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Tokiói imádság
a katasztrófa idején
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Feltámadott
Hogy Ô áttört volna

Falon és rozsdás záron,

Az ajtón átallépett?

Hihetetlen, mesés ez?

Szegény ház volt az egykor

Sok hézaggal, agyagból,

De menedék lakóknak,

A tizenegy tanítványnak.

A mi betonfalaink

Hidegek és kemények.

Nem jöhet Ô már átal

Megmentô hatalmával.

Mégis eljô váratlan,

Mint egykor Júdeában.

Áttör grániton, kövön,

Áttör hideg közönyön,

S betör elzárt szívekbe.

(ismeretlen szerzô –

Keresztessy Ilona

fordítása németbôl)

1Péter 1,3-9
Isten Igéje most arra szólít fel bennünket,
hogy lássunk túl mi is a húsvéti ünnepek
külsôségein, kedves népi szokásain. Lássunk
túl az elképzeléseinken, teóriáinkon és vi-
lágnézetünkön, amelybe nem fér bele a fel-
támadás csodája! Lássunk túl a Biblia betû-
in, sôt ezen a prédikáción is! Hiszen nem ez
a fontos, hanem az a Valaki, Akire az egész
ünnep, meg a Biblia,
meg minden prédiká-
ció mutat: az élô Jé-
zus! Hagyjuk, hogy
belénk áradjon a
nagy isteni csoda,
hogy Jézus él! Ne
megérteni akarjuk a
feltámadás csodáját,
hanem hinni! Meg-
érteni nem lehet, de
hit által megélni, át-
élni igen! Merjük hát
hinni! A hit az igaz látás! A hit közvetlen lá-
tás, a lényeg megtapasztalása!

Tehát az egész húsvét azt hirdeti, hogy Jé-
zus él! Hát nem él? Dehogynem! Hiszen
most is itt van az élô Jézus egy darabja, itt
lüktet ebben a gyülekezetben! Mi, ahogyan
most így itt vagyunk, az élô Jézus testének
egy darabja vagyunk. Ebben az igehirdetés-
ben, amelyik Ôróla szól – halljátok csak: Ô
maga szól! Annyira él, hogy ím, meghív az
asztalához, vendégül lát bennünket! A saját
testét és vérét adja lelket erôsítô táplálékul a

kezünkbe, a szánkba! Lássunk hát, és higy-
gyünk, ahogyan János ott a nyitott sírnál lá-
tott és hitt!

Igen, lássunk túl a mindennapjaink ôrlô
gondjain, és higgyünk Jézusban. Higgyünk
Jézusban, Aki megígérte, hogy gondja van
reánk! Lássunk túl bûneink fenyegetô kísér-
tésein, és higgyünk Jézusban, Aki gyôzelem-
re segíthet felettük! Lássunk túl a megold-

hatatlannak látszó
problémáinkon, és
higgyünk Jézusban,
Akinek van hatalma
lecsendesíteni a vi-
hart! Lássunk túl a
lelkünket megülô
szomorúságon, és
higgyünk Jézusban,
Aki meg tud vigasz-
talni! Lássunk túl az
élet sokszor oly zûr-
zavaros értelmetlen-

ségein, és higgyünk Jézusban, Akinek adatott
minden hatalom mennyen és földön! Lássunk
túl a gyász nagy fájdalmán, és higgyünk Jé-
zusban, Aki azt ígéri: „Én vagyok a feltáma-
dás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal
is, él” (János 11,25). Sôt, lássunk túl a halál
ijesztô sötétségén is, és higgyünk Jézusban,
Aki ott áll a halál mögött, várva bennünket
üdvözítô szeretetével!

És még tovább: Ha ez az a Jézus, Akit az
emberek gonosz kezeikkel keresztfára fe-
szítve megöltek, akkor lássuk meg ebbôl azt
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Páska, úrvacsora,
húsvét

A húsvéti ünnep „kellékei”
A húsvét a sonkával és hímes a tojással, a
nyuszival, a locsolkodással, és az ünnep min-
den egyéb szokásával együtt évszázadok alatt
nyerte el mai tartalmát, beleértve akár magát
a hús-vét szót is, amely a húsevéstôl való tar-
tózkodás végére utal. Egy néprajzilag igen
gazdag ünnepkör, amely a téli álmos szürke-
ség után az újra éledô természet ígéretes szép-
ségét, boldog remény-
ségét hordozza. Az Ige
körül rovatnak azonban
nem tiszte a legtöbb
esetben pogány hagyo-
mányokat ôrzô, igézô-
varázsló szimbólumo-
kat hordozó népszoká-
sok értelmezése. Annál
inkább feladata ellen-
ben leásni a bibliai gyö-
kerekig, hogy az Ige
körül keressük meg a
húsvét eredeti jelenté-
sét, és a keresztyén ember számára ma is ér-
vényes tartalmát!

Az ünnep eredete, az elsô páska
A gyökerek Isten választott népének az egyip-
tomi szolgaságból való szabadulásáig vezet-
nek vissza. A tizedik csapás Egyiptomban
minden elsôszülött halálát eredményezte. Az
ÚR ítélete csak azokat a házakat kerülte el,
ahol az ajtófélfát és a szemöldökfát megfes-
tették egy leölt bárány vérével. A bárányt az-
tán tûzön kellett megsütni, és kovásztalan ke-
nyérrel, meg keserû füvekkel elfogyasztani.
Az egész háznép felövezett derékkal, felsaru-
zott lábbal, bottal a kézben sietve fogyasztot-
ta el, hogy aztán felkerekedve meneküljön
Egyiptomból, a szolgaság házából. Isten íté-
lete átugrotta, megkímélte azoknak a portáit,
akik hittek és engedelmeskedtek az ÚR sza-
vának. Erre utal a páska szó eredeti jelentése.

Isten örök rendelkezésül adta népének,
hogy a páskát tartsák meg évrôl-évre az elsô
hónap 14. napjának estéjén. Az elsô páska
történetét, és az ünnepre vonatkozó rendelke-
zéseket a 2Móz 12. fejezetében olvashatjuk.

A páska ünnep az ószövetségi korban
Már a pusztai vándorlás éveiben is, aztán az
ígéret földjére érkezve is évrôl-évre megtar-
tották a páska ünnepet. Hangsúlyos esemény-
ként emlékezik meg a Szentírás az elsô év-
fordulóról, amelyet a Sínai-pusztában tartot-

tak meg, élénken emlékezve még a szabadu-
lás csodálatos eseményeire. Ettôl kezdve kap-
csolódott a páska ünnephez a menekülés elsô
napjainak étkét idézô kovásztalan kenyerek
hét napja. 

A negyvenévi vándorlás után a Jerikó sík-
ságához ért a zsidó nép. Itt fogyasztották el
elôször a páskát az ígéret földjén. Ekkor szûnt
meg a manna, s a kovásztalan kenyeret már a

föld termésébôl készí-
tették (Józs 5,10-13). 

A királyság korában
olvashatunk ismét egy
nevezetes páskaünnep-
rôl, amikor Ezékiás ki-
rály megtisztíttatta a
templomot, helyreál-
líttatta az áldozati kul-
tuszt, és meghirdette a
páska ünnepet mind a
tizenkét törzsnek egész
Izráelben és Júdeában,
de rendhagyóan a má-

sodik hónap 14. napjára, mert addigra tudtak
csak minden ünnepi elôkészületet és tisztulá-
si elôírást elvégezni (2Krón 30,1). 

A babiloni fogság utáni elsô páskáról tudó-
sít Ezsd 6,19-22.

A páska ünnep Jézus korában
Idôk folyamán kötött formát öltött a páska
ünnep menete. Már nem állva, útra készen
fogyasztották el a páska vacsorát (mondván,
hogy csak a szolgák esznek állva), hanem ala-
csony asztal köré heverôkre telepedve, úgy
hogy bal könyökükre támaszkodtak. Elmaradt
az ajtófélfák és szemöldökfák vérrel megke-
nése is, helyette a vért felfogták és a léviták
továbbításával a papoknak adták, hogy azt az
oltárra öntsék. A páska vacsorát Jeruzsálem
falain belül kellett elfogyasztani. A vacsorá-
hoz a bárányon és a kovásztalan kenyereken
kívül hozzá tartozott egy csésze sós víz, ke-
serû füvek és négy pohár bor. A sós víz a rab-
szolgaság könnyeire emlékeztetett. A keserû
füvek a rabszolgaság nyomorúságaira, vala-
mint az izsópra emlékeztettek, amivel meg-
kenték az ajtófélfákat és a szemöldökfát. A
bor a mózesi rendelkezésekben ugyan nem
szerepel, de az örömöt fejezte ki, és tagolta a
páska vacsora menetét. Vörösbort használtak,
egy-egy pohárba kb. egynegyed liter fért.

Az elsô pohár a megszentelés pohara volt,
amely megkülönböztette a páskát a közönsé-
ges étkezésektôl. A családfô imádkozott, az-

is, és higgyük, hogy ímé, a szeretet erôsebb,
mint a gyûlölet, a krisztusi szelídség és jóság
erôsebb, mint az emberi erôszak és gonosz-
ság. A kegyelem hatalmasabb, mint a bûn,
az élet nagyobb hatalom, mint a halál! Mert
lám, Jézus Krisztus kiirthatatlan e világból!
Ez pedig azt jelenti, hogy akkor van értelme
küzdeni minden jó és igaz ügyért ezen a föl-
dön. Akkor érdemes tisztának lenni, becsü-
letesen élni, szeretni, szolgálni, az életet fe-
nyegetô halálos erôkkel szembeszállni. Hi-
szen ha Jézus nem a halottak, hanem az élôk
között van, akkor lehet Rá számítani, akkor
Isten azoknak a pártján van, akik látják és
hiszik azt a boldog jövendôt, amely Jézus
feltámadásával már elkezdôdött, és annak
megvalósulásáért jó reménységgel munkál-
kodnak!

Különösen nagy jelentôsége van ennek az
aktív húsvéti látásnak és hitnek éppen ma,
amikor a kozmikus pusztulás réme, az élet
értelmetlenségének a látása, az a bénító ér-
zés, hogy úgyis minden hiába, az atomkor
megnövekedett veszélyeivel fenyeget. A hús-
vét éppen azt hirdeti, hogy a halál elveszí-
tette központi jelentôségét, és helyette az
Élet Fejedelme, Jézus került a középpontba!
Aki, mint János apostol, húsvéti szemmel lát
és hisz, az megszabadult a halál bûvöletébôl!
Aki húsvéti szemmel lát és hisz, az a csüg-
gedések és megfáradások idején is mindig
megtalálja az új erôk forrását abban a boldog
bizonyosságban, hogy Jézusé az utolsó szó,
Jézusé a jövô!

János evangélista így látta és hitte Jézus
feltámadását. Ezért tudott késôbb, amint el-
terjedt róla a hír mindmáig, a szeretet apos-
tolává lenni! Bár elmondhatnánk mi is, hogy
most már az én lelkem is lát és hisz! És a di-
adalmas húsvéti látás és hit erejével tudnánk
mi is a szeretet apostolaiként elmenni innen!
Ki a világba, az emberek és a hétköznapok
világába!

Ámen.
Joó Sándor

Gondolat-tár
Aki igazából meghallotta és megértette 
Húsvét üzenetét,
az nem járhat tragikus ábrázattal 
és humortalanul,
mint akinek odalett minden reménye.

(Barth Károly)

* * *

Krisztus keresztje olyan,
mint a madár szárnya:
csak általa emelkedhetünk a magasba!

(Clairvauxi Bernhard)
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tán sorban ittak a pohárból. Ezután a keserû
füveket a sós vízbe mártották és megették az
egyiptomi szolgaság nyomorúságainak emlé-
kére. Majd a családfô megtörte a kovásztalan
kenyeret „aki éhes, jöjjön” szavakkal, és el-
beszélte az Egyiptomból szabadulás történe-
tét. Ezután ittak a második pohárból, a ma-
gyarázat poharából. Ezt követôen mindenki
kezet mosott, és az étkezéshez készült. A csa-
ládfô osztott mindenkinek a megtört kenyér-
bôl, majd elfogyasztották a páskabárányt. Is-
mét kezet mostak, és a családfô imában kér-
te Illés eljövetelét, aki majd meghirdeti a
Messiás érkezését. Ehhez kapcsolódik a har-
madik pohár, a hálaadás pohara. Ezután el-
énekelték a 136. Zsoltárt „Adjatok hálát az
ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szerete-
te!...”, és a negyedik pohár kiürítésével véget
ér a páska vacsora kötött programja.

Az Úr Jézus tanítványai körében fogyasz-
totta el az utolsó páska vacsoráját a kereszt-
halála elôtti estén. Beszámol errôl mind a
négy evangélium, és Pál apostol az 1Kor 11-
ben idézi fel az eseményeket. Jézus Krisztus
a kenyér megtörésével és a bor körbeadásá-
val megváltói halálát adta jelül tanítványai-
nak, és „örök törvényt” szerzett – az úrvacso-
ra sákramentumát –, hogy ezt cselekedjük az
ô emlékezetére, „mert valamennyiszer eszi-
tek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úr-
nak halálát hirdessétek, amíg eljön” – utal az
úrvacsora szereztetésére Pál apostol (1Kor
11,26).

A keresztyén húsvét
Az elsô niceai zsinat 325-ben határozott úgy,
hogy az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon
a vasárnapon ünnepeljék, éspedig legyen a
keresztyén húsvét idôpontja a tavaszi napéj-
egyenlôség utáni elsô holdtöltét követô va-
sárnap. Ennek megfelelôen az utolsó vacsora
elfogyasztásának emlékünnepe nagycsütör-
tök este, Krisztus megkínzására és keresztha-
lálára nagypénteken emlékezünk, és húsvét
vasárnapján az Úr Jézus feltámadását ünne-
peljük. 

Az ünnepkör minden bibliai vonatkozású
részlete szimbolikus jelentôséggel bír. Isten
az, aki szabadulást készített választott népé-
nek az egyiptomi rabszolgaságból, s Ô az,
aki nekünk is szabadulást készített a bûn rab-
szolgaságából. Ahogy a páskabárány vére az
ajtófélfán elhárította Isten ítéletét a ház lakói-
ról, úgy szerzett szabadulást számunkra
Krisztus keresztfán kiontott vére, és ahogy
hittel lehetett megragadni a szabadulás lehe-
tôségét azon az elsô páskán, úgy ma is csak
hit által válhat a miénké a váltság, amit Jézus
Krisztus egyszeri tökéletes áldozatával szer-
zett és feltámadásával pecsételt meg. 

Erre emlékeztet minden úrvacsorai közös-
ség, és kívánom, hogy ez tegye különleges
ünneppé – kedves presbiter testvérem – az
idei húsvétot is!

Dr. Viczián Miklós

„Megint beszélünk, s csak beszélünk,
A nyelv mozog, s a kéz pihen:
Azt akarják, hogy Magyarország
Inkább kofa, mint hôs legyen.”

(Petôfi Sándor)

Sok templomon olvasható a felirat: Mûemlék. E szerint a presbitérium mûemléki ôr? –
Sokan mondják a templomra: Mûhely. Az emberformálás színhelye. – E szerint a temp-
lomot a lelkész mûtermének kellene tartani? Tudnunk kell, hogy a református templo-
mok zömét sok évszázados tilalmazások, akadékoskodások közepette presbitériumok
emelték a gyülekezet közösségében. Egyiket-másikat hitünk ellenségei lerombolták. A
„nyakas kálvinisták” újra megépítették – többnyire nagyobbra.

