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A MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG LAPJA

PRESBITER
„VILÁGOSÍTSD ELMÉNKET, HOGY ÉRTHESSÜK IGÉDET” (Dics 368,2)

Kálvinnal
Horvátországban

(18. és 20. oldal)

IX. Nagykunsági
konferencia

(11. oldal)

KOR. Mikor? Életkor? Korszak?
Amikor azt halljuk, hogy a Szentlélek korát
éljük, akkor arra a korszakra gondolunk,
amelyben a Szentlélek jelen van és munkál-
kodik. De ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy
meghatározható-e a Szentlélek kora, akkor in-
kább arra gondolunk, hogy milyen idôs lehet,
van-e kezdete, születése?

Nos, így pünkösd közeledtével nem lényeg-
telen keresni a választ mindkét értelemben a
Szentlélek korára. A válaszok a szélsôségek-
tôl sem mentesek.
A világhálón –
akár csak a magyar
nyelvû válaszokat
böngészve – ilyen
bejegyzést is talá-
lunk: „A 21-ik szá-
zadban a Szentlé-
lek korszaka kö-
szönt be az embe-
riségre. Isten aka-
rata szerint az isz-
lám lesz az emberiség vallása, s a késôbbiek-
ben az iszlám alapján lesz megfogalmazva az
igazi kereszténység, az iszlám alapján való-
sul meg az igazi Izrael, majd az idôk végén a
tökéletesen tiszta brahmanizmus”. Ez termé-
szetesen a Biblián tájékozódó keresztyén
ember számára nem jelent „csalit” (mint a
halnak a horogra akasztott kukac), de akik a
Bibliára hivatkoznak, már sokakat megté-
veszthetnek akár a református hívek közül is.

Joachim a Fiore cisztercita apát például
már a XIII. században a történelmet három
részre osztotta fel: Ószövetség, az Atya kor-
szaka, az Újszövetség, a Fiú korszaka, és az
utolsó idô pedig a Szentlélek kora – amely
szerinte 1260-ban fog elkezdôdni –, de azóta
számos tévelygô még sok más idôpontot is
megjelölt.

Ha nem is ebben a szélsôséges formában,
de a keresztyénségen belül is sokan vallják és
terjesztik, hogy most köszönt be a Szentlélek
korszaka: „Jézus eljövetelét közvetlenül meg-
elôzô egyháztörténeti periódusát a Jelenések
könyve alapján »laodiceai kornak« nevezi
számos teológus. Ennek az idôszaknak egyik
fô jellemzôje, hogy a Szentlélek személye és
tevékenysége minden addiginál erôteljesebben
nyilvánul meg, ugyanakkor ez minden addi-
ginál hevesebb vitákat vált ki Egyházon belül

és kívül egyaránt”
– hangzik egy szé-
les körben terjedô
„bibliás” véle-
mény. És mi jel-
lemzi a Szentlélek
fokozott jelenlétét?
„Fôként a mûkö-
dését kísérô külsô
megnyilvánulások.
Ezek közé tartozik
a nyelvekenszólás,

az Újszövetségben felsorolt kilenc karizma,
valamint remegés, földreesés, természetfeletti
örömmegnyilvánulások, nevetés, csodás gyó-
gyulások” – folytatja a szerzô.

A dátumokkal próbálkozó irányzatok a
Biblián tájékozódó református ember számá-
ra eleve kudarcra vannak ítélve, mert Jézus
Krisztus világosan beszélt mennybemenetele
elôtt az idôpontokkal kapcsolatban: „Nem a ti
dolgotok, hogy olyan idôkrôl és alkalmakról
tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmá-
ba helyezett. Ellenben erôt kaptok, amikor el-
jön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriá-
ban, sôt egészen a föld végsô határáig”
(ApCsel 1,7-8). Erre a kijelentésre alapozva,
s a pár nap múlva bekövetkezett pünkösdi
események nyomán vélik sokan Joachim a

�

Nem tudod
az életedet

meghosszabbítani,
csak elmélyíteni

– Szentlélek által!

Angelus Silesius

Könyörgés a Szentlélekhez
Szentlélek! Fô jó! Szent neved
Borítsa lángba szívemet!
Tüzednek édes lángja fennen
Lobogjon vígan én felettem.
Ébresszen bennem szent kegyed
Szerelmes, élô, nagy hitet!
Világíts át, Te, drága Fény,
Nehogy sötétben haljak én.
Te szent árnyékod hûvösítsen,
Hogy idegen tûz ne hevítsen.
Szívemnek kertje élni fog,
Ha hull rá égi harmatod.
Fô Vigasz, várom jöttödet,
Csókold életre lelkemet.
Ajándékaid, mint a tenger,
S Nélküled koldus csak az ember.
Itt van szívemnek kelyhe, Te
Pünkösd borával töltsd tele!
Add, ha parancsod megjelen,
Katonaként én megtegyem.
Te jó tanácsod hadd vezessen,
Különböztessek jól, helyesen.
Szent értelmedet ha adod:
Felismerem akaratod.
Arany folyam vagy, Bölcsesség,
Szerelmed csókja bennem ég,
És így a szívem tudja, érez:
Milyen jó vagy Te és mily édes.
Szemem mindig csak Rád tapad:
Igazság Lelke csak Te vagy!
Megígérted, jó Jézusom:
E vendéget én megkapom.
A szívem várja vágyva, halkan,
Ôt várja ez az üres barlang.
Boldog lesz, majd ha áldva jô:
Örökre nálam marad Ô!

Fordította: Szénási Sándor
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Miért maradok
az egyházban?

�Miért maradok az egyházban? Azért, mert
a keresztyén egyház olyan közösség, ame-
lyikben mindenki és újólag az irgalom gya-
korlására kötelezi el magát. Az irgalom nem
kegyeskedô, jótékonykodó cselekedet, ha-
nem elkötelezett odafordulás a hátrányt
szenvedôkhöz, a gyengékhez, a diszkriminá-
ció, a tisztességtelen és törvénytelen eszkö-
zöket válogatás nélkül felhasználó, gyakran
nemtelen társadalmi harcok áldozataihoz.
Nem érzelem, hanem erkölcsi elkötelezett-
ség ez, Jézus Krisztus példáját követve. Ma
különösen is figyelni kell az irgalom és a jog
viszonyára, hogy utóbbi ne veszítse teljesen
szem elôl az irgalom fontos szempontját.
� Miért maradok az egyházban? Mert itt

az egyén méltóságának, emberszámba véte-
lének hagyományos és új magatartásformái
még megtalálhatóak. Jézus Krisztusban Isten
megítélte a bûnt, de könyörült a bûnösön, az
újjászületésben megújult emberi, azaz krisz-
tusi méltóságot kapunk. Valójában Megvál-
tónk méltóságából, a Fiúság rangjából ka-
punk kölcsönbe. Az egyház, a gyülekezet,
az egyéni élet megalázott, elvett, vagy iga-
zából soha meg nem élt „méltósága” helyre-
állításának, rehabilitálásának a helye az
egyház.
� Miért maradok az egyházban? Azért,

hogy így is átéljem és ápoljam a szentek kö-
zösségét, azt az egyetemes közösséget,
amelyben a megértés, a megbékélés és a köl-
csönös egymás segítsége teremti meg a jó
légkört. Ebben a közösségben mindenfajta
elôítéletnek, ellenségképnek, kegyességbe
bújtatott kegyetlenségnek meg kell szûnnie
Annak színe elôtt, Akiben nincs többé sem
zsidó, sem görög, sem férfi, sem nô, hanem
csak Isten gyermekei léteznek Elôtte.
� Miért maradok az egyházban? Azért,

hogy a közösségeket, az egész világot és az
emberiséget fenyegetô veszélyek és bûnök

iránti fogékonyságunk el ne tompuljon, illet-
ve ne forduljon át túlzásba. A kulturális és a
pszichikai környezetszennyezés naponta átélt
viharában, a közöny, a gyûlölet, a félelem-
keltés és a lelki terror, meg a fizikai terror
világában a szeretet és az irgalom ellenkul-
túrája csak közösen és egyházi/gyülekezeti
közösségben ápolható, tartható fenn. A lobbi
érdekek, s a hatalmi moralizálás, üzleti ma-
terializmus sokszor visszatetszô megnyilvá-
nulásai között, a technikai civilizáció és az
üzlet bálványai, meg szolgái között a lélek
épségének, a gondolkodás normalitásának a
megôrzése a lelki közösségnek, a gyüleke-
zetnek fontos feladata.
� Miért maradok az egyházban? Azért,

hogy megtaláljam az emberi élet ünnepi és
ünnepélyes megélésének formáit és ezekben
elmélyüljek. A puszta design, a formákra,
csomagolásra, reklámra figyelô világban,
amelyiknek mozgatója a siker és a piaci
nyereség, az emberi lélek nem nélkülözheti
az ünnepi pillanatokat. Ezeknek vasárnapi,
egyházi évünkben biztosított, az egyház ke-
resztelési, esketési, temetési szolgálataiban
is megjelenô pillanataiban, eseményeiben
méltósággal részesülhetünk. Így szerezhetjük
meg az egyhangúan múló idôben a betelje-
sülés színes és feledhetetlen örömeit. A ne-
mes ünneplés bensôséges kultúrájának ápo-
lásában és fenntartásában fontos szerep há-
rul a gyülekezetek vezetôire, presbitereire
és tagjaira.
�Miért maradok az egyházban? Mert ott

a Krisztus testébe befogadott, lelki társakra
talált, nem magányos, kitaszított vagy önma-
gát kirekesztô élô tag lehetek, hanem ennek
a testnek más tagjaival élô és ôszinte kapcso-
latban vagyok, s hiszem, hogy Isten elhívott
népének – mégpedig testvéri közösségben a
korábban éltekkel és az eljövendôkkel –
megtartó erejét mások javára is fordíthatom.

