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„ÉLEK PEDIG TÖBBÉ NEM ÉN, HANEM ÉL BENNEM A KRISZTUS” (Gal 2,20)
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Feltámadt

Egy édes titkom van nekem.

Fénnyel betölti életem,

Mosolyra nyitja számat:

A Megváltó feltámadt!

Nem, nem maradt a sír ölén.

Ujjongok az örömtôl én,

Hisz nem vagyok már árva.

Nincs többé sírba zárva.

Velem van nappal, éjjelen.

Mindig velem, mindig velem.

Az úton Ô vezérel

Oltalmazó kezével.

Virágok, illatozzatok!

Húsvéti, tiszta fény ragyog

Elûzve minden árnyat:

A Megváltó feltámadt!

Túrmezei Erzsébet

„Elvitték Jézust a Golgota nevû
helyre, ami azt jelenti:

Koponya-hely, és mirhás bort adtak
neki; de ô nem fogadta el.”

(Mk 15,22-23)

Ha a négy evangélista által leírt szenvedés-
történetet összehasonlítjuk, akkor kitûnik,
hogy Jézust kétszer kínálták meg fájdal-
mait enyhítô itallal: közvetlenül a kereszt-
re feszítése elôtt, és aztán késôbb, közvet-
lenül a halála elôtt. Az
elôbbirôl tesz említést
Márk, külön hangsú-
lyozva azt, hogy Jézus
nem fogadta el.

A mirhás bor érzés-
telenítô hatású ital volt.
Fájdalomcsillapító, bó-
dító, kábító szer. Azért
kínálták meg vele az el-
ítéltet, hogy a keresztre
feszítés szörnyû és órá-
kon át tartó szenvedését
némileg enyhítsék. Egy
cseppnyi emberség az
embertelenség tengerében. Jézus elutasí-
totta magától a mirhás bort. Ô, aki amerre
csak járt, enyhítette a kínokat, nem fogad-
ta el ezt az enyhülést. Vajon miért?

Tiltakozásul. Ez az elutasítás azt jelenti:
ez nem megoldás. Sôt szörnyû álnokság
az, hogy valakit ártatlanul elítélnek, ke-
resztfára szögeznek, aztán egy kicsit elbó-
dítják. Miközben embertelenek, aközben
egy kicsit humánusak is. Erre mond Jézus
határozott nemet. Az elrontott életre – se
a magaméra, se máséra – nem alkalmas a
kábítás. Ma, amikor az alkoholizmus és a

kábítószer-fogyasztás világméretû gond,
erôsítsük fel Jézus szavát: ez nem megol-
dás! A bûn okozta sebeket, a tönkretett
életeket nem oldja meg a kábulatba való
menekülés.

Útmutatásul. Jézus akkor se menekült a
halálba, amikor látta azt, hogy nincs más
útja. A Gecsemáné-kertben azért imádko-
zott, hogy ha lehetséges, múljék el tôle e
keserû pohár. Aztán elfogadta mégis Isten
kezébôl. Ne úgy legyen, Atyám, ahogy én

akarom, hanem ahogy Te. Elfogadta a ha-
lált Isten kezébôl, de nem menekült a ha-
lálba. Nem akart hamarabb túl lenni az
életen, mint ahogy küldetését bevégezte
volna. Még nem végeztetett el. Ma, ami-
kor nô az öngyilkosok száma, hirdessük
hangsúlyosan: ne menekülj a halálba gon-
dok, próbatételek elôl. Fogadd el az élete-
det Isten kezébôl, és bírd ki az életet
mindaddig, amíg Ô vissza nem veszi azt.

Miértünk nem fogadta el Jézus a mirhás
bort. Neki könnyebb lett volna öntudatla-
nul szenvedni a kereszten. Csakhogy ak-
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Meghalt? Feltámadt?
... és mi?

Ott áll a Golgotán

Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit
sem ér a ti hitetek, még bûneitekben vagy-
tok. Sôt akkor azok is elvesztek, akik Krisz-
tusban hunytak el. Ha csak ebben az életben
reménykedünk a Krisztusban, minden em-
bernél nyomorultabbak vagyunk. (1Kor
15,17-19)

Bármilyen hihetetlen, a hitünkkel nincs
semmi baja a sátánnak! Ugyanis célpontjai
nem a fogyasztói társadalom életcél nélküli,
pénzkeresô és pénzköltô ’automatái’, sem a
különbözô függôségek áldozatai – hiszen ôk
már rabláncon vannak – de még csak nem is
a ’hívô-ember’ (úgy általában), hanem a Jé-
zus Krisztus értünk és helyettünk elszenve-
dett halálában, és a sátánt legyôzô feltáma-
dásában hívô ember. Akiket az élô Isten
szólítgat, és Krisztusért örök birodalmába
hív, ôket kell megingatni. Ôk a célpontok.

A hitünkkel nincs semmi baja a sátánnak,
hisz az Atyával szeretetközösségre teremtett
ember, ebbôl a kapcsolatból kiesve, tovább-
ra is vágyakozik erre a kapcsolatra, amelyet
az Édenen kívüli világban csak hit útján kap-
hat meg. A sátán ezért igényli hitünket. Meg-
ingatja az igaz hitet, és megkínál pótszerek-
kel. Vesd abba a hitedet!

Így a húsvéti locsolkodás, tojás és sonka
ellen nincs semmi kifogása, még a díszes
körmenet, vagy a TV-ben közvetített ünnepi
istentisztelet – szép kórus-énekkel, harang-
zúgással és feldíszített templommal – is me-
het, csak a bûnrôl, helyettes áldozatról, fel-
támadásról ne legyen szó!

Meghalt?
„Krisztus meghalt a mi bûneinkért az Írások
szerint.” (1Kor. 15,3-4)

A nagy port kavart siker-könyv, és a belô-
le készült film – a Da Vinci kód – „végére
járt a sötét rejtélynek, és felfedte, hogy Jé-
zus és Mária Magdolna házasságát kétezer
éven át eltitkolta egy, az egyházon belül mû-
ködô titkos csoport” – írja egy filmajánló.
Ha még tíz évvel visszalépünk, rábukkanunk
a forrásmûre: M. Baigent – R. Leigh – H.
Lincoln Az abbé titka: Szent Grál, Szent Vér
címû 1982-es könyvszenzációjára, amelyben
a szerzôk azt állítják, hogy Jézus nem halt
meg a kereszten. Poncius Pilátus hallgatóla-
gos beleegyezésével élve vették le a kereszt-
rôl, felépült, és Mária Magdolna társaságá-
ban boldogan élt, ha nem is mindörökké, de

Köszönet és kérés
Szövetségünk ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik 2008. évi személyi jövede-
lemadójuk 1%-ával Szövetségünket támogatták. Ez 2009-ben több, mint 160 000 Ft be-
vételt jelentett, melyet a tagjainknak kiküldött levelek, és a PRESBITER postaköltségeire
használtunk fel. Kérjük kedves testvérünket, hogy – amennyiben van adófizetési kötele-
zettsége és Szövetségünket kívánja támogatni –, 2009. évi személyi jövedelemadójából –
az adóbevallással együtt kitöltendô rendelkezô nyilatkozaton – a társadalmi szervezetek
számára felajánlható 1% sorába írja be:

„A kedvezményezett neve:
MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

A kedvezményezett adószáma: 19675039-1-43”

Egyúttal kérjük, hogy a másik, e célra rendelkezésre álló nyilatkozaton az egyházaknak
felajánlható összeggel a MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ-at szíves-
kedjék támogatni. A kedvezményezett technikai száma: 0066

Papír alapú bevallás esetén a borítékot ne felejtse el leragasztani és a leragasztásnál alá-
írni. Mind magunk, mind egyházunk nevében ezen adományát is nagyon szépen köszönjük.

kor mi nem ismernénk hét szavát amelyet
a kereszten mondott. Nem hallhatnánk,
hogy imádkozik az Ôt megfeszítôkért. Ak-
kor a megtérni vágyó lator a kárhozatba
zuhant volna. Jézus a világért szenvedett a
kereszten. Értünk. Nem saját magára gon-
dolt. Nem azt kereste, ami neki könnyebb,
hanem ami nekünk szükségesebb.

Vallástételként. A hit józanul szembe-
néz az élettel, a feladatokkal, a bûnnel, a
fájdalommal, a halállal. Mindezek elôl nem
dugja a fejét a homokba. Valljuk meg bûn-
bánattal, hogy az egyház történelme során
idônként és helyenként annyira megrom-

lott, hogy megszülethetett ez a megállapí-
tás: „a vallás ópium a népnek”. Vagyis az
emberek éberségét elveszi, felelôsségét el-
altatja. Jézus magatartása azt mutaja, hogy
az élô hit nem ilyen. Józanul néz szembe
a valósággal.

Jézus józanul áldozott érettünk a keresz-
ten, azért, hogy mi is el tudjuk fogadni az
Atya kezébôl életünket, minden szenvedés-
sel, próbatétellel, megaláztatással együtt.
Hogy ne meneküljünk semmiféle bódulat-
ba. Hogy küldetésünket józanul tölthessük
be.

Molnár Miklós

Elég, Uram, hisz elég nekem, Te látod gyenge voltomat. Kísért a más, hogy enyém le-
gyen, okozza ez sok kínomat. Higyjed, elég, mi jutott neked, ne kívánj mást oly hûtle-
nül. Véremet adtam, megbocsájtok, legyen elég örökségül.

A sok kívánság, csalfa álom, megronthatják az életed. Kegyelmem ismét felkínálom,
fogadd el, s ez elég neked. Hiszem, elég, mi jutott nekem, nem kívánok mást hûtlenül.
Te vagy az én osztályosrészem, és ez elég örökségül.
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legalább az elsô század közepéig. A hason-
ló hamisításoknak se szeri, se száma. Közös
lényegük, hogy Jézus Krisztus istenségét ta-
gadják, és ezzel együtt azt is, hogy szenve-
désével és halálával a mi bûneinkért járó
igazságos ítéletet vette magára.

Pedig négy evangélista is megírta – három
szemtanú, egy pedig kortárs, aki mindennek
gondosan utánajárt – hogy a Nagytanács a
fôpap vezetésével elítélte, a politikai hata-
lom képviselôje, Pilátus megkínoztatta és
kihallgatta, a római katonák kísérték a vesz-
tôhelyre, a páska-ünnepre összesereglett tö-
meg volt a keresztre feszítés szemtanúja,
’halottkém’ diagnosztizálta halálát, és a vég-
tisztesség megadásával sírboltba helyezték.
Szenvedése, halála történelmi tény, melyet
számos forrás megerôsít.

szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.

Feltámadt?
„...és – ugyancsak az Írások szerint – feltá-
madt a harmadik napon, és megjelent Ké-
fásnak, majd a tizenkettônek. Azután megje-
lent több mint ötszáz testvérnek egyszerre,
akik közül a legtöbben még mindig élnek,
néhányan azonban elhunytak. Azután meg-
jelent Jakabnak, majd valamennyi apostol-
nak.” (1Kor. 15,4)

A másik, a sátán számára még fájdalma-
sabb tény Jézus Krisztus feltámadása, hisz
ez a gonosz hatalma feletti gyôzelem bizo-
nyítéka. Ezért éri oly sok oldalról támadás a
feltámadás tényét.

A hamisítások visszanyúlnak egész a kor-
társakig. A fôpapok és farizeusok – Máté
beszámolója alapján – már a kivégzés más-
napján Pilátushoz mennek figyelmeztetni
ôt, hogy „ez a csaló még életében ezt mond-
ta: Három nap múlva feltámadok! Ezért pa-
rancsold meg, hogy ôrizzék a sírt a harma-
dik napig – folytatják a vádat –, nehogy ta-
nítványai odamenjenek és ellopják ôt, aztán
azt mondják a népnek: Feltámadt a halottak
közül! Ez az utóbbi csalás roszszabb lenne
az elôzônél.” (Mt 27,63-64)

Akik az emberi ész és tudás mindenható-
ságát vallják, és csak a látható anyagi világ-
ban tájékozódnak, a mai napig kétségbe von-
ják a feltámadást a józan észre hivatkozva.
Ezt a nézetet képviseli a liberális teológiának
az a tekintélyes irányzata is, amely azt vall-

ja, hogy Jézus csodái – így feltámadása is –
csak a késôbbi tanítványok fantáziájában
játszódott le. Ôk hittek benne, és a mai hívô
ember számára is csak az a lényeg, hogy
higgye, az nem számít, hogy valóban meg-
történt-e.

Ezzel szemben mi hisszük és valljuk, hogy
valóságosan elhagyta az Arimátriai József
által felajánlott sírkamrát, és valóságosan
találkoztak Vele (feltámadt testében) húsvét
hajnalán az asszonyok, majd az emmausi ta-
nítványok, az apostolok, és mintegy ötszáz
további ember. Sôt, nem csak kijött a sírból,
de húsvét után negyven nappal a tanítvá-
nyok szeme láttára felment mennyei dicsô-
ségébe, és ma is ott tartózkodik.

Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján,
onnan jön el ítélni élôket és holtakat.

...és mi?
Kedves presbiter testvérem! Ha velem
együtt hiszed és vallod mindezeket – mint
ahogy azt minden úrvacsorai közösség al-
kalmával kijelented –, akkor számodra vala-
mi meglepô örömhírt tartogat Pál apostol.
Azt ugyanis, hogy Krisztussal együtt –
Krisztusban – te is már feltámadtál. Múlt-
idôben. Persze még nem testileg, hisz bioló-
giai életjelenségek szempontjából még
élünk, és ilyen élete annak is van, akinek az
élete nincs elrejtve Krisztusban, de az örök
élet szempontjából már átmentél a halálból
az életbe.

Minket is, akik halottak voltunk a vétkek
miatt, életre keltett a Krisztussal együtt –
kegyelembôl van üdvösségetek! – és vele
együtt feltámasztott, és a mennyeiek világá-
ba ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmu-
tassa az eljövendô korszakokban kegyelmé-
nek mérhetetlen gazdagságát irántunk való
jóságából Krisztus Jézusban. (Ef 2,5-7)

Ugye, nem mellékes körülmény az, hogy
Krisztus valóban halálra adatott bûneinkért,
és feltámasztatott megigazulásunkért?!
(Róm 4,25)

Dr. Viczián Miklós

Pilinszky János: Harmadnapon

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyôzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

Képes Kálvin életrajz (VIII.)
1564
Május 27-én hosszas betegség után el-
hunyt. Tuberkulózisban, tüdôvérzésben
szenvedett. Külsô segítség nélkül már nem
tudott betegágyából kilépni. De dolgozott.
Élete utolsó heteiben írásban és szóban is
elbúcsúzott a városi tanács tagjaitól, lel-
készkollégáitól, munkatársaitól és barátai-
tól. Ismeretlen helyen nyugszik, de a gen-
fi temetôben vélik feltételezni nyughe-
lyét. Itt emléktábla idézi fel történelem-
formáló alakját.

Szolgálata idején hétközben fôként
ószövetségi textusokról, vasárnap újszö-
vetségi Igékrôl prédikált. Igehirdetéseinek
száma meghaladja a 4000-et, ebbôl alig a
fele van meg. Kálvin hihetetlenül nagy
energiával levelezett, hogy a reformáció
tanításait így is terjessze. „Levélmissziója”
nyomán több mint 4300 levél keletkezett,
ebbôl 1369 az általa írt levél. Levelezett
kora vezetô teológusai mellett az angol
királlyal, VI. Edwarddal, a canterbury ér-
sekkel, Thomas Cranmerrel és másokkal.
Titkárai, akik 1548 óta segítették levele-
zését, franciák voltak: elôbb Fr. Baudoin
és N. de la Fontaine, késôbb Ch. de Jonvil-
liers. A nagy érdeklôdésre tekintettel aka-
démiai elôadásait hárman is jegyzetelték,
és ki is adták: Nikolas des Gallars, Jean
Budé és a már említett titkára, Jonvilliers.
Prédikációinak gyorsírásos lejegyzését
1549–1560 között Denis Raguenire készí-
tette.