Az istentiszteleten elhangzik az Úr imája, a „Mi Atyánk!”. Ha az eklézsiát, a presbi-
tériumot „Pater Noster” lifthez hasonlítjuk, akkor az elmúlt 100-500 évben ugyanaz a
presbitérium – más-más összetételben – építette, gondozta és látogatta a templomot. Ha
Ravasz László püspök mindig a „gyülekezet istentiszteletérôl” beszélt, ebbôl értelem-
szerûen következik, hogy a templom a gyülekezet temploma. Nemcsak a látogathatás
vonatkozásában, hanem a fenntartás tekintetében. Ez a 700-800 éves templomokra még
inkább vonatkozik. A település népe a reformációt követte, templomát meg elôdei építet-
ték, tehát jogilag is, gyakorlatilag is a mai presbitérium a templom gondozó gazdája.

A presbitériumon belül azonban kell legyen legalább egyvalaki, akinek tiszte és fele-
lôssége a templom jó karban tartása, a többiek segítségével. Ehhez nem kell mérnöki
oklevél (nem árt ha van), de fel kell fedeznie, ha valahol elmozdult egy cserép, csepeg
egy csatorna (mert megtelt falevéllel). Százezres károkat lehet így megelôzni. A villany-
kapcsoló hibáját sem akkor kell felfedezni, ha valakit áramütés ért...

A lényeg, hogy minden presbitériumon belül legyen valaki, aki nemcsak templomba
jár (nagy dolog ez is!), de körüljárja és szemrevételezi a templomot, mint a jó gazda.
Évenként kétszer nem árt felmenni a padlásra. Tél utóján és ôsz vége elôtt.

Egyébként a presbitérium minden tagjának tudni illik azt az egyszerû tényt, hogy a
templom tömegénél, formájánál, helyzeténél fogva sokszorosan megszenvedi a termé-
szeti erôk hatásait. Tehát ne áltassuk magunkat azzal, hogy tavaly fejezôdött be a nagy
renoválás – évtizedekig semmi gond...

Ismertünk egy ôrségi presbitert – idôs ember volt –, de istentisztelet kezdete elôtt ne-
gyedórával megérkezett a templomhoz. Mielôtt bement volna, körüljárta az épület, és
fürkészte a tetôzetet. Ha bajt észlelt, szólt a fiatal kurátornak – aki késôbb érkezett, mert
távol lakott. Az pedig intézkedett. Az idôs presbitertárs temetésén ez az Ige hangzott el:
„A te házadhoz való féltô szeretet emészt engem” (János 2,17).

Vagy itt van a pápai templom története. A XVI-XVII. században két egyházközség is
volt. A végvári vitézeké és a polgároké. A török kiûzését követôen szélnek eresztették a
végvári katonaságot. A polgárokat pedig az ellenreformáció dühe menekülésre késztet-
te. Az Esterházy gróf a reformátusok templomait elpusztította. Bár voltak, akik újjáépí-
tettek egy templomot, de azt is elpusztították. Reformátusoknak nem volt helye a város-
ban. Kivéve, akik nemeslevéllel rendelkeztek. S ekkor egy presbitercsalád: Eôry-Szabó
nevezetû – védett – udvarának felét átadta templomépítésre. Ez ma is megvan. Az ún.
„Ó-templom”. (Ma egyháztörténeti múzeum.) Milyen áldozatot hozott az Eôry-Szabó
család, hogy szûk városi telkének jó részét templomépítésre szánta. A „Türelmi Rende-
let” után kivirulhatott az eklézsia is, a kollégium is. E családnak voltak leszármazottai,
Komárom megyében a hírneves „László”-lelkészek (Kocs, Nagysáp). Ôk utóbb hatal-
mas szerepet játszottak a kollégium fenntartásában. Az ô utódjuk – már más néven – ma
is tanít a kollégiumban.

Mi minden múlik egy emberen! – aki hittel vallja: „Isten háza a te házad. Mint a mag-
adét, szeresd, gondozd, látogasd!”

P. V.

A presbiter munkamezeje (4.)

A templom



PRESBITER
20 év

2011. március-április4

Miért és hogyan tanulmányozzuk a „Presbiter”-t?

Jubileumi évfolyam vagyunk

1991– 2011

A Magyar Református Presbiteri Szövetség lapjának, a Presbiternek a szerkesztôbizottsága és felelôs szerkesz-
tôje teljes egyetértésben az Elnökség javaslatával, a lap 2011. évi hat számát jubileumi évfolyammá nyilvánít-
ja a megjelenés 20. évfordulója alkalmából. Dr. PhD Békefy Lajos felelôs szerkesztô ebbôl az alkalomból in-
dítványozza, hogy a hat szám egyenként más-más, az ünnepi évhez illô igei mottóval, illetve a 20. évfordulót

megjelenítô vezéroldali szimbólummal, valamint a belsô oldalakon a fejlécben megjelenô jelképpel hirdesse Istenünk jóvoltát, megtartó kegyelmét és
segítségét. Az egyes számok tartalmilag is utalnak a jubileumi évre, erre vonatkoznak az alábbi javaslatok.

A hat szám vezérigéi:
1. szám: Nékem az élet Krisztus (Fil 1,21)
2. szám: Az odafelvalókkal törôdjetek! (Kol 3,2)
3. szám: Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon (Kol 3,16)
4. szám: Aki elkezdte bennetek a jót, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig

(Fil 1,6)
5. szám: Semmi felôl ne aggódjatok (Fil 4,6)
6. szám: Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4,4)

Külsô forma
– Elsô oldal jobb oldali felsô keretbe a 20 évre utaló jelkép, szám
– Minden oldalon a fejlécben: 20 év PR

Tartalmi javaslatok az 1–6. számba folyamatosan:
1. Üdvözletek

- Bölcskei pp üdvözlô sorai „Krisztusért követségben” címmel az
elsô számba

Minden számba lehet kérni 1 üdvözletet egyházvezetôtôl, fôgond-
noktól, református politikustól, értelmiségitôl...

2. Húsz éve olvasom a Presbitert – vallomások
3. Mit jelent reformátusnak lenni? A Bibliától a tettekig, az imától a

cselekvésig
- egyéni válaszok
- Niesel kiskátéja

4. Írások az Isten Igéje szerint reformált gyülekezetrôl – jövôképek
(vitacikk, válaszok, reagálások kérése)

5. Kiss Domokos cikksorozata a Magyar Presbiterrôl
6. Interjú a felelôs szerkesztôvel, szerkesztôbizottsági tagokkal, 20

éve csinálom...
7. A felelôs szerkesztô naplójából – rövid sztorik
8. Fiatalok a Presbiterben
9. Felelôs presbiterek – felelôs egyházban
10. Véleményünk közügyekrôl – részvételünk közügyekben (rövid

interjúk református közéleti szereplôkkel)
11. 20 éve szolgálunk a Kárpát-medencében
12. Példaképeink
Kérjük kedves Olvasóinkat, válasszanak és írjanak a felsorolt témák
egyikérôl, s ünnepeljük így együtt lapunk 20. évfolyamát. Köszönjük!

20 év

P
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Napilapok, magazinok, reklámlapok százai kerülnek kezünkbe. Ezeket „át-
futjuk”. Ha akad minket érdeklô cikk, azt elolvassuk. Ez az olvasási szokás
bizonyíthatóan rontja felfogókészségünket. S a Presbiter? Mit kezdünk vele?

– Van, aki megveszi, megnézi, leteszi...
– Van, aki megveszi és „átfutja”...
– Van, aki megveszi, és egy feltûnô részt elolvas...
– Van, aki megveszi, végigböngészi és elfelejti...
– Van, aki egy írást többször is áttanulmányoz.
– Van, aki meg sem veszi...
A kérdés: miért és hogyan tanulmányozzuk a Presbitert?
Mindenekelôtt azt kell látnunk, hogy milyen óriási és nagyszerû az, hogy

egyáltalán van Presbiter! 1950 táján, a kommunista hatalomátvétel idején min-
den egyházi kiadványt megszüntettek. (Kivéve a négyoldalas propagandiszti-
kus „Út” címût és a hivatalos közlönyt – a Református Egyházat –, amit a lel-
készi kar irányítása érdekében adtak ki. Megmaradt még az évenként egyszer
megjelenô Kálvin Kalendárium. Mintha a levegôt vonták volna meg a refor-
mátus néptôl. E kiadványok bôven elmondták, miért lépjen be valaki a tszcs-
be, mi legyen a véleménye az amerikai imperialistákról, vagy éppen a hazai
reakcióról. Üdítô volt a hírrovat, mely némi képet adott a gyülekezetek életérôl.

Most viszont van Presbiterünk sok tucat egyházi kiadvány társaságában.
Felkészít a presbiteri szolgálatra, beszámol 20.000 presbitertárs munkájáról
határon innen és túl. A Presbiter összekötô kapocs Ungvár és Szombathely,
Brassó és Pozsony között. Mindenki mindenkitôl tanulhat.

Tágul látóhatárom, lélekben épülhetek. Nemcsak saját egyházközségem
határáig (esetleg orrom hegyéig) – látok. Részese leszek a Kárpát-medence,
esetleg öt földrész reformátusai hitének, reménységének, szolgálatának. Így
válhatok családom és egyházközségem erôforrásává. Ments Isten attól, hogy
csak „dísz legyek a kalapomon”. A Presbitert tanulmányozva eleget tehetek
Kölcsey Ferenc kívánalmának: „Hass, alkoss, gyarapíts és a haza fényre derül.”

Nem elég, ha a presbiter gyermekkorában megtanulta a „Miatyánkot”. At-
tól még nem alkalmas a gyülekezet közéletének és hitéletének alakítására.

(Elengedhetetlen elôfeltétel.) Ki ülne fel olyan autóbuszra, melynek vezetô-
je csak annyit tud a vezetésrôl, hogy jármûvének hat kereke van?

Az ország reformátussága vagy együtt erôsödik, vagy sehogy sem. Tud-
nunk kell a többi 20.000 presbitertárs eredményeirôl, erôfeszítéseirôl, ku-
darcairól. Ha arról olvasunk, hogy egy távoli egyházközség presbitere ho-
gyan mozgatja a gyülekezet ifjúságát, elgondolkodunk arról, hogy a saját
egyházközségünk ifjúsága miért csak a kuglizóban, a kocsmában, a pályán
látható? S ha arról olvasunk, hogy egy presbiter javaslatára a gyülekezet tag-
jai letörték a combnyaktörésben szenvedô magános hittestvér kukoricáját,
elgondolkodhatunk a helyi diakónia sokféle lehetôségén és szükségességén.
– Az ország reformátusságának együtt kell növekednie!

Ma már hála Istennek nem a XVIII. században élünk, amikor hihetetlen
üldözéseket szenvedett el az ország reformátussága a felekezeti türelmetlen-
ség okán. Azt, hogy ma van magyar reformátuság, Isten után a XVIII. szá-
zadi presbitereknek köszönhetjük. Lelkész és szervezet nélküli világban fel-
olvasták a Bibliát, a fiataloknak megtanították a Kátét, s ôrizték a közössé-
get. Így történhetett meg a XVIII. századvég nagy csodája: a „Türelmességi
Rendelet” (1781) után néhány év alatt ezernél több templom épült. (Nem né-
met, svájci vagy amerikai adományból!!!)

Elsô helyen kellett volna említeni egyházunk presbiteri jellegét. Ezt hang-
súlyozza sokféleképpen a Presbiter. Ácsingózunk pályázatokra, külsô ada-
kozókra, még olyan is megtörtént, hogy tôzsdei ügynökre bíztuk az egyház-
község pénzét, mert szuper haszonra tettek hamis ígéretet, s csôdbe jutottunk.
A presbiteri jelleg nem a kettôs elnökségben merül ki. Azt jelenti, hogy min-
denki egyformán Jézus Krisztus Igéjébe hajtja fejét, és teljes erejével vállal-
ja egyháza édes terhét.

Ki olvassa helyesen a Presbitert? Az, aki ceruzával a kezében olvassa.
Megjelöli a fontosabb részeket, s azokat újra meg újra áttanulmányozza. A
Presbiter régebbi számát pedig gondosan ôrzi. Egyszer – többször is – szük-
ség lehet reájuk!

-p-s
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Elôzô számunkban a Baltazár Dezsôrôl szóló megemlékezésünk-
ben – hely hiánya miatt – lemaradt a megígért Ravasz László pré-
dikáció részlete. Ezúton pótoljuk a hiányosságot, egy rövidebb
idézettel:

„Baltazár Dezsô úgy érezte, hogy különösképpen három kin-
cset kell megvédenie: azt a tiszta tant, amely a Krisztus váltságát
a maga hagyományos – sokszor használattól ment érintetlenségé-
ben fejezi ki; azt a szabadelvûséget, mely az egyetemes emberi
méltóság útját egyengeti, és azt a tiszai kálvinista magyarságot,
mely számára a nemzeti szellemet, a nemzeti történelmet és a
nemzeti hivatást tökéletesen és kirekesztôleg megtestesítette.
Mindezeket ô egy ünnepi órában így foglalta össze: Debrecen;
mert ránézve Debrecen a kálvinizmus magva és gyökere, viszont
a kálvinizmus a magyarság színe, lelke, lángja; a magyarság pe-
dig az emberiség címere és koronája. Debrecen ránézve nagy
összefoglalása és konkretizálása minden nagynak és dicsôséges-
nek: a kálvinizmusnak, a magyarságnak és a humánumnak.”

* * *

125 éve született Csikesz Sándor
(1886–1940)

„Középtermetû, mintegy har-
mincöt éves férfiú volt, mellét
mintha vasdongákból építették
volna, mint ama Vasmellû Ed-
mondét, karizmai még a ruhaujj-
ban is dagadoztak. Úgy állt a lá-
bán, a pirosra mázolt téglapado-
zaton, mintha vasból öntötték
volna. Ezen a súlyos, csontokból
és izmokból alkotott, ronthatatlan
testen aligha akadt gyenge pont,
ahol akár betegség, akár fáradt-
ság, akár emberi kéz, állati fog
vagy fegyver rést lelhetett volna.
És valóban, oly rettenthetetlen
nyugalommal, oly biztonságban

járta meg az orosz harctereket Vilnától Odesszáig, hogy karcolás
sem esett rajta, s tán egyetlen tüsszentés, köhintés sem panaszol-
ta tél hidegét, ôsz sarát, nyár viharát, tavasz ködét. Nem sok pap
tartott ki a lövészárkok népével, sötét, nyirkos fedezékekben, po-
loskás lengyel faházakban.” „Ama lelkészek közé tartozott, akik
nem hunyták be szemüket az igazság elôtt.”

Így jellemzi a nagy magyar író, Kodolányi János Farkas tiszte-
letest, Farkas Sándort, az 1960-ban megjelent Vízválasztó címû
regényének egyik kedves alakját. Több regényének is ihletôje
volt, és számos regényének témaválasztásában is érezhetô a rá
oly nagy hatást gyakorló atyai barát, Csikesz Sándor hatása. De

hogy is került kapcsolatba a még egész fiatal Kodolányi (1899–
1969) korának egyik meghatározó lelkész és tanár egyéniségé-
vel?

