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PRESBITER
JÉZUS: „ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET” (János 11,25)

Orbán Viktor
levele

(14. oldal)

Közgyûlésünkrôl
(10-11. oldal)

„Ha pedig Krisztus fel nem támadott,
akkor hiábavaló a mi prédikálásunk,

de hiábavaló a ti hitetek is!” (1Kor 15,14)

Húsvét ünnepe a leghatalmasabb kijelentést
hordozza, és mennyei magasságokba ragad,
de a feltámadásban való hitünket is körbe-
járja és nehéz kérdéseket is vet fel. Maga a
feltámadott Úr Jézus Krisztus nem engedte,
hogy tanítványai minden szembesítés és fed-
dés nélkül kezdjenek örvendezni a találko-
zás csodáján.

Volt, akiknek meg-
engedte, volt, akiket
meg is ajándékozott
a találkozás felhôtlen,
szent örömével: a
Máté és Márk evan-
géliuma asszonyait,
Mária Magdalénát,
Máriát, a Jakab any-
ját és Salomét. Ôket,
akik a villámló tekin-
tetû, a hatalmas sír-
követ könnyedén elhengerítô hófehér ruhás
angyal szavának engedtek: „...menjetek
gyorsan, és mondjátok meg az ô tanítvá-
nyainak, hogy feltámadott a halálból, és ímé
elôttetek megy Galileába, ott meglátjátok ôt.
Imé megmondottam nektek.” (Máté 28,7)
Ezek az asszonyok szent félelemmel és nagy
örömmel futnak, hogy átadják a tanítványok-
nak a jó hírt.

Egyetlen bizonytalankodó kérdésük sem
volt, bár alig néhány perccel korábban ôk is
a halott Jézust keresték, de az angyali, a
mennybôl való kijelentés teljesen betölti a
szívüket. Nem a hit nélküli, hanem a hittel
futók csapata lettek, s ezért a szembejövô
Jézus elôtt leborulhattak, és megragadhatták
az ô lábait, s újból feladatot kapnak a feltá-

madás hírének elvitelére (Máté 28,9). Milyen
nagy csoda és ajándék volt ez a gyermeki hit.

A Lukács evangéliumában még inkább ki-
szélesedik a látomás. Már két angyal jelené-
sét látják, s a megbízatás is nyilvánvalóbbá
válik, de a férfitanítványok hitetlenkedése is.
„Az ô szavuk csak üres beszédnek látszék
azok elôtt, és nem hivének nekik” (Luk
24,11). Az emmausi tanítványok pedig már
a neveiket sem tartják fontosnak kiejteni,
csak „valami közülünk való asszonyoknak”

emlegetik ôket. A
Márk evangéliuma
minden asszonyi, sôt,
tanítványi bizonyság-
tételt így zár: „és nem
hivének”.

Most próbáljuk el-
képzelni, hogy mi is
ott vagyunk abban a
tanítványi közösség-
ben, melyben akkor
jelenik meg az Úr,
amikor mind a tizen-

egyen „asztalnál ülnek vala... és szemükre
hányá az ô hitetlenségüket, és keményszívû-
ségüket, hogy azoknak, akik ôt feltámadva
látták, nem hivének” (Márk 16,14). Nos, ezek
nagyon nehéz, és éppen nem ünnepi pillana-
tok voltak. Betelt rajtuk a késôbbi Ige, hogy
„hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetsze-
ni” (Zsid 11,6). Pedig tudjuk, hogy ez csak
az egyik ilyen fájó találkozás volt, milyen le-
hetett a Tamással folytatott számonkérés
légköre?

Jézus egyszerre vezeti el ôket a leleplezô-
désig, s közben a már-már felbomlani látszó
kapcsolatukat ismételten békességgel kö-
szönti és veszi körül. Közben a Feltámadott
„sok más jelt is mível az ô tanítványai
elôtt...” , melyben felépíti, és erôsítgeti hitü-
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...a te szolgáid

Az új évet Mózes elsô könyvével kezdtük
bibliaolvasó kalauzunk szerint, s húsvétra
már a második könyvét is befejezzük.
Idôben úgy félúton olvastuk a József-tör-
téneteket. Ebbôl ragadott meg engem egy
húsvéti gondolat.

József karrierje csúcsán van. Második
ember az egyiptomi birodalomban, s gya-
korlatilag minden hatalom a kezében össz-
pontosul. Évek óta aszályos idô sújtja a
vidéket, a föld nem ad megélhetést, de
Egyiptomban mégsem éheznek. Van elég
termés a magtárakban, még exportra is te-
lik. A hét bô esztendô idején gyûjtötték be
József szervezômunkájának az eredmé-
nyeképpen.

Ennyi látszik a felszínen, de jól tudjuk,
hogy Isten messzelátó tervei ennél mé-
lyebb összefüggéseket rejtenek. A történe-
lemnek ez az epizódja egy grandiózus terv
része, s az akkor világhatalmi pozíciójú
Egyiptom, vagy az istenként tisztelt fáraó
csak díszletei ennek a történetnek. Sôt Jó-
zsef testvérei is csak mellékszereplôk. Ôk
Kánaán földjén élnek, ôket is utolérte az
éhínség. Az idôs Jákob bíztatja fiait, hogy
menjenek Egyiptomba, mert a hírek sze-
rint ott lehet gabonát venni. A zord körül-
ményekhez szokott, büszke, keményszívû
pásztorok (akik nem átallották testvérüket
sem „likvidálni”), most megalázkodva
állnak a fáraó helytartója elôtt: „élelmet
vásárolni jöttek a te szolgáid” – mondják.

A szálak még nem futnak össze a test-
vérek szemében, de már mindenható úrnak
látják ôt, akit halálra adtak, és magukat
minden érdem nélküli szolgáknak, akik
rászorulnak az úr segítségére. A feltétele-
ket többé nem ôk szabják. Érdekes, hogy
miért csak Cáfenat-Panéah (még nem tud-
ják, hogy ô József) jelenlétében jutnak el
bûnlátásra és bûnbánatra: „Bizony, a test-
vérünkért bûnhôdünk most, mert láttuk az
ô nyomorúságát, amikor könyörgött ne-
künk, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért
utol bennünket ez a nyomorúság”. Igen,
van, akit a nyomorúság juttat el a bûnbá-
natig.

Bûnlátásuk és bûnbánatuk már van, de
a bûnvallás és feloldozás helyét és módját

még nem ismerik. Ezért félnek, és végte-
lenül kiszolgáltatottnak érzik magukat.
Egymás közt már be is ismerik a bûnüket,
de a kívül állók elôtt még takargatni akar-
ják: „A legkisebb most apánknál van, egyi-
künk pedig nincs meg.” Nincs meg... – csak
ennyi. Sôt Rúben – mint az egyház törté-
netében többször mi, a pogányokból lett
Újszövetség népe is, akik a zsidó népet is-
tengyilkos jelzôvel illettük – még csak
testvérei bûnét látja, és rájuk hárítja a gyil-
kosság felelôsségét. „Megmondtam nek-
tek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen,
de ti nem hallgattatok rám, és most az ô
vérét keresik rajtunk” – mondja.

„Nem tudták, hogy József érti ôket” –
folytatódik a történet. Így van a bûnével
magára maradt ember is. Amíg az Úr fel
nem fedi magát, addig azt hiszi, hogy rej-
tegetni lehet a bûnt. Lehet hazudni apjuk-
nak, lehet a hatalomnak is, meg lehet tar-
tani a valahogy a zsákba került pénzt is...
de „József érti ôket”.

A történet további részébôl kiderül, hogy
félelmük alaptalan. Az, aki csak bûnlátás-
ra juttatta ôket el, és félelemben tartotta,
aztán bûnükben magukra hagyta ôket, az
a vádoló az ördög (Jel 12,10). József vi-
szont ismeri ôket, érti ôket, mégis kegyel-
mesen gondoskodik róluk, s bár a bûnüket
bûnként nevezi meg – „én vagyok József,
a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba”
– mégis feltétel nélküli bocsánatával elé-
bük megy: „De most ne bánkódjatok, és
ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide
eladtatok, mert azért küldött el engem Is-
ten elôttetek, hogy életben maradjatok”.

Avval a boldog örömmel mennek haza
József testvérei, hogy akit halottnak hittek
– sôt, akit ôk adtak halálra –, testvérük él!
Él, uralkodik, és várja, hogy minden ro-
konságukkal költözzenek hozzá.

Nem evvel a boldog örömmel futott Má-
ria Magdaléna is a tanítványokhoz, miu-
tán találkozott a feltámadt Úr Jézus Krisz-
tussal? Nem evvel az örömhírrel siettek
vissza éjnek idején az emmausi tanítvá-
nyok is Jeruzsálembe? ... akit halottnak
hittünk: ÉL.

ket. Ismételten üzeneteket, sôt parancsokat
is kapnak, melyek a napokra, de majd az
egész szolgálatukra vonatkoznak.

Az Úr szándékában, elhívásában, hatalmas
missziói tervében semmi sem változik, csak
az alkalmatlanságuk lesz nyilvánvalóvá,
kell, hogy nyilvánvalóvá legyen. Így tudjuk
megérteni, hogy minél több csodás találko-
zásuk esik az Úrral, annál inkább érik Péter-
ben, s mindnyájuk szívében is az elhatáro-
zás: „elmegyek halászni, s elmegyünk mi is
teveled”. Ehhez talán még értünk. Aztán ki-
derül, hogy még ehhez sem értenek, ebben
is alkalmatlannak bizonyulnak.

De míg a maguk képességeinek az útján mi-
nél mélyebbre csúsznak vissza, Isten velük
való terveihez képest, az Úr Jézus Krisztus
annál szédítôbb magasságokba emeli fel ôket.

Látszólag odajutnak, ott vannak, ahonnan
elindultak, a sikertelen éjszakai halászatnál,
az erejük, és reménységük végénél. De az
utolsó vacsora után, mégis az elsô közös ét-
kezésüknél Jézussal. A Péterrel folytatott,
de mindnyájuknak szóló, minden nemzedék-
nek és minden presbiternek szóló fôpásztori,
krisztusi megnyilatkozásnál: „mikor aztán
megebédelének, mondá Jézus Simon Péter-
nek: Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-é
engem ezeknél? ...legeltetsd az én báránya-
imat” (Ján 211,15).

Az Úr kérdéseinek szigorúsága még nagy
szomorúságot vált ki, s a megbízatás nagy-
sága még felfoghatatlan számukra, de többet
mégsem mennek vissza halászni, és a Tamás
vakmerô megnyilatkozásaiból is ez csendül
fel végül: „én Uram és én Istenem!” Ha a
váradalmaik és kérdés-felvetéseik a követ-
kezô negyven napban még mindig földhöz,
e világi történelmünkhöz ragadtak is – „Mi-
kor állítod helyre az országot” (ApCsel 1) –,
az Úr Lelke már zsengeként sajátosan érinti
ôket (Ján 20,22), s parancsok és ígéretek
mezsgyéin már pünkösd felé tereli ôket a jó
Pásztor.

A számonkérésben megszomorította, bûn-
vallásig juttatta ôket, erôtlenségük és alkal-
matlanságuk belátásáig. Az utolsó mondatok
viszont már a betelô ígéretekrôl, az alkal-
massá válás csodájáról, az álmélkodásról és
az örömrôl zengenek. Már csak „hinni, kér-
ni és várni” kell.

Pál apostol semmi mást nem tesz, csupán
nagyon röviden összefoglalja és értelmezi
ezt a nagy húsvéti történetet a korintusiak-
nak, a filippibelieknek, és nekünk.

Az intés nekünk is szól: lehetnek nagy
erôfeszítéseink, kiemelt pozícióink, de el ne
maradjon ezek közben annak a vágya, hogy
akár megszégyenülés, leleplezôdés, bûnval-
lások és gyógyulások útján is megismerjük
Ôt és az Ô feltámadásának erejét! (Filippi
3,10)

Dr. h.c. Szabó Dániel
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Jézus pedig, amikor feltámadása után a
félelmükben bezárkózó tanítványok között
megjelenik, nem szemrehányásával érke-
zik – pedig tehetné, hisz magára hagyták,
sôt megtagadták –, hanem „megállt közé-
pen, és így szólt hozzájuk: Békesség nék-
tek!” (Jn 20,19). Pétertôl is csak azt kér-
dezte a Tibériás-tenger partján egy siker-
telen éjszakai halászat után, hogy „sze-
retsz-e engem”?

Kedves presbiter testvérem! Ha még féle-
lemben élsz rejtegetett bûneid miatt, amit
senkinek sem mondanál el, vagy még
bûnlátásra sem jutottál, tudd meg, hogy
Jézus Krisztus ismer téged, tudja minden
árulásod, és mégis várja, hogy minden
szükségeddel és félelmeddel hozzá mene-
külj. Borulj le elôtte, mint ahogy a testvé-
rei leborultak József elôtt, és Ô kegyelmé-
vel eléd jön.

S ha már találkoztál a feltámadt Úr Jé-
zussal, akkor viszont sietve menj, és hozd
el hozzá családodat: szülôt, feleséget,
gyermeket, unokát! Ô már helyet készített
nekik is.

Amikor eljött az idô teljessége, Isten el-
küldte Fiát, aki asszonytól született a tör-
vénynek alávetve, hogy a törvény alatt le-
vôket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.
Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte
Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt ki-
áltja: „Abbá, Atya!” Úgyhogy már nem
vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor
Isten akaratából örökös is (Gal 4,4-7).

Dr. Viczián Miklós

...hogy „Szemet szemért, fogat fogért, ke-
zet kézért, lábat lábért, égetést égetésért,
sebet sebért, kéket kékért...” (Exodus
22,24kk versek, v. ö. Leviticus 24,20,
Deuteronomium 19,21). Nem gondoltam
volna, hogy a Biblia „dzsungeltörvénye-
ket” hirdet. Hogyan fér ez össze a „szere-
tet vallásával”? Igaz, hogy Jézus Krisztus
bírálta ezt? Avagy az Újszövetség által ér-
vényét veszítette az Ószövetség? Ám ak-
kor miért adják ki újra, meg újra?

* * *

Hadd áruljuk el, hogy a fenti Ige nem egy
alkalmi, véletlen „elszólás”, hanem, mint
fentebb is látható, többször is hangoztatott
törvénykezési elv. Nem a „bosszúállás”
vezérfonala. Nem tévesztendô össze sem
a római talion-joggal, sem a szicíliai „ven-
dettával”, még csak a Ke-
leten dívó vérbosszú kö-
telezettségével sem. Sôt!

Ahhoz, hogy megért-
sük, fel kell idéznünk bi-
zonyos történelmi ténye-
ket. Mindenekelôtt azt,
hogy az ún. „Szövetség
Könyve” (Exodus 21-
23), melyben elsô ízben
fordul elô Izrael életében
az elsô kodifikált tör-
vénygyûjtemény, a Kö-
zel- és Közép-Kelet éle-
tében (az akkori világ ha-
talmi központjában) a hetedik ismert jog-
alkotás. A teljesség kedvéért felsoroljuk a
megelôzôket: 1. Iszini Lipit Istár királyé,
2. Esnunnai Bilalamáé, 3. Uri Ur Nammu
gyûjteménye, 4. Hammurapi babiloni ural-
kodóé, majd az 5. a hettita, 6. az asszír tör-
vénykezés. Ezek a Krisztus elôtti 22–15.
század termékei.

Közös nevezôjük az „osztálybírásko-
dás”. Azaz másként ítélnek fôember, ne-
mes ember, közember és rabszolga ügyé-
ben. Hammurapi törvénykönyvébôl ho-
zunk példát. Ha egy orvos szemet kezel
(igen gyakori a szembaj), s a beteg el-
veszti szeme világát, ha a beteg fôember,
az orvos fia életével fizet, vagy súlyos áron
megváltja. Ha a megvakult nemes ember,
30 sékel a büntetés (kártérítés), azaz egy
rabszolga vételára. Ha közember, akkor
ennek egy részét fizeti. Ha rabszolga az
illetô, akkor annak ura a kárvallott. Ha vi-
szont sikeres volt a beavatkozás, az orvos

honoráriuma fô- és közember esetében 30
siklus, közember tekintetében ennek egy
része. Ha rabszolgát gyógyított, annyit
kap, amennyit annak ura ad... – Ezek a
korábbi kazuális törvények sokféle esetet
sorolnak fel a bírói munka megkönnyíté-
se érdekében.