F e b r u á r
28-án tartott
búcsúbeszé-
dében így
fogalmazott:
„ S o k f é l e
gyengesé-
gem volt, amiket el kellett viselnetek, és
az, amit elvégeztem, alapvetôen semmi.
A gonosz emberek bizonyára visszaélnek
majd ezzel a megállapításommal. De is-
mételten csak azt mondom, az összes do-
log, amit elvégeztem, semmiség, s én csak
egy nyomorult teremtmény vagyok. Azt
elmondhatom magamról, hogy jót akar-
tam, hibáimmal mindig igyekeztem szem-
benézni, s az istenfélelem mélyen gyöke-
ret vert a szívemben. Ti tanúsíthatjátok,
hogy jók voltak törekvéseim. Ezért kérem,
hogy a rosszat bocsássátok meg nekem.
Ha pedig valami jó is adódott, kérlek, ti is
törekedjetek erre és kövessétek a jót!”.

drbl
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A Magyar Presbiter 75 éve, 1935 decemberében részleteket közölt Dr. Ravasz László
dunamelléki püspök évi jelentésébôl.

Elôször a reverzálisharcról esik szó. Ebben a részben a családvédelmet a nemzet leg-
sürgetôbb és legfontosabb feladatának látja. A reverzális kérdése mára már sokban meg-
változott s a polgári házasság újra – kizárólag egyházivá tétele sem merül fel igazán,
mely ellen Ravasz püspök hevesen tiltakozott: „Nem lehet a házasság felbontására ki-
alakult egységes magyar jogrendet feláldozni”, hogy azt akármelyik közösség a maga
hatalmi céljainak erôsítésére használja fel. A következô gondolat ellenben még ma is
nagyon idôszerû: „A család pusztulásában a társadalmi rend, a keresztyén civilizáció,
az emberi méltóság és a nemzeti lét pusztulásának jeleit látjuk. Ezért hirdetjük, hogy
mindent el kell követni egy olyan világ megteremtésére, amely kedvez a családalapítás-
nak, nem ellensége a gyermeknek, hathatósan megvédi a családi élet tisztaságát, s a sze-
xuális etikában a keresztyénség örök igazságát teszi úrrá. Éppen ezért üdvözlünk min-
den olyan reformot, amely a könnyelmû elválásokat megnehezíti, a gyermek jogait meg-
védelmezi, a nagy népességû családokat elônyben részesíti és a gyermeknevelést, mint
a legelsô és legmagasabb nemzeti közszolgálatot becsüli meg, ez lévén az elôfeltétele
minden további életnek.”

Részben mindezek védelmében még két további fontos témát emel ki a Magyar Pres-
biter Ravasz László jelentésébôl. Jelentôségénél fogva érdemes mindkettôt teljes terje-
delmében a mai olvasó elé tárni:

Politizáljon-e az egyház?
Az úrvacsorával élôk száma határozottan és állandóan emelkedik. Nem erôtlenedett az
adakozás lelke sem, s minden tisztelettel kell gondolnunk arra a magyar kálvinista nép-
re, amely ilyen nehéz idôkben óriási terheket Isten szolgálatának örök javaiért, zúgoló-
dás nélkül hordoz. Itt-ott panasz emelkedik a politikai hadjáratok és korteskedések
destruáló hatása miatt, és éppen ezért óva kell intenem újra meg újra minden egyházi
embert, hogy a legjobb politikát akkor gyakorolják, ha pártpolitikai harcokba az egyhá-
zat nem engedik bekeveredni. Meg kell ôriznünk gyülekezeteinket attól, hogy politikai
jelszavak és hatalmi törekvések uszályhordozói legyenek, mert meg kell maradniok
szent és biztos menedéknek, ahová a megtépett lelkû nép mindig visszatérhet, hogy
örökkévaló igazságokkal töltekezzék meg, és el nem fáradó idealizmussal induljon hal-
hatatlan lelkének és halhatatlan nemzetének fenntartásáért vívott harcaiba.

A szekták
Az esperesi jelentések ismét figyelmeztetnek a szekták mozgolódásaira. Amily féltéke-
nyen követeljük a vallás szabad gyakorlását a hívô közösség számára, amily élesen el-
ítéljük és nemzeti szégyennek tartjuk, ha bottal próbálnának hivatalos tényezôk lélek el-
len küzdeni: éppoly ôszintén meg kell mondanunk, hogy sok szekta a maga etikai prog-
ramjával a mai társadalmi rend felforgatására tör. Azt pedig senki se várja, hogy vallá-
sos külszín miatt szabad kezet nyerhet bárki a nemzetrombolásra. De nagyon jól kell
különböztetni ebben az igen nehéz kérdésben, hogy se lelki erôszakot ne kövessünk el,
se ôrlô termeszmunkát ne engedjünk meg. Azért kérem a lelkipásztorokat és tanárokat,
foglalkozzanak többet a szekták alkatával és munkamódszerével. Egyébként pedig le-
gyenek meggyôzôdve, a szekta ellen egyetlen orvosság: az Ige.

Dr. Kis Domokos Dániel

II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem,
a „leghívebb magyar” imája

Úristen, 
Hozzád fordulunk a megpróbáltatásnak e ne-
héz napjaiban, Népeknek és seregeknek Ura
és Istene. 

E nemzet küzd jogaiért és igazságáért, s
Hozzád emeli esdô tekintetét, mert egyedül
tôled várhatja szabadulásának óráját.

Te az igazság kútfeje és a kegyelem kime-
ríthetetlen forrása vagy, 

Ki parancsaidról megfeledkezett népednek
idônként a szolgaság jármát adod, hogy
megtörve gôgjét, a büntetésben igazságot, a
megbocsátásban kegyelmet nyújts.

Bevalljuk, Urunk, ôseink nyughatatlansá-
gát, beismerjük mindennapi vétkeinket, me-
lyekkel ellened támadva, ostorodat valóban
megérdemeljük. 

Urunk, tekintsd mégis néped sóhaját, hall-
gasd meg a szegények, özvegyek és árvák
hozzád felsíró jajkiáltásait! 

Tekints az engesztelésre kész ártatlanokra,
és ne feledkezzél meg irgalmasságod csele-
kedeteirôl, melyekkel hajdan oly kegyesen
elárasztottad szolgaságban sínylôdô válasz-
tott népedet...

Üdvözítô Istenember, Jézus, ki egykor vér-
könnyeket hullattál a veszendô Jeruzsálem
felett, tekints kegyesen a mi sanyargattatá-
sunkra, s oltalmazd ezt a szép hazát...

Vezéreld cselekedeteinket, erôsítsd karun-
kat, hogy egyesült erôvel szolgálhassunk
akaratodnak...

Add, hogy rendelkezésed útjáról le ne tér-
jünk, hanem igazságtételeid ôreivé lévén,
utunk nyugalomban és békességben vezessen
tehozzád! Ámen

Politizáljon-e az egyház?

Választás elôtt
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A létezô szocializmus utolsó teológus már-
tírja. Szülôfaluja temetôjében, a kalotaszegi
Magyar(nagy)kapuson nyugszik. Budapes-
ten 1989-ben senki nem tudott volna olyan
rémtörténetet elképzelni, mint az övé. A
„Szabad Európa”, az „Amerika Hangja”, s
végül a Kossuth Rádió tudatta a nagyvilág-
gal, hogy a III. éves teológust ismeretlen tet-
tesek kidobták a brassói gyorsvonatból, s
összetörve leltek rá a vasúti pálya mellett.

A szörnytett huszadik évfor-
dulóján idézzük fel az eseményt
a magyarkapusi családi otthon-
ban, a fiát nem feledô édesapá-
val, és a testvérét gyászoló hu-
gával.

1989 októberében már elkez-
dôdött a Ceausescu-rendszer
végtusája. Temesvárott, Kolozs-
várott, Bukarestben és egyebütt
még százszám szedte áldozata-
it. Kis Lukács István nem vé-
letlenül került közéjük.

A Szekuritáté embere, Pén-
tek Árpád tanintézeti rektor za-
vartkeltô híresztelései következ-
tében még ma is számtalan fel-
tételezés kering. Valamennyinek
van valóságtartalma. De mi a teljes valóság?
Éppen a hivatalos nyilatkozatok tették lehe-
tetlenné az ügy objektív megismerését. Pén-
tek Árpád és Ungvári József szekuritátés ez-
redes „kapás”-ból a „szerelmi bánat” okán
elkövetett öngyilkosság verzióját híresztel-
te. (Egy 23 éves fiatalembernél éppenséggel
elképzelhetô ok.) Néhány hónappal késôbb
négy „bandita” azt vallotta, hogy szemet ve-
tettek Kis-Lukács István bôrdzsekijére. Ká-
véba kevert altatóval kínálták, majd kidobták
a robogó vonatból. (Naiv kérdés: Mit akar
és kockáztat négy „bandita” egy darab dzse-
kiért?)

Okkal feltételezik azt is, hogy miután
évekig ellenállt a besúgói hálózatba való be-
szervezésnek, a rendszer végvonaglása ide-
jén így tüntették el. Azt is feltételezik, hogy
a temesvári események peremén volt érin-
tett. Valószínûleg már senki sem tud valódi
megoldást ígérni. Vegyük sorra életét.

Általános iskolai osztályait szülôfalujában
járta, majd Kolozsvárra került az Energeti-
kai Lyceumba. Villanyszerelô lett. Gyermek-
korától fogva azonban a magyar irodalom
érdekelte. Nagyon szeretett gyermekkora

lelkészével, Szirmai Árpád tiszteletessel er-
rôl beszélgetni. 12-13 éves korában már azt
hangoztatta, hogy református lelkész lesz.

A líceum elvégzése után azonban nem
villanyszerelô lett, hanem azonnal jelentke-
zett a teológiára. Ekkoriban kényszerítette
az egyházra a kommunista állam a „nume-
rus clausus”-t. Azaz 2-2 helyet tölthettek be
az egyházkerületek. Három éven át hiába je-
lentkezett. Közben katonának is behívták,

majd a gyalui iskolában tanított. Negyed-
szer hirtelen – váratlan – bekerült a felvettek
közé.

Elsô félévének osztályzatai a következôk:
szentírásismeret, hitvallásismeret, vallástör-
ténet, héber nyelv, görög nyelv, latin nyelv
mind jó. Teológiai encyklopédia, magyar,
román, német és ének-zene: jeles. Tehát át-
lagon felüli és kiegyensúlyozott. Nem egyes
tárgyakra koncentrál, hanem a teológia egé-
szére. Kifejezetten lelkipásztori szolgálatra
készül!

A III. tanévet 1989. szeptember 15-én
kezdte el. (A hallgatók ez idôben három he-
tenként utazhattak haza. A Teológia kapuján
csak írásos engedély birtokában léphettek
ki.) Október 22-én még meglátogatta szüle-
it. E látogatásra menyasszonyjelöltje is elkí-
sérte. Október 23-án együtt mentek vissza
Kolozsvárra. Október 25. óta senki nem
látta.

A legációkra általában hazajár. (Ez szo-
katlan. „Senki sem próféta a maga hazájá-
ban...”) Ez azt jelenti, hogy félévenként 3-3
alkalommal végez templomi szolgálatot ro-
konai és ismerôsei számára! Az új lelkész

nagyon szívesen veszi a gyülekezetbôl el-
származott teológus szolgálatát.

Legutolsó textusa – nagypénteken – Máté
evangéliuma 27,54 volt: „A százados pedig
és akik ôvele ôrizték Jézust, látván a földin-
dulást, és amik történtek igen megrémültek,
mondván: Bizony Istennek Fia vala ez!” (A
prédikáció szövege nem maradt fenn. Ámde
ilyen esetben nem a leírt szöveg a lényeges,
hanem az, hogy mit hall ki a Szekuritáté
mindenütt jelenlévô besúgójának füle, és mit
ért a tartótiszt. (V.ö. Molnár János: Szigorú-
an ellenôrzött evangélium. Nagyvárad,
2009) – Mit jelentsen az, hogy százados?
Mit az, hogy egy százados megrémül? Mit
az, hogy a hivatalos közeg megtér?

Meg kell jegyeznünk, hogy a IV. félév vé-
gére osztályzatai romlottak. Sôt! Egy tárgy-
ból elégtelent kap... Valami történhetett.

Most nézzük meg képeit. Az érettségi ké-
pen lányos arcú, bár energikus
fiatalembert látunk. A IV. félév
után készült képen meggyötört
tekintetû ifjú néz reánk...

Tehát a III. tanév kezdete után
hat héttel október 25-én eltûnt.
Temetésére egy hónap múlva
kerül sor. (Édesapja nem cse-
kély áldozattal – egy szekuritá-
tés tiszt segítségével – a buzaui
kórház hullatermében talál rá fia
összeroncsolódott testére. Úgy
emlékszik, hogy mintegy 30
hasonló állapotú holttest társa-
ságában. Egyébként itt „dolgo-
zott” egy toplicai származású
hadnagyi rangban levô „gyil-
kológép”, akit a forradalom so-

rán kivégeztek...)
Péntek Árpád rektor nem vállalja a teme-

tést, mert – úgymond – esti áhítat tartására
kell felkészülnie. Hatszáz gyászoló kíséri ki
a temetôbe a falu fiát. Köztük a teológia III.
évfolyama. (Ôk azonban nem vehetnek részt
a család által felkínált ebéden. Azonnal
vissza kell térniük Kolozsvárra.) Így Sebes-
tyén Ferenc helybeli lelkész búcsúztatja a
Római levél 8,28 alapján: „Tudjuk pedig,
hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden
javokra van, mint akik az Ô végzése szerint
hivatalosak”.

A rektor október 28-án elutazott. (3 napig
nem hiányzott neki egy teológus, aki csak
az ô engedélyével léphet ki a kapun.) Vissza-
térte után november 2-án jelenti az eltûnést
Ungvári József szekus ezredesnek. (Nem a
milíciának, vagy a mentôknek!) Az apával a
katonai törvényszéken közlik: hagyja abba a
további kutakodást...

Kis-Lukács István most lenne 45 éves.
Vajon hol és milyen lelkipásztor lett volna
belôle?

Dr. Papp Vilmos

XX. századi „gályarab”-prédikátorok

Kis-Lukács István
(1965–1989)
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Nekem és társaságomnak – hajdani budai református fiataloknak – nagy örömet jelentett az
a meghívás, vendéglátás, amelyben február 7-én a Budapest-Budai egyházközség (I. ker.,
Szilágyi Dezsô tér) részesített bennünket. Errôl az alkalomról a Reformátusok Lapja II. 7-i
száma hírrovatában is olvashattunk.

Minek is köszönhetjük ezt a kitüntetô figyelmet, amelyben most minket részesítettek idôs
korunkban?

...A rövid újságcikk szerint ifjúsági csoportunk az „50-es évek végén” alakult meg. Ezt az
említett február 7-i alkalmon szóban helyesbítettem, írásban pedig most, folyóiratunk hasáb-
jain teszem meg: az 50-es évek elsô felében, tehát a legvadabb Rákosi-korszakban jöttünk
össze, alakult ki ifjúsági bibliakörünk a budai gyülekezetben – persze feltûnés nélkül. Bu-
gárszky Mátyás néhai presbiter volt az, aki szinte egyenként gyûjtötte össze az elérhetô fia-
talokat. Az évtized második felében – az 56-os forradalom után – átmenetileg szabadabban
lehetett evangelizálni, s azokban az években számbelileg is gyarapodtunk (30-40 fô alkal-
manként!). A 60-as évek elején aztán egy – a közösségünkbôl indult – teológus diák vette át
a bibliakör vezetését. Ez a teológus nem volt más, mint a Református Házasság és Család-
segítô Szolgálat jelenlegi vezetô lelkipásztora: Szarka Miklós. Ô 1964-ig végezhette ezt a
szolgálatot (természetesen tanulmányai mellett), amikor a pártállam illetékes szerveinek lá-
tókörébe kerültünk, s eljárást indítottak két teológusunk ellen (ti. volt akkor már egy másod-
éves teológusunk is Erdôs György személyében).

Mindezeket azért tartom megírásra is érdemesnek, mert ez a hatósági eljárás annak idején
eléggé csendben zajlott le. Kevesen tudják, hogy a budai gyülekezetben pezsgô, élénk ifjú-
sági életet is egy koncepciós eljárás törte meg. Igaz, az ifjúsági munka nem szûnt meg, csak
szerényebb keretek közt folytatódott – a mi csoportunk azonban fokozatosan szétszóródott.