Vajszlón, ebben az ormánsági faluban hallotta az öreg posta-
mestertôl, hogy a szomszéd faluban van egy nagytudású, közel
tízezer kötetes könyvtárral rendelkezô református lelkész. Egy
alkalommal meglátogatta, s így vált önkéntes tanítványává, ké-
sôbb barátjává, Csikesz pedig felismerve benne a tehetséget, és
a fogékonyságot, elindította a „tudás” és a hit útján. Erre az idô-
re Kodolányi Várkonyi Nándorhoz írt egyik, 1928. április 27-én
kelt levelében így emlékezik vissza:

„Érettségi után, éppen a kommün bukásakor, visszamentem az
akkor szerb megszállás alatt levô Vajszlóra. Minthogy az egye-
temre akkor nem mehettem, a jogra pedig nem akartam beirat-
kozni Pécsett, teljes erôvel belefeküdtem Csikesz Sándor oszrói
református lelkész – ma debreceni egyetemi tanár – könyvtárá-
ba, s éjjel-nappal tanultam, olvastam. Az ô vezetése mellett is-
merkedtem meg közelebbrôl Platónnal, Spencerrel, Ruskinnal,
Emersonnal stb. [...] Csikesz ismertette meg velem az Evangéli-
umot olyan alaposan, ahogy azt senkitôl meg nem ismerhettem
volna.”

Az Égô csipkebokor Mózesében is fölismerhetjük Csikesz zö-
mök alakját, szilárd, meg nem alkuvó jellemét, de Julianus barát
alakját is részben tôle nyerte, az író archaikus világa a tanító ne-
velését viseli magán. (Megkapóan szép emléket állít neki az
1940-ben megjelenô Süllyedô világ címû önéletrajzi összeállítá-
sában.)

Mikor egy napon Kodolányi azzal az óhajjal fordult Csikesz-
hez, hogy szeretne református lenni, a következôket mondta ne-
ki: „Ha úgy érzi, jobban megtalálja az igazulás útját a mi egyhá-
zunkban, annak nagyon örülök. De én nem térítem át. Ha refor-
mátus akar lenni, mihelyt elmegy innen, megteheti, segítse Isten.
De ne mondják rám, hogy a kálvinista pap lelkekre vadászott.”

Csikesz Sándor református lelkész, egyetemi tanár 1886. janu-
ár 8-án született az ormánsági Drávafokon. Felmenôi tanítók
voltak. Az ormánsági Kiscsányoszrón 1911-tôl 1924-ig lelkész,
közben az elsô világháborúban mindvégig tábori lelkész szolgá-
latot teljesített. (Ebbôl az idôbôl való: Hadikórházban. Imák és
elmélkedések a református katonák számára. Debrecen, 1915.)
Oszrói lelkészségének utolsó éveiben már közben átjárt Debre-
cenbe, mivel 1921-ben Baltazár Dezsô hívására elôbb a debrece-
ni kollégium tanárává választották, majd 1923-tól a debreceni
egyetem hittudományi karán az egyházszertartástan, egyházi
szónoklattan és valláspedagógia tanszék nyilvános rendes tanára
lett. Mindjárt az 1925/26-os tanévben a hittudományi kar dékán-
ja, 1937/38-ban pedig – már sajnos egyre elhatalmasodó cukor-
bajával küszködve – az egyetem rektora. Az 1907-ben alapított
Országos Református Lelkészegyesületnek, majd az 1926-ban lét-
rejövô Országos Református Presbiteri Szövetségnek is hosszú
éveken át fôtitkára. 1935-ben lemondott az 1914-tôl viselt Or-
szágos Református Lelkészegyesület (ORLE) fôtitkárságról, s
egyúttal lemondott a Baltazár Dezsô által alapított (1926), de
legfôként általa megszervezett Presbiteri Szövetség (ORPSZ) fô-
titkárságáról is. (A fôtitkár ekkor Szabó Imre budapesti esperes
lett. Baltazár Dezsô tiszántúli püspök, alapító lelkészelnök halá-
la után pedig 1936-ban Ravasz Lászlót választották az ORLE és
az ORPSZ lelkész elnökévé.)

Dr. Kis Domokos Dániel
(folytatás a következô számban)

Két évforduló
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A mai felnôtt generáció ismeretei a Bibliáról több ok miatt is meg-
lehetôsen hiányosak hazánkban. Gyermekségük idején egyházi isko-
lák, az egy református és néhány katolikus középiskola kivételével
nem voltak. Az iskolás-korúak vallásórára való beíratásának elvileg
megvolt ugyan a lehetôsége, a gyakorlatban azonban az iskolák több-
ségében hátrányos megkülönböztetés érte ôket. A többnyire délután-
ra beosztott vallásórák vagy a diák szabadidejét rövidítették meg,
vagy ütköztek egyéb délutáni különórával, választásra kényszerítve
a résztvevôket.

Az utóbbi húsz évben javult valamit a helyzet, legalábbis az egy-
házi iskolák számát illetôen. Egyre több gyülekezetben mûködik kü-
lön ifjúsági csoport. Az egyházi foglalkozásoknak az életkor igényei-
hez igazított gyakorlása az egyház folyamatos megújulását is bi-
zonnyal elô tudja segíteni. A presbitériumok átlagéletkora sok gyü-
lekezetben a nyugdíjkorhatár körül, vagy fölötte van. Pedig az
ApCsel 11,30 görög szövegében levô presbiter szó, amit Károli a
„vén”, új fordításunk pedig az „elöljáró” szóval ad vissza, nem élet-
korban öreg, hanem hitben kipróbált tagjára vonatkozik a gyüleke-
zetnek.

A hit Isten ajándéka (1Kor 12,9), az ismeret azonban elôsegíti a
hit útjára való rátalálást, és megóv az eltévelyedéstôl. Timóteust Pál
„hitben igaz fiának” nevezi (1Tim 1,2). Ez egyrészt a köztük levô
korkülönbségre utal, másrészt azt fejezi ki, hogy Timóteus Pál ige-
hirdetése nyomán lett keresztyén és köztük szoros lelki kapcsolat,
barátság van. Pál azt is tudja, hogy Timóteus neveltetésénél fogva,

gyermekségétôl ismeri a „szent írásokat”, amelyek azonban nem au-
tomatikusan vezetnek az üdvösségre, hanem csak a Jézus Krisztus-
ba vetett hit által (2Tim 3,15).

Az ifjúsági gyülekezet létrehozása a felnôtt gyülekezeten belül,
vagy a református középiskolában az egyháztagság gyakorlásának
színtere lehet. A Debreceni Református Kollégium történetébôl is-
meretes, hogy S. Szabó József a Fôgimnáziumnak elôbb görög-latin,
késôbb vallástanára, majd igazgatója az 1900-as évek elején ifjúsági
gyülekezetet szervezett. A tisztségek révén az ifjúság felelôsen gya-
korolta az önigazgatást, a véleménynyilvánítást, közben ízelítôt ka-
pott a felnôtt gyülekezet mûködésébôl.

Az 1950-es évek elsô felében, amikor Debrecenben, az országnak
akkor egyetlen református gimnáziumában diák voltam, még voltak
az ifjúsági gyülekezetnek presbiterei, akiket az ifjúság a felsô tago-
zatos gimnazisták közül évente választott. Így lettem én tizenhét éve-
sen presbiter. A presbiteri gyûléseken tanácsadóként egy tanár jelen
volt, de nem emlékszem, hogy a határozatokba egyszer is bele szólt
volna, pl. hogy mire fordítsuk a perselypénzt, vagy kit hívjon meg az
iskola a következô csendes-napra szolgálattevônek? Isten Igéjének
fegyelmezô hatása érvényesült a döntésekben.

Az itt leírtakat abban a reményben bocsátom közre, hogy másokat
a felvetett témával kapcsolatban véleményük, esetleg tapasztalataik
megfogalmazására késztessek.

Dr. Nagy Mihály
a Presbiteri Szövetség Elnökségének tagja

Jó jel és jó hír, hogy felnôtt hallgatók, professzorok és tanárok ôszin-
te örömmel várják a havonta megismétlôdô alkalmakat.

Sem a jeges utak, sem a nagy hó és szél nem tudta visszatartani
testvéreinket. Olyanok is vannak közöttük, akik már egy kétéves
tanfolyamot is elvégeztek, de négy új hallga-
tónknak a szállítását elvállalta egy régi tanít-
ványunk és így most újból velünk van alka-
lomról-alkalomra. Milyen példás, szép szolgá-
lat ez! És milyen hôsi vállalkozás az ukrán-
magyar határon akár órákat várni azért, hogy
megérkezhessenek jelentôs számban a Kár-
pátaljai Presbiteri Szövetség képviseletében.

Alig egy félév telt el, s máris egy szépen
formálódó lelki közösségbe érkezhetnek ta-
náraink. Az áldozathozatal, a tanulni vágyás
lelkülete mind jelen van az órák imádságos
légkörében. Szakmák, diplomák, gyönyörû családok, felnôtt gyerme-
kek, gyülekezetek és szolgálati területek vannak hallgatóink mögött,
illetve éppen ezek kérdéseit és üzeneteit hozzák magukkal.

Megkértem nagytiszteletû Pásztor Gyula spirituális, lelkigondozó
elôadó tanárunkat, aki szív szerint is sokat van együtt hallgatóinkkal,
hogy foglalja össze röviden, hogyan látja a második félévben indu-
ló közösséget.

– Örömmel számolunk be róla, hogy Isten kegyelmébôl 2010.
szeptemberében újabb csoporttal indult a Sárospataki Református
Presbiteri Népfôiskola kétéves tanfolyama. Ismét népes közösség
gyûlt egybe. Mintegy negyvenen vesznek részt a szorgalmi idôszak-

ban, havonta tartott konzultációkban. Az érkezô presbiterek és gyü-
lekezeti munkások elsôsorban a Tiszáninneni Református Egyház-
kerület gyülekezeteibôl valók, de nagyobb létszámú csoport kapcso-
lódott be Kárpátaljáról, s vannak hallgatóink Tiszántúlról, Dunamel-

lékrôl és a Felvidékrôl is.
Csak úgy, mint az elôzô évfolyam eseté-

ben, most is hálával szemléljük azt a gazdag-
ságot, melyet a hallgatók gyülekezeti hátte-
rükbôl, szolgálatkészségükbôl, az Isten ügyé-
ért való buzgóságukból magukkal hoznak.
Így a foglalkozásokon feldolgozott anyag mel-
lett az egymás hite és tapasztalata általi épü-
lés fontos része a találkozásoknak.

A leadott anyag továbbra is a Biblia-isme-
ret, hitismeret, egyházismeret és egyháztör-
ténet területeire épül, amelyet az elôzô cso-

port visszajelzéseit is figyelembe véve igyekszünk úgy összeállíta-
ni, hogy hitünk mai megélésében és a gyakorlati gyülekezeti szolgá-
latban minél közvetlenebb módon hasznosítható legyen.

Kívánjuk, hogy közös munkában hallgatók és elôadók részérôl
egyaránt ki-ki betölthesse azt a küldetést, amely miatt Isten itt össze-
gyûjtött és egymásra bízott bennünket.

Megköszönve tanár úr gondolatait, már most figyeljünk azokra,
akik majd 2012. ôszén kezdhetik el tanulmányaikat. Hívjuk és küld-
jük ôket a Pataki Teológiára. Ôk és a gyülekezeteink együtt fognak
gazdagodni tanulmányaik folytán.

D. Szabó Dániel

Jó hír a pataki Presbiteri Népfõiskoláról 

Ifjúsági gyülekezet, az egyháztagság gyakorló iskolája
Vitaindító – válaszoljunk rá!
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„Kinek halálhírét keltik, sokáig él” – állítja
a magyar közmondás. Idôs Hegyi István lel-
kipásztort kétszer szándékoztak kivégezni,
többször vitték fogságba – Isten 90 évvel
ajándékozta meg. Élete alkonyán így fogal-
mazta meg küldetésteljesítése titkát: „Nem
mondhatod: szabadíts meg a gonosztól, ha
nem harcolsz minden gonoszság ellen.” Ez
ad magyarázatot a többezer oldalnyi szeku-
ritátés jegyzôkönyvre, tízezer kötetes házi
könyvtárára. Ez sarkalta 15.000 székelyud-
varhelyi és csíki református összeírására. Ez
magyarázza élete gyümölcseit: a két új szé-
kelyudvarhelyi templom, az idôsek otthona,
a közösségi ház megépülését a székelyföld
fôvárosában... Még azt is megérhette, hogy
2004. december 10-én Szász Jenô polgár-
mester aláírásával az egyházközség vissza-
kapta ôsi kollégiumát, a Backamadarasi Kis
Gergelyrôl elnevezett gimnáziumot. Ezt kö-
vetôen tíz nappal, december 21-én Teremtô-
je hazaszólította fáradhatatlan szolgáját. (Bár
így meg kellett érnie a magyarországi „nép-
szavazás” keserûségét...)

Az udvarhelyszéki Petek szülötte. 1914.
szeptember 7-én látta meg a napvilágot, öt
testvér egyikeként. Édesapja Hegyi Péter,
Petek lelkipásztora. Távolabbi elôdei siklódi
földmûvesek. Elemi iskolába Peteken járt.
Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhe-
lyen, Kolozsvárott és Nagyenyeden végezte.
Teológiai tanulmányait a kolozsvári teológi-
án folytatta 1932 és 1936 között. (Ekkor
folyt ellene az elsô – román – hazaárulási
per.) 1938–1939 között szülôfalujának lel-
kipásztora. (Öt esztendôn át csendôri felü-
gyelet alatt. Nélkülük nem hagyhatta el ki-
csiny eklézsiáját.)

1959–1984 között székelyudvarhelyi lel-
kész és 44 eklézsia közbizalmából esperes.

Petki szolgálati idején azért állt állandó ro-
mán csendôri felügyelet alatt, mert a falutól
200 méterre húzódott a román–magyar ha-

tár. A színtiszta magyar és református köz-
ségbe ortodox pópát helyeztek (aki állami al-
kalmazott és a titkosszolgálat megbízottja),
aki többször is kezdeményezett a református
lelkészlakon házkutatást... 1944. augusztus
23-án vasgárdisták túszul hurcolták el a bo-
lyai kastélyba. Lelkésztársaival együtt két-
szer is elôkészítették kivégzésüket. Ezt az
idôszakot ilyen egyszerûen „intézi el”: „Ha-
zaérkezésünk után mindegyikünk végezte a
maga dolgát.” Nagyon edzett lelkû ember
lehetett... (Bak Sándor újszékelyi kollégáját
azért ítélték el tíz évi börtönre, mert megta-
lálták nála Ravasz László egyik könyvét.)

Már mint esperest a bukaresti AEH kül-
dötte felszólította, hogy az egyházmegye
presbitériumaiból zárják ki a kuláknak mi-
nôsített presbitereket. A „Romániai magyar
református egyház története” – mint ritkasá-
got – említi meg, hogy ô így felelt meg a
kommunista hatalom küldöncének: „Aki
részt vesz az egyház teherviselésében, és
szerepel a választók névjegyzékében, az vá-
laszthatósági joggal rendelkezik. Kihagyása
megvalósíthatatlan. Ugyanez vonatkozik a
párttagokra is. Az egyháznak nincs lehetôsé-
ge, hogy bárkit megfosszon jogaitól!” – Ezek
után mindent elkövettek Hegyi István elle-
hetetlenítésében. Ám tehetetleneknek bizo-
nyultak. Végül is 70 éves életkorát használ-
ták fel eltávolítására úgy, hogy még nyilvá-
nos imát sem mondhatott.

1989-ben a már nyugállományban lévô, a
fiatal Tôkés Lászlót támogató memorandu-
mot szerkesztett. Ezt az udvarhelyszéki lel-
készek többsége aláírta. Hegyi Istvánt újra
letartóztatták, társait megfenyegették. Ezzel
a támogató nyilatkozattal nemcsak Temesvár
lelkészét erôsítették, de hozzájárultak a rend-
szer bukásához és közvetve a kelet-európai
változásokhoz.