Ezzel szemben a szentírásbeli „Szövet-
ség Könyve” nem a vétkes személyét,
avagy az áldozat kilétét, hanem a vétket
magát veszi alapul. Bárkirôl is van szó,
azonos vétségért azonos büntetés vagy ju-
talom jár. A hadsereg parancsnoka elvi-
leg ugyanúgy bûnhôdik, mint az egyszerû
katona... Mi több, a „Szövetség Könyve”
pozitív diszkriminációt is alkalmaz!

„Ha pedig valaki az ô szolgájának, vagy
szolgáló leányának (egyenjogúság!) fogát
üti ki, bocsássa azt szabadon az ô fogáért”
(Exodus 22,26-27). Milyen jól jár az a

rabszolga, akinek ura egy fogát kiüti! 32
foga közül egyet veszít el, ám ezzel vissza-
nyeri szabadságát! (Ha a humanizmusnak
ez a fajtája megvalósulna a Krisztus utáni
21. században, „mennyország” lenne ez a
földi élet!)

A pogány környezet ezt nem értette, a
zsidó utókor pedig félremagyarázta a
„Szövetség Könyve” szándékát. Ezért
uralkodik nemcsak a Közel-Keleten, de
mindenütt a bosszú. Olyannyira, hogy ha
a legközelebbi rokon nem teljesíti a
„bosszú kötelességét”, az ô életét oltják
ki. Ezért nincs béke az olajfák alatt, meg
az egész világon... A „mûvelt keresztyén”
Európa sem valósítja meg. Még az olyan
szelíd közmondások is az ige félreértésen
alapulnak, mint például „Amilyen az ad-
jon Isten, olyan a fogadj Isten.”

Jézus Krisztus bírálata a kortársak rom-
lott ige értelmezését illeti!

-p-v

Azt olvastam a Bibliában... (3.)

Uram, jövök hozzád
Uram jövök hozzád bûnömet megvallva,
Tévedések hosszú sorát ím eléd hozom.
Lásd meg gyöngeségem, minden

kétkedésem,
Vonj közel magadhoz, adj új kezdetet!...

...Igéd elfelejtve éltem messze Tôled,
Bolyongtam az úton, mely nem feléd

vezet...
De ma visszatérek hozzád kegyelmedben

bízva,
Adj erôt most, Atyám, hogy szeresselek!

Jöjj, Úr Jézus, hû Megváltóm,
Jöjj, Úr Jézus nézz le rám!
Jöjj, Úr Jézus, hû Megváltóm,
Jöjj, Úr Jézus, nézz le rám!

Gál Noémi
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A budapesti reformátusok 1943. április 29-
én ezzel a címmel tartották meg XI. nagy-
gyûlésüket. Lapelôdünk június havi szá-
ma (XV. évfolyam, 2. szám, 6-7. oldal)
részletesen beszámolt az eseményrôl.

A nagygyûlés mottójául az Országos
Református Presbiteri Szövetség világi
elnökének, Balogh Jenônek a szavai szol-
gáltak:

„Ha tönkremegy a család, atomizálódik
a társadalom, és széthulló atomokból kö-
zösséget fenntartani nem lehet.”

„Veszélyben a család” – ezzel a címmel
tartotta meg nyitó elôadását Muraközy
Gyula Kálvin téri lelkipásztor, missziói
elôadó:

„1925-ben kétmillió házasságból csak-
nem a felében gyermektelen, s egy- és két-
gyermekes volt a »család«. Mikor értjük
meg: azé az ország s a föld, akié a gyer-
mek! 1910-ben a természetes szaporodás
volt minden ezerre 12, 1940-ben már csak
5,7 – harminc év alatt felénél is kisebb a
magyarság szaporodása! Az egykés közsé-
gek száma több mint ötszörösére nôtt, és
Budapesten a lakásoknak majdnem a felé-
ben soha bölcsôt nem ringattak... S mennyi
törvénytelen együttélés, mennyi erkölcsi
bukás is áll a számok mögött! Minden ha-
todik budapesti gyermek törvénytelen, aki-
nek a társadalom sûrûjében eltûnt az apja,
magárahagyva szégyenével, könnyeivel és
nyomorúságával az anyát, anélkül, hogy
boldog asszony és büszke édesanya vál-
hatott volna belôle... [...] Lakáshiány, sze-
génység alakít olyan közvéleményt,
amelyben hovatovább erény lesz a gyer-
mektelenség. Kétfajta ember nem fél a
magyar gyermektôl: aki legalul van, az ôs
ösztönök világában – „a fecske a leégett
erdôben is felépíti fészkét” –, és aki legfe-
lül: a Megváltás csúcsán jár, mert az utób-
bi bele van kapcsolva egy végtelen életbe,
az örökkévalóságba. Erôsödjék olyan köz-
vélemény, amely a sokgyermekes családot
védi, – történt már javulás a földpolitika
terén, de további eredményeket várunk.
Legyen vége a nemzet életében a porsze-
mek individualizmusának, amely csak élni

akar a nemzetbôl, és nem akar élni a nem-
zetért. Jöjjön a három gyermeket alapul
vevô örökösödési törvény! Nemcsak egy
családé, de a magyarságé is minden ma-
gyar gyermek, ezt a krisztusi és annyira
korszerû igazságot nem szûnünk meg han-
goztatni. Emlegetik a keresztyén egységet:
hát kössenek szövetséget a szószékek leg-
alább ebben az egy létkérdésben! Rezzen-
jen meg minden magyar lelkiismeret: ve-
szélyben a magyar család, de minden meg-

menthetô, mert megmenthetô a magyar
család. A »család« szóban benne van az,
hogy Isten népe leszünk, hogy a gyerme-
künknek kenyeret szerzünk, és a hazánk
egy másik ezer éven át magyar föld marad.”

A következô elôadó Imre Sándor volt, a
neveléstörténet egyetemi tanára, ki a csa-
ládi nevelés nehézségeire hívta föl a fi-
gyelmet:

„Az új nemzedék bízzék a békésebb,
boldogabb, jobb jövendôben, de senkinek
sincs joga ezt a boldogabb jövendôt más-
tól várni, mindenki saját maga érezzen fe-

lelôsséget ezért a jövôért, nemcsak a külsô
javulás, hanem a belsô fejlôdés tekinteté-
ben is. Mindezt az eszményt a nevelôk
tudják csak kimunkálni. Család és iskola
ma általában nem tud eléggé együttdol-
gozni, felaprózó gondok, bizonytalanabb
élet, zilált család, nyugtalan, zavarosabb
benyomások alatt álló ifjúság, a nevelô
maga is ember: az ô keserûségei stb. miatt.
Mégse hallgasson el köztük az összefogás
követelése. Állam és minden közület le-
gyen rajta, hogy a család többet tudjon ne-
veléssel foglalkozni. Legyünk komolyak
és derültek egyszerre: ezt a lehetetlent
minden korban meg tudták cselekedni az
anyák! És: legyen rend a családban, a
gyermek is csak így tud rendhez szokni. S
az önuralom a legfôbb követelmény, em-
berileg készüljünk el a holnapra. Persze
ez csak hittel megy!”

Végezetül Szabó Imre budapesti esperes,
lapelôdünk, a Magyar Presbiter felelôs
szerkesztôje zárta az elôadók sorát. Véle-
ménye szerint „az iparosodás és a nagy
ipari centrumok kialakulása a nôt kivette
a családból, s az anyát és hitvest üzemi
vagy hivatali munkaerôvé változtatta.” Az
új, „családfelbontó elméletek és világné-
zeti kísérletek” áradása is negatívan befo-
lyásolja a közvéleményt.

„Egy erôszakos merénylet indult meg az
emberi élet ôsi alapsejtje, a család ellen,
hogy az alkalmazkodjék a gazdasági ter-
melés új rendjéhez. Nem tudott az ember
olyan társadalmi berendezkedést létrehoz-
ni, amely a férfi és nô családi közösségét
van hivatva védeni. Rettenetes kilátás ez,
ha csak a család feláldozásával lehetne a
modern társadalmi berendezkedést megva-
lósítani, ha áldozatul esne az apa, az anya,
a gyermek – a hitves és az otthon a »fej-
lôdésnek«.”

Az új, családellenes nézetekkel szem-
ben leszögezi:

„Mi a házasság keresztyén értelméért s
a család keresztyén szelleméért szállunk
síkra, s teszünk mellette hitvallást. A há-
zasság keresztyén értelme pedig az, hogy
Isten szerzette azt az ember számára, a
férfit és a nôt egymás számára teremtette,
hogy a házasságban ketten legyenek egy
testté, s amit az Isten egybeszerkesztett,
ember el ne válassza. Így lesz a férfi és nô
férjjé és feleséggé, apává és anyává.”

„Az emberi együttélés sok fejlôdésen és
változáson mehet keresztül, de mihelyt
családellenessé, házasságellenessé, szü-
lô- és gyermekellenessé lesz, vészjelet kell
adni az egyháznak.”

Dr. Kis Domokos Dániel

A családvédelem nemzetmentô parancsáról

Anyák szobra, 1933.
Kaszap Károly alkotása, Pesterzsébet
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„Megint beszélünk, s csak beszélünk,
A nyelv mozog, s a kéz pihen:
Azt akarják, hogy Magyarország
Inkább kofa, mint hôs legyen.”

(Petôfi Sándor)

Manapság rendszerint a templomtól távolabb helyezkedik el a
temetô. Sok temetô már nem is az egyházközség tulajdona. Az
emberek – fôleg a társadalom – is másként viszonyulnak multjuk-
hoz, elôdeikhez, régi korok öregségéhez, hagyományaihoz. Egyik
véglet a nemzetpusztító materializmus: „A multat végképp eltö-
rölni...” (Akik felélve a mult örökségét, akár az unokák, déduno-
kák kontójára költekeznek.) A másik véglet a mult szereplôit hô-
sök panteonjába tennék, vagy ördögök poklába küldenék. E téren
nincs „arany középút”, mert az egyenlô a nemtörôdömséggel. A
keresztyén gondolkodás a harmadik út. Megbecsüli a történelmi
hagyatékot és az örökhagyókat. S ennek jelét is adja. Puritán, de
látható annak jele, hogy egy településen keresztyének élnek. A te-
metôkert ugyanolyan rendben van, mint a templomkert. (Nem-
csak halottak napján, s elsôsorban nem is akkor, hanem egész
éven át.)

Ahol egyházközségi tulajdonban van a temetô, ott a presbitéri-
umnak kitüntetett felelôssége van. Nemcsak azért, mert a temetô
az egyházközség kirakata, hanem azért – s ez a fontosabb –, mert
jelzi, hogy az egyházközség megszakíthatatlan kapcsolatban él
elôzô nemzedékek híveivel. Az ecclesia militans ôrzi az ecclesia
triumphans hagyatékát: „Jézus Krisztus az út, az igazság és az
élet” (János 14, 5-6).

Amennyiben nagy egyházközségrôl van szó, temetôgondnokot

is választ. Ezzel azonban nem tudta le felelôsségét. A temetôgond-
nok a megfelelô szabályok szerint intézi az adminisztratív és gya-
korlati teendôket. Az egyes családok saját elôdeik nyughelyét
gondozzák. A presbitérium ügyel arra, hogy ez valóban meg is
történjék. Vannak azonban kihalt családok, elköltözött utódok. Az
elhagyott sírokat is kell gondozni. Sem a gaz, sem az akác nem
kíméli ezeket. Gondozatlanság okán innen tovább „hódít” a ter-
mészet. Ugyanez vonatkozik az utakra, betelepítetlen területekre.
Ezek közösségi rendbentartását is meg kell szervezni. (Egy tava-
szi és ôszi közmunkanapra megszervezhetô minden gyülekezet.)

Elôbb-utóbb még a legelhanyagoltabb temetô is díszkertté vál-
hatik az eklézsia tagjainak és az érintett családok összefogása
által. A német nyelvnek van egy érdekes kifejezése a temetôre:
„Gottesacker”. Magyarul: Isten szántója. Ez szinte kapcsolódik
az „Éden kert” kifejezéshez. Mi pedig ebben is Isten munkatársai
lehetünk. Ráadásul a fiatalság újra megtapasztalja, hogy szülei,
családja haló porukban is megbecsülik az öregeket. Az egykor
voltak megbecsülése pedig szinte egyenlô a szülôföld, a haza
megbecsülésével.

E sorok írója egy tekintélyesebb alföldi egyházközségben vég-
zett egyhetes evangelizációs szolgálatot. A temetô felôl érkezett
a faluba. A sírok égigérô akácbozótban voltak. Az elsô igehirde-
tésben a templom szépségét ecsetelte. Ám megkérdezte, hogy kik
építették ezt a templomot? Valaki spontán megszólalt: ôseink. A
vendégigehirdetô erre azt felelte: tisztogassák meg a temetôt, s
így köszönjék meg szép templomukat. Ez tavasz elején volt. Ôsszel
arra vitt az utas útja. Gyönyörûséges rendet látott a temetôben.

P. V.

A presbiter munkamezeje (9.)

A temetôkert

... a mi egyetlen igaz Közvetítônk (...) egy
maradt azzal, akinek áldozott, egyesítette
magával azokat, akikért áldozott, ô maga
volt az, aki áldozott, és amit áldozott.

Augustinus: De Trin. IV/14/19

Ugyan ki ne ismerné Jézus Krisztus
kijelentését, melyben kinyilat-
koztatást ad az Atyával való
egységérôl? Én és az Atya
egy vagyunk (Jn 10,30). Ez
az egység, a váltságmû fe-
lôl közelítve elsôsorban
abban jut kifejezésre,
hogy a Küldô is egy, mi-
vel az Atya és a Fiú
együtt akarták, és együtt
vitték végbe az Ige meg-
testesülését. A Szenthá-
romság Isten azonban még
ezt is tudja fokozni. És ez
alapvetôen más megvilágításba
helyezi a golgotai események meg-
ítélését. Miért? Mert az ember szerepe
háttérbe szorul. Hangsúlyozom, szerepe, és

nem kiváltó oka, hiszen a bûnbeesés, majd
a folyamattá váló bûn, mint emberi ok, kü-
lönös módon az Istenre, mint Fiúra, oko-

zattá válik. A bukott, és a kegyetlen-
ségtôl sem visszariadó eltorzult

ember mint a szenvedés kivál-
tója, az evangéliumokból

egyértelmûen kihallható,
sôt látható ugyan, de aki
az áldozatot végzi, mint
fôpap, maga a Szenthá-
romság második szemé-
lye, a Fiú, mi több, mint
Isten Báránya, az áldozat
is ô. S mindezt úgy viszi

végbe, hogy a fôpapi teen-
dôkben is megôrzi egységét

az Atyával, akinek áldoz. A
Fiú és az Atya számunkra föl-

foghatatlan egységét tehát abban
is láthatjuk, hogy az áldozó és az áldo-

zat is egy, de úgy, hogy eközben nem szû-

nik meg az Atyával való egylényegûsége.
Hétköznapi nyelven szólva: a kör bezárul.
Ez a kör azonban maga a tökéletes egység.
És ebben az egységben szemlélve válik
mássá a keresztre feszítés értelmezése. Et-
tôl lesz több mint historikus interpretálás.
Az acsarkodó, vérszomjas ember jelenték-
telen figurává törpül, hiszen az áldozat be-
mutatója – noha látszólag az ember cselek-
szik – az Isten Fia. Ezáltal viszont az ese-
mények mögé láthatunk, fölismerve, hogy
minden Istenre mutat, és benne összegzô-
dik. Ezért a naturális leírás elsôdlegesen az
áldozat szükségességét támasztja alá, de a
kiengesztelés titkában és földi cselekvésé-
ben a Fiúnak, a mennyei Fôpapnak van ak-
tív szerepe. Ily módon az emberi és az isteni
kettéválik, s a Golgota még inkább az iste-
ni kegyelem reflektora alá kerül, különösen,
ha látjuk azt a szándékot és célt, melyben
egyesíti magával azokat, akikért áldozott.