Kérdezhetné ezekután bárki: hogyan lehetne akkor egy hajdan volt csapatot összeszedni?
...Hát úgy, hogy minket nem kellett most összeszedni, mert 1980 óta – ismét Bugárszky Má-
tyás kezdeményezésére – újból összejött a testvéri közösség, s azóta évente néhány alkalom-
mal találkozókra gyûlünk össze. Az az összetartozás, amely ifjú korunk közös hitélményé-
bôl alakult ki, idôs korunkban is elevenen él!

Kövespataki László

NYITOTT SZEMMEL
Emlékezés Ferenczi József fiatalon lett presbiter. A

presbitérium fiatalabb tagjai vállalták,
hogy évenként négy alkalommal össze-
gyûjtik az egyházfenntartói járulékot. (Ez
a hatvanas évek eleje.) Nem kerülte el Pó-
ki Elek házát sem. A gazda „derék” alko-
holista és megélhetési párttag. Éppen kinn
volt az udvaron. Vasvillával. Ferenczi Jó-
zsef tisztességesen köszön, s mondja, mi
járatban van. Póki Elek ráfogta a vasvil-
lát, s ékes káromkodások közepette kiker-
gette a portáról. Két hónap múltán viszont
ôt vitte el az alkohol...

Özvegye elment a lelkészhez temetést és
harangozást „rendelni”. A temetési díj
tízszeresét mutogatta a lelkésznek, aki ba-
rátságosan, de határozottan tájékoztatta,
hogy férje nem volt egyháztag. Párttagot
pedig csak a Párt engedélyével temethet
el. Persze errôl szó sem lehetett. Kérjen
társadalmi temetést.

A tanácselnök és a párttitkár örömmel
kapott az alkalmon. Ámde az özvegy ra-
gaszkodott a templomi harangozáshoz –
mivel a Pártnak nincs harangja. (Ugyan-
is – úgy gondolta ô – a lélek a harangszó-
ba kapaszkodva repül a túlvilágra.) Lett
az esetbôl világháború. Az ügyet a járási
pártbizottság még aznap, másnap pedig
már a megyei is tárgyalta. Olyan nem es-
het meg, hogy egy papocska ne teljesítse a
Párt parancsát. A végén már a KGB-ügy-
nök püspök követelte a harangozást – hi-
ába.

A presbitérium ugyanis közölte a tanács-
elnökkel és a párttitkárral, hogy az Alkot-
mány és az Egyezmény értelmében egyet-
len állampolgár sem kötelezhetô egyház-
fenntartásra. Ez pedig azt jelenti, hogy
holtában sem kényszeríthetô egyházi tevé-
kenység elszenvedésére...

S mi történt? – Az Állami Egyházügyi
Hivatal megyei titkára helyeselte a presbi-
térium nyilatkozatát. Ráadásul megrótta
a tanácselnököt és a párttitkárt a haran-
gozás követeléséért. Az pedig sértôdötten
kijelentette, hogy soha többet nem vállal
társadalmi temetést. A püspököt két hét
múlva Isten kiszólította az árnyékvilágból.
A presbitérium pedig összetartásban meg-
erôsödött. Ferenczi József presbiter pedig
továbbra is a bognármûhely vezetôje ma-
radt! A gyülekezet pedig rég elfeledett
igazságot tanult meg újra: Összetartás-
ban az erô!

-p -s

Hétköznapi
hitvallók (33.)

Hogyan lettem gondnok?
Elmondom, hogyan lettem gondnok. Aki elôt-
tem volt gondnok, Imre bácsi tisztességes, jó
gondnok volt. De már megöregedett. Meg-
kért, hogy vállaljam a gondnokságot. De én
nemet mondtam.

Mesteremberként sok dolgom volt. S láttam,
hogy a templomon mennyi javítani való van, a
temetô teljesen elhanyagolt. Ezt nem tudtam
vállalni. Mert ha elvállalom a gondnokságot,
akkor valóban gondnok akartam lenni.

Amikor másodszor is megkérdezett Imre
bácsi, másodszor is nemet mondtam: Ezt
nem tudom felvállalni.

Egyszer eljött hozzám egy presbiter, azzal,
hogy Imre bácsi küldte, kérdezze meg tôlem,
elvállalom-e a gondnokságot? Mert ha nem,
akkor ô vállalja. Ô nem régóta élt a gyüleke-
zetünkben, korábban máshol volt presbiter.

– Te vállalod? – kérdeztem.
– Igen! – volt a válasz.
– Tudod te, hogy mivel jár a gondnokság?

– kérdeztem újra.

– Ó, nekem kisujjamban van a gondnokság
– válaszolta.

– Mit mondtál? Hogy érted ezt?
– Nekem kisujjamban van a gondnokság!

Tudom, hogy amikor a perselyt számoljuk,
akkor egy rész a lelkészt illeti, egy rész a
gondnoké, a harmadik pedig megy a persely-
be. – mondta.

– Na, akkor menj vissza Imre bácsihoz, és
mondd meg neki, hogy vállalom a gondnok-
ságot. De tudd meg, amíg én leszek a gond-
nok, addig a persely teljes összege az egy-
házhoz megy be! Amíg én leszek a gondnok,
arra fogok vigyázni, hogy az egyházat senki
meg ne károsítsa!

Hát így lettem gondnok annak idején.

Elmondta egy 88 éves idôs testvér, aki már
10 éve nem hordja a gondnoki szolgálat ter-
hét.

Lejegyezte:
F. Z. 
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A mostani alkalommal olyan nehéz kérdésrôl gondolkozzunk, amire valami „szabálysze-
rû” választ nem tudunk adni. Ez pedig

AZ EGYÉN ÉS A KÖZÖSSÉG VISZONYA.
Az egyén és a közösség viszonya, illetve a kisebb és a nagyobb közösség viszonya igen
sokszor megrontja az emberi kapcsolatokat. Mi a fontosabb? Látszólag könnyû rá a vá-
lasz: természetesen a nagyobb közösség ügye fontosabb, mint az egyéné, vagy a kisebb
közösségé. Fontosabb például a nemzet érdeke, mint egy-egy párt érdeke. Fontosabb a
gyülekezet érdeke, mint egy-egy gyülekezeten belüli kis közösségnek az ügye. Vajon min-
dig igaz ez? Vajon nem kell egy elesett ember megsegítését, akár a közösség rovására
is elônyben részesíteni? Vajon egy gyermek ügye egy-egy élethelyzetben nem válik fon-
tosabbá, mint a család egészének az ügye? Ezekre a kérdésekre már bizonyára többen
adjuk azt a választ, hogy: valóban lehetnek olyan helyzetek, amikor az egyén, a kisebb
közösség ügye fontosabbá válik, mint a nagyobb közösségé.

Arra is tudunk példát, amikor végül is egy kis közösség vagy egy egyén rákényszeríti
a maga véleményét, akaratát, igényét a nagyobb közösségre. Gondoljunk arra, hogy va-
lamilyen jogcímen, például környezetvédelem címén, egyének és kis közösségek a nagy
közösséget olyan többlet kiadásokra, a nagyobb közösség számára rosszabb helyzetbe
kényszerítik, ami a nagyobb közösség számára elônytelen. Ilyen például az a mûszaki-
lag nagyon szép, de felesleges többletköltséget okozó völgyhíd, amelynek megépítését el
lehetett volna kerülni a Balaton déli oldalán, ha a kisebb közösség nem kényszeríti ki
ezt a mûszaki megoldást. Ilyenek azok a tiltakozások is, amelyek egy megoldás tagadá-
sából egy rosszabb megoldásra kényszerítik a nagyobb közösséget. Például ilyen a Zen-
gô-Tubes ügy – most figyelmen kívül hagyva azt, hogy a radar berendezés szükséges-e
vagy sem. Ugyanilyen példákat bizonyára mindenki fel tudna hozni a maga munkahelyi
vagy családi életébôl is. Amikor egy fônök a saját jobb érvényesülése miatt a munka-
társaira indokolatlan nagyságú terhet ró. Amikor a gyermek olyan kiadásokra kénysze-
ríti a szülôket, amit azok nem, vagy csak nagy nehézségek árán bírnak el. Egyházi, gyü-
lekezeti életünkbôl is hozhatunk példát. Amikor a gyülekezet egy kis közössége azzal
akarja rákényszeríteni akaratát az egész gyülekezetre, ami a gyülekezet szakadását
okozhatja.

Az elôbb felsorolt példákkal szemben olyan példákat is felemlíthetünk, amikor a na-
gyobb közösség akaratát „többségi alapon”, de a kisebbség vagy az egyén kárára rá-
kényszeríti a kisebbségre, az egyénre.

Mit mondhatunk ezekre a problémákra a Biblia ismeretében? Mondhatjuk azt, hogy
Jézus mint Egyetlen mindent odaadott a közösségnek, benne nekünk személyesen, egész
életét és a kereszthalálát. De ha nem Jézusra gondolunk, akkor is arra találunk példá-
kat a Bibliában, hogy az egyén a saját javát háttérbe szorítva a másik ember, vagy egy
közösség javára dönt. Ilyen például Ábrahám, amikor felkínálja Lótnak, hogy ô döntse
el, melyik területet választja lakhelyéül, jóllehet Ábrahám volt az, aki ôt magával vitte
és segítette. Újszövetségi példa lehet Pál apostol is, aki azt mondja: „Miért nem szen-
veditek el inkább a sérelmet? Miért nem tûritek inkább a kárt? Sôt ti okoztok sérelmet
és kárt, még pedig a testvéreknek” (1Kor 6,17). Azonban vajon ez azt jelenti, hogy az
egyénnek mindig le kell mondania mindenrôl a közösség javára? Az egyénre nézve ta-
lán lehet azt mondani, hogy a közösség javára háttérbe szoríthatjuk magunkat, de mit
mondjunk akkor, amikor egy kis és egy nagy közösségrôl van szó, és valamelyiknek mi
is tagja vagyunk? Itt bizony nem lehet még annyira sem általános szabályt alkotni, mint
az elôbbi esetekben. Minden alkalommal az Úr elé kell vinni az ügyet és imádságban
kérni az útmutatást. A keresztyén életben éppen az a szép és „izgalmas”, hogy minden
lépésünkben az Úr útmutatását kell és lehet keresnünk. Sokszor szoros és sürgetô hely-
zetben lehet egy sóhajtással Istenhez fordulni, és Ô megmutatja, hogy most hogyan kell
döntenem.

Szeretettel várjuk a Testvérek, Olvasóink hozzászólásait!
Dr. Ritoók Pál

Az egyén és a közösség viszonya

Nehéz kérdések (VII.)Apropó
Egyedül Ô halt meg

a halál kényszere nélkül.
Augustinus: De Trinitate XIII/14/18

Ha most patetikusan akarnám magam ki-
fejezni, akkor azt mondanám, hogy az
augustinusi teológiai örökség az ókeresz-
tyén irodalom egyik hatalmas csillagképe,
melyben nem kevés olyan mondatot talál-
hatunk, amely e csillagkép egy-egy csilla-
gának erejével világít elôttünk. Számom-
ra a fönti tömör megfogalmazás pontosan
ilyen. Augustinus Jézusról beszél, mégpe-
dig úgy, hogy személyiségének lényegét
ragadja meg. Mit állít? Hogy meghalt. S
hogy kényszer nélkül. Vagyis hogy meg-
halt az, aki egyébként örökkévaló. Vilá-
gosan és egyértelmûen benne van Jézus
Krisztus istensége, aki nincs Ádám átka
alatt, aki nem kényszeríthetô a halálra, de
mert testté lett, vállalta az emberi létfor-
mát, meghalt. Jézus úgy halt meg, hogy
isteni természetébôl eredôen nem volt de-
terminált a halálra, mert ô a Fiú, a Szent-
háromság második személye. Mi, embe-
rek – szinte közhely – halandók vagyunk,
ugyanakkor nagyon is bennünk van a hal-
hatatlanság igénye. Minden egészségesen
gondolkodó ember szeretné elkerülni a ha-
lált. A halál tudatos keresése kóros elvál-
tozást, ördögi megkötözöttséget jelent. És
Jézus az emberi természettel szemben az
ellenkezôjét teszi. De nem kényszerbôl!
Sokak számára ezért olyan érthetetlen. Ez
szinte botrány, sôt, nagyon is az. Azt hi-
szem, innen nézve értjük meg, hogy az
emberek két nagy csoportja számára az
evangélium miért botrány és esztelenség.
A nem keresztyén hívô számára az evan-
géliumi Jézus botrányos, hiszen vallási
rendszerükbe nem illeszthetô be, a szeku-
larizált ember számára viszont esztelenség
olyan valakit hirdetni, aki lényegénél fog-
va nem kellett hogy meghaljon, és mégis
meghalt. Csakhogy éppen itt van az új
szövetségnek a kimondhatatlan többlete.
A bûnt megsemmisítô kegyelem. A krisz-
tusi kényszernélküliségnek fölfoghatatlan
Golgota-jelensége, amely a kereszten éri
el szeretet-csúcspontját. Ez valóban egye-
dülálló! S mi ez, ha nem nagypéntek
misztériuma?! Augustinus számomra épp
ezt fogalmazza meg!

Apostagi Zoltán
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Ismert az a kép, hogy egyik faluban egy jó erôs gyülekezet van,
a szomszédban, ahol ugyanannyi a református, csak egy gyenge,
pislákoló gyülekezet létezik. Ekkor szoktuk hallani: ez más fel-
fogású nép, ez más vidék, itt másként kell az emberekhez nyúl-
ni. Valóban van különbség a szívek keménysége között.

ISTEN Igéje pedig egyfajta utat mutat minden településnek,
minden embernek. Mégpedig, hogy ISTENNEK háttal születünk,
az ôsbûn következtében. ISTEN megkönyörült rajtunk és Jézus
keresztáldozatában és feltámadásában közeljött a megtört és alá-
zatos lélekhez. És aki beengedi Jézust a szívébe, felismeri a halk
kopogtatást a szíve ajtaján, azt titokzatos módon újjászüli az Ô
LELKE által. Tehát az elsô: újjá kell születni, mondja JÉZUS
Nikodémusnak.

Majd velünk vándorol utunkon JÉZUS, és segíti óemberi lé-
tünket leküzdeni és mutatja a szolgálat útját.

Ezt különbözôképpen éli meg az egyes ember, de egy gyüleke-
zet is. Ha tizenkét gyülekezet, egy kiskör többször, pl. 5-ször, prog-
ram szerint találkozik egy évben, bizonyságot tesz errôl, elmond-
ja örömeit, zsákutcáit, az egyes nehéz kérdésekrôl a tapasztalatait,
nem áll elô az a kép, hogy két falu annyira különbözik lelkileg.

Azért sem, mert 12 gyülekezet esetén mûködik már a szent szé-
gyen. Pl. minden alkalom része a bizonyságtétel, amit Jézus paran-
csol a megtért embernek. Mert ha valaki szégyell engem és az én
beszédemet e parázna és bûnös nemzedék elôtt, az Emberfia is
szégyellni fogja, amikor eljön a szent angyalokkal (Márk 8,38).

Ha eddig nem volt gyakorlat a bizonyságtétel egy gyülekezet-
ben, elgondolkoznak a testvérek, és mûködik a szent szégyen, és
megkeresik a helyét a gyülekezet életében.

A kisköri alkalmakon a helyi gondnok záró imádságával fejez-
zük be az alkalmakat. Volt olyan gyülekezet, ahol a gondnok
nem szokott hangosan imádkozni. Talán az Erzsi néni, ô hango-
san imádkozik, zárja be az alkalmat, mondta a gyülekezet lelki-
pásztora.

Mit gondoltok, ki zárta imádságával a következô alkalmat: a
helyi gondnok. Mûködött a szent szégyen.

Egyik gyülekezet 50 éves egyedül élô lelkipásztorának nem
szándékozott új parókiát építeni. De a gyülekezetek közti ván-
dorlás útján látták, hogy milyen szép parókiákban laknak a test-
vérgyülekezetek lelkipásztorai. Mûködött a szent szégyen és újat
építettek egy év alatt. Nem az anyagiakban volt hiány.

Végül egy felekezetközti tapasztalat, amiben mûködhetne a
szent szégyen.