Mindezen viszontagságok és szolgálatok
közepette felnevelte hat gyermekét. Három

fiú lelkész lett, egyik leánya lelkésznek a fe-
lesége. Már unokalelkészek is vannak...!
Ezen a parókián nem volt siránkozás a sors
„mostohaságai” miatt. Ehhez azonban egy
Tiszteletes Asszony segítsége és helytállása
is kellett.

Még arra is volt ideje, hogy betûhiányban
szenvedô lelkésztársainak értekezéseket ír-
jon. Ilyen pl. „A falusi lelkipásztor sajátos
feladatai” címû, vagy a „Hirdesd az Igét” cí-
mû gyûjtemény.

Tudjuk, hogy a keresztyénség elsô napjai-
tól kezdve István vértanútól Luther Mártonon
át mind a mai napig sok nyelven számtalan
magányos hívô – ám milliós nagyságrendben
– mondta: „Itt állok, másként nem tehetek,
Isten engem úgy segéljen!” Ez pedig min-
denkor világtörténelmet formáló erô.

Már mint végrendeletet írni készülô nyug-
állományú lelkipásztor, 1996. március 26-án
lelkészértekezleti elôadáson számolt be sok
ismeretlen háttéreseményrôl. Ezt Wass Al-
bert „Üzenet haza” c. versével fejezi be.

Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
a fundamentum Istentôl való,
és Istentôl való az akarat.
A víz szalad, de a kô marad,
A kô marad.

Dr. Papp Vilmos

XX. századi „gályarab”-prédikátorok

Felhívás
A „Presbiter” huszadik születésnapja alkalmából keressük azokat, akik az elmúlt húsz esztendô

valamennyi számát megôrizték. Azok jelentkezését is várjuk, akik legalább 10 évfolyamot ôriznek.
A legtöbb példányszámmal rendelkezôkkel interjút szeretnénk készíteni olvasmányélményeikrôl, javaslataikról,

presbiteri szolgálatukról. Jelentkezési határidô: 2011. május 31.
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Dömsöd és Dab évszázadokkal ezelôtt két
színmagyar, református község volt. A két
település mára már összeolvadt, de két kü-
lön egyházközség léte ôrzi
a hagyományokat. A Döm-
söd-Dab Református Egy-
házközség látta vendégül
a Délpesti Egyházmegye
presbitereit a március 13-
án délután 15 órakor kez-
dôdô presbiteri konferen-
cián, ahol a helyi gondnok
üdvözölte a megjelent
több, mint 60 érdeklôdôt,
majd Balogh László Le-
vente helyi lelkipásztor
tartott bevezetô áhítatot
az Ezékiel 22,23-29 alap-
ján. A bôjt a tisztulás ide-
je, amihez erkölcsi példák
kellenek – fejtette ki. Ez
legyen a tartalma a pres-
biteri tisztújításnak is.

Az elsô elôadást Szalkay
László szigetszentmiklósi
lelkipásztor tartotta „Isten
igéje élô és ható” címmel.
Példákkal illusztrálta,

hogy napjainkban a Biblia
sajátosan népszerû, szen-
zációt keresnek benne és
vele kapcsolatban számos
tévtanítás kerül napvilág-
ra. Az Ige nem ilyen, ha-
nem ható, megvalósuló
cselekedetekké váló üze-
net. Az Igében Isten pár-
beszédet kezdeményez
velünk. Hatását Jónás pél-
dáján, Jeremiás és Ézsiás
könyve alapján mutatta ki.
Különösen kiemelte Jézus
megkísértését, amikor Jé-
zus úgy válaszolt a kísér-
tônek, hogy „nemcsak ke-
nyérrel él az ember, ha-
nem minden igével, amely
Isten szájából származik”
(Mt 4,4).

Az elôadást követôen
két presbiter tett bizonysá-
got a konferencia résztve-
vôi elôtt. Acsai Imréné

szigetszentmiklósi presbiter élettörténetét
összefoglalva elmondta, hogy iker-gyerme-
kei nehéz szülésekor döbbent rá arra, hogy
Isten ôt szereti és gondja van rá. Ekkor indult
meg a hit útján és jutott el Krisztus váltságá-
hoz. Ezt követôen Erdôs Bálint ráckevei
presbiter mondta el, hogyan szól személye-
sen hozzá Isten az Igén keresztül feleségével
tartott reggeli csendességei során. A bizony-
ságtételeket imaközösség követte.

A szünetben szervezett szeretetvendégség
után dr. Szilágyi Sándor, Szövetségünk fô-
titkára tartott elôadást a küszöbön álló pres-
biterválasztásokról. Elôadásában különös
hangsúlyt fektetett a presbitériumok és a
presbiterek feladataira, szolgálati formáira.
Meggyôzôdésének adott hangot arról, hogy
minden presbiter szívében ég az istenhit „ôr-
láng”-ja, de az csak úgy melegít másokat, ha
a Lélek fuvalma eléri ezt az ôrlángot és
lángra lobbantja a szolgálat tüzét.

A konferencia befejezô beszélgetése során
többen számoltak be tapasztalataikról az élô
és ható Igével kapcsolatban. A konferencia
Berkes József területi elnök zárszavával,
majd a helyi lelkipásztor imádságával és ál-
dásával ért véget.

DRSZS

Idén is megszervez-
ték Dudar, Csetény,
Zirc, Bakonyszentki-
rály, Réde gyülekeze-
tei a presbiterképzési
alkalmakat.

Az elsô alkalomra
február 19-én Ba-
konyszentkirályon ke-

rült sor. Az öt gyülekezetbôl jelenlevô mint-
egy hatvan presbiter elôször Kálmán István
dudari lelkipásztor áhítatán vett részt, aki
igehirdetését a 4Móz 10,35-36 alapján tar-
totta meg.

Ezt követôen Gilicze Tamás bakonyszent-
királyi lelkész hitvallásismeret témakörben
tartott elôadást, melybôl a presbiterek meg-
ismerhették a hitvallások szerepét, szükség-
szerûségét az óegyházi hitvallásoktól kezd-
ve az Apostoli Hitvallásig.

Elôadása után szünet következett, mikor
is – hála a vendéglátó gyülekezet vendégsze-
retetének – pogácsával, kávéval is felüdül-
hettünk. Majd a továbbképzés második ré-
szében Vecsey Katalin zirci lelkipásztor is-
mertette meg a presbiterekkel a gyülekezet-
építés rendszerét, lehetôségeit. Elôadásában
hangsúlyozta, hogy a gyülekezetépítés csa-
patmunka, melyben a cselekvô részvétel na-

gyon fontos. Az elôadás végén hozzászólá-
sok is elhangzottak a presbiterek részérôl.
Volt, aki a nehézségekrôl számolt be, de vol-
tak, akik ötleteket, új szolgálati lehetôsége-
ket vázoltak fel.

Bejelentésre került, hogy a következô pres-
biterképzési alkalomra Dudaron kerül sor
április 2-án.

Bár nem szorosan a címhez kapcsolódik,
de tájékoztatni kívánom a T. Olvasókat, hogy
a Dunántúli Egyházkerület szervezésében a
körzet gondnokai részt vettek az immár ha-
gyományosan Balatonfüreden rendezett
gondnoki konferenciákon.

A konferencia témája az idén esedékes
presbiterválasztások köré szervezôdött. Az
elôadók között volt Dr. Huszár Pál fôgond-
nok úr, aki a presbiteri felelôsségrôl beszélt.

Dr. Márkus Mihály püspök úr Az egyház-
alkotmány a presbiteri tisztségrôl címmel
tartott elôadást. Csomós József püspök úr a
presbiterválasztás gyakorlati lebonyolításá-
ról beszélt. Steinbach József püspök úr pedig
A presbiter lelki élete címmel tartott elôadást.
Mint minden évben, idén is volt Fórum,
ahol egyházkerületünk vezetése válaszolt

kérdéseinkre. Ez évben is meghatározó él-
mény volt a gyülekezetek gondnokainak be-
számolója saját gyülekezetük gondjairól,
problémáiról, de eredményeirôl is. Ezek a
beszámolók arra indíthatnak bennünket, ad-
junk hálát Istennek, hogy minden nehézség,
probléma ellenére gyülekezetink élnek és
élni akarnak.

Balogh István

Presbiteri rendezvények

Dömsöd-Dab

Bakonyalja
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Szövetségünk lelkületét, de azt is mond-
hatnánk szándékát, politikáját az jellemzi,
hogy teljes szívvel ragaszkodunk alapvetô
célkitûzéseinkhez és nem engedjük, hogy
a körülöttünk zajló hullámverések azoktól
eltántorítsanak. Úgy hisszük és valljuk,
hogy Istentôl kaptunk némely sajátos fela-
datot, melyet hol könnyebb, hol nehezebb
körülmények között kell munkálnunk és
betöltenünk.

Örömmel halljuk, amikor ezt az elköte-
lezettségünket mások is észreveszik és
megerôsítenek abban, hogy ez az igei sta-
bilitás szükséges és áldásos az egész hul-
lámzó társadalmi közeg számára is.

Vigyáznunk kell azonban, mert ez a faj-
ta elkötelezettség nem jelenti, és nem je-
lentheti azt, hogy mi nem figyelünk oda
arra, ami körülöttünk történik. Azt sem je-
lentheti, hogy mi nem adunk választ az
eseményekre, nem örülnénk a jónak és
nem utasítanánk vissza az elfogadhatat-
lant. Különösen nem jelentheti, hogy csen-
des hallgatásba merüljünk, amikor társa-
dalmunk és nemzetünk gyógyulásáért,
tisztulásáért küzdô kormányzati törekvé-
seinket indokolatlan és méltatlan támadá-
sok érik.

Nem azt állítjuk, hogy mindent egyszer-
re tökéletesre lehet formálni évtizedek de-
formálódott állapotából, de azt igen, hogy
az a visszataszító csaholás és farkasüvöl-
tés, mely az európai fórumokon, újságok-
ban a keresztyénséggel szemben megje-
lent, az nem a részletekrôl szólt, hanem az
erkölcsi, politikai, gazdasági talpra állá-
sunk elleni felhördülés volt, vagy az is kí-
ván maradni.

Ne gondoljuk, hogy ez a rohamozás meg
fog állni a lelki és vallási élet határain, a
templom falainál, és majd szelíden beül
közénk zsoltárokat énekelni. Távolról sem!

Ha van ennek a saját európai országai-
kat és nemzeteiket is pusztító – mindenütt
megjelenô – sáskarajnak kitapintható
szándéka, akkor az éppen a lelki öröksé-
gek, a történelmet gyógyítólag formáló
igei üzenetek és közösségek elpusztítása.

Vajon mennyit tud ez a bérelt tollnok és
szónok sereg arról a történelmi múltról,
mely minket ezer éve Európa legnemesebb
szellemi áramlataival és törekvéseivel
összekötött? Mit tudnak a Reformációban
formálódott lelki kapcsolatainkról, mely
szinte minden protestáns európai nemzet-
tel sajátos jelleget és történelmi arculatot
alakított ki? Mit tudnak a gályarabjainkat

szabadító de Ruyter admirálisról, akit
minden magyar református konfirmandus
gyermek ismer? Az elsô és második világ-
háború utáni gyermekvonatokról, melyek
gyermekeink ezreit vitték ki, hogy feltáp-
lálják ôket? Mit tudnak arról, hogy az el-
múlt rendszerben a legellenôrzöttebb tu-
risták a hollandok voltak minden szocia-
lista állam határán, mert a legnagyobb
kockázatot felvállalva keresték meg refor-
mátus népünket a Felvidéken, Erdélyben
és Kárpátaljáig? Hallottak-e arról, hogyan
épült hasonló kötéssel hasonló kapcsolat
az angolokkal, skótokkal, írekkel, a svéd és
norvég misszióval és finn testvéreinkkel?
Mit jelentett a német Partner Hilfe? És a
svájci csomagok, meghívások, vagy éppen
a francia teológiák által a francia gyógy-
szergyáraktól összegyûjtött, egész kamiont
kitevô gyógyszerszállítmány érkezése Kár-
pátaljára? Ha ôk nem is tudnának semmit,
nekünk tudnunk kell mindezeket, hiszen so-
kunknak életünk legnagyobb tiszta örömét
és férfipróbáját – de nôi helytállások ez-
reit is – jelentette a velük való együttmun-
kálkodás, a föld alatt és a föld hátán is.

Pedig még nem is említettük a purita-
nizmusban, a pietizmusban az angolszász
evangelizációs ébredési mozgalmakban
kapott áldásokat. Az erdélyi fejedelmeink
hitharcait és megdöbbentô erejû, európai
szintû szellemi építkezéseit, a Gyulafehér-
várott, Nagyváradon és másutt létrehozott
Kollégiumokat, vagy a „Bibliás Rákóczia-
kat”. Az ezer és ezer peregrinátus utazó,
gyalogló, minket Európával minden TV
adásnál és mobil telefonnál, minden libe-
rális hangerônél jobban összekötô diák-
sereget az évszázadok során – még a török
hódoltság alatt is. Elfelejtette ez a felszínen
nyüzsgô érdekvilág a mi szabadságszere-
tetünket, küzdelmeinket, szabadságharca-
inkat? Vagy soha nem is tudott ezekrôl,
mert az ô szellemi és valós – olykor ön- és
környezetpusztító, a teremtési rendet is
felforgató – világuknak nem volt témája?

Nekünk tudnunk kell ezekrôl, s arról is,
hogy ez az Európa, ha meg is fáradt lelki-
ekben, ha be is árnyékolódott, ha meg is
fertôzôdött, nem tûnt el egészen. Hatalmas
erôk dolgoznak, és még többen imádkoz-
nak megújulásáért. A százezreket meg-
mozgató Német Egyházi Napok üzenete,
az európai Aliansz harminchat országban
végzett ébresztô szolgálata, a Hope For
Europe (Reménység Európáért Mozgalom)
májusban éppen hazánkba készülô, ezer

lelki vezetôvel érkezô munkásserege, a
harminc-negyvenezer ifjút megérintô és
konferenciákra összegyûjtô holland evan-
géliumi rádióadás, az Ulrich Parzany
szolgálatával ismertté vált, Németország-
ból tizennyolc országba sugárzott szatellit
evangelizációs adás, mind-mind hír a
megújulás szándékáról.

A mi keresztyén világunknak együtt kell
visszautasítani ezt a reánk zúduló táma-
dást és várjuk, hogy nyugati hittestvéreink
is leintsék haramiavilágukat.

Tudjuk, nem lesz könnyû feladat, hiszen
a biblikus látásmód és törekvések nyugat
– európai testvéreink világában is bírált
terület. Ott sem természetes – olykor még
az egyházban sem –, hogy az evangéliumi
értékek és mértékek legnemesebb öröksé-
geink megtartó, ôrizô erôi.

Nagy közös ügyben vagyunk támadottak
és nagy közös ügyben az Evangélium ügyé-
ben kell védekeznünk, sôt kiterjesztenünk
szolgálatunkat. Imádkozzunk azért, hogy
ebben a kiemelt félévben – s késôbb is –
ezer és ezer sürgôs dolog elvégzése mellett
a gödöllôi és európai tárgyalótermekben
Isten tegye lehetôvé, hogy a sürgôs mellett
a fontos, a legfontosabb is megjelenjen a
beszélgetésekben, állásfoglalásokban. Ne-
künk is újból meg kell keresnünk a magyar-
ságot megtartó keresztyén reformációs
gyökereinket és megvallanunk, hogy a ma-
gunk ereje még jó szándékunk mellett sem
lesz elegendô. Kegyelmet és felülrôl való
erôt kell kérnünk, s a cél nemcsak a mi
felemelkedésünk, hanem az evangélium
zászlajának a felemelése legyen. Így fog-
nak megadatni a napi szükségeink is (Má-
té 6, 33). Számunkra fontos volt és legyen
Isten Igéje, Krisztus Evangéliuma. Ez a
nemzet ebben a kijelentésben tartatott
meg. Ez az Ige maradt élô az évszázadok
alatt megbukott emberi törekvések, érde-
kek, hatalmaskodások felett. Ez az Ige ma-
radt érvényes a huszadik század ôrült ide-
ológiái után és marad érvényes az Ôt tá-
madó és megkérdôjelezô liberális erôkkel
szemben is. Nemcsak a múltunkat, meg-
maradásunkat, de a jövônket is ebben rej-
tette el Isten. Erôsítsük meg azért mi eu-
rópai keresztyének mindnyájan egymás
kezeit – az új keretek között is – az Úrban.
Higgyük el, hogy az Ô dicsôségét keresve
és munkálva mi is átélhetjük – ezer bajunk
között is – a húsvéti asszonyok megta-
pasztalását: a kô el volt hengerítve!