Apostagi Zoltán

Apropó
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A szerkesztôbizottság ülésérôl hazafalé tart-
va e sorok írója önön hallatlan merészségén
tûnôdött, mellyel elvállalta e megemlékezés
megírását. Hogyan lehet egy oldalon össze-
foglalni Budai professzor életét és életmûvét?
Egy háromszáz oldalas monográfia kereteit
is szétfeszítené a feladat!

Mondjuk el, hogy hosszú éveken át a Bu-
dapest-Kálvin téri, majd utóbb a Pozsonyi úti
egyházközség presbitere. Fiatalon, a Teológia
elvégzése után (1905–1909) az egyetemen
hét éven át tanul görög-latin filológiát, peda-
gógiát, filozófiát, magyar nyelvtudományt.
A budapesti Teológián a gyakorlati teológia
és az egyházjog magántanára, majd két évti-
zeden át az újszövetségi tanszék professzora.
„Mellesleg” hat éven át az intézet igazgatója.
Munkatársa a Pedagógiai Lexikonnak, és
szerkesztôje a Teológiai Lexikonnak, melynek
teljes kézirata a németek által felrobbantott
otthona romjai között veszett. Még arra is
maradt ideje, hogy a Parokiális könyvtár 25
testes kötetét szerkessze és kiadja.

Ilyen tudományos munka hallatán egy szá-
raz, emberektôl idegenkedô, íróasztal mellett
„penészedô” embert képzelne az, aki nem is-
merte ôt személyesen. Diákok kedvence, akik
háta mögött „Biksu bácsinak” nevezték. Ma-
napság hivatalos értesítéseket bürokraták „bik-
fa nyelven” írnak. Budai professzor egyénisé-
gét a mellékelt rövid hivatalos értesítô mutat-
ja be. Ezt a Teológiára felvett leendô hallgatók
kapták. (Nem sokszorosítva!) Minden szava
keresztyén emberi melegséget áraszt.

Mindezt azért bocsátottuk elôre, hogy érzé-
keltessük nagyságát. S ha az életben való el-

indulását is megismerjük, csodálnunk kell az
isteni kegyelem nagyságát, hogy ilyen elô-
dökkel ajándékozott meg minket.

1887. március 3-án született Dunavecsén.
Félárván nevelte édesanyja. (Akkoriban nem
volt GYES, GYED, özvegyi ellátás. Az volt az
asztalon, amit megtermeltek.) Tanítója azon-
ban már második osztályos korában felhívta
Baksay Sándor kunszentmiklósi lelkész, s
majdani püspök figyelmét a tehetséges gyer-
mekre. A lelkész-író Kunszentmiklóson al-
gimnáziumot alapított tehetséges kiskunsági
gyermekeknek. Ide kerülhetett Budai Gergely
is. Majd a püspök beajánlotta a csurgói fô-
gimnáziumba, ahol ô maga is tanult, félárva
lévén ô is. Bármilyen magasra is emelte ôt a
kegyelem, mindig dunavecsei ivadék maradt.

E többit már elôrebocsátottuk. 1945 febru-
árjában Jób pátriárka hitével állt lakása üsz-
kös romjai elôtt. A romok alatt elpusztult
20 000 kötetes szakkönyvtára.

1953-ban nem örült a nyugdíjazási határo-
zatnak. A kommunista egyházpolitikának
nem kellettek a diákok szeretetét bíró, és
azokat kitûnô lelki emberekké nevelôk. Ezt
követôen 12 évi munkával megajándékozta
egyházát korszerû Újtestamentom fordítással,
és ehhez készült 3500 gépelt oldalas teljes új-
szövetségi kommentárral. 1967 május havá-
ban jelenti: „Ezt a munkát abban a meggyô-
zôdésben végeztem, hogy az Új Testamen-
tom fordításával a magyar református egyház
mai feladatát teljesítettem, a kommentár meg-
írásával pedig a magyar református egyház
400 éves mulasztását pótoltam.” Amit ô egyik
nap kézírással megfogalmazott, azt másik

nap felesége, a csodálatos Bella néni írógép-
pel leírta.

Azóta több mint három évtizede a Ráday-
könyvtár raktárában porosodnak a 400 éves
tartozás gyümölcsei: 12 kötet kézirat. Ez
nyomtatva öt nagy kötetet tenne ki. „Ilyen
gazdagok vagyunk?” A fordításhoz és a kom-
mentárhoz felhasznált négy görög alapszöve-
get, munkáját egybevetette 45 újkori fordí-
tással. Felhasznált 25 német és angol nyelvû
kommentársorozatot. E hatalmas munka Syl-
vester János, Misztótfalusi Kis Miklós méltó
utódjává avatja. „Egy szegénylegény szíves
devociója (odaszánása) többet teszen, mint
egy ország ímmel-ámmal való „igyekezete”!

Az Új Testamentom két év késéssel megje-
lent, a hivatalosság sok ürüggyel akadályoz-
ta. Pedig a hollandiai Biblia-társulat a legfi-
nomabb papirost küldte ajándékba (papírhi-
ány van...), dollárban kifizette a nyomdát
(nincs pénz), utolsó akadályként az Árhivatal
olyan árat állapított meg (hasonló könyvek
ötszörösét), nehogy a kispénzû hívek megvá-
sárolhassák. Saját fogalmazású „fülszövegé-
bôl” idézünk: „Az volt a célja, hogy fordítá-
sa megfeleljen a legnagyobb szöveghûség és
a magyar nyelvhelyesség követelményeinek...
Az így magyarra fordított Új Testamentom az
olvasónak ugyanazt mondja, mint amit az
eredeti görög Új Testamentom mondott elsô
olvasóinak...”

Lassan közeledik a Reformáció félévezre-
des ünnepe (2017). Budai Gergely kommen-
társorozatának megjelentetése lenne egyik
méltó jele a reformáció megbecsülésének.
Hangszalagon ôrzött érces hangja szellemi
végrendelet.

Ne fanyalogjon senki, hogy azóta négy év-
tized telt el, s eközben a mûvelt „Nyugat”
sok mindent produkált. Vagy olyan gazdagok
vagyunk, hogy egy könyvraktár rejtett pol-
cán hagyjuk heverni a drága kincset?

Dr. Papp Vilmos

125 éve született

Prof. Dr. Budai Gergely
(1887–1974)
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Húsvéti köszöntô

Az egyiket világhódító Nagy Sándor mon-
dotta. A másik Jézus Krisztus szájából hang-
zott el.

Hallgassuk meg elôször Nagy Sándort.
30 000 vitézével Issosnál éppen III. Dárius
perzsa uralkodó 200 000 katonáját gyôzte le.
Perzsia sok évszázados ellensége a görög-
ségnek.

Padlóra került ugyan, de feltápászkodott.
Felajánlotta a Perzsa birodalom nyugati fe-
lét, és békét ajánlott. Nagy Sándor legkivá-
lóbb hadvezére, Parmenion – már az ifjú, 26
esztendôs király apját is szolgálta – azt
mondotta: „Ha én Sándor király volnék, el-
fogadnám az ajánlatot.” Mire Sándor diplo-
matikus udvariassággal azt válaszolta: „Ha
én Parmenio volnék, én is elfogadnám.”
Magyarán: Elutasította a tanácsot. Neki az
egész világ kellett!

Rövid három év alatt elfoglalta Szíriát,
Egyiptomot (megörökölte a fáraók istenki-
rályságát). Alapított 12 olyan várost, melyet
a maga nevérôl neveztetett el. Majd meghó-
dította a végtelen Közép-Ázsiát Indiáig. Köz-
ben megrendezte a susai híres menyegzôt.
Megparancsolta katonáinak, hogy ne csak a
földet hódítsák meg, hanem a leányokat is.
Állítólag 10 000 katonát házasított meg. (Így
biztosított a hellenizálás!) Eközben, mert Par-
menio fia a lázadó katonák élére állt, kivé-
geztette azt. S mert tartott apja bosszújától –
bár hû és eredményes hadvezére volt –, azt
is megölette. Ezután ôvele a malária végzett.

Halálával szertefoszlott a világállam ál-
ma. Romjain új birodalmak születtek. Az Ó-
és Újszövetség közötti ún. intertestamentális
korban a mai Szíria, Irak helyén a Szeleuki-
da birodalom, Egyiptom és Izrael területén
a Ptolamaida birodalom. S eközben emelke-
dett ki a világtengerbôl a Római birodalom,
mely bekebelezte az elôbbi kettôt. Mi is lett

volna – kérdezhetné a naiv utókor, ha Krisz-
tus elôtt 33-ban világhódító Nagy Sándor
hallgat atyai jóakarójára, Parmenióra? Ho-
gyan alakul a világtörténelem?

Eközben eljött a bibliai „idôk teljessége”,
azaz Izrael Istene által rendelt idôpont, ami-
kor a kicsiny, jelentéktelen júdai Bethlehem-
ben megszületett Jézus – a Messiás-Krisztus!
Istállóban született. Nem hódított, nem ala-
pított városokat. Bár 1000 évvel korábban
élt elôdje pásztorfiúból nagyobb uralkodóvá
lett Nagy Sándor apjánál, makedóniai Fü-
löpnél, édesanyja, nevelôapja egyszerû, je-
lentéktelen emberek voltak. Ma, 2000 év
múltán egymilliárd ember vallja magát
Krisztus követôjének, sokan még harcolnak
ellene, még többen még nem tudnak róla.

Világformáló „Hegyi Beszédébôl” idézünk
egy mondatot: „Azok boldogulnak, akik bé-
kességteremtôk, mert ôk Isten fiai” (Máté
5,9). Neki nem volt 30 000 állig felfegyver-
zett katonája, csak 11+1 apostola. Halála,
feltámadása után, mennybemenetele alkal-
mával azt a hadparancsot adta nekik: „Te-
gyetek tanítvánnyá minden népeket” (Máté
28,19). Az akkori hatalom rabszolgahalállal
sújtotta. A mindenkori racionalista ember
(csak azt hiszem, amit értek...) a megdöbben-
tô feltámadás óta küzd ellene. Ennek ellené-
re tudjuk, hogy az akkori közlekedési és hír-
közlési viszonyok mellett és ellenére egy év-
tized alatt Britanniában, Európában, Afriká-
ban, Ázsiában Krisztus-követô eklézsia so-
kasága jött létre. Mi több, tízezrek voltak ké-
pesek arra, hogy az Államhatalom által el-
lenségeknek nyilvánítva készen álljanak a
vértanúhalálra. JÉZUS KRISZTUS EVAN-
GÉLIUMA EGYRÉSZT MEGRENGETTE,
MÁSRÉSZT ÁTALAKÍTOTTA A VILÁGOT.

A Krisztus utáni IV. századig a hívek misz-
sziói lelkülete a lehetô legmagasabb hôfo-

kon lobogott. Általuk az örömhír hódított.
„POSSE NON PECCARI”, mondta a nagy
egyházatya, Augustinus. LEHET – a Megvál-
tás okán és a Megváltó segítségével – nem
vétkezni, azaz nem bûnben élni. A világ leg-
nagyobb hatalmassága, a Római Birodalom
a fegyverekkel kivívott Római Béke legna-
gyobb kihívóját látta Jézus Krisztus követôi-
ben. Mi az, hogy „Azok boldogulnak, akik a
békét munkálják”? Az emberek megszûnnek
félni és másokat megfélemlíteni. (Oroszlán
és bárány együtt legelésznek?) Az üldözések-
ben kimerült a birodalom lelki ereje. Amikor
Nagy Konstantin 313-ban megtûrtté, majd
elismertté nyilvánította a keresztyénséget, ô
húzta a legnagyobb hasznot. Elhamvadt a
missziói lelkület. Ettôl fogva kezdett álprob-
lémákkal foglalkozni Isten népe. Például –
egy a sok közül – Mária, Jézus édesanyja
„chrisztotokosz”, vagy „theotokosz”, azaz:
krisztusszülô, vagy istenszülô. (Az elôbbiek
lettek a nagy keleti egyházak. Még Kínában
is a VII–IX. századokban.) Az utóbbiak lett
a rómaiak és a nyugatiak.

Miután egymást kiátkozták híveikkel
együtt, megindult romlásuk. Kiveszett a viru-
ló kis-ázsiai és észak-afrikai keresztyénség!
A hódító iszlám már egy elvérzett keresz-
tyénséggel találkozott. (Korunk észak-afri-
kai, közép-ázsiai és nyugat-ázsiai jelenségei
ebben is gyökereznek.)

Mindenesetre Jézus missziói parancsa – az
embertôl emberig ható Örömhír hirdetése
megváltoztatta a világ arculatát, amíg nem
lettek a tanítványok utódai parancsmegta-
gadók.

Mi, magyar református keresztyének vall-
juk töretlenül: Jézus Krisztus a világ egyet-
lenegy reménysége! A nagysándori maga-
tartást pedig hagyjuk meg másoknak...

P. V.

Két világrengetô mondat

KÖSZÖNET ÉS KÉRÉS
Szövetségünk ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával Szövetségünket támogatták. Ez
2011-ben 84 133 Ft bevételt jelentett, melyet a tagjainknak kiküldött levelek és a PRESBITER postaköltségeire használtunk fel. Kérjük ked-
ves testvérünket, hogy – amennyiben van adófizetési kötelezettsége és Szövetségünket kívánja támogatni – 2011. évi személyi jövedelemadó-
jából – az adóbevallással együtt kitöltendô rendelkezô nyilatkozaton – a társadalmi szervezetek számára felajánlható 1% sorába írja be:

„A kedvezményezett neve: MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG
A kedvezményezett adószáma: 19675039-1-43”

Egyúttal kérjük, hogy a másik, e célra rendelkezésre álló nyilatkozaton az egyházaknak felajánlható összeggel a MAGYARORSZÁGI
REFORMÁTUS EGYHÁZ-at szíveskedjék támogatni. A kedvezményezett technikai száma: 0066
Papír alapú bevallás esetén a borítékot ne felejtse el leragasztani és a leragasztásnál aláírni. Mind magunk, mind egyházunk nevében ezen ado-
mányát is nagyon szépen köszönjük.
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Februárban tartotta meg a Kárpátaljai Re-
formátus Egyházkerület Presbiteri Szövet-
sége elsô közgyûlését a Gáti Református
Egyházközség templomában. A 9 órakor
kezdôdô közgyûlés nyitó áhítatát Szilágyi
Károly helybéli lelkipásztor tartotta, majd
a résztvevôk számbavétele következett.
Örömmel állapították meg, hogy a 160 ta-
gukból 87-en jöttek el, dacolva hideggel,
hófúvással, hogy együtt dícsérjék az Istent
és örüljenek a közösség lehetôségének.

A vendégeket ezt követôen Gyurkó
Miklós, a Kárpátaljai Presbiteri Szövetség
elnöke köszöntötte. Vendégként az MRPSz
elnöke, dr. h.c. Szabó Dániel és fôtitkára,
dr. Szilágyi Sándor, valamint Jaap Doe-
dens holland misszionárius, a „Fundament”
alapítvány igazgatója köszöntötte a köz-
gyûlést.

A Kárpátaljai Szövetség vetített képek-
kel kísért beszámolóját Gyurkó elnök úr
tartotta, amelyhez kiindulásul a Zsolt 40,6
verset idézte: „Sokat cselekedtél Te, Uram
Istenem, a Te csodáiddal és terveiddel mi-
érettünk; semmi sem hasonlítható hozzád;
hirdetném és elbeszélném, de többek,
semhogy elszámlálhatnám”. Elmondta,
hogy Szövetségük már évek óta mûködik,
de most jutottak el oda, hogy mint szerve-
zet, hivatalosan is bejegyzésre kerültek.
Együttmûködési megállapodást kötöttek a

szomszédos Királyhágómellék szövetsé-
gével, konferenciákat rendeztek pl. a köz-
elmúltban Balazséron és Nagyberegen.