A vasárnap megszentelése. Igazi közösség csak IGEI közös-
ségben jöhet létre. Ahol nincs behíva Jézus, ott kár fáradozni.
Ezért kétségesek a gyülekezeti farsangi bálok, táncházak, a töme-
gek mozgatása JÉZUS nélkül, Ige nélkül.

Ezt tudják a protestáns kisközösségek. Minden héten szomba-
ton, vagy vasárnap együtt vannak 2-3 órát, nem rétegalkalom-
ban, hanem hivatalos az egész gyülekezet. Itt helye van az ifjú-
ság hangszeres énekének, vezetve a gyülekezet énektanulását,
helye van egy laikus bibliaszolgálatnak, amit kiegészíthet a vé-
gén a gyülekezet, helye van az imaközösségnek, helye van a bi-
zonyságtételnek, helye van a diakóniai megbeszélésnek, a beteg
testvérekrôl való hírek megosztásának. A rétegalkalmakon a te
és a te házadnépe alkalmára hozzák a gyümölcsöket a testvérek.
Itt az ISTEN adta biztonság légköre uralkodik, és nem téma a ki-
konfirmálás, mert ez egy követhetô életforma gyermeknek, fia-
talnak, öregnek.

Milyen áldott, ha párhuzamosan a lp.-i kiskörök is mûködnek,
ahol helye van a prédikációk megbeszélésének, egy Kálvin sorozat-
nak, esetleg egy nehéz lelkigondozói probléma megbeszélésének.

Áldja meg a Mi Urunk minél több helyen a szent szégyenérze-
tünket az ô dicsôségére.

Dr. Judák Endre

Keresztünket
Hordoznunk kell, és nem vonszolni.

Drága kincsnek tekinteni,

Nem pedig tehernek.

Csak a kereszt által

Fogunk hasonlítani Jézushoz,

Aki barátjának tekinti azt,

Akit kereszttel ajándékoz meg.

Ima
Fölséges és dicsôséges Isten,
Ragyogd be szívem sötétségét,
És adj nekem igaz hitet,
Biztos reményt,
És tökéletes szeretetet,
Érzéket és értelmet,
Uram,
Hogy megtegyem a te szent
És igaz parancsodat. Ámen.

Assisi Ferenc imája

Szent szégyen

„Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük
testvéreinket: aki nem szereti a testvérét, a halálban van”

(1Ján 3,14)

Egy régi legenda szerint a nyáját ôrizô pásztor a nagy folyam
partján üldögélt, a világ végén. Idônként, amikor a folyón túlra
vetett egy-egy pillantást, lejátszott pásztorsípján egy szép dalla-
mot. Egy este a Halál átjött a nagy folyamon, s megszólította: –
Nem félsz? – Ô nyugodtan válaszolt: – Miért félnék? Sokszor pil-
lantottam át oda a túlsó partra, tudom, mi vár odaát. Ekkor a Ha-
lál szelíden vállára tette a kezét, ô pedig engedelmesen elindult
vele. A másik part valóban nem volt ismeretlen számára, mert
pásztorsípjának dallamait már érkezése elôtt odasodorta a szél.

Bármily szép is ez a legenda, János Igéje szerint kissé másként
vannak a dolgok. Ama végsô megérkezés elôtt ugyanis sokszor és

A tulsó part

�
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Mára már hagyományossá vált minden év elején a négy újpesti
protestáns (két református, evangélikus és baptista) gyülekezet
presbitereinek találkozója. A délelôtti Istentiszteleteken az ige-
hirdetés lelkész-cserével történt, majd délután – minden évben
más-más gyülekezetben – csendesnapi igei programmal, majd
szeretetvendégséggel fejezôdött be. A 2010. február 14-i találko-
zó délutáni alkalma az újpesti baptista gyülekezetben volt, mint-
egy 80 résztvevôvel. Több presbiter a feleségével együtt vett
részt az alkalmon.

A házigazda baptista gyülekezet lelkipásztora, Mészáros Kor-
nél igei köszöntôje és imádsága után nagyon tartalmas és színvo-
nalas elôadás hangzott el dr. Almási Tibor testvértôl, a Baptista
Teológiai Akadémia rektorától és újszövetségi tanszékvezetô-
jétôl.

Az elôadás témája Isten Igéjének értése, meg nem értése, fél-
reértése és helyes értelmezése volt. A részleteket igei hivatkozá-
sokkal tette személyessé és az igeolvasó hallgató számára szem-
léletessé. Mindez nyomon követhetô mind az Ó-, mind az Újszö-
vetségi könyvek tanulmányozása során.

Néhány idevonatkozó igeértelmezési példát említek meg:
– Szemléletes természeti példázatokat mondott el Jézus a ten-

gerparton összegyûlt sokaságnak (hét példázat az Isten országá-
ról). Az egyik kép üzenete világos és csaknem mindenki számára
érthetô, de annak lényegét és magvát csak kevesen értették meg.
A tanítványok késôbb meg is kérdezik a Mestert, „miért beszélsz
nekik példázatokban?” Meglepô Jézus válasza: „Ézsaiás próféta
szerint a megkövéredett szívû nép állapota akadályozza ôket a
helyes igeértésben” (Mt 13,15). „De ti halljátok meg a magvetô
példázatát!” A magyarázat minden idôk tanítványainak szól: az
ember a szívével fogadhatja be a hirdetett igemagvakat. Ez a tit-
ka a lelki gyümölcstermésnek (Mt 13,18).

– Az ézsaiási tekercset hangosan olvasó etióp fôember nagy
kérdése (ma is nagyon sok igeolvasóé is): „Hogyan érthetném,

ha valaki meg nem magyarázza?” Isten engedelmes küldötte te-
szi az ószövetségi próféciát életet átformáló, hitet ébresztô igei
üzenetté: „Hirdette neki Jézust” (ApCsel 8,35).

– A gonosz szôlômûvesek példázata éles, leleplezô, Isten íté-
letét hirdetô jézusi üzenet: „elvétetik tôletek az Isten országa és
másnak adatik!” Az eredmény súlyos és nyilvánvalóvá vált dön-
tést indukál bennük, mivel „a fôpapok megértették, hogy róluk
beszél” (Mt 21,45). Az üzenet nem életváltozást eredményez,
hanem Jézus megölését határozzák el! (Mt 21,46)

A professzor elôadását élénk hozzászólások, kiegészítések kö-
vették, melyek növelték az elhangzottak értékét.

A Magyar Református Presbiteri Szövetség missziói titkára
hozzászólásában bemutatta a Szövetség gyülekezetekben végzett
tevékenységét, 18 területi szervezetének gyülekezetépítô mun-
káját, valamint a presbiterképzés országos hálózatát és segédfü-
zeteinek folyamatos kiadását.

Mint az korábban tudomásunkra jutott, hasznosan mûködik a
Baptista Egyház Presbiteri Tanácsa (a diakónusi hálózat mellett).
A missziói titkár felkérte az újpesti baptista gyülekezet elnöksé-
gi tagját, a jelen lévô Marosi Nagy Lajos testvért – aki a Presbi-
teri Tanács elnöke is –, hogy mutassa be a jelenlévô presbiterek-
nek a Tanács tevékenységét. Az elnök elmondása szerint a Tanács
olyan országos hálózat, amely a baptista gyülekezetek ôrálló
„vénjeit” fogja össze, a gyülekezetük igei építése, a közösség
gyakorlása és koordinálása céljából. Mûködésüket írásban rögzí-
tett szabályzat nem határozza meg, de meghatározott nyomvona-
lon folyik a tevékenységük.

A Magyar Református Presbiteri Szövetséggel való kapcsola-
tuk eddig is mélyülô, személyes tendenciát mutat, ezért a missziói
titkár – mint a Szövetség elnökségi tagja – testvéri kéznyújtás-
ként meghívta a baptista Presbiteri Tanács tagjait a 2010. márci-
us 13-i közgyûlésen való részvételre.

Mikó László

Újpesti protestáns
presbitertalálkozó

újra meg kell érkeznünk – a testvérig, felebarátunkig, a másikig.
Ôk alkotják a Te túlsó partodat: családod, rokonságod tagjai, ba-
rátaid, ismerôseid, gyülekezeted tagjai, munkatársaid, fônököd.
Még akkor is, ha kevés közöttük a szelíd János, s egyre több a ta-
gadó Pétered, a benned kétkedô Tamásod, az áruló Júdásod! S ott
van még közöttetek a nagy folyam is: az önzés, a szeretetlenség, a
gyûlölet, irigység, a bizalmatlanság zavaros, szennyes folyama.
Meg a másik nagy szakadék: szívünk, amiben Isten tudja csak,
milyen indulatok lávafolyamai fortyognak. Ki vezet át, ki vezet el
minket a túlsó partra, a másik emberig? S hogyan támadhat láva-
folyamos vagy kiszáradt sivataghoz hasonló szívekben pásztor-
sípdallam? Sodor majd mindennapjainkból egy-egy imafoszlányt,
jóság-töredéket a Szél mások felé? Vagy elenyészünk visszhangta-
lanul? Ha van, ki viszi át jó szándékunkat a túlsó partra? Ki tá-
maszt bennünk szeretetet? Az, aki magáról így szólt: „Nálam nél-
kül semmit sem cselekedhettek”. Ha Jézus Krisztus a révészünk,
bizonyosan megérkezünk a túlsó partra, s nem csak ama végsôre.
Akkor, de csak akkor születsz valakinek testvérré, ha Krisztussal

naponta átmégy a halálból az életbe. Önzésed zárt sziget-létébôl,
önmagad szeretetébôl, kényeztetésének szolgálatából Krisztust
követô exodussal, kivonulással érkezhetsz meg a másikhoz. Oly-
kor a szívéig is. Amint Krisztus diplomatája, az ENSZ egykori fô-
titkára, Hammarskjöld írta: „Életednek csak akkor van értelme,
ha másoknak adsz valami értékeset. Ezért szolgálj hát életem –
mindhalálig – másoknak”. Mert általmehetsz a halálból az életbe
Krisztus által, mindenki számára lehet egy bíztató szavad, egy to-
vábbsegítô, örvendeztetô gondolatod, mosollyal ízesített üdvözle-
ted, néma imádságod. De hallod-e hangját, mérték-e számodra az
Ô szava? Ha igen, akkor napjaidból pásztorsíp hangja száll majd
Isten felé, s ennek gyógyító dallamtöredékeit viszi majd a Szent-
lélek szele az itt maradók szívére most és végsô távozásod után is.
Hogy ez így lehessen, mondjuk együtt Reményikkel: „Én Istenem,
ameddig akarod / Vagyok, leszek a Te trubadúrod. / A dalt így ad-
tad zengenem, / S én erre felteszek egy életet. / Heroldod, kürtöd,
szócsöved / E szív – ameddig akarod”. Ámen.

(bé–la)
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gyülekezetek

Szeretettel és barátsággal hívtuk a testvéreket a presbiteri találko-
zóra, a Barcsi Református Templomba 2010. február 13-ra. Mint
vendéglátók, némi szorongással figyeltük a meteorológiai prog-
nózist, mivel az kemény fagyot, hófúvást, jeges utakat jelzett er-
re a hétvégére a mi területünkön is. Az igazi téli idôjárás, a hó-
akadályok ellenére, mégis sorban érkeztek a déli „végek” gyüle-
kezeteibôl a presbiterek, a gondnokok, a legtöbb helyrôl a lelki-
pásztorok is, még 70-80 km-es távolságból is. Örömmel, meleg
teával, kávéval fogadtuk és kínáltuk ôket. 9:30-kor, a tervezett
idôpontban helyi lelkipásztorunk, Fodor Judit köszöntésével el-
kezdôdött a konferencia. „Adjatok hálát az Istennek...” zendült
fel a szívbôl jövô zsoltár a mintegy 80-90 résztvevô ajkáról. Be-
vezetô ajándékképpen a hittanosok csoportja gondos felkészü-
léssel és átéléssel megjelenítette Naámán, az arámi király hadse-
regparancsnokának bélpoklosságából való csodálatos gyógyulá-
sa történetét. Együtt dicsôítette a gyermekek éneke a felnôtt kó-
russal az Urat: „Tied a dicsôség és imádat!...” Lelkésznônk e
történet bibliai versei alapján (2Királyok 5,1-19) tartott áhítatot
a hit, az engedelmesség, az alázat által történô isteni csodákról.
Majd a kórus kérte énekben a Mindenhatót: „Tégy eggyé,
Urunk...” Siszler István egyháztagunk Jeremiással mondta (Sán-
dor Ernô verse alapján) „Uram, én nem akarok próféta lenni ...
engem ne küldj... (de az Úr felel:) ...Csak menj, tovább, ott van a
tûz a csontjaidban.” Üzenet ez a presbiternek is. Kertai Csenge
helyi konfirmandus a Káté 1. kérdését és válaszát ismertette: „Mi
neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?” Heidfo-
gel Pál kálmáncsai lelkipásztor alapos, mindenre kiterjedô, nagy-
szerû elôadása hangzott el ezután: „Az Újszövetség keletkezésé-
rôl.” A tartalmas, tömör elôadás után a kávészünetben alkalom
nyílott a közvetlen beszélgetésre egymással, gyülekezeti életünk,
egyéni dolgaink, örömeink, gondjaink megismerésére. Jó volt
közvetlenül, ôszinte barátsággal, ismerkedéssel, eddig kevéssé
ismert testvérekkel szeretetben együtt tölteni egy jó félórát, hogy
ezután a résztvevô gyülekezetek 1-1 kérdést feldolgozó elemzé-
seit meghallgassuk, tanuljunk belôle és hozzászóljunk. A lábodi,

kálmáncsai, nagyatádi, csurgói, inkei, csokonyavisontai és barcsi
presbiterek, ill. lelkipásztorok vezették a konferencia e program-
pontját. A kérdések a presbiteri füzetek 1. részébôl szóltak: – Mi
a Biblia üzenete számomra? – Milyen kérdések adódnak abból,
hogy a Szentlélektôl indítattva szóltak a próféták? – Mi a kü-
lönbség a verbális és organikus inspiráció között? – Ki vagy mi
bizonyítja a kánonalkotás helyességét? – Példák: „Az Ószövet-
ség írásai Krisztus felé vezetnek? – Lenne-e helye egy új – talált
– páli levélnek az Újszövetségben? – Van-e kánon a kánonban?
Felüdülést hozott a soron következô szaxofonos duó: „Nagy
vagy, Te, Isten, nagy a Te hatalmad...” (146. Halleluja) Delibeli
Gábor és Siszler István elôadásában. Ezután a helyi gyülekezet-
bôl két bizonyságtétel hangzott el: Dr. Cseke István a gondvise-
lô, megtartó Úr szeretetérôl beszélt, amelyet gyermekkorától fog-
va 78 éven át tapasztalt meg, a csodákról, amelyek egész életen
át végigkísérték és életútján vezették. Tóth Béla a 15 éve felépült
új templomunk csodákkal kísért történetét ismertette, a 40 milli-
ós tervezett költségvetés helyett 9 millióból elkészült Istenháza
építését, élô példákkal színezve Isten vezetését, kegyelmes sze-
retetét, ajándékát. A konferencia végéhez közeledve az énekkar
az „Adj új erôt, Urunk...” énekkel kérte mennyei Atyánkat, hogy
legyen ezután is hû Vezetônk. A bejelentések és a következô dél-
somogyi presbiteri konferencia helyének és idejének ismertetése
(Kálmáncsa, márciusban) után a helyi gondnok záró imádságá-
val („Tiéd legyen, Uram a tisztelet, az áldás a miénk”) és Lel-
késznônk áldásával zárult összejövetelünk. Ezután a szomszédos
barcsi gimnázium éttermébe sétált át valamennyi résztvevô, ott
finom ebéddel vendégelte meg kedves vendégeinket a helyi gyü-
lekezet. Úgy érezzük, hogy – Isten kegyelmébôl – nagyon szép
napot éltünk meg, amelyre mi, barcsiak és a meghívott kedves
testvéreink is jó szívvel, megelégedettséggel gondolnak vissza.
Egyedül Istené legyen a dicsôség!

Dr. Cseke Istvánné
gondnok

Dél-Somogy

Február utolsó hetében, vasárnapi úrvacso-
rai záró istentisztelettel bezárva hallgatta
az Igét és kereste az Úrral és az egymással
való közösséget a három testvéri kapcso-
latban és szolgálati kötelékben élô és nö-
vekedô gyülekezet.