Az elsô pünkösdkor született meg az egyház – szoktuk mon-
dani. És ez így is van. A Lélek kitöltése a Jeruzsálemben
idôzött kiválasztott népre, akik a maguk nyelvén hallották
szólni a Szentlelket, Isten nagyságos dolgairól, amiket Ô
tett a keresztre feszített és feltámasztott Úr Jézussal. Való-
ban olyan pillanat volt az, ami létrehozta az anyaszentegy-
házat. Mit jelent ma ehhez az anyaszentegyházhoz, Krisztus
testéhez tartozni? Errôl beszélgettem Dr. Michael Welker

heidelbergi református professzorral, egykori tanárommal, tudományos példaképemmel. A
beszélgetés szerkesztett változatát adjuk most közre. Kérjük Kedves Olvasóinkat, fogalmaz-
zák meg a maguk és presbitertársaik számára a választ erre a kérdésre: Miért vagyok és ma-
radok a református egyházban, gyülekezetemben? Fordítás: Dr. Békefy Lajos.

Fiorehez hasonlóan, hogy az Ószövetség, az
Atya korszaka a teremtéstôl Jézus születésé-
ig tart. Az a 33 év, amíg Jézus a Földön járt,
a Fiú korszaka, az elsô pünkösddel pedig a
Szentlélek kora kezdôdött meg. Megerôsíteni
látszik ezt a felosztást, hogy Jézus a búcsúbe-
szédeiben azt ígérte, hogy „a Pártfogó pe-
dig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az
Atya, ô tanít majd meg titeket mindenre, és
eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam
nektek” (Jn 14,26).

De helyes-e korszakokról beszélni? Van
ennek valós bibliai alapja?

Véget ért-e az Atya korszaka Jézus földre-
jöttével? Nyilván nem. „Az én Atyám mind
ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom” –
mondja Jézus (Jn 5,17). És ott lesz a menny-
ben is: „Aki gyôz, azt öltöztetik fehér ruhába,
annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvé-
bôl, hanem vallást teszek nevérôl az én Atyám
elôtt és angyalai elôtt” (Jel 3,5). Az Atya ko-
ra a teremtés elôtt kezdôdött, és a mennyek
országában sem ér véget.

Jézus Krisztus vajon azon az elsô karácso-
nyon született? Nem. Csak akkor öltött em-
beri testet. „Bizony, bizony, mondom néktek,
mielôtt Ábrahám lett volna: én vagyok” –
mondja a korabeli zsidó kételkedôknek (Jn
8,58). Sôt, „Kezdetben volt az Ige... Az Ige
testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ô di-
csôségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsô-
ségét, telve kegyelemmel és igazsággal” –
kezdi János az evangéliumát. Jézus Krisztus
kora nem idôszámításunkkal kezdôdött, ha-
nem öröktôl fogva tart.

Hasonlóan, a Szentlélek is az idôn kívül áll.
A Szentléleknek sincs kora – sem életkora,
sem korszaka. Már a teremtés hajnalán „Isten
Lelke lebegett a vizek fölött”. Péter apostol
pedig még pünkösd elôtt mondja ezt tanít-
vány társainak, hogy „Atyámfiai, férfiak! Be
kellett teljesednie az Írásból annak, amit elô-
re megmondott a Szentlélek Dávid szája által
Júdásról, aki vezetôje lett azoknak, akik el-
fogták Jézust”... Dávid szája által! Majd’
ezer évvel pünkösd elôtt!

A Szentháromság Istent nem lehet szétvá-
lasztani! Az Apostoli Hitvallásban vallunk
mindháromról, s amikor a Heidelbergi Káté
a 25. kérdésében rákérdez, hogy „Mivel Isten
lényegében csak egy, miért beszélsz három-
ról: Atyáról, Fiúról, Szentlélekrôl?” – akkor
rögtön meg is felel rá: „Azért, mert Isten az ô
igéjében úgy jelentette ki magát, hogy ez a
három egymástól megkülönböztetett személy
az egy, valóságos, örök Isten.”

Ha egy, ha valóságos, ha örök, és ezt Igéjé-
ben tudtunkra adta, elégedjünk meg ennyivel,
és ne hagyjuk elcsábítani hamis tanításokkal
a nyájat, „amelynek ôrizôivé tett titeket a
Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egy-
házát, amelyet tulajdon vérével szerzett”!

Dr. Viczián Miklós

Heidelbergi vallomás
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...hogy „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem,
hogy békességet bocsássak a földre. Nem
azért jöttem, hogy békességet bocsássak, ha-
nem, hogy fegyvert... hogy az embernek ellen-
sége legyen az ô háznépe...” (Máté 10,32-42)

Nem ellenkezik Jézus Krisztus nyilatkoza-
ta az Ádvent idején sokszor hallott és jólesô
prófétai szóval (Ézsaiás 9,2kk és 11,1kk ver-
sek), „Békesség fejedelme”? Miért mondja
Jézus, hogy háborúságot hoz?

* * *

Az Úr nyilatkozata nem arról szól, hogy ô tu-
datos békebontónak – mai kifejezéssel egy-
fajta terrorista vezérnek – érkezett volna e vi-
lágra. Ô a vele kapcsolatos prófétai Igék félre-
értése, félremagyarázása ellen szól. Augusz-
tusz császár kora (ekkor született), de Tibéri-
usz császár ideje is a „Pax Romana” – a római
béke – korszaka a hivatalos állami önértel-
mezés szerint. A római központi hatalom

„pacifikálta” Nyugat-Ázsiát, Észak-Afrikát
és Európa egy részét. Azaz: kemény fegyve-
res hatalommal tartotta féken az örökké lá-
zongó tartományokat. (Közben persze pom-
pás utakat épített, városokat alapított, színhá-
zakat emelt, Rómában ingyen kenyeret osz-
tott az Egyiptomból zsákmányolt gabonából...
A népnek más óhaja nem volt – s nem is le-
hetett –, mint „Cirkuszt és kenyeret”. Még
Trajánusz császár is állítólag 10.000 cirkuszi
játékot rendeztetett a Dáciában zsákmányolt
Decebál mesés kincsének egy részébôl... A
lázongók viszont könnyen keresztfára, vagy
éppen cirkuszi porondra kerültek vadállatok
martalékául...)

A császárok még életükben istenné nyilvá-
níttatták magukat.

Jézus követôi a „keresztyén” (christiánusz)
gúnynevet kapták Antiochiában, mert komo-
lyan vallották és élték Uruk szavait, életpél-
dáját és kereszthalála, meg feltámadása által
Isten adta polgárságot az Ô világában.

János evangéliuma ad kulcsot a helyzet
megértéséhez. „A világosság a sötétségben
fénylik, de a sötétség nem fogadta be ôt”
(1,5)

Ha egy családban valaki keresztyénné lett,
a család többi tagja gyakran szembekerült
vele. (A kommunista diktatúra is éppen elég
példát adott erre. Az üldözés karrierista csa-
ládtagok révén már otthon elkezdôdött. A fe-
leség azt akarta, hogy gyermeke hittanokta-
tásban részesüljön, a férj nemhogy ellenezte,
de adott esetben el is vált. Az „ártalmatlan”
keresztség sokszor a munkahely elvesztésé-
vel járt... Templomi – istentiszteleti – esküvôt

bojkottálta az állampárt-tag ro-
konság...)

Ne áltassa magát a Jézus Krisz-
tushoz megtért, s követését komo-
lyan vevô lélek, hogy ebbôl bár-
miféle világi „haszna” lenne. Nem
lesz több pénze, nagyobb rangja.
A világ nem viseli el a „világossá-
got”. Jézus jóelôre figyelmezteti
követôit, háborúságot kell elvisel-
ni. Pál apostol viszont elismeri az
ifjú Timóteus hitét: „Krisztus jó
vitézének” nevezi.

Vajon miért dühöngött a XX.
század második felében a kommunista fene-
vad? Neki nem kellett szépen nevelt gyer-
mek, nagy család (magzatelhajtás!). Sôt, még
a munkahelyi tolvajlást is elnézte az övéinek...
S még 2011-ben is a „mérvadó baloldai értel-
miség” milyen támadást intézett az új alkot-
mány ellen akár a Himnusz idézése okán, akár
mert kimondja az emberi élet védelmét a fo-
gantatástól kezdve. (Japánban nem a megszü-
letéstôl, hanem a fogantatástól számítják az
életkort!)

Ezért mondja az apostoli intelem: „Nem
félelemnek lelkét adta az Úr, hanem erônek,
szeretetnek, józanságnak Lelkét” (2Tim 1,7).

Dr. P. V.

Azt olvastam a Bibliában... (4.)

látó szemeket, belsô látásokat kapunk. S ek-
kor a valóság minden álruhája, álarca lehul-
lik. Egyszerre csak megpillantjuk a hihetetlen
káoszt, ami már addig is körülvett minket: az
elpiszkolt vízû folyókat, a terméketlenné tett,
kémiai szennyezô anyagokkal megfertôzött
földet és embereket.

Hirtelen megnyílnak füleink, s meghalljuk
a tömegek, és testvéreink sóhajtozását, nyögé-
sét: azokét, akiket valamilyen hatalmi játék
hallgatásra ítélt, meg azok tiltakozását, akik
akkor is dolgoznak, amikor egyesek mozgás-
érzékelô kamerával és magas támfallal védik
luxusmagányukat, és dologtalanságukat.

