati Istentiszteletek 
 

Pünkösd I. nap: 2018. május 20.   

de. 10 óra - Úrvacsorás  

Ünnepi Istentisztelet 

du. 14 óra 30 perc - Úrvacsorás Ünnepi 

Istentisztelet Újszalontán 
 

Pünkösd II. nap: 2018. május 21.   

de. 10 óra - Ünnepi Istentisztelet 
 

 

Ünnepi istentiszteletek 

Jézus Mennybemenetele napján 
2018. május 10-én, áldozócsütörtökön 

de. 10 óra és du. 6 óra 
 

 

Tavaszi Koncert 
2018. április 22. 15 óra 

 

Lituus Rézfúvós Kvintett 

Debrecenből 
 

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

Gyülekezeti alkalmaink 
 

Reggeli áhítat: kedd és szerda reggel 7:30 − Gyülekezeti 

Terem 

Munkatársi Bibliaóra: csütörtök reggel 7:30 − 

Gyülekezeti Terem 

Imaközösség: kedd délután 4 óra − Klub Terem 

Nöszövetség: hónap első kedd du. 4 óra − Klub Terem 

Presbiteri Bibliaóra: hónap második kedd délután 4 

óra − Klub Terem  

Bibliaóra: szerda délután 4 óra − Gyülekezeti Terem 

Ifjúsági Bibliaóra: szombat du. 4 óra – Klub terem 

Istentisztelet: vasárnap délelőtt 10 óra − Belvárosi 

Református Templom 

Istentisztelet és Beszélgetös Bibliaóra felváltva 

vasárnap délután 4 óra – Gyülekezeti Terem 

Gyermek-istentisztelet: vasárnap de. 11 óra − 

Gyülekezeti Terem 

Istentisztelet Újszalontán: Református Templom 

 - 2018. április 1. du. 14:30 – Húsvéti Ünnepi Úrvacsorás 

             Istentsiztelet 

 - 2018. május 20. du. 14:30 – Pünkösdi Ünnepi              

              Úrvacsorás Istentsiztelet 
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2018. május 25. Sarkad 
 

A Szeretethíd olyan segítségnyújtó akció, mely 
mindenkit vár, legyen akár korosodó, akár fiatal, 
egyháztag vagy világi ember, egészséges vagy 
éppen fogyatékkal élő testvérünk határon innen 
vagy túlról. Célunk, hogy közösen tegyünk 
egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségeinkért 
és a teremtett világért. 

Családi Kerékpáros Túra  

Nagyszalontára  

Arany János Emlékmúzeum 

2018. május 26. szombat 9 óra 

Belvárosi Esték 

2018. május 27.  

15 óra 

PINTÉR BÉLA 

KONCERT 

 

Kirándulás Ópusztaszerre 

Emlékpark – Lovas bemutató 

Feszty-körkép 

Ebéd 

2018. június 2. szombat 

Angol-Magyar  

Bibliai Nyelvi Tábor 
 

2018. július 16−20. 

mailto:sarkad-belvaros@reformatus.hu
http://www.reformatus-sarkadbelvaros.hu/
http://www.facebook.com/Sarkad-Belvárosi-Református-Egyházközség