A három gyülekezetet Nt. Mátyás Sán-
dor és szintén lelkipásztor felesége pász-
torolják, s végzik a kántori, tanítói szolgá-
latokat is. A lelki és fizikai építkezés és
bontakozás hosszú évei után, melyben há-
lára indító imádkozó és építkezô gyüleke-
zetek erôsödtek meg, a lelkipásztori család
négy gyermekével együtt összeforrt a pres-

bitériumok felelôs, munkatársi testületé-
vel és közösségével.

Ebben a közös, szolgáló lelkületben szü-
lethetett meg a ládházai új parókia, a má-
lyi gyülekezeti missziói központ és épül
most a nyéki új templom.

Egész évben számtalan ifjúsági és gyü-
lekezeti találkozónak adnak helyet és vesz-
nek részt maguk is sok-sok konferenciai
alkalmon.

A presbitériumok is a lelki ébredés és
megújulás elkötelezettjei teljes szívükkel
és fáradozásukkal, az Úr áldásával, de a
hûséges munkálkodásról tesz bizonyságot

Borsod



PRESBITER 112010. március-április

presbiterek

Február 13-án a hideg téli idô ellenére, s rossz útviszonyokat le-
küzdve az egyházmegye szinte minden gyülekezetébôl megér-
keztek a küldöttségek a komáromi református templomba.

Itt rendezte meg a Tatai Református Egyházmegye a 2010. évi
presbiteri konferenciáját.

A teljesen megtelt templomban a rendezvény istentisztelettel
kezdôdött, ahol Isten Igéjét fôtiszteletû Steinbach József püspök
hirdette. Igehirdetésének alapja a 2Kor 2,12-17 volt. Részletesen
kifejtette, hogy a presbiterek egész tevékenysége az evangélium
hirdetésérôl szóljon. Mit jelent a 21. században Isten Igéjének
terjesztése, milyen feladatokat tudunk ebben vállalni? Elmondta:
az evangélium fix pont, ehhez bátran köthetjük tevékenységün-
ket. Három gondolatkört említett, amely mellett érdemes mun-
kánkat végezni.

A hely, amihez kötött az igehirdetés. Isten, akik közé állított,
ott kéri majd számon rajtunk vállalásainkat.

A szóbeli bizonyságtétel. Az Ige hallásból van, így kell ezt to-
vábbítani.

A hiteles élet. Ez az a bizonyságtétel, melytôl hitelessé válunk,
s rajtunk keresztül ítélik meg mások is Isten népét.

Tegyük mi is a dolgunkat Isten dicsôségére, ne kutassuk a
gyors eredményeket.

Ezáltal számos görcstôl megszabadulunk. Tudjam azt, hogy hi-
teles életem Krisztus jó illatát sugározza.

A következôkben Ocskáné Nagy Júlia, komáromi fôgondnok
köszöntötte a megjelenteket.

Ôt követôen Gyi-
móthy Géza egyház-
megyei gondnok
megnyitotta a pres-
biteri konferenciát.

A konferencia el-
sô elôadója, dr. Her-
czeg Pál nyugalma-
zott teológiai pro-
fesszor. Elôadásá-
nak címe: Eskü a
Bibliában. A Biblia
könyveit sorba véve
taglalta, milyen faj-
ta eskük léteztek az
elmúlt idôkben.
Mindig is fontos
volt az adott szónak
a súlya. Törvényes alapot is szolgáltatott a kimondott szó, mely
szerzôdéseket, békekötéseket is szolgált.

Sajnos léteztek a régi korokban is csaló eskük, melyeknek
azonban nagyon súlyos következményei is lehettek. Az eskü sú-
lyát Isten nevének segítségül hívása biztosította. Beszélt az eskü
utáni életvitelrôl is, hogyan változtatta meg egy ember, egy nép
életét az adott szó, az esküvel tett fogadalom.

Dr. Kocsev Miklós teológiai professzor elôadása elôtt elénekel-
tük a 134. zsoltárt, az elôadó javaslatára fennállva, így segítve
egy kis nyújtózkodáshoz juttatni a gyülekezetet.

Elôadásában a presbiteri eskürôl szólt, taglalva az eskü szemé-
lyi összefüggéseit. Érdekes módon egyházunkban 3-4 féle eskü
szöveg létezik. Melyiket tekintsük meghatározónak? Felvetôdik
a kérdés, kinek az érdekében áll a szövegek változtatása? Szük-
séges-e, hogy az eskü szövege egységes legyen? Nagyon fontos
tétel, hogy tudjam, az eskü szövegébôl melyik a fontos számom-
ra! Vannak olyanok, akik tudják az eskü szövegét, azonban alkal-
matlanok a benne foglaltak megvalósítására. Nagyon fontos kér-
dés, hogy mindent nekem kell-e csinálnom? Különbség van-e az
eskü és a fogadalomtétel között? Melyiknek van nagyobb súlya,
s hogyan lehet számon kérni?

A Pálóczi Év 2010. eseményeihez kapcsolódott a következô

Komárom

az is, hogy az elmúlt két évtizedben mint-
egy 15 teológust és több mint 100 közép-
iskolás diákot ajándékoztak ref. egyhá-
zunknak, intézeteinknek.

A hét folyamán két-két este voltak
együtt egy-egy gyülekezetben, ahová
mind a két másik közösségbôl is átjöttek,
átautóztak a testvérek. Különösen kedves
színt jelentett az ónodi gyülekezet ven-
dégserege, kiket lelkipásztoruk hozott át
és a Nemesbikki Református Szeretetott-
hon még nagyobb utazásra is kész, örven-

dezô népe igazgatójuk buzgó fáradozása
útján.

Mindenütt nyilvánvaló volt, hogy a pres-
bitériumok – s bennük az áldott nôi szol-
gálattevôk is – egy nagy ügy, Isten orszá-
ga ügyének elkötelezettjei, s így tenniva-
lóik mindenütt istentiszteletté válnak.

Ezt érezhettük azokon a gyülekezeten-
ként megrendezett presbiteri vacsorákon
is, melyeken az esti szolgálat után még
órákon át együtt voltak és hosszan hallgat-
ták meg a Presbiteri Szövetségrôl szóló

beszámolókat, tájékoztatásokat is. A jelen
sorok írójának is nagy kiváltság volt és
lelki épülést jelentett a gyülekezetekkel,
presbitériumi közösségekkel, és magával
a lelkipásztori testvéri családdal való
együttlét, és a rokoni közösségben eltöl-
tött idô is.

Az Úr ôrizze az elvetett magot, áldja
meg a gyülekezetek egészét, szolgálatte-
vôiket, mi pedig reménységben várjuk a
Szövetségünkbe jelentkezô testvéreket is!

Sz. D.

�
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elôadó, Gerecsei Zsolt, ácsi lelkipásztor,
aki megismertetett bennünket Pálóczi
Horváth Ádám életútjával, nagyszerû sze-
mélyiségével. Elôadásában Pálóczit elsô-
sorban mint presbitert mutatta be. Kiemel-
te sokoldalúságát és számos tudományok-
ban való jártasságát.

Ezek után a jelenlévô presbiterekbôl
Molnár Péter által szervezett alkalmi ének-
kar Pálóczi énekeket szólaltatott meg.

A konferencia Máté László esperes zár-
szavával ért véget.

A közel négyszáz fôs gyülekezet ezek
után szeretetvendégségen vehetett részt,
ahol érdekes, személyes beszélgetések ke-
retében ejthettünk szót napi gondjainkról,
eredményeinkrôl.

Bogáth István
Kömlôd

Tengerentúlról
Folytatjuk az elôzô számban megkezdett evangéliumi énekek születési körülményeinek
ismertetését.

A régi kereszt
Ez az ének talán a legtöbbször keresett és énekelt dicséret. Egy dicséret, amit az éne-
keskönyv-szerkesztôk a legnépszerûbbnek tartanak a harminc évvel ezelôtti kiadás óta,
melyet 1930-ban több, mint 20 millió példányban adtak el, túlszárnyalva minden más
zenemû eladását.

Ez az ének nagyon egyszerû szavakkal az örök evangélium igazságát mondja el. A
szerzô George Bernard egy ébredési konferencián Isten megszólító hívására odaszánta
életét Jézus Krisztus követésére, és evangelizátor lett az angol metodista egyházban. Is-
ten Lelke által áldott eszközévé vált Isten országának, és sokakat vezetett a golgotai ke-
reszthez, minden élet origójához. Hiszen minden más csak mellette, körülötte, mögötte,
vagy csupán a közelében van. Itt a menedék, itt a hazaérkezés. Isten szeretetének fényét
sehol e világon olyan tisztán, világosan nem lehet meglátni, mint a golgotai kereszt tö-
vében. Odavár minket is.

BERNARDOT súlyos próbatétel késztette arra, hogy a kereszt értelmét, jelentését ko-
molyan átgondolja Pál apostol gondolatai fényében, miszerint a kereszt belépés a krisz-
tusi szenvedés közösségébe. A mai napig nem tudjuk, mi volt az a súlyos próbatétel, de
ekkor született meg benne az a mély meggyôzôdés, hogy a kereszt nem csupán egy egy-
szerû vallási szimbólum, hanem az örök evangélium lényege: meghalni önmagam szá-
mára, hogy éljen bennem a Krisztus.

BERNARD késôbb lejegyezte ennek a dicsôítô éneknek a szavait, amely által a mi
szívünkbe is átültette a választ, kinek-kinek a saját életére vonatkozóan:

Messze, fent egy hegyen áll egy régi kereszt,
Jelképe ez a szenvedésnek.
E hely nékem kedves, hol a Tiszta és Szent
Minden bûnösért megöletett.

Ref.: Szívembe zárom emlékedet.
Kedvesebb vagy te minden felett.
Míg gyôzve koronát nem nyerek,
Átkarollak, te régi kereszt!

Ezen a kereszten, melyen szent vére folyt,
Csodás gyönyörûséget látok.
Ott halt meg érettem, üdvöt azért nyertem.
E kegyelem mily csodálatos!
Ref.: Szívembe zárom emlékedet...

E kereszthez mindig igaz és hû leszek,
Szégyenét örömmel hordozom,
Tudom, ha majd egykor Uram haza szólít,
A jutalmat Tôled megkapom!
Ref.: Szívembe zárom emlékedet...

Bernard 86 éves korában cserélte át koronára a keresztet. Az öreg, a durván faragott ke-
resztet.

Mikó László

Maradj velünk,
Urunk,

Mert esteledik, és a Nap már
lemenôben.

Maradj velünk és egész
egyházaddal.

Maradj velünk e nap estéjén, 
Életünk estéjén,
A világ estéjén.
Maradj velünk kegyelmeddel
És jóságoddal,
Szavaddal, vigasztalásoddal

és áldásoddal.
Maradj velünk, ha ránk tör

a szomorúság,
és a félelem éjszakája,
A kétség és a kísértés éjszakája,
A keserû halál éjszakája.
Maradj velünk most

és mindörökké. Ámen.

W. Löhe imája

AKI ISTEN kezére hagyatkozott, az minden emberrel szemben szabad: egészen szabad, mert jogot adott másoknak ahhoz, hogy
ítélkezzenek.

IGENT MONDANI ISTENRE = igent mondani sorsodra, és önmagadra. Ha ez megvalósul benned, akkor bármennyire is vér-
zik a szíved, lesz erôd, hogy meggyógyulj!

(Dag Hammarskjöld)
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Kálvin alapmûve románul (II.)
A késôbbiekben professzor úr a reformáció 16. századi hatalmas
szellemi áramlatának Erdélyt is elérô hullámairól szól, a három
ún. történelmi egyház megszületésérôl. „A három sajátos teoló-
giai irányzatokra épülô egyház-szerkezet kialakulását és végleges
megszilárdulását (1557–1571) több évtizedes elôkészítô folya-
mat elôzte meg, melyet a tulajdonképpeni erdélyi reformációval
azonosítunk. Ez felöleli az 1542–1557 között
eltelt küzdelmes és forrongó idôszakot, melyet
a helyi reformok korszakának is szoktak ne-
vezni.”

Ezt követôen részletesen hallhatunk a luthe-
ri-kálvini irányváltás hátterérôl. Az egyháztör-
ténetileg, teológiailag érthetôen, kevésbé tájéko-
zott hallgatók részére végül így foglalja össze
a reformáció lényegét: „A reformáció a nagy
újra rátalálás a nyugati keresztyénség történe-
tében arra, ami a keresztyénség lényege: meg-
találása a hit kegyelmi életének, amely teljesen
Istentôl függ és egyedül az ô Igéjének engedel-
meskedik... annak, ami az egyház lényege, hogy
ti. ez túl szociális, politikai, gazdasági megkö-
töttségein lényegében a szentek egyessége.” „A 16. századi ro-
mán reformációt támogató magyar fôurak Háportoni Forró Mik-
lós és Geszthi Ferenc” neve kap említést, kik részben saját költ-
ségen adják ki az elsô prédikációs kötetet és szertartáskönyvet,
illetve az Ótestamentum román nyelvû fordítását. „1566 ôszére
létrejött Erdélyben a Román Protestáns Püspökség azon román
egyházközségekbôl, amellyel görögkeletiekbôl protestánsokká
lettek. Elsô püspökük Szentgyörgyi György és Tövisen székelt.
Utódja valószínû még 1568-tól Tordas Pál lett, ôt Tordas András
követte... ezek az adatok kellôképpen igazolják, hogy a román

reformáció indítéka valóban vallási meggyôzôdés és abból faka-
dó kormányzási program.”

Nemzetünknek az Evangélium és a román nép iránti felelôssé-
gét fejezi ki az 1566-iki tordai országgyûlés végzése: „A religio
dolgából végeztetett volt, hogy az evangélium prédikálásán sem-
mi nemzet között meg ne háboríttassék... és az Istennek Igéje sza-

badon hirdettessék kiváltképpen pedig az olá-
hok között, kiknek pásztori bakok lévén bako-
kat vezetnek és ekképpen mind magokat, mind
a szegény községet veszedelembe vitték” – ol-
vashatjuk az elôadás anyagában.

Az elôadás záró fejezete azt a meglepô tényt
kívánja értelmezni és feldolgozni, hogy a Kál-
vin könyvének fordítói nagyváradi román bap-
tista keresztyének voltak!

„Amikor kezembe vettem ezt a csodálatosan
szép kivitelezésû könyvet, minduntalan arra
gondoltam, hogy vajon mi az üzenete ennek a
ma élô emberekhez Romániában. Elsô gondo-
latom az volt, hogy íme, e könyv fölé hajolva
találkozhat a két eléggé eltérô kultúrájú román

baptizmus és a magyar reformátusság, és kezdete lehet a közeleb-
bi ismerkedésnek, mely egykor híd lesz majd a két nép között és
összekötô kapocs talán... Adja Isten, hogy Kálvinnak most román
nyelven is olvasható alapvetô teológiai dogmatikája szolgálja
egymás jobb megértését, jelezze Európa felé fordulásunk igaz
ôszinteségét, és etikája legyen keresztyén alapja azon új társadal-
mi rendnek is, amelyet nagy erôfeszítések árán próbálunk kiépí-
teni. Köszönöm a könyvet és köszönöm, hogy meghallgattak.”

Az elôadást röviden ismertette:
Dr. h.c. Szabó Dániel

Halála 450. évfordulója alkalmából emlékezik a mûvelt világ ebben az évben a reformá-
ció egyik nagy alakjára, Luther hû követôjére és barátjára, Philipp Melanchthonra. Rá em-
lékezni nekünk, magyaroknak külön is jó okunk van, hiszen a Wittenbergben tanuló ma-
gyar diákok elsôsorban vele kerültek bensôséges lelki kapcsolatba, s rá emlékeztek min-
dig hálás szeretettel.