Utóbbi konferenciájukat családoknak ren-
dezték, nagy sikerrel. Nagy segítséget kap-
nak a holland „Fundament” alapítványtól,
valamint a presbiterképzés terén a Sáros-
pataki Református Teológiai Akadémiától,
amely kihelyezett tagozatot létesített Kár-
pátalján a népfôiskolai felnôttképzés sza-
kával. Ez abból a szempontból is értékes

lépés, mert a presbiterek Magyarországra
utazása drága és körülményes. Ezzel kap-
csolatban az MRPSz elnöke bejelentette,
hogy a részvétel megkönnyítése érdekében
az SRTA a jövô tanévtôl egyévesre redu-
kálja a képzés idejét.

Gyurkó elnök úr büszkén tájékoztatott
arról, hogy szövetségükbe folyamatosan
kérik belépésüket új tagok; jelenleg mint-
egy 50 ilyen kérelem van elintézés alatt.
Szövetségük szigorúan megvizsgálja a je-
lentkezôket erkölcsi szempontból. Tagjaik
közül 10-en tagjai Zsinatuknak is.

Ezután a közgyûlés határozatokat hozott,
melyek közül megvitatták a tagdíj nagy-
ságát is, amit a jelenlévôk döntô többsé-
gének szavazata döntött el. A határozati
javaslatokat Molnár Sándor, a beregi egy-
házmegye gondnoka, vezetôségi tag ter-
jesztette elô. A közgyûlés a határozatokat
egyhangúlag fogadta el.

A közgyûlés bezárását követôen a gáti
gyülekezet szeretetvendégségre hívta meg
valamennyi résztvevôt. Az MRPSz képvi-
selôire rendkívül jó benyomást tett a meg-
jelentek aktivitása és az a figyelem, amely
az elnökség munkáját kíséri. Sok értékes
presbiterrel sikerült találkozni és beszél-
getni. A Presbiter ajándékba vitt karácso-
nyi számát pillanatok alatt elkapkodták.

SzS

Szövetségi közgyûlés Kárpátalján

Vannak az Ószö-
vetségben részek,
melyek – úgy érez-
zük – már nem ne-
künk szólnak: szer-
tartások leírása,
hosszú nemzetség-
táblázatok s több
efféle, és – valljuk

meg – ha rendszeres bibliaolvasások során ilyenekre kerül a sor,
ezeket unottan és felületesen olvassuk vagy éppen átlapozzuk.
Nemcsak mi vagyunk így. Ismerek olyan (angol) bibliafordítást,
ahol az ilyen részek apróbetûvel vannak szedve, annak jeléül,
hogy „bár ezek is Isten kijelentésének részei, de inkább a szak-
emberek számára érdekesek, mint az egyszerû bibliaolvasónak”.
Pedig Isten kegyelme a Szentlélek vezetése által az ilyen részek-
ben is adhat gazdag lelki táplálékot. Egy ilyet szeretnék az olva-
sóval megosztani.

Mózes II. könyvében, a 26. fejezetben olvassuk, hogyan kell a
szent sátort elkészíteni sátorlapokból, azok összekapcsolásával.
Mindegyik sátorlapra ötven hurok jut, melyeket azután ötven ka-
pocs fog össze. Akkor elôször arra gondoltam, hogy meghök-

kenne az a jegyespár, melynek az esketô lelkész ezt a részt olvas-
ná fel esküvôjén. Holott ez az Ige ilyen tanítást is tartalmaz. Vô-
legény is, menyasszony is kinyújtja kezét a másik felé, mint a
hurok, meg is tudja fogni a másikat (a szó szoros és átvitt értel-
mében), de az élet különféle helyzeteiben, próbák, szenvedések,
kísértések között – tudjuk – milyen hamar el is tudja engedni.
Ami összetartja ôket, az a kapocs, egyedül Isten kegyelme és sze-
retete. Aztán tovább gondolkozva arra kellett gondolnom, hogy
itt a szent sátor építésérôl van szó, s akkor – János 14,26-nak
megfelelôen – a Lélek az 1Péter 2,5-öt juttatja eszembe: „mint
élô kövek épüljetek fel lelki házzá”. Mint élô kövek, a sátor ese-
tében mint élô sátorlapok. Isten mindnyájunkat önálló személyi-
séggé teremtett, különféle adottságokkal, de mindnyájunknak
vannak „hurkai”, amelyekkel keressük a kapcsolatot egymással.
Így épül minden közösség, így épül a szent sátor, az egyház is.
De ha nem a „kapocs”, Isten kiválasztó és megtartó kegyelme
kapcsolja össze a „hurkokat”, akkor a „pusztai vándorlás” során
a „pusztai viharok”: kísértések, feszültségek, az élet kiváncsisá-
gai szerteszét fújják a sátrat. Nem a mi jószándékú kapcsolat-ke-
resésünk, egyedül a „kapocs”, Isten kegyelme tartja egyben a
gyülekezetet, az egyházat.

R. Zs.

Hurok és kapocs
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Február közepén találkoztak a Szatmári Református Egyházmegye
presbiterei, köztük tagjaink, a Szövetség és a Mátészalka-Kertvárosi
Egyházközség szervezésében az egyházmegye elnökségével és Szö-
vetségünk vezetôivel. A mintegy 120 résztvevô nagy figyelemmel
hallgatta Nagy György helyi lelkipásztor nyitó áhítatát az ApCsel
6,1-7 alapján, részletesen megvizsgálva a gyülekezeti munkatársak
kiválasztásának az Igében leírt folyamatát. Elmondta, hogy ha fe-
szültség keletkezik a munkatársak között, elsô feladat nem a meg-
szabadulás a nekünk nem megfelelôtôl, hanem imádkozni kell azért,
hogy tûnjön el a feszültség, kerüljünk testvéri kapcsolatba az illetô-

vel. A lelkipásztort tehermentesíteni kell a gyülekezet gyarapítása
érdekében. Ezután dr. Szilágyi Sándor fôtitkár nyitotta meg az alkal-
mat, elmondva, hogy a találkozót annak érdekében szervezték, hogy
egy következô konferencia alkalmával alakuljon meg az egyházme-
gyében is területi szervezetünk.

Missziói titkárunk, dr. Viczián Miklós a helyzetképet és Szövetsé-
günk missziói munkatervét ismertette, amely kapcsolódik az újon-
nan megválasztott presbiterek megszólításához. Kiemelte, hogy ha-
zánk lakosságának egyre növekvô része a cigány lakosság, amely-
nek tagjait alig érjük el, ezért különös figyelemmel kell kísérnünk a
cigány-missziót. Emellett az is jellemzi társadalmunkat, hogy a vi-
déki gyülekezetek elöregszenek, fogynak, mert a fiatalok városba
költöznek, ahol azután eltûnnek az egyház látókörébôl. Ezeknek a
fiataloknak a megkeresése is egyik fontos feladatunk.

Ezután elnökünk, dr. h.c. Szabó Dániel üdvözölte a megjelenteket,
majd szünet elôtt a Kertvárosi Egyházközség kamarakórusának tisz-
ta hangja üdítette fel a résztvevôket.

Szünet után dr. Judák Endre presbiterképzési titkár tartott elôadást
a Szövetséget foglalkoztató kérdésekrôl és a kisköri presbiterképzés
módszereirôl. A harmadik elôadást fôtitkárunk a Szövetség céljairól
és eszközeirôl, a tagság jellemzô vonásairól és a területi szervezetek
feladatairól tartotta.

A befejezô áhítatot Bartha Gyula esperes úr tartotta a Mt 14,13-21
alapján, hangsúlyozva központi gondolatként ezt a mondatot: „Ti ad-
jatok nekik enni!” Azt a keveset, ami nálunk van, Jézus megsokszo-
rozhatja, de a tanítványoktól is azt várta, hogy azt a keveset – öt ke-
nyeret és két halat – szánják rá a szétosztásra.

SzS

Presbiteri találkozó Mátészalkán

Amikor most leírom, hogy elnôiesedett a pedagógus pálya, azzal is
tisztában vagyok, hogy nem tudok rajta változtatni. Mégis le szeret-
ném írni ezzel kapcsolatban néhány gondolatomat. A nevelés-okta-
tás nagyon összetett folyamat. Csak kis túlzás, ha azt mondom, hogy
ezen múlik a nemzet jövôje, mégpedig személy szerint azokon a ne-
velôkön, akik az óvodától a középiskolával bezáróan foglalkoznak a
kicsi és nagyobb gyermekekkel, fiatalokkal. A nevelôknek az óvodá-
ban és a kisiskolás korban van a legtöbb lehetôsége, a középiskolá-
ban már kevesebb, egyetemista korban még
inkább csökken a nevelô hatás.

A múlt század negyvenes éveinek elsô fe-
lében, amikor én elkezdtem iskolába járni, az
elemiben még alig volt tanító néni. Engem
például csak férfiak tanítottak. Ma viszont
már sok olyan iskola van, ahol az alsó tago-
zaton csak tanító nénik tanítanak, a felsô ta-
gozaton is alig akad férfi, még a középisko-
lában is többségben vannak a nôtanárok.

Talán van, aki meg is kérdezi: no, de mi a
baj ezzel? A gyerekekkel otthon fôleg az anyák foglalkoznak. Miért
nem jó az iskolában az a megoldás, ami otthon megfelel? Vegyük azt
is figyelembe, hogy a házasságok nagyobbik fele – a statisztika sze-
rint – felbomlik, válás után pedig a gyermekek többsége az édesanyá-
hoz kerül. Jó esetben egy-kéthetenként találkoznak az apával. A férfi,
az apakép, az apapélda tehát alárendelt szerepet tölt be a gyermekek
fejlôdése során. Az elnôiesedett pedagógus pályának egyenes követ-
kezménye egy elnôiesedett társadalom. Ez a megállapítás statiszti-
kailag biztosan igaz. Viszont minden gyermek egyéniség, itt nem le-
het átlagolni. Az egyoldalú nevelésnek viszont következményei van-
nak.

A bibliai teremtéstörténetben azt olvassuk, hogy a hatodik napon
„megteremtette Isten az embert a maga képmására... férfivá és nô-

vé teremtette ôket” (1 Mózes 1,27). Az ember tehát úgy Isten teremt-
ménye és képmása, hogy férfi és nô. Ebbôl az következik, hogyha
Isten nem egyformává teremtett bennünket az élet legkülönbözôbb
területein, a feladatunk sem lehet egyforma. Nem alá- és fölérende-
lésrôl van tehát szó, hanem férfirôl és nôrôl, akik nem egyformák,
hanem kiegészítik egymást. Ahol az iskolában a nevelôk döntô több-
sége nô, ott a nevelés hiányos, de legalábbis egyoldalú lesz. Nem ar-
ról van szó, hogy a nôk rosszabbul végeznék a nevelést. Ha mindent

a lehetô legjobban tesznek, az eredmény ak-
kor is egyoldalú lesz. Ez a gondolatsor elsô-
sorban az egyházi iskolákban kell, hogy
visszhangot váltson ki, ahol a nevelés ke-
resztyén alapokra épül.

Fel kell tennünk a kérdést, mi az oka a pe-
dagóguspálya elnôiesedésének? A legtöbben
azt válaszolják erre: elsô helyen a pénzhiány.
Az iskolák nem kapnak elég pénzt a tanári fi-
zetésre, de dologi kiadásra, karbantartásra
sem. A férfiak tehát többségben olyan fog-

lalkozást keresnek, ahol nagyobb a fizetés. A gyermekek nevelésébôl
otthon is többet vállaló nôk a kötetlenebb idôbeosztás, a hosszabb
szünidô miatt (ami viszont sokszor a gyakorlatban nem is olyan
hosszú) szívesen választják a pedagógus pályát.

Az egyoldalúvá váló iskolai nevelésre a leírtak miatt nem látok
gyors megoldást. Azt gondolom azonban, hogyha a mai nevelés egy-
oldalúságával tisztában vagyunk, az már magában is több a semmi-
nél. Az iskolafenntartónak pedig, gyermekeink harmonikus nevelése
érdekében, törekednie kell az arány javítására. Ugye, ebben egyet
tudunk érteni, nôk és férfiak egyaránt, akiket Isten „férfivá és nôvé”
teremtett?

Dr. Nagy Mihály
nyugdíjas nevelô

„Férfivá és nôvé...”

Dr. Nagy Mihálynak,
a Debreceni Református Kollégium

ny. igazgatójának
március 15. alkalmából

a köztársasági elnök
a Magyar Érdemrend lovagkeresztje

kitüntetést adományozta.
Szeretettel gratulálunk!
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2012. évi országos

A budapesti teológia dísztermében tartotta ez évi közgyûlését már-
cius 10-én a Magyar Református Presbiteri Szövetség. A testület
a közhasznúsági jelentés, az elnökségi beszámoló, az elôzô évrôl
szóló zárszámadás és az ez évi költségvetés elfogadása mellett új-
raválasztotta a fôtitkári tisztségre Szilágyi Sándort, és a szervezet
alapszabályát is több ponton módosította.

Fontos a külsô elhívás is, de minden presbiternek el kell tudnia mon-
dani magáról, hogy Isten hívta el ôt, tôle ered az alkalmassága a szol-
gálatra – hangsúlyozta a Magyar Református Presbiteri Szövetség
ez évi közgyûlését megnyitó, a 2Kor 3 alapján elmondott áhítatában
Balla Péter. A Károli Gáspár
Református Egyetem rektora
arra figyelmeztetett, hogy a
Szentírás betûje akkor válik
érthetôvé és élôvé számunk-
ra, ha azt a Szentlélek által
Krisztusban olvassuk.

A szervezet elnökségi be-
számolójának fô pontjait
Viczián Miklós missziói titkár
ismertette. Elmondta, hogy a
most záródó négyéves ciklus
legfontosabb eredményei
közt tartják számon tatai te-
rületi szervezetük megalaku-
lását, a baranyai és a Bács-
kiskunsági területi szerveze-
tek megújulását, valamint a
szövetség Presbiterképzési
és Missziói Bizottságainak
megalakulását. A beszámoló szólt az elmúlt években megszervezett
Kárpát-medencei, országos, egyházkerületi és egyházmegyei konfe-
renciákról, valamint említést tett a szervezet jelenlétérôl a 2009. évi
debreceni Alkotmányozó Zsinaton, és újraalakításának 2010. évi
húszéves jubileumáról. Viczián Miklós az eredmények között emlí-
tette az elmúlt években különösen is megélénkült határon túli kap-
csolatokat, valamint a tavaly huszadik évfolyamát záró Presbiter cí-
mû újságot és a Presbiteri Füzetek címû kiadványsorozatot. Az el-
nökségi beszámoló a következô esztendôkre négy fontos célt jelölt

meg: a presbitereknek Jézus Krisztust ismerô és követô, imádkozó
közösséggé kell válnia; el kell érni a népszámlálásokon magukat re-
formátusnak valló, de templomba nem járó embereket; meg kell
szólítani a cigányságot, és integrálni kell ôket gyülekezeteinkbe; el
kell érni a falvakból városokba költözôket, és be kell építeni ôket
városi gyülekezeteinkbe.

Mivel a közgyûlés idôpontjában a Felügyelô Bizottság (FB) és a
fôtitkár négyéves mandátuma lejárt, a tanácskozás keretében válasz-
tásra került sor, melynek során a szavazati joggal rendelkezô részt-
vevôk a fôtitkári tiszt betöltésével ismét Szilágyi Sándort, az FB-el-
nöki tiszt betöltésével pedig újra Bittó Zoltánt bízták meg. Utóbbi

munkáját Kovács Zoltán és
Tapasztó Szabolcs segíti.

A közgyûlés az alapsza-
bályt módosítva – a Magyar-
országi Református Egyház
általános gyakorlatához iga-
zítva – tisztségviselôi man-
dátumát hat évben határozta
meg, továbbá döntött arról
is, hogy az Etikai Bizottság
elnöke a jövôben a szervezet
elnökségének munkáját an-
nak tagjaként segíti.

A küldöttek jóváhagyták
az elnökségnek a 18. Kárpát-
medencei Presbiteri Konfe-
rencia és a 33. Dunamelléki
Egyházkerületi Presbiteri
Konferenciára vonatkozó ja-
vaslatait, és felhatalmazták

azt ezek megvalósítására. E szerint az elôbbi rendezvényt június
21–24. között Karcagon, az utóbbit március 31-én Budapesten fog-
ják megtartani.

A rendezvényen Bódiss Tamás karnagy vezetésével és orgonakí-
séretével a Budapest-Kálvin téri gyülekezet énekkara szolgált kó-
rusmûvekkel.

K. S.

(Az írás a Reformátusok Lapjában is megjelent.)

Megtartotta ez évi közgyûlését a Presbiteri Szövetség

Támogatói program
A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1992-ben alapította meg – a Református Sajtóosztály jogutódjaként,

egyházi intézményként – a Kálvin Kiadót. Az évforduló alkalmat kínál arra, hogy tovább erôsítsük gyülekezeti kapcsolatainkat.

A Kálvin Kiadó programot hirdet református gyülekezetek számára iratmissziós és iratterjesztési célok támogatására.

Pályázni lehet kidolgozott tervekkel.
1. Iratmisszió: 2012-ben megvalósuló gyülekezeti program(ok) a Kálvin Kiadó kiadványainak ingyenes osztásával.

2. Iratterjesztés: Gyülekezeti iratterjesztés indítása.
A kétféle cél a tervekben összekapcsolható.

A pályázatokat a Kálvin Kiadó saját hatáskörben bírálja el, az elfogadott pályázatokat jelentôs vásárlási kedvezménnyel támogatja.

Benyújtási határidô: 2012. május 4. Elbírálás: 2012. június 4.

Részletes információk: www.kalvinkiado.hu
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közgyûlésünkrôl jelentjük

A közgyûlés
1/2012. Kgy.: az elnökség 2011. évi beszámolóját és az annak kere-

tében elôterjesztett 2012. évi munkatervet elfogadja és abban az
Alapszabályban rögzített irányelvek megvalósítását látja;

2/2012. Kgy.: a Gazdasági Bizottság elôterjesztése alapján elfogadja
a Szövetség 2011. évrôl szóló közhasznúsági jelentését;

3/2012. Kgy.: köszönettel nyugtázza a Felügyelô Bizottság jelentését,
a könyvelést végzô szövetségi titkár és a pénztáros lelkiismeretes
munkáját. A közgyûlés a Gazdasági Bizottság elôterjesztése alapján
a szokásos fenntartásokkal jóváhagyja a Szövetség 2011. évrôl szó-
ló zárszámadását a mérleggel és az eredmény-kimutatással, amely
szerint a Szövetség kiadásai 2011-ben 13 481 337 Ft-ot, bevételei
12 975 513 Ft-ot tettek ki. A Szövetség készpénzvagyona 2011. de-
cember 31-én 3 867 883 Ft volt, amelybôl folyószámlán 3 690 204
Ft (ebbôl lekötve 2 900 000 Ft) és a pénztárban 177 679 Ft volt. A
készletek értéke 370 040 Ft, így a Szövetség összes forgóeszköze
4 207 953 Ft;

4/2012. Kgy.: az elmúlt évi adatok alapján hálás köszönetet mond el-
sôsorban Urának, másodsorban tagdíjat fizetô tagjainak, a PRES-
BITER elôfizetôinek, az adományozóknak, nevezetesen Szövetsé-
günk azon 407 tagjának, akik összesen 1 636 744 Ft összeggel tá-
mogatták tagdíjukon felül Szövetségünk munkáját. Ugyancsak kö-
szönetet mond a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak
1 000 000 Ft, a Zsinatnak 275 000 Ft, a Dunamelléki Református
Egyházkerületnek 600 000 Ft, a hollandiai Fundament Alapítvány-
nak 980 411 Ft, az Info Kft.-nek 500 000 Ft, a Takarékbanknak
250 000 Ft, az Editron Bt.-nek 200 000 Ft, a P.M.R. Kft.-nek
100 000 Ft, a Satrax Kft.-nek 100 000 Ft összegû támogatásáért, vé-
gül mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták Szövetségünket
összesen 84 133 Ft összeggel. Felhívja az elnökséget, hogy az idei
évben tartalékaink kímélése érdekében kellô körültekintéssel és ta-
karékosan gazdálkodjék;

5/2012. Kgy.: reménységgel és Isten iránti bizalommal nézve Szövet-
ségünk jövôjére, jóváhagyja 2012. évi költségvetését 14 700 000 Ft
kiadási és ugyanekkora bevételi összeggel;

6/2012. Kgy.: jóváhagyja a jogtanácsos elôterjesztését a Szövetség
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításait a közzétett
változat szerint. Elfogadja különösen, hogy a módosítások szerint a
Szövetség tisztségviselôinek mandátuma ismét 6 év legyen, vala-
mint a tisztségviselôk javasolt helyettesítési rendjét és azt, hogy az
etikai bizottság elnöke legyen az elnökségnek is tagja. Felhatal-
mazza az elnökséget, hogy a módosított Alapszabályt terjessze fel
az illetékes bírósághoz;

7/2012. Kgy.: jóváhagyja a Gazdasági Bizottság javaslatát a Szövet-
ség Számviteli Politikájának módosítására a közzétett változat és
annak indoklása szerint;

8/2012. Kgy.: Isten iránti hálával és örömmel veszi tudomásul, hogy
a területi szervezetektôl zömében beérkeztek a múlt évben végzett
munkáról szóló jelentések és esetenként az idei munkatervek is. Fel-
hatalmazza az elnökséget, hogy azokon a területeken, ahol a mun-
ka nem az óhajtott intenzitással vagy területi szervezet mûködése
nélkül folyik, vegye fel a kapcsolatot az érintett egyházmegye el-
nökségével és kérje azok segítségét, illetve ajánlja fel területi szer-
vezetének a közremûködését bibliaiskolák, presbiterképzô tanfo-
lyamok, presbiteri csendes napok szervezéséhez;

9/2012. Kgy.: jóváhagyja az elnökségnek a 18. Nemzetközi (Kárpát-
medencei) Presbiteri Konferencia (Karcag, június 21-24.) és a 33.
Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri Konferencia (Budapest,
március 31.) rendezésére vonatkozó javaslatait a helyszín és az idô-

pont vonatkozásában azzal, hogy felhatalmazza az elnökséget a
konkrét program, a meghívások és az egyéb adminisztratív intézke-
dések megtervezésére és megvalósítására;

10/2012.Kgy.: a jubileumi, XX. évfolyam befejezése alkalmából meg-
köszöni elsôsorban Urának, másodsorban a PRESBITER Szerkesz-
tô Bizottságának az elvégzett áldozatos munkát, élén Dr. PhD.
Békefy Lajos felelôs szerkesztôvel és Heckmann Tamás tördelô-
szerkesztôvel, akik a lap 20 évfolyamán keresztül magas színvona-
lon szerkesztették a lapot, kiváltva az olvasók háláját és elismerését.
Kéri a Szerkesztô Bizottságot, hogy munkáját hasonló színvonalon
továbbra is végezze;

11/2012. Kgy.: megköszöni Istennek és dr. Judák Endre presbiterkép-
zési titkárnak a Presbiteri Füzetek II/4. és II/5. kötetével, valamint
a Presbiteri Kézikönyvvel kapcsolatos szerkesztôi és terjesztôi szol-
gálatát, valamint közremûködését abban, hogy létrejött a presbiter-
képzési anyagok hozzáférését megkönnyítô új www.presbiter-
kepzes.hu honlap. A további munkához mind neki, mind a Bizott-
ság tagjainak sok erôt és Urunk áldását kéri.

12/2012. Kgy.: felhívja a területi szervezetek és minden tagunk figyel-
mét arra, hogy ez év elején új összetételû presbitériumok léptek
szolgálatba és ezzel kapcsolatban adjanak meg minden segítséget
az újonnan választott presbitereknek beilleszkedésük, hitük és isme-
reteik mélyítése, valamint gyülekezeti szolgálatuk végzése terén;

13/2012. Kgy.: megállapítja, hogy a Közgyûlés idôpontjában a Fel-
ügyelô Bizottság és a fôtitkár mandátuma lejárt. Megköszöni az el-
múlt 4 évben végzett szolgálataikat. A jelölô bizottság javaslata
alapján titkos választásra került sor, amelynek során a Közgyûlésen
a következô eredmények születtek:
Felügyelô Bizottság elnöki tisztére:

Bittó Zoltán 59 szavazat,
Felügyelô Bizottság tagjainak tisztére:

Kovács Zoltán 59 szavazat,
Tapasztó Szabolcs 59 szavazat,

Fôtitkári tisztre:
dr. Szilágyi Sándor 58 szavazat.

A megválasztott tisztségviselôk életére és szolgálatára a Szentlélek
áldó vezetését kívánja;

14/2012. Kgy.: jóváhagyja az elnökség egyhangú döntését arról, hogy
a tagsági díjat a 2012. évre 2000 Ft/év-ben állapítja meg, azzal, hogy
aki a tagtársak közül megteheti, ezen felül adományaival továbbra
is támogassa a Szövetség munkáját. A PRESBITER c. lap elôfize-
tési díját 2100 Ft/év összegben állapítja meg;

15/2012. Kgy.: Isten iránti hálával emlékezik Sólyom Gábor, a Dél-
pesti Területi Szervezet titkára, valamint Megyaszai Imre, a Buda-
pest-Déli Területi Szervezet elnöke életérôl, hûséges szolgálatáról
és szeretteire Isten vigasztaló kegyelmét kéri.

16/2012. Kgy.: felhívja az elnökséget, hogy készítsen összehasonlí-
tást a közhasznú jelleg megôrzésének elônyeirôl és hátrányairól, és
ennek eredményét tegye közzé a Presbiter c. lapban.

17/2012. Kgy.: jóváhagyja az elnökség javaslatát arra, hogy Mikó
László testvérünket tiszteletbeli elnökségi tag címmel tüntesse ki.

18/2012. Kgy.: Isten iránti hálával emlékezik meg Ventura Eduárdné
testvérünk 1993. októbere óta végzett pénzügyi-gazdasági-admi-
nisztrációs munkájáról. Amikor gondos, lelkiismeretes, kiváló és
áldozatos szolgálatát, valamint a Közgyûlés külön köszönetét jegy-
zôkönyvünkben megörökítjük, akkor egyidejûleg Ventura Eduárd-
né testvérünket Szövetségünk tiszteletbeli tagjának megválasztjuk.
A közgyûlés Testvérünk iránti háláját díszoklevél átadásával kíván-
ja kifejezni.

A Magyar Református Presbiteri Szövetség 2012. március 10-i közgyûlésének határozatai
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Az egész 2011. esztendô átfogó gondolata a hálaadás volt a Pres-
biter elmúlt 20 esztendejéért. Ennek képi látványként megjelenô
emblémája volt az elsô oldal jobb felsô sarkában minden egyes
számunkat díszítô egyszerû, de kifejezô „20 év Presbiter” felira-
tú grafika a szövetség pecsétje körül.

Lapszerkesztôi munkámban mindig a hálaadás kálvini és kátés
lelkiségével igyekeztem számainkat szerkeszteni. A szerkesztô
bizottság, s az elnökség ehhez mindig élô, hathatós imahátteret,
és támogatást nyújtott, amiért nem tudok elég köszönetet mon-
dani. Az jut eszembe errôl, hogy mennyivel másként nézne ki a
magyar sajtó, ha a szerkesztôk csak néha és egy kicsit le tudná-
nak térdelni – belsô szobájukban, lelkükben Isten elé! Éppen ezért
nekünk, s lapunk hasábjain mindig a Jó Hír, azaz az evangélium
volt a jó hír, szemben a világi sajtó sajátos „hitvallásával”: The
bad news is the good news.

A számok, amiket most sorra veszek, pontosan ebben az össze-
függésben nem puszta matematikai állandók, hanem sokkal
többrôl beszélnek, üzennek. A felsorol-
hatatlan általános és speciális válságot
produkáló világunkban ezeket az apró
üzeneteket nagyon is meg kell becsül-
nünk!

A számok önmagukon túlmutató
üzenete

6 vezércikkünk evangéliumi tartalmá-
val valóságos igehirdetés, bizony-
ságtétel volt.

48 rovatcikkünk (Az Ige mellett Dr.
Viczián Miklóstól; a Magyar Pres-
biter Dr. Kis Domokos Dánieltôl; a
Nyitott szemmel Kövespataki Lászlótól; az Emlékezetes pres-
biterek Dr. Papp Vilmostól; majd új rovatában, az „Azt olvas-
tam a Bibliában”, meg A presbiter munkamezeje rovatban ôtô-
le; az Apropó Apostagi Zoltántól; a Szövetségünk életébôl
Váczi Gábortól. Itt említem meg, hogy Papp Vilmos, Köves-
pataki László és Mikó László testvéreink mûtéteik, betegségük
közben is írták rovataikat, cikkeiket, köszönjük ezt nekik, s a
gyógyító, lelket-testet megerôsítô Urunknak. Örülünk, hogy
újra köztünk vannak). Ezek a rovatok már címükben is felmu-
tatnak Urunkra és rámutatnak az elvégzett feladatokra.

48 cikkünk, köztük olyanok, amelyek közös, reménykeltô, de
olykor fájdalmas nemzeti sorskérdéseinkkel is foglalkoztak,
mint az új Alkotmánnyal, de a magzat- és jövôvédelemmel is
elnökünk szívébôl és tollából.

48 tudósítás gyülekezeti, megyei, kerületi, regionális, országos
presbiteri találkozókról és konferenciákról szólt az Úr csodá-
latos munkálkodása tükrében.

27 tudósítás ebbôl határon túlnani eseményekrôl hozott hírt,
ami csaknem 50%-os „nagy magyarországi” református
prezenciát és reprezentációt jelent anyaországi lapunkban,
amire eddig a legújabb kori magyar református sajtótör-
ténetben a folyamatosság szintjén alig volt példa. Ezek a
cikkek mind a megtartó kegyelemért hálás presbiterek, hívek

felemelô, hiterôsítô, missziói, evangélizációs, képzési alkal-
mairól hozták a jó híreket. Isten iránti hálából és irántuk való
testvéri nagyrabecsüléssel legyen szabad itt és most felsorol-
ni a helységneveket. Legszívesebben mindegyiknél felállnék,
mintha a Himnuszt vagy a Szózatot, vagy akár a Székely Him-
nuszt énekelnénk: Arad, Révkomárom, Oláhdellô, Temesvár,
Lugos, a kárpátaljai Rát, Nagybereg, Balazsér, a szerbiai To-
rontálvásárhely és Bácsfeketehegy, kétszer a felvidéki Dereg-
nyô, Rimaszombat, Hamva, aztán Kolozsvár, Nagyvárad,
Kispereg, Hegyköz, és legmesszebbrôl Hollywood. Mi ez, ha
nem a református és magyar lelki integráció gyönyörû és egy-
értelmû bizonyítéka – a „Presbiter” révén is?

45 ima, ének, vers, gondolattár, ezek valóban önmagukért, de
nem önmagukról, hanem Szentháromságos, megtartó Iste-
nünkrôl beszélnek.

17 hirdetés, felhívás, meghívó, közlemény is odaszánásunk és
összetartozásunk hírnöke.

6 könyvajánló.
5 olvasói levél hitépítô tartalma miatt
került lapjainkra.
3 interjú, mely Dr. Kelemenné Far-
kas Márta magas fokú empatikusságát
dicséri, ugyancsak mennyei üzenetek,
látások hordozóit hozta elénk.
250 írásos anyag összességében és
190 fotó, grafika, illusztráció, közöt-
tük 28 színes nyomással, szervesen
és ékesen, esztétikai érzékünket és íz-
lésünket sem rombolva egészítette ki
egymást a Presbiter oldalain.

Mindezért illesse köszönet a szerzôket,
a Szerkesztôbizottság tagjait, Szövetségünk elnökségét, titkárát,
Heckmann Tamást, a nyomdai elôkészítô munkáért, és a nyomdát,
amely elképzeléseinket magas színvonalon igyekezett látvánnyá,
de nem látványossággá, jó érzést és benyomást ébresztô sajtóter-
mékké formálni.

Feltétlenül szólnom kell még arról, hogy az elsô és a 20. oldal
képszerkesztése lehetôvé tette a színes képek közlését, ami még
inkább feldobta lapunk képi impresszióját és üzenetértékét. Ezt
jó lenne 2012-ben azzal folytatni, hogy a nyitó és a záró oldalt
ofszet, fényes papíron készíthetnénk, ami azt is eredményezné,
hogy a 2. és a 19. oldal is ebbôl a kiemelten mutatós formátum-
ból állhatna össze. Lenne mivel kitölteni!

Jelentésem hiányos maradna, ha nem emlékeznék meg arról,
aminek új számunkban külön keretes részt szenteltünk, nevezete-
sen: hogy megköszönjem mindazoknak a jubileumi évre küldött
köszöntéseit, akik határon belül és kívül ilyen formában is kife-
jezték, hogy velünk ünnepelnek. Így Dr. Bölcskei Gusztáv püs-
pök, zsinati lelkész elnök úrnak, s elnöktársának, Dr. Huszár Pál
fôgondnok, zsinati világi elnök úrnak. Ugyanígy illesse köszönet
Steinbach József dunántúli, Fazekas László felvidéki püspököt,
Nagy Béla kárpátaljai, Fekete Vince felvidéki, Dr. Varga Attila
szatmárnémeti fôgondnokot és a Szerbiai Református Keresz-
tyén Egyház honlapjának felelôs szerkesztôjét, Dr. Csete-Szemesi

Csodákra emlékezni jó
20., JUBILEUMI ÉVFOLYAMUNKRÓL A SZÁMOK TÜKRÉBEN
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István püspök urat, valamint a szerkesztô-
bizottság tagjait.

A 2012. évi tervekrôl röviden

Kezemben lévô 21. évfolyamunk 1. száma
élén a 2012. év vezérigéjének rövidebb
változata olvasható a 2Korintus 12,9-bôl:
Elég néked az én kegyelmem, mert az én
erôm erôtlenség által ér célhoz.

A 2012. évben szeretném a református
integrációt sajtószinten tovább erôsíteni,
Hídalmás szellemében. Ezért már 1. szá-
munkban a kölcsönösség jegyében több
átvett cikket közlünk Felvidék, Délvidék,
Erdély, Királyhágó-mellék, Kárpátalja
lapjaiból.

Az interjúkat szorgalmazzuk továbbra
is, valamint fiatalok és új presbiterek meg-
szólaltatását. Fontos a tanítói tartalmú cik-
kek közlése, így például a modern bálvá-
nyok, az új-pogányság és az okkultizmus
káros szellemi behatása ellen. Idén a re-
formáció és a zene nemzetközi éve van,
érdemes lesz nekünk is odafigyelni gyüle-
kezeti éneklésünkre, illetve a presbiterek
énekszolgálatára. Végül néhány évforduló:
300 éve született Bod Péter, 335 éve Rá-
day Pál, 440 éve halt meg Szegedi Kis Ist-
ván és Kálmáncsehi Sánta Márton, 100 éve
halt meg Barta Mór lelkész-író, 195 éve
született Tompa Mihály.

Zárszó helyett személyes szó

Végül a felelôs szerkesztô hálásan megkö-
szöni, hogy mennyei Gazdája, Fôszerkesz-
tôje megtartotta ebben a szolgálatban, s
adott melléje imádkozó, szeretettel bíráló
testvéreket. Ezért az út bár néha nem volt
zökkenômentes, de mindig elviselhetô
volt s mentünk együtt – tovább.

A Presbiter minden számát elektronikus
úton a kárpát-medencei református püs-
pökök és fôgondok testvérektôl kezdve,
egyházi szerkesztôségeken át a magyar
kormánytagokon keresztül egészen a new
yorki és a torontói református gyülekeze-
tig eljuttatom.

Amíg engedi Uram, s megtart, szeretném
az Ô nevét tollammal, laptopommal és
írásaimmal dicsôíteni. A mögöttünk lévô
alkotó esztendôért, a 20. jubileumi évért,
a Presbiter minden betûjéért, s a Lélekért,
mely árad lapunkra és lapunkból, minden
cikkírónkért, s fôként minden Olvasónkért
egyedül Istené a dicsôség – Soli Dei
Gloria!

Dr. PhD Békefy Lajos
felelôs szerkesztô

A Dunamelléki Református Egyházkerület
és a Magyar Református Presbiteri Szövetség

2012. március 31-én 10 órai kezdettel
az Egyházkerület székházának dísztermében

(Budapest, IX. Ráday u. 28. II. em.)
tartja

32. DUNAMELLÉKI EGYHÁZKERÜLETI PRESBITERI
KONFERENCIÁJÁT.

A konferencia központi témája:
EGYHÁZ ÉS MÉDIA

A konferencia programja:
9:30 – 10:00 A résztvevôk érkezése, regisztrálása

10:00 – 10:30 Megnyitó áhítat, dr. Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki
Egyházkerület püspöke

10:30 – 10:50 Köszöntés, dr. Szilágyi Sándor, a Szövetség fôtitkára
10:50 – 11:10 Egyházunk megjelenése a televízióban, Tislér Géza,

csopak-paloznaki lelkipásztor, a református televíziós mûsorok
felelôs szerkesztôje

11:10 – 11:30 Egyházunk megjelenése a rádióban, Fekete Ágnes lelkipásztor,
a református rádiómûsorok felelôs szerkesztôje

11:30 – 11:40 Kérdések
11:40 – 12:00 Szünet, a Lónyay utcai Református Gimnázium énekkarának

szolgálata
12:00 – 12:20 Egyházunk megjelenése az interneten, Füle Tamás,

a Parókia portál fôszerkesztôje
12:20 – 12:30 Kérdések
12:30 – 13:20 Ebédszünet, szendvics-ebéd
13:20 – 13:40 Egyházunk megjelenése a sajtóban, T. Németh László,

a Reformátusok Lapjának fôszerkesztôje
13:40 – 14:00 A világi sajtó és a református egyház, Faggyas Sándor,

a Magyar Hírlap szerkesztôségi tagja
14:50 – 14:40 Kérdések
14:40 – 15:30 Csoportos beszélgetések a székház tantermeiben, imaközösség
15:30 – 15:40 Közös ének
15:40 – 16:00 Zárszó dr. h.c. Szabó Dániel elnök

Szeretettel hívjuk és várjuk minden testvérünket a konferenciára!

Megközelítés Budapesten:
3. sz. metróval vagy 47 (49)-es villamossal a Kálvin-térig,

utána gyalog a Ráday utcán, vagy
a Boráros-tér felé menô 15-ös autóbusszal a Ráday utcáig, onnan gyalog

a Ráday utcán (ez a rövidebb út).

A részvétel ingyenes, adakozást a szendvicsek költségeire elfogadunk.

Budapest, 2012. március 1.

Dr. Tôkéczki László Dr. h.c. Szabó Dániel
egyházkerületi fôgondnok MRPSz elnök
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Tôkés László EP-képviselô kezdeményezésére az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács Bihar megyei szervezete és a Magyar Ál-
lampolgárok Klubja a szlovák állampolgárságuktól jogtalanul
megfosztott felvidékiek melletti szolidaritásvállalás jegyében
hirdette meg a Felvidéki Szolidaritás Napját.

Ebbôl az alkalomból a Nagyvárad-Olaszi református templom-
ban Igét hirdetett Kassai Gyula lévai lelkipásztor, azon felvidéki
magyarok egyike, akit megfosztottak szlovák állampolgárságá-

tól, miután hivatalosan is felvállalta, hogy közjogi értelemben is
a magyar nemzethez tartozik. Az igehirdetô prédikációjában így
fogalmazott: „A bûn és gyalázat évszázadában számos megaláz-
tatást és jogfosztást megélt felvidéki magyar közösség igaz hit-
tel, bûnbánattal és Istenbe vetett bizodalommal kell elhordozza
azt az ítéletet, amelyet az Isten és a világ rá kiosztott”. A lelki-
pásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy nemzetünk egyedül Isten
akarata és ereje által szabadulhat meg a megsemmisülés veszé-
lyétôl. Török Sándor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar
megyei elnöke felszólalásában kifejtette: az erdélyi magyarság-
nak kötelessége szolidaritást vállalni felvidéki nemzettársaival,
akik az igazságért vívott bátor küzdelmükkel példát mutatnak
polgártársaiknak. Az elöljáró emlékeztetett: „gyáva népnek
nincs hazája”, ezért sem szabad szó nélkül tûrni a felvidéki ma-
gyarokat ért jogfosztást, mint ahogy Magyarország esetében, az
Európai Unió által alkalmazott kettôs mércét sem...

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke szerint
a magyar állampolgárságukat nyíltan vállaló felvidékiek ugyan-
úgy a magyar történelem részévé váltak, mint ahogy Tôkés Lász-
ló, az 1989-es temesvári népfelkelés hôse, a Felvidéki Szolidari-
tás Napjának ötletgazdája. „Ilyen felelôsségvállásra van szükség
ahhoz, hogy a magyarság még legalább ezer évig fennmaradjon”
– mondotta az állampolgárságukat elvesztô felvidékiek számára
jogi segítséget nyújtó nemzetközi civilszervezet elnöke.

Erdélyi Géza, nyugalmazott felvidéki református püspök arra
mutatott rá, hogy az igazságtalanság elleni küzdelemben egy-
másra talált a felvidéki és az erdélyi magyarság, majd az egybe-
tartozás érzése által erôsített harcban a közös imádkozás szerepét
hangsúlyozta. „Minden eszközzel harcolnunk kell az ellentörvény
visszavonásáért” – mondotta a lelkipásztor. Hozzátette: „belát-
hatatlan következménnyel járhat, ha most némák maradunk.” Ezt
követôen Fábián Enikô színmûvésznô Sütô András: Maradok,

másként nem tehetek! címû, 1988-ban írt levelét olvasta fel, ame-
lyet az erdélyi író Sinkovits Imréhez írt. Tôkés László EP-képvi-
selô, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a hitbeli cselek-
vés fontosságára hívta fel a figyelmet: „a múlt tanulságainak le-
vonásával, hit és szeretet által vezérelt tettekre van szükség”.
Annál is inkább, mivel – ahogy a népszámlálási adatok is mutat-
ják – fogy nemzetünk, hangsúlyozta Tôkés László. „Ne csak pré-
dikáljunk, ne csak szavaljunk, hanem cselekedjünk is” – mon-
dotta a várad-olaszi lelkipásztor, aki ennek szellemében felolvas-
ta azt a Szolidaritási Nyilatkozatot, amelyet az állampolgársá-
guktól önkényesen megfosztott felvidéki nemzettársaink védel-
mében bocsátottak ki a Felvidéki Szolidaritás Napja szervezôi. A
nyilatkozatot eljuttatják a szlovák kormány illetékeseihez is. Az
EP-képviselô elmondta: az ellentörvény visszavonása érdekében
egy internetes folyamodványt is megfogalmaztak, amelyet bárki
aláírhat, aki tiltakozik a szlovák államhatalom kettôs állampol-
gárságot szankcionáló gyakorlata ellen. Tôkés László tiszteletbe-
li erdélyi polgárokká fogadta a négy felvidéki meghívottat, vala-
mint Boldoghy Olivér színmûvészt és az idén századik életévét
betöltô Tamás Ilonka tanítónôt, akik nem lehettek jelen az ünnep-
ségen...

(A Harangszó 2012. március 04-i számában megjelent cikk
szerkesztett változata)

Nagyvárad: Felvidéki Szolidaritás Napja

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Fôtitkár Úr!

Kérem, engedjék meg, hogy ezúton köszönjem meg Önöknek támo-
gató levelüket, jókívánságaikat, áldásukat. Meggyôzôdésem, hogy
életünk erôit nemcsak az érvényesülés, a megélhetés, a gazdagodás
külsô szempontjai köré lehet csoportosítani, hanem – ha törekszünk
rá – egy belsô központ köré is. Egy olyan közös belsô központ köré,
amely körül a szellemi gravitáció törvényénél fogva az egész nemzet
foroghat. Úgy véljük, a nemzeti konzultációval megalkotott Alaptör-
vényünkben megfogalmazott értékek egy ilyen magot alkothatnak,
amely képes összetartani az egész magyarságot, és amely a jövô cso-
dálatos kiindulópontja is lehet.

„Közeledjetek Istenhez és közeledni fog hozzátok” – írja Jakab apos-
tol levelében. Ennek szellemében kívánom, adjon valamennyiünknek
a Mindenható ehhez a nagy, közös, több nemzedéket átfogó munká-
hoz elegendô erôt, bölcsességet és bátorságot, kísérje tevékenysé-
günket Isten áldása!

Budapest, 2012. február 22.

Tisztelettel:

Orbán Viktor
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Téma: A presbiter ön- és továbbképzése
Bár barátságtalan idô és rossz útviszonyok ígérkeztek, több mint
százan jelentkeztek erre az alkalomra. Az idôjárás barátságos lett,
a közlekedési akadályok elhárul-
tak és a várhatónál is jóval töb-
ben jöttünk össze a bölcskei
mozi nagytermében.

Az alkalom a 134. Zsoltár el-
éneklésével kezdôdött, majd
Rácz József esperes úr áhítatát
hallgattuk meg. A Bibliaolva-
só Kalauz szerinti napi Ige Ke-
resztelô János haláláról szólt. Az
események négy fôszereplôjét
mi jellemzi? – hangzott el a kér-
dés. János még a börtönben is
hirdeti Isten üzenetét. Heródes
és a környezete a Sátán kezében
van. Ráismerünk napjainkra és
saját magunkra? Mi magunk hol
vagyunk ebben a történetben, vagy ehhez
viszonyítva? Az Úr gyermeke, a presbiter
simuljon bele Isten akaratába!

Mi a presbiter feladata?
- Találkozás és kapcsolat az Úrral és

egymással.
- Tanuljunk! Jézus a mi tanítónk, vegyük

ezt halálosan komolyan!
- Ne legyünk esküszegôk, amit megfo-

gadtunk, ne csak ígérgetés legyen!
- A gyülekezet nem a presbiteré, hanem

Jézusé – az Ô akarata érvényesüljön!
- Testületi – ne egyéni – vezetés érvénye-

süljön!
- A presbitérium nem igazgató tanács, ha-

nem a gyülekezet felelôs lelki irányítója.
- Fontos a kisköri munka, mert megerô-

sít a szolgálatban, hitbeli tu-
dásban.

- Célunk: Isten országának
közös építése.

Értsük és vegyük komolyan az
Úr akaratát és tudjunk igei dön-
téseket hozni! Isten adjon hozzá
erôt!

A következô program:
Marco de Leeuw van Wee-

nen missziói munkatárs elôadá-
sa a presbiterképzésrôl.

Egyszerû feladatok elvégzé-
séhez is ismeret, tudás kell! Az
egyház küldetése, célja nem
egyszerû, hanem különleges –
ehhez pedig különleges veze-
tôkre van szükség! Pál apostol több helyen ír a gyülekezetek he-
lyes mûködésérôl (pl. az Efézusi levél 4. fejezetében). A lényeg:
mindenki adja a maximumot, talentumai szerint a legtöbbet!

Református egyházunk alapja a Biblia tanításán kívül a Heidel-
bergi Káté és a Helvét Hitvallás, valamint az egyházi törvények.

Feladatunk, hogy felmutassuk Isten szeretetét, mind a test-
véreinknek, mind a kívülállók-
nak. Szóljon az Ige és láttassék
a megélt Ige! Senki nem viszi
helyettünk az üzenetet a világ-
ba. Ha nem vállaljuk küldeté-
sünket, majd egykoron errôl is
számot kell adnunk. Értsük meg
elhívásunkat és engedelmes-
kedjünk!

E különleges vezetôknek kü-
lönleges elméleti és gyakorlati
ismeretekre van szükségük. En-
nek eszközei: a presbiteri biblia-
óra; a tanulmányi napok és so-
rozatok; a kisköri alkalmak; az
egyházmegyei konferenciák.

Az egyéni ismeretszerzés, a
rendszeres hitmélyítô írások olvasása. Mo-
dern eszközünk az internet. Ajánlott honla-
pok:
www.presbiterkepzes.hu, www.presbiter.hu,
www.parokia.hu, www.tolnaref.hu

Hiányosságainkat ezek által csökkenthet-
jük.

Csendesnapunkat gazdagította, hogy kö-
zöttünk volt Szenczi László szekszárdi tisz-
teletbeli presbiter, aki második könyvének
megjelenése apropóján bizonyságot tett hite
és szolgálata melletti elkötelezettségérôl.
Lehetôségünk volt vásárolni Hulló szikrák
címû könyvébôl.

A Presbiteri Szövetség céljáról és mû-
ködésérôl Patai István, dunaszentgyörgyi
gondnok, a Szövetség megyei elnöke vetí-

tettképes ismertetést tartott. Ki-
emelte, hogy a Szövetség a hit-
élet fejlesztésének bevált eszkö-
ze, a presbiterek segítésére a
szolgálatuk jobb ellátása érde-
kében. A Presbiter c. folyóirat,
a Presbiteri Füzetek, az idôsza-
kos kiadványok, a konferenciák
is ezt a célt szolgálják.

Jó volt megnézni azt a kisfil-
met, mely Bölcskének és kör-
nyékének értékeit mutatta be.
Jó volt a találkozás és a beszél-
getés a testvérekkel.

Lelkiekben sokat gazdagod-
tunk. Hálát adunk ezért az alka-
lomért. Köszönjük az elgondol-

kodtató, megszívlelendô tartalmú csendesnap megszervezését és
lebonyolítását a finom és bôséges vendéglátással együtt.

M.M.

Egyházmegyei csendesnap Bölcskén

Marco de Leeuw van Weenen missziói munkatárs az elôadását tartja

Rácz József esperes áhítata

Patai István a Pr-i Szöv. megyei elnöke
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Ragyogó tavaszi napsütésben érkeztek a meghívott presbiterek,
elôadók és vendégek Szerencsre, az Egyházmegye konferenciá-
jára.

A konferenciát szervezô megyei elnökséget, Dr. Börzsönyi Jó-
zsef esperes-professzor urat, kedves feleségét és a megye fôgond-
nokát, de mindnyájunkat örömmel töltötte el az a nagyszámú je-
lentkezô és érkezô testvérünk, mely a korábbi évekhez képest
szinte megduplázódott és a háromszáz fôhöz közelített. Ezért is
kellett új, nagyobb termet találni Szerencsen, a gyönyörû Bolyai
iskolában.

A zempléni konferenciát mindenkor a kiemelt teológiai igé-
nyesség, a sokirányú kitekintés, az oldott testvéri, családi légkör
jellemezte, s most – ezeken belül – különös hangsúllyal fordul-
tak a program összeállítói a gyülekezet és gyülekezeti építés,
szórványkérdés mai kihívásai, feladatai felé.

A kezdô áhítatot Mészáros István fôjegyzô, lelkipásztor vé-
gezte a Római levél elsô részének 1, 2, 7, 14 versének és a János
evangéliuma 1. fejezet 19-23 versei alapján. Szolgálatában na-
gyon hangsúlyossá tette az egymásért hordozott felelôsséget, az
egymásban kapott munkatársat és áldásokat.

Ezt követôen hangzott el vitéz Sajtos László megyei gondnok-
testvérünk meleg hangú, testvéri köszöntése, majd Virágh Sándor
sárospataki lelkipásztor avatott, igényes énektanítása és egyház-

zenei elôadása. Ez után került sor a most megválasztott presbite-
rek köszöntésére, melyre a Szövetség elnöke kapott megtisztelô
felkérést. Gyülekezeteink lelki helyzetérôl Tóth Tamás kovácsvá-
gási lelkipásztor szólt, végigjárva az elgondolható és sokszor el-
mulasztott pásztori feladatokat és lehetôségeket.

A gyülekezetépítés, mondhatnánk plántálás vagy újraplántálás
kérdéseibôl két nagyszerû elôadás is elhangzott. Dandé András
Miskolc-Avas déli lelkipásztor a kérdés és feladat városi viszony-
latait mutatta meg, míg a kisgyülekezeti vagy szórványvilág hely-
zetébe a dunántúli Bereczky Ôrs kovácshidai lelkipásztor veze-
tett be. Mindkét elôadás megdöbbentô valóságokkal, de ezeket is
meghaladó reménységgel és elkötelezettséggel is gazdagított.

Közben Kis Gergely Márton országosan ismert énekes, hang-
szeres testvérünk jelentett felüdülést és gyönyörûséget.

Dr. Korondi Klára orvosnô, a Keresztény Orvosok Társaságá-
nak tisztségviselôje, és a gyülekezet egyik lelki motorja igénye-
sen szép versválasztása és mondása örvendeztetett meg.

Az imponálóan nagy és gazdag „családi ebéd” után Baksy Já-
nos lelkipásztor szólt gyülekezeteink anyagi helyzetérôl, gazda-
sági, pénzügyi szempontokat követve és mégis lelkigondozóilag,
igei tanítást is nyújtva.

Az est záró szolgálatát Dr. Benke György nyugalmazott teoló-
giai tanár végezte, nagy frissességgel és a Lélek megszólító ere-
jével. Szolgálatát az Apostolok Cselekedetei 18. fejezetének 8-9.
versei alapján hallhattuk. Egészen közel hozta Pál apostol küz-
delmét a korinthusi nagyvárosban, melyben maga Isten vigasz-
talja meg és ad ígéretet számára a nagy gyülekezetrôl. Hallhat-
tuk, hogy az Úré ez a nép, ez a nagy nép, de a szolgálattevô ke-
resztyén fogja megszólítani ôket. Így kaptunk mi is mindnyájan
érintést és elkötelezôdést.

SzD

A Zempléni Református Egyházmegye
Presbiteri Konferenciája
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A nagy német katonai visszavonulások már lezajlottak 1944 no-
vemberéig a keleti országrészekbôl, hiszen a tét ekkor már Buda-
pest védelme, a Duna vonalának védelme volt, bár még Miskolc
is jelentôs ellenállásra készült.

Összeomlásában is megdöbbentô volt egy gyermek számára is
ahogyan ezernyi visszavonuló katona lepte el a falut – a Miskolc
melletti Hejôcsabát –, beszállásolva magukat minden elérhetô
középületbe, így a gyülekezet termeibe és édesapám lelkipászto-
ri irodájába is. Ide fôként a vezénylô tisztek költöztek be, hiszen
központi fekvésû volt az épület, a templomtorony is jó megfigye-
lôhelyként szolgált és megnyugtató volt számukra édesanyám je-
lenléte, aki német nyelvû gyermekként is nôtt fel.

Azt nyílván nem tudhatták ezek a tisztek, hogy csak egy ajtó vá-
lasztja el ôket azoktól, akiket rendszerük halálra keresett és ül-
dözött, s kiket ôk – Isten bölcsessége szerint – akarták vagy nem,
szinte a „testükkel védtek”.

A koratéli napokban – kicsi falunkban – már csak az utóvéd
katonák mozogtak. A magyar testvéreinkkel is zsúfolt parókián, s
a gyülekezetben is óráról órára azt találgatták: hol járhatnak
már az oroszok, a Hejô vonalán közelítve Hejôcsaba, Miskolc fe-
lé? Nagy megdöbbenést jelentett, amikor valaki azzal a hírrel ér-
kezett, hogy már Csincse-tanyán vannak, azaz alig 30-40 km-re
tôlünk.

Ilyen légkörben, sárban, ködben érkezett egy német katonai
autó éppen az említett tanya irányából. Minket, s az iskolánk ki-
váló tanítóját keresték. Amikor már mi, nagyobb gyermekek is
kint voltunk az utcán, akkor láttuk – lakásunk erôtlen fényében is
–, hogy egy fiatal német tiszt egy öt-hat éves kisgyermekkel a
karján száll ki a kocsiból, a síró édesanyja kíséretében.

Az édesanya és gyermeke a tanítócsalád rokonsága volt, s a fia-
tal német orvos mindent meg akart tenni, hogy a diftériás gyer-
meket megmentse. Ahogyan édesanyámnak elmondotta, már le-
oltott lámpákkal – szinte a beszivárgó orosz csapatok között –
mozogva keresett faluról falura egy elérhetô gyógyszertárt, de
már minden véglegesen zárva volt. A kicsi fiú meghalt a karjá-
ban.

Ahogyan a Tokaji igazgató úrék fûtetlen ebédlôszobájának asz-
talán elhelyezték a sûrû, szôke, hullámos hajú fiúcskát, megle-
pett, hogy az orvos ugyanolyan szomorú volt, mint az édesanya,
s csak éppen hogy nem sírt. Szerettem volna legalább ezt a gyer-
meket megmenteni ebben a pokolban – ismételgette –, de nem
adatott meg.

A fiatal tisztet mi szállásoltuk el, de mielôtt leült volna vacso-
rázni, a hideg szobában meglátta a zongorát és kottát kért édes-
anyámtól. Ô a nôvérem anyagai között nézett valamit, de az or-
vos kérte, hogy lelki énekeskönyvet kaphasson. A Halleluját ad-
tuk oda. Ô játszani kezdett, s mi, az öt testvér szüleinkkel együtt
énekeltük az ismert dallamokat (legkisebb húgunk csak késôbb
született). Mi, gyermekek is éreztük valahogyan, valahol, hogy a
nagy szomorúság mintha oldódni kezdene vendégünk szívében.

Késôbb még sokáig beszélgettek szüleimmel, de reggel már ko-
rán indulniuk kellett a front szorításában is. Nagy meglepetés
volt, amikor a frontvonal bezáródásáig még néhány levelet kül-

dött az orvos, magyar „kézi-postásokkal”. Egy ilyen levél meg-
maradt az édesanyám Bibliájában egészen a mai napig – 68 éven
át.

Egyszer-kétszer felnôttként magam is böngésztem a régi gót
betûs kézírást, mely egyre inkább az édesanyám megôrzött Bib-
liájának a része lett, de latin betûs átírást csak most nyert egy
barátom német édesapján keresztül.

Így folyamatosan olvasva ragadott meg igazán az a lelkület,
melyet a levél ôrzött. Sajnos az egész levél nem fér el lapunkban,
de néhány sorát hadd emeljem át. „Kedves Lelkész Úr! Nagyon
szorongat, hogy Önnek, Szeretteinek és a szegény ifjú édesanyá-
nak még szív szerinti köszöntést küldjek...” Majd az útjuk nehéz-
ségeirôl, elakadásaikról és sebesültjeikrôl ír, s így folytatja:
„Szabad Önnek és kedves Feleségének szívbôl megköszönni a
szeretetteljes befogadást, melyet Öntôl kaptunk. Számomra való-
ban hûséges Istenünk igazi ajándéka volt, hogy egy olyan otthon-
ban és kedves emberek között lehettem, ahol Krisztus Úr, és ahol
az Ô kegyelmébôl élnek. Szeretném Önöket és a kedves fiatal
édesanyát Ézsaiási Igékkel köszönteni.

Miután itt minden dolgot elrendeztem a fiatal édesanya csa-
ládjával és a parancsnokomtól egy kerékpárt is szereztem szá-
mukra, elmentem az itteni templomba és néhány korált játszot-
tam. Közben az Ön gyermekeire is gondoltam, akik tegnap este a
hideg szobában olyan derekasan kitartottak és énekeltek. Kérem,
adja át nekik is köszöntésem, különösen annak a kislánynak, aki
még ma is, már korán reggel az utcáig kísért és buzgón jó utat
kívánt. Nagyon sok örömet szerzett ez is.

A fiatal édesanyára is sokat gondoltam, amíg itt a templomban
ültem és orgonáltam. Szabad itt német versekbôl idéznem, amit
Ön lenne kedves lefordítani néki. Nyílván emlékezetbôl egy ifjú-
sági versbôl idéz, majd egy egyházi énekbôl. Az elsô így szól
nyersfordításban: „Isten sohasem ejt hibát az Ô csapatában.
Nem, amit Ô tesz, az mind jó véget ér. Ha nehéz is az út, ha meg
kell is erôsen állnunk, és a legnehezebb napokban is nem keser-
günk a terhek miatt, mert a próbákon keresztül is az út Hozzá ve-
zet.” A másik ének még inkább a fájdalmainkról szól és arra bíz-
tat, hogy a szenvedések között is lássuk a célt.

„Kedves Lelkész Úr! Úgy hiszem, hogy mint a testvéreim kö-
zül a harmadik fiú, én is meghalok ebben a háborúban. Akkor
már csak egy fia marad édesanyámnak. Ha azonban mégis Isten
épségben hazavezetne ebbôl a háborúból – édesanyámhoz és
kedves menyasszonyomhoz –, akkor ismét írnunk kellene egy-
másnak, és meg is kellene látogatnunk egymást. És ha az Önök
gyermekei egyszer Németországba jönnének, látogassanak meg
engem (cím, elérhetôség).

És most hadd köszöntsem ismét Önt és Szeretteit a János evan-
géliuma igéjével. Önökkel Krisztusban szív szerint összekötve
F .W.L. A gépkocsivezetôm is szívélyesen köszönti Önöket és há-
lás mindenért. Még mindig olyan szomorú vagyok, hogy a kicsi
fiút nem tudtam megmenteni, de Isten tudja, hogy miért vette ôt
magához. És egy külön lapon: „ha még elôfordulna, hogy az
édesanya másik gyermeke is diftériába esne, gyorsan keressen
orvost és errôl az esetrôl is azonnal számoljon be.”

Gyermekkori emlék
egy bizonyságtévõ német katonaorvosról

Húsvéti fények a háború poklában
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Hogy a mai idôsebb nemzedék mennyit érez meg a levél és
szerzôje krisztusi lelkületébôl, nem tudom, de egy egészem más
környezetben átéltem ennek megszólító erejét.

A szállodában dolgoztam már és fiatal kelet-német ismerôseim
érkeztek, kiknek valamikor Rostockból hazafelé ígéretet tettem,
hogy egy magyarországi látogatásuk alkalmával mindenben se-
gíteni fogok. Nagyon zavarban voltam, mert a zsúfolásig megtelt
városban sem tudtam elhelyezni ôket. Végül nagy szorongásom-
ban szüleim öreg paraszti lakásába vittem ki ôket Nyékládhá-
zára. Vidámak voltam és szinte magabiztosan hitetlenek, orvos-
tanhallgató és bölcsész egyetemisták. Elmondtam nekik, hogy
még szüleim éltek, mi minden este Bibliát olvastunk és imádkoz-
tunk együtt. Szabad néktek is a Bibliából olvasnom? – kérdeztem.
Hát, nyílván, te vagy a házigazda, azt csinálsz, ami akarsz, de tô-
lünk távol áll minden hitbeli dolog.

Az öreg ház fa pihenôjében reggeliztünk, s feltûnt nekik a fa
mennyezeten a háborús lövedékek, gránátszilánkok mély baráz-
dája. Beszélgetni kezdtünk, s elmondtam, hogy egyszer – amikor
még gyermek voltam – a családunk körében egy hozzátok hason-
ló korú német katona-orvos ült, akit még az egyetemrôl soroztak
be, s maradt utána egy levél is, amit már valóban a frontvonal-
ról küldött vissza hozzánk. Te germanisztikát tanulsz – mondtam
a bölcsész leánynak –, biztosan el tudod olvasni a régi kézírást.

Hogyne, hol a levél? Imádkozó szívvel kerestem meg édesanyám
Bibliájában. Hangosan, tudása örömével kezdte olvasni a leve-
let, s én éreztem, hogy az Úr Lelke egyre inkább megszólítja
ôket. Végül nagy csend lett.

Az egykori német orvostanhallgatón át az Úr üzent mai maga-
biztos kollégájának. Életrôl, halálról, hitrôl, reménységrôl, a
háború pokláról, s az ember Krisztusban nyert lelki személyisé-
gérôl.

Hetekkel késôbb egy hosszú levelet kaptam tôlük, melyben ezek
a sorok is benne voltak: „Te tudod, hogy mi mindnyájan ateisták
vagyunk. Így neveltek, azzá lettünk. Mégis nagyon kérünk, hogy
soha ne veszítsd el, sôt tartsd meg hitedet, mert nekünk, mind-
nyájunknak nagy szükségünk van az ilyen embertársainkra.” S
hátha még tisztább szívû és hívebb keresztyénnel találkozhattak
volna?

Az bizonyos, hogyha mi és Európa visszautasítanánk az Evan-
géliumot, lelki örökségeinket, vagy túl akarnánk lépni azokon,
mint értékét vesztett javakon, akkor majd eltûnnek az ilyen orvo-
sok, vagy iparosok, az ilyen életek, de megmarad a feszültség és
a háborúskodás. Bíztasson ez a történet, hogy ami az Ô nevében
születik és bontakozik, annak közel hetven év múlva is üzenete
van számunkra.

Dr. h.c. Szabó Dániel

Nehéz meghatározni a mai világban, hogy
mi is az ünnep?! Csillogás-villogás, aján-
dékok halmaza?! Keresztyén életünkben
is vannak ünnepeink, amelyeket többé-ke-
vésbé meg is ünnepelünk: a Karácsonyt,
Húsvétot, Pünkösdöt, Újkenyeret, Újbort,
netán idetelepedésünket, keresztelést,
konfirmálást, esküvôt...

De mi van a nemzeti ünnepeinkkel?! Ki-
nek és hol is kellene ezeket megünnepel-
ni?! A Magyar Kultúra Napját?! Március
15-ét?! Kire marad a feladat, hogy átadja
a jövô nemzedékének azt a kultúrát, ame-
lyet költôinktôl, zeneszerzôinktôl, ôseink-
tôl örököltünk és azokat az „értékeket”,
amelyeket köszöntésünkre énekeltek és
szavaltak a nemrégiben megszerzett „ma-
gyar állampolgárság”-i ünnepségeken.

Ezeknek a gondolatsoroknak megvála-
szolásaként szolgáltuk a Bácskossuthfal-
vai „Napsugár” Református Óvoda gyere-
keivel január 22-én az istentiszteleten. Ünneppé magasztalták ezt
a napot, amikor 40 gyerek fennállva énekelte a Himnuszt, 14 is-
kola elôkészítôs szavalta el a Szózatot, a 233. dicséretet, Petôfi:
„Távolból” címû megzenésített versének négy versszakát és az
„Erdô mellett estvéledtem” énekkel könnyekig meghatották a je-
lenlevôket.

„Ismételgesd azokat fiaid elôtt, és beszélj azokról...” (5Mózes
6,7). Ahogy Berényi Györgyné fogalmazott: „Átléptük az árnyé-
kunkat” és ettôl lettünk „egyházunk veteményeskertje”, mert
megtöltjük alkalomról-alkalomra templomunk padjait szülôkkel,
nagyszülôkkel, keresztszülôkkel, szomszédokkal és neveljük Vaj-

daság jövô presbitereit, netán papjait és
gondnokait. Szolgáltunk már Úrvacsora-
osztás alatt énekelve is két alkalommal,
tanévzáró és tanévnyitó alkalmakkor is.
Megpróbáljuk példaadással vezetni ezeket
a gyerekeket, amikor a mai társadalom
rossz helyre teszi a hangsúlyt, rossz kör-
nyezetbe terel, téves elképzeléseket támo-
gat, rossz példát ad, rossz kapcsolatokba
sodor. Gyermekeink jelleme minden nap
formálódik és pont ezért nagy a munkaköri
feladata úgy szülônek, mint pedagógusnak.
De Isten Igéje világosan kimondja, hogy:

1 – tanítsd ôket (5Mózes 6,6-7),
2 – neveld ôket (Példabeszédek 22,6),
3 – gondoskodj róluk (2Korinthus

12,14),
4 – buzdítsd ôket (Efézus 6,4),
5 – fegyelmezd ôket (1Timóth. 3,4),
6 – szeresd ôket (Titusz 2,4).
„Ennél nagyobb felelôsséged nincs!”

Mindezeket megtenni nem könnyû, mert: „Sok baj éri az igazat,
de valamennyibôl kimenti az Úr” (Zsolt 34,22). Hálás szívvel
mondunk köszönetet mindazoknak, akik imádságukkal és támo-
gatásukkal mellettünk vannak ebben az úttörôi nehéz, de nemes
feladatban. Mindezekért „Istené a dicsôség!”, mert „Nincsen igaz
ember egy sem” (Róma 3,10), és ahogy Kovács Erzsébet írja:
„Csak Téged kérdezni, csak Te reád várni, A reményt megtartva,
szívünket átadva, csak Téged szolgálni!”

Ezt tesszük mi is már 7 éve!
Csomortán Melinda, vezetô óvónô

(A Szerbiai Református Keresztyén Egyház „Református Egyház” c. lapjából)

Ünnepelünk és nevelünk



PRESBITER 192012. március-április

Az Üzenet márciusi elsô számából
A megkísértett hazatérése – ezt a címet viseli Ötvös József érdekes bibliai ihletésû no-
vellája, amely a böjti idôszakról is szól.

Jézus az ajtó – írja vezércikkében Horváth Lóránd –, mindent rajta keresztül tud el-
érni a keresztyén ember.

Szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra – errôl szól az a cikk, amely a ma-
gyarországi új magyar alkotmányt, annak támadóit és védelmezôit veszi górcsô alá.

A világ számos országában lábbal tiporják a vallásszabadságot, közülük 130 ország-
ban veszélyes a keresztyének helyzete – ezt a témát dolgozza fel írásában Békefy Lajos,
melynek címe A teljes kiûzetéstôl az alkotmányos diszkriminációig.

Lehet-e az Úrnak terve Bill Gates-szel és a Facebookkal? – teszi fel az Inspirált biz-
niszvilág címû cikk szerzôje a kérdést.

Mikor fényképezzünk a templomban? – teszik fel a kérdést Veres Kovács Attila lelki-
pásztornak, aki az interjúban arra próbál válaszolni, hogy miként viselkedjenek a sajtó
képviselôi a templomban.

Lôrincz István a Barangolások bibliai tájakon címû sorozatában az antiókhiai gyüle-
kezetet mutatja be az olvasóknak.

A lapban beszámoló olvasható a sepsiszentgyörgyi egyetemes imahétrôl, a Generális
Konvent tanácskozásáról, amelyre Berekfürdôn került sor, a kolozsvári kollégium csen-
des napjairól.

(A Harangszó blogoldaláról)

Január
17-én a Budapest-Farkasréti temetôben

Szövetségünk fôtitkára részt vett Me-
gyaszai Imre, Budapest-Déli területi
szervezetünk elnökének temetésén.

Február
4-én tartotta közgyûlését a Kárpátaljai Re-

formátus Egyház Presbiteri Szövetsége.
7-én ülést tartott Szövetségünk gazdasági

bizottsága. A bizottság döntése alapján
Szövetségünk új munkatárssal gazdago-
dott Becz Tünde személyében. Életére,
szolgálatára ezúton is Urunk gazdagító
áldását kérjük.

8-án ülést tartott Szövetségünk felügyelô
bizottsága, melyen – többek között –
áttekintette a Szövetség 2011. évi gaz-
dálkodását.

11-én Szövetségünk elnöksége tartotta
ülését.

18-án Bölcskén tartotta presbiteri konfe-
renciáját a Tolnai Református Egyház-
megye.

Ugyanezen a napon Hejcén (abaúji egy-
házmegye) a Hernád-menti gyülekeze-

tek presbitériumai tartották találkozó-
jukat.

Ugyanezen a napon a Mátészalka-Kert-
városi Egyházközségben konferencia
volt Szövetségünk szatmári egyházme-
gyében szolgáló presbiterei számára.
Az alkalmon dr. Judák Endre presbiter-
képzési titkár, dr. Szilágyi Sándor fôtit-
kár és dr. Viczián Miklós missziói tit-
kár is szolgált.

24-én Dadon tartotta presbiterképzése so-
ron következô alkalmát tatai egyház-
megyei területi szervezetünk.

25-én Hódmezôvásárhelyen Kor és szol-
gálat címmel presbiteri konferenciát
tartott csongrádi egyházmegyei területi
szervezetünk.

27-án készítette elô jelen lapszámunkat a
PRESBITER szerkesztô bizottsága.

A szerkesztô bizottság következô ülésé-
nek idôpontja: 2012. április 16. Meg-
jelentetésre szánt írásaikat eddig az
idôpontig kérjük megküldeni Szövetsé-
günk bármely elérhetôségére.

Váczi Gábor

SZÖVETSÉGÜNK
ÉLETÉBÔL...

Presbiter-vers

Szent gondolatok Húsvétra
Ó jaj, már az Édenben kattant
A bilincs a bûn miatt!
Az egész teremtettség lett
A Teremtô Ítélete alatt!

Kiûzettünk onnan, s döntött
A bûnbörtön ajtaja!
Tudom, hogy bánkódott, sírt;
Isten a Világegyetem Alapítója!

Aztán döntött Szent Szíve
A Megváltás, Újjáteremtés mellett!
A Szent Iratokból tudjuk, hogy
Krisztus jöttére Ígéretet Tett!

Oh, s a tér-idô csúcsán; Isten
A bûnbörtön kilincsére Tette a Kezét!
Két ezreddel ezelôtt, Jézus Fiában
Szent testté Szülte az Igét!

A Fiú Önként a Golgotán:
„Elvégeztetett!” – Kiáltotta.
Ezzel a bûnbörtön rettentô ajtaját
Mindenki elôtt kinyitotta!

A Világosság hát még ma is
Ragyog-Ragyog-Ragyog befele!
Sokan hálálkodva kijönnek,
Mások maradnak önbilincseikbe’!

Ébredjetek, Ébredjetek Embertestvéreim!
A Szeretet Istene Kitárt Karral vár!
Közeledik a Feltámadás, az Úr Visszajötte!
Mindenkinek Fehér ruhában lenni kéne már!

Oh, vigyázzatok, bûneink börtönét
Nem nyithatja soha-soha-soha más:
Egyedül Isten Feltámadt Szent Fia
Az Úr Jézus Isten Krisztus Messiás.

N. N.

Mirôl ír az Üzenet?
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Régi legenda szerint a nyáját ôrizô pásztor a nagy folyam partján ül-
dögélt, a világ végén. Idônként, amikor a folyón túlra vetett egy-egy
pillantást, lejátszott pásztorsípján egy szép dallamot. Átküldte azt a
túlpartra.

Egy este a Halál átjött a nagy folyamon, s megszólította: – Nem
félsz? – Ô nyugodtan válaszolt: – Miért félnék? Sokszor pillantot-
tam át oda a túlsó partra, sejtem, mi vár odaát. Ekkor a Halál szelí-
den vállára tette a kezét, ô pedig engedelmesen elindult vele. A má-
sik part valóban nem volt ismeretlen számára, mert pásztorsípjának
dallamait már érkezése elôtt odasodorta a szél. Ennyi már várta ön-
magából odaát.

Bármily szép is ez a legenda, János Igéje szerint kissé másként
vannak a dolgok. Ama végsô megérkezés elôtt ugyanis sokszor és
újra meg kell érkeznünk – a testvérig, felebarátunkig, a másikig. Át-
menni a halálból az életbe. Hiszen ôk alkotják a Te túlsó, idôleges
partodat. Családod, rokonságod tagjai, barátaid, ismerôseid, gyüle-
kezeted tagjai, munkatársaid, fônököd egy-egy élô „part”, ahová va-
lamikor valahogyan, sôt mielôbb meg kell érkeznünk. Még akkor is,
ha kevés közöttük a szelíd János, s egyre több a téged tagadó Péter,
a benned kétkedô Tamás, az egy tál lencséért nem csak a maga sza-
badságát, hanem a tiédet is eladó Ézsau, vagy az addigi életedet el-
áruló Júdás!

S ott van még a nagy folyam is: az önzés, a szeretetlenség, a gyû-
lölet, az irigység, a bizalmatlanság, korunk krízises korszellemének
zavaros, szennyes folyama, ami láthatatlan, de sodró, örvénylô va-
lóságként áll közénk. És a legnagyobb szakadék: a szívünk, amiben
Isten tudja csak, milyen indulatok lávafolyamai fortyognak. Ki vezet
át, ki vezet hát el minket a túlsó partra, ki visz oda a másik emberig?
S hogyan támadhat lávafolyamos vagy kiszáradt sivataghoz hasonló
szívekben pásztorsíp-dallam? És árad-e belôlünk valami „dallam”,
némi harmónia, békesség, ami megelôz minket, szól, üzen, s eléri,
megérinti a másikat, mielôtt még megszólalnánk? Sodor-e majd
mindennapjainkból egy-egy imafoszlányt, jóság-töredéket a Szél
mások felé? És egykor Isten elé? Illatáldozattá vagy bûzbarlanggá
formáljuk magunkat? Vagy elenyészünk hangtalanul, visszhangtala-
nul, mintha nem is éltünk volna?

Ha van, akkor ki az, aki átviszi jó szándékunkat, személyiségünk
„dallamát” a túlsó partra? Ki érteti meg másokkal, hogy mi ezért a
dallamért születtünk a földre? Egy valaki teheti meg ezt. Az, aki ma-
gáról így szólt: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek”. Ha Jé-
zus Krisztus a Révészünk, Útikalauzunk a szívek között, híd a sod-

ró gyûlöletfolyamok fölött, ha Ô jár elôttünk, s mi szorosan nyomá-
ban, bizonyosan megérkezünk mindennapjaink túlsó partjára, fele-
barátunkig, testvérünkig, családtagunkig, rokonunkig. Ama végsô
part elôtti pillanat-partjainkra, a másikig. És egyszer majd a vissza-
út nélküli földre.

De csak akkor születsz valakinek testvérré, válhatsz fele-barátjá-
vá, ha Krisztussal naponta átmész a halálból az életbe. Ha önzésed
zárt sziget-létébôl, önmagad szeretetébôl, kényeztetésének bûvköré-
bôl Krisztust követve kivonulsz, naponta megtéve a kimért exodust,
csak akkor érkezhetsz meg a másikhoz. Ténylegesen és számára is
valóságosan. Olykor a szívéig. A belsô-külsô exodus vállalása és
megtétele nélkül nincs elindulás, de megérkezés sem. Ezt nevezhet-
jük a jánosi evangéliumi feltételnek. De tudjuk-e, hisszük-e, teljesít-
jük-e ezt jánosi feltételt? Mint akik már átmentünk a halálból az
életre?

Krisztus diplomatája, az ENSZ egykori fôtitkára, Dag Hammarsk-
jöld ezt az 1950-es években így fejezte ki: „Életednek csak akkor
van értelme, ha másoknak adsz valami értékeset. Ezért szolgálj hát
mindhalálig másoknak”. Ez az exodus az, ami igazi tartalmat és fe-
ladatot tölt minden pillanatodba. Ekkor fel sem merülhet drámai,
pusztító erôvel a kétely szülte kérdés: Mi értelme az életemnek? Ál-
talmehetsz a cinizmus halálba rántó örvényei fölött és között az élet-
re a sorsodnak örök értelmet adó Krisztus követésben. Hisz Ô maga
a Logosz, az Ige, az Értelem. Ekkor magad és mindenki számára lesz
bíztató szavad, továbbsegítô, támogató, távlatok látására ösztönzô
bölcs gondolatod, ízes üdvözleted, gyökeres szót szóló imádságod.

De hallod-e hangját, s mérték-e számodra az az érték, amit Ô fel-
kínál neked? Kinyújtod-e érte koldus-kezed, vagy egy életen át ka-
catok, limlomok, semmiségek között turkálsz, matatsz? Ha igen, ak-
kor napjaidból pásztorsíp hangja, harmónia dallama száll majd Isten
felé, s ennek gyógyító dallamtöredékeit viszi majd a Szentlélek szele
a veled úton lévôk szívére, hitelesen, cáfolhatatlanul. Most és végsô
távozásod után is. Hogy ez így lehessen, mondjuk együtt Reményik-
kel: „Én Istenem, ameddig akarod/Vagyok, leszek a Te trubadúrod./
A dalt így adtad zengenem,/S én erre felteszek egy életet./Heroldod,
kürtöd, szócsöved/ E szív – ameddig akarod”. Ámen.

„Mi tudjuk, hogy ÁTMENTÜNK a halálból az életbe, mert sze-
retjük testvéreinket: aki nem szereti a testvérét, a halálban van”
(1Ján 3,14).

Dr. Békefy Lajos

Te vagy nekem a tulsó part
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