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ISTEN TESTBE SZÁLLT SZERELME, MENNYNEK, FÖLDNEK ÖRÖME, ÁLDUNK!

Victor János
hitvesének levele

(12. oldal)

Genfet megjárt
kokárda
(11. oldal)

Szembe énekelték a sötétséggel a megvál-
tás gyôzelmes himnuszát az angyalok. –
Annak a szent és titokzatos éjnek a világ-
színpadán, ahogyan Kálvin szokta volt ne-
vezni: a theatrum mundiban valóban koz-
mikus hatású események mentek végbe.
Ám a „díszletek” egy-
szerûek voltak: a csil-
lag, a pásztorok, a nyáj,
aztán az istálló, a já-
szolbölcsô, no meg az
angyalok. Angyalok, ti
fényes lelkek, mirôl
énekelnétek a mi mai,
sokféle válságba szo-
rult, taszított világunk-
nak, a szürke, elszürkí-
tett lelkeknek? Milyen
is lehetett átélni azt az
angyaljárással kitünte-
tett elsô karácsonyi éj-
szakát, ahol a magas
égbolton mégis csak ott
ragyogott a betlehemi
csillag, a jászolbölcsô-
ben meg a csillag jelölte Isten-Gyermek?
Hallották-e az egyszerû pásztorok az an-
gyalok szárnysuhogását, s meséltek-e a
csodáról unokáiknak? Az angyalok még
látták az igazi Világosságot, mi már „csak”
hallhatjuk Ôt Lélek által – de halljuk-e Ôt?
Kik is ezek az angyalok, s mi közünk hoz-
zájuk? Különös lények, akiknek a leg-
hosszabb és a legmélyebb éjszakában is
volt kedvük énekelni, akik szembe énekel-
ték a sötétséggel a megváltás himnuszát,
glóriát Istennek, békességet embereknek.
Ôk megláthatták az angyalok Királyát, s

ettôl kezdve nem lehetett mást tenniük, csak
zengeni, énekelni a nagy Csodáról... Kik
hát ôk, e mennyei fényes lelkek, akik a ze-
netörténet nagyjait, Bachot, Vivaldit, Hän-
delt, Haydnt és másokat is megihlettek
glóriás énekükkel?

Sokan úgy vélik,
hogy a katolicizmusban
természetes helye van
az angyaloknak, a pro-
testantizmusban azon-
ban nem. A múlt száza-
di református Ige-teoló-
gus, Barth rácáfolt erre
a közkeletû tévedésre.
Egyházi Dogmatikájá-
ban közel kétszáz olda-
lon tárgyalja a „Meny-
nyek országa, az Isten
követei és ellenkezôi”
c. fejezetekben az an-
gyaltan határait, az an-
gyalok szerepét, akikrôl
híres Mozart-esszéjé-
ben megjegyzi: amikor

maguk között vannak e fényes lelkek, saját
örömükre és élvezetükre Mozartot muzsi-
kálnak, amikor viszont Isten elôtt hódol-
nak, akkor Bachot muzsikálnak.

Az Úr angyala ma is itt jár... Barth
1954 karácsonyán tartott bázeli börtönpré-
dikációjában így fogalmazott: „Az Úr an-
gyala ma itt jár a börtönben. Itt van köz-
tünk is, velünk akar beszélni, azt akarja,
hogy meghalljuk és meghallgassuk ôt.
Azért vagyok itt, hogy elmondjam nektek:
itt van és szól hozzátok az angyal”. Ez az
angyal üzeneteket hoz Istentôl, Istenrôl. A
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Kálvin a mennyei fényes lelkekrôl

Minden

Kedves Olvasónknak

békés,

Krisztustól áldott

karácsonyi ünnepet

kívánunk!

Találkozó
a jászol mellett

Messze vagyunk s talán magunk vagyunk,

de most találkozót adunk,

és a jászolnál mind-mind ott leszünk.

A Királynak tisztességet teszünk,

a Királynak, aki lejött közénk,

s nem volt hová fejét lehajtsa.

Mi, boldog népe,

odatérdepelünk elébe,

s meghallgatjuk, mi a parancsa:

Örömhírt vinni szerteszét!

Világosságot, mert nagy a sötét!

Elhirdetni, hogy Ô itt van jelen!

Futni a fénnyel át az éjjelen!

Ôrizni reggelig!

Szívünk a szent örömmel megtelik.

Hiszen ha ez a Gyermek a miénk lett,

feledtet minden fájó veszteséget,

minden keserû könnyet letörül.

Karácsonyi béke ölel körül.

Gyôzve a távolságon, téren,

boldog betlehemi találkozóra

várlak, testvérem!

Túrmezei Erzsébet
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karácsonyi üzenettel jön, közvetlenül Isten-
tôl. Némi humorral megjegyezte: de az Úr
angyala nem teológiai professzor. Sokkal
több. Nem elmélkedik, hanem cselekszik.
„Rámutat a pásztorokra és ezt mondja,
megszólítva ôket: Nektek született ma a
Megtartó. Az Úr angyala nem kérdezi, ki
vagy, elfogadod-e az üzenetet vagy sem, jó
ember vagy rossz, hívô vagy nem. Rátok
gondolt az angyal, s eljött hozzátok ide,
ebbe a börtönbe is, mert nincs igazi kará-
csony angyalok nélkül – benne vagytok ti
is egészen ebben a történetben!...”.

Kálvin: közösségi angyalvédelem. Ho-
gyan gondolkodott, tanított, prédikált Kál-
vin az angyalokról? Hatalmas reformátori
szellem-katedrálisában, az Institutio-ban (A
keresztyén vallás rendszere) több helyen is
nagyon markánsan megfogalmazta a bib-
liai angyal-tant. Józanságát, hívô biblikus-
ságát ebben a tekintetben sem nélkülözhet-
jük. Nagy mûve elsô könyvében, a 14. és a
15. fejezetben foglalkozik hangsúlyosan
az angyalokkal. Isten teremtményeinek ne-
vezi ôket, akiket Ô a maga képére és ha-
sonlatosságára formált. Az Úr Jézus egy-
szerû tanítása alapján értékeli ôket. Amit
az Úr angyalairól a tudtunkra ad, arra szol-
gál, hogy a lelkiismeretet igaz, biztos és
hasznos dolgok tanításával erôsítse. Az an-
gyalok égi vagy mennyei lelkek, akiknek
készséges szolgálatát Isten felhasználja. Ôk
Isten követei, igen sokan vannak, ezért is
fogalmaz így a Biblia: mennyei seregek so-
kaságát alkotják, mint ilyenek körülveszik
vezérüket, parancsára figyelnek, hogy aka-
ratát teljesítsék.

Az Institutio I.14,5-9-ben így jellemzi
ôket: Isten irántunk való jóságának oszto-
gatói és szolgái ôk. Üdvösségünket ôrzik,
védelmünk gondját fölveszik, utunkat igaz-
gatják (Zsolt 91,11). „Ám hogy minden hí-
vô számára külön védôangyal lenne állítva,
nem merném állítani”. Az egyéni angyal-
védelem helyett a közösségi angyalvéde-
lemre teszi a hangsúlyt. A közös(ségi) an-
gyali véderôrôl így fogalmaz: „Akinek nem
elég, hogy az égi seregek összes rendjei ôr-
ködnek üdvössége felett, nem látom át, mi-
nô hasznot remélhet attól, hogy egy külön
angyal van védôül kirendelve számára”. A
zsoltáros másutt így énekel: „Hívek körül
tábort járnak, istenfélôket megtartanak...”.
Az 1720-ban Lôcsén keletkezett latin ének-
ben, amit énekeskönyvünk 506-os szám
alatt jegyez, így szól a kérés, ugyancsak a
kollektív védelem elkéréséért: Jézus Krisz-
tus „parancsoljad szent angyalidnak, hogy
azok tábort járjanak, Mi mellettünk vigyáz-

zanak”. A Szentírás Kálvin szerint nem vé-
letlenül rajzolja le az angyalokat szárnyas
alakban. Ennek oka reformátorunk szerint
szellemünk erôtlen volta. Ezek a szárnyas
angyalok hirtelen gyorsasággal jelennek
meg segítségünkre, egy szempillantás alatt
hozzánk repülnek – írja. Errôl a megállapí-
tásról eszünkbe juthat énekeskönyvünk
104. zsoltárának 2. verse, ahol ezt énekel-
jük: „Angyalidat sebes széllé teszed, Szá-
guldó postáidként kiküldöd...”. Ugyanak-
kor „óvakodnunk kell attól, hogy akár a
kutatásban túlságosan kíváncsiak, akár a
róluk való szólásban túlságosan merészek
legyünk” – hangzik Kálvin bölcs intése.
Esztelenség és hitetlenség lenne túlzott
tiszteletük.

Krisztus-központú angyalszemlélet.
Az angyalokat és az angyal-tant is Krisz-
tus-központúan szemléli Kálvin, azaz
Krisztusnak rendeli alá ôket: „Krisztus di-
csôsége néhány évszázad óta elhomályo-
sult, mivel az emberek Isten Igéjének hatá-
rain túl az angyalokat halmozzák el mérték-
telen magasztalással...”. Kálvin angyalok-
kal kapcsolatos kritikáját és fenntartását
így fogalmazza meg: „Bármi szó legyen is
az angyalok szolgálatáról, leküzdve minden
kicsinyhitûséget, Istenbe vetett reménysé-
günknek kell szilárdabbá válni”.

Ôk ôrzik bennünk a csodálkozó gyer-
mekszemeket és az éneklô lelket. Ugyan-
akkor az angyalok ôrzik a csodálkozás
ámuló, ragyogó gyermekszemét bennünk,
ahogyan ez egy régebbi szép hallelújah
énekben megszólal: „Miért, hogy Ô, kit
angyalének dicsért, Költötte ránk szerelme
kincseit? Vagy mint a pásztor: elveszett után
járt, Elmémmel fel nem foghatom, miért?
De azt tudom, hogy Máriától származott,
Hogy Betlehemben jászolágya volt. Hogy
Názáretben élt és ott volt otthona. Ím, így
jött el Ô, a világ Megváltója”. Legyen éle-
tünk, gyülekezetünk, egyházunk, hazánk
2009 szent ünnepén a planétánkat, sôt az
egész kozmoszt körülfogó-átható angyal-
járás közben elfogadója a mennyei seregek
véderejének! Tanuljuk meg tôlük Krisztust
és Atyánkat imádni, de reformátorunk jó-
zanságával és biblikus hitével fogadni is
védô szolgálatukat. Találjuk meg ebben az
Istent dicsôítô, glóriás karácsonyi angyal-
járásban békességünket, miközben éneklô
lélekkel bekapcsolódunk a hatalmas ünne-
pi himnuszba: Gloria in excelsis Deo, et in
terra pax hominis – Dicsôség a magasság-
ban Istennek és a földön békesség az em-
bernek!

Dr. Békefy Lajos

Karácsonyének
Hogy nô a tél! – s hogy nônek éjsötétek...
Sûrû varjúrajok takarnak csillagot,
Reggel csak szürke köd vár nyíló ablakot,
S kifagynak ôsszel elvetett remények.

Mi megmarad, befonja bûn s vétek,
A szél vihogva tördel össze dallamot,
Szirénhangok susognak boldog holnapot,
S bolond szívek – nem tudják, hogy nem

élnek.

Karácsonyeste – mégis! – angyalének,
Jászol fölött harangja tiszta fénynek;
Ó, halljátok meg, balga földi vándorok!

Megtört homálya már a varjútélnek,
Fehér lesz színe újra hófehérnek,
S kikelt magokra hullnak áldás-záporok.

Jeney András

(Dr. Jeney András, a Zempléni Területi
Szervezet elnöke „Fölfelé visz a folyó” c.
verseskötetébôl)

Karácsony
Csendesen hull a tiszta hó,
Karácsonyt ünnepel, aki jó,
Szívemben égô szeretet,
Bennem Jézus megszületett.

Horváth Lóránd
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Fosztogatók kezében,
vagy a szõlõtõn

Bizonyára mindannyiunkat sokkolnak az
ellopott közpénzekrôl, az ingatlan speku-
lációkról, a méltatlanul odaítélt támogatá-
sokról, vagy a mesés végkielégítésekrôl
szóló hírek. A nemzeti vagyon javarésze
már idegen kézen van, s ami még megma-
radt, arra is már szemet vetettek. Nem csak
jelenünket, de jövônket is elherdáltuk ha-
talmas adóságok formájában. Nem vigasz-
talhat az a tény sem, hogy ez nem csak ná-
lunk van így. A hasonló jelenségek kisebb-
nagyobb mértékben mindennaposak az
egész világon.

Ezek a gondolatok jutottak eszembe,
amikor a Bírák könyvét olvasva megakadt
a tekintetem a következô mondaton: „El-
hagyták az URat, atyáik Istenét, aki kihoz-
ta ôket Egyiptomból, és más istenek után
jártak a környezô népek istenei közül, azo-
kat imádták, és így ingerelték az URat...
Föllángolt az ÚR haragja Izráel ellen, és
fosztogatók kezébe adta, hogy fosztogassák
ôket. Odaadta ôket a körülöttük levô el-
lenségnek, úgyhogy nem tudtak többé el-
lenségeiknek ellenállni.” (Bír 2,12 és 14)

Csak depresszióba süllyedve feladni le-
hetne a küzdelmet, ha itt érne véget a tör-
ténet... vagy beállni a fosztogatók közé,
hátha jut a koncból egy-egy morzsa. De
Istennek legyen hála érte, nem evvel feje-
zôdik be a Szentírás! Már a következô ver-
sekben azt olvassuk, hogy „megkönyörült
rajtuk az ÚR, amikor panaszkodtak nyo-
morgatóik és sanyargatóik miatt,” és
„akkor bírákat támasztott az ÚR, és azok
megszabadították ôket szorongatóik kezé-
bôl... maga az ÚR volt a bíróval.” Evvel
beindult a bírák korának hullámvasútja –
egyszer fent, máskor lent. Ha meghalt a
bíra, a választott nép újra a környezô né-
pek bálványai után járt, és szenvedte követ-
kezményeit, s a ciklus kezdôdött elölrôl.

Népünk történelme is hasonló hullám-
vasút. Számos alkalommal megkönyörült
rajtunk az Úr. Ezer éve keresztyén királyt
támasztott, aki megismertette velünk az
Úr Jézus Krisztust, majd adott reformáci-
ót, ébredéseket, amelyek a nagy mélységek
között idôrôl idôre az Úrhoz fordították
nemzetünk tekintetét.

Így van ez sokunk egyéni életében is.
Egy-egy nehézség, baj, tragédia terhe alatt
Istenhez kiáltunk segítségért, de a baj mul-
tával visszazökkenünk a világ szokása
szerinti kerékvágásba.

Isten nem ilyen életre teremtett bennün-
ket! Az elsô emberpárt saját képére és ha-
sonlatosságára teremtette, hogy az Ô di-
csôségét tükrözze vissza. A bûn azonban
beszennyezi ezt a tükröt. Alkalmatlanok-
ká lettünk arra, hogy Isten gyönyörködjön
bennünk. De ugyanakkor a mi szemünk is
meghomályosodott, és a homályban mind-
untalan egymásnak ütközünk. Fosztogat-
juk egymást, és fosztogatnak minket. A
nagy szétdobáló, a sátán gondoskodik ró-
la, hogy a homály fennmaradjon.

Karácsony örömüzenete, hogy kiszáll-
hatunk ebbôl a hullámvasútból! Van egye-
nesen felfelé vivô út. Maga az Út jött kö-
zénk, s jött vele az Igazság és az Élet: „Az
Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk
az ô dicsôségét, mint az Atya egyszülöttjé-
nek dicsôségét, telve kegyelemmel és igaz-
sággal.” (Jn 1,14)

Isten gyümölcstermô életre teremtett
bennünket. A tôrôl levágott vesszô – tanít
minket Jézus a szôlôtôrôl adott példázatá-
ban (Jn 15, 1-8) – nem teremhet gyümöl-
csöt, és a gazda tûzre veti. Az örök tûzre.
Jézus Krisztus azért jött, hogy telve kegye-
lemmel eleget tegyen Isten igazságának, s
a nekünk járó büntetést helyettünk szen-
vedje el, és visszahelyezzen a Szôlôtôre,
ahol a Vele való közösségben újra gyü-
mölcstermô lehet az életünk az Atya gyö-
nyörûségére.

Jézus Krisztus nélkül a világ, s benne a
mi népünk és egyéni életünk is a sátán
hullámvasútján utazik a kárhozat felé, s ô
menet közben fosztogat, s végül az éle-
tünket is elveszi. De „az Emberfia azért
jött, hogy megkeresse és megtartsa az el-
veszettet.” (Lk 19,10)

Az Emberfia már kétezer éve eljött, s
Szentlelke által ma is köztünk van. Táp-
lálja azokat, akik összekötötték életüket
Vele. Ez a karácsony minden földi kincset
meghaladó, Istentôl küldött ajándéka.

Dr. Viczián Miklós

Szabó Zsigmondné, azaz Bözsi néni, férje
helyett végzi a gyülekezeti szolgálatot. Négy
gyermeket neveltek fel. Férjét 1956 után a
„haladás élharcosai” a pufajkások úgy meg-
verték, hogy alig hallja, érti mások szavát.

„Helyettesítô” szolgálatát oly pontosan
végezte, hogy órát lehetett volna hozzá iga-
zítani. Figyelme pedig mindenre kiterjedt.
Mivel a kerkáskápolnai filiában teljesítette
presbiteri szolgálatát – itt nem minden va-
sárnap volt istentisztelet – télen, de különö-
sen nyáron (szénatermô vidéken ez különösen
kritikus idô, a kaszálást reggel két órakor
kell kezdeni, s a betakarítást akár holdvilágos
éjjel el kell végezni) szombat esténként min-
den házba bekopogtatott és „kiparancsolta”
a népet a vasárnapi istentiszteletre. Ez azért
volt fontos, mert ilyenkor egybemosódtak a
napok.

Ezidôben még egy öreg, mennyezetig fel-
nedvesedett agyag padozatú házban volt a
szent óra. A református iskolát – ahol az
erôszakos államosításig szoktak istentiszte-
letre egybejönni – bezárták a gyülekezet elôl
– az „egyezmény” ellenére. Nem csoda, ha a
százharminc lelket számláló kis leányegyház
hívei jobb után vágyódtak. (Az egyházi isko-
lát különben a családok közadakozásából
építették. Tehát a magyar állam a magyar
családoktól kobozta el az iskolát...) Bözsi
néni látogatásai fokozták az óhajt. Az óhaj-
ból pedig nem sóhaj, hanem valóság lett.

Közös munkával – kikelettôl lombhullásig
– olyan csodát mûveltek, hogy nemcsak a fa-
lu, de a környék legszebb épülete lett. Felke-
rült a „Korok, tájak, múzeumok” jegyzékére.
Értékét azonban még inkább jelzi, hogy a tsz-
be kirendelt agronómus kikötötte, csak akkor
foglalja el állását, ha megveszik szolgálati
lakásul ezt az épületet. Persze nem volt el-
adó, mint ahogy a hit sohasem eladó.

Bözsi néni jutalmát akkor kapta meg, ami-
kor holta után egyik unokája lelkész lett.

Hétköznapi
hitvallók (31.)

Helyesbítés
Lapunk legutóbbi, szeptember-októberi
számában (XVIII. évfolyam, 5. szám,
4. oldal) Kövespataki László Nyitott
szemmel rovatában az általa írt, „Fiak
és fiatalok”? címû, sajtóhibát kiigazító
cikkébe ismételten becsúszott ugyanaz
a hiba. Az elsô bekezdés hatodik sorá-
ban található mondat: „Tanítsátok meg
ezeket a fiataloknak is” helyesen így
hangzik: „Tanítsátok meg ezeket fiaitok-
nak is”. Szerzôtôl és Olvasóinktól elné-
zést kérünk! (szerk.)
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Szövetségünk tagjaihoz!
A Szövetség I-III. negyedévi pénzügyi helyzete azt mutatja, hogy a támogatások és
a pályázatok egyre csökkenô mértékben fedezik kiadásainkat. A jövô évben igen ta-
karékosan kell gazdálkodnunk, de a postai, utazási és egyéb költségek évrôl-évre
emelkednek. A „Presbiter” az idei elôfizetési díjemeléssel már egyensúlyba került,
de egyéb költségek felmerülése miatt tartalékainkat feléltük és az Elnökség a jövô
évi közgyûlésünkön az éves tagdíj emelését fogja javasolni 1700 Ft-ra. Kérjük tag-
jaink szíves megértését.

Egyúttal kérjük, hogy akinek anyagi helyzete megengedi, a tagdíjon felül is támo-
gassa munkánkat, hogy az a szolgálat, amelyre – úgy érezzük – küldetésünk van a
presbitériumokban, ne fékezôdjék le az anyagiak miatt.

A Szövetség elnöksége

(Szemelvények a Magyar Presbiter 1933. évi december havi számából)
Lapelôdünknek ezen számában jelent meg dr. Baltazár Dezsô tiszántúli püspöknek, a
Magyar Presbiter akkori fôszerkesztôjének vezércikke Karácsony gyötrelme címmel. A
püspök úr ünnepi gondolatait így foglalhatjuk össze:

Amaz „elsô karácsonynak” csak egyetlen „gyötrelme” volt: Máriának „vajúdó kínja”,
amíg meg nem szülte Jézus Krisztust, a világ Megváltóját. De ezt a „kínt” és „gyötrel-
met” azonnal „ujjongó vidámság” váltotta fel: angyal hirdette az Isten Szent Fiának vi-
lágrajöttét, majd angyalsereg dicsôítette az Urat e legcsodálatosabb kegyelméért. A bet-
lehemi mezôn a nyájukat vigyázó pásztoroknak: szegény embereknek adta tudtára Isten
követe: „Hirdetek néktek nagy örömet!... Született néktek ma a Megtartó, az Úr Krisz-
tus...” (Lk. 2,10-11)

A karácsonyi örömüzenet hirdetése közben még a korábbi „gyötrelem is fénylett”,
még a korábbi kín is boldogított.

A megrendült és megrettent pásztorokat körülragyogta, „körülvette az Úrnak dicsô-
sége”, miközben értesültek a legnagyobb Örömhírrôl. (Lk. 2,9) De mennyire különbö-
zött ez az Elsô Karácsony az Úr 1933. évi Karácsonyától (És sajnos, hozzá kell tennem:
mennyire más jelen esztendônk közelgô karácsonya – hacsak – hitünk és reménységünk
szerint Urunk meg nem könyörül rajtunk: magyar népünkön!)

Szívünkben és ajkunkon ott van, hangzik az égetô kérdés: „...meddig az éjszaka?”
(392. é./3. v.)

Ezért ír errôl Baltazár püspök úr: „Addig, ameddig minden ember lelkében és életé-
ben meg nem születik Jézus...” Pedig ô ott „áll és zörget” lelkünk ajtaján.” (Jel. 3,20)

Isten Fia „nem átalotta”, hogy „istállóban jöjjön erre a világra”. De „a ti lelketek fel-
lebbvaló, hogynem az istálló!” Ha „megnyitjátok hittel lelketek ajtaját, szállást vesz
benne az Áldott Vendég.”

Jézus azonban „olyan Vendég, aki” gazdagon megajándékozza az Ôt befogadó embe-
reket. Ô „nem visz, hanem hoz, nem vesz, hanem ad”: kegyelmet, Általa megújított hi-
tet, Szent Lelket, új életet! „Ha Ô a mi lelkünkben megszállva ünnepel, akkor lehet kí-
vül akármilyen a világ.”

Vágyakozva és Ôt dicsôítve könyörögjünk Hozzá énekszóval, imádsággal: „Oh, Ked-
ves Vendég nálam szállj!...” (316. é./13. v.)

Minden Kedves Testvéremnek én is Áldott, Urunk kegyelmében gazdag karácsonyt
kívánok!

Pintér Mihály

Mirôl írt lapelôdünk 76 évvel ezelôtt?

A jeles himnuszköltô, Ambrus milánói püs-
pök (340–97), így énekel:

Ó, fény visszfénye, az Atya
dicsôségének sugara,
fényforrás: fénybôl fénysugár,
napfényt derítô napvilág!

Igaz Nap, örök fényedet
ragyogtasd tündökölve ránk,
derítsd érzékeink fölé
a Lélek tiszta sugarát!
(Fordította: Farkasfalvy Dénes)

Szent Ágoston (354–430) felszólítja hallga-
tóságát: e napon ne a Napot imádják, mint
a pogányok, hanem azt, Aki a Napot te-
remtette. Szép hasonlata: „Tényleg napra-
forgó az emberi lélek, de igazi Napja Jézus
Krisztus”.

Az igazi áttörés Aranyszájú Szent János
(Krüszosztomosz) nevéhez fûzôdik. A ra-
gyogó szónok (354–407), akinek beszédeit
mindig nagy taps jutalmazta, konstantiná-
polyi templomában felhívta híveit arra,
hogy december 25-én mindenki „hagyja ott
hajlékát, hogy lássuk a jászolban fekvô, be-
pólyált Urunkat, ezt a megindító és csodá-
latos látványt”.

Órigenész azt írhatja 215 körül a pogány
Celsus támadásaira: „Betlehemben meg-
mutatják azt a barlangot, ahol Krisztus szü-
letett, és a barlangban a jászolt, ahová pó-
lyába takarva fektették”.

Szent Jeromos (Hieronymus), aki a Bib-
liát latin nyelvre kívánta lefordítani, egye-
nesen Betlehembe költözött, és 25 évet töl-
tött ott: azon a helyen akarta latin nyelven
megszólaltatni az Igét, ahol az Ige egykor
testté lett. Ott jegyezte föl: „ma is (386-ban)
e barlangban imádkoznak a hívôk”. Ugyan-
csak ez idô tájt írja Aranyszájú Szent János:
„Igazán az egész világ Betlehembe özön-
lik, hogy lássa: hol született Krisztus”.

Ravasz László: „Karácsony a legszebb
forradalom... Ez a gyönyörû forradalom
mindig tart, és tartani fog a világ végéig.
Szörnyû igazságtalanságok, kényurasá-
gok, zsarolások, kizsákmányolások az ég-
re kiáltanak, s a halál árnyékának ádventi
völgyein át epedve hallgatjuk a karácsonyi
forradalom drága ígéreteit az igazság és
szeretet országáról. A mindenség rejtelmes
és közömbös, sorsunk kemény és kegyet-
len, óh, betlehemi Gyermek, suttogd a fü-
lünkbe karácsonyi evangéliumod, a drága
Igét arról, hogy Isten szeretett, hogy Ô úgy
szeretett minket, hogy Egyszülött Fiát adta
érettünk.

Szénási Sándor

Évezredek hódolása
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Színhely: a hírhedt nagyenyedi börtön.
Idôpont: 1941. Ketten vannak a cellában:
Pongrácz József lévita tanító és a börtön-
ôr. A smasszer kezében bot. Azt a paran-
csot kapta, hogy a református Bethlen-
kollégium ének- zene-, s hittantanárára 40
ütést mérjen. A foglár odasúgja a „börtön-
tölteléknek”: „Tiszteletes úr, ha intek, or-
dítson, ahogy csak tud.” Az ordítás negy-
venszer hangzik el. A bot egyszer sem
sújtott le... A börtönôr ugyanis Pongrácz
József tanítványa volt a kollégiumban...

Ezután eleresztik. Elsô útja a magyar
Észak-Erdély és a román Dél-Erdély fris-
siben meghúzott határához vezet. Átszökik
magyar területre. Itt a határôrök elfogják,
s mint „román kémet” Kolozsvárra szál-
lítják. Több napos fogság után bocsátják
szabadon a fôispán utasítására. (A fiát ne-
velte Negyenyeden.)

Hamarosan feje tetejére áll a világ. Az
1944. augusztus 23.-át követô „felszabadu-
lással” a fekete fehérré lett, a jó gonosszá,
a világosság sötétséggé, s viszont. Pong-
rácz Józsefet püspöke: Vásárhelyi János
tucatnyi elárvult gyülekezetbe küldi szol-
gálatra. Balavásáron megérkezésétôl szá-
mítva összesen 2, azaz kettô órát tartózko-
dott. A Szekuritáte embere ugyanis ennyi
idôt adott neki az „eltûnésre”...

Amikor felesége, Kiss Ilona 1973-ban
elhunyt, saját nevét is felvésette a maros-
vásárhelyi református temetôben lévô sír-
emlékre. Foglalkozását így jelzi: „lévita-
lelkész”. Öntudat sugárzik e megjelölés-
bôl. Ez az ô esetében az isteni predesztiná-
ció jele. Születésétôl fogva ugyanis sok-
szorosan hátrányos helyzetûnek számított.
Semmi esélye sem volt arra, hogy „kitör-
jön”.

A nyugat-magyarországi Ôrség Senye-
házi nevû településén született. Szemben
a templommal. Még nem volt kétéves,
amikor édesanyja meghalt. Apja Ameriká-
ba vándorolt ki. Özvegy nagyanyja nevel-
te (volna) nagy szegénységben. A gyer-
meket hétévesen cselédgyereknek adta. A
cselédségért élelmet és évenként egy öltö-
zô ruhát kapott. Feladata a tehenek legel-
tetése, favágás, vízhordás, s ami éppen

jött. Iskolába csak a téli hónapokban jár-
hatott. Tizenkét éves korában sorsmegha-
tározó esemény a konfirmáció. A cseléd-
gyermeket sem volt szabad konfirmálat-
lan hagyni. Az ünnepély elôtti estén min-
den konfirmandust megfürdettek. Felpró-
bálták az új ruhát, s izgultak. Pongrácz Jó-
zsef ezen az estén is teheneket fejt. A fél-
homályban térdén a Káté. A tehén félrelé-
pett, s fellökte a sajtárt. Ennek láttán gaz-
dája úgy felbôszült, hogy letépte a fiú ru-

háját. Fülét is félig lehasította. S félmezte-
len véresen hazakergette a nagyanyjához.

E drámai játék ellenére ô tudott a leg-
jobban a konfirmandusok közül. Ki is
emelte ôt a nagytiszteletû esperes úr. Sa-
ját leányát csak ôutána említette meg... A
gyülekezetet közbánat fogta el. Szûcs
László esperes javaslatára a gyülekezet
gyûjtést szervezett, s elküldték a Pápai
Kollégiumba, ahol tanítói oklevelet szer-
zett. A Trianon elôtti Magyarország legke-
letibb egyházközségébe került: Zabolára.
Kántortanító lett. Akkoriban Háromszék
legnevesebb falusi gyülekezete. Innen há-
rom helyre hívták meg: az amerikai Beth-
lehembe, Medgyasszay Vilma zenés szín-
házába magánénekesnek és a nagyenyedi
kollégiumba ének-, zene-, hittantanárnak.
(Ez három Istenadta talentumára utal: ki-
váló basszbariton hang, jó pedagógus és a
Lélek embere.)

Szívesen ment volna az amerikai Beth-
lehembe. Az acélipari metropoliszban
egész utcákat magyarok laktak. A meghí-

vó levélre így válaszolt: „Feladatomnak
tekintem az új hazát keresôket megtartani
az óhazának nyelvben, szívben és lélek-
ben” (Nagy Károly püspök pedig ezt írta
„Amennyit veszít az erdélyi egyház Pong-
rácz József távozásával, ugyanannyit nyer
az amerikai reformátusság”)

Végülis nagyenyedi tanár lett. Az idôk
folyamán 5000 diák került ki keze alól.
Szinte valamennyi magáévá tette Pongrácz
József életprogramját. (Még az is erôsítet-
te predesztinációs öntudatát, hogy Nagy-
enyeden Bethlen Gábor lakása lett az ô
otthona...)

Az Erdélyi Egyházkerület kántorképzô
bizottságának is ügyvezetô titkára lett.
Így – még a mai egyházi zenei élet is – az
ô hatásának nyomait viseli. Élete során 12
kórust szervezett. Megerôsítette egyház-
megyénként az évenkénti kórusversenyek

hagyományát. Még
nyolcvanas éveiben
is a marosvásárhe-
lyi Vártemplom or-
gonistája. Az ôsi
orgona nehézjárású
billentyûi alatt se-
besjárású futamok
siettek a gyülekezet
fülébe és Isten elé.
Eközben igeszolgá-
latokat is végzett.
Wass Albert mondja:
papok és katonák
szolgálat közben es-

nek el. Vele is ez történt. 86 éves korában
egy általa alapított kórus próbájára ké-
szült. Elôtte megfürdött. A kádban talál-
tak rá holtan.

Egyik fia folytatta szolgálatát. A Zsil-
völgyben található Lupény székely-bá-
nyász gyülekezetében szolgált. Próbafel-
tételek között is egyenestartású hitének
gyümölcse Kövesdi Kiss Ferenc – a Ma-
gyar Presbiteri Szövetség örökös tagja –
szülôhelyének a Mezôségnek az apostola.
A 11 gyermekes család sarját Pongrácz
József karolta fel. Nem felejtette el, hogy
a gyermekségében kapott isteni ajándékot
tovább kell adni. A tehetséges gyermek-
nek nemcsak a gyomrát, de tudásszomját
is kielégítették. Tanártársaival bevezették
az erdélyi szellemi élet magasabb régiói-
ba. Így mûködik nemzedékrôl nemzedék-
re az isteni kegyelem és gondviselés. Tu-
lajdonképpen ilyen egyszerû a jól megér-
tett és megvalósított predesztináció.

Dr. Papp Vilmos

XX. századi „gályarab”-prédikátorok

Pongrácz József
(1892-1978)
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A nyitó áhitat hagyományosan a vendéglátó gyülekezet lelkipásztorá-
nak szolgálata volt. Zsámba Magdolna a Krisztusból való táplálkozást
emelte ki és helyezte szívünkre.

Ezután Bencze Péter, Vadna polgármestere köszöntötte a konferen-
cia résztvevôit.

Az elôadást – a felkérésre nagy örömünkre igent mondó – Ábrám
Tibor egyházkerületi fôgondnok tartotta az úrvacsora témájában. Kö-
zelmúltbeli, Malawi-ban szerzett úrvacsorai élményeirôl is beszámolt,
összehasonlítva azt a magyarországi gyakorlattal. A legfontosabb kér-
dés, amit feltett: Miért nem örömteli esemény az úrvacsora? Válaszá-
ban három okot nevezett meg: 1. Az úrvacsora kicsit gyász-szertartás-
szerûvé vált nálunk. A megtöretett testre és kiontatott vérre mint vala-
mi emberi tragédiára emlékezünk, nem mint Jézus Krisztus értünk ho-
zott váltsághalálára. 2. Az úrvacsora fegyelmezô eszközzé vált. 3. A
lelki közösség hiánya mechanikus cselekvéssé degradálja az úrva-
csorát.

Az elôadást követô csoportbeszélgetésen a következô témákról be-
szélgettünk:

Kik járulhatnak az úrasztalához? Mikor vagyunk méltók? (Jézus
nem azt várja tôlünk, hogy úgy menjünk az úrasztalához, amilyennek
lennünk kellene, hanem úgy, ahogy vagyunk. Amint vagyok, sok bûn
alatt... Az a méltó, aki méltatlannak érzi magát. „Bár vétkem súlya
nagy, mégis hozzád jövök...” Nem méltónak kell lenni, hanem alkal-
masnak. Alkalmas az, aki ôszintén bánja a bûneit, szabadulni akar tô-
lük és úrvacsora után Isten dicsôségére igyekszik élni. A vámszedô és
a farizeus: a farizeus nem volt alkalmas, mert tele volt önmagával. A
vámszedô üres volt, nem talált magában semmit, amit Isten elôtt meg-
említhet. Megtelt kegyelemmel, megigazulva ment haza. Az úraszta-
lához úgy kell menni, mint az autónak a benzinkúthoz. A majdnem
kiürült tank alkalmas a feltöltésre. Tele tankkal nem szoktak benzin-
kútra menni.)

Mibôl áll az úrvacsorára való felkészülés? („Hogyan készülsz az
Úr asztalához? Igaz bûnbánattal. Részt veszek az elôkészítô héten az
istentiszteleteken, megbocsátok azoknak, akik megbántottak és bo-
csánatot kérek azoktól, akiket én bántottam meg.” – konfirmációi ká-
tékönyv.)

Lehet-e úrvacsorázni, ha elôtte nem veszek részt a bûnbánati alkal-
makon? Mire használjuk a bûnbánati alkalmakat? Aki nem vesz részt
az úrvacsorában, miért nem vesz részt?

Mit kell hinnem az úrvacsorával kapcsolatban? (Egyrészt hogy bû-
nös vagyok, másrészt hogy Isten rajtam is megkönyörült, és az Úr Jé-
zus véréért eltörli bûneimet.)

Az úrvacsora visszatekintés és elôretekintés. Hová és mire? Vissza-
nézni a hátam mögött lévô bûnökre kell, hinni a bûnbocsánatot, aztán
megszabadulni tôlük. Hit nélkül a sákramentum nem ér semmit. Elô-
renézni az életünkre kell. Az úrvacsora bûneink bocsánatára emlékez-
tet, így ad erôt ahhoz, hogy életünket Isten akarata szerint folytassuk.
Életváltozás nélkül a sákramentum nem ér semmit. A gonosz szolga
visszanézett és örült, hogy a király megbocsátotta a bûneit, de ezt nem
követte életváltozás, mert börtönbe juttatta szolgatársát.

Mit jelent Jézus testét enni és vérét inni? (A testi táplálék helyreál-
lítja az éhes ember szervezetének egyensúlyát és energiát ad a további
cselekvéshez, gondolkodáshoz. Hogyan szolgálja ugyanezeket az úr-
vacsora?)

Úrvacsorai közösség: Kivel vagyunk közösségben? Kell-e mind a
kettô? (Közösség Krisztussal: mindenki a saját bûneire, a saját életére
fogadja el Jézustól a bûnbocsánatot, és veszi magához ennek látható
jegyeit. Közösség egymással: bûnös életünk, bûnbocsánatért való kö-
nyörgésünk és a bûnbocsánat elfogadása közösséggé teszi a gyüleke-
zet tagjait.)

Miért megyünk lehajtott fejjel úrvacsorázni? (Örülj szívem, vígadj
lelkem... 436. Dicséret)

Meg szoktuk nézni, hogy kivel kapjuk párban a kelyhet? Milyen ve-
le a viszonyunk?

Miért fontos a záró liturgia? Mondjuk végig lassan, és figyeljünk
minden szavára! Kérünk és intünk titeket, hogy Istennek kegyelmét
hiábavalóvá ne tegyétek magatokban...

Mikor eredményes az úrvacsora? Mikor éri el a célját? És mikor
eredménytelen?

Mit jelent kárhozatot enni és inni? I.Kor. 11,27-29. (Ez arra figyel-
meztet, hogy valakinek vagy szentség az úrvacsora, vagy gyalázat.
Nincs semleges helyzet. Az egyiknek élet itala, a másiknak halál ita-
la. Nem szabad könnyelmûen játszadozni Isten kegyelmével. „De mit
ér sokszor enni, e szent vacsorát venni, ha Isten szerint nem élünk,
büntetést enni nem félünk?” 440. Dícséret – Az adós szolga példázata)

Hogyan távozunk az úrasztalától?
A csoportbeszélgetés után Vadna – és egyben a gyülekezet – leg-

idôsebb lakójának, Válint Györgynének köszöntô szavait hallgattuk
meg, majd versmondással szolgált köztünk Bartha Gyuláné.

Az evangélizáció szolgálatát Prókai Árpád borsodgeszt-vattai lel-
kipásztor végezte. Máté 24,33. és Jelenések 3,20 alapján életünk bel-
sô ajtóiról szólt.

Imaközösség és szeretetvendégség zárta a konferenciát.

Presbiterek
Vadna
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találkozói
Berekfürdô

Több mint százhúszan vettek részt a Magyar Református Presbiteri
Szövetség (MRPSz) Tiszántúli Területi Szervezetének rendezvé-
nyén. Berekfürdôn, a Megbékélés Házában Társadalometika Ma-
gyarországon és az Európai Unióban – Egyházunk társadalometikai
nézetei címmel rendeztek konferenciát november 6-án és 7-én.

Bölcskei Gusztáv református püspök köszöntô beszédében, arról
beszélt, hogy „meg kell ta-
lálni a mindennapok kapasz-
kodóit és nem szabad vágy-
álmokat kergetni”. A zsinat
lelkészi elnöke ezt annak
kapcsán mondta, hogy egyes
felmérések azt mutatják: a
15 és 19 év közötti fiatalok
szerint jobb lehetett ’89 elôtt
élni. „Szembe kell nézni a
valósággal” – fogalmazott
Bölcskei Gusztáv, majd hoz-
zátette, „Isten nem jön utá-
nunk, nekünk kell együtt kö-
vetnünk ôt.”

Vad Zsigmond, a Debrece-
ni Református Egyházmegye
esperese nyitó áhítatában (Sámuel I.4, -5,) Ady Endrét idézte: „dôl-
tek és épültek az oltárok”, majd úgy fogalmazott, hogy „Istent nem
lehet valaki mellé állítani, mellette senkinek nincs létjogosultsága.”

„Reménytelen, boldogtalan, tehetetlen, kiszolgáltatott és elége-
detlen a magyar társadalom” – mondta Tomka Miklós, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetének igazgatója, aki
Gyakorlati keresztyénség a mai Magyarországon címmel tartott elô-
adást. A professzor szerint a kutatások nem mutatnának ennyire ne-
gatív képet, ha a közösségépítésre nagyobb hangsúlyt fordítanánk,
valamint „sugároznánk az örömöt, ugyanis a keresztyénség örömhír
és ezt kell közvetíteni a sok probléma között.

„A kálvini társadalometika aktualitása a mai magyar társadalom-
ban” címmel tartott elôadást Fazakas Sándor, a Debreceni Reformá-
tus Hittudományi Egyetem rektora. Kálvin korának és a mai magyar
társadalom válsághelyzetének összehasonlítását követôen az elôadás
Kálvin társadalometikai nézeteinek kialakulását, társadalmi, teoló-
giai és életrajzi elôfeltételeit mutatta be. Ezt követôen az egyéni és
a közösségi felelôsségvállalás szintjein – úgymint gazdaság, politi-
ka, házasság és családi élet valamint a szegényekrôl való gondosko-
dás – mutatta be a kálvini szociáletika mai alkalmazhatóságát Faza-

kas Sándor. Az elsô napi program a Debrecen – Kossuth utcai Gyü-
lekezet fiataljainak énekszámaival ért véget, amit több esetben
együtt énekelve, nagy tapssal jutalmazott a közönség.

A konferencia második napján Nagy Kálmán, a Nagykunsági Re-
formátus Egyházmegye lelkészi fôjegyzôje reggeli áhítatában a vak
Bartimeus meggyógyításának történetébôl Jézus és Bartimeus pár-

beszédét (Mk 10,51) idézte:
Mit kívánsz tôlem? Megte-
szem. A vak pedig azt mond-
ta: Mester, hogy lássak.

Kovács Árpád, az Állami
Számvevôszék elnöke Gaz-
daság és társadalom a világ-
ban és Magyarországon cím-
mel tartott elôadást. A szak-
ember egy hasonlaton keresz-
tül mutatta be a magyar tár-
sadalom és a gazdaság hely-
zetét. „Nem mindegy, hogy
egy, kettô, vagy három per-
cig vagyunk a víz alatt. A
második perc akkor lehet
könnyebb, ha érezzük, hogy

a teli tüdô visz fölfelé a felszín irányába. Nekünk most kezdôdik
2010-ben a második perc... de nem mozdultunk fölfelé...”

„Mi az egyház küldetése ebben a világban?” – tette fel a kérdést
Gonda László beszédében. A Debreceni Református Hittudományi
Egyetem docense, Az egyház a világban ma címmel tartott elôadást.
A teológus szerint az egyház küldetése az évek során változik, de
mindig konkrét helyzetekben mutatkozik meg. „A társadalom élet-
központú szigeteit kell létrehozni, melyek szembeállnak mindennel,
ami élet és emberellenes. Az emberi életnek az a rendje kell, hogy
megvalósuljon, amit az Isten elképzelt.” – fogalmazott Gonda László.

A konferencia minden elôadását szeminárium követte kötetlen be-
szélgetésre nyújtva lehetôséget. Szilágyi Sándor, az MRPSz fôtitká-
ra hozzászólásában értékelte a konferencia felépítésének újszerûsé-
gét, közvetlen baráti légkörét.

Imre Sándor tiszántúli fôgondnok, az MRPSz területi elnöke, a
konferencia tematikájának kezdeményezôje és a szervezôbizottság
elnöke azt mondta a kétnapos konferencia után, hogy szeretnék, ha
a presbiterek a gyülekezetekkel együtt továbbgondolnák az elôadók
által elmondottakat.

Dobos Zita

Ritoók Zsigmond köszönôlevele
A nyolcvanadik születésnapom alkalmából küldött kedves köszöntést nagyon szépen köszönöm. Nem kell mondanom, hogy
az, hogy ezt a kort megérhettem, Kinek köszönhetem. Az Ô kegyelme ôrzött, vezetett, s ha valami hasznosat tehettem életem
folyamán, azt is csak az Ô erejével tudtam tenni. Nyolcvanévesen is csak Ôt tudom áldani. A Szövetségnek és minden tagjá-
nak csak azt tudom kívánni, hogy ahogy az évek múlnak, mind jobban ismerjék fel életükben Isten kegyelmes, ítéletében is
kegyelmes vezetését, ahogyan én életemre visszatekintve is csak „álmélkodással csodálni” tudom azt, és érte hálát adni.

Béke veletek, az Ô békessége:
dr. Ritoók Zsigmond



PRESBITER 2009. november-december8

Presbiterek

A Presbiteri Szövetség Délpesti Egyházmegyei területi szervezete
presbiteri találkozót szervezett október elsô vasárnapján, Pilisen.

Az alkalom imaközösséggel és a helyi lelkipásztor, Morva Ákos
köszöntésével kezdôdött. Ezután Barta Károly egyházmegyei fôjegy-
zô, szólt hozzánk: „Szolgálatunk a gyülekezetekben” címmel.

A Róma 12, 1-2.-t olvasta fel: „Az Isten irgalmára kérlek tehát ti-
teket testvéreim, hogy okos istentisz-
teletként szánjátok oda testeteket élô
és szent áldozatul, amely tetszik az
Istennek, és ne igazodjatok e világ-
hoz, hanem változzatok meg értel-
metek megújulásával, hogy megítél-
hessétek: mi az Isten akarata, mi az
ami jó, ami neki tetszô és tökéletes.”

Szolgálatunkat négy részre bont-
hatjuk: alapja, célja, helye, módja.

Isten irgalma az, hogy itt lehetünk,
és hálából neki szolgálhatunk.

Tehát az alapja, Isten irgalma.
Nem rang a presbiterség, hanem né-
ha küzdelmes szolgálat, megfáradás-
sal és nehézségekkel. Isten azonban
azt akarja, hogy örüljünk és dicsérjük Ôt.

A szolgálatunk célja: Biztosítsuk az egyház létét? Nem! Hanem:
Máté, 28, 19: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden né-
peket.”

Célja a misszió, tanítvánnyá tenni másokat. Ehhez azonban Isten
vezetésére kell bízni magunkat. Ahogyan Isten vezette a zsidó népet
a pusztában, nappal és éjjel, úgy kell nekünk is naponta leborulni Is-
ten elôtt, és rábízni magunkat minden idôben.

Szolgálatunk helye a gyülekezet, a környezetünk, a hazánk, de le-
het az egész világ.

Magyarország 1526 után igen nehéz helyzetbe került. Akkor is ne-
héz, nyomorúságos helyzet volt. A mohácsi csatavesztés után, letar-
gia hatalmasodott el sok emberen.

Hasonló volt a helyzet a mai idô-
szakhoz. Az akkori idôben jöttek az
evangélisták, és hirdették az evan-
géliumot. Párhuzamot vontak a zsi-
dó nép, és az akkori nép, nemzet kö-
zött.

Milyen hatalmas az Isten, hogy
ilyen nehéz idôkben is megerôsödnek,
létrejönnek gyülekezetek, mint Pili-
sen, Monori-erdôn, Taksonyban.

Szolgálatunk módja: „szánjátok
oda testeteket élô és szent áldoza-
tul”.

Nagy a felelôsségünk, hogyan élünk a családban, gyülekezetben.
Ezután Némethné Balogh Katalin, az Iszákosmentô misszió veze-

tôje szólt a misszióról.
A Zsoltárok 16,11-t olvasta fel: „Megismerteted velem az élet út-

ját.”
Siklós József jászkiséri lelkipásztor, Balogh Zoltán és felesége

Tapolyai Margit is segítette ezt a szolgálatot. Isten segítségével a
legnehezebb helyzetben is van megoldás.

Most már egyre többen el tudják hittel mondani, megszabadulva
az alkohol rabságából: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban
szabadok lesztek.” János 8,36.

Nagy probléma hazánkban, hogy a szenvedélybetegségek, minden
második családban megtalálhatók. Nagyon fontos, hogy a gyógyke-
zelés után az elesett testvér találjon egy gyülekezetet, ahol befogad-

ják és támogatják ôt. Egyházme-
gyénkben három Kékkereszt csoport
és egy Iszákos mentô csoport mûkö-
dik. Jászberény, Szolnok, Sziget-
szentmiklós, Monor. Nem kell rek-
lámozni, mert jönnek a testvérek
Dömösre. Hála legyen az Úrnak!

A rövid tájékoztató után, a szaba-
dult testvérek közül hat fô vehette át
a Kékkereszt kitüntetést, mivel több
mint hat hónapja szabadok. (Nem
isznak alkoholt.)

Bara Irén, Dodog Sándor, Molnár
Balázsné, Márton László, Teleki La-
jos, Veres Katalin.

Bara Irén elmondta, hogy nehezen
indult el Dömösre. Három nap után pedig megkérdezte magától, hogy
mit keres itt Dömösön? Késôbb azonban úgy gondolta, hogy megta-
lálta az igaz utat, amit követnie kell, mert ez ad megoldást a problé-
máira.

Márton László is nehezen került el Dömösre. Többen imádkoztak
érte, és Isten meghallgatta az imákat. Az Úr komolyan figyelmeztet-
te Lászlót, és ezután döntött Jézus Krisztus mellett.

Egy mondatot azonban megjegyzett: Ha meg akarod fogni a po-
harat, és inni akarsz alkoholt, akkor tedd mellé a másik kezedet is és
imádkozz Istenhez, hívd segítségül Ôt!

A jelen lévôk közül többen kérdéseket tettek fel az iszákosmentô
misszióval kapcsolatban, amelyekre választ is kaptak.

A harmadik napirendi pontként
Szabó J. Róbert jászberényi lelki-
pásztor tartott evangelizációt. Arra
kérte a jelenlévôket ne reá nézzenek,
hanem Jézusra, mert Ô az igazi se-
gítség.

Mert az igazi segítség mindig fe-
lülrôl jön. Jézusnak nincs korlátja
sem térben, sem idôben. Nem akar-
ja gyôzködni az embereket, mert ez
egy lehetôség, nem kényszer.

Ma még szabad, ma még lehet,
borulj le a kereszt alatt.

Ezután a házigazdák szeretetven-
dégségre hívták a résztvevôket, amely kötetlen beszélgetéssel ért
véget.

Köszönjük mindazoknak, akik segítettek a képzési munkában.
Isten gazdag áldását kérjük az életükre.

Áldást-békességet kívánva:
Berkes József, Sólyom Gábor

Pilis
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találkozói

Szeptember 19-én tartotta a Magyar Református Presbiteri Szövetség
Békés Megyei Területi Szervezete a II. félév megyei konferenciáját
Békéscsabán. A programot bevezetô áhítatot Dr. h.c. Szabó Dániel,
a Presbiteri Szövetség országos elnöke tartotta, akinek igehirdetése
maradandó élményt jelentett a hallgatóknak. A Jelenések Könyve
5,7-10. alapige üzenetét tolmácsolta meggyôzô hitelességgel. Isten
bebizonyította a történelemben, hogy Ô a világ ura, aki mindenkit
térdre tud kényszeríteni, és ezek a bizonyságok tesznek érzékennyé
bennünket a Jelenések könyve megértésére. Beszélt a lélek szerinti
sírás jelentôségérôl és arról, hogy ismerjük fel küldetésünket és ne
cseréljük fel a szerepeket. Is-
ten fel akarja törni az Evan-
gélium pecsétjét a világ szá-
mára, a mi számunkra is, és
az a bíztatás, hogy Istennek jó
terve van velünk. Az áhítat
után Marti Miklós lelkipász-
tor a rendezvény házigazdá-
jaként üdvözölte a résztvevô-
ket. Dr. Tóth János megyei
elnök megnyitója után kö-
szöntések hangzottak el a
vendégek részérôl is, melyek
során Dr. Szabó Dániel or-
szágos elnök és Dr. Imre Sán-
dor, a Tiszántúli Egyházke-
rület fôgondnoka és a szövet-
ség egyházkerületi elnöke
után a határontúli vendégek
képviselôi is felszólaltak.
Balla Árpád, az Erdélyi Egyházkerület presbiteri szövetségének ve-
zetôsége képviseletében, Venter Miklós, az Aradi Egyházmegye pres-
biteri szövetségének elnökeként mondott köszöntô szavakat. Külön
küldöttséggel képviseltette magát a békéscsabaiak testvérgyülekeze-
te, a Nagyvárad-Réti közösség presbitériuma is. Mindez jó bizony-
sága annak, hogy Isten megáldja azokat a hitbôl fakadó és szeretet-
tel ápolt együttmûködési lehetôségeket, melyek a gyülekezetek és a
presbiteri szövetségek között igényként és szándékként az elmúlt

idôszakban elindultak, s amelyeknek 2009. május 22. óta már egy-
házhatárokat sem kell átlépni.

Az elsô elôadást Dr. Békefy Lajos teológus, a Presbiter folyóirat
felelôs szerkesztôje tartotta Kálvin idôszerûségérôl. Mint lelkes, el-
hivatott Kálvin-szakértô, akinek számos írása jelent meg Kálvin éle-
térôl és tanításairól egyházunk sajtójában, élvezetes, tartalmas, vetí-
tetéssel is szemléltetett elôadással ajándékozta meg a hallgatóságot.
Nagy örömére és megtiszteltetésére szolgált a résztvevôknek a má-
sik elôadó személye is, hiszen Dr. Huszár Pált, a Magyarországi Re-
formátus Egyház Zsinatának világi elnökét, a Dunántúli Egyházke-

rület fôgondnokát köszönt-
hettük, aki mély átéléssel,
egyház- és nemzettudatot,
élô keresztyén hitet sugárzó
stílusban mondta el Kálvin
magyarországi hatásának hát-
terét és jelentôségét. Gondo-
latai megtalálhatók a Kálvin
Kiadónál idén megjelent ér-
tékes könyvében, amely Kál-
vin életét, teológusi, reformá-
tori és egyházszervezôi mun-
kásságát mutatja be, s amely
minden presbiter könyves-
polcára ajánlható. A progra-
mot gazdagította a békéscsa-
bai gyülekezet mûvésztanár
házaspárjának, Szomor Ist-
vánnak és Szomorné Budai
Mariannak barokk vonós

hangszerekkel elôadott magas színvonalú zenei szolgálata. A konfe-
renciát ismeretekben és hitélményekben gazdagodva imaközösség-
gel zártuk, utána a résztvevô vendégeknek az ízletes ebéd fogyasz-
tása közben volt lehetôségük testvéri beszélgetésekre.

Istennek adunk hálát a konferencia lehetôségéért és köszönjük a
rendezô gyülekezet vendégszeretetét, szolgálatát és a békési egy-
házmegye anyagi támogatását.

Dr. Tóth János

Békéscsaba

Iskolákban és gyülekezetekben minden évben egy napon együtt imádkoznak az iskolá-
kért tanulók, tanárok, szülôk, gyülekezetek Németorszáégban, Ausztriában, és és másutt...
A diákok és tanárok felelôsségéért és sok minden másért szólnak a tanulók könyörgései.
Az „Imanap az iskolákért” nevû kezdeményezést 1999-ben tartották meg elôször, novem-
ber harmadik hetének keddjén. A mozgalmat a német protestáns diákmisszió indította el,
és Ausztriában is átvették Az iskolákban ezen a napon közel száz programajánlatból le-
het választani. Ez nem a tanulás kárára valósul meg, hanem az iskolakezdés elôtti órá-
ban, illetve a napi tanmenet utáni délutánon és este tartották ezeket a programokat. „Az
a célunk, hogy a diákokat ösztönözzük, vállalják osztályközösségükért a felelôsséget” –
nyilatkozta a diák-imanapról Kerstin Sulzberger, a mozgalom egyik vezetôje. A mosta-
ni alkalom mottója ez volt: „Látni, imádkozni, konkrétan cselekedni”. A német iskolák-
ban több mint 800 diák-bibliakör mûködik, ôk vállalják minden évben ennek a napnak
a szervezését és lebonyolítását.

(jesus.de – 2009-11-19/20 – dr. békefy – www.reformatus.hu)

Diákok imanapja
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Közismert, hogy hazánkban (de máshol is
Európában) nemcsak megjelentek, terjed-
nek is a „nagy világvallások”, amelyeket én
nagy ázsiai vallásokként pontosítanék.

Az is közismert, hogy Európa országaiban
(országonként különbözô mértékben) nagy
tömegek elszakadtak a keresztyén hittôl, a
történelmi egyházaktól. Úgy tûnik, ezt a vá-
kuumot használják ki, töltik be újabban ezek
az Ázsiából indult, s hovatovább minden vi-
lágrészben pozíciókat szerzô világvallások.

Úgy vélem azonban, hogy ez még nem ki-
elégítô válasz a kérdésre. Miért terjednek oly
sikeresen? A materializmus sivárságából ki-
ábrándultak, a lelki értékeket keresôk miért
nem inkább keresztyén gyökereikhez talál-
nak vissza?!

...Ennek nyilván több oka is van; de én
most arra az elsôdleges okra szeretnék rámu-
tatni, ami az Egyház (egyházak) maradék
népének bûne! Lépten-nyomon találkoztam
– vallásos emberek (köztük egyháztagjaink)
körében, sôt még lelkésszel is – olyan véle-
kedéssel, hogy mindegy milyen Istenben hi-
szünk; fô, hogy higgyünk valamiben... Sze-
rintük a különbözôség oka abban rejlik, mi-
lyen kultúrkörbe, milyen tradíciók közé szü-
lettünk. Ezen szemlélet követôi – úgy tûnik
– csak azért maradnak reformátusok, vagy
katolikusok stb., mert a saját családi és nem-
zeti hagyományaikhoz való ragaszkodást
helyeslik – szemben az idegennel.

Ez a fajta ragaszkodás azonban a mai, XXI.
századi világban már vajmi keveset ér. Az
egységesülô Európában a tanítások, a szel-
lemi áramlatok mérkôznek egymással. Ha

ezek összeütközésében nem tudunk valami
pluszt, valami többletet felmutatni – akár a
múzeumba tehetjük keresztyénségünket!

De hát hogyhogy nem tudunk? Templo-
mainkban „a textus ma is Jézus” – ahogy
Ady írta. De ha számunkra Jézus egy sorba
állítható Mohameddel, Buddhával, Zoroasz-
terrel stb. – akkor fabatkát sem ér a hitünk!
Ezek kiemelkedô tanítók voltak (emberek!),
nekünk viszont MEGVÁLTÓNK van, aki az
élô Isten Fia! Az elôttünk lévô karácsonyon
nem egy nagy ember születését, hanem az
Istennek emberek közti megjelenését ünne-
peljük. Tanácsokat és parancsokat, filozófiát
és életvezetési módszereket lehet idegen
vallások körében kapni, de megváltás csak
Jézus által van személy szerint kinek-kinek,
„aki önmagát adta bûneinkért, hogy kiszaba-
dítson minket a jelenlegi gonosz világból”
(Gal 1,4)

Az apostolok (nemcsak Pál) a Megváltás
örömhírével átlépték a zsidó nemzeti, vallá-
si közösség szellemi határait, elindulva a
szélrózsa minden irányába. Egymástól is
különbözô kultúrákban és más vallási kö-
zegben sikeresen hirdették az Igét. Erre az
örömhírre a más világvallások híveinek is
szükségük lenne, hogy egyenként új életet
nyerhessenek Krisztus által. (Ilyet Buddha,
vagy Mohammed nem is ígért követôinek.)
Persze a megváltás örömhírét csak akkor
tudjuk szívbôl hirdetni, ha mi magunk –
személy szerint – is megváltottak, újjászüle-
tettek vagyunk, s nem csupán tradíciókat
ôrizve tengôdünk...!

Kövespataki László

NYITOTT SZEMMEL
Mire elég a tradíció?

Karácsony van a szívemben

Wolfgang Bergmann gyermekpszichológus
azt javasolja a szülôknek, legyenek bár hi-
tetlenek vagy kifejezetten ateisták, hogy
próbáljanak meg gyermekükkel imádkozni.
Megokolása nem vallási természetû, ha-
nem kifejezetten pszichológiai. „A gyer-
mek szeretô Istenrôl szóló elképzelését
nem szabad megzavarni. Ez a képzet a
gyermekkor költôi világához tartozik” –
jelentette ki Bergmann az epd (német pro-
testáns hírügynökség) számára adott inter-
júban. A pszichológus a hannoveri gyer-
mekpszichológiai és tanulásterápiai inté-
zetet vezeti. Az imában a gyermekek olyan
oltalmazó lényhez fordulnak, akiben egye-
sül az anyai és az apai sajátosság. A szülôk
is „profitálnak” a gyermekkel közösen
mondott imából. Olyan belsô nyugalomhoz
jutnak, ami különbözik a hétköznapi érzé-
sektôl. „Az, hogy valaki hisz vagy nem,
nem kérdés, hiszen az imák a szülôk és a
gyermek közötti szeretet jelei” – véli és
sok tapasztalat alapján állítja is a gyermek-
pszichológus professzor. A professzor há-
zas ember, van három gyermeke, s amel-
lett érvel, hogy közös imában legalább tíz
éves korig kísérjük a gyermekünket. Az
imában tanulják meg a hétköznapi helyze-
tek feldolgozását, például azt, hogy iskolai
viszály, veszekedés után másnap kibékül-
ve lehet folytatni a kapcsolatot. Hamar el-
jutnak az Isten-ember kapcsolatig is, s meg-
tanulják: az imádáság nem jelenti automa-
tikusan vágyaik teljesülését, hanem kitar-
tásra szoktatja ôket. Az ima nem kívánság-
lista, amit Istenhez küldünk. De nem jók az
olyan „felnôtt” megjegyzések sem, hogy
Isten mindent lát, megbüntet, ezek nem il-
lenek bele a gyermekkori világképbe. „A
régi büntetô és kárhoztató imák nem ke-
resztyéni kérések” – mondja a pszicholó-
gus. A Szülôk a családért c. német folyó-
irat 2006-os felmérése szerint a gyerme-
keknek és a kamaszoknak kétharmada
imádkozik alkalmilag Németországban.

(pro-medienmagazin.de
2009-11-13 – dr. békefy

www.reformatus.hu)

Gyerekek
és az ima
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Képes Kálvin életrajz (VI.)
1547
A genfi Városi
Tanácsban is-
mételten konf-
liktus robbant
ki az egyház-
nak a világi ál-
lammal szembeni függetlensége miatt.
Kálvin ugyan átviszi akaratát és állás-
pontját az ellenkezôkkel szemben is, de
hosszantartó konfliktus veszi kezdetét,
ami 1555-ig tart.

1549
Meghalt felesége.
Megegyezés az úr-
vacsora kérdésében
Zwingli utódjával,
Heinrich Bullinger-
rel Zürichben (Con-
sensus Tigurinus)

1553
A már korábban másutt halálra ítélt
Michael Servet szentháromságtagadót
Genfben a Madeleine templomban egy is-

tentiszteleten felis-
merték. Elfogták.
Kálvin viszont ké-
relmezi letartózta-
tását, s a szükséges
bizonyítékokat is
benyújtja. Máglya-
halálra ítélik, ezen

enyhíteni próbál. A Szentháromság taga-
dását és a gyermekkeresztség elutasítását
a Városi Tanács a keresztyén társadalomra
veszélyes nézetekként elutasítja.

1554
Sebastian Castellio iratában elítéli Servet
kivégzését. Kálvin az eljárást válaszirat-
ban védelmezi, amiben az igaz, szenthá-
romságos hit védelmét fejti ki (Defensio
orthodoxae fidei de sacra Trinitate). Mély
meggyôzôdése,
hogy ahol a val-
lás alapjait meg-
rendítik, a leg-
m e g f e l e l ô b b
gyógymódhoz
kell folyamodni
annak érdekében,
hogy a halálos
kór vagy méreg
ne terjedhessen
tovább.

Ragyogsz-e még égi fény?
Ragyogsz-e még égi fény, Sötét éjszakánkban?

Tündökölsz-e biztatón, a bûnös világban?

Gyúlj ki újra, s hirdessed, Él az Úr, az Isten,

Irgalommal ránk tekint, S fényesség lesz itt lenn.

Angyalének hangzol-é, Bûnös Bábelünkben?

Békességet hirdetsz-e, Feldúlt kebelünkben?

Óh, zendülj meg, s mondjad el, Él az Úr, az Isten,

Kegyes szava felhangzik, S békesség lesz itt lenn!

Kis gyermek, mosolygsz-e még Jászol bölcsôcskében?

Szállást vajon vészel-é Csüggedô szívünkben?

Óh, add, hogy szívünk, szemünk Most csak Téged lásson,

Akkor lészen végre itt Igazi karácsony!

Kálvin János születésének félévezredes
évfordulóján sem szabad elfeledni azt,
hogy a 400. születésnapi ünnepségeken
„százas” küldöttség ment a Reformáció

városába. Az öt egyházkerület valamennyi
püspöke és más nevezetes képviselôje
(beleértve az erdélyi egyházkerületet is)
nemcsak tiszteletét tette, hanem valóság-
gal ékesítette az ünnepségek sorát.

A küldöttség valamennyi tagja a képen
látható kokárdát viselte. Aranybetûs fel-
irata a jelentôs évfordulóra – és az évfor-
duló jelentôségére – utal: „Geneve Kálvin
1909”. A rajta lévô jelvény felirata: „Post
tenebras lux” (a sötétség korszaka után
Fény”. A középen elhelyezkedô Jézus mo-
nogram az emlékmû feliratára utal. A négy
nagy genfi: Farel Vilmos, Kálvin János,
Béza Tódor, Knox János mintegy a krisz-
tusi talapzaton állva nem akar senki és
semmi másról tudni csak Jézusról. A köz-
és magánéletben, s az emberi élet oly te-
rületein is, mint az oktatás, a közgazdaság
a helyi- és nemzetközi közösség. Így lett
Genf a klasszikus nemzetközi csúcsszer-
vezetek közponjává.

A jelvénnyel kifejezésre juttatják az
atyák, hogy a sokféle ellenreformációs ül-
döztetést túlélô – Európa legkeletibb és
akkori lélekszámát tekintve legnagyobb
református egyháza Genfhez kötôdik. A
genfi szervezôbizottság is nagyra értékel-
te a távolról érkezettek jelenlétét. Az idôs
Baksay Sándor dunamelléki püspök – örö-
kös falusi pap – és Balogh Ferenc debre-
ceni professzor – a híres gályarab emlék-
mû ihletôje tiszteletbeli doktori címet ka-
pott a Kálvin által alapított egyetemrôl.
Ugyanakkor az egész magyar református
egyház megbecsülését jelentette, hogy a
magyarok Mózese Bocskay István is helyet
kapott a reformáció genfi emlékmûvén.

p.

Genfet megjárt kokárda
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Drága Barátaink, Szeretteink!
...Egy jó hónapja azt kérte tôlem valaki, írjak néhány sort egy al-
kalomra, ahol Jánosról emlékeztek meg. Azt válaszoltam, hogy én
nem tudok róla „néhány sort” írni, hacsak nem azt, hogy nagyon
szerette az Urat, a gyerekeinket és engem...

Szeretnék nektek írni, egy-két dologról beszámolni..., bár nem
tudom, mi lesz belôle, talán egy kis mozaik...

Tavaly ilyenkor Hanna, aki akkor épp hogy betöltötte a hármat,
kapott Jánostól és tôlem egy hógömböt ajándékba. Gyönyörû volt.
Elmondtuk neki, mennyire törékeny, milyen nagyon vigyázni kell
rá..., látszott egyfelôl, hogy megértette, másfelôl, hogy mennyire
tetszik neki. Jó volt ránézni, hogy gyönyörködik benne. Szinte
egész nap azzal játszott, sugárzott az arca az örömtôl és kb. 3 per-
cenként megjelent hálás, ragyogó szemekkel, hogy újra és újra
megköszönje. János azt mondta, már ezért az örömért megérte. Es-
te, már pizsamában, lefekvéshez közeledve valahogyan elejtette a
Kicsi a hógömböt, eltört, a lé kifolyt, oda lett... Szaladtak a Na-
gyok, siessünk, mert baj van. Hanna állt a széttört maradvá-
nyok felett és hangtalanul, mozdulatlanul bámulta. Nem jött
ki hang a torkán, késôbb fakadt csak ki belôle a sírás. Este
aztán, mikor már a gyerekek lefeküdtek, köztünk újra elôjött
a hógömb dolga. Arról beszéltünk Jánossal, milyen jó volt
látni a Hanna boldogságát, mennyire vigyázott rá, mégis
mennyire intenzíven élvezte és hogy olyan ez, mint az élet,
ami a vigyázás-élvezet egyensúlyában is számunkra, embe-
rek számára olyan hirtelen és váratlanul pattanhat el... Most
már tudom, hogy pontosan így van, csak akkor még nem
tudtuk, miért is kaptuk ezt a tudást, ezt a gondolatot...

A János életéért tartott hálaadó istentisztelet napján vala-
ki, aki bejött hozzánk, csak ennyit mondott, „olyan jó, hogy
ennyi szivárvány van a házatokban”. Valóban, nem véletle-
nül voltunk, vagyunk körülvéve ezekkel a rajzolt, festett
szivárványokkal. Arra emlékeztetett bennünket, s most en-
gem, hogy, mint Noé idejében is, most is, Isten megtartja az
Ô ígéreteit. Így többek között azt is, hogy „veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig”...

Sokan kérdezik, mi történt, beteg volt János, volt valami elôje-
le...? Nem, nem volt beteg, nem volt elôjele... Korábban úgy gon-
dolták a mentôsök a boncolás elôtt, hogy talán szívinfarktus lehe-
tett, de nem az volt, „egyszerûen” megállt a szíve. Tudom, a kö-
vetkezô kérdés, az hogy „miért”. Valójában nem tudják. Az egyik
mentôtiszt azt mondta, olyan volt, mintha „áthúzták volna a másik
világba”.

Mikor annak idején 97/98-ban ösztöndíjasok voltunk Belfastban,
Sára és Jankó is velünk volt, s mikor idônként ki akartunk mozdul-
ni Jánossal kettesben, egy-egy diáktársunkat kértük meg, vigyáz-
zon rájuk egy kicsit. Volt, hogy egy-egy magyar lány jött át. Egyi-
kôjük a Sára kíváncsi „de miért”-jeire 3-4 magyarázat után azt
mondta nagyon helyesen és határozottan, „mert ez így van”. Hát,
én is így vagyok ezzel. 3-4-5 okot, egymásból következô magya-
rázatot tudnak, tudtak adni az orvosok, de azt mondták, a valós, vég-
sô okot nem tudják. Miért történt mégis? „Mert ez most így van.”

Én nem tudok mást mondani, mint hogy most ez következett az
életünkben, ez volt a következô lépés... Nem könnyû, ez most ré-
sze az életünknek, de nem ez az életünk. És ez jó.

Nagyon szerettük egymást Jánossal, és nagyon hiányzik, de
olyan jó, hogy annyi mindenre emlékezhetek, emlékezhetünk... Já-
nos és én hetente háromszor biztos elmondtuk egymásnak, hogy
„annyira jó életünk van”. És tényleg az volt...

Nagy dolog, hogy maradhattunk a parókián, hogy a gyerekek
maradhattak az iskoláikban... Püspök úr kinevezett segédlelkész-
nek. Van 5 bibliakör, 6 hittanóra, 1 gyerek-istentisztelet, amit én
tartok, a vasárnapi két istentiszteletet pedig a felügyelô lelkész,
vagy ahogy János hívta, „Atis komám”, Sára keresztapja a szom-
széd faluból...

Nagyon köszönöm az imádságaitokat, öleléseiteket, a telefono-
kat, leveleket, látogatásokat, rám-, ránk-gondolásokat mindenféle
formában... Sokat jelent, hogy velem, velünk vagytok. Úgy ér-
zem, értünk imádkozik az egész világ...

Isten áldjon benneteket! Szeretettel: Momo
„Az élet nem azt jelenti, hogy túléljük a vihart, hanem hogy tu-

dunk táncolni az esôben.” Robert Fulghum után.

„Mintha áthúzták volna a másik világba”

Victor János hitvese levelét megírta
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Angliában, 1879-ben született Charlotte Elliott. Élte gondtalan
fiatal lány életét, mígnem egy baleset folytán a harmincas évei
elején ágyhoz kötött, rokkant emberré lett.

Reményvesztetten, depresszióban élte Isten ellen lázadó fiatal
életét.

Az apja egy alkalommal vendéget hívott otthonukba, egy ne-
ves, francia, hugenotta lelkészt. A hívô édesapa hosszú idôn át
imádkozott a tehetséges, de lázadó, és családjának fájdalmat oko-
zó lánya megtéréséért. A vendég lelkész a vacsora alkalmával
fültanúja volt a lány dühkitörésének és lelki nyomorúságának.
Ezt kérdezte a lánytól: „Charlotte, ugye, eleged van már saját
magadból? Bensôdben tartod és raktározod a dühöt, a gyûlöletet,
lelki terheid bilincseit! Ugye, már nagyon eleged van önmagad-
ból?” A lány hallva a személyes, belsô élete diagnózisát, ôszintén
kiöntötte szíve keserûségét és harcait. Megkérdezte a lelkésztôl,
hogyan találhat szívében békességet és örömöt? A lelkész egy-
szerû válasza így hangzott: „Ahogy vagy, bûnösen, üres szívvel,
harcaiddal, félelmeiddel, gyûlölködéseiddel, bûnös lázadásaid-
dal kell jönnöd az Isten Bárányához, Jézushoz! Isten kimeríthe-
tetlen, örök szeretetével fogad és új emberré fog szülni!”

Charlotte a választ teljes hittel elfogadta, és Jézus Krisztusban
elmúlhatatlan békességet és örömöt talált, fizikai szenvedése és
nyomorúsága ellenére! Mindez nem múló hangulat volt, hanem
haláláig, 82 éves koráig betöltötte ôt.

Megtérése napját minden évben örömmel és hálás szívvel ün-
nepelte meg és 1836-ban – az esemény után 14 évvel – egy ver-
set írt újjászületésérôl. A verset a gyülekezetében rendezett jóté-
konysági vásár alkalmával megvette egy kiadó, és J. Barnby
(1836–1896) dallamot írt hozzá. Ez a himnusz lett abban a kor-
ban Anglia legkedveltebb dicsérete.

A híres evangelista, D. Moody alkalmain rendszeresen énekelt,
hívogató, bátorító, döntésre felszólító ének volt. Billy Graham
igehirdetésein is gyakran hangzott fel ez az ének, kórusok és ze-
nekarok kíséretével, ahogyan azóta is több millió keresztyén hit-
vallásaként hangzik hívogatásként:

„Amint vagyok, sok bûn alatt,
De hallva hívó hangodat,
Ki értem áldozád magad,

Bárány Jézus, jövök!

Amint vagyok – nem várva – hogy
Lelkemnek terhe, szennye fogy,

Te, aki megtisztíthatod,
Bárány Jézus, jövök!”

(11. Halleluja ének)

Mikó László

Tengeren túlról hozott élmények II.

Visszaemlékezem, hogy gyermekkoromban, néhányszor szüleim
leültettek minket testvéreket is, hogy beszéljük meg anyagi ügye-
inket. Amíg valami érdemi változás nem volt, ilyen tanácskozá-
sokra nem volt szükség. Azonban amikor olyan változás állt be,
amely a család rendszeres gazdálkodásának megváltoztatására
kényszerítette szüleimet, akkor leültek velünk is. Ez a beszélgetés
életkorunkhoz illô szinten zajlott le. Mivel már idôs ember vagyok,
volt néhány ilyen családi tanácskozás: Budapest ostroma, édes-
apánk fogsága, vidékre helyezése, 1956 és még sok más esemény-
rôl írhatnék.

Ilyen családi tanácskozásra hívjuk most kedves Testvéreinket.
Szövetségünk életében is meglátszik, hogy a körülöttünk levô vi-
lág gazdasági helyzete megváltozott és ez óhatatlanul kihatással
van a Szövetségünk életére is.

Egyik oldalról jelentôsen csökkentek a támogatások, mind az
egyházi szervezetek részérôl, mind tagjaink vagy egyéni támoga-
tóink részérôl. Ugyanakkor igen jelentôs a tagdíj befizetések és a
Presbiter elôfizetések elmaradásának összege is. Ezek több mint
2,5 millió Ft-ot tesznek ki. Ha ez nem volna, akkor egyelôre nem
éreznénk a Szövetségben a „gazdasági válságot”. Belátjuk, hogy
tagjaink és elôfizetôink is érzik a gazdasági válságot, de ha meg-
gondoljuk, hogy milyen összegeket kell tagdíjként, vagy elôfize-
tésként befizetni (1200 ill. 1800 Ft), akkor – nem vitatva, hogy
vannak, akiknek ez az összeg is sok, – de úgy gondoljuk, hogy
azért nem annyi tagjainknak és elôfizetôinknek, amekkora összeg
a befizetések elmaradásából összejön. A tagdíj éves összegét át-
válthatjuk négy-öt pohár sörre, néhány doboz cigarettára, vagy né-
hány fagylaltra. Ugyanez elmondható a Presbiter elôfizetésekrôl is.

Szövetségünk természetesen maga is vizsgálja, hogy a Szövet-
ség munkájában hol lehet megtakarításokat elérni. Így sikerült a
Presbiter postai költségeit egyszerre olcsóbbá és ugyanakkor kul-
turáltabbá tenni. A határon túlra való küldésben egyre inkább át-
térünk – ahol lehet – az elektronikus küldésre. Olcsóbb nyomdá-
hoz fogunk fordulni. Sok más gondolatot is vizsgálunk, amelyek-
rôl még végleges döntést nem tudtunk hozni, mert figyelembe kell
vennünk az adó- és járuléktörvények változását.

Gondolnunk kell azonban arra is, hogy jövôre szeretnénk meg-
rendezni a következô Nemzetközi Presbiteri Konferenciát. A hely-
szín és a téma már megvan, a részletes program kidolgozáshoz
azonban számot kell vetnünk a saját erônkkel és a részvételi díjat
fizetôk anyagi erejével.

A családi tanácskozásokon szüleink megkérdezték, mi mirôl tu-
dunk lemondani, vagy éppenséggel ôk voltak kénytelenek meg-
mondani, hogy a jövôben ez vagy az a bevásárlás, vagy rendszeres
kiadás elmarad. Amikor most ezt a kérdést, amelyet elnökségünk
Isten kezébe tett. felvetjük, várjuk családtagjaink, és elôfizetôink
gondolatait. Nagyon örülnénk például, ha a tagdíj összege, ame-
lyet kénytelenek vagyunk 1700 Ft-ra emelni, a tagdíj összegének
minimuma lenne, de lehet ennél többet is fizetni, akinek éppen van
rá lehetôsége. Lehet átvállalni egy gyülekezet általi elôfizetést a
Presbiterre. Mindezt azonban nem emberi nagylelkûségbôl kérjük,
hanem az Isten elôtti felelôsség alapján. Húsz év után elmondhat-
juk, hogy a Presbiteri Szövetség munkáját Isten akarta és megál-
dotta, tehát Ô meg fogja indítani Testvéreinket, hogy Szövetségünk
munkája ne akadjon meg.

Dr. Ritoók Pál

Családi tanácskozás
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A presbiter könyvespolcára

Jeney András:
Fölfelé visz a folyó

Zsoltáros oldalszámon, kilencven oldalon kö-
zel hetven verset fogott össze és ad át ritmusra
és költôi dallamra, igaz szóra figyelô lelkeknek

a matematikus, gépészmérnök, a miskolci
egyetem oktatója, Jeney András. Jó tíz eszten-
dô termésébôl kínáljuk mi is jó szívvel tovább
Olvasóinknak a Miskolci Egyetemi Kiadónál
megjelent kötetet, melynek mûvészi illusztrá-
cióit Schlosserné Báthory Piroska rajzolta.
Könyvajánlóként még csak ennyit: Jeney And-
rás testvérünk a Presbiteri Szövetség Zempléni
Területi Szervezetének egyik lelki vezetôje.
Hívô ember, matematikus, költô – hogyan jön
mindez össze? A versek olvasása közben talán
erre a kérdésre is hull válaszadó fény. – Köte-
tébôl karácsonyi témájú versét közöljük ünne-
pi számunkban, s kívánjuk, hallgassuk még
sokáig, hogy ver szíve a felénk szálló szó rit-
musában... (drbl)

Templomának építtetôjére, Árva Bethlen Katára emlékezett a fogarasi református közösség. A
700 lelket számláló szórványgyülekezet fel szeretné újítani a 250 éves istenházát – írja pénteki
számában a Kolozsváron megjelenô Krónika címû napilap.

Árva Bethlen Kata 1700. november 25-én született Bonyhán. Anyja, Borsai Nagy Borbála
1717-ben a református hitben elmélyült leányát mostohafiához, Haller Lászlóhoz kényszerítette
feleségül, aki 1719-ben meghalt. 1722-ben férjhez ment gróf Teleki Józsefhez, akivel annak ha-
láláig, 1732-ig éltek egyetértésben. Ezután nevezte magát Árva Bethlen Katának, mivel elvesz-
tette két férjét, a két házasságból származó hat gyermeke közül négy meghalt, kettôt pedig erô-
szakkal elvettek tôle – mutatja be a reformátusok mecénását az újság.

Egészségi állapota gyenge volt, és a csapások hatására betegségei súlyosbodtak. Egyik legfon-
tosabb támasza a református hitvalláson kívül, az írás volt. 1744-ben kezdte el önéletírását. A
csonkán maradt kézirat halála után, 1762-ben jelent meg Gróf Bethleni Bethlen Kata életének
maga által való rövid leírása címmel.

Még életében megjelent imádságoskönyve, a Védelmezô erôs pais. Az irodalom mellett a re-
formátus hit védelme és a magyar kultúra támogatása kötötte le minden energiáját. Olthévízi és
nagyenyedi otthona valóságos szellemi központja volt az akkori Erdélynek. Mecénásként bôke-
zûen támogatta udvari papjait, köztük Bod Pétert, akit kisdiák korától iskoláztatott. Bôkezûen tá-
mogatta az erdélyi református kollégiumokat is, igen gazdag könyvtárát a nagyenyedi kollégium-
ra hagyta. Az erdélyi református templomokat és iskolákat támogató Bethlen Kata 1759. július
19-én halt meg Fogarason, kérésére udvari papja, Bod Péter november 25-én temette el, a refor-
mátus templomkertben található sírkövén Bod Péter emlékverse olvasható.

A fogarasi református templom építtetôjére emlékezett szerdán a Brassó megyei város refor-
mátus közössége a történelmi személyiség halálának 250. évfordulóján – olvasható a Krónika tu-
dósításában. A szerdai ünnepi istentiszteleten Gábor Áron kôhalmi segédlelkész hirdette az Igét,
majd Balázs János újságíró Árva Bethlen Kata és Fogaras címmel tartott elôadást. Az esemény
zárásaként a hívek koszorúkat helyeztek el Bethlen Kata sírjánál, majd a közös imádság után Sze-
gedi László, a Brassói Egyházmegye esperese mondott áldást.

A mintegy 700 lelket számláló fogarasi református gyülekezet a szórványbeli magyar közös-
ségek jellegzetes gondjaival küszködik. Mivel a városban
nincs magyar iskola, a nyelv megtartó ereje elsôsorban a
templomban érvényesül – idézi a lap Szász Tibor lelkipász-
tort. A szórványsorsnak összetartó ereje is van. A református
gyülekezet legnagyobb gondja, hogy kevés a fiatal, a közös-
séget 80 százalékban idôsek alkotják. A 35 ezer lakossal ren-
delkezô városban a fiatal lakosok jelentôs része, mintegy 15
ezer külföldön dolgozik. Akik itthon maradtak, a közeli nagy-
városban tanulnak, csak hétvégenként járnak haza.

A jelenlegi a harmadik temploma a fogarasi református gyü-
lekezetnek. Az 1613-ban Bethlen Gábor fejedelem által épít-
tett elsô épület tûzvészben pusztult el. Az újjáépített templo-
mot 1750-ben villámcsapás érte és leégett, az új istenházát
Bethlen Kata építtette 1758–59 között. A 250 éves templom
azonban megérett a teljes felújításra. Szász Tibor lelkész sze-
rint az erre vonatkozó dokumentációt már elkészítették.

Árva Bethlen Kata emlékezete

Bibliaismereti kvíz-sorozatunk IX. része
� Az újszövetségi kijelentés szerint hány nem-

zedék követte egymást Ábrahámtól Krisz-
tusig? (Máté)

� Hányszor hány ôst sorol fel az evangélista,
s vajon miért ennyit? (Máté)

� Hány asszonyt  nevez meg az evangélista Jé-
zus nemzetségtáblázatában, kik voltak ôk?
(Máté)

�Melyik próféta jövendölte meg ezt: „Velünk
az Isten”, és ez hogyan hangzik a próféta
nyelvén? (Máté...)

� A heródesi gyermekgyilkosság drámaiságát
Jeremiás próféta szavaival írja le az evangé-
lista. Ki az az anya, akit idéz a próféta?
(Máté)

� Ki bonyolította le az elsô összeírást, nép-
számlálást Jézus hazájában, hogyan hívták
és mi volt a tisztsége? (Lukács)

� Kik voltak a lelkek Fôpásztorának  elsô imá-
dói? (1Péter és Lukács)

	 Ki volt az a zsidó férfi, aki várta Izrael vi-
gasztalását, és karjaiba vette a gyermek Jé-
zust? (Lukács)

A megfejtéseket kérjük következô lapzártánkig, 2010. február 8-ig a Presbiteri Szövetség irodájába megküldeni (1092 Budapest, Ráday u. 28.),
illetve e-mailen a következô címre eljuttatni: szovetseg@presbiter.hu – Köszönjük! (DRBL – DRBRK)

Ki kicsoda a Bibliában?
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Szeptember
22-én a Károli Gáspár Református Egyetem

Hittudományi Karán dr. Ritoók Pál, Szövet-
ségünk tb. elnöke elôadást tartott a VI. éves
teológusok számára gyülekezetépítés és
egyházi adminisztráció témakörben.

23-án dr. Szilágyi Sándor fôtitkár a Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Fôiskolán vett
részt egy megbeszélésen, amelyen a felnôtt-
képzés perspektíváiról volt szó.

26-án volt a Budapest-Déli Egyházmegyei te-
rületi szervezetünk presbiterképzési alkalma
a Pestlôrinc-Kossuth téri gyülekezetben.
Téma: Családunkkal az ÚR elôtt. Elôadó:
Kiss László testvérünk volt.

27-én Vadnán (Észak-Borsod) presbiteri konfe-
renciát tartottak. Az alkalomról lapunk más
részén fényképes beszámoló olvasható.

Október
2. és 4. között Hit és egészség címmel tartotta

presbiteri konferenciáját borsodi egyház-
megyei területi szervezetünk Mályiban. Az
alkalmon elnökünk, dr. Szabó Dániel „Az
egészséges hit”, dr. Bodnár Ákos elnökségi
tagunk „A hit és egészség” címmel, dr. Szi-
lágyi Sándor fôtitkár „Képek a Presbiteri
Szövetség életébôl” címmel tartott elôadást.

Ugyanezen a napon Pilisen tartotta összevont
presbiterképzési alkalmát a délpesti refor-
mátus egyházmegye 4 kisköre.

3-án Nagyatádon tartotta elsô presbiterképzési
alkalmát a Somogyi Egyházmegyéhez tar-
tozó csurgói kiskör 28 gyülekezete. A mér-
földkövet jelentô alkalmon igével ill. elô-
adással szolgált Steinbach József, a Dunán-
túli Református Egyházkerület püspöke
(Kálvin teológiája, úrvacsora-tana) és dr.
Judák Endre, Szövetségünk presbiterkép-
zéssel foglalkozó titkára is (Az erkölcsi
válságból kivezetô út, A kisköri presbiter-
képzés elônyei).

5. és 7. között tartották Berekfürdôn, a Meg-
békélés Házában a III. Kárpát-medencei
Missziói- és Diakóniai Konferenciát. Az al-
kalmon 150 fô vett részt. Szövetségünket
dr. h.c. Szabó Dániel elnök képviselte. Be-
számolót lapunk más részén közlünk.

7-én Segesváron tartotta közgyûlését az Erdé-
lyi Református Egyházkerület Presbiteri
Szövetsége. Az alkalmat Pályi József, az
Erdélyi Református Egyházkerület Presbi-
teri Szövetségének elnöke vezette.

Ugyanezen a napon a Bp.-Nagyvárad téri gyü-
lekezet templomában tartotta presbiterkép-
zési alkalmát a Bp.-Déli egyházmegyei te-
rületi szervezet. Dr. Sípos Ete Álmos helyi
lelkipásztor Lelkünk és a világ lelke cím-
mel tartott elôadást.

10-én a Kiszombor-Maroslelei Egyházközség-
ben (Csongrádi Egyházmegye) presbiterkép-
zési alkalmat tartottak. A református identi-
tás és A református média témakörében. Igé-
vel ill. elôadással szolgált Orosz Adrienn,
dr. Kereskényi Sándor és Kisimre Ferenc.

11-én az Északpesti Egyházmegyéhez tartozó
Mátravidéki kiskörben presbiteri tovább-
képzést tartottak. A hévizgyörki alkalmon
85 résztvevô volt jelen. Az együttléten Ta-
riska Zoltán és Tatai István lelkipásztorok
szolgáltak. A kiosztott kérdésekre a gyüle-
kezetekbôl a beszámolót a presbiterek – igen
tartalmas – beszámolója tette színesebbé.

16-17-én tartotta ôszi ülését Szövetségünk el-
nöksége, melyen részt vett a magyarországi
egyházmegyei területi szervezetek elnöke-
in kívül az Erdélyi-, a Kárpátaljai-, a Ki-
rályhágómelléki Presbiteri Szövetségek el-
nökei is, valamint a Szlovákiai Református
Egyház képviseletében az abaúj-tornai egy-
házmegye gondnoka és a rozsnyói egyház-
község gondnoka is.

21-tôl Feketicsen (Szerbia) imanapokat rendez-
tek. Szövetségünket dr. Judák Endre elnök-
ségi tag, presbiterképzési titkár képviselte.

Ugyanezen a napon Szövetségünk képvisele-
tében Szabadkán dr. Békefy Lajos felelôs
szerkesztô és dr. Nemes Gábor, a Csongrá-
di Területi Szervezet elnöke, valamint tag-
jai vettek részt Kálvin szobrának avatásán.

24-25-én dr. Szilágyi Sándor fôtitkár Nagyvá-
radon, a Csillagvárosi gyülekezetben részt
vett a Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület Presbiteri Szövetségének elnök-
ségi ülésén.

27-én a Miskolc Belvárosi Egyházközségben
dr. Ritoók Zsigmond, Szövetségünk tiszte-
letbeli elnöke tartott elôadást Kálvin szoci-
álpolitikájáról.

November
6-7-én Berekfürdôn rendezte presbiteri konfe-

renciáját a Tiszántúli Református Egyház-
kerület. A konferencia témája: Társadalom-
etika Magyarországon és az Európai Unió-
ban (Egyházunk társadalometikai nézetei)
volt. Az alkalmon Szövetségünket dr. Szi-
lágyi Sándor fôtitkár és dr. Imre Sándor fô-
gondnok, elnökségünk tagja képviselte.

7-én újraindult a presbiterképzés a Budapest-
Északi területi szervezetünknél. Az alkalmat
a Bp.-Kálvin téri gyülekezet Kálvin termé-
ben tartották. Részletes beszámolót lapunk
más részén közlünk.

12-én az Észak-Borsodi területi szervezet web-
oldalt indított, mely az eszakborsod.tirek.hu
címen érhetô el. Hála érte Istennek és kö-
szönet Rácsok Andrásnak.

20-án és 21-én került sor Jókán (Felvidék) a
jókai Gyülekezeti Missziós Központban a
presbiterek és egyháztagok hitmélyítô hét-
végéjére. Ennek 2. napján elnökünk, dr. h.c.
Szabó Dániel elôadást tartott a presbiteri
szolgálatról, amelyet dr. Szilágyi Sándor
fôtitkár vetített képes elôadása egészített ki.

28-án Fóton egyházmegyei presbiteri csendes-
nap volt Bartos Gergô helyi, Tariska Zoltán
péceli és dr. Tatai István hatvani lelkipász-
torok szolgálatával. Az alkalmon kérdések
és hozzászólások is elhangzottak, majd a
jelenlévôk egy bizonyságtételt hallgattak
meg. A csendesnap imaközösséggel és ál-
dásmondással zárult.

Ugyanezen a napon A reformáció alapelvei
egyéni- és közösségi életünkben címmel a
Budapest-Déli Egyházmegyei területi szer-
vezet is presbiterképzést tartott a Bp.-Pasa-
réti gyülekezet templomában. Az elôadást
Papp Tibor lelkipásztor tartotta.

Váczi Gábor

FELHÍVÁS
Ezúton tisztelettel és szeretettel felhívjuk
kedves olvasóink figyelmét, hogy 2010-ben
a következô idôpontokban tart ülést lapunk
szerkesztô bizottsága:
2010/1. szám: 2010. február 8. (hétfô)
2010/2. szám: 2010. március 1. (hétfô)
2010/3. szám: 2010. április 19. (hétfô)
2010/4. szám: 2010. július 2. (péntek)
2010/5. szám: 2010. szeptember 20. (hétfô)
2010/6. szám: 2010. november 15. (hétfô)
Kérjük, hogy megjelentetésre szánt írásaikat
ezen idôpontok figyelembe vételével szíves-
kedjenek részünkre megküldeni.
Köszönettel: a szerkesztô bizottság

SZÖVETSÉGÜNK
ÉLETÉBÔL...

PRESBITER
a Magyar Református Presbiteri Szövetség hivatalos
idôszaki kiadványa. Megjelenik ez évben hat alka-
lommal. A szerkesztôbizottság tagjai: Hegyi-Füstös
István, Dr. Kelemenné Farkas Márta, Kövespataki
László, Mikó László, Dr. Papp Vilmos, Dr. Ritoók
Zsigmond, Pintér Mihály, Váczi Gábor, dr. Viczián
Miklós. Felelôs szerkesztô és képszerkesztô: Dr. Bé-
kefy Lajos. Felelôs kiadó: D. h. c. Szabó Dániel. Tör-
delés: Heckmann Tamás. Szerkesztôség: Magyar
Református Presbiteri Szövetség Irodája, 1092 Bp.,
Ráday u. 28. Tel./fax: 476-3211. E-mail címünk: szo-
vetseg@presbiter.hu. A lap a fenti címen írásban
vagy telefonon is megrendelhetô. Az egyéni elôfize-
tési díj belföldre évi 1800 Ft, külföldre (a velünk ha-
táros országokba) 2500 Ft, Európába 20 EUR, a
tengerentúl más országaiba 30 $. Az elôfizetési díj
csekken fizethetô: „Magyar Református Presbiteri
Szövetség 11705008-20416641”, Budapest; szemé-
lyesen is befizethetô Szövetségünk Irodájában. La-
punk fenntartását szolgáló adományaikat is köszö-
nettel fogadjuk a Kárpát-medence református gyüle-
kezetei és presbitériumai nevében! Készítette a Ro-
sental Kft. Felelôs vezetô: a Kft. igazgatója. Kézira-
tot nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza!

Szövetségünk honlapjának címe:
www.presbiter.hu

A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek
meg a szerkesztôbizottság véleményével!

Egy példány ára: 300 Ft
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Kárpát-medencei

November 20-21. között
rendezte meg a Pozso-
nyi Egyházmegye kon-
ferenciáját „Presbiterek
és egyháztagok hitmé-
lyítô hétvégéje” címmel
Jókán (Jelka), a Betle-
hem Gyülekezeti Misszi-
ós Központban. A kétna-
pos konferencián színvo-
nalas elôadás hangzott el
dr. Somogyi Alfréd apá-
caszakállasi lelkipásztor
részérôl „Kálvin és a
genfi egyház élete” cím-
mel, valamint dr. Szabó
Dániel elnökünk tartott
elôadást a presbiteri
tisztrôl. Ez utóbbit dr.

Szilágyi Sándor fôtitkár egészítette ki vetített képes elôadással a Magyar
Református Presbiteri Szövetség céljairól és eszközeirôl. A konferenci-
án igen jelentôs idôt szenteltek az egyes témák kifejtésének és megbe-
szélésének. Teret és idôt adtak a kölcsönös bemutatkozásnak, hitéle-
tünkrôl való beszélgetésnek és még a reggeli áhítat során is, amelyen az

Ószövetségbôl József története volt a téma, számos, a téma mély üzene-
teit érintô igen tanulságos hozzászólásra került sor. A mintegy 50 részt-
vevô közül sokan – köztük a résztvevô és a záró áhítaton szolgáló Sza-
bó András esperes úr is – kifejezték abbéli reményüket, hogy a Pozso-
nyi Egyházmegyében hamarosan sor kerül a Presbiteri Szövetség meg-
alakulására.

SzS

Jóka – Felvidék

Magyarországi mintára, Pályi József, a Presbiteri
Szövetség elnökének ösztönzésére, február után,
most újból három napos konferenciára gyûltek
össze, ezúttal az Alsó-Marosmente gyülekezeteinek
presbiterei. Ambrus András, a csekelaki lelkipász-
tor mozgósított 17 gyülekezetet, amelyekbôl 13-an
részt is vettek együtt a lelkipásztorukkal. Ezúttal
is, mint februárban, Vácról jött el nagytiszteletû
Fónagy Miklós váci lelkipásztor, nyugalmazott es-
peres, kedves feleségével és Szekszárdról Mester
Lajosné, tanárnô, aki a szekszárdi gyülekezetben
nemcsak presbiter, hanem nôszövetségi elnöknô is.
Marosbogát gyülekezete, presbiterei együtt a lel-
készházaspárral (Molnár Károly és Eszter), és a
Nôszövetséggel, Sepsi László fôgondnok vezeté-
sével felvállalták a három napos rendezvény min-
den fáradságát és örömét. Fáradoztak a nôtestvé-
rek és a házigazdák a vendégek ellátásában, az
elôadások és lelkészi szolgálatok, valamint az énekvezetés sikeres biz-
tosításában. A szeretetteljes szolgálat öröme sem maradt el, mert Isten
mindig megáldja az önzetlen szolgálatot.

November tizedikén, a konferencia munkálatai, Czirmay Levente, lu-
dasi lelkipásztor áhítatával kezdôdött. Márk evangéliuma 1,29-31 ver-
seibôl, a Péter napa meggyógyítása kapcsán feladatul kaptuk, hogy Jé-
zushordozók legyünk. Elôadást nagytiszteletû Fónagy Miklós tartott „A
lelkipásztor és a presbiter szolgálata a gyülekezetben” címen, elsôsorban
a lelkipásztor oldaláról tekintve a kapcsolatot. Idézte Péter apostol elsô
levelének ötödik részébôl: „kérem én, a presbitertárs, Krisztus szenve-
désének tanúja és megjelenendô dicsôségének részese: legeltessétek az
Istennek közöttetek levô nyáját, nem kényszerûségbôl, hanem örömest,
Isten jó tetszése szerint, és nem rút nyerészkedésbôl, hanem buzgóság-

ból”. Erre az Igére alapozva beszélt színesen és
melegen, mint mindig. Az elôadást kiscsoportos
beszélgetés követte, a templom négy sarkába hú-
zódva. Az énekeket mindhárom napon a tiszteletes
asszony, Molnár Eszter vezette. Mint minden nap,
az Emmaus gyermekotthon vendégszobájában, kí-
nálással fejezôdött be az együttlét.

November 11-én, Székely Levente, kutyfalvi lel-
kész áhítata vezette be a munkálatokat „Ha valaki
elsô akar lenni, legyen a legutolsó és mindenki
szolgája”, intett az Ige Márk 9,33-35-bôl. Mester
Mária elôadása következett, ugyancsak „A lelki-
pásztor és a presbiter kapcsolatáról”. Olyan egy-
más közt a kapcsolatunk, amilyen a kapcsolatunk
az Úr Istennel. Ha a mennyei Atya Mindenható a
számomra, akkor elfogadom, hogy Jézus Krisztus
barátainak tekint minket, tehát azt a másik atyafit
is, és a lelkipásztort is. Ha teljesíteni próbálom a

parancsot, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbôl, teljes
lelkedbôl és teljes elmédbôl, és szeresd a felebarátodat, mint tenmaga-
dat, akkor lesznek jók a kapcsolataink egymással és lelkipásztorral. Kü-
lönben zilálttá válnak a kapcsolataink. A presbiternek el kell fogadnia,
hogy a gyülekezet feje a lelkipásztor, akit az Úr elhívott és ô vállalta ezt
a nagy feladatot. De csak akkor tud teljesíteni, ha imádkozó hátteret biz-
tosít számára a családja és a presbitérium. A presbiterek keressék az al-
kalmakat és imádkozzanak együtt a feladatokért és a lelkipásztorért –
szeretetben összeforrva. A szeretet himnuszának idevágó passzusát ol-
vasva fejezte be, és színes példákkal tûzdelte elôadását, a tanárnô. A
Molnár Eszter tiszteletes asszony által vezetett énekek is az elôadásokat
és áhítatot segítették elmélyülni a szívünkben, elménkben. Kiscsoportos
beszélgetés következett. Az összefoglaló után, Pályi József szervezési

Marosbogát – Erdély
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református híradó
kérdéseket beszélt meg a jelenlévôkkel, és megválasztották ennek a kör-
zetnek az alelnökeit, akik segíteni fogják a presbiteri munka összehan-
golását.

A harmadik napon, a presbitereken kívül, jelen voltak a Nôszövetsé-
gek küldöttei is. Tele lett a templom. Kelemen-Karikás Árpád, csapói
lelkipásztor bevezette a Kálvinról szóló elôadást áhítatával, amelyet az
ApCsel 20,27-28 versekre alapozott és Kálvintól idézett a lelkipászto-
rok, a vének (presbiterek) és a diakónusok teendôit tekintve. Vizsgálja
meg magát alázattal úgy a lelkipásztor, mint a presbiter, a bármilyen
elöljáró, hogy milyen alázattal tudja teljesíteni az Istentôl kapott elhívást.
Tudja-e értékelni, hogy a Szent Lélek tette ôrizôvé a lelki élet, a család,
a gyülekezet felett – nem szunyókálhat, és nem bízhatja el magát. Vajon
lett-e kisebb, hogy Ô (az Úr) növekedhessék? Nagytiszteletû Fónagy
Miklós elôadása következett Kálvinról: „Kálvin svájci munkássága és
halála” címen. Keveset beszélt az életrajzi adatokról, annál többet idé-
zett Kálvin saját írásaiból. Az a rendkívül beteg ember, szívós vasfegye-
lemmel igyekezett véghezvinni a rábízott feladatot, mert Isten elôtt ké-
szült megállni és nem akart volna hûtlen sáfárként, megjelenni az Úr
színe elôtt. Addig szolgált, amíg végképp el nem apadt földi ereje. Szí-
vét élô áldozatul az Úrnak átadta. Ezt követte Mester Mária elôadása „A
református identitásról”. Az evangélium szerint reformált egyházunk öt
alaptételét fejtette ki: „Sola scriptura” (egyedül a Szentírás), Sola gratia
(egyedül kegyelembôl), „Solas fide” (egyedül hit által), „Solus Cristus”
(egyedül Krisztusban), „Soli Deo Gloria” (egyedül Istené a dicsôség).
Ezúttal is színes példákkal hozta közel hozzánk hitünk megtartásának
fontosságát és hitünk felbecsülhetetlen értékeit, a presbiterek kötelessé-
geit hitünk megôrzésében és terjesztésében. Úrvacsorás ünnepi isten-
tisztelettel zárult a háromnapos konferencia. Igét hirdetett Kali Barna,
ludastelepi lelkipásztor János 12,26 verse alapján: „Ha valaki nekem

szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is,
és ha valaki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” Ágendázott Amb-
rus András, csekelaki lelkipásztor. Hangsúlyozta, hogy mennyire fontos
lelki épülésünk és tisztulásunk szempontjából a Krisztussal való együtt-
lét az úrvacsorai közösségben.

Fehér asztal mellet, ízletes töltött káposztát fogyasztva, beszélgetve
és együtt énekelve búcsúztunk a házigazdáktól, megköszönve a szíves
ellátást, a szeretetteljes szervezést, feltöltôdve a sok igei figyelmeztetés-
sel. Istené legyen a dicsôség minden áldásért.

Lejegyezte:
Csáki Józsefné, nôszövetségi jegyzô

Szabadka – Délvidék
A szabadkai református egyházközségben vasárnap, október 25-én a re-
formációi hónap rendezvényei sorában körzeti presbiteri konferenciával
egybekapcsolt Kálvin-napot tartottak. A szegedi, és a Szabadka kör-
nyékbeli gyülekezetek küldöttei megtöltötték a templomot, ahol délelôtt
Dr. Békefy Lajos lelkipásztor, a Presbiter felelôs szerkesztôje hirdette az
Igét, az úrvacsorai ágendát Dr. Békefy-Röhrig Klaudia, korábbi délvidé-
ki, pirosi lelkésznô tartotta. Surányné Réti Katalin, a vendéglátó gyüle-
kezet lelkésznôje köszöntötte a vendégeket, közöttük Gilicze András
szentesi lelkipásztort, a Csongrádi Egyházmegye esperesét. Az úrvacso-
raosztás elôtt szép mûsort adott a gyülekezet énekkarra és két színinö-
vendék, Basity Gréta és Liszi Melinda, akik Muraközy Gyula, Bódás Já-

nos és Horváth Loránt egy-egy Kálvin versét, illetve reformációs versét
adták elô nagy átéléssel. Az istentisztelet után a templom elôterében fel-
állított Kálvin-portré leleplezésére került sor. A mellszobor a szabadkai
evangélikus templom elôtti reformációs parkban álló Kálvin mellszobor
gipszmásolata. Az alkotás Vera Gabrić szobrászmûvész munkája. Ezen
a rövid ünnepségen emlékezô és méltató szavakat mondott a lelkészek
mellett Kasza József tiszteletbeli presbiter, politikus, a város és a szer-
biai közélet ismert személyisége. Megrendüléssel és hálával emlékezett
arra, hogy édesapja a gyülekezet templomának negyven évvel ezelôtti
építésében áldozatos szerepet vállalt. Kiemelte, nagy szüksége van ma
az egyénnek, a társadalomnak, a délvidéki református egyház megúju-
lására. Kálvint méltatta szoboravató beszédében Gilicze András espe-
res-lelkipásztor, taglalva a reformáció nagy tételeit, s ezeknek megjele-
nését reformátorunk gondolkodásában. A délutáni szeretetvendégségen
Dr. Békefy Lajos lelkipásztor vetített képes elôadást tartott Kálvin idô-
szerûsége címmel. Az elôadás során szólt Kálvin emberi, spirituális és
teológiai idôszerûségérôl: a csodálkozó, a pneumatikus és a szociálisan
fogékony/reformer emberrôl, és az imádkozó, éneklô és bibliás refor-
mátorról. Behatóan taglalta Kálvin tanítását Jézus Krisztus hármas tisz-
térôl, ennek hatását egyháztanára. Méltatta Kálvinnak korát megelôzô
szociáletikáját, a szegénységrôl, a kamatról, a munkanélküliségrôl, az
emberi méltóságról alkotott nézeteit, illetve intézkedéseit.

Az elôadó egyúttal a Magyar Református Presbiteri Szövetség üdvöz-
letét is átadta a jelenlévô presbitereknek a Presbiter címû lap legújabb
számának közreadásával. Kálvin idôszerûségével kapcsolatosan az elô-
adóval interjút készített a szabadkai Pannon-tv és rádió, valamint a Ma-
gyar Szó címû vajdasági napilap is.

(brkl)
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Hat nap, hat gyülekezet, 16 istentisztelet az Örömhír jegyében,
minden október 18-25. között. Noha idén is érvényesek e tájra
Petôfi Sándor sorai: „Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, /
még zöldel a nyárfa az ablak elôtt, de látod amottan a téli vilá-
got? / Már hó takará be a bérci tetôt.”

Bár 1970-re a hajdani
104 fôrôl 18-ra olvadt az
evangéliumhirdetôk szá-
ma, bár a nagy hatalmú
Hruscsov 1975-re ígérte,
hogy bemutatja az utol-
só papot a moszkvai té-
vében. 2009. október
11-én újabb hét reformá-
tus lelkészt szenteltek a
beregszászi templom-
ban... Ezzel Kárpátalján
lelkipásztoraink száma
megközelítette újra a
békebeli szintet. Sem
Szutor Jenô beregszászi,
sem Narancsik Imre
nagymuzsalyi, sem Ba-
logh Sándor eszenyi lel-
kipásztorok nem haltak

meg hiába. A tíz Gulágon sínylôdött lelkipásztor is hazavánszo-
roghatott, és folytatta szolgálatát.

Közülük már csak egy van közöttünk: Gulácsy Lajos 85 (!)
éves munkácsi lelkész, ny. püspök. Az ô hívására érkezett Papp
Vilmos budapest-kôbányai ny. lelkész a több gyülekezetet átfogó
szolgálatra. Munkácson nemcsak a városi gyülekezettel találko-
zott. Szolgált a 3000 lakosú cigánytelepi templomban is. Mara-
dandó élménye, hogy egy 11 (tizenegy) éves kedves, tehetséges
fiú vezette a gyülekezet éneklését. Ígéretes ifjúsággal is találko-
zott.