Isten Lelkének jelenlétében kezdjük érzé-
kelni magunkban a köveket, amiket szívünk
helyén hordozunk, s beleszédülünk marionett-
figurás életünk ellentmondásaiba. Jöjj, Szent-
lélek Isten, jöjj! – énekeljük, imádkozzuk pün-
kösdkor. Zavarba ejtô kérés, mert ha valóban
megjön, akár leheletfinom érintéssel, egyszer-
re rájövünk: idegen földön járunk, ahol Párt-
fogó, Szószóló nélkül biztosan eltévedünk.
Megtéveszt minket a kegyetlen konzum, a
gazdagság hivalkodása, a reklámok rászedô
tolakodása, a gyûlölet szilánkjai, a félreveze-
tettek félelme, a cinikusok bizalmatlansága.
Hogy’ tudnánk hát mi itt, a Kárpát-medencé-
ben, s az EU-ban öröméneket énekelni? Csak
annak a Léleknek az erejével és hatására, aki
megelevenítette Ezékiel látomásában a kiszá-
radt csontokat is (Ez 37,4-6). Ez a Lélek ma
is felkínálja nekünk gyümölcseit: a szeretetet,
az örömet, a békességet, a türelmet, a szíves-
séget, a jóságot, a hûséget, a szelídséget, az
önmegtartóztatást. Lehet ennél gazdagabb út-
ravaló? De viszünk ebbôl magunkkal valamit?
Vagy szakadt lélekkel, esetleg felajzott va-
dászösztönnel, zsákmányra lesve téblábolunk?
Fogadjuk el és adjunk tovább ezen a pünkös-
dön legalább egyet a Lélek gyümölcseibôl!

DRBL

Isten Lelkének
jelenlétében

Isten Lelkének
jelenlétében

Isten Lelkének
jelenlétében

Isten Lelkének
jelenlétében

Isten Lelkének
jelenlétében

Ez a lapszámunk

a Magyarországi Református Egyház Zsinatának

hathatós anyagi támogatásával jelent meg.

A Magyar Református Presbiteri Szövetség

ezúton is köszönetét fejezi ki a támogatásért.
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A Magyar Presbiter 1947. évi nyári számában, mely ekkor már csak
az Országos Református Presbiteri Szövetség körleveleként jelent
meg, ezzel a címmel a konfirmandusokról és a konfirmációról olvas-
hattak az akkori presbiterek.

Felelôs szerkesztô és kiadóként a lap ekkor már csak egyedül Sza-
bó Imre budapesti esperes nevét tüntette föl. A budapesti fasori egy-
ház espereseként foglalta össze a témával kapcsolatos élményeit,
meglátásait:

„25 esztendô óta minden tanfolyam végén megkértük a konfirman-
dusokat, hogy két kérdésre adjanak választ, teljes ôszinteséggel. Az
egyik kérdés ez volt: életem rövid története. A másik: mit nyertem
a konfirmáció alatt. Mindig hoztunk szemelvényeket konfirmandu-
sainknak ezekbôl a vallomásaiból. Már 25 esztendôvel elôbb 15-16
éves korra emeltük fel a konfirmandus korhatárt a 12. esztendôrôl.
Céltudatosan a hitvalló egyháztagságra való készülés lebegett a sze-
münk elôtt. Most, hogy zsinatunk az egyháztagság kérdésének tisz-
tázását és rendezését a nyugati református egyházakban kialakult
egyháztagsági elôfeltételek biztosításával akarja rendezni, a konfir-
mációnak nemcsak az úrvacsorázó, hanem a teljes jogú egyháztag-
ság megállapításánál is döntô jelentôsége lesz. Óvakodunk attól,
hogy a konfirmációt, mint egy harmadik sákramentumot jelentôsé-
gén túlmenôleg értékeljük, de a hitvalló egyháztagság mûhelyévé kell
tenni minden gyülekezetben, s minden más egyéb gyülekezeti mun-
kaág elé kell helyeznünk. Nehéz volt a konfirmandusok összegyûj-
tése és együtt tartása, de éppen ezek a fokozott nehézségek, s azok-
nak legyôzése tette értékesebbé sok más esztendôk konfirmációjánál
ezt a mostanit. Az elmaradozók után egy-két presbiter mindig utána
ment, és a szülôket is, és az elmaradozókat is intette, hívogatta.
Olyan lesz a magyar református egyház holnapja, amilyen magas
színvonalra a konfirmáció elôkészítését fel tudja emelni.”

„A fasori egyházban mintegy 140 konfirmandus volt” – jelentette
ki büszkén Szabó Imre. Majd a konfirmandusok vallomásaiból emelt
ki néhány sort, melyekbôl most mi is idézünk néhányat:

„Eddig is jártam ugyan templomba, de unalmasnak, álmosítónak ta-
láltam néha a prédikációt. De most vágyakozom hallani Isten Igéjét.
És a Krisztus táplálni is fogja az én éhezô lelkemet. Éppen ezért
szüntelenül kérem Tôle Szentlelkét és bûnbocsánatát, s imádkozom
Istenhez, hogy ne szalmaláng legyen a hitem, mely tavaly az evan-
gélizáció alakalmával fellobbant bennem, de hamar el is hamvadt;
örökké tartó, szent hitet akarok.”

IV. osztályos polgári iskolai tanuló, leány

„Ne tessék haragudni, hogy nem tudtam magam jól kifejezni, de bí-
zom Istenben, hogy meg fog segíteni, és egypár év múlva határozot-
tan ki fogom fejezni magam, és meg tudom magyarázni Isten Igéjét
azoknak az embereknek, akik még nem értik azt. Kérem, hogy jövôre
az öcsémet is így tanítsa, mert akkor biztos, hogy jó keresztyén em-
ber lesz. Elnézését kérem azért is, hogy az Isten házában helytelenül
viselkedtem.”

IV. osztályos polgári iskolai tanuló, fiú

„Vasárnapi iskolába jártam, mikor hit költözött a szívembe. Ez a hit
azonban a gyermeknek a hite volt. Azóta megváltozott ez a hit ben-
nem, megerôsödött, felnôtt, mint ahogy nôttem én is. A konfirmá-
ciói elôkészítés alatt erôsödött meg a hitem. Azelôtt Jézust, mint az

áldott orvost ismertem, de nem értettem bûneimért való áldozatának
nagyságát. Itt, a hat hónap alatt sok olyan részt értettem meg a Bib-
liából, amelyrôl azelôtt halvány fogalmaim sem voltak.”

VI. osztályos gimnáziumi tanuló, leány

„Amit valóban a konfirmáción nyertem, azt meg tudom mondani há-
rom szóban, ez a három szó azonban nagyon sokat jelent. E három
szó így hangzik: »miattam, helyettem, érettem«.”

VI. osztályos gimnáziumi tanuló, fiú

* * *

Az egyik kis vallomástevô említést tesz az „Áldott Orvosról”. Úgy
hiszem, ez sok olvasóban felidézi még ma is az 1921-ben kiadott –
Baltazár Dezsô püspök, az Országos Református Lelkészegyesület
(1907) és az ORPSz (1926) alapító elnöke által szerkesztett – Éne-
keskönyvben a 287. dicséretként fölvett, Az áldott orvos közeleg
kezdetû éneket, mely végül kimaradt az új (1948), ma is használat-
ban lévô énekeskönyvünkbôl. Ezért, gondolom, szívesen veszik,
legalábbis idôsebb olvasóink, ha itt most felelevenítjük.

2. Ki minden vétket megbocsát / S bûnünk eltörli: Jézus.
Megnyitja a menny kapuját / S vezérel minket Jézus. Refr.

3. Kiszenvedt Bárány, tisztelet / S dicséret néked, Jézus!
Te vagy a legfôbb szeretet, / Csak érted égek, Jézus. Refr.

4. Elmúlik minden fájdalom / E drága névtôl: Jézus!
Édes örömmel hallgatom / A te nevedet, Jézus! Refr.

5. Testvéreim, ó, jöjjetek, / Áldjuk e nevet: Jézus!
Dicsérve énekeljetek: / Megváltó, drága Jézus! Refr.

6. Ti gyermekek, kicsik, nagyok, / A tietek is Jézus.
Csak az Ô útján járjatok, / És veletek lesz Jézus. Refr.

7. S ha egykor égbe térhetünk, / Elôttünk lesz majd Jézus.
Trónjánál zendül énekünk / E drága névtôl: Jézus! Refr.

Dallamát John Hart Stockton (1813–1877) amerikai metodista lel-
kész szerezte (1869). Szövegét William Hunter (1811–1877) ír szár-
mazású amerikai metodista lelkész írta (1859). A refrén szövege
Richard Kempenfelt (1718–1782) angol ellentengernagytól szárma-
zik (1777). Szász Béla szemerjai (1840–1898), kolozsvári egyetemi
tanár fordítása, ki több más, közismert dicséretet fordított le, mint
például a „Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt” kezdetût. Az ere-
deti angol szöveg kezdôsora: „The great Physician now is near”.

Dr. Kis Domokos Dániel

Épületkövek a holnap egyházához
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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)

Diakóniának is nevezik. Mindenütt arról panaszkodnak, hogy egyik
ember nem törôdik a másikkal. Annyira nem, hogy elôfordult nem
egyszer, hogy valaki holtan feküdt otthonában egy hónap óta. Cu-
korbeteg ájult el az utcán. Az emberek kikerülik azzal, hogy részeg.
A keresztyénség egyik lényeges ismertetôjele a koinonia, azaz a
közösség. S ez nem eszme, hanem hétköznapi kézzelfogható való-
ság. Ámde aki nem mondja – énekli – „Krisztusnak kegyelme elég
nekem”, az csak annak hangoztatására hajlamos: „Kaparj, kurta,
majd neked is lesz”...