Melanchthon 1497. február 17-én született a badeni nagyhercegség Bretten nevû város-
kájában. Itt kezdte tanulmányait, majd Pforzheimben, Heidelbergben és Tübingenben foly-
tatta azokat. Korán kitûnt kiváló nyelvérzékével. Tízéves korában már latin verseket tudott
faragni, két év múlva már görögül, majd héberül is megtanult. Tübingeni évei folyamán
már alakulóban volt mûveltség elgondolása, mely a középkori mûveltség elemekhez
(nyelvtan, beszéd- és értelemgyakorlás, számtan, mértan, csillagászat, zene) a történelmet
és a költészetet kapcsolta. Tizenkilenc éves volt, mikor egy római vígjátékíró latin magya-
rázatokkal ellátott kiadását elkészítette, amely kiadás a kor legnagyobb humanista tudósá-
nak, a rotterdami Erasmusnak lelkes elismerését váltotta ki. Huszonegy éves volt, mikor a
wittenbergi egyetem meghívta a bölcsészkarra a görög nyelv és irodalom professzorának.

Melanchthon székfoglaló beszédében a reneszánsz mûveltség mellett tett hitet, elutasí-
totta a középkor skolasztikus iskolázását, az alaki képzéssel szemben a tárgyi megisme-
rést, a magyarázatokkal szemben az elsôdleges szövegek tanulmányozását tartotta fontos-

Philipp Melanchthon
(1497–1560)

Meghalt 450 éve

�
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nak, köztük is a Szentírás szövegét, eredetiben. Ezért is tartotta el-
engedhetetlennek a görög és héber nyelv alapos ismeretét, azon
túl, hogy az ókor irodalmai is gazdag erkölcsi tanulságokkal szol-
gálnak. Mert a cél számára ekkor is, késôbb is a Szentírás megér-
tése volt. „A Lélek vezetésével, mûveltségünk, mint kísérô ápolá-
sával jutunk el a szent dolgokhoz.”

Mûveltségünk ápolásával. Ennek érdekében látott hozzá a wit-
tenbergi iskolarendszer reformjához, a fentebb vázolt mûveltség-
elgondolás szellemében, a tárgyi mûveltség elôtérbe állításával.
Luther Bibliafordítását is fôleg tárgyi vonatkozásokban segítette.
Fontosnak tartotta a közösséget a mûvelôdésben is: fiatalabb, kez-
dô diákok mellé egy-egy idôsebbet vagy egy fiatal oktatót rendelt,
hogy az segítse, nevelje, s maga is számos „kosztos diákot” foga-
dott házába, akik vele együtt élve szeretetteljes személyisége ki-
sugárzásában egész életükre szóló hatásokat kaptak tôle, s vittek
magukkal szerte német honban. Nem alaptalanul kapta ezért a
„német föld tanítója” (praeceptor Germaniae) megtisztelô jelzôt,
de hatása a német nyelvterületen túl is terjedt, s a magyar kollégi-
umok életében is érvényesült.

A Lélek vezetésével. Melanchthon a teológiában csak az alacso-
nyabb (baccalaureus) fokozatot szerezte meg, többet nem is akart.
(A bölcsésztudományokban magister volt. Életének középpontja
azonban a Szentírás volt, az Evangélium és az imádság állandó
szükséglete. Tanítani joga volt a teológiai karon is, meg is tette, de
a bölcsészkaron is mindig egy ókori írót és egy bibliai könyvet ma-
gyarázott. Szinte azt lehetne mondani, hogy mûveltségkoncepció-
jából (mindig az elsôdleges forrásokhoz!) következett számára az
„egyedül a szentírás” reformátori elve, s ami ebbôl következik.
„Nem eretnekség tehát – mondja teológiai fokozatának megszer-
zésekor (1519) –, ha valaki az átváltozásban (ti. az úrvacsorai ke-
nyér és bor átváltozásában) nem hisz.” Ezzel a huszonkét éves gö-
rög professzor a reformáció korának egyik legszenvedélyesebben
vitatott kérdését veti fel, az úrvacsoratant. Melanchthon egész éle-
tében hû barátja és harcostársa volt Luthernek, ez volt az egyetlen
kérdés, ahol álláspontja inkább a svájci reformátorokéhoz közele-
dett, s ezt az Ágostai Hitvallás átdolgozott változatába is belevet-
te. (Az evangélikus egyház azonban az eredeti, a lutheri felfogást
kifejezô változatot tartotta meg.)

Melanchthon számára azonban az „egyedül a Szentírás” elvbôl
következett az „egyedül kegyelembôl”, „egyedül hit által” elv is.
Ebben Melanchthon nem ismert megalkuvást: az üdvösséget és az
üdvbizonyosságot csak a kegyelem adhatja meg, emberi akarat,
„teljesítmény” ott semmi szerepet nem játszhatik. Ez vezette a sza-
bad akaratból folyó vitába, ahol az általa különben nagyon tisztelt
Erasmussal is szembekerült. Melanchthon nem vitatta, hogy pol-
gári (világi) dolgokban az embernek lehet szabad akarata megten-
ni vagy nem tenni valamit, s itt a törvény segítheti az embert he-
lyes döntések hozatalában, de a hit és az üdvösség nem az ô dön-
tésén múlik.

Folytathatnám a felsorolást Melanchthonnak a Szentírásból le-
vezetett bibliai állásfoglalásaival (két szín alatti úrvacsora, két
sakramentum stb.), de kifogytam a helybôl. Különben is: aki nem
ismeri a kor egyháztörténetét, nem tudja, hogy a reformáción be-
lül is mennyi irányzat volt, melyek sokszor nagyon áldatlan és
szeretetlen szembenállásokhoz vezettek. Melanchthon szenvedett
ezektôl, és próbált békíteni, hogy a reformáció egységét megôriz-
ze. Élete végére mintha belefáradt volna ebbe. De sosem fáradt el
a tanításban és az imádkozásban.

1560. április 19-én halt meg.
Dr. Ritoók Zsigmond

� Ki az az ember, aki a vôlegényt megkérdezte egy menyegzôn,
a szokás felôl? Kik voltak még jelen és melyik galileai helység-
rôl van szó? Hova távozott Jézus onnan? Kik kisérték el?

� Kik voltak Jézus keresztje alatt? Az egyik elfutott és hozott va-
lamit, hogy odatartsa Jézusnak, ki volt ô? Ki mondta ki a hitval-
lást: „Bizony Isten Fia volt ez!”. Nevesítve vannak asszonyok
is a kereszt alatt. Kik voltak ôk név-, és rokoni hovatartozás
szerint? Hol olvasunk errôl?

� Mikor lehelt tanítványaira Jézus és mit mondott nekik? Ki az a
tanítvány, aki akkor nem volt jelen a tizenkettôvel együtt és mi
volt ennek a tanítványnak a második neve?

� Hogy hívták azt a fiút, aki elaludt Pál prédikációja közben? Mi-
kor volt ez az esemény, hogy fejezôdött be a fiú számára? Mi-
ért sietett Pál a színhelyrôl tovább?

A megfejtéseket kérjük a Szerkesztôség címére (1092 Budapest,
Ráday utca 28), illetve e-mailen (szovetseg@presbiter.hu) 2010.
április 19-ig megküldeni.

Dr. Békefy-Röhrig Klaudia

Ki kicsoda a Bibliában?
Bibliaismereti kvíz – X. forduló

Istent lehet
Üldözôbe venni, de nem lehet utolérni.

Lehet ellene harcolni, de nem lehet legyôzni.

Lehet Ôt gyûlölni, de nem lehet megölni.

Lehet Fönségét gyalázni, de nem lehet szépségét csorbítani.

Lehet hatalmát semmibe venni, de Ô emiatt nem fog elgyengülni.

Lehet létezését tagadni, de Ô emiatt nem fog megsemmisülni.

Lehet sírba helyezni, de kár sírja elé követ hengeríteni,

Mert az Isten feltámadását nem lehet megakadályozni.
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A csupa lúg-szavú, kemény próféta, Ézsaiás más helyütt így szól:
„Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és
akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sö-
tétség... Jaj azoknak, akik megvesztegetésért igaznak mondják a
bûnöst, de az igazak igazát elvitatják...
gyökerük megrothad... ezért gerjedt harag-
ra népe ellen az Úr... megveri, annyi lesz
a hulla, mint a szemét az utcán” (5,20kk).
Iszonyúan kemény szavak, mint amennyi-
re iszonyú maga a visszaélés, a korrupció
is. A status corruptionisból csak Isten íté-
lete, kinyújtott keze segít ki. De ennek
meg van az emberi oldala is, az, amit ne-
künk meg lehet és meg is kell tennünk,
azaz az anti-korrupciós erkölcsi követelmény, helyes magatar-
tás: „Aki igazságosan él, és ôszintén beszél, megveti a rabolt nye-
reséget, nem fogad el megvesztegetést, hanem elhárítja azt kezé-
vel,... az ilyen ember magas helyen lakik, sziklaerôd a fellegvá-
ra” (Ézs 33,15). Jákób és Ézsau megvesztegetési történetéhez
képest elmúlt közel ezer esztendô, amikor Ézsaiás mondta társa-
dalomkritikáját. Aztán újabb jó másfél század, és jönnie kellett
Ámósznak, aki így perelt: „(diagnózis): Sanyargatjátok az iga-
zat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a
kapuban... (terápia) Gyûlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, sze-
rezzetek érvényt a törvénynek” (Ám 5,12kk). Tehát: mint valami
drámai bûnrefrén, korrupció-refrén, úgy ismétlôdik meg Iz-
rael életében ugyanaz a romlottság, s ezért kellenek újabb prófé-

ták, akik megszólaltatják a kritikát és felmutatják a lehetséges ki-
utat. És jó 700 évvel Jézus eljövetele elôtt így kiált Mikeás a kor-
rupt állapotok ellen: „Kivesztek az országból a hívek, nincs be-
csületes ember... A vezetô ember követelôzik, a bíró fizetségre

vár, a fôrangú ember kimondja, mit kíván,
és csûrik-csavarják az ügyeket... De eljön
majd büntetésed napja... akkor lesz majd
zûrzavar!” (Mik 7,2kk).

ÚJSZÖVETSÉGI PÉLDÁK
Nézzünk még néhány újszövetségi példát
is. A legdrámaibb korrupciót Jézus korá-
ban és ellene a fôpapok és Júdás követte
el. A fôpapi korrumpálás, a vallási kor-

rupció, a lelki hatalommal való visszaélés megrázó története Jú-
dás esete. „Látva Júdás, hogy elítélték (Jézust), visszavitte a har-
minc ezüstpénzt a fôpapoknak és a véneknek... eltávozott a temp-
lomból és felakasztotta magát” (Mt 27,3kk). A korrupció öl, ez
esetben kettôs értelemben is: a Názáretit és Júdást is. A korrup-
ció aláásta Júdás önbecsülését. A pénz és a korrupció, illetve a
hazugság félelmetes összefüggésére mutat rá Máté, amikor Jé-
zus feltámadása után tanácsot tartottak a fôpapok és az ôrségbôl
néhány katona. Az ôröknek a vének „sok pénzt adtak, ezt mond-
va: Mondjátok, hogy az ô tanítványai odajöttek az éjjel, ellopták
ôt, amikor mi aludtunk” (Mt 28,11kk).

(Folytatjuk)
Dr. Békefy Lajos

A Vasárnapi Iskola Alapítvány immáron harmadik alkalommal
rendezte meg jótékonysági estjét. Az elsô igen színvonalas, tartal-
mas rendezvénynek Karcag városa adott otthont, majd 2009-ben
Debrecen mondott igent a rendezvény megszervezésére. Hétvé-
gén Békéscsaba fogadta a jótékonysági est díszvendégeit, a ha-
táron túlról és határon innen érkezô vendégeket. Az est díszven-
dégei között szeretettel említem Varga Mihály urat, a FIDESZ al-
elnökét, országgyûlési képviselôt, dr. Fazekas Sándort, váro-
sunk polgármesterét, országgyûlési képviselôt, Kovács Sándort,
a JNSZ Megyei Közgyûlés alelnökét, Nagytiszteletû Koncz Ti-
bort, a Karcagi Református Egyházközség elnök-lelkészét.

Szép és nemes feladatra vállalkoztak azok a pedagógusok, akik
bekapcsolódtak a Benkei Ildikó által megálmodott és elindított Va-
sárnapi Iskola mozgalomba. A mozgalom civil szervezôdés, amely-
nek célja a határon túl élôk segítése magyarságuk megôrzésében.

A hívó szót meghallva, a karcagi gimnázium és a református
általános iskola nevelôtestületének kis csoportjai elsôként csatla-
koztak a mozgalomhoz.

A folyamatosan bôvülô pedagógus munkatársak mára már Er-
délyben több mint 16 településre jutottak el. A református gim-
náziumból egy csoport vesz részt a munkában Nagy Éva tanárnô
szervezô munkájának köszönhetôen. A református általános is-
kolában két csoport végzi a szolgálatot, munkájukat Földváriné

Simon Ilona igazgató asszony szervezi, irányítja. A tanárcsapatok
szombaton reggel indulnak Erdélybe havonta egy-két alkalom-
mal. A programban elsôsorban magyar történelmi, irodalmi fog-
lalkozások szerepelnek. A cél nem az iskolai tanítás pótlása, vagy
kiegészítése, hanem átadni valamit abból a többletbôl, ami ere-
dendôen magyarságukból adódik. Segíteni azokat az erdélyi kis-
gyerekeket, akiknek többsége elsô osztálytól kezdve román isko-
lába jár, mivel nincs a településen magyar iskola.

Munkájuk elismeréseként a Vasárnapi Iskola Alapítvány meg-
alapította a Magyarnak maradni díjat. Nagy örömünkre szolgált,
hogy 2009-ben Nagy Éva a karcagi gimnázium tanárnôje kapta
meg a díjat. Az alapítványi bálon Vantara Gyula, Békéscsaba vá-
ros polgármesterétôl vehette át a Magyarnak maradni  díjat Föld-
váriné Simon Ilona presbiter, a református általános iskola igaz-
gató asszonya. Díjazott lett a református gimnáziumból Selmeczi
Edit és Szathmári Lajosné presbiter, tanárnô. Munkájukat meg-
köszönve gratulálunk a díj elnyeréséhez.

Földváriné Simon Ilona igazgató asszony: „Munkánk lényege
nem más, mint ôrizni a közös gyökereket. Megôrizni, átadni azo-
kat az értékeket, amelyek magyarságunkhoz, reformátusságunk-
hoz köthetôk.”

Szentesi Lajos
fôgondnok, Karcagi Református Egyházközség

A „Magyarnak lenni – magyarnak maradni” díjról
Karcag – Erdély

KÁLVINNAL A KORRUPCIÓ ELLEN (2.)
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Messzirôl indul ez a történet. Ha van türelme a kedves Olvasónak,
megtapasztalhatja Isten vezetését a „véletlenek”-ben.

Az ózdi városi vegyeskar tagjaként én is résztvettem azon a nem-
zetközi kórustalálkozón, amelyet „véletlenül” Rozsnyón rendeztek
meg valamikor 2009 ôszén. Ilyenkor az a szokás, hogy a rendezôk
közül kijelölnek minden kórus mellé egy „idegenvezetôt”, aki meg-
mutatja az öltözôt, megbeszéli a kórus igényeit (zongorakíséret, stb).
Az ózdi kórus mellé beosztott segítô „véletlenül” a rozsnyói refor-
mátus alapiskola igazgatója volt. (Nagyon tartalmas honlapjukat
csak ajánlani tudom minden olvasónak: refiskola.blogspot.com)

Tóth Sándor igazgató úrral gyülekezeti témákra váltottunk a kó-
rushangversenyt követô megvendégelésen. Elmondtam neki, hogy
fogalmam sincs, hogyan kezdjek hozzá ahhoz a munkához, amely-
re lelkem mélyén hiszem, hogy Isten, meg a Presbiteri Szövetség
elnöksége is ösztönzött: kapcso-
latba lépni az észak-borsodi te-
rülettel szomszédos szlovákiai
egyházmegye presbitereivel.
„Véletlenül” a kórushangverse-
nyen tartózkodott Porubán Fe-
renc fôgondnokhelyettes, akit
Tóth Sándor mindjárt megkere-
sett. Ezzel új lendületet vett a
presbitériumokról szóló beszél-
getés. Mielôtt nagyon belelen-
dültünk volna, kiderült, hogy
Porubán Ferenc szolgálati területe – meg Rozsnyó és környéke –
nem az észak-borsodi területtel határos gömöri, hanem az abaúji te-
rülettel határos abaúj-tornai egyházmegye, így hát maradt egy jó
beszélgetés, de akiket igazán kerestem, nem sikerült megtalálni. A
tavaly ôszi elnökségi ülésen beszámoltam a tyúklépésrôl, amit a ha-
táron túli kapcsolatok kiépítésében eddig sikerült tennem. 

A beszélgetés során Tóth Sándor és Porubán Ferenc azt tanácsol-
ták, hogy a hanvai esperest keressem, mert ô illetékes a gömöri
egyházmegyében a presbiteri konferenciák ügyében. Vonakodtam
keresgélni, kopogtatni esperesi ajtókon, aztán Isten megelégelte a
teszetoszaságomat és amikor „véletlenül” a reformatus.hu oldalon
böngésztem, elémrakott egy akkora zászlós bárányt, hogy majd’ ki-
verte a szememet. Mellette egy cím: Presbiteri konferencia Hanván.

Hát így jutottunk el Hanvára négy autónyi presbiterrel, így talál-
koztunk Nagy Ákos Róbert gömöri esperes úrral, Fekete Vince fô-
gondnok úrral, Bán Zoltán egyházmegyei gondnok úrral, és a jó
150 fônyi hallgatósággal. 

A konferencián négy elôadást hallgattunk meg, és mindegyiknél
úgy éreztem, ha nem kellene felállni a székbôl, hogy kinyújtózzam
egy kicsit, még órákig hallgattam volna ôket. 

Nagy Ákos Róbert esperes úr köszöntôje után a hanvai reformá-
tus gyülekezet énekkara szolgált, majd Fazekas László püspök úr
igeszolgálatát hallgattuk meg, (aki épp a konferencia utáni napon
„ünnepelte” püspöki beiktatásának elsô évfordulóját – errôl persze
ott szó sem esett, csak én említem meg). 

Az ApCsel 20,28 alapján püspök úr örömét fejezte ki, hogy részt
vehet a konferencián. Személy szerint nem éreztem, hogy ez udva-
rias szöveg csupán, hiszen Komáromból jöttek Fekete Vince fô-
gondnok úrral, és az Hanvához képest nem a szomszédban van.
„Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra”. Az igei tanítás e
két témát hangsúlyozta, különösen az elsô felét, amirôl olyan gyak-

ran megfeledkezünk, hogy a gondviselés, a felvigyázás a saját sze-
mélyünkkel kezdôdik.

A második elôadás Dr. Dienes Dénes sárospataki teológiai pro-
fesszor szolgálata volt, a középkori egyház anyagi helyzetérôl, ada-
kozási szokásairól. „Már megint a pénzügyek!” – sóhajtottunk fel
gondolatban talán többen is. Aztán meglepôen érdekes elôadást
hallhattunk arról, milyen elôzmények után és hogyan alakult ki a je-
lenlegi adakozási rendszer.

Dr. Kádár Zsolt, az egervölgyi egyházmegye esperese elôadásá-
ban a krízisrôl, a válságról szólt, hogy a gazdasági mellett sokkal
rombolóbb az erkölcsi, a morális válság. Ennek oka az Istentôl va-
ló elfordulás – és ebbôl már kitalálható a megoldás. Történelmi ko-
rok kríziseit vázolta fel: a római elnyomást Izráelben, a török hó-
doltságot és Trianont. Mindegyik válságból az evangélium, az Is-

tenhez fordulás volt a kiút. Az
egyház mai legsúlyosabb válsá-
ga az, ha nem tudja, hogy mi a
küldetése. A válasz egy régi,
klasszikus meghatározásban
van: Az egyház nem ebbôl a vi-
lágból való, de ebben a világ-
ban van, és ezért a világért van.
„Merjünk reformátorainkra te-
kintve olyan bátorsággal kiállni,
hogy elmondjuk érthetô nyelven
és hiteles élettel, mit jelent az

Isten ebben az állandóan mozgó világban, hogy mozdíthatatlan az
Ô hûségét illetôen. És elmondjuk ezekkel a rendkívüli feszültségek-
kel terhelt és állandóan nagy-nagy gondokat produkáló világban,
hogy Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz”.

A negyedik elôadó, Horváth Pál, volt egyházmegyei gondnok
elôadásában az adakozás lelkiségérôl szólt, hogyan lehet az adako-
zás kínból, kényszerbôl hálaáldozattá, tartozásunk törlesztésévé.
Mennyire miénk a gyülekezet? A miénket építjük az adományaink-
kal, vagy az „övékét”, akik adakozásra hívnak bennünket? 

Fekete Vince fôgondnok úr zárszavában az értékválságáról, a ha-
mis értékek okozta krízisrôl, az ebben vergôdôk életérôl szólt és
biztatott, hogy ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, hazánkhoz, nemze-
tünkhöz. Legyen a nemzeti összetartás, összetartozás és a hitbeli test-
vériség az, amely legyôzi a válságot és kivezet a krízishelyzetbôl.

A konferencia szeretetvendégséggel zárult, melynek során kötet-
len beszélgetésben Fekete Vince fôgondnok úr adott tájékoztatást a
presbiteri alkalmakról, a Magyar Református Presbiteri Szövetség
határmenti területi szervezeteivel kiépült és épülôben lévô kapcso-
latokról, és egy leendô szlovákiai presbiteri szövetség megalapítá-
sának lehetôségeirôl. 

Megtaláltuk a gömöri magyar református presbitereket. A cím- és
telefonszámcserék után terveink szerint kicseréljük programterveze-
tünket, mert Isten segítségével és lehetôségeink szerint ezentúl sze-
retnénk résztvenni, szolgálni egymás alkalmain.

Személy szerint vallom, hogy ebben a „határnyitásban”, ennek az
új, határon átnyúló kapcsolatnak az építésén egyedül – de valóban
szó szerint egyedül – Isten munkálkodott. Övé legyen a dicséret, a
dicsôség, a tisztesség és a hálaadás!

Csikai Sándor
Észak-Borsod

Felvidék

Hanva
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2010. március 6-án megyei presbiteri konferenciára gyûlhettünk
egybe Ung megye gyülekezeteibôl. Az alkalomnak hagyományosan
a nagydobronyi gyülekezet adott helyet.
Az egybegyûlteket a Presbiteri Szövet-
ség részérôl Misák Viktor megyei elnök
köszöntötte, valamint Kolozsy András
nagydobronyi lelkipásztor.

Az elsô szolgálattevônk Balogh Attila
esperes volt, aki a nyitó áhítatban a
Zsolt 100,2 alapján hirdette közöttünk
Isten üzenetét: „Szolgáljatok az Úrnak
örömmel, vigadozva járuljatok színe
elé!” Az igehirdetô hangsúlyozta azt,
hogy Isten szolgálatát és a gyülekezeti
munkát nem szabad, nem lehet kénysze-
resen végeznünk. A szolgálatnak öröm-
ben kell telnie, Isten ügyét hálás szívvel
kell elôbbre vinnünk. Ma olyan világban élünk, ahol az emberek
szinte semmiben nem lelnek örömet, s keresztyén mivoltunknak
ebben is ki kell csúcsosodnia: mi örömmel végezzük el, amit Isten
ránk bízott.

Az áhítat után Török István nyugal-
mazott lelkipásztor és vallástanár elô-
adását hallgathattuk meg, aki arról szólt
közöttünk, mennyire fontos, hogy a
presbiter a maga tisztségében munkatár-
sa legyen a lelkipásztornak. A presbiter-
ség eredetét, bibliai gyökereit vázolva
az elôadó rámutatott, milyen lényeges,
hogy a presbiter elöljárója, elismert ve-
zetôje legyen a népnek, akihez bizalom-
mal fordulnak az ügyes-bajos dolgokkal;
s egyszersmind döntéshozóként is helyt
kell állnia, hiszen egy közösség bizalmát
élvezi. A presbiter szolgálata sokszor
ott kezdôdik el, ahol egy lelkésznek a lehetôségei véget érnek; sok
esetben az átlagember jobban megnyílik egy hozzá hasonló cipôben
járó presbiter elôtt, mint akár a lelkész elôtt. Ennek rendkívül fon-
tos szerepe van a gyülekezet összefogá-
sában, a családlátogatásban és a lelki
gondozásban.

A második elôadást rövid szünet után
Örsi Anikó tanárnô tartotta meg közöt-
tünk, aki arról beszélt, mennyire fontos,
hogy a presbiter a lelki munkában, a
gyülekezet gondozójaként is végezze a
feladatát. A keresztyén lélektan szem-
pontjait sorolta elénk az elôadó, amikor
arról beszélt, miképpen lehet a gyüleke-
zet segítségére egy nyitott szívû presbi-
ter. A családlátogatásban és lelki gon-
dozásban fontos szerepe van a gyüleke-
zet vezetôinek, hiszen sokszor oda is el
tudnak érni, ahol a lelkipásztor útja korlátozva, gátolva van. A ta-
nárnô beszélt a betegség és a gyász stádiumairól, a lelki gondozás
alappilléreirôl, s arról is, mire kell odafigyelnünk, amikor ezeket a
szolgálatokat végezzük. Az elôadás után sok hozzászólásban és

kérdésben mutatkozott meg a témára való nyitottság a presbiterek
részérôl.

Az elôadás után a nagydobronyi gyü-
lekezet szorgos kezeinek jóvoltából bô-
séges ebédben volt részünk, s egy kis
szünet után folytatódott az alkalom. Dr.
Szilágyi Sándor, a Magyar Református
Presbiteri Szövetség fôtitkára mutatko-
zott be a plénum elôtt, s elmondta, mi-
lyen nagy öröm számára, hogy köztünk
lehet, hiszen életében elôször van alkal-
ma nem csak átutazni Kárpátalján, de
meg is állni, sôt szolgálni közöttünk. Egy
számítógépes prezentáció segítségével
röviden ismertette elôttünk a Magyar
Református Presbiteri Szövetség mun-
káját, céljait és a jövôre vonatkozó ter-

veit; s egy kicsit belepillanthattunk az anyaországi presbitertestvé-
rek életébe és szolgálatába. Felszólalt közöttünk Gyurkó Miklós is,
aki Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség frissen megválasz-

tott elnöke. A Zsidókhoz írt levél 13. ré-
szének 17. versével köszöntött bennün-
ket: „Bízzatok vezetôitekben, és hallgas-
satok rájuk, mert ôk vigyáznak lelketek-
re úgy, mint akik errôl számot is adnak.
Hadd tegyék ezt örömmel és ne sóhaj-
tozva, mert ez nem válnék javatokra.” A
Szövetség elnöke röviden elmondta, mi-
lyen felelôsség van rajtunk, akiket az Is-
ten elöljárókká tett, a gyülekezetek gon-
dozóivá, s akiknek a szolgálatát számon
kéri majd az Úr. Bíztatott, bátorított ben-
nünket, hogy a ránk bízottakat végezzük
tiszta lelkiismerettel.

Dr. Szabó Dániel is köszöntötte az
egybegyûlteket, és egy néhány szóban kifejezte örömét a Kárpátal-
ján megmozduló presbiteri közösségek miatt, s egyben felelôsség-
vállalásra buzdított a presbiteri szolgálatban. Néhány példával a vi-

lágban zajló eseményekbôl rávilágított
arra, mennyire különleges helyzetbe ke-
rülnek a mai idôkben szolgálatot vállaló
emberek. Kiemelten is szólt arról, hogy
a kárpátaljai világ mennyire másként él-
te meg az elmúlt idôket, a kommunizmus
éráját, amikor is történelmi helyzetünk-
bôl adódóan belekerültünk a szovjet bi-
rodalom vérkeringésébe, míg az Anya-
ország elszigetelten élte meg ezt a negy-
ven évet. Éppen ezért a mi missziói lá-
tásunk és a keleti világgal való kapcso-
latunk merôben más, s éppen ezt a kü-
lönleges pozíciót használhatja fel Isten
a maga mennyei céljaira. Végül Horkay

László nyugalmazott püspök tartotta meg közöttünk a záró áhítatot,
ezután a presbiter testvérek elbúcsúztak, és hazaindultak. Istennek
legyen hála ezért az alkalomért is!

Szimkovics Tibor

Kárpátalja

Nagydobrony
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„Amikor elmúlt a szombat, Mária Mag-
dolna, Mária, Jakab anyja, és Szalómé
illatos keneteket vásároltak, hogy elmen-
jenek, és megkenjék Jézus testét. A hét
elsô napján kora reggel, napkeltekor el-
mentek a sírbolthoz és azt mondták egy-
más között: „Ki hengeríti el nekünk a
követ a követ a sír bejáratáról?” Ekkor
felnéztek és látták, hogy a kô el van hen-
gerítve, pedig az igen nagy volt. És ami-
kor bementek a sírboltba, látták, hogy
egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb fe-
löl, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názá-
reti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt.
Íme, ez az a hely, ahová ôt tették. De menjetek el, mondjátok meg
tanítványainak és Péternek, hogy elôttetek megy Galileába: ott meg-
látjátok ôt, amint megmondta nektek. Ezek pedig kijöttek és elfutot-
tak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el ôket; és senkinek
se mondtak el semmit, mert féltek.” (Márk 16.)

Így ír a Biblia Jézus feltámadásáról. Magáról a feltámadás körül-
ményeirôl azonban nem esik szó. Elgondolkodtató. Az ember el-
képzelései egészen mások, mondhatnám sokkalta színpadiasabbak,
amikor végtelen nagy és végtelen titokzatos történéseket képzel el.
A világ teremtése „nagy bumm”-mal történt például az emberi teó-
ria szerint. Az ember a minden december 31-én visszatérô Újév
napját sem tudja elképzelni fülsértô tûzijátékok nélkül. De hango-
san hivalkodóak egyéni ünnepeink is: a névnapok, születésnapok, az
iskolai év befejezése, a diploma kiosztása stb. S Isten a világ Meg-
váltójának magához ölelését, Jézus feltámadását olyan mély csend-
be burkolta, hogy a sírt ôrzô római katonák is elszenderedtek, azok-
ból a mûvészi képekbôl ítélve, amelyek katolikus testvéreink temp-
lomfalait díszítik. Istennek nem volt szüksége sem fény-, sem hang-
effektusra, amikor végtelen szeretetében magához ölelt Jézussal
együtt minket is. Nem szól a Biblia semmiféle világvégi fényjelen-
ségrôl, az, ami egyedül megtapasztalható a mi emberi érzékeink szá-
mára, az a Feltámadott többszöri megjelenése a tanítványok elôtt és
azoknak, akiket eleve kiválasztott erre az Isten (ApCsel 10,40-41).
Jeruzsálem népe és a civilizáció világát felölelô Római Birodalom
semmit sem érzékelt a feltámadás tényébôl, ebbôl a keresztyének
számára, a mi számunkra oly fontos – Pál apostol szerint – a keresz-
tyénség központjában lévô eseményrôl. Pedig van-e a Jézus feltá-
madásától nagyobb esemény számukra? Nincs, hirdette Pál apostol:
„Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden
embernél nyomorultabbak vagyunk (IKorinthus 15,19.). Magyarán
szólva, ha nincs feltámadás, akkor Nagypéntek nem csak Jézus ku-
darca lett volna, hanem a mi teljes vereségünk is Isten megváltó
szeretetének hitében. A feltámadás napjaként ünnepelt Húsvét, ne-
künk, akik hiszünk Jézusban, a mi Megváltónkban, központi, és leg-
szentebb ünnepünk. És egyben a legörömteljesebb is. Megérint ben-
nünket egy kis fuvallat abból a rejtélybôl, ami az Isten dicsôségé-
nek, a végtelen isteni szeretet jelének, a feltámadásnak bizonyossá-
ga. Nagy költônk, Pilinszky János így ír errôl: „Az embernek meleg
csend kell, és a világ hideg tumultust ad. Ez a meleg csend Istenünk
dicsôségének, föltámadásának, eljövetelének és minden egyes láto-
gatásának elvéthetetlen ismertetô jegye. Pontos ellentéte annak a
„hideg tumultusnak”, amit az ember oly gyakran kap, s amit maga
is oly esztelen módon hajszol.”