A közeli Beregrákos és Kajdanó is beletartozott az evangelizá-
ciós hétbe. Majd távolabb folytatódott az evangelizációs hét. Öt
napon át Feketepatakon (itt Horkay Barnabás szolgált a nehéz
idôkben) és Fertôsalmáson (1936–1984) között id. Czirok Béla
áldozta itt fel testi egészségét) 5-5 napon át szólt az evangélium
és zengett az ének: „Boldog ember te is lehetsz: Jézus Krisztus-
sal”.

A budapesti szolgálattevô újra nagy élményeket szerzett az un-
gi, beregi és ugocsai egyházmegyékben. Volt gyülekezeti presbi-
ter- és munkatársképzô is. Ugyanakkor az egykori koronaváros-
ban, Técsôn presbiteri konferencia volt valamennyi lelkész rész-
vételével.

Fertôsalmás egy értelmetlen trianoni bugyorban fekszik 700
lelkes gyülekezet. A munkanélküliség szinte százszázalékos.
Ám a viruló leánysereg énekkara itt is az evangéliumi örömhír
szolgálatában áll.

Az ugocsai egyházmegye legtávolabbi és egyben legfiatalabb
templomában Rahón, a felszentelés óta eltelt év alatt 25-rôl meg-
duplázódott az istentiszteleti gyülekezet.

Presbiter

Tisztelt Presbiteri Szövetség!
Kedves Váczi Gábor titkár úr!
Szabó Dániel elnök úr kedves hívására döntöttem úgy, hogy belépek a szövetségbe.
Tetszett a Tahi konferencia minden elôadása, amin volt alkalmam részt venni pénteken.
A szünetetekben, és az étkezésekkor jó volt beszélgetni más gyülekezetek presbitereivel, értékes tapasztalatokat gyûjtöttem arról, hogy ôk ho-
gyan végzik szolgálataikat.

Magamról annyit: kicsi gyerekkorom óta szolgálok, elôbb az Újpest Újvárosi, majd a Pestújhely Újpalotai gyülekezetben. Több mint húsz
éve vagyok presbiter. Friss nyugdíjasként többféle munkával tudom segíteni gyülekezetem életét.

Igazán megtért hívô ezen a nyáron lettem. Újjászületésem óta minden nap több órát töltök Biblia- és lelki irodalom olvasással, illetve imád-
sággal. A haszontalan dolgokat igyekszem kihagyni az életembôl. Minden szolgálatra úgy indulok, hogy megköszönöm a lehetôséget, és az Is-
ten áldását kérem, hogy rendben és jól történjen az ÚR dicsôségére.

Reggelente a 103. zsoltár 1-13. verseinek elolvasásával indítom a napot és ezzel köszöntöm presbiter társaimat.
„Áldjad én lelkem az Urat és egész bensôm az ô szent nevét...
Köszönöm az eddig elküldött hasznos írásokat, Isten áldását kérem a Szövetség munkájára.

Testvéri szeretettel:
Tóth Istvánné Szente Lídia

a Pestújhely, Újpalotai gyülekezet presbitere


 
Postaládánkból

Kárpátaljai tavasz az ôszben
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A Kárpát-medencei imanap elôkészítése alkalmából járt népes testvéri
küldöttség Kórógyon, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvi-
ni Egyház Horvátországi Református Nôszövetségének vendégeiként
2009 szeptember 17-20-án.

Sokan nem tudják, mi az a Kárpát-medencei imanap? Mindenki em-
lékszik még a csúfos 2004. december 5-i népszavazásra, amely arról
szólt, kapjanak-e magyar állampolgárságot az elszakított országrész
magyar lakosai? Az eredményt tudjuk, a szégyent érezzük mindazok
helyett, akik nemmel voksoltak.

Ezt a szégyent és együttérzést enyhítendô, a 2005 nyarán Debrecen-
ben a Generális Konvent ülésén 10 egyházkerület nôszövetségi veze-
tôi határozatban fogadták el, és terjesztették elô, hogy megalapítják a
Kárpát-medencei Imanapot, és minden év december 5-én együtt imád-
koznak az elszakított országrészek reformá-
tus keresztyén testvéreikért, ahogyan azt a
Nôk Világimanapján szoktuk.

A liturgiát minden évben más-más egyház-
kerület nôszövetsége állítja össze, ahogyan
most Horvátország tette. Ezeket az elôkészü-
leteket úgy tesszük ünneppé, hogy együtt van
a Kárpát-medence Nôszövetségeinek vezetô-
sége, és közösen ismerkedünk a rendezô or-
szággal, egyházkerülettel.

A szeretet, amellyel fogadták a vendéglátók
az érkezett vendégeket megható, és örömteli
volt.

Én most jártam Horvátországban Nôszö-
vetségi küldöttséggel ötödik alkalommal, ko-
rábban szolgálni, most ünnepelni.

A kicsiny ország kicsiny nôszövetsége ma-
gához ölelte az egész Kárpát-medencét. A
szeretet minden mosolyban, minden elôadás-
ban, minden megterített asztalban, úrvacso-
rai közösségben ott volt.

Nagyszerû tudományos elôadást hallhattunk dr. Lábadi Károly pro-
fesszor úrtól, aki a Gödöllôi Szent István Egyetemen a Környezet és
Tájgazdálkodási Intézet Nép- és Tájrajzi csoportjának vezetôje, és
2007-tôl az eszéki egyetemen a Magyar Nyelv és Irodalom tanszéké-
nek alapító professzora...

Elôadásából tudtuk meg, hogy a reformáció szempontjából milyen
kiemelt hely a Drávaszög.

A népesség alapköve itt: a család, hit, iskola, ez a három alapkô volt
ami megtartotta a népességet ezideig, mely tragikusan fogyóban van.
1948-ban 51 399 fô vallotta magát magyarnak, 1991-ben 22 355, és
2001-ben már csak 16 596.

Elôadásában megismertette velünk a Drávaszög történelmi múltját,
különös tekintettel a reformáció idejére.

Árpádkori emlékek vannak szép számmal Veresmart és környezeté-
ben. Innen származnak költônk ôsei is. 1246-ban Verusmorth néven
már írásos emlékei vannak. A Drávaszög legjelentôsebb helységei kö-
zé tartozott. A 16. századi vörösmartiak már megjelentek a neves eu-
rópai egyetemeken. Fejlett kereskedelme és szôlôtermelése volt. Innen
származik az elsô magyar teológusnô, NOVÁK OLGA. Baranyai Jú-
lia tanárnô aki Budapesten is tanított 1982-ben hunyt el.

Jártunk a környéken, Laskón megnéztük a dorombra épített temp-
lomot, melynek tornya római ôrtorony volt. Ma is látható a gótikus
templom ajtó, eredeti szépségében. A reformáció bölcsôje volt itt,

1530-ban itt hirdette elôször az evangéliumot SZTÁRAI MIHÁLY és
lobbantotta fel a reformációt. 120 gyülekezetet reformált meg. Ô volt
aki a török veszedelem után a nádasokból furulyája zenéjével elôhív-
ta az embereket. 1558-ig volt itt lelkész.

Márványtábla hirdeti itteni szolgálatát a templom bejárata fölött.
A templomkertben emlékoszlop ôrzi munkásságát.
Utóda Szegedi Kis István volt.
Ács Gedeon Kossuth Lajos tábori lelkésze is innen származik, és

Ács Zsigmond lelkész, mûfordító ebben a gyülekezetben szolgált. Az
emlékoszlopot a templomkertben a Dunamelléki Egyházkerület Nô-
szövetségének elnöke, Szénási Sándorné és a Horvátországi Nôszö-
vetség titkára, Hajek Rózsika koszorúzták meg.

Voltunk Kopácson, ahol eltemették BORKÓ JULIANNÁ-t, a 411,
és a 454 dicséretek szövegének szerzôjét. Sír-
ját megkoszorúztuk, és imát mondtunk.

Rétfalun gyönyörû mûemléktemplomot
láthattunk, a Nôszövetség elnökének Adel Ilo-
na Hedvig gyülekezetében, ahol éppen felújí-
tás zajlik. A templom 1752-ben épült, és a
Dunamelléki Nôszövetség adománnyal tá-
mogatta a felújítást.

Karancson épségben és felújított állapotban
láthattuk az 1811-ben épült templomot,
amelyben 2006-ban az orgonát is felújították.
Az áldozatvállalás szép példáját ismertük
meg a templom történetében azzal, hogy a
gyülekezet teljes egészében önerôbôl újította
fel a templomot 1983-ban. A gyülekezeti ta-
gok felvették a földjáradékot, és azt adták a
felújításra.

1991-ben a harangot újították fel. A hábo-
rú idején a karancsi lelkipásztor nem mene-
kült el. Szolgált és temetett. Hajek János és
családja kitartott és mások is, de a gyüleke-

zetek egy része elmenekült.
Az áldozatvállalás nagyon szép példáját adta a gyülekezet, amikor

ott volt a kb. 50 fôs küldöttség, a vendéglátással is. Mintha lakodalom
lett volna, akkora volt a trakta, és ahogy megtudtuk a horvát lakosság
is hozzájárult a nemzetközi találkozóhoz. Gazdagabb vendéglátást el
sem lehetett volna képzelni. Persze nem csak itt, hanem egész ottlé-
tünk alatt mindenütt.

Kórógy volt a fôhadiszállásunk, itt voltunk házaknál elszállásolva,
itt volt az éttermünk a falu kultúrházában és a polgármestertôl a tánc-
karig mindenki tevékenykedett ottlétünkkor.

A templom és az iskola az Orbán kormány 80 millió forintos ado-
mányából épült újjá.

A templomtoronyba a harcok alatt belelôttek és lángragyúlt. A gyü-
lekezet gondnoka megpróbálta oltani, de lövést kapott, kiesett az ab-
lakon és a toronyóra mutatója keresztülszúrta a mellét. Ott halt meg.

Láng Endre, a HRKKE püspöke is megtisztelte jelenlétével az
együttlétünket, és beszéltünk a debreceni Zsinatról való távolmaradá-
sáról is.

Köszönetet mondunk elsôsorban a mi Urunknak, hogy részesei le-
hettünk az alkalomnak, mindazoknak, akik lehetôvé tették anyagi ál-
dozatvállalásukkal a részvételünket. Isten gazdag áldását kérem mun-
kájukra és életükre.

Dr. Voglné dr. Szathmári Ilona

Kórógy – Horvátország
Kárpát-medencei imanap
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SMS-köszöntôk
Karácsonyra, Újévre

Karácsonyi angyal ablakodhoz szálljon, 
nézzen be Tehozzád, s szeretetet lásson. 
Betlehem csillaga Tereád vigyázzon, 
s mindnyájatokat a Jóisten megáldjon!

*

A házakban mindenhol kalács illatozzon. 
Fenyôfák alatt gyertyaláng ragyogjon.
Szívekbe költözzék nyugalom, SZERETET
Hozzon az új év békét és örömet.

*

Áldás, békesség,
Öröm, reménység,
Legyen vígságszerzô,
Ez az Új Esztendô!

Csillagos ég alatt
Jajok és zajok
bús gyermeke, ember,
egyedül vagyok.

Hallgat az este,
és nézem a csillagot,
rendet keresve.

Itt a világon
lenn annyi a zûrzavar.
Sehol se látom.

Ó, megvan, ott van!
Ragyog fejem felett
a csillagokban.

Azon a renden
míg ámulva békülök,
nagy csend lesz bennem.

Túrmezei Erzsébet

Kálvin karácsonyai
Reformátorunk életében – mint minden hí-
vô ember életében – voltak karácsonyi ün-
nepek és voltak hétköznapi karácsonyok.
Elôbbiben Jézus Krisztus megszületését, a
testet öltés csodáját ünnepelte, ünnepelték
Genfben. Hétköznapi karácsonyok pedig ak-
kor voltak Kálvin életében, amikor valami-
lyen különös ajándékot kapott az Úrtól, illet-
ve adott tovább mások javára, vagy amikor
szó szerint testet öltött, megfoghatóvá vált,
tárgyiasult egy-egy gondolata.

Egyik levelében, amit 1551. január 2-án írt
Bernbe Haller lelkésznek, tudatja vele: „Mi-
elôtt Genfbe érkeztem, itt nem volt más ün-
nep, mint a vasárnap. A nálatok szokásos
ünnepeket ugyanaz a népi döntés fogadta el,
ami viszont engemet és Farel lelkészt el-
ûzött a városból. Miután visszatértem, a kö-
vetkezôt értem el: a karácsonyt úgy ünne-
peljük, mint ahogyan ti Bernben”. Gyakor-
latilag Kálvin életének 15 utolsó évében,
genfi tartózkodása során megtartotta a szent
karácsonyt.

Kiváltképpen volt egy esztendô reformá-
torunk életében, ez 1559, amikor valójában
két hétköznapi karácsonyt
is kapott ajándékba, rá-
adásul egy igazi megle-
petést karácsonykor. Elô-
ször is létrehívta a fel-
nôttképzés akadémiáját,
a genfi akadémiát, ami
egyfajta szellemi-lelki
elitet képezett. Kálvin azt
a célt adta az akadémiá-
nak, hogy az legyen az
igazi kegyességre neve-
lés helye. Másképpen ne-
vezte még azt az életre
formálás iskolájának is.
Ez volt az az intézmény,
amivel kapcsolatban Kál-
vin kijelentette: „Küldje-
tek ide fatuskókat, mi
nyílvesszôket faragunk

belôlük”. És ebben az évben adta Isten Kál-
vinon keresztül a világnak a református hit
és gondolkodás Magna Chartáját, az Institu-
tiot, a keresztyén vallásról szóló tanítás
nagy könyvét. A kor ismert mûvészi könyv-
nyomtatójának, a hugenotta Robert Estienne-
nek genfi mûhelyébôl került ki a nagy eposz.
És személyes életének nem várt, s talán ki-
csit megkésve érkezett, szerény elismerése
is ehhez az évhez kötôdik. 1559 karácsonyán
kapta meg Kálvin a Városi Tanácstól, a ma-

gisztrátustól a genfi polgárjogot. Ha-
láláig, közel öt éven át volt szabad
genfi polgár.

Mindezt azzal a meggyôzôdéssel,
hogy életének és teológiájának ten-
gelye maga Krisztus (solus Christus)
és a Róla szóló bizonyságtétel. Ô az
a világosság, aki minden sötétséget
eloszlat. Krisztus volt és maradt
szemében a kulcs az igazi és helyes
istenismerethez, önismerethez, és
emberismerethez. „Isten megjelent
testben, sôt manifesztálódott a test-
ben” – ez gyakori, ismételten hasz-
nált megfogalmazása volt Kálvin-

nak. Ô a Közvetítô, a híd, aki a szakadékot,
ami minket elválaszt Istentôl, és embertár-
sainktól, áthidalta, s ennél fogva nekünk
iránymutatást, kapcsolatot, közösséget adott.
Ô az, akin az egész Biblia megértése áll
vagy bukik. Ezen a karácsonyon jó megem-
lékeznünk arról a Kálvinról, aki annyi hét-
köznapi karácsonyi ajándékot, meglepetés-
csomagot adott szellemileg-lelkileg nem
csak a református világnak, s arról is, aki az
egyetlen nagy történelmi üdveseményben,
az inkarnáció, a testet öltés csodájában egy-
szer s mindenkorra megkapott mindent.
Krisztus az ajándékok Ajándéka. Ezért fo-

galmazott így Kálvin:

„Az a teljes bölcsesség,
amit az emberek megért-
hetnek és megtanulhat-
nak ebben az életben,
Krisztusban van. Még
ha bolondok vagyunk is
magunkban – Ô Isten
elôtt a mi bölcsességünk.
Bûnösök vagyunk önma-
gunkban – Ô a mi igaz-
ságunk. Tisztátalanok
vagyunk önmagunkban
– Ô a mi megszentelôdé-
sünk és gyógyulásunk.
Még magunkon viseljük
a halandó testet – Ô ma-
ga pedig a mi életünk”...
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