Fél évszázadon át azt „oktatták” az iskolában – s minden szin-
ten hirdették –, hogy „nincs Isten”. Már 3000 évvel ezelôtt azt
mondta az ilyen emberre a zsoltáros „Bolond”. Ugyanis a követ-
kezô lépés az, hogy „kívülem nincs ember”. Isten ismerete tanít
meg az özvegyek, árvák, hontalanok, betegek, vagy más bajban
sinylôdôk felismerésére és segítésére. Amióta Jézus Krisztus itt járt
e világban, emberségem mértéke a szeretetszolgálathoz való vi-
szonyom.

Félreértés lenne az, ha a szeretetszolgálatot csak valamilyen in-
tézményes tevékenységre szûkíteném le. (Vannak esetek, melyeket
csak intézményi keretek között lehet megoldani.) Ám elôször önma-
gamat kell felajánlanom Isten és a felebarát szolgálatára. Ezt tette
az ôsgyülekezet. Rendkívüli esetekre pedig hét diakónust állított.
Ôk a közösség nevében végezték a rászorulók segítését. Ezt a szol-

gálatot támogatták a közösség tagjai. Annás és Szafira megbuktak
e szolgálatban. Vétkük a Szentlélek elleni bûnnek bizonyult.

A szeretetszolgálat igen szerteágazó volt a keresztyénség elsô
pillanataitól fogva. Iskolákat alapítottak, ispotályokat létesítettek,
rabokat váltottak ki fogságból, elzüllött fiakat, lányokat vezettek
vissza tiszta életre. Szeretetszolgálat volt az is, amikor Erdélybôl,
Alföldrôl nyugati egyetemekre peregrináló diákokat (3-4 hónap
gyalogút!) dunántúli gyülekezetek szervezetten befogadtak, meg-
pihentettek, táplálékkal elláttak. (Ôk lettek utóbb a magyar értel-
miség színe-java!)

Hála Istennek mai példákban sincs hiány. Egyik helyen a pres-
bitérium megszervezte egy combnyaktörést szenvedett magányos
gyülekezeti tag kukoricájának begyûjtését, hízójának etetését. Má-
sok az udvarhelyszéki árvíz alkalmával 48 óra múlva már helyszí-
nen voltak a segéllyel. Tudunk olyan egyházközségrôl, ahol a
nagymama nélküli csecsemôre szívélyesen vigyáznak addig, amíg
édesanyja ügyeit intézi.

Kálvin János genfi presbitériuma nemcsak felügyeleti célból lá-
togatta rendszeresen – évenként, félévenként – a családokat, de
szociális felmérés érdekében is. A presbiterek mellett hamarosan
megjelentek a diakónusok. S amikor Genf államában nagy volt a
munkanélküliség, Kálvin Párizsból hozatott órásmestert, hogy ta-
nítsa meg a genfieket órakészítésre. (Azóta a genfi óra világhírre
tett szert, s a legdrágábbak közé tartozik...)

Tehát minden egyházközség presbitériuma tartsa szemét gyüle-
kezetén. Ahol gond van, próbáljon segítséget nyújtani ezek megol-
dásához. S ehhez kérje az egyházközség tagjainak a segítségét. A
szeretetszolgálat: közügy.

-p-s

A presbiter munkamezeje (10.)

Szeretetszolgálat

Az ember számára az a nagy szerencsétlen-
ség, ha nincs együtt azzal, aki nélkül nem
létezhet.
Augustinus: De Trin. XIV/12/16

Augustinus egészen a kezdetig megy
vissza. Az ember származásáig. Meg-
fogalmazásával nyomatékosítva
újra hangsúlyossá teszi, hogy
az ember Isten teremtménye,
s bármennyire is szeretné
tudatából kitörölni teremt-
ményi mivoltát, létezésé-
nek egyetlen oka és meg-
másíthatatlan föltétele
belôle forrásozik. Ha az
ember szemléletében e
tekintetben – akár tudato-
san, akár anélkül – negatív
változás áll be, illetve gon-
dolkodásában nem tér meg,
mindenekelôtt saját magával,
azaz létével kerül ellentmondásba,
melyben a biológiai lény, mint informá-
cióhordozó, és az önazonosító tudat, mint

információ, s egyben annak földolgozója,
kettéválik. Ez a kettéválás, illetve hasadás
azonban expandálódik, s az ember Istenrôl

történô leválását váltja ki. Persze ob-
jektíve a lét szintjén éppen a te-

remtettség okán nem történhet
meg, a spirituális tudati jel-

adás azonban megszûnik,
ezáltal viszont éppen kez-
dô és végpontját veszíti el,
vagyis az élet nem tudja
betölteni eredeti rendel-
tetését. Ez a kezdô és
végpont a születés és az
üdvösség. Igen, üdvösség

és nem halál, mert a halál a
sejt-idôre terjed ki, sôt, vég-

rôl nem is beszélhetünk, mi-
vel a vég a végtelenbe torkollik.

Tehát születés, mint fölülrôl kapott
ajándék, és üdvösség, amely a menny-

ben tölthetô örökkévalóságot tárja föl em-

pirikus módon. A kezdet és a vég, mint ki-
fejlet ezért maga az örökkévaló Isten. Nos,
ha az ember nincs együtt teremtô Istenével,
azaz élete külsô létté válik, elsorvad, mi-
ként a szimbiózisra kényszerülô szervezetek
szétválás után. A magát önállósító, a sza-
badság mámorában élô ember így válik ön-
maga tragédiájának hordozójává. Elhiteti
önmagával – mert azt akarja hinni, miköz-
ben a hitet teljes mértékben elveti – hogy
képes mindarra, ami ôt boldoggá teszi. Si-
keresnek vallja magát, persze vitathatatlan,
hogy vannak részeredmények még akkor
is, ha a teljes megoldó képlet nincs birtoká-
ban. Csupán a kétszer kettô logikájával tá-
jékozódik, miközben létének valódi szük-
ségletét nem látja, s az itt és most birtoklá-
si vágy kiszolgáltatottjává válik. Kell-e en-
nél nagyobb szerencsétlenség? Erre mond-
ja a Biblia: az a neved, hogy élsz, pedig ha-
lott vagy (Jel 3,1b).

Apostagi Zoltán

Apropó
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Háromszáz évvel ezelôtt – 1712-ben – szüle-
tett a háromszéki Felsôcsernátonban az erdélyi
és magyarországi reformátusság e nagy szel-
leme. Munkássága híján csonka lenne a ma-
gyar kultúra. Megbecsülte és számontartotta
örökségét – a nyomtatott magyar könyvet –, s
a reformáció kincseit, s emberfeletti erôfeszí-
téssel, embertpróbáló idôkben reánk hagyta.
Elsô életrajzírója – gróf Mikó Imre (Erdély
Széchenyije!) – 56 mûvét tartja számon. Ez
éppen eggyel kevesebb, mint éveinek száma.
1769-ben Erdély püspöke lett volna. Ám Má-
ria Terézia hivatalnokai „megnótázták”. Fel-
ségsértésért akár halálos ítéletet is kaphatott
volna. A „nóta” – az idézés – azonban halála
után 4 nappal érkezett. Vérmérgezés követ-
keztében (szôlômunka közben szerezte) sem
püspök, sem mártír nem lett belôle. „Csupán”
hitünk és kultúránk hôse.

Élete utolsó húsz évét Erdély egyik legje-
lentôsebb eklézsiájában töltötte. Ez Magyar-
igen (Nagyenyed közelében). Már templom-
kerti sírjában nyugodott, amikor a Hóra és
Kloska-féle lázadás gyülekezetének majd fe-
lét kiirtotta. 1849 januárjában pedig Axente
Sever és Avram Janku mócai ismét nagy vér-
fürdôt rendeztek Magyarigenben és annak tá-
volabbi környékén. A falu hatalmas és csodá-
latos templomát akármelyik magyarországi
eklézsia megirigyelhetné. Lélekszáma azon-
ban nem haladja meg ma a 10, azaz tíz fôt.
Ennek fele a mai lelkipásztor: Gudor Botond
családja.

2004. május 1-jén 45 kôbányai református
igyekezett Nagyenyedre a másnapi gyász-
megemlékezésre. (Akkor is 300. évforduló
volt. A habsburg Rabutin tábornok és Tige
ezredes 1704 virágvasárnapján pusztította el
Nagyenyed lakóit és házait.) Utazásunk nap-
ján lett Magyarország az EU tagjává. Ám a
kôbányaiak nem a nyugati, hanem a keleti
Strassburgba igyekeztek. (Ez Nagyenyed
szász neve.) A megemlékezés délutánján Ma-
gyarigenbe zarándokolt a késô utókor. A cso-
dálatos templom várfallal kerített kertjében
Bod Péter sírja várta az érkezôket és Gudor
Botond mai utód köszöntötte ôket.

Milyen mozgalmas – és tartalmas – volt ez
a viszonylag rövid élet (1712–1769)! Édesap-
ját gyermekként veszítette el. A nagyenyedi
kollégium nevelte fel. Gróf Árva Bethlen Ka-
ta nagyasszony figyelmébe ajánlották a tehet-
séges ifjút. Ô biztosította azt, hogy 3 éven át
a hollandiai Leyden egyetemén tanulhasson
teológiát, jogtudományt, keleti nyelveket.
Hazatérte után a kicsiny Olthévíz lelkipászto-
ra lett. Innen került 1749-ben Magyarigenbe,
s maradt ott halálában.

Hagyatékának elsô tétele: a legnehezebb
feltételek között is hittel megalapozott biza-
lommal kell Isten tenyerén tudni magunkat!

Sorscsapások közepette is teljesítenünk kell
küldetésünket! – Ez a második tétel. – Elsô
feleségét három évi házasság után temette el.
A második nyolc gyermekkel hagyta özve-
gyen. Ám neki magának hat gyermeke kopor-
sója mellett kellett megállania. (Három napon
belül kettôt veszített el...) Mindezt tudva,
ámulni kell hatalmas lelkipásztori és írói te-
vékenységét. (Annál is inkább, mert a protes-
tánsellenes könyvkiadási tilalom miatt mûvei
egy részének ál-helyszín megjelölésével kel-
lett megjelennie.)