A feltámadás csendjének rejtélyébôl
értjük meg Pál apostol szavait is a sze-
retet himnuszából: a szeretet türelmes, a
szeretet jóságos, a szeretet nem félté-
keny, nem kérkedik, nem gôgösködik,
nem tapintatlan, nem keresi a magáét.
Áldásos tevékenységét csöndesen vég-
zi, hivalkodás nélkül. Megértenünk tel-
jességében talán lehetetlen, s nem is tud-
juk maradéktalanul teljesíteni mindazt,
amire az apostol buzdít a korinthusbeli-
ekhez írt levelében. De vágyunk rá és a

református énekíró Balassi Bálinttal együtt sóhajtjuk: „Adj már
csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!”

Dr. Kerekes József
szabadkai presbiterjegyzô

Délvidék

A feltámadás csendje

Új elnök a KRE Presbiteri Szövetségében
Február 6-án a beregszászi református templomban tartották a Kár-
pátaljai Református Egyház Presbiteri Szövetségének soron kívüli
tisztújító közgyûlését, melyre ezúttal azért került sor, mert az egy
évvel ezelôtt választott elnök, Horkay Sámuel lemondott.

Az alkalmat Zán Fábián Sándor, a KRE püspökének igehirdeté-
se nyitotta meg a Lukács evangéliuma alapján. 

A tisztújító közgyûlést Nagy Béla, a KRE fôgondnoka vezette.
Köszöntötte a résztvevôket Szabó Dániel, a Magyar Református
Presbiteri Szövetség elnöke, aki a tiszta szívbôl jövô imádság fon-
tosságát hangsúlyozta. Nagy Béla fôgondnok bemutatta az elnöki
tisztségre jelölteket. Ugocsa és Ung megye presbiterszövetségei Pet-
rusinec Vladimir, Beregmegye presbiterszövetsége pedig Gyurkó
Miklós jelölését támogatta. Nagy Béla ismertette mindkét jelölt
életrajzát, majd titkos szavazással megválasztották az új elnököt. A
voksolás eredményeként a következô idôszakban Gyurkó Miklós
(Sárosoroszi), a Beregi Egyházmegye Presbiteri Szövetségének el-
nöke töltheti be a KRE Presbiteri Szövetsége elnöki tisztét. Az újon-
nan megválasztott elnök „székfoglaló” beszédében hangsúlyozta:
tanítványként szeretne szolgálni elnöksége alatt, s az eredményes
munka érdekében Isten áldása mellé kérte presbitertársai segítségét,
támogatását is.
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Népesedési kérdéseink egyházi szemmel

Istenre
szomjúhozik

lelkem
Az élô Istenre, minden igazi élet

eredetére
Szomjúhozik a lelkem.
Mikor enyhül már szomjunk?
Mikor szemlélhetjük arcát?
Szemlélni Isten arcát:
Ez minden élet célja –
Ez maga az örök élet.
Jézus Krisztusban,
A Megfeszítettben
Megláthatjuk Isten arcát.
Ha itt találkozunk Vele,
Szomjúhozzuk,
Hogy világosabban lássuk,
Teljes tisztaságban,
Mindörökre.
Jézus mondta:
„Ha valaki szomjazik,
Jöjjön hozzám, és igyék!”.

(D. Bonhoeffer)

Február

10-én ülést tartott Szövetségünk Felügye-
lô Bizottsága, melyen – többek között
– a 2009. évi gazdálkodás és a 2010.
évi célkitûzések kerültek napirendre.

13-án volt a gömöri egyházmegye presbi-
teri konferenciája Hanván (Felvidék).
Szövetségünket Csikai Sándor észak-
borsodi területi szervezetünk elnöke,
Rigó Dénes alelnök, Angyal Gábor tit-
kár és tíz fôs presbiteri csoport képvi-
selte. Az alkalomról lapunk más he-
lyén beszámolót közlünk.

Ugyanezen a napon Budapesten ülést
tartott a Presbiteri Szövetség Elnöksé-
ge, melyen a március 13-ára tervezett
közgyûlést készítette elô.

19-én dr. Szilágyi Sándor fôtitkár és dr.
Ritoók Pál elnökségi tag Debrecenbe
utazott, a június 17-20. közötti 17. Nem-
zetközi (Kárpát-medencei) Konferen-
cia elôkészítése céljából, ahol találkoz-
tak dr. Fazakas Sándorral, a DRHE rek-
torával, dr. Imre Sándor fôgondnokkal

és a debreceni egyházmegye elnöksé-
gével.

20-án tartotta a Budapest-Déli egyházme-
gyei területi szervezetünk soron követ-
kezô presbiterképzési alkalmát és köz-
gyûlését.

Ugyanezen a napon volt a Budapest-
Északi egyházmegyei ter. szervezet
képzési alkalma a Bp.-Kálvin téri Re-
formátus Egyházközségben.

27-én Aradon tartották az aradi egyházme-
gye tisztújító közgyûlését, konferenciá-
ját és lelkészértekezletét. A békési egy-
házmegye küldöttsége is részt vett az
alkalmon.

27-28-án Nyárádmentén (Erdély) presbi-
teri konferenciát tartottak.

Március 

1-jén tartotta a PRESBITER szerkesztô
bizottsága a húsvéti lapszám elôkészí-
tô ülését.

Váczi Gábor

SZÖVETSÉGÜNK
ÉLETÉBÔL...

PRESBITER
a Magyar Református Presbiteri Szövetség hivatalos
idôszaki kiadványa. Megjelenik ez évben hat alka-
lommal. A szerkesztôbizottság tagjai: Dr. Kelemenné
Farkas Márta, Dr. Kis Domokos Dániel, Kövespataki
László, Mikó László, Dr. Papp Vilmos, Dr. Ritoók
Zsigmond, Váczi Gábor, dr. Viczián Miklós. Felelôs
szerkesztô és képszerkesztô: Dr. Békefy Lajos. Fe-
lelôs kiadó: D. h. c. Szabó Dániel. Tördelés: Heck-
mann Tamás. Szerkesztôség: Magyar Református
Presbiteri Szövetség Irodája, 1092 Bp., Ráday u. 28.
Tel./fax: 476-3211. E-mail címünk: szovetseg@pres-
biter.hu. A lap a fenti címen írásban vagy telefonon
is megrendelhetô. Az egyéni elôfizetési díj belföldre
évi 1800 Ft, külföldre (a velünk határos országokba)
2500 Ft, Európába 20 EUR, a tengerentúl más or-
szágaiba 30 $. Az elôfizetési díj csekken fizethetô:
„Magyar Református Presbiteri Szövetség
11705008-20416641”, Budapest; személyesen is
befizethetô Szövetségünk Irodájában. Lapunk fenn-
tartását szolgáló adományaikat is köszönettel fogad-
juk a Kárpát-medence református gyülekezetei és
presbitériumai nevében! Készítette a Rosental Kft.
Felelôs vezetô: a Kft. igazgatója. Kéziratot nem ôr-
zünk meg és nem küldünk vissza!

ISSN 2061-4632 (nyomtatott)
ISSN 2061-4640 (online)

Szövetségünk honlapjának címe:
www.presbiter.hu

A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek
meg a szerkesztôbizottság véleményével!

Egy példány ára: 300 Ft

A presbiter könyvespolcára

Mivel többen érdeklôdtek, mások pedig ajánlották, felhívjuk kedves Olvasóink figyel-
mét, hogy a Népesedési kérdéseink egyházi szemmel c. kiadványunkból még kapható,
jóllehet a könyv 2001-ben jelent meg, de a 9. Nemzetközi Presbiteri Konferencia elô-
adásai még ma is aktuálisak.
A könyv a témát nyolc témakörre bontja le:
• teológiai szempontok (Dr. Fodor Ferenc, dr. Fekete Károly, dr. Hegedûs Lóránt elô-

adásai),
• keresztyén szociáletikai szempontok (Dr. Szûcs Ferenc, dr. Békefy Lajos, dr. Bölcskei

Gusztáv elôadásai),
• demográfiai szempontok (Dr. Cseh-Szombathy László, dr. Daróczi Etelka, dr. Mellár

Tamás elôadásai),
• néprajzi és kulturális antropológiai szempontok (Dr. Laczkovics Emôke, Vajda Zsuzsa,

Szacsvay Éva, dr. Madar Ilona elôadásai),
• pszichológiai szempontok (Dr. Ritoók Pálné, Topolánszkyné Zsindely Katalin elôadá-

sai),
• egészségügyi szempontok (Dr. Bodnár Ákos, dr. Réthy Lajos, dr. Drenyovszky Irén,

dr. Dizseri Tamás elôadásai),
• pedagógiai szempontok (Dr. Fodorné dr. Nagy Sarolta, dr. Nagy Mihály, dr. Kádár

Attila elôadásai),
• közgazdasági szempontok (Dr. Bod Péter Ákos elôadása).
A könyv a Presbiteri Szövetség irodájában megrendelhetô.
Ára 400 Ft.
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Rudolf Bohren:

Ima Pállal és Kálvinnal

Rudolf Bohren svájci református professzor,
a Szentlékek teológiájára alapozott igehirde-
tés elméleti és gyakorlati tudósa nemrég ha-
zatért Urához. Halála elôtt három évvel újra
megjelent nagyszerû kis könyve, melynek
címe: „Ima Pállal és Kálvinnal”. Most eb-
bôl adunk közre Kedves Olvasóinknak hús-
véti ízelítôt.

MI ATYÁNK! – Elôtted mi mindnyájan, kik a földön lakunk, testvérek vagyunk, mert kezed és
Lelked alkotása minden ember, azok is, akik elôttünk éltek és utánunk jönnek, s városainkban és
falvainkban talán még ugyanabból a vízbôl isznak, ha a forrásokat meg nem mérgezzük, s nem
temetjük be azokat féktelen pazarlással és gátlástalan rablással. Azoknak Atyja, akiket mi neve-
lünk föl, vagy mások, más értékrend szerint, azoké, akik elôttünk 1000 évvel jövôt álmodtak e tá-
jon a kereszt jelében, s fognak még álmodni a történelmi idô végezetéig – érettük és mindnyájun-
kért, kik alkotásaid vagyunk, s egymásnak fele-barátai bölcs rendelésed szerint, hogy valóban
azok is lehessünk, felkiáltunk hozzád: Mi Atyánk!
AKI A MENNYEKBEN VAGY – És mert földi dolgaink egyre bonyolultabbak, s már a kék ég
ragyogása sem ugyanaz felettünk, és mert leszegzett tekintettel örök, bölcs célnak meg nem felel-
hetünk, és mivel belénk oltottad a csak Nálad csillapuló istenszomjat, meg az önmagunk megha-
ladásának páratlan képességét, és a sajgó honvágyat, mely végtelen otthonod felé ûz ôsidôk óta,
hogy Benned találjon enyhületet ajzott szívünk, ezért kitárjuk Feléd egész  létünket, s hívunk ma-
gunkhoz: Aki a mennyekben vagy.
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED – Mert olyan helyen élünk, ahol emberek embereket
aláznak meg, szégyenkezés nélkül hazug szóval, elôítélettel és ítéletekkel dobálják meg a föld po-
rából kezed által felemelt orcád-fényû alkotásaidat, gyermekeket és idôseket, életerôs férfiakat és
élethordozó asszonyokat, és mert annyi szentségtelenség szállja meg naponta lelkünket munka-
helyünkön, útközben, iskolákban, otthonainkban, a hitvesi ágyban és a médiában – s az önistení-
tô gôg annyi torzulása zuhan rá tömegjárványként népünkre, Isten szent nevének káromlását lob-
bantva fel ajkakon másodpercenként – ezért könyörögve kérünk: szenteld meg nevedet bennünk
és közöttünk!
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD! – Mivel pedig újra éket vert közénk a lelkek alján lopakodó bi-
zalmatlanság, és gyanakvóan, ármánykodó gyanúsításokkal nézünk egymásra – tartunk egymás-
tól, hát betartunk egymásnak, s bizony már alig leljük fel azt a talpalatnyi helyet, ahol testestôl-
lelkestôl nyugalmunk lehet – hogy újra egymásra találjunk, s önmagunkra leljünk, hittel kérünk:
jöjjön el a te országod!
LEGYEN MEG A TE AKARATOD! – S mert reánk tör pusztító utálatosságként a szerzés po-
gány láza, meg a konzumkényszeres vak vásárlási görcs, s a profitéhség delejezô hatalma foglyul
ejt és megsemmisít sok-sok lelket, és sokan rabszolgáivá válnak az egydimenziós vak és értékve-
szejtô anyagisságnak, maradék erônkkel felfohászkodunk: legyen meg a te akaratod!
AMINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS.
MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA, ÉS BOCSÁSD MEG VÉTKE-
INKET... ÉS NE VÍGY MINKET KÍSÉRTÉSBE! – Minthogy leginkább csak akkor szólunk Hoz-
zád, ha érdekeink, mindennapi kenyerünk veszélyben forognak, s jövôölô vétkekkel vétkezünk
magunk, egymás és ezredéve otthont adó édes hazánk ellen, meg sem gondolva a bûnt, mert so-
kaknak ez elég: nekem így jó, ahogy van, s nem veszik észre, hogy közben áthidalhatatlan árkot
ásnak maguk elôtt, melybe maguk esnek bele, hol a túlbecsülés, hol az önbecsmérlés forgószelé-
tôl sodorva, s mert csak ritkán tudunk igazán megbocsátani az ellenünk vétkezôknek, és egyre ne-
hezebben cipeljük megbocsátatlan egyéni és közösségi bûneink sokasodó terhét – ezért kiáltunk
Hozzád: ne vígy minket kísértésbe!
DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL! – S mert rajtunk még az évtizedeken át belénk suly-
kolt szolgalelkûség árnya, s még mindig nem tanultunk meg nyers bírvágyunkkal és a hatalom-
mal helyesen bánni, szívünk bálványozó tévelygéseit megfékezni, ezért nemzeti és egyéni meg-
újulásunk késlekedése okán igaz önismeretet és nemzeti önvizsgálatot kérve tôled, fohászkodunk
Hozzád, s kérünk, adj jó elômenetelt, meg azt, hogy utunkon derüljön ránk kicsit több öröm, ezért
szólunk így hozzád: szabadíts meg minket a gonosztól!
MERT TIÉD AZ ORSZÁG, A HATALOM ÉS A DICSÔSÉG MINDÖRÖKKÉ – És mert hinni
akarunk hitünk, munkánk, hétköznapjaink értelmében, a népek és népünk, megszenvedett tulaj-
donú hazánk országnyi emelkedésében, teljes szívvel, reménységgel valljuk: tiéd az ország, a ha-
talom és a dicsôség, s nem a pártütôké, idegen érdekek szerencsevadászaié, s nem az egyéni ha-
szonszerzésbôl országot árulóké – így várjuk és munkáljuk a te országod növekedését közöttünk,
s ezért magunkat neked felajánlva, szeretnénk élni hazánk, házunk, egyházunk közösségében nem-
zedékrôl-nemzedékre jó békességben – evégre mondjuk el naponta a szívedben fogant Úri Imát,
s mindezt bizalommal Neked, szebb és igazabb földi és magyar jövôt hozó, irgalmas és szeretô
Atyánknak, a Jézus Krisztus nevében, aki megtanított minket így imádkozni a Lélek által. ÁMEN.

Dr. Békefy Lajos

Feltámadás
Pál: A mi Üdvözítônk, Krisztus Jézus megje-
lenése által... megtörte a halál erejét, és az
evangélium által világosságra hozta az el-
múlhatatlan életet (2Tim 1,10).

Te világosságul támadtál fel, Urunk,
Hogy ne maradjunk sötétségben,
Sôt mi is feltámadjunk Fényedre...

Te dicsôségesen támadtál fel,
Angyalok és fôangyalok
Dicséretmondása közben,
Akik helyettünk is dicsôítettek Téged.

Te nem alszol, nem szenderegsz
Most sem,
Nehogy végleg elaludjunk.

Ébressz hát fel minket
A Te életedre,
Tölts be fényeddel minket,
Így tartva éberen lelkünket,
Dicsôítésedre készen újra és újra.

Kálvin: „Elôször akkor lesz igazán gyôztes
Krisztus keresztje a hívôk szívében az Ördög
és a test, a bûnök és az istentelenség fölött,
ha tekintetünket a feltámadás és Feltáma-
dott erejére függesztjük”. (Institutio III. 9.6)

DRBL

Választás elôtt

Könyörgés meggyötört hazánkért