Dr. h. c. Szabó Dániel
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Közgyûlési

„Az Úrnak irgalmát örökké éneklem...” – zengte szívbôl a Ma-
gyar Református Presbiteri Szövetség 21. közgyûlésének részt-
vevô serege a nyitó áhítat elôtt, melyet Dr. Bogárdi Szabó István
dunamelléki püspök tartott. Az 1Korintus 3,6-11 és 20kk alapján,
személyes élményekkel is színezett igemagyarázatában az épít-
kezés és a magvetés bibliai képével bontotta ki a presbiteri szol-
gálat néhány alapvetô vonását. Csak Jézus Krisztusra alapozva
és Ôbenne növekedve lehet jól végezni a presbiteri szolgálatot.
Szólt arról, hogy a keresztyén élet soha nem mutatkozik meg a
maga teljességében, s nem
is éri el a teljességet, de
mindig az újjászületéssel
kezdôdik. Utalt Kálvin
mondására: „Nem vagyunk
még angyalok!”. Ezért óva-
kodni kell az ítélkezéstôl, a
türelmetlenségtôl, s alázat-
tal meg kell látni, hogy a
keresztyén életnek meg
van a kibontakozása, amit
a régiek így neveztek: ordo
salutis, az üdvösség útja. A
presbiterek építôi a gyüle-
kezetnek és az anyaszent-
egyháznak, de ezt csak úgy
végezhetik, ha maguk is a
jézusi alapra építkeznek.
Isten sokszor emberi esz-
közökön keresztül indít el a
keresztyén életre, kérdés, kinek a „markere”, lenyomata látszik
meg rajtunk. És kérdés az is, látjuk-e, ki adja a növekedést? A
formáló erô bennünk a Mester, s ezért a református presbiter Jé-
zus Krisztusról ismerszik meg. Krisztus jó illatát árasztja. A kon-
ferenciák, ülések, beszélgetéseink, találkozásaink közben meg-
látszik-e, hogy egy alapon állunk, s ez az alap Jézus Krisztus?
Ezért senki se dicsekedjék emberekkel! Ha Krisztussal dicsek-
szünk, akkor megtaláljuk a másikat is, a másik presbitert, a test-
vért, aki velünk együtt vallja: „Nem a magamé, hanem az én hû-
séges Megváltómnak, az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona va-
gyok...” (Heidelbergi Káté 1. kérdés-válasz).

A szövetség elnöke, Dr. h.c. Szabó Dániel meleg szavakkal kö-
szöntötte a megjelent küldötteket és vendégetek, s megemléke-
zett a szövetség korábbi elnökeirôl. Szólt a Bethánia Szövetség-
rôl, a Bibliaszövetségrôl, a Nôszövetségrôl, akikkel évek óta jó
együttmûködés alakult ki. Köszöntötte az Evangéliumi Allianz
képviselôjét, a koreai missziós testvéreket, akik szép énekes, bi-
zonyságtevô szolgálattal örvendeztették meg a jelenlévôket. El-

sôként vettek részt a közgyûlésen a Független Újságíró Szövetség
képviselôi. Az elnök asszony, Gyöngyösi Zsuzsanna a szakmai
alapon kialakuló együttmûködés lehetôségére utalt megnyilatko-
zásában.

A Királyhágó-melléki Református Presbiteri Szövetség képvi-
seletében ifj. László Kálmán elnök beszámolt arról a gazdag prog-
ramsorozatról, amit a múlt esztendôben valósítottak meg a pres-
biterek képzésében, illetve a szövetségek közötti kapcsolatépí-
tésben. Meghatódottan említette, hogy mit jelent neki a kettôs ál-

lampolgárság megszerzé-
sének a lehetôsége. A Kár-
pátaljai Református Presbi-
teri Szövetség elnöke,
Gyurkó Miklós szintén há-
laadással beszélt a múlt évi
munkáról, legnagyobb ese-
ményként jelentve a szövet-
ség jogi személyként történt
bejegyzését Ukrajnában,
aminek több pozitív követ-
kezménye várható.

Dr. Sipos Ete Álmos, a
Bibliaszövetség egyik veze-
tôje hangsúlyozta: nem cím-
kék vagy fiókok szerint
élünk a Presbiteri-, és a
Bibliaszövetségben, mivel
közös céljaink vannak. Leg-
inkább a református egy-

ház lelki megújítása. Ezt segíti a közös fundamentum, azaz Jézus
Krisztus, aki a Bibliából ismerhetô meg – tette hozzá. A presbi-
terválasztásnak is Jézus Krisztus a mércéje. Nem menedzser-
presbiterekre vagy menedzser-lelkészekre van szükség, hanem
igeszeretô presbiterekre, igehirdetô lelkészekre, és közös mun-
kájukra a gyülekezetek javára.

Idôközben zenei üdvözletre is sor került, a koreaiak mellett a
Benkô József Református Általános Iskola és Gimnázium kisis-
kolásaiból összeállított kórus Zakarné Szarka Zsuzsanna tanárnô
vezényletével zsoltárrészletekkel örvendeztette meg a hallgató-
ságot. Majd Bódis Tamás karnagy vezetésével a Kálvin-téri Egy-
házközség kórusa orgonakísérettel elôadott zenei képekkel han-
golta rá gondolatainkat a nagyheti eseményekre.

Sor került díszoklevelek átadására is. Dr. PhD Békefy Lajos
felelôs szerkesztô húsz évi áldozatos, magas színvonalú sajtó-
munkájáért kapta meg a díszoklevelet, Mikó László volt szövet-
ségi missziói titkár odaadó, elmélyült lelki szolgálatáért vehette
át a szép elismerést a szövetség elnökének kezébôl.

Presbiteri tisztújítás – elnökség választás – jubileumi köszöntések – ima Japánért

Megtartotta évi közgyûlését a Presbiteri Szövetség
A Magyar Református Presbiteri szövetség március 26-án a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem dísztermében megtar-
totta évi közgyûlését. A 108 szavazatra jogosult küldött ünnepélyes, szép alkalomnak volt részese, s hozta meg a szövetség 21.
évére irányt mutató határozatait. 
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híradás
A közgyûlés a Szövetség új kibôvített elnökségét is megvá-

lasztotta. Dr. Tóth János, a békési területi szervezet elnöke vezet-
te a jelölô bizottság elnökeként a választást, melynek során csak-
nem minden választott
tisztségre újra választották
az eddigi tisztségviselôket.
Két új küldött is bekerült
az Etikai, illetve Gazdasági
Bizottságba: Dr. Petneházy
Zsigmond ügyvéd, illetve
Dr. Székely István vállal-
kozó.

Dr. Szilágyi Sándor, a
Szövetség fôtitkára kivetí-
tett képekkel tartott beszá-
molót, melyben szemléle-
tesen bemutatta a szervezet
2010. évi mûködését, kon-
ferenciai, lelki, anyagi éle-
tét. Errôl részletesen olvas-
hatunk a Presbiter ez évi el-
sô számában. Az elmúlt év
egyik legfontosabb esemé-
nye volt a Szövetség közhasznú szervezetté nyilvánítása és be-
jegyzése. Fontos esemény volt Dunántúl elindulása a területi
szervezetek létrehozásában. A külföldi kapcsolatépítésben elsô
renden a lengyelországi testvéri látogatást emelte ki a fôtitkár.

Bittó Zoltán, a Felügyelô Bizottság elnöke jelezte: az Ige és a
világi elôírások követelmé-
nyeinek egyaránt meg kell
felelni. A beszámolók, je-
lentések mind rendben vol-
tak. A 2011. évi költségve-
tés szolid és mértéktartó. A
tagdíjelmaradások 390 pres-
biternél mutatkoznak. Dr.
Viczián Miklós, a Gazdasá-
gi Bizottság elnöke szólt a
Szövetség 2010. évi záró-
számadásáról, és a 2011.
évi költségvetés, valamint
számviteli politika módo-
sulásairól. Dr. Vogelné dr.
Szathmári Ilona jogtanácsos
a szervezeti és mûködési
szabályzat módosítását ter-
jesztette elô. Dr. Judák
Endre presbiterképzési tit-
kár a kiskörökben folyó presbiterképzésrôl és a 2011. évi tervek-
rôl beszélt. Példaként említette, hogy a kisköri képzéseken 15-20
presbiter is szolgál. A továbbképzéshez a presbiteri füzetek négy
kötetét ajánlotta segédanyagként. A hatékony munka és szolgá-
lat alapfeltétele a lelki egység.

Dr. Békefy Lajos felelôs szerkesztô „20 év kegyelem-20 év cso-
da” címmel emlékezett vissza a szövetség lapjának útjára. A lel-
ki állomásokat egy-egy Igével jellemezte. 20 éve ez volt a kérdés:

Vajon tesz-e velünk csodát
az Úr (Jer 21,2). Tíz év után
ez az Ige szólt erôteljesen:
Az Úrtól lett ez, csodálatos
a szemünkben (Zsolt
118,23). Ma ez vezeti a la-
pot: Hálát adok az Úrnak
teljes szívembôl, elbeszé-
lem minden csodatetteit
(Zsolt 9,2). A jövôre ez az
Ige utal: Minden érettetek
van, hogy a kegyelem soka-
sodjék, és egyre többen ad-
janak hálát az Isten dicsô-
ségére (2Kor 4,15). A lap a
presbiteri szolgálat értel-
mezésének fórumává vált,
az Ige és a hitvallások iránti
hûség jegyében, Isten di-
csôségére, egyházunk épí-

tésére. Megemlékezett az induláskor kapott munkatársakról, s
hálával említette azokat, akik ma is a szerkesztôbizottságban, il-
letve szerzôként dolgoznak. Hozzászólása végén japán protes-
táns imát olvasott fel (lapunk más helyén közöljük).

A hozzászólók között Dr. Imre Sándor tiszántúli világi elöljá-
ró, és a Debrecen-Kossuth
utcai Gyülekezet fôgond-
noka a fiatal presbiterek in-
tegrálásának fontosságára
utalt, valamint a Presbiteri
Szövetség kapcsolatainak
nyugat-európai és tenge-
rentúli kibôvítését szorgal-
mazta. Végezetre a küldöt-
tek megszavazták a közgyû-
lési határozatokat, ezeket
lapunk 16. oldalán olvas-
hatjuk.

A Magyar Református
Presbiteri Szövetség köz-
gyûlése felelôsségrôl, evan-
géliumi lelkületrôl, és elkö-
telezettségrôl, egyházsze-
retetrôl, nemzetféltésrôl,
jövôbe tekintô, Ura elôtt

számadásra kész tervezésrôl szólt. A közgyûlésen elhangzott
Igék visszhangja bennünk, és a gyermekkórus éneklése fogta
össze kedvesen és biztatóan valamennyiünk reményét: „Úr lesz
a Jézus mindenütt, hol csak a Napnak fénye süt...”.

(drbl)
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Megkérdeztük a kettôs állampolgárságról...

...ifj. László Kálmánt,
a Királyhágó-melléki Református

Presbiteri Szövetség elnökét

– Ez nagy megtiszteltetés. Öt nemzedékre
visszatekintve családunk történetében
mindenki magyar és református volt. Em-
berséges dolog-
nak tartom, hogy
alanyi jogon tar-
tozhatunk a nem-
zethez, ahová
nyelvünkkel, kul-
túránkkal és val-
lásunkkal min-
dig is tartoztunk.
Édesapám, id.
László Kálmán
Gyula büszkén
mondta: mostan-
tól kezdve az ok-
mányokba nem
Colomannak és
Julanak írnak,
hanem úgy, aho-
gyan megkeresz-
teltek. Kolozsvárra kértem az eskütételt, s
hiszem, hogy amit a határok elválasztot-
tak, már csak múltnak tekinthetô. Így las-
san halványulni fog bennünk a szomorú
december 5. emléke is...

Gondolat-tár
Némuljunk csak el keresztje elôtt –
mind mások, nagyon mások vagyunk,
mint Ô,
S mindnyájan adósai vagyunk.

(Stefan Andres)

* * *

Halj meg azzal, aki él,
hogy újra felkélj
Azzal, aki meghalt,
és azzal örökre élj,
Ki örökre felkélt.

(Raphael Rombach)

* * *

Az élet valóban sok csodával teljes.
Pontosabban: az élet maga a csoda,
S aki ezt nem tekinti temészetesnek,
Azonnal megerôsíti ezt.

(Anthony de Mello)

Gratulálunk református kitüntetetteknek!
Nemzeti ünnepünk alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Schmitt Pál köz-
társasági elnök a közélet és kultúra kiemelkedô képviselôinek, közöttük több egyházi
személynek is kitüntetést adományozott, amelyeket Navracsics Tibor miniszterelnök-
helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter adott át a Néprajzi Múzeumban már-
cius 15-én.

Több nyugalmazott református püspök és lelkipásztor, református iskola tanára és in-
tézmény munkatársa vehetett át állami kitüntetést nemzeti ünnepünk alkalmából.

Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök elôterjesztésére – Magyar Köz-
társasági Érdemrend középkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta lelkipász-
tori és egyházvezetôi tevékenysége, életútja elismeréseként Márkus Mihálynak, a Du-
nántúli Református Egyházkerület nyugalmazott püspökének. Ugyancsak a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át Bod Péter
Ákos, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatója,
a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar tanszékvezetô egyetemi ta-
nára. Széchenyi-díjban részesült Kun Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem
Kremlinológiai Intézetének intézetvezetô egyetemi tanára több évtizedes, nemzetközi-
leg is számon tartott tudományos, kutatói, oktatói munkássága elismeréseként.

Gulácsy Lajos nyugalmazott kárpátaljai református püspök Ungváron vehette át a
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét.

Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült Barátossy Je-
nô mérnök, a Pécsi Tudományegyetem Polláck Mihály Fôiskolai Kar címzetes fôiskolai
tanára, a Pozsonyi Úti Református Egyházközség fôgondnoka, több évtizedes alkotó,
oktató-nevelô és társadalomépítô munkája, példaértékû életútja elismeréseként, vala-
mint Szûcs Zoltán nyugalmazott református püspök, a Károli Gáspár Református Egye-
tem Hittudományi Kara és a Selye János Egyetem vendégprofesszora, a tengerentúli
magyarságot szolgáló, annak érdekében végzett lelkészi, oktatói munkássága, életútja
elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét vehette át továbbá Kolozsváron
Tôkés István nyugalmazott teológiaprofesszor, az Erdélyi Református Egyházkerület
volt püspök-helyettese, Emôdi Tamás, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
tanácsosa pedig Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott
Ablonczy László újságíró, kritikus, a Reformátusok Lapja volt munkatársa, a magyar
színházi kultúra gazdagításáért, irodalmi igénnyel megírt színészportréiért, a határoktól
független magyar kultúra érdekében végzett sokoldalú munkásságáért, Korsós István
nyugalmazott református lelkész, több évtizedes lelkipásztori munkája, karitatív tevé-
kenysége, példaértékû életútja elismeréseként, Szilágyi István Levente, a Jókai Mór Re-
formátus Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola Igazgató Tanácsa elnöke, kiemelke-
dô és áldozatos közéleti tevékenysége elismeréseként, valamint Tóth Albert református
lelkész, a Kárpát-medence magyar reformátusságának nemzeti és lelki egysége megte-
remtése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet Szabó Imre sárbogárdi és Varga Lász-
ló marosvásárhelyi nyugalmazott református lelkész vehette át.

A Nemzeti Erôforrás Miniszter kiemelkedô zenei- és elôadó-mûvészeti tevékenység
elismeréseként Liszt Ferenc-díjat adományozott Kobzos Kiss Tamás elôadómûvésznek.

Kiemelkedô szakmai tevékenysége elismeréseként Pro Sanitate-díj elismerésben ré-
szesült Paraicz Éva, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
Rehabilitációs Osztályának osztályvezetô fôorvosa. Eredményes, példamutató tevé-
kenysége elismeréseként Nemzeti Erôforrás Miniszteri Dicséretben részesült Pataki
Ferencné, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Aneszte-
ziológiai és Intenzív Terápiás Osztálya osztályvezetô fônôvére.

A Nemzeti Erôforrás Miniszter kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Ma-
gyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át Karikó-Tóth Tibornak, a szen-
tesi Kiss Bálint Református Általános Iskola igazgatójának, a Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkereszt kitüntetést pedig Kun Péternek, a Szentendrei Református Gimná-
zium tanárának.

Szövetségünk örömmel és szeretettel gratulál mindannyiuknak!
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Kedves Testvérek!
Lezárult 12 részes bibliaismereti kvíz-sorozatunk. A 2008. má-
jus-júniusi számban meghirdetett „Ki kicsoda a Bibliában?” ve-
télkedô ó-, és újszövetségi kérdéseit rendszeresen 25-26 olvasónk
válaszolta meg. Köszönjük a beküldött feleleteket, melyek alapos
bibliatanulmányozásra utaltak. Ennek következtében csaknem
valamennyi válasz „tökéletes” volt. Az a sajátos helyzet állott

elô, hogy a végle-
ges sorrend kiala-
kítása érdekében
döntôt kell hirdet-
nünk. Mostani kér-
déseink talán nehe-
zebbek lesznek az
eddigieknél, de a
meggyôzô teljesít-
mény felmérése és
a megnyugtató dön-
tés érdekében kér-
jük megértésüket!
A beküldött vála-
szok alapján a kö-
vetkezô számban
tervezzük a helye-
zés végsô sorrend-

jét közzé tenni. Mint mindig, válaszaikat erre a címére kérjük:
Magyar Református Presbiteri Szövetség, 1092 Budapest, Ráday
utca 28. „Bibliai kvíz”. A döntô kérdéseire a válaszokat Márk
evangéliumában találhatjuk meg! (Kérjük a pontos igehely meg-
adását is).

* * *

� Kétfajta keresztséget említ Márk evangéliuma. Melyik ez, s ki
melyikkel keresztelt?

� Mi Jézus elsô nyilvános igehirdetésének négy lényeges mon-
danivalója?

� Kik voltak az elsô tanítványok?
� Mikor, hogyan és mivel kezdte Urunk az új napot?
� Mi volt a szombat megtörésének ószövetségi elôképe, ki és

mikor tette ezt?
� Mit tett Jézus, miután vette az öt kenyeret és a két halat? (4

mozzanat!)
� Hányszor jelentette meg Urunk szenvedéseit és hol?
� Melyek a „jézusi matematika” sarokszámai: azaz hány embert

vendégelt meg és mennyi maradék volt? (4 szám!)
	 Kik állították a zsidóságban, hogy nincs feltámadás?

 A nyomorúságok kezdeteirôl is szólt Jézus. Soroljunk fel leg-

alább három különbözôt ezek közül!
Dr. Békefy-Röhrig Klaudia

A bibliai kvíz döntôjének kérdései

Tokiói imádság a katasztrófa idején
„Istenünk, Te teremtetted a
világot. Mindig is hálásak
voltunk ezért. És abban is
szilárdan hittünk, hogy mi
is teremtett világod részei
vagyunk, akiknek életét Te
akartad és jóra rendeltél
minket. Most rettenetesen
megtapaszaltuk, hogy van
másik arca is teremtett vi-
lágodnak. Rádöbbenünk, hogy mi emberek milyen parányiak vagyunk. Sokan élik át a
félelem óráit, napjait, a bizonytalanság és a gond gyötrô terhe szakad rá milliókra. A
földrengésben sokan elveszítették az életüket, szeretteiket, egész életük munkája semmi-
vé lett egyetlen földrengetô pillanat alatt. És félelem szállta meg szíveinket. A fukushi-
mai atomerômû újabb aggodalmakat ébreszt. Annál inkább bízunk Benned, Istenünk,
Hozzád menekülünk, és kérünk, takarj be minket jelenléteddel, s Te légy hozzánk köze-
lebb, ne a félelem, a borzalom, a bizonytalanság. Könyörgünk a családokért, akik még
mindig nem tudják, hogy hozzátartozóikkal mi történt. Könyörgünk azokért, akik gyá-
szolják elveszített családtagjukat. Könyörgünk a szükségszálláson élôkért. És azokért,
akik megsemmisült életükkel néznek szembe. Könyörgünk a sok-sok segítôért, akik koc-
káztatják életüket másokért – Te ôrizd ôket. Te vagy a mi támaszunk, amikor a föld ki-
csúszik a lábunk alól. Mindenben Te vagy a reménységünk, amit át kell élnünk, el kell
szenvednünk, fel kell dolgoznunk. Légy mellettünk, hogy kétségbe ne essünk!

Segíts, Urunk, Aki élsz, hogy élni tudjunk, egymásra figyelni, és jó döntéseket tudjunk
hozni, s ahol csak tudunk és lehetséges, segíthessünk egymáson. A Te nevedben, aki fel-
támadtál a halálból. Ámen.”

(A tokiói protestáns gyülekezetek közös imája a katasztrófa napjaiban – pro-ekn –
fordította: dr békefy lajos)

Imádságos útravaló
Istenben megboldogult Rudolf Bohren (1920–
2010) svájci református igehirdetô, prédiká-
ciótanával sok magyar lelkésznek is nagy ta-
nítója egy éve bekövetkezett halála elôtt gyö-
nyörûséges könyvecskét írt „Imádkozzunk
Pállal és Kálvinnal” címmel. Lapunk felelôs
szerkesztôje, Dr. Békefy Lajos lefordította a
könyvet, ami reménység szerint a Kálvin Ki-
adónál még az elsô félévben megjelenik.
Most ebbôl közlünk ünnepi elôzetest.

Nagypéntek
...vele együtt fogunk élni is...

2Timóteus 2,11

Két gyilkos között haltál meg,
s magaddal vittél haldoklásodba
minden tisztátalan kezet,
meg tisztességtelen szívet –
az én kezemet és szívemet is.

Szentlelked megtanít minket
a meghalás magas mûvészetére,
meghalni a mindennapi élet megszokásainak.
Uram, ezt szeretném én is megtanulni.

Krisztus életébôl és dicsôségébôl csak akkor
fogunk részesülni, ha elôbb Vele együtt meg-
halunk és vállaljuk a megaláztatást is.

Kálvin
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Presbiterek, bibliaköri tagok, a Bibliát tanulmányozni vágyó hí-
vek népes tábora gyülekezett össze a berekfürdôi Megbékélés
Házában, hogy a csodálatosan szép, ízléses, új elôadóteremben –
egy héten át – elmélyedjenek a Szentírás teljesebb megismerésé-
ben. Sokan hálás szívvel gondoltak, gondoltunk az 1986-os kez-
detre, az akkori elhatározásra, hogy Isten kegyelmében bízva
Bibliaiskola induljon, amit
két tény is motivált, sürge-
tett: a lelki igény és a meg-
békélés házának felépülése,
az így kínálkozó jó lehetô-
sége. Hála Istennek, hogy a
következô évben – és azóta
minden ôszön – megvolt a
bibliaiskolai összejövetel,
az országossá terebélyese-
dett hitmélyítô hét. Az ez
évi bibliaiskolai találkozót
beárnyékolta az a szomorú
körülmény, hogy Lehár
Ákos (1920–2010) lelki-
pásztor, aki ott volt az in-
dulásnál, sôt lelkesen szol-
gált folyamatosan az egy-
mást követô alkalmakon,
elment a mindenélôk útján.
Többször is emlékezett a Bibliaiskola az elköltözöttre, és Pákozdy
László Márton (1910–1993) százéve született bibliafordító pro-
fesszorra, Urunk hûséges szolgáira.

A bibliaiskolai hét áhítattal (Timárné Szabó Gabriella) kezdô-
dött, majd a reformáció áldásairól (Muzsnai László) és Melius
Juhász Péter bibliafordításainak (Kolosséi levél, Jób könyve, Két
Sámuel és királyok könyve) hasonmásairól (Ötvös László) hang-
zott el elôadás, majd vacsora után az ismerkedésre került sor. A
hét során egy-egy elôadás (Szabó Andor) hangzott el Jóel és Ezé-

kiel próféta könyvérôl, a keresztyén ember hármas tisztérôl (Vic-
tor István), János apostol három levelérôl (Hatvani László Csa-
ba), Jézus kettôs természetérôl (Szabó Csaba), a csillagászat bib-
liai megközelítésérôl (Máthé György). Az elôadásokhoz megbe-
szélések kapcsolódtak, amik hitmélyítésül szolgáltak. Nagy ér-
deklôdés követte a Szent Korona bibliai jelképrendszerérôl (Ozs-

váth Sándor) és Pákozdy
László Márton bibliafordí-
tó professzor munkásságá-
ról (Ötvös László) szóló
elôadásokat.

A bibliaiskolai hét fontos
részévé lett a lelki beszél-
getések sora, ezt tette teljes-
sé a csütörtök esti úrvacso-
rás istentisztelet (Muzsnai
László) és az azt követô
kötetlen zsoltáros-verses
együttlét, Istent dicsôítô
költôi est (Ötvös László),
ahol többen közremûköd-
tek, és megismerkedtek a
Lélek és galamb c. verses-
kötettel. A bibliaiskolai hét
minden napja áhítattal kez-
dôdött és igehirdetéssel zá-

rult, itt a következô lelkészek szolgáltak: Csiszérné Kéki Ibolya,
Timár Pál, Kálmán Péter, Szücs M. Sándorné, ifj. Nagy Kálmán
és Fehér János. A négy egyházkerület területérôl érkezett pres-
biterek és gyülekezeti tagok köszönését kibôvítették a Kárpát-
medence különbözô tájairól érkezett atyafiak, akiknek a jelenlé-
te megörvendeztette a Bibliaiskola tagjait. Az a reménységünk,
hogy a közösen kapott ajándékok meggazdagítanak mindnyájun-
kat.

Dr. Ötvös László

Bibliaismereti hét presbitereknek – Berekfürdôn

Sötét világban 2.
Bár könny az arcon, boldog a szív,
Jézus békéje tölti be így.
Erô sugárzik, hol nincs erô.
Szeretet árad, Belôle jô,
Szeretet árad, Belôle jô.

3.
Jézus közelben a bûn nem úr,
Bilincse szívrôl, kézrôl lehull.
Ha jön kísértés, ha vágya hí.
Jézus közelben védett a szív,
Jézus közelben védett a szív.

4.
Méltó a Bárány, zengi a nép,
Ki Ôt követve nyomába lép.
Ki szívbôl áldja, s dícséri Ôt.
Jézust, az élô Üdvözítôt,
Jézust, az élô Üdvözítôt.
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A reformáció 1517-es kezdetét már a kora
újkorban is megünnepelték a nagyobb év-
fordulók alkalmával. 1617-ben a Felsô-
Magyarországon élô evangélikusok ün-
nepségeirôl rendelkezünk bôvebb forrá-
sokkal. A reformátusok Debrecenben a
jubileum kapcsán hálaadó istentiszteletet
tartottak. Az 1717-es megemlékezések az
ellenreformáció szorongattatásai között
teltek, majd 1817-ben már több városban
a katolikusok is részt vettek a protestánsok
ünnepségein. Az 1917-es jubileumra az I.
világháború vérzivataros idôszakában ke-
rült sor. Ennek ellenére több mûvészi al-
kotás is készült, amelyek közül kiemelke-
dik a Reformáció Genfi Emlékmûve. A ki-
sebb méretû emlékek közül az érméket és
a jótékonysági céllal kiadott levélzáró bé-
lyegek mellett Haranghy Jenô (Debrecen,
1894 – Budapest, 1951) grafikai alkotása-
it érdemes kiemelni.

A mûvész a négyszáz éves jubileumra
két emlékkönyv címlapjának illusztráció-

ját készítette el. Az Uray Sándor (Csoma-
köz, 1878 – Debrecen, 1969) református
lelkész által szerkesztett, Debrecenben
megjelentetett „Emlékkönyv a reformáció
négyszáz éves jubileumára” címû mû kez-
dôlapján a reformáció legfontosabb alak-
jait találjuk. Luther, Zwingli és Kálvin ép-
pen Krisztus egészalakos szobrát helyezik
vissza az eredeti postamensére. A mûvész
ezzel az ábrázolással a reformáció Krisz-
tus központúságát kívánta kifejezni. Élete
során több református megrendelésnek tett
eleget: 1917-ben „A magyar reformáció
könyve” mû címlapját rajzolta meg, 1937-
ben bibliai szimbólumokkal festette ki a
debreceni Kossuth utcai református temp-
lomot, 1939-42 között a debreceni refor-
mátus egyetemi templom üvegablakait
tervezte meg, 1948-ban a kôszegi refor-
mátus templom szószék mögötti falára a
42. zsoltár elsô versének megjelenítésére
vállalkozott. Haranghy közel 200 könyv
illusztrálása, számos ex libris elkészítése

mellett, több vendéglô, szálloda magas
színvonalú kifestésével a XX. századi ma-
gyar mûvészet elismert alakjává vált.

Dr. Millisits Máté

Haranghy Jenô Kálvin és Luther ábrázolása

Augustinus az egyetemes egyházat ért tá-
madásokról, valamint az egyház megerô-
södésérôl szólva ad iránymutató összeg-
zést. Tömörsége szinte megdöbbentô,
megállapítása precíz. Mit is mond? Azt,
hogy a növekedés titka nem a konfrontá-
ció, nem a külvilággal folytatott szakadat-
lan, értelmetlen hitvita, hanem az Istenhez
kötôdô hûség, az elkötelezôdésbôl szár-
mazó lelki kisugárzás, az élhetô
keresztyén élet boldog fölmuta-
tása, a krisztusi iga-, és teher-
hordozás. És itt nagyon
ôszintén és komolyan el
kell gondolkodnunk. Le-
hetne-e gyôzedelmes
egyházról beszélni, ha
az Istentôl kapott erejét
a folyamatos ellenállás-
ra használta volna?
Egyáltalán életben marad-
hatott volna-e, ha messia-
nisztikus világvégi hangu-
latot szítva nyílt és fanatikus
harcba kezd? Létezne-e, ha föl-
adta volna a benne lévô istenit, és a
hatalom elvtelen, öngyilkos kiszolgálójá-
vá vált volna? Nem, nem és nem. Hiszen
nem erre volt fölhatalmazása. És ezt a ko-
rai egyház tudta. Tudta és megélte. És ne-
künk milyen a tudatunk, és hogyan élünk?
Nehogy bárki is azt gondolja, hogy a tu-

dattal semmi baj, csak hát a külsô körül-
mények miatt a hitet ma már nem lehet

megélni. Ez önáltatás. Lehetetlen
ugyanis, hogy az ember miköz-

ben szüntelenül szembemegy
saját elveivel, eközben a tu-

data érintetlen maradjon.
Másfelôl, amikor a ke-
resztyénséget hirdetjük,
s közben mi magunk
sem gyakoroljuk, elhi-
tethetjük-e a világgal,
hogy mi valóban a ke-
resztyénséget akarjuk ter-

jeszteni, mint olyant, ami
tényleges megoldást ad az

emberek életére, mi több, üd-
vösségére? Tudjuk-e, hogy a

legeredményesebb és a legszebb
apológia a következetes krisztusi életvi-
tel? Misszióról beszélünk, és észre sem
vesszük, hogy ahogy élünk, az minden,
csak nem vonzó, az emberek egyáltalán
nem látják rajtunk Krisztust. Hiányzik a
hûségben megmutatkozó Isten iránti sze-

retet, azaz a hiteles, megszentelôdô élet.
Hiányzik a hitvalló kitartás az imádság-
ban, az Isten dicsôítésében, a közösségek-
ben. És hiányzik a kitartás a megelégedés-
ben és az örömben. Támadnak bennünket?
Az igazi keresztyén ellenállás nem kard-
dal való hadakozás, s nem a Golgota kike-
rülése, sokkal inkább fönnmaradni a ke-
reszten, keresztünkön. Mert a kereszt az
ellenállás, mert a kereszt a kitartás.

Apostagi Zoltán

...nem az ellenállásban, hanem a kitartásban.
Augustinus: A keresztyén küzdelem XII/13

Apropó

Közlemény
A Magyarországi Református Egyház
Kálvin János Kiadója – figyelemmel
a közelgô presbiteri tisztújításokra –
a közelmúltban presbiteri emléklapot

jelentetett meg. Az emléklap
190 Ft-os áron megrendelhetô
a Kálvin Kiadó elérhetôségein:

e-mailben: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu
vagy fodor.csaba@kalvinkiado.hu

ill. telefonon:
06 (1) 386-82-67, 386-82-77,

postai úton: 1113 Bp., Bocskai út 35.
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Közgyûlési határozatok
1/2011. Kgy: A Közgyûlés az elnökség 2010. évi
beszámolóját és az annak keretében elôterjesztett
2011. évi munkatervet elfogadja, abban az Alap-

szabályban rögzített irányelvek megvalósítását látja.
2/2011. Kgy: A Közgyûlés – a Gazdasági Bizottság elôterjeszté-

se alapján – elfogadja a Szövetség 2010. évrôl szóló közhasznúsági
jelentését.

3/2011. Kgy: A Közgyûlés köszönettel nyugtázza a Felügyelô Bi-
zottság jelentését, a könyvelést végzô szövetségi titkár és a pénztáros
lelkiismeretes munkáját. A Közgyûlés a Gazdasági Bizottság elôter-
jesztése alapján a szokásos fenntartásokkal jóváhagyja a Szövetség
2010. évrôl szóló zárszámadását a mérleggel és az eredmény-kimu-
tatással, amely szerint a Szövetség kiadásai 2010-ben 11.532.643 Ft-
ot, bevételei 11.594.004 Ft-ot tettek ki. A Szövetség készpénzvagyo-
na 2010. december 31-én 3.689.903 Ft volt, amelybôl folyószámlán
3.426.610 Ft (ebbôl lekötve 3.127.000 Ft), és a pénztárban 263.293 Ft
volt. A készletek értéke 385.350 Ft, így a Szövetség összes forgó-
eszköze 4.075.253 Ft.

4/2011. Kgy: A Közgyûlés hálás szívvel köszöni elsôsorban Urá-
nak, másodsorban tagdíjat fizetô tagjainak, a PRESBITER elôfize-
tôinek, az adományozóknak, a Dunamelléki Református Egyházke-
rület elnökségének, a Zsinat elnökségének, a Nemzeti Civil Alapprog-
ram kuratóriumának, a Barankovics István Alapítványnak, az adójuk
1%-át felajánló testvéreinknek, hogy mind a múlt évi zárószámadás
mérlege, mind az idei költségvetés jó reménységgel tölti el tagjait a
Szövetség gazdálkodását illetôen.

5/2011. Kgy: A Közgyûlés reménységgel és Isten iránti bizalom-
mal nézve Szövetségünk jövôjére, jóváhagyja 2011. évi költségve-
tését 11.497.000 Ft kiadási és ugyanekkora bevételi összeggel.

6/2011. Kgy: A Közgyûlés jóváhagyja a jogtanácsos elôterjesztését
a Szövetség Szervezeti és Mûködési Szabályzatának a közhasznúság
következtében az Alapszabályban korábban végrehajtott módosítások
követésére szolgáló módosításait a közzétett változat szerint.

7/2011. Kgy: A Közgyûlés jóváhagyja a Gazdasági Bizottság ja-
vaslatát a közhasznú szervezetté alakulással kapcsolatban beterjesz-
tett módosításokra a Szövetség Számviteli Politikájában a közzétett
változat és annak indoklása szerint.

8/2011. Kgy: A Közgyûlés Isten iránti hálával és örömmel veszi
tudomásul, hogy a területi szervezetektôl zömében beérkeztek a
múlt évben végzett munkáról szóló jelentések és az idei munkater-
vek. Felhatalmazza az elnökséget, hogy azokon a területeken, ahol
a munka nem az óhajtott intenzitással vagy területi szervezet mûkö-
dése nélkül folyik, vegye fel a kapcsolatot az érintett egyházmegye
elnökségével és kérje azok segítségét, illetve ajánlja fel tagjainak a
segítségét bibliaiskolák, presbiterképzô tanfolyamok, presbiteri
csendes napok szervezéséhez.

9/2011. Kgy: A Közgyûlés Isten iránti hálával megerôsíti a Tatai
Területi Szervezet megalakulását és munkájához Istentôl erôt, kitar-
tást és a Szentlélek segítségét kéri.

10/2011. Kgy: A Közgyûlés jóváhagyólag veszi tudomásul a be-
számolót a Debrecenben június 17-20. között megrendezett 17.
Nemzetközi (Kárpát-medencei) Konferenciáról.

11/2011. Kgy: A Közgyûlés jóváhagyja az elnökségnek a 12. Or-
szágos Presbiteri Konferencia rendezésére vonatkozó javaslatait a
helyszín és az idôpont vonatkozásában azzal, hogy felhatalmazza az
elnökséget a konkrét program, a meghívások és az egyéb adminiszt-
ratív intézkedések megtervezésére és megvalósítására.

12/2011. Kgy: A Közgyûlés jóváhagyólag veszi tudomásul az el-

nök és a fôtitkár beszámolóját a lengyelországi
reformátusoknál tett látogatásukról és bízik a kap-
csolat gyümölcsözô fejlôdésében.

13/2011. Kgy: A Közgyûlés jóváhagyólag és Isten iránti hálával
nyugtázza a Szövetség 20 éves jubileumának megünneplését nyilvá-
nos elnökségi ülés keretében és kifejezi reménységét további áldá-
sokra nézve a Szövetség munkájában.

14/2011. Kgy: A Közgyûlés örömmel veszi tudomásul, hogy Szö-
vetségünk a Fôvárosi Bíróság 14.Pk.64.309/1990/27. sz. határozatá-
val 2010. június 26-án közhasznú szervezetté minôsült. Köszöni ez-
zel kapcsolatosan jogtanácsosunk és az elnökség többi tagjának fá-
radozását.

15/2011. Kgy: A Közgyûlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy
az elnökség és a területi szervezetek a Generális Konvent „Refor-
mátusok a kegyelem trónusánál” c. kiadványához, amely az isten-
tiszteleti liturgia megújításával foglalkozik, elküldték illetékes hely-
re észrevételeiket és javaslataikat.

16/2011. Kgy.: A Közgyûlés megköszöni a PRESBITER szer-
kesztô bizottságának és különösen Dr. PhD. Békefy Lajos felelôs
szerkesztônek áldozatos munkáját, aki 2010-ben is magas színvona-
lon szerkesztette a lapot, és kéri, hogy munkáját hitvesével együtt
hasonló színvonalon továbbra is végezze. A felelôs szerkesztôt a lap
fennállásának 20. évfordulója alkalmából díszoklevéllel tünteti ki és
felhatalmazza, hogy a folyóirat XX. évfolyamát jubileumi évfo-
lyammá nyilvánítsa.

17/2011. Kgy: A Közgyûlés sajnálattal veszi tudomásul dr. Jeney
Andrásnak, a Zempléni Területi Szervezet elnökének lemondását és
eddigi szolgálata iránti háláját díszoklevél átadásával és tiszteletbeli
tagunkká választásával kívánja kifejezni.

18/2011. Kgy: A Közgyûlés sajnálattal veszi tudomásul Mikó
László missziói titkár lemondását. Eddigi szolgálata iránti háláját
díszoklevél átadásával és tiszteletbeli tagunkká választásával kíván-
ja kifejezni.

19/2011. Kgy: A Közgyûlés a PRESBITER folyóirat szerkesztô
bizottságában 2000. és 2011. között végzett áldozatos munkája elis-
meréseként jóváhagyja Pintér Mihály tiszteletbeli taggá való meg-
választását és díszoklevéllel való kitüntetését. A közgyûlés – a fele-
lôs szerkesztô javaslata alapján –- jóváhagyja a szerkesztô bizottság
alábbi alapító tagjai áldozatos szolgálatának elismeréseként díszok-
levél átadását:

Dr. Ritoók Zsigmond
Kövespataki László
Dr. Papp Vilmos részére.

20/2011. Kgy: A Közgyûlés jóváhagyólag és Isten iránti hálával
veszi tudomásul, hogy a Szövetség tagjai anyagi segítséget nyújtot-
tak árvízkárosult tagtársaiknak és megköszöni a szövetségi titkárnak
a segélyek közvetítésében kifejtett munkáját.

21/2011. Kgy: A Közgyûlés felhívja a területi szervezetek és min-
den tagtárs figyelmét arra, hogy ez év ôszén presbiterválasztásokra
kerül sor minden egyházközségben és kéri, hogy erre, valamint az
ennek során követendô elvi és gyakorlati szabályokra hívják fel
presbitertársaik figyelmét. A Közgyûlés ajánlja, hogy a gyülekezetek
szerezzék be a presbiterválasztásról szóló képzési füzetet.

22/2011. Kgy.: A Közgyûlés megállapítja, hogy a Közgyûlés idô-
pontjában az országos elnökség (a Felügyelô Bizottságot és a fôtit-
kárt kivéve) mandátuma lejárt. A Közgyûlés az új elnökségi tagok
választásának elôkészítése érdekében a jelölô bizottság elnökének
ill. tagjainak megválasztja a következôket:
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Elnök: dr. Tóth János, a Békési Területi Szervezet elnöke
Tagok: Bogáth István, a Tatai Területi Szervezet elnöke,

Berkes József, a Délpesti Területi Szervezet elnöke,
Csikai Sándor, az Észak-Borsodi Területi Szervezet
elnöke,
dr. Nemes Gábor, a Csongrádi Területi Szervezet el-
nöke.

23/2011. Kgy: A Közgyûlés jóváhagyja az elnökség egyhan-
gú döntését arról, hogy a tagsági díjat a 2011. évre változatlanul
1700 Ft/év-ben állapítja meg, azzal, hogy aki a tagtársak közül
megteheti, ezen felül adományaival támogassa a Szövetség
munkáját. A PRESBITER c. lap belföldi elôfizetési díját válto-
zatlanul 1800 Ft/év összegben állapítja meg.

24/2011. Kgy: A Közgyûlés Isten iránti hálával emlékezik meg
dr. Ritoók Pál, a Szövetség fôtitkára, majd ügyvezetô elnöke
életérôl, aki megbecsült világi foglalkozása mellett gyülekezete
presbitereként, majd fôgondnokaként, a MRE Zsinat világi jegy-
zôjeként, a Budapest-Északi Egyházmegye vagyonkezelô bizott-
sága elnökeként is alázattal és szerényen szolgálta gyülekezetét,
kárpát-medencei református népünket és mindebben Krisztus
egyházát.

25/2011. Kgy: A Közgyûlés elfogadva a tárgysorozat módo-
sítását, meghallgatta a megválasztott jelölôbizottság javaslatát
az országos elnökség megválasztandó tagjaira és úgy döntött,
hogy a választást a jelen közgyûlésen megejti.

26/2011. Kgy: A Közgyûlés titkos szavazással megválasztot-
ta a Szövetség elnökségét a következô 4 esztendôre az alábbiak
szerint:

Összes leadott szavazat: 66
Elnök: Dr. h.c. Szabó Dániel 65 szavazat
Elnökségi tagok: dr. Bodnár Ákos 65 szavazat

dr. Nagy Mihály 66 szavazat
Veres Sándor 64 szavazat

Gazdasági Bizottság:
Elnök: dr. Székely István 66 szavazat
Tagok: Almási Gyula 65 szavazat

Pintér Elemér 66 szavazat
Etikai Bizottság:
Elnök: dr. Hardy F. Gábor 66 szavazat
Tagok: dr. Petneházi Zsigmond 66 szavazat

Széll György 64 szavazat
Jogtanácsos: dr. Voglné dr. Szathmári Ilona 65 szavazat
Missziói titkár: dr. Viczián Miklós 66 szavazat
Presbiterképzési titkár: dr. Judák Endre 66 szavazat

A Közgyûlés a megválasztott vezetôség életére és szolgálatára
Isten gazdag áldását kívánja.

Joó Sándor: Együtt Jézussal
Istennek hála sikerült egy újabb Joó
Sándor igehirdetés-gyûjteményt
összeállítanom. Az eddig jól bevált
módszert követve, most is egy egy-
házi év anyaga olvasható adventtôl
adventig. Olyan igehirdetések, me-
lyek még eddig nyomtatásban nem
jelentek meg. Mindenféle ünnepi
prédikációkból több is került a kö-
tetbe. A címlapon Joó Sándor szülô-
városának temploma, a kecskeméti
látható. Az elôszóban az idén febru-
árban elhangzott pasaréti hálaadó
istentisztelet olvasható Joó Sándor
születésének 100. évfordulóján. A
múlt század egyik legnagyobb igehirdetôjének ez már 18. kötete. Isten
áldja az olvasókat, hogy hitükben megerôsödve forgathassák a könyvet.
Ajánljuk mindenkinek, húsvéti ajándéknak is. Megrendelhetô: Reformá-
tus Egyház 1122 Bp., Csaba u. 3. postai címen. Tel.: 06-1-376-9207, 06-
20/230-4423

Joó Sándor igehirdetései DVD lemezen
A hangszalagon meglévô 174 prédikáció egy lemezen Joó Sándor saját
hangján (1959–1970) hallható. DVD lejátszására alkalmas számítógépen,
ill. lejátszón (mp3). Megrendelhetô 1000 Ft-os áron a fenti elérhetôségen.

Ajtony Artur

Február
14-én készítette elô jelen lapszámunkat a

PRESBITER szerkesztô bizottsága.
19-én presbiteri alkalomra került sor Gyön-

kön (tolnai egyházmegye) a Tamási kör-
nyéki presbitereknek. Témája: mire hiva-
tott a presbitérium?

Március
13-án tartotta presbiterképzési alkalmát

Szövetségünk délpesti egyházmegyei te-
rületi szervezete Dömsöd-Dabon.

16-án Szövetségünk elnöke és fôtitkára részt
vett „A vallásszabadság és az egyházak
jogi helyzetének szabályozása az Euró-
pai Unióban és Magyarországon” c. tu-

dományos konferencián a MRE Zsinatá-
nak épületében.

19-én dr. h.c. Szabó Dániel elnök és dr. Szi-
lágyi Sándor fôtitkár részt vett a Király-
hágómelléki Református Egyházkerület
Presbiteri Szövetségének Nagyváradon
tartott közgyûlésén.

21-én készítette elô jelen lapszámunkat a
PRESBITER szerkesztô bizottsága; a kö-
vetkezô ülés idôpontja: 2011. május 2.
Megjelentetésre szánt írásaikat eddig az
idôpontig kérjük megküldeni Szövetsé-
günk bármely elérhetôségére.

Váczi Gábor

SZÖVETSÉGÜNK
ÉLETÉBÔL...
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Megtartotta éves közgyûlését a KREK Presbi-
teri Szövetsége március 19-én szombaton, Nagy-
váradon a Református Püspöki Palota díszter-
mében, ahol az egyházkerület egyházmegyéi-

nek PSZ elnökei, illetve a delegált küldöttek vettek részt.
A közgyûlés áhítattal vette kezdetét az egyházkerület generális di-

rektorának, Dénes István élesdi lelkipásztor szolgálatával, aki Ige-
magyarázatát a 4Mózes 29,12-re alapozta „A hetedik hónap tizen-
ötödik napján szent összegyü-
lekezésetek legyen. Ne végezze-
tek semmiféle foglalkozáshoz
tartozó munkát, hanem ünne-
peljétek hét napig az Úr ünne-
pét.”

„...az egyház olyan mint egy
szekér, amelynek elején ott van
a lelkész, fôgondnok, gondnok és
hátulról pedig a presbiterek
nyomják, tolják a szekeret... van
amikor nehezen tudjuk a szeke-
ret elôre tolni, de mindenképpen
meg kell próbálni! (...) ebbôl az
Ószövetségi Igébôl öt dolgot
emelhetünk ki: 1. Hála és köszö-
net – ...keresztyén ember módjá-
ra hálát adni az Úrnak, aki
gondviseléssel van irántunk 2. Áldozatok – ...lehet áldozat a böjt is,
hiszen lemondunk valamirôl 3. Visszatekintés, szembenézés a múlt-
tal – ez eszünkbe juttatja a negyven éves vándorlás viszontagságait
4. Együttlét – amikor az ember újra értelmezte és értékelte az együtt-
létet az Úr Istennel, ezért értékeljük a közösségeknek a hasznát, ami-
kor együtt lehetünk 5. Örvendezés – minden ünnep és közösségi al-
kalmak örvendezések...” – magyarázta a lelkipásztor.

Az áhítatot követôen László Kálmán, a KREK PSZ ügyvezetô el-
nöke köszöntötte a közgyûlésen résztvevôket, kiemelve, hogy van-
nak olyanok, akik azért, hogy itt lehessenek, több száz kilométert,
utaztak, hiszen mint meghívott vendégek jelen van az Erdélyi Egy-
házkerület PSZ titkára, Balla Árpád, de megtisztelte jelenlétével a
közgyûlést a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség elnö-
ke, dr. hc. Szabó Dániel, aki eddig minden alkalommal jelen volt,
valamint dr. Szilágyi Sándor fôtitkár, elhozván az anyaországi test-
vérek jókíváságait „...Nem azért jöttünk ide, hogy dicsekedjünk, ha-
nem azért, hogy tanuljunk, hiszen a Királyhágómelléki Presbiteri
Szövetség elôttünk jár sok mindenben...” – mondta Szilágyi Sándor
fôtitkár, majd idézte a 112. Zsoltár 5. versét: „Jó annak az ember-
nek, a ki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi.”

A számbavételt követôen került sor az egyházmegyei elnökök,

sajtóreferens, gazdasági bizottság, illetve az elnö-
ki-fôtitkári beszámolókra, amelyekbôl megtudhat-
tuk, hogy lényegében most már minden egyház-
megyében beindultak a munkák, tevékenységek,
rendezvények, presbiterképzések.

Az elmúlt év volt a szövetség részére az, amikor a gazdasági be-
számoló végén nyugtázhatták, hogy maradvánnyal zárták az évet.
Ez annak is köszönhetô, hogy presbitereink felismerték azt, hogy a

befizetett tagsági díj ad alapot
az egész év folyamán megrende-
zésre kerülendô rendezvények
lebonyolításának anyagi hátteré-
hez, nem lehet számítani külsô
segítségre. Igaz, még nem min-
denütt ismerték fel ennek jelen-
tôségét, de egy felfelé emelkedô
irányzat mutatkozik.

A Közgyûlés egyhangúlag el-
fogadta a 2011-es évre a 10 le-
jes tagdíjat.

Venter Miklós, a KREK PSZ
fôtitkára bemutatta a közgyûlés-
nek az új Alapszabály, illetve a
szövetség Szervezeti Mûködési
Szabályzat tervezeteit, amit
megvitatása és kiegészítése után

a Közgyûlés egyhangúlag elfogadott.
Ugyancsak a fôtitkár beszélt a 2010-ben megrendezett progra-

mokról, illetve az elnökség részvételeirôl különbözô konferenciákon,
rendezvényeken, képzéseken, illetve az elmúlt esztendôben lebo-
nyolított egyházmegyei és egyházkerületi választások lebonyolítá-
sáról és eredményeirôl presbiteri szemszögbôl.

Venter Miklós tájékoztatta a jelenlévôket, hogy az idén újból meg-
rendezésre kerül a Hidalmás-i Munkatársképzô tábor augusztus 5-6-
7-én, amelyre szeretettel várják a jelentkezôket. Azt szeretnék elér-
ni, hogy egyházmegyénként minimum 2-3 presbiter vegyen részt, de
annak örülnének a legjobban, ha túljelentkezés lenne.

László Kálmán, a KREK PSZ elnöke, Márton Jenô jegyzôvel, aki
a Nagybánya-i Egyházmegye PSZ elnöke, bejelentették, hogy az idei
VII. Partiumi konferencia megrendezését a nagybányai egyházköz-
ségek vállalták fel, amely 2011. augusztus 26-27-28-án kerül meg-
rendezésre, idejében várják a jelentkezéseket az ellátás lefoglalása
érdekében.

A délutánra húzódott megbeszélés hozzászólásokkal, javaslatok-
kal folyatódott, majd azt követôen szeretetvendégségben részesítet-
ték a jelenlévôket, hiszen a lelki táplálék mellett a testi táplálék is
fontos.

Királyhágómellék közgyûlése

A 2011-es évet is presbiterhéttel kezdték a Be-
reg megyei gyülekezetek. A hagyományosan
Balazséron megtartott alkalmon húsz gyüleke-

zet elöljárója vett részt. Idén a személyes önvizsgálat mellett a gyü-
lekezetépítés hogyantovábbjára irányult a figyelem.

Mivel épülô gyülekezetrôl csak akkor beszélhetünk, ha a szóban

forgó közösség elkötelezettje a haladásnak –
de ezt az utat az evangélium megértésében és
megélésében keresi –, évkezdô újragondolás-
ra kell kerülnie az elért sikereknek és a kudarcoknak egyaránt, tájé-
koztatta lapunkat Szanyi György lelkipásztor, a presbiterhét egyik
szervezôje. Elmondta még, hogy amiért évrôl évre sor kerül a közös

Kárpátalja – Presbiterhét Balazséron

Az elnökség (balról jobbra): Márton Jenô, Tóth András,
László Kálmán (áll), Venter Miklós
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évkezdôre az, hogy a gyülekezetek – bár valamennyi a saját útján,
lehetôségeihez mérten halad – egy irányba, azonos cél felé indulja-
nak el.

Az elôadások útmutatást adtak a gyülekezetépítéshez. Taracközi
Gerzson munkácsi lelkipásztor a statisztikai adatok kiértékelésének
gyakorlati hasznáról beszélt.
Ezek által a gyülekezetek ellen-
ôrizhetik saját magukat: kiket si-
került elérni a különbözô prog-
ramok segítségével, és kik azok,
akikre nem fordítottak elég fi-
gyelmet, kívül rekedtek a gyüle-
kezet közösségén. Radvánszky
Ferenc, a kaszonyi és bótrágyi
gyülekezet lelkésze a biblikus
istentiszteletrôl tanított. Elhang-
zott, milyennek kellene lennie
egy istentiszteletnek, de az is,
milyennek kell lennie annak,
aki azon részt vesz. Hogyan kel-
lene rá elôkészülni, befogadó
szívvel megjelenni ezen az alkal-
mon. Páll László (Rákos, Kaj-
danó) elôadásában a Biblia sze-
rinti tanításról szólt. Felvázolta, milyen volt az ószövetségi tanítás,
mennyire életszerûen határozta meg mindazt, amit Isten törvényé-
ben megparancsolt népének. Beszélt arról, hogy Jézus Krisztus taní-
tása más volt, mint az írástudóké: Ô az Atyától látott és hallottakat

adta tovább, s a tanítványaira is azt bízta, hogy hirdessék. Szanyi
György borzsovai lelkész arról beszélt a presbiterek között, mitôl
válhat egy gyülekezet igazán közösséggé. Hangsúlyozta az ünnep-
lésben, sôt az ítéletben is megnyilvánuló közösségi élmény és az
igazi istenélmény szerepét.

A presbiterek valamennyi fel-
vetett kérdést továbbgondolhat-
ták kiscsoportos és fórumbeszél-
getések során. Erre a presbiter-
hét gyakran lehetôséget kínált,
hiszen ha egy gyülekezet pres-
bitériuma úgy látja, némely kér-
désekben változtatnia kell, elô-
rébb léphet maga a gyülekezet.

A délutáni programok között
szerepelt az egy-egy gyülekezet-
ben már jól mûködô modellek
bemutatása, ami támpontot adott
a közös útkeresésben: hogyan
tovább, református gyülekezet?
Van hová elindulni.

A presbiterhéten szolgálatot
teljesített még Taracközi Ferenc,
Szilágyi Károly, Harsányi Béla

lelkipásztor és Tomes Attila misszionárius, evangelizált Páll László.
Záró istentiszteletet Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református
Egyház püspöke tartott.

Soós Katalin
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Jubileumi köszöntõ
Lelkem mélyébôl köszöntöm a jubiláló „Presbiter” címû folyóiratot, rajta keresztül természetesen Re-
formátus Anyaszentegyházunk minden hûséges ôrállóját. Mennyei Gazdánk áldását kívánom és ké-
rem mindazokra, akik az Úrtól kapott elhívás alapján fáradoznak Egyházunk építésén, szolgálják
Isten országának szent ügyét.

Köztudott, hogy nemzetünk jelenleg mélységesen mély erkölcsi válságban vergôdik, amely természete-
sen Egyházunkat sem hagyja érintetlenül. Számunkra, akik a mi Urunk Jézus Krisztus mai tanít-
ványainak hisszük és valljuk magunkat, egyértelmû, hogy a válságból való kimenekedésünk csak és ki-
zárólag a Szentháromság egy, örök és igaz Istenétôl várható, de Tôle valóban meg is kaphatjuk, ha erô-
inket egyesítve, élô hittel, gyermeki bizodalommal tudjuk azt kérni.

A Szentírásból és Egyházunk történetébôl tudhatjuk, hogy mindig is szükség volt, ma pedig különö-
sen nagy szükség van a lelkészi végzettséggel nem rendelkezô, de Isten Országának ügye iránt elköte-
lezett, élô hitû egyháztagjainknak az Egyház életébe, irányításába történô bevonására. Az Úr Jézus
Krisztus fentebb idézett missziós parancsa mindannyiunkra érvényes: lelkipásztorokra, presbiterekre,
gondnokokra, Anyaszentegyházunk minden egyes tagjára.

A legutóbbi népszámlálás adatai szerint sokszázezer „látens
református” él hazánkban, talán sokan közülük éppen arra vár-
nak, hogy valaki nyilvánvalóvá tegye elôttük az Úristen megtar-
tó kegyelmét, áldó szeretetét. Lelkipásztoraink ebbéli lehetôségei
rendkívül behatároltak, hiszen ezek az emberek sajnos a templom
közelébe se mennek: elszoktak attól, avagy nem is volt módjuk
megismerni Isten megszentelt hajlékát, sejtelmük sincs tehát ar-
ról, milyen lelki táplálékban részesülhetnének, milyen lelki erôfor-
rás nyílhatna meg elôttük, ha végre átlépnék a templom küszöbét.

Mi, nem lelkészi egyháztagok többet forgolódunk a társada-
lomban, ennél fogva több lehetôségünk van „rejtôzködô reformátu-
saink” elérésére, megszólítására. Ráadásul, ha tôlünk kapják a

megszólítást, a hívást, nem reagálhatnak rá úgy, amiként lelkészeink esetében gyakran megteszik: „Igen,
a pap ezt mondja, mert neki ez a dolga, ôt ezért fizetik”. Ha ugyanaz a megszólítás, ugyanaz a hívás
egy „világi” ember szájából hangzik el, az reménységünk szerint elgondolkodtatja a megszólítottat, talán
kíváncsiságát, érdeklôdését is sikerül felkeltenünk.

Mahatma Ghandinak tulajdonítják azt a mondást, miszerint „Ha a keresztyének úgy élnének,
ahogy Jézus Krisztus tanítása alapján élniük kellene, a világ már régen keresztyén lenne.” Súlyos kri-
tikát tartalmaz ez a megállapítás, de értelmetlen dolog lenne perlekednünk vele. Helyesebb lesz meg-
szívlelnünk a jogos elmarasztalást, és megpróbálnunk személyes példánkkal, keresztyén életvitelünkkel
megszólítani, sôt megnyerni a tétovázókat és a közönyöseket. Ebbéli tevékenységünk hatékonysága nem
csak tôlünk függ, de bûn lenne kihagynunk egyetlen ilyen lehetôséget is. Miénk a „plántálás” és az „ön-
tözés” munkája, de bízhatunk benne, hogy a Mindenség Ura a „növekedést” is megadja, hiszen ígére-
tünk van rá a mi Urunk Jézus Krisztustól: „…ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végeze-
téig.” (Mt. 28, 20.)

DDrr..  HHuusszzáárr  PPááll
fôgondnok, a Zsinat világi elnöke

A „mégis” kereszt
A kereszt az erôszak képe,
mégis a béke kulcsa.
A szenvedés képe,
mégis a gyógyulás kulcsa.
A halál képe, mégis az élet kulcsa.
A teljes elesettség képe,
mégis az erô kulcsa.
A halálbüntetés képe,
mégis a kegyelem,
és a megbocsátás kulcsa.
A rosszindulatú gyûlölet képe,
mégis a szeretet kulcsa.
A legnagyobb szégyen képe,
mégis a keresztyének
legnagyobb felmagasztalása.

Nagypéntek
Népért, honért – mi végre vádolod,
Hogy látogatja botja, ostora?
Bár fáj belül, bár minden mostoha –
Mért verne téged s mért az otthonod?

Fehérre mosná szíved, homlokod
Tövisszögekbôl vérzô glória – 
S a kígyómarta, hörgô Golgota
Bíborpalástján gázol lábnyomod.

Ha volna – mégis – vasból vesszeje,
Ütés ártatlant, mondd, megvédene?
Hazug hitek helyett való csoda:

Az Istennek mentô keresztuta;
Hol Jézusa, lásd, éltet áldoza –
Szemében érted könnye csilloga.

Jeney András
(2005. március)