Hagyatékának harmadik tétele 56 írásmû-
ve. Közülük a legfontosabbak és ma is idôsze-
rûek: 1746-ban jelent meg „A Szentírás értel-
mére vezérlô magyar Lexikon”. Korának
alapvetô mûve. Ezt követte 1748-ban (tehát

még a kicsiny Olthévizen) „A Szent Bibliának
históriája”. Ennek köszönhetjük azt, hogy ma
tudunk minden magyar nyelvû kiadványról!
Beleértve a nagy klasszikusokat is. 496 olda-
las egyháztörténete a svájci Bázelben jelent
meg: „Az Isten vitézkedô anyaszentegyházá-
nak rövid históriája” (1760). Ugyanezen év-
ben jelent meg a 684 példázatot és bölcsessé-
get felsorakoztató mûve, a „Szent Hilárius”.
(Ezért jelentették fel a bécsi hatóságnál! (A
következô évben az ünnepeket magyarázó
„Szent Heokrates” látott napvilágot. Ezt kö-
vette a 24 erdélyi püspök életrajza „Smyrnai
Szent Polykarpus” címen. Legjelentôsebb
mûve – ha egyáltalán lehet rangsorolni (?)... –
a „Magyar Athenas”. Hatalmas levelezés és
könyvtárkutatás elôzte ezt meg. 528 nevesí-
tett és 62 anonim magyar író életét, mûveit is-
merteti. Közülük egy sereg azóta elveszett.

Ironikus – jóságosan megértô – szelleme
példaadó. Nem tesz különbséget sem ellenség-
gel, sem más nyelven beszélôvel. A lényeg
az, hogy az illetô „Hungarus”. Mai nyelven:
Kárpát-medencei. Ismerteti az uralkodókat,
az eretnekek ellen uszító váradi címzetes püs-
pököt, Bársony Györgyöt. Ugyanolyan hang-
nemben, mint Szenci Molnár Albertet. A
veszprémi r.k. Padányi Bíró Mártont (aki négy
református egyházmegyét semmisített meg és
püspöküket bebörtönözte) ugyanúgy, mint
Gyöngyösi Árva Pál kassai prédikátort, akit
az egri r.k. püspök halálra ítéltetett – ám „ke-
gyelembôl” számûzték az országból, s frank-
furti professzor lett.

A „Magyar Athenas” elôszavát így fejezi be,
s ez legfôbb hagyatéka: „Valamiképpen a ha-
zának ártani nem szabad, azonképpen annak
nem használni, mikor lehetne, NAGY VÉTEK.”

Sírja felett elénekeltük a 90. zsoltárt. Vele
együtt mindazon tízezrek emlékére, „kiket
kiírtott az idô gazul” (Jékely Zoltán: – a kö-
zeli – „A marosszentimrei templomban” c.
versébôl).

Dr. Papp Vilmos

Bod Péter: Szent Hilárius – 1768
(részletek)

6. Az isteni dolgokban mi szokott megár-
tani az embernek?

A nap fényességét, ha reá függesztett
szemekkel nézed, nem megvilágosodol,
hanem megvakulsz. Az isteni véghetet-
lenséget ha nyugtalanul vizsgálod, be-
lemerülsz, beléhalsz.

24. Mire való a templomok tetején a ka-
kas?

Hogy midôn látják a bûnösök, emlékez-
zenek meg arról, hogy a kakasszóra a
Krisztust megtagadó Péter megtért; ôk
is térjenek meg, s kegyelmet nyernek.

50. Min áll a világ?
A bölcsek azt mondják, hogy három do-
log tartja a világot; az isteni tiszteletnek
gyakorlása, a törvénynek kiszolgáltatá-
sa, a jótéteménynek adakozása.

88. Ki a nagy szívû ember?
Aki a bosszúságtételt elhallgatja, a szi-
dalmazásokra pedig sem füle, sem
nyelve nincsen.

217. Hogy szül a reménység?
Az aszony férfi nélkül nem szül, a re-
ménység sem munka nélkül.

302. Ki a boldogtalan ember?
1. Aki mit tud, másnak nem taníthatja.
2. Aki amit tanít, maga nem cselekszi.
3. Aki amit nem tud, mástól nem kérdi.

352. Micsodás az irigy ember?
Mint a jászolban fekvô eb, mely a szé-
nát maga meg nem eszi, nem is eheti, s
az ökröknek sem engedi, hogy vele  él-
jenek.

300 éve született

Bod Péter hagyatéka
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Elôzô cikkemet azzal fejeztem be, hogy a
mai emberek vállalkozásszerûen kötnek há-
zasságot (...vagy sikerül, vagy nem). Hoz-
zá kell tennem azonban, hogy ez nem egy-
formán áll mindenkire. Sokan – szerelem
lázától fûtve – pillanatnyilag meg vannak
gyôzôdve arról, hogy holtomiglan-holtáig-
lan tart szerelmük. Elhiszik, hogy létezik
„örök szerelem”, s az övék „természetesen”
ilyen... Ezzel szemben a statisztikák mást
mutatnak; egyértelmûen bizonyítják a
„nagy szerelmek” véges élettartamát!

Dehát csoda, hogy számosan ilyen naiv
hitben vannak? Nem csoda, hiszen a fiata-
lok eszmélésüktôl kezdve azt hallják, ol-
vassák, filmen látják, hogy a Szerelem cso-
datevô erô, mely mindent legyôz, s a há-
zasság, ill. minden párkapcsolat eszményi
alapja!

A szerelem piedesztálra emelése, istení-
tése azzal kezdôdött (Európában és Ameri-
kában), hogy a korábban jellemzô érdek-
házasságokkal állították szembe, mint al-

ternatívát. A fiatalabb nemzedékek számára
nyilván a szerelmi házasság vált kívánato-
sabbá – annál inkább, mert a régi típusú ér-
dekházasságokat felmenôik tervezték szá-
mukra. Azóta úgy folytatódott a dolog,
hogy a párválasztásnál a szerelem minden
más szempontot (egymást kiegészítô termé-
szet, egyetértés alapvetô célokat illetôen)
kiszorított; a házasság egyedüli és kizáró-
lagos alapjának fogadta el a közvélemény
a szerelmet. Még elkötelezetten keresztyén
fiatalok is sokan úgy kötnek házasságot,
hogy meg sem vizsgálják, vajon Isten Lel-
ke vezeti-e ôket a párválasztásban?!... Ezért
kötnek sokan hitetlennel házasságot...

Ne értsen félre az olvasó! Nem az a baj,
hogy szeretik egymást (sôt, a másik hibáit
is elhordozó szeretetre nagy szükség van),
hanem az, hogy kizárólag múlékony érzel-
mi fellángolásra, azaz homokra építik azt a
kapcsolatot, amelynek életük fogytáig kel-
lene kitartani! Csalódásra mindig bôven
van ok, hiszen a párok lakva ismerik meg

egymást a közmondás szerint is. Ezzel egy-
idôben ha megtetszik valaki más, s kibon-
takozik az új szerelem – egy-kettôre vál-
nak is...

Hát persze, persze; csalódás, meg új sze-
relmi fellángolás régente is volt, nem is rit-
kán. Csakhogy tudtak a vállalt kötelezett-
ségükrôl, emlékeztek fogadalmukra – s ha
netán nem emlékeztek volna, környezetük,
a társadalom emlékeztette ôket rá! Nem
volt még elsôbbsége a szerelemnek, meg a
„boldogsághoz való jog”-nak...

Kikívánkozik belôlem egy kapcsolódó
személyes élmény. Pár éve feleségemmel
egy nyaralóhelyen ismerôssel találkoztunk;
egy régi kolléganômmel, akit évtizede nem
láttam. Ô sem volt egyedül, s be is mutatta
a vele lévô férfit: a férjem. Ez azért volt
számomra meglepô, mert annakidején is-
mertem az (akkori) férjét. A (most már haj-
dani) férj rokonszenes fiatalember volt, aki
elkísérte feleségét szakmai rendezvénye-
inkre, s úgy látszott, szeretik egymást... A
hölgy látta rajtam a meglepetést, s megma-
gyarázta a helyzetet: „lecseréltem a Jós-
kát”. Hát ennyi! Jóskát – aki különben
templomba is elvitte feleségét, megeskü-
dött vele – „lecserélték”...

Kövespataki László
(Folyt.)

NYITOTT SZEMMEL
Bomló házasságok II.

„Mit kell tudni a szolgálatról?”
Vásárosnamény

Április 14-én Vásárosnaményban, presbiteri konferencián talál-
koztak a Szabolcs-Beregi Egyházmegye régi és új presbiterei,
hogy igehirdetéseket és elôadásokat hallgassanak meg a presbi-
terek szolgálatairól. Nyitó áhítatában dr. Pótor Imre helyi lelki-
pásztor a Csel. 20,17-38 alapján szólt az egybegyûlt 108 presbi-
terhez. Kiemelte a 32. verset: „Most pedig az Istennek és kegyel-
me igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket és öröksé-
get adhat nektek a szentek között”, figyelmeztetve, hogy használ-
hatókká legyünk és betöltsük küldetésünket. Hangsúlyozta, hogy
a presbitereknek közösségre kell jutniuk.

Ezt dr. Bodnár Ákos volt fôgondnoknak, Szövetségünk elnök-
ségi tagjának a megnyitója követte, majd dr. Viczián Miklós
missziói titkárunk elôadása következett „Mit kell tudniuk az új és
régi presbitereknek a presbiteri szolgálatról?” címmel. Beveze-
tôül idézte a Szövetség missziói munkatervének négy sarokpont-
ját: az új presbiterek felé végzendô szolgálat, a gyülekezeten kí-
vül élô, passzív reformátusok növekvô száma, a cigány lakosság
növekvô részaránya országunkban és a vidéki fiatalok kiválása
és nagyvárosba költözése, akiknek felkutatása és gyülekezetbe
hívása fontos feladat. Ezt követôen párhuzamot vont az Efézus-
ban Pál idejében élô hívôk és a mai református közösségek hely-
zete között. Felhívta a figyelmet arra, hogy a jövô évben beveze-
tendô kötelezô hit- és erkölcstan oktatás feladata lesz református
önazonosságunk elmélyítése olyan társadalmi környezetben,

ahol a szekták és más világvallások erôs terjeszkedése figyelhe-
tô meg.

A szünet elôtt a konferencia megtanult egy pünkösdi éneket:
„Lélek fuvalma jöjj...”. Szünet után dr. Judák Endre presbiter-
képzési titkár vetített képekkel kísért elôadásában ismertette az
eddig megjelent Presbiteri Füzetek tartalmát és ajánlott haszná-
lati módját, majd hangsúlyozta, hogy a presbitériumok közösség-
gé válásának feltétele, hogy nyitottá legyünk egymás felé. Erre
nem szabad sajnálni az idôt. Református identitásunk erôsítésé-
hez úgy járulhatunk hozzá, ha a Ján 3,16-ba magunkat be tudjuk
helyettesíteni: „Mert úgy szeretett Isten engem, hogy egyszülött

�
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Fiát adta...”. Szenteljük meg a vasárnapot,
naponta olvassuk a Szentírást, legyen ima-
közösségünk a családban, a gyülekezet-
ben, legyünk készek a bizonyságtételre és
látogassuk meg református testvéreinket.

Az elnökség tagjait elkísérte Vásárosna-
ményba Tokodi Attila hévízgyörki gond-
nok, aki 40 évig élt ebben a városban és
köszöntötte a konferenciát. Szintén kö-
szöntött bennünket dr. Imre Sándor egy-
házkerületi fôgondnok, értékes gondola-
tokkal egészítve ki az elôadásokat.

Harmadik elôadásként dr. Szilágyi Sán-
dor tartott rövid vetített képes ismertetôt a
Szövetség céljairól, eszközeirôl és szerve-
zetérôl, hívogatva minden kedves presbi-
tert, aki még nem tagja Szövetségünknek,
hogy csatlakozzék munkánkhoz.

Nagytiszteletû Csegei István, az egy-
házmegye esperese záró áhítatát a Róma
6,17-18 alapján tartotta. Felhívta a presbi-
tereket, hogy bizalommal forduljanak
Urunkhoz, ha szolgálatunk végzéséhez
erôre van szükségünk. Legyünk az Úr cél-
jainak megvalósító munkatársai. Közös
kincseinket, értékeinket adjuk tovább má-
soknak is. Áldásával, énekkel, majd a Him-
nusz eléneklésével zárult a konferencia.

A vásárosnaményi gyülekezet asszonyai
gazdag szendvics-ebéddel és üdítôkkel lát-
ták vendégül a megjelenteket.

SzS

„Mit kell tudni a szolgálatról?”

A szákszendi református gyülekezet három éve épült barátságos gyülekezeti háza kitárt
ajtókkal fogadta a Héthatáros gyülekezeti kiskör presbitereit az idei évad harmadik pres-
biterképzési alkalmán. A gyakorlathoz híven mindig más helyszínen rendezzük a kép-
zési sorozatot. Ez alkalommal 40 fô érdeklôdô érkezett a környék hat gyülekezetébôl.

A nyitó áhítaton Sugár Tamás, nagyigmándi lelkipásztor a Római levél 4. fejezetének
9-12 versei alapján hirdette Isten Igéjét. Az alapvetô kérdés, mely szerint a hit vagy a
cselekedetek alapján igazulhatunk meg, ma is aktuális. A mai presbiternek ezzel na-
gyon is tisztában kell lenni. Le kell számolni azzal a felfogással, mely szerint elég hin-
nem és akkor minden rendben van.

Emlékeztetett Jakab apostol levelében szereplô kijelentésre: „Mert ahogyan a test ha-
lott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.”

A saját személyes hit mellett meg kell jelennie a cselekedeteknek is. Hangsúlyozta,
hogy a gyülekezeteinkbe újonnan betérôket ne elôítéletekkel fogadjuk.

Az Anyaországtól elszakított egyházrészekkel való ismerkedést az erdélyi és király-
hágó-melléki egyházkerületekkel folytattuk. Ebben Sugárné Damó Márta lelkipásztor
volt segítségünkre, aki az Erdélyi Egyházkerület szülötte. Megismerkedhettünk a törté-
nelmi tényekkel, a reformáció térhódításával. A statisztikai adatok sora mellett sok sze-
mélyes élményt is hallhattunk. Részletesen szólt a rendszerváltás utáni idôkrôl, mely-

ben szomorú tény,
hogy az egykor el-
vett egyházi ingat-
lanok sorsa még
mindig nem rende-
zôdött. Sajnos nagy
a kivándorlás ezek-
rôl a területekrôl.
Az emberek már
nem úgy tartják hi-
tüket, mint a dikta-
túra éveiben. A po-
litikai szabadság
nem hozta meg azt
a hitbéli ébredést,
amelyre joggal le-
hetett számítani.

Héthatáros kiskör
Szákszend

Szélcsend
Ó ez a csend, e Szél-csend, némaság!

Nem hallani a megtérôk szavát,

az újszülöttek hálaénekét.

Kérés, könyörgés nem volt még elég?

Mióta szól már mindenütt Igéd,

s áldás-esôre nem nyílik az ég.

Hatalmas Isten, Megváltó Urunk,

szánj meg, segíts meg, mert elárvulunk!

Rút bûneinkkel roskadunk Eléd,

mert életünkben annyi kár, szemét!

Orcánkra égtek szennyek, tegnapok...

Adj újra nekünk bûnbocsánatot!

Hitünk kicsiny bár, hálánk is kevés,

de kérve kérünk áldást, ébredést.

És várjuk, hogy majd kél, hogy újra kél,

a Szél, a Szél, a bibliai Szél!

Füle Lajos
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Érdekességként emelte ki, hogy azon a vi-
déken kötelezôen elvárják a lelkészektôl a
családlátogatásokat. Talán ez egy döntô
momentum lehet a gyülekezetépítésben.
Megemlítette, hogy a hittanoktatás a tan-
rend része, mi még ennek szervezése elôtt
állunk.

A következô elôadó Gerecsei Zsolt volt,
aki a Dunántúli Református Egyházkerü-
let jogilag történt 400 éves megalapításá-
ról tartott elôadást. Elôadásában az 1612
elôtti száz évrôl is beszélt, hiszen a refor-
máció már az 1530-as évektôl jelen volt
ezen a vidéken. Az úgynevezett közös
idôszak történéseibôl is felvillantott néhá-
nyat.

A Körmendi Zsinaton, 1612. június 19-
én megválasztották Patai Istvánt püspök-
nek, ô egyértelmûen a kálvini vonalat
képviselte és innen már nem volt kérdés,
hogy a két irányzat a Dunántúlon is szét-
vált egymástól.

Juhász Róbert császári lelkipásztor ér-
dekes, egyedi stílusú elôadásával segített
bennünket, melynek címe is nagyon gya-
korlati volt: „Hogyan olvassuk a Bibliát?”

Elôadásában kihangsúlyozta, ez az a
KÖNYV, amelynek lelke van! Három fo-
galom a kíváncsiság, a tisztelet, a szüksé-
gesség az, ami vezéreljen, miközben a
Bibliát a kezünkbe fogjuk. Az ember üd-
vösségének eléréséhez elengedhetetlen a
Biblia rendszeres, naponkénti olvasása.
Kell-e olvasni naponként a Bibliát? Egy
kijelentéssel és egy kérdéssel válaszolt rá!
A lelkészeknek mindenképpen! És a gond-
nokoknak, presbitereknek? – hangzott a
kérdés. A hallgatóság mondta ki a választ.
Igen, nekünk is naponta kell olvasni a
Bibliát.

Jó tanácsokkal is ellátott bennünket, egy
kicsit fordítva közelítve a dologhoz. Ho-
gyan ne olvassuk a Bibliát?

Ha kezdôk vagyunk, semmiképpen se a
régi fordításokkal ismerkedjünk. Ne akar-
juk az elejétôl a végéig, regényszerûen ol-
vasni. Ne lexikonnak tekintsük. A Biblia
iránytû azon a hánykolódó tengeren, me-
lyen mindannyian evezünk. Ez az iránytû
mindig az egyetlen biztos pont felé vezet
bennünket.

Az elôadások után kérdésfeltevés most
nem volt, talán azért is, mert ezen az estén
nagyon is egyértelmû dolgokról hallot-
tunk.

A házigazdák süteménnyel és innivaló-
val kínálták a résztvevôket, így azután még
mintegy másfél óráig jó hangulatban be-
szélgettünk, együtt voltunk.

Bogáth István

Amikor a szél fúj...
– részlet a könyvbôl –

Ezt a ritka, isteni akarat szerint mûködô „széljárást” lelki ébredésnek nevezzük. Ébre-
désen a bûn álmából való felébredést, új életre való születést, megelevenedést értjük.
Ekkor valaki a „világosság fiává” születik. Ahogyan az Ige mondja: „Ébredj fel, aki alu-
szol, támadj fel a halálból és felragyog neked a Krisztus” (Ef 2,5).

Ugyanezt az utat járja meg minden újjászületett és megtért ember. Az ébredés törté-
nete azoknak a története, akik ugyanazon körülmények között és azon egy idôben hal-
lották meg a zúgó szél, a Lélek kürtzengését, amely a lelki halál állapotából felriasztotta
és új életre hívta el ôket. Ugyanarra az ébresztô szóra tízek, százak és ezrek ébrednek
fel egyidejûleg a „sebesen zúgó szél zendülésére” (ApCsel 2,2). A Szentlélek szétáradó
ereje fényt, világosságot áraszt a tömegek szívébe. (Mintha az E = M × C2 törvénye való-
sulna meg lelkiképpen.)

Valósággá válik Ezékiel próféciája: „a hirdetett Isteni szó erejére a fehérre száradt
emberi csontok megelevenednek, lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak, igen-
igen nagy sereg lett” (Ez 37,10). (J.W. van Zeil. Ford. dr. Czakó J.)

Ébredésen olyan töme-
ges testi-lelki megmozdu-
lást értünk, amelyben szin-
te váratlanul Isten Lelké-
nek és Igéjének hatalmas
befolyása alatt tömegesen
fordulnak az emberek Isten
felé. Ami korábban való-
színûtlennek tûnt, vagy ér-
telmetlen, elvont fogalom
volt, a Lélek megelevenítô
hatására új, valóságos
mennyei tartalommal telítô-
dik meg. A keresztrôl való
beszéd, Krisztus váltságha-
lála, a kárhozat, a bûn és bûnbocsánat, a kegyelem életfontosságú személyes valósággá
válik. Az örök élet, az örök kárhozat égetô kérdés lesz sokak számára. Olthatatlan vágy-
gyal keresik tömegesen a választ az eddig lényegtelennek tûnt, de most égetôvé vált
kérdésekre.

Amikor a Lélek szele fújt (1947), ki tudná elemzô magyarázatát adni annak a sztori-
nak, amikor három húsz éves egyetemista lement egy külvárosi szuterén cipészmûhe-
lyébe a kötényes suszter bácsihoz, ahol ô Bibliát szokott vendégeinek olvasni. A rumlis,
szûk kis mûhelyben az ismerôs kis öreg Jézus egyik példabeszédét olvasta fel és sze-
rény képességével meg is magyarázta a szántóföldben egy ócska, rozsdás vaskazetta
megtalálásának esetét (Mt 13,44). Kinyitva, csillogó, felbecsülhetetlen értékû kincs tá-
rult a szántó-vetô szeme elé. Példaképe ez a Jézusra találás páratlan örömének. Megta-
láltam! Rátaláltam! És a Lélek szele a susztermûhelyben is fújt, és a három egyetemis-
ta fiúból kettô újjá születve jött fel a szuterénbôl, mert a Lélek fúj, ahová akar és „az
Ige nem tér vissza üresen, hanem eléri célját, amiért küldetett” (Ézs 55,11). A szemé-
lyes életkor, a körülmény, vagy az Ige szólójának IQ-ja teljesen lényegtelenné silányul.
Egy lelki születés folyamata és ténye az egyetlen isteni cél. Más minden eltörpül és má-
sodlagossá válik...

A gyülekezeti hétvégi felnôtt ifjúsági bibliaórán (15-20 huszonéves) figyelmesen
hallgatta-olvasta végig Illés próféta Karmel-hegyi megrendítô evangelizációját: „Med-
dig sántikáltok kétfelé?” (1Kir 18,21) A Lélek felerôsítette az olvasott Igét és tette sze-
mélyessé a szót minden jelenlévônek. Az egyik ifjú a saját Bibliája margójára csak
ennyit jegyzett be: „Eddig”. 1957 november. Ekkor elindulva és Jézust követve a kes-
keny úton lett hiteles hitvalló tanítvánnyá. Ôt katolikusnak keresztelték, majd konfirmá-
ció nélkül késôbb a gyülekezet hitvalló presbiterévé lett, mert „akiket Isten Lelke vezé-
rel, azok Isten fiai” (Róm 8,14)...

Mikó László
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Az ünnepi alkalom Tôkés László EP-képviselô, az egyházkerület
volt püspökének igehirdetésével kezdôdött. A volt püspök, aki Ko-
vács Zoltán egykori kerületi fôgondnokkal egyetemben, 2002. júni-
us 8-án alapító pillére volt a megalakult presbiteri szövetségnek, a
Mt 11,29-30 alapján hirdette Isten Igéjét. Mint szolgálatában rámu-
tatott: ahhoz, hogy felszabaduljunk a szolgaság igája alól, arra van
szükségünk, hogy magunkra öltsük Jézus Krisztus igáját, amely
nem más mint a hit, szeretet és a hûség. Az, aki vállalja Krisztus igá-
ját, annak a keresztet is fel kell vállal-
nia, így egymás terheit is hordozhat-
juk, hiszen a hûséges presbiter, aki
megérti az Ige üzenetét, az teljes szív-
vel és lélekkel hordozza az igát, ép-
pen ezért a mai világban nagy szük-
ség van az önvizsgálatra.

A jubileumi közgyûlés alkalmából
mindenki mérlegelje az elmúlt tíz év
sikereit és kudarcait, mindazt, amit si-
került megvalósítani és azt, amit nem,
mi az, amit még tehettünk volna, de
nem tettünk meg. A Presbiteri Szö-
vetség létrehozatalát az a felismerés
tette indokolttá, hogy a hagyományos
egyházi, egyházkerületi formáknál
többre van szükség gyülekezeteink,
anyaszentegyházunk szolgálatában.
Magyarországi mintát követtünk, hiszen ott már jóval elôtte megala-
kult, a civil társadalomra emlékeztetô, az alulról jövô szervezkedés
jegyében a Presbiteri Szövetség – mondta az egyházkerület volt püs-
pöke.

Az igemagyarázatot követôen Sándor Lajos Nagyvárad-újvárosi
lelkipásztor házigazdaként köszöntötte a közgyûlés résztvevôit.

A számbavétel után, amelyet Márton Jenô jegyzô végzett el,
László Kálmán elnök köszöntötte a közgyûlés tagjait, majd a meg-
hívott vendégek emelkedtek szóra, elsôként Püsök Sándor Csaba,

királyhágómelléki lelkészértekezleti elnök, ôt Balázsné Kiss Csilla,
a királyhágómelléki nôszövetség alelnöke követte, majd dr. Tóth Já-
nos a Magyar Presbiteri Szövetség részérôl köszöntötte a jubileumi
közgyûlést. Az egyházkerületet Antal János külügyi elôadótanács-
adó képviselte.

Az Erdélyi Egyházkerület Presbiteri Szövetségének (EREK PSZ)
részérôl Pályi József elnök volt jelen, aki László Kálmán király-
hágómelléki elnökkel együttmûködési szándéknyilatkozatot írt alá.

A megállapodás megteremti egy or-
szágos presbiteri szövetség megalaku-
lásának lehetôségét, állapították meg
a résztvevôk.

Ezt követôen Venter Miklós fôtitkár
rövid visszatekintését hallgathatták
meg a közgyûlés résztvevôi, az eltelt
tíz év sikereirôl és sikertelenségeirôl,
megvalósításairól és kudarcairól.

A Presbiteri Szövetség jubileumára
tartalmas kiadványt mutatott be Tóth
Zsigmond ügyvezetô elnök, sajtóre-
ferens, a kiadvány szerkesztôje. Mint
rámutatott: a színes, 48 oldalas, az
egyházkerületi szintû presbiteri kon-
ferenciákat, az egyházmegyei presbi-
teri szövetségek tevékenységét, a Ha-
rangszó hatéves Presbiter rovatát, a

KREK PSZ honlapját bemutató, Venter Miklós fôtitkár elôszavával
megjelent tetszetôs kiadvány csapatmunka gyümölcse.

A jubileumi kiadvány bemutatóját követôen emléklapot kaptak a
tíz éves évforduló alkalmából mindazon személyek, akik 2002-ben
alapító tagjai voltak a szövetségnek, és akik az eltelt tíz év során ki-
emelkedô szolgálattal és talentumaik kamatoztatásával járultak hoz-
zá a szövetség mûködéséhez, munkálataihoz.

Tóth Zsigmond
(Megjelent a Harangszó c. nagyváradi lapban)

Megalakulásának tízéves évfordulóját ünnepelte a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége (KREK PSZ)
március 24-én, Nagyváradon. A jubileumi közgyûlésre a Nagyvárad-újvárosi református templomban került sor, a kilenc egyház-
megyei presbiteri szövetség küldötteinek részvételével.

Királyhágómellék

Egy évtized az önvizsgálat jegyében

Tízéves a Presbiteri Szövetség. Mint tudjuk, a PSZ-nek nem nagyon voltak hagyományai a mi kerületünkben, inkább az anyaország-
ban. Ezért is indult nehézkesen a szövetség létrehozása a 2000. évtôl kezdôdôen. (...) 2002-re a kerületi szövetség megalakulására már
6 választott megyei elnökség mûködött, és így maradt a jogi bejegyzés dátumáig is. Mára mind a kilenc egyházmegyében választott el-
nökség mûködik (vagy nem, mert erre is van példa).

Sikernek könyvelem el szövetségünk rendezvényein szolgálatot vállaló püspökök, teológiai professzorok, más tudós elôadók, több elô-
adást és képzést vállaló lelkipásztor és presbiter számát. Ugyancsak sikernek tartom a rendszeres gyülekezeti, kisköri, megyei és kerü-
leti konferenciákat, és az érdeklôdés felébresztését az ilyen rendezvények iránt. (...)

Sikertelenségünkrôl is szólnák pár szót. Így mind máig nem sikerült mindenhol beindítani a presbiteri bibliaórákat, a kisköri rend-
szeres találkozókat, vagy az intézményesített felnôtt-presbiteri képzést a Partiumon. A megtisztulás reményében felvállalt átvilágítást
sem tudtuk véghez vinni, nagyon sok kollégánk nem meri felvállalni találkozását saját múltjával, na meg a törvény sem segít nekünk.

(...) A tíz év alatt voltak örömeink, bánataink, sikeres és sikertelen próbálkozásaink, feledhetetlen vagy épp feledhetô felszólalásaink.
Voltak „ideglegesen” mellénk rendelt testvérek, köztük jó barátok: Balla Tibor, Lugosi Mihály, Seres Géza, dr. Ritoók Pál, Veres László
Zsolt. Ôk azóta megpihentek, de emlékük még él köztünk.

Mára egy potenciálisan erôs, hiteles, sok erôtartalékot rejtô, ismert szervezetté nôtte ki magát szövetségünk. Köszönjük ezeket elsô-
sorban Istennek, utána önöknek kedves testvéreim és mindazoknak, akiket önök képviselnek itt. (...)

(Részletek Venter Miklós fôtitkárnak a jubileumi közgyûlésen elhangzott beszédébôl.)
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IX. Nagykunsági konferencia
2012. április 1-én ismét megrendezésre került az immár hagyo-
mányossá vált Presbiteri konferenciával egybekötött Virágvasár-
napi ünnepség a Törökszentmiklósi Egyházközségben, a Kézdi-
Orbai, Szatmári és az Érmelléki Egyházmegyék részvételével. A
gyülekezet tagjai a legkisebbektôl a legnagyobbakig már hetek
óta szívvel-lélekkel készülôdtek, hogy ez az ünnepség valóban
meg tudja formálni mindazt, amit kell hogy jelentsen számunkra
Virágvasárnap ünnepe. Ennek a napnak nyitányaként istentiszte-
leten vehettünk részt, melynek kezdetén több mint 200 gyermek
virágvasárnapi, dicsôítô énekeket énekelve, virágokat lengetve
vonult be az Isten házába. Megható volt látni, hogy a gyermekek
a maguk kis hitével és gyermeki ôszinteségükkel zengték Jézus
dicséretét a templomban. Az Úr asztala hamar megtelt a gyerme-
kek által hozott virágokkal. Az igehirdetés szolgálatát Bartha
Gyula Esperes Úr végezte, aki a Szatmári Egyházmegyébôl ér-
kezett közénk erre a napra. Prédikációjában egy képzeletbeli uta-
zásra hívott bennünket. Ennek a különleges utazásnak két hely-
színe is van, s életünk forgatókönyve szerint mind a két helyszínre
el kell érkeznünk életünk során, a hangok és a csendek helyére.
Kiáltani, mikor dicsôíteni, hozsánnát zengeni kell és csendben
lenni akkor, amikor meg kell hallani és be kell fogadni Isten hoz-
zánk szóló üzenetét. A Jézust fogadó nép ajka zeng, de Jézus
csendben van és imádkozik. Imádkozik nem csak az akkoriakért,
hanem miértünk is. Esperes Úr hangsúlyozta, hogy Jézus azt is
tudja, hogy ki hogyan jött be a templomba, mit hordozunk egyen-
egyenként a lelkünkben és hogy milyen kegyelem az, hogy Vala-
ki imádkozik értünk. Hangsúlyozta az összetartozást, egymásért
való felelôsségvállalást is. Ez a gondolat áthatotta az egész na-
pot. Csodálatos volt valóban egy szívvel és egy lélekkel megszó-
lítani Istent imádságban és hálát adni azért, hogy Jézus dicsôsé-
gesen bevonult mindannyiunk életébe.

A prédikáció után Dr. Fazekas Sándor Miniszter Úr rövid kö-
szöntô beszédét hallgathattuk meg. A szívünkre kívánta helyez-
ni, hogy ahogyan elérkezik a tavasz, a természet megújulása, úgy
újul és erôsödik meg napról napra a hitünk. Reménységünket so-
ha ne veszítsük el, hiszen Isten áldásait tapasztalhatjuk egész éle-
tünkben. Miniszter Úr bíztatott Bennünket, hogy az Istenbe ve-
tett bizodalmunk és reménységünk erôt ad ahhoz a küzdelemhez

és munkához,
melyet hazán-
kért kell elvé-
geznünk. Ebben
az átalakuló vi-
lágban sokan a
saját útjukra
lépnek, ahol
nincsen össze-
fogás, egymás
melletti kitar-
tás. Fontos arra
törekednünk,
hogy jöjjön vég-
re össze egy
nemzeti egység!
Ez csak úgy jö-
het létre, ha
biztos alapokra
építünk. Ez az
alap lehet az Al-
kotmányunk,
mely nem vé-
letlenül helyezi
arra a hangsúlyt, amit nemzeti imádságunk, a Himnusz is meg-
fogalmaz: „Isten, áldd meg a magyart!” Ez a legbiztosabb ala-
punk. Isten áldása és segítsége.

Ezeket a gondolatokat erôsítette Dr. Juhász Enikô Polgármes-
ter Asszony is. Elmondta, hogy Virágvasárnapra mindig szüksé-
günk van. Ami ebben a történetben legszebben meg van fogal-
mazva, a szeretet és a szolidaritás. Összefogással be tudjuk azt
bizonyítani, hogy mi is tudjuk egymást szeretni, és összefogással
le tudjuk gyôzni a körülöttünk és bennünk lévô kufárokat, akik
olyan sokszor el akarják nyomni bennünk a lelkünkbe írt üzene-
tet, mely a hívôt hívôvé, Isten gyermekéve, az embert emberré
teszi.

Ezen gondolatok után 1500 fôs ünnepi gyülekezet együtt éne-
kelte a Magyar, illetve a Székely Himnuszt. Mindenki belebor-
zongott és a könnyeivel hadakozott, olyan erôvel zengtek ezek
az imádságok.

Az ünnepi istentisztelet után a legtöbben átvonultak a gyüleke-
zeti terembe, ahol már minden érdeklôdôt várt a Törökszentmik-
lósi Nôszövetség hagyományos virágvasárnapi jótékonysági vá-
sára, melyet a szorgos asszonytestvérek állítottak össze. A nap
további részét református iskolánk ebédlôjében töltöttük, ahol
finom ebéd után több mint 250 presbiter testvér részvételével
megkezdôdött a Nagykunsági Református Egyházmegye Presbi-
teri Konferenciája.

Az alkalom elején Szabó József Esperes Úr köszöntötte az egy-
házmegye rangidôs presbiterét, Hártó Balázst, aki a mezôtúri gyü-
lekezet szolgáló tagja. Ezek után Molnár János Egyházmegyei
Gondnok köszöntötte az egybegyûlteket. A szót Dr. Szabó Dáni-
el, a Presbiteri Szövetség elnöke vette át, aki hangsúlyozta, hogy
a szövetség, amit Isten a néppel kötött, az nemzedékrôl-nemze-
dékre megújul, s így lehetünk ennek tagjai mi is. Abban a korban
élünk, amiben rá kell jönnünk, hogy közösségeinknek, nemze-

�
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tünknek nagy Isten-hiánya van. A hívô ember felelôssége az, hogy
ezen változtasson. A lelkészeknek, gondnokoknak, presbiterek-
nek és az egész gyülekezetnek az a feladata, hogy szóljunk, ne
maradjunk némák, kitartásra és reményre sarkalljunk másokat.
Mindehhez elsôsorban az szükséges, hogy mi magunk meglássuk
és megértsük, hogy hol vagyunk, kik vagyunk és mi az Isten ál-
tal ránk bízott feladatunk.

Szabó Dániel elôadását több határon inneni és határon túli egy-
házmegye bemutatása követte. Megismerkedhettünk a Kézdi-
Orbai Egyházmegye életével Gerendi Antal, kovásznai szám-
adó-gondnok beszámolója által. Az Ô munkájuk alapjául azt a
mondatot fogalmazta meg „Aki elhívott, az erôt is adott a felada-
tok elvégzéséhez”. Ez bátoríthat bárkit, amikor csüggedünk a
szolgálatokban, mikor fogyni kezd az erônk akár testileg, akár
lelkileg.

Az Érmelléki Egyházmegyét Fazakas László lelkipásztor sza-
vain keresztül ismerhettük meg. Fazakas tiszteletes jelenleg Me-
zôtúron szolgál, de több évig volt Érmelléken lelkész, így na-
gyon színesen, részletesen be tudta mutatni az ott folyó munkát.
Hangsúlyozta a családlátogatás fontosságát, mely nélkül nem le-
het gyülekezetet, egyházat építeni. Akinek szívügye az Isten or-
szágának építése, az cselekszik is, ebben a cselekvésben kell elôl
járnia a gyülekezetek vezetôinek – hangsúlyozta Fazakas László.

Késôbb megismerhettük a Szatmári Egyházmegye életét is,
melyet Bartha Gyula Espres Úr mutatott be nekünk igen élmény-
szerûen. Istentiszteleti szolgálatában már kaphattunk egy kis íze-
lítôt, hiszen igen lendületesen prédikált. Ez a lendület jellemzi az
egész egyházmegyét, ahol szolgál. A Nagykunsági és a Szatmári
Egyházmegye testvéri kapcsolatban van, melynek alapja az egy-
ség és a hit – fogalmazta meg Bartha Gyula. Megismerkedhettünk
beszámolója által a szatmári szokásokkal, rendezvényeikkel, az
ottani gyülekezetek életével.

A sor a mi egyházmegyénk, a Nagykunsági Egyházmegye be-
mutatásával zárult. Szentesi Lajos karcagi fôgondnok, a Presbi-
teri Szövetség Nagykunsági elnöke ismertette a jelenlévôkkel
egyházmegyénk életének fôbb eseményeit. Lelkesedