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Bokod és Dad lakosai együtt ünnepel-
ték az 1848-49 forradalom és szabad-
ságharc 40. évfordulóját 1889. március 
15-én. 
Az ünnepséget Szalay Pál dadi esperes
-plébános nyitotta meg.   Köszöntötte a 
jelenlévőket, különös tisztelettel 
Schmidt Mihály bokodi evangélikus 
lelkészt, az 1849. április 4-én lezajlott, 
Tápióbicskei csata résztvevőjét.  
Méltatta az ünnep jelentőségét, „hogy 
magunk elé varázsolhassuk, annak az 
örökké nevezetes márciusi napnak a 
képét, amely szabaddá tette a gondola-
tot és a lelkiismeretet, mely jogokkal 
ruházta fel a jog nélkül való milliókat.” 
Schmidt Mihály a Fehér-Komáromi 
Evangélikus Kerület esperese, beszédé-
ben kiemelte, hogy ahol erős volt a hit, 
ott nagyok voltak a nemzeti erények is! 
Viszont ahol a hitetlenség és vallásta-
lanság vert gyökeret, ott megkezdődött 
a romlás, a nemzet hanyatlása. Állítom, 
hogy nincsenek hazafias erények, nin-
csenek nemzetfenntartó erkölcsök val-
lásos érzület nélkül. Itt emlékezzünk 
meg a szabadságharc alatt elesett kato-
náinkról, a bokodiak közül: Kovács 
Mihályról  és Andraszek Józsefről, 
akik 1849-ben Zsigárd /Pozsony me-
gye/ melletti csatatéren estek el.  
 Kovács János dadi református lelkész 
beszédében ékes szavúan szólott arról, 
hogy a Szabadság, Egyenlőség, Testvé-
riség hármas evangéliuma e napon 
került fel a magyar nemzet lobogójára. 
A mi keresztyén vallásunk fő törvénye 
ugyanis a felebaráti szeretet. A nemzet 
egységének záloga, a nemzet boldogu-
lásához az alapot ez adja meg! Csakis 
a felebaráti szeretet szülheti a testvéri-
séget, a testvériség szüli az egyenlősé-

get és az egyenlőség szüli végül a sza-
badságot; mert ahol egyenlők a törvény 
előtt az emberek, ahol tehát nincs úr és 
szolga, nincs elnyomó és elnyomott, ott 
meg kell lennie a szabadságnak is! 
Meleg szavakkal emlékezett meg a hős 
dadi honvédekről, akik életüket és vé-
rüket áldozták a nemzetért, a szabadsá-
gért, név szerint: Baranya Ferenc, 
Bőröndi József és Csonka Sándor a 
harcban elesett katonák. 
Az iskolások közös kórusa elénekelte a 
Himnuszt és a Szózatot.  
A tanulókat elkísérte Bokodról Presser 
János katolikus tanító, Bertalan Fe-
renc evangélikus főtanító és Gyalókay 
Béla református tanító. 
Vagaszky Kázmér bokodi gyógysze-
rész hatásos beleérzéssel szavalta el 
Petőfi Sándor Talpra magyar című köl-
teményét (nagy sikert aratott). 

Az ünnepség második részében Babai 
Márton 6 tagú cigányzenekara Bokod-
ról, Petőfi megzenésített verseiből ját-
szott néhányat, majd az ünnepség a 
Rákóczi induló hangjaira ért véget. 

Szücs János 
 

 

 Áldás az Isten 
a szétszéledt mezőkben. 
Egy harmatcsillogásban 
saját szemembe nézet 
egy cseppben látni az egészet… 
A pusztaság sír, 
Jézust siratja, védi, 
tenyészti füvét magasabbra érni, 
védencét széles ölelésbe tenni, 
az Isten-embert igazán szeretni. 
Az idő visszakakukkol az égen. 
Szeretnék én is kint a csapzott réten 
az esőben, a teveszőr kabátban 
egyedül járni a szeppent határban, 
megállni Nálad Jézusom és kérni, 
hogy keresztedet ne kellene nézni. 
 

Írta Öllős Mór Ászáron, 1971. március 
30-án. 

Teológusnapra látogattak Kocs gyüle-
kezetébe a Pápai Református Teológiai 
Akadémia hallgatói. A teológusokat 
elkísérte és az istentiszteleten az igehir-
detés szolgálatát végezte dr. Németh 
Tamás, az akadémia rektora. Prédikáci-
ójának alapigéje Jézusnak a magvetőről 
szóló példázata volt (Mk 4,1–9). Ige-
hirdetésében arról beszélt, hogy Jézus 
példázata egyszerre jelent életet és íté-
letet. Ítéletet jelent azok számára, akik 
valamilyen oknál fogva nem tudják 
szívükig, lelkükig engedni az Úristen 
mindannyiunkat megszólító szavát, de 
örök életet nyernek mindazok, akik 
nem csupán fülükkel hallják az igét, de 
meg is értik, be is fogadják azt. 
 A teológushallgatók szolgálata az idén 
454 éves Heidelbergi Káté szövege 
alapján készült, mely ugyanazokra a 
kérdésekre kereste már hajdanán is a 
választ, melyek minket, mai keresztyén 
vagy Istent kereső embereket foglal-
koztatnak. Ez a hitvallás az ige alapján 
szeretne választ adni: választ a hívők-
nek, választ a kételkedőknek, választ az 
ellenkezőknek és választ a hitetlenek-
nek – hangzott el a műsorban.  A teoló-

gushallgatók szolgálatát orgonakísére-
tes szólóének-darabok keretezték. 
 Roboz Péter kocsi lelkipásztor köszön-
tőjében hitébresztő és hitet építő üze-
netként méltatta bizonyságtételüket.  

 Szeretettel köszönjük meg e helyről is 
a kocsi református gyülekezet vendég-
látását és szeretetét. 

Pelikán, kicsinyeit vérével tápláló madár 
ősi református jelkép. 
Itt egy szószék korona felett megtalálha-
tó ábrázolás látható 
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Gondolom veletek is előfordult már, 
hogy nem fogadtatok szót szüleiteknek, 
nagyszüleiteknek, tanáraitoknak? Ren-
getegszer halljátok a figyelmeztető 
szavakat, de már lepereg rólatok? Ami-
kor aztán bekövetkezik a baj, baleset 
már szívesen visszacsinálnátok a tettei-
teket. Jézus Krisztus jól ismerte és is-
meri az emberek szívét. Tudja, milyen 
nehéz nem csak egy másik embernek, 
de a láthatatlan Istennek is engedelmes-
kedni. Jézus éppen azért, hogy megér-
tesse velünk ennek fontosságát, példá-
zatokat, történeteket mesélt a hallgatói-
nak, amiket akár egy kisgyermek is 
megérthetett. Ezekben a történetekben 
olyan emberek, állatok szerepelnek 
akik hasonló helyzetbe kerültek, mint 
amibe mi is kerülhetünk. A feladatunk, 
hogy okuljunk belőle. A mai történet-
ben egy jó pásztorról olvashattok, aki-
nek sok báránykája volt. Minden reggel 
elindultak, hogy füves legelőt keresse-
nek. Elől ment a pásztor, mivel ő tudta 
az utat. Tudta hol lesz forrás, hol lesz 
veszélyes szakadék, vagy éppen egy 
ragadozó rejtekhelye. Okos dolog volt 
hallgatni és követni a pásztor szavát, 
mert ez jelentette a biztonságot és az 
életet. De volt a bárányok között egy, 
aki nem akart a pásztor közelében ma-
radni. Elszaladt. Szaladt, örült a sza-
badságnak, és úgy 
döntött, nem sokára 
visszatér. Ahogy 
gondolataiba merül-
ve futott, beleesett 
egy mély árok, ahon-
nan nem tudott ki-
jönni, mert megsé-
rült a lába. Leszállt 
az este és ő fázott és 
félt. Milyen ostoba 
voltam, hogy ott 
hagytam a többieket, 
nem fogadtam szót a 
pásztornak. Most 
már soha többé nem 
látom őket. A pász-
tor azonban minden 
este megszámolta a 
bárányait és észre 
vette , hogy egy va-
laki hiányzik. Azon 
nyomban elindult 
megkeresni az elve-
szett állatkát. Fülelt, 
hátha meghallja bá-

ránya bégetését, 
de semmi. A 
bárányka azon-
ban hallotta a 
pásztor hangját, 
ahogyan őt szó-
longatta. Össze-
szedve minden 
erejét, sírva hívta 
magához gazdá-
ját. A pásztor 
felemelte, haza-
vitte, bekötözte. 
Mit gondoltok, a 
pásztor megszid-
ta a bárányt? 
Nem, nagyon 
örült, hogy ép-
ségben meglett.                                                                
Ez a példázat 
arról szól, hogy 
nekünk is van 
egy jó pásztorunk, aki terelget, véd 
bennünket. Ő a mi Istenünk. Amikor 
engedetlenek vagyunk neki, vagy szü-
leinknek, ő vár türelmesen. Nem szid, 
nem ver meg bennünket. Figyelmeztet 
a bibliai igéken keresztül, szól hozzánk 
a lelkünkön keresztül. Várja azt a sok-
szor síró hangot, ami a megbánásunk 
hangja, a segítség kérés hangja. Ne 
szégyelljétek ezt a hangot, ne féljetek 

segítséget kérni a mi jó pásztorunktól 
amikor eltévedtek, letévedtek a jó útról. 
Ő meghallja a hangunkat és megkeres, 
megvigasztal minket.  Ámen 
Találtok még ezen az oldalon színezőt 
és egy labirintust is. Jó szórakozást! 

Gerecsei Judit 

Olvasandó: Fil 4,1-20 
Alapige: Fil 4,4-7 
 
„4Örüljetek az Úrban mindenkor! Is-
mét mondom: örüljetek. 5A ti szelídsé-
getek legyen ismert minden ember 
előtt. Az Úr közel!  
 
A vasárnapok alakalmain már párszor 
hallhattuk e jól ismert igeszakaszt, 
amely gyakorta elhangzik áldásként 
egy-egy istentiszteleten. Csodálatos 
buzdítás, életünket meghatározó áldás-
kívánás van ugyanis ebben a pár ige-
versben. Örvendezésre buzdít minket 
az apostol, örömre, amely az élet egyik, 
ha nem a legnagyobb ajándéka. Bi-
zonnyal magunk is megtapasztaltuk 
már, hogy örvendezve, örömteli álla-
potban, még a nehézségeken is köny-
nyebben túlteszi magát az ember. Hi-
szen az öröm olyan csodálatos többlet-
erőt ad nekünk, amellyel szemben szin-
te semmi sem állhat meg. 
Gondoljunk csak valamely kisebb bal-
esetre, amikor az ember elesik és meg-
üti magát. Még ha keményen meg is 
ütötte magát, vagy akár még csontja is 
törött, de ha az embert ez egy felfoko-
zott örömteli pillanatban éri, és tud 
mosolyogni és nevetni az egészen, ak-
kor mindez a fájdalmát is csillapítja, 
gyógyulását is elősegíti. Vagy amikor 
az ember kezéből kiesik egy bögre 
vagy egy tányér, amit örömteli, boldog 
pillanataiban nem bosszankodva, már-
már gyászos fájdalommal él meg, ha-
nem a valós értékének megfelelően 
tudomásul véve, hogy ez bizony fogyó-
eszköz volt. 
 Sok reklámban láthatjuk kifigurázva 
magunkat az ún. férfinátha kapcsán, 
amely szerint szörnyen tétlenek tudunk 
lenni egy egyszerű megfázás esetén is. 
A férfiak nevében ezúton is kikérem 
magunknak, még ha a férfinátha sok 
részletében magamra is ismerek. 
De visszatérve a lényeghez: miközben 
levertségünkben a piszlicsáré aprósá-
gok is hatalmas kihívást jelentenek, s a 
legapróbb sikertelenségek is teljesség-
gel ki tudnak borítani minket, addig 
boldog perceinkben hatalmas terheket 
is képesek vagyunk elhordozni. 
Az öröm tehát Isten csodálatos ajándé-
ka számunkra, amelynek sokezernyi 
forrása vesz körül bennünket, hogy 
valóban boldogok lehessünk, s annak 
tulajdonítsunk kellő figyelmet, aminek 

kell, s életünk fölösleges terheit bátran 
hátrahagyhassuk. Isten igéje is az 
örömre hív minket, hogy láthassuk az 
élet örömteli oldalát, hiszen lényegében 
mindenben örömöt lelhetünk. 
Egy felszabadult nevetés nagyon sok 
problémát megold, és rengeteg bosszú-
ságtól képes megszabadítani minket. 
Magam is számtalanszor megtapasztal-
tam már ezt, amikor m ár annyira mé-
lyen voltam, és annyit bénáztam, hogy 
már én is nemcsak hogy kinevettem, 
hanem kicsit gúnyosan kiröhögtem 
magam, csodálatosan megkönnyebbül-
tem, s Isten kegyelméből a kiutat is 
meglelhettem szorult helyzetemből. 
Egyik legemlékezetesebb eset volt a 
matematika próbaérettségim. Reál osz-
tályba jártam, a matematika nem jelen-
tett számomra kihívást, de a 
próbaérettségim első 50 percében a 
nevemen kívül nem tudtam mást a lap-
ra írni. Leblokkoltam és fel akartam 
adni, de a tanárnő nem engedte, amikor 
kiderült, hogy nem kész vagyok a fel-
adatsorral, hanem üresek a lapjaim, így 
egy kényszeredett félmosollyal vissza-
ültem. S az a kényszeredett félmosoly, 
még az is elég volt ahhoz, hogy a hátra-
lévő 50 percben írjak egy egész jól 
sikerült próbaérettségit. 
Az öröm mindig csodálatos utat nyithat 
előttünk, hiszen elvezet minket a bol-
dogság állapotába, s a boldog ember 
sokkal könnyebben veszi az élet akadá-
lyait. Örömet pedig szinte mindenben 
lelhetünk, hiszen mindennek van öröm-
teli oldala is, csak arra kell figyelnünk. 
s keresnünk az örömöt mindenben. 
Még a próbákban, terhekben és fájdal-
makban is, még akkor is ha ezeket ne-
hezebben találjuk meg, de higgyünk 
benn, hogy ott van. Hit által mindenben 
örvendezhetünk. 
S ezzel máris elérkeztünk egy nagyon 
fontos felismeréshez. Észre kell ugyan-
is vennünk, hogy legtöbb örömünk 
múló földi öröm csupán, s bár már ez is 
nagy mértékben megkönnyítheti éle-
tünket, múlandóságuk miatt nem min-
dig maradnak velünk. A legtöbb ember 
életében csak ez a múló öröm van, amit 
az élet küzdelme képesek felőrölni. 
Nekünk azonban Isten mást is készített. 
Nekünk örök örömünk is lehet. 
A mi legfőbb örömünk forrása ugyanis 
nem evilágból való múlandóság, hanem 
maga a mennyei dicsőség. S ennek a 
mennyei dicsőségnek a ragyogása tesz-

ti örömtelivé földi létünk minden egyes 
pillanatát is, s ezért örülhetünk minden-
kor. 
A Krisztusban való hit ugyanis e földi 
élet megújulását is magában hordozza, 
hogy immáron magunk is valóban mi-
nőségi életet éljünk, igazit, igazán, iga-
zul. S e három majdnem egyforma szó-
nak nagyon nagy jelentősége van, hi-
szen napjaink világában magunk is 
számtalan téren tapasztalhatjuk meg, 
hogy a minőség igenis sokat számít. 
Ami majdnem olyan jó, az valójában 
nem olyan jó. A majdnem olyan jó 
különbsége pedig akár hatalmas kü-
lönbséget is jelenthet, néha pedig akár 
az életünk is múlhat rajta. Gondoljunk 
akárcsak egy kötélre, ami majdnem 
olyan hosszú, mint amilyenre szüksé-
günk lenne: semmit sem érünk vele. 
Lényegében ilyen minden, ami majd-
nem olyan jó. 
Isten azonban nemcsak a majdnem 
olyan jót kínálja nekünk, mint e világ. 
Ő az igazit, az igazat adja nekünk min-
denből: örömből és boldogságból is. 
Olyat, amelyhez képest e világ minden 
öröme és boldogsága semmiség csu-
pán, de amellyel a világ mind öröme és 
boldogsága is csodálatos módon kitel-
jesedve sokkal többet ad számunkra. 
Isten igéje ugyanis nemcsak egyfajta 
pozitív szemléletmódra hív, hogy ke-
ressük mindenben a jót, hanem ennél 
sokkal többet ad. Hiszen magunk is 
tudjuk, hogy vannak az életnek olyan 
részei, amelyekben semmi jó, vagy 
örömteli sincsen. Ugyan mi jó és öröm-
teli van a sokféle nyomorúságban, há-
b o r ú s á g b a n ,  b e t e g s é g b e n , 
szenvedéseben? Semmi. 
Az ilyen örömtelen események között 
pedig csak akkor őrizhetjük meg derű-
látásunkat és örömteli voltunkat, ha 
van valami a nyomorúságunknál is 
nagyobb örömforrásunk.   
Isten pedig éppen ezt az örök világos-
ságot kínálja nekünk: megváltottságunk 
drága örömhírét, amellyel az élet min-
den terhe könnyebb lesz, s amelynek 
fényénél mindenkor okot lelhetünk az 
örömre. Nem a szenvedésben, vagy a 
nyomorúságban, hanem abban az áldott 
állapotban, hogy mi Istennel lehetünk 
közösségben még szenvedéseink idején 
is, és Ő támogat, vigasztal és erősít 
minket. 
 

Bátki Dávid 
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A Bibliában sokszor van szó a böjtről, 
hamvazószerda azonban nem bibliai 
ünnep. A böjt – a tartózkodás az étke-
zéstől bizonyos napokon – már a korai 
időszakoktól jelen volt a keresztyén-
ség életében. A római egyház már az 
első századoktól előírta hívei számára; 
igaz ezek akkoriban mindössze egy-
két napra korlázotódtak. 
A húsvét előtti böjtöt is kizárólag 
nagypénteken és nagyszombatot tar-
tották, és 336-tól kezdve foglalt egy 
hetet magába, a nagyhetet. A negy-
vennapos – hamvazószerdától húsvét 
vasárnapig tartó – étkezési megtartóz-
tatás a negyedik századtól fokozatosan 
alakult ki. A hetedik század elején vált 
szokássá, majd 1091-ben II. Orbán 
pápa törvénybe is iktatta ezt. 

A negyvenes szám nagyon sok bibliai 
képet felidéz bennünk: a vízözön negy-
ven napig tartott, akárcsak a mannahul-
lás, a választott nép negyven éven át 
vándorolt a pusztában, Mózes negyven 
napig volt a Sínai hegyen, a kémek az 
ígéret földjén, Illés negyven napon át 
vándorolt a Hórebig, Jézus is negyven 
napig böjtölt az evangélium szerint. 
A református ember is megőrizte bizo-
nyos szempontból a böjti hagyomá-
nyokat, de azt elsősorban nem az 
evéstől, ivástól való megtartóztatásban 
élte meg. Ugyanakkor a nagypénteket 
a református nép is megtartotta szigo-
rú böjti napnak, ugyanúgy tartózko-
dott a hústól, a zsiradékoktól. 
Lelki tartalom  
A böjtön nem egy konkrét étel megta-
gadását kell értenünk, sokkal inkább 
önmagunk visszafogását, megregulá-
zását. Lényege a bűnbánat, lelkünk 
felkészítése nagypéntekre és húsvétra, 
Krisztus értünk vállalt kereszthalálá-
nak és feltámadásának ünnepére, vala-
mint az elmélyülés a Megváltó köve-
tésében. 
Nem az a kérdés, hogy mit vonunk 
meg magunktól, hanem az, hogy an-
nak helyét mivel töltjük meg. Refor-
mátus keresztyénként Krisztussal 
akarjuk megtölteni. Olyan időszak 
számunkra, amikor szembenézünk 
mindazzal, ami kitölti életünket és 
elválaszt minket Krisztustól, Istenhez 
és egymáshoz próbálunk közelebb 
kerülni. 

www.reformatus.hu  

Volt ott egy prófétanő is, Anna… és 
már nyolcvannégy éve özvegyasszony 
volt. Nem távozott el a templomból, 
mert böjtöléssel és imádkozással 
szolgált éjjel és nappal” (Lk 2,36-37) 
 
 
Általános iskolai éveink valamelyik-
ében, valamikor az 1970-es évek vé-
gén egyik reggel az internátus ebédlő-
jében futótűzként terjedt a diákok kö-
zött egyetlen suttogva továbbadott 
mondat: ma nagypéntek van! A regge-
liző tányérokon kiporciózva feküdt az 
akkor már boltokban hiánycikknek 
s z á m í t ó  f e l v á g o t t ,  d e  m i 
demonstratíve nem ettünk belőle. Ez 
tűnt fel a szakács-
nőknek, akik jelen-
tették a nevelőnő-
nek, ő az igazgató-
hoz rohant, az ebéd-
lőből pedig senkit 
sem engedtek ki. Az 
igazgató vöröslő 
fejjel jelent meg, 
végigkiabálta az 
asztalsorokat, de a 
diákok lesütött fejű 
konokságát nem 
sikerült megtörni. 
Nagypéntek volt, a 
hagyományban élők-
nek természetesen, 
de nekünk, reformá-
tusnak különösen is 
fontos nap: az egyet-
len, amin böjtöltünk, 
legalábbis, amikor 
tudatosan nem et-
tünk semmiféle zsí-
rosat. Mély hagyomány volt ez, amely 
meghatározta egész közösségek érték-
rendjét. Mert mi ott, talán valamiféle 
serdülőkori lázadással is párosultan, 
különböző falvakból jőve a gyermeki 
léleknek mégis olyan elköteleződését 
mutattuk, amelyben az otthonról ho-
zott hiteles örökség erősebbnek bizo-
nyult az akkor ideológiai hatalmat is 
képviselő tekintélynél. 
Ez a régi történet nem a nagypéntek, 
hanem a böjt, mint Istenre emlékeztető 
mozzanat miatt vált fontossá számom-
ra a későbbiekben. S talán valamit a 
hagyomány erejéről is elmond. Egyhá-
zi hagyományunkban nem előírás a 

böjt – személyes döntés alapján sokan 
vállalhatják –, de mégis ünnepeljük 
böjtfő vasárnapját, sok helyen hagyo-
mányosan a naptári év első úrvacsorás 
alkalma. Ez a vasárnap jel az időben, 
hogy következik hat hét, amely bele-
torkollik a megváltás nagyheti ese-
ménysorába: a Krisztuskirályság-
megaláztatás és győzelem misztériu-
mába. Addig megérthetjük, abban az 
egy hétben viszont érezhetően élhetjük 
újra, hogy mit tett értünk Isten Fiában, 
aki értünk jött, helyettünk szenvedett 
és miattunk győzte le a halált. Azzal 
p e d i g ,  h o g y  a  m e n n y b e 
ment, nekünk készíti az üdvösség he-
lyét. Addig pedig – ahogy a Heidel-

bergi Káté tanítja: viszontzálogol, 
küldi a Szentlelket, hogy megerősítsen 
Isten ígéretei felől. 
A böjtfő lényege a zsoltárokban talál-
ható, a régiek invocavitnak nevezték 
böjt első vasárnapját. „Ha kiált hoz-
zám, meghallgatom” (Zsolt 91, 15) – 
gyönyörű bizonyosság Istentől. A böj-
ti idő alkalom arra, hogy az ember is 
megnyilvánuljon. Reagáljon Istennek 
erre a felhívására. 
Anna prófétaasszony konok kitartással 
várja Isten ígéretének beteljesedését. 
Azt, hogy megláthassa Krisztust. 
Egyetlen mozzanatért nyolcvannégy 
évet vár. Az a pillanat, amikor meglát-

ja Krisztust, igazolja visszafelé is 
egész életét. Azt olvassuk róla, hogy 
hét évet élt házasságban, ami után 
életét egyedül Isten ígéretére tette fel 
és naponta ott volt a templomban. 
Hétszer tizenkét esztendeje telik el 
azután, hogy beszélhet Isten beteljese-
dett szeretetéről. A második, a meny-
nyei vőlegény érkezéséről, akiben 
ahogy a szám is jelzi, a teljesség érke-
zett el. 
Felteszi egész életét egy isteni ígéretre 
és a bibliai korban nem könnyű özve-
gyi sorsot választja. Önmagában már 
ez csodálatos. De ennél több az ő éle-
te: nyolcvannégy éven át, akik bemen-
nek a jeruzsálemi templomba, látnak 

valakit, aki komo-
lyan veszi Isten ígé-
retét. Talán az első 
években fel sem tű-
nik senkinek, de 
ahogy múlik az idő: 
harminc, ötven, hat-
van, hetven… nyolc-
van! És még mindig 
kitart valaki, remény-
séggel vár… 
Akik bementek oda 
nemcsak a maguk 
éveit látták ebben az 
imádkozó asszony-
ban, hanem azt a 
konok hűséget , 
amelyben szembesül-
ni kellett, hogy „mi, 
ott kint, a jólétben és 
szabadságban” hány-
szor feladtuk a nagy 
célokat, mennyit 
panaszkodunk, szám-

talanszor elbuktunk, imádkozni is siet-
ve jutunk el a templomig talán egy 
évben egyszer, amikor a lelkiismeret 
kötelez behozni Istennek is a törvényi 
részt. Anna a remény prófétanője. 
Amikor pedig megpillantja Jézust, a 
beteljesedett remény asszonya lesz. 
Mi türelmetlenek vagyunk. A böjt 
pedig a reménység megélésének lehe-
tősége, amit Isten ajándékoz az ő 
gyermekeinek. Minősített idő. 
 

Jakab Bálint Mihály 
www.reformatus.hu 

   

A parlament 163 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett támogatta Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes, vala-
mint Balog Zoltán emberi erőforrások 
minisztere és Varga Mihály nemzet-
gazdasági tárcavezető erről szóló 
egyéni képviselői indítványát. Két 
független képviselő, Fodor Gábor 
(Liberálisok) és Szabó Szabolcs 
(Együtt) tartózkodott. 
A Ház a munka törvénykönyve mellett 
további négy jogszabályban rögzítette 
az új munkaszüneti napot, amellyel 
Magyarországon tizenegy olyan mun-
kaszüneti nap lett, amelyek hétköznap-
ra esnek, illetve eshetnek: január 1-je, 
március 15-e, nagypéntek, húsvéthét-
fő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 
20-a, október 23., november 1-je, dec-
ember 25-e és 26-a. 
A nagypéntek a keresztény liturgiában 
a húsvét előtti péntek, amelyen a ke-
resztények Jézus Krisztus kínszenve-
déséről, kereszthaláláról és temetésé-
ről emlékeznek meg - emlékeztetnek 
az előterjesztők indítványukban, hoz-
zátéve, a munkaszüneti nap nagypén-
tek méltó megünneplését segíti elő. 

Orbán Viktor miniszterelnök 2016 ok-
tóberében, a Magyarországi Reformá-
tus Egyház Zsinatának emlékülésén 
jelentette be, hogy a reformációi em-
lékévet jó alkalomnak tartja a kormány, 
hogy nagypéntek újra munkaszüneti 
nap legyen Magyarországon. 
"Ennek a napnak az üzenete, hogy 
áldozat nélkül nincs ünnep, halál nél-
kül nincs föltámadás, nagypéntek nél-
kül nincs húsvét" - fogalmazott Balog 
Zoltán a javaslat általános vitájában, 
hozzátéve, az Országgyűlés ezzel a 
lépéssel a rendszerváltoztatás elmúlt 

25 évének egyik fontos adósságát tör-
leszti. 
Balog Zoltán tájékoztatása alapján a 
nagypéntek Európában 14 országban 
ünnep. A miniszter kitért arra is, hogy 
a munkaszüneti napok száma nem 
felétlenül befolyásolja egy ország gaz-
dasági teljesítményét. Példaként emlí-
tette, hogy Németországban 17 mun-
kaszüneti nap van, Bulgáriában 16, 
Szlovákiában 15, Horvátországban 14, 
Ausztriában, Csehországban, illetve 
Lengyelországban 13, Dániában, Fran-
ciaországban és Belgiumban 12. 
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Egy szombati napon gyűltünk össze a 
szokásosan minden évben megrende-
zésre kerülő presbiteri konferencián, 
N a g y i g m á n d o n . 
Az alkalmat a 65. zsoltár éneklésével 
kezdtük. Ezután nagytiszteletű Máté 
László esperes úr áhítatát hallhattuk, 
Pál Apostolnak a Korintusbeliekhez írt 
első levél, első fejezet, 3-11. verséből. 
Vázlatosan az alábbiakat hallhattuk: 
Mert más senki alapot nem vethet, mint 
Jézus Krisztus. Arról beszél Pál Apos-
tol, ami közös, összeköt. A Jézus Krisz-
tusban való hitre épül az anyaszentegy-
ház. Az alapot Isten maga vetette meg 
Jézus Krisztusban. Gyülekezeti életünk 
csak ebből a hitből lehetséges.  
Ngytiszteletű Sugár Tamás a házigazda 
lelkész a következő szavakkal köszön-
tött mindenkit: Jó, hogy egy konferen-
ciának célja és eredménye van. Tiszte-
letét tette ezen az alkalmon nagytiszte-
letű Dukon András pozbai lelkész, fele-
sége és testvér gyülekezeti tagok. 
Gyimóthy Géza egyházmegyei főgond-

nok úr köszöntése következett. Isten, 
haza, család ez volt az egyházi, elemi 
iskolák jelmondata. Európa elveszítette 
keresztény gyökereit. Mi reformátusok 
az egyetemes papság elvét valljuk. Ma 
tolmácsként kell élnünk, béke, vagy 
háború múlik rajtunk. Hajdúné Farkas 
Erika polgármester asszony köszöntése 
egyebek mellett rövid történeti áttekin-
tés is volt. Luther = reformátor. A re-
formáció nélkülözhetetlen eleme a 
megújulás. A reformáció nem csak 
reményt ad, hanem útmutatást is. Fő-
tiszteletű Dr. Márkus Mihály, nyugal-
mazott püspök a Tatai Református 

Gimnáziumban sokszorosított Refor-
mátus Magyar Vagyok című kiadvá-
nyokat hozott magával, amit ezúton is 
köszönünk szépen neki. „Református 
magyar vagyok, amíg élek, az maradok. 
Megígérem, megfogadom, hogy hite-
met holtig vallom. Ámen.” Három be-
vezető gondolat: Egy fiatal lelkész be-
iktatása és programbeszéde (hitoktatás, 
beteglátogatás, stb.) többször szép, de 
unalmas. Miután a presbiterek kérdőre 
vonták a lelkész visszakérdezett, miért 
már csinálják? Pati István püspök úr 
gondolatai. Párizsban megjelenik egy 
latinul írott könyv. A szent bűnbánat-
nak meghatározottsága. Pénzgazdálko-
dás vallásaink legszentebb területein 
cserekereskedelem helyett. A sikeres 
Bibliaárus titka: Meg tetszik venni, 
vagy felolvassam? Becsülni kell az 
örökséget. Kell az örökség, vagy nem 
kell az örökség. A református ember 
minden nap Bibliát olvas és imádkozik. 
A Bibliát a népek nemzeti nyelvén a 
kezébe kell adni. Lehetetlenség nincs 

csak tehetetlenség. A fiatalok előtt 
olyan példák vannak mint amilyenek 
mi vagyunk. Ne higgyék el próbálják 
ki. Kell az örökség vagy nem kell? Mi 
mindent kaptunk Istentől: Az életemet, 
szüleimet, gyermekeimet, ezért hálával 
tartozom. A gazda megmutatta a házát, 
dicsekedett a lelkésznek, hogy ezt mind 
az Ő két kezével készítette, a kezeit 
azonban az Istennek köszönheti. Szántó 
Konrád Esztergomi ferences szerzetes. 
A reformáció jó hatással volt a katoli-
kus egyházra. Közösen köszönjük meg 
az egyházra gondolóknak a munkáját. 
Az örömhír érdekli a világ 6 Milliárd 

lakosságából 4 Milliárdot, aki nem hí-
vő. Majd Vincze Lujza 2. osztályos 
általános iskolás diák csodaszép szava-
latát hallhattuk: Lukátsi Vilma, Witten-
berg. A nagyigmándi asszonykórus két 
énekkel kedveskedett nekünk: E világ 
mióta, valamint Soli Deo Gloria című 
énekkel. Kóvári Alexandra 6. osztályos 
diáklány is nagyon ügyes volt Lukátsi 
Vilma, Búvópatak című versmondásá-
val. Főtiszteletű Steinbach József püs-
pök úr előadása következett, a gyüleke-
zetépítés, egyházépítés, misszió lehető-
ségei a reformáció 500. évfordulójában 
c í m m e l .  P á l  A p o s t o l n a k  a 
Korintusbeliekhez írt második levél, 
második fejezet, 12. verse.  
Bevezetés: Az egyház szolgálat Jézus 
Krisztusba vetett szolgálat. Isten Jézus 
Krisztusban örök életet adott nekünk. 
Az egyház szolgálat egy adott helyhez 
kötött, folyamatos szolgálat. Áldott, de 
nagy a felelősség. Szóbeli bizonyság-
hoz kötött szolgálat. A hit hallásból 
van, szóbeli bizonyságtétel által. A 

Krisztus jó illata vagyunk az Isten di-
csőségére. Az életünkön látszik az, 
hogy Krisztust követjük. Az egyház 
szolgálata folyamatos, helyhez kötött 
szolgálat. Az eredmény Isten ajándéka. 
Helyzetfelmérés: Életmódváltás 
(kommunikációnak köszönhetően), 
Értékvesztés, Értelemvesztés. Megvál-
tozott, felpörgött, elvadult a világ. Ur-
banizáció = városiasodás. Az emberek 
beletörődése miatt manipulálhatóak. 
Elvilágiasodás. 2011. évi népszámlás: 
4,5 Millió magyar a felekezetével kap-
csolatban nem választott, vagy nem jól 
választott.  

 
 

 
Elkezdődött egy életmódváltás, aminek 
nem látjuk a végét. Van új út, Jézus 
Krisztus az út, az igazság és az élet. 
Megfordítva, akarhatod-e, hogy min-
denki lopjon? A szabadság értékben 
nincs meder. Egy érték és értelemvesz-
tett világban élünk. A bölcsességtudo-
mányok haldoklanak. Mi értelme van 
az emberi életnek? Ezek nem véletlenül 
történnek. Isten mindennek az ura.   
 
Kérdések, konzekvenciák levonása: 
Lehetséges-e az, hogy az evangélium és 
Isten igéje a nyilvánosság szintjére ke-
rüljön? Például ballagás után étterembe 
megyünk, ahol az asztali áldásnál min-
denki furcsán néz ránk. Már régóta nem 
Isten igéje a nyilvánosság színtere. Tu-
domásul kell venni, hogy Isten az egész 
világ ura. Az egyháznak tudomásul kell 
venni, hogy az emberek benne élnek a 
világban. Az embereknek vezetésre van 
szüksége. Az emberek kérdései nem az 
örök életre irányuló kérdések. Egyetlen 
út járható, az a Bibliai út. A magunk 
helyén végezzük a munkánkat. Ameny-
nyiben az emberek látják ezt a pluszt, 
rákérdeznek ez a bizonyságtétel. Ho-
gyan igazodhatunk a mai világban? 
Hogyan viszonyul egymáshoz a hagyo-
mány és a megújulás? Hogyan érezzük 
magunkat az Istentiszteleten? Ameny-
nyiben konkrétan meg tudom fogal-
mazni, hogy miért jó itt, az a jó. Üdvös-
ség, a mennyei jó átélése a fontos. Van 
remény, akármilyen rossz is a helyzet. 
Végezetül, de nem utolsó sorban nagy-
tiszteletű Máté László esperes úr zár-
szava következett: Feltöltődve menjünk 
haza és ott munkálkodjunk. Nagytiszte-
letű Sugár Tamás lelkipásztor úr sze-
rint, vagy nagyon felkészülünk és az 
ünnepség után leeresztünk. Vagy az 
ünnepléskor feltöltődünk és már más-
nap friss lendülettel munkálkodunk. 
Záróénekként a 90. zsoltárt énekeltük, 
majd a Himnuszt. Köszönjük szépen a 
mai napot és a szeretetvendégséget is, 
ami a „Magos” Művelődési Házban 
volt. 

Bényi Balázs 
Kömlőd  

A nagyigmándi kórus 

Lehet – szabad böjti időben kolbászt 
enni? Igen, döntötte el 1522-ben Ul-
rich Zwingli. Mert a hit szabadság. 
Az élet cselekvési szabadsága – Neue 
Zürcher Zeitung 
 
A botrány március 9-én tört ki. Böjti 
időben. A zürichi nyomdász, Christoph 
Froschauer házában felkockáztak két 
egész füstölt kolbászt. Felkockázták, 
kiosztották, és a jelenlévők bizony nem 
nézték a böjti időt, hanem befalatozták. 
Mégpedig csakazértis! Hogy megmu-
tassák! Zwingli Ulrich ugyan nem kért 
a füstölt kolbászból, de jelen volt a 
nevezetes alkalmon. Az Úr 1522. esz-
tendejét írjuk. 
A böjti tilalom szándékos megszegése 
járványszerűvé válik a következő na-
pokban Zürichben, úgyhogy foglalko-
zik vele a városi magisztrátus, és végül 
maga Zwingli is, egy vasárnapi prédi-
kációjában. Ebben kijelenti, hogy az 
emberi törvények nem ugyanolyan 
érvényűek, mint Isten kijelentett Igéje 
és törvénye.  
A húsvét előtti böjt elrendelése nem a 
Bibliából származik, ezért nem lehet 
kötelező jellegű mindenki számára. 
Zwingli úgy látja, a böjt gőgössé is 
tehet, vagy szinte bálványként viseljük 
megtartásának terhét. „Ám ha valaki 
önmaga számára törvénnyé teszi azt, és 
bebeszéli magának, hogy vétkezik, ha 
nem tartja be, ez egyet jelent a lelkiis-

meret megbélyegzésével és beszennye-
zésével, továbbá a valódi bálványimá-
dás kísértésével … Röviden szólva: 
Szívesen böjtölnél? Hát tedd! Le 
akarsz mondani a húsról ezalatt? Hát 
akkor ne egyél húst! 
 Ám hagyd meg nekem, a keresztyén-
nek a szabad választás lehetőségét!” 
 
Ki gondolná, hogy Zürichben a böjt 
megszegésével, a tüntetésszerű kol-
bászfalatozással indult el a reformáció? 
 
Forrás: 
Jakab Köves Gyopárka 
www.reposzt.hu 

Az adómegállapítás után külön rendelkezést igényel az 
adó egy-egy százalékának felajánlása civil szervezetek, 
illetve egyházak részére azoknak, akiknek a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal (NAV) készíti el a személyi jövedelemadó 
bevallását (szja-bevallás) – hívta fel a figyelmet az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és ci-
vil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtö-
kön sajtótájékoztatón Budapesten.  


