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Ige: Lk 6,47-49 
2Tim 3,16-17 A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazság-
ban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. 

 
Tisztelt Ünneplő Gyülekezet! 
Valahol a nagyvilágban az egyik város helyi újságjában volt egy vallási rovat, ami az újság vasárnapi szá-

mában volt olvasható. Leggyakrabban az olvasók írtak az újságnak különböző vallási kérdésekben. Egyik va-
sárnap azonban olyan cikk jelent meg, ami igencsak élénk vitát okozott a kisvárosban. Valaki a következőt 
írta: 

„Ebben az évben abbahagyom a templomba járást. Úgy döntöttem, hogy butaság hétről hétre prédikáci-
óka hallgatni. Végül is több mint 40 évig jártam templomba, és az életem során több mint 5000 prédikációt 
hallottam már. Ezek közül azonban csak körülbelül ötre emlékszem. Micsoda időpocsékolás!”  
 Aláírás: Unott és Elfoglalt 

 
Csak úgy özönlöttek ezután a dühödt levelek. Voltak, akik azt írták, hogy a prédikációk igenis változást 

hoznak, míg mások „Unott és Elfoglal” véleményével értettek egyet, hogy a prédikációk általánosságban ér-
telmetlenek és szükségtelenek. Végül megjelent egy olvasói levél, ami véget vetett a vitának. Ez állt benne: 

„Ebben az évben abbahagyom az evést. Hála „Unott és Elfoglalt” éleslátásának, rájöttem, hogy milyen 
butaság hétről hétre enni. Végül is, több mint 40 éve eszek, és eddigi életem során körülbelül 5000 alkalom-
mal ettem már. Ezek közül pedig csak körülbelül ötre emlékszem. Micsoda időpocsékolás!”  
    Aláírás: Féleszű Éhező 

 
1. Kedves Testvérek! Ezekben a napokban Hajdúböszörmény város születésnapját ünnepeljük. A hajdúk 

a császári katonasággal állandó összetűzésben voltak. Hogy ezeket az összeütközéseket megszüntesse, Bát-
hori Gábor erdélyi fejedelem a hajdúkat áttelepítette Kállóból Böszörménybe.  1609. szeptember 13-án írta 
azt a kiváltságlevelet, ami a böszörményi letelepedést lehetővé tette számukra. 

A Bocskai szabadságharc, valamint Báthori Gábor fejedelemségének időszake pedig egybeesik a reformá-
ció magyarországi terjedésével. Ezt pedig azért fontos hangsúlyozni, mert a város neve, Böszörmény erede-
tileg mohamedánt, iszlámhívőt jelentett. A település lakosai eredetileg iszlám vallású bolgár-török népesség 
volt. Később a keresztyén hit, azon belül is a katolikus vallás lett városunkban is a domináns. 

Amikor pedig a reformáció, mint egy feltartóztathatatlan mozgalom 1517-ben útjára indult Luther Már-
ton hatására, akkor Böszörmény is a protestáns hitre, azon belül is a református vallásra tért át. 

A krónikák szerint a keresztyén hit évszázadokon keresztül áthatotta a város mindennapjait. Természetes 
módon része volt az emberek életének és gondolkodásának. A keresztyén hit megalapozója és formálója volt 
az oktatásnak, de jelen volt a város vezetőinek életében. El lehet mondani, hogy a város vezetői voltak az 
egyházban a kurátorok, a főgondnokok. 

Ez pedig azt jelentette, hogy amikor ezek a vezető emberek a város életéről tanácskoztak és döntöttek, 
akkor egyúttal az egyház életéről is tanácskoztak és döntöttek. Amikor pedig az egyház élén, előjáróként, 
presbiterként a református gyülekezet ügyeiben határoztak, akkor Böszörmény életét is formálták, alakítot-
ták. A város egyet jelentett a gyülekezettel, az egyházzal. Így segítette a város fejlődését a keresztyén hit, a 
református vallás. 

Azonban ez a jól működő egység valamikor megbomlott, és szétvált egymástól a város és a gyülekezet 
vezetése. És bizony mindkét oldalon tapasztaljuk, hogy nehéz a másik fejével gondolkodni. A jó szándék meg-
van mind a város vezetésében, mind a gyülekezetek vezetőiben, ennek ellenére mégis nehéz úgy vezetni 
mindkét közösséget, hogy a döntések egyformán jók legyenek a város egészének, és benne a kisebb egyházi 
közösségeknek. 

 
2. Mi lehet ennek az oka? Jézus Krisztus a Hegyi Beszédben elmondott egy példát a házépítőről. Nagyon 

szemléletes példa, – úgy gondolom – különösen itt Böszörményben az. Hiszen a böszörményi építészek na-
gyon jól tudják azt, hogy itt olyan a talajszerkezet, amire nagyon oda kell figyelni, és jól meg kell vetni az 
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épületek alapját, hogy a házak ne repedjenek meg, ne dőljenek össze. A bölcs ember ezért olyan alapot készít, 
amikor építkezik, mint a szikla. 

Jézus ezzel a példával arra mutat rá, ahogyan a háznak sziklaszilárd alapra kell épülnie, úgy kell a mi éle-
tünknek is sziklaszilárd alapra épülnie lelki értelemben. Ez a sziklaszilárd alap pedig a Krisztus beszéde, amit 
megtart, megcselekszik az ember. 

Évszázadokon keresztül Krisztus beszéde volt az emberek életének szellemi és lelki alapja. Ezen a lelki 
szikla alapon állva vezették az előjárók városunk és az egyház életét. 

Hiszem azt, és teljes meggyőződéssel vallom, hogy erre van ma is szükség: hinni Krisztusban, és megcse-
lekedni azt, amit Krisztus mondott. 

 
3. Természetesen látom, hogy nagyon sokan ma már egészen másként gondolkodnak, és ők már arról 

vannak meggyőződve, hogy nincs értelme a vallásnak, nincs értelme a hitnek, hogy felesleges az egyház, és 
templomra is csak akkor van szükség, ha egy szép klasszikus stílusú esküvőt szeretne az ifjú pár. 

Ezek a modern gondolatok azonban nem újak. Pál apostol csaknem kétezer esztendővel élt és tanított. 
Az ő idejében is voltak sokan, akik így gondolkodtak. Pál azonban hittel és meggyőződéssel írta: A teljes Írás 
Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az 
Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. 

Persze ma is abba lehet hagyni az evést, mondván, „elégszer ettünk már”, ez azonban igen nagy ostoba-
ság. A múltban elfogyasztott étel a jelenben nem csillapítja éhségünket, és nem ad erőt a ma elvégzendő 
munkához. 

Ugyanilyen fontos, sőt, nélkülözhetetlen az is, hogy lelkünket tápláljuk Isten Igéjével. Nekünk is szüksé-
günk van arra, hogy lelkünkben erősek legyünk. Kell az igazi lelki táplálék, mert a nasi, a csipsz nem elég. 

A bölcs ember mélyre ás, és kősziklára alapozza házát, az ostoba pedig homokra. Higgyük el, hogy előbb 
utóbb mindenki rájön arra, hogy milyen jó lett volna mélyre ásni és sziklára alapozni a házat! De sajnos utólag 
már nem lehet a szikla alapot betenni a ház alá, ha az süllyedni kezd. 

 
4. Társadalmunk attól szenved, hogy minden téren széthúzás van, hogy semmiben sincs egyetértés. Az 

emberek egy része elvakultan politizál, és sokan már emberszámba sem veszik a másikat, ha annak más né-
zetei vannak. A társadalom másik fele pedig bele van fáradva és fásulva ebbe a viszálykodásba, és ezért egy-
általán nem érdekli a politika sem országos, sem helyi szinten. 

Hol a bajnak a gyökere? Azt látom, hogy a legfőbb baj az, csupán nézetek és ideológiák vannak, de nincs 
közös alap. Van, aki balról jobbra keveri a kávét, mások jobbról balra, és megint mások pedig a kanállal csak 
kocogtatják a csésze alját. És azt gondolják, hogy a keverés módjától lesz édes a kávé. De vajon van-e benne 
cukor?  

Kedves Testvérek! Hiszem azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen olyan alap, melyre érdemes alapozni éle-
tünket, világnézetünket, hitünket és meggyőződésünket. Mert aki valóban Krisztusra alapozza az életét és 
hitét, az képes testvérként elfogadni a másikat, az képes összefogni a másik emberrel. Az képes együtt kávézni 
a másikkal, függetlenül attól, hogy ki merre keveri a kávét, mert a lényeg az, hogy együtt legyenek, és együtt 
gondolkodjanak városunk vagy országunk sorsáról. 

 
5. Előttünk van Krisztus beszéde, előttünk van Isten kijelentett szava, előttünk van a Szentírás. Reformá-

tor őseink 500 évvel ezelőtt felismerték azt, hogy mennyire fontos Isten kijelentésére alapozni az életüket. 
Ez a tanítás pedig kiállta az idők próbáját. Nemcsak 500 év tanúsítja azt, hogy Isten Igéje sziklaszilárd alap 
lehet az ember életében, hanem a keresztyénség 2000 éves történelme. 

Ha Krisztushoz megyünk, meghallgatjuk beszédeit és megtesszük azokat, akkor hasonlóak leszünk a bölcs 
házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és kősziklára alapozott. A bölcs ember életének házát pedig nem ingatja 
meg semmilyen vihar, semmilyen betegség, vagy gyász, vagy gazdasági válság, mert Krisztusra alapozta azt. 

A teljes Írás Istentől ihletett, és ma is, most is, nekünk is hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbí-
tásra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere – te és én – tökéletes és minden jó cselekedetre 
felkészített legyen. Ámen. 
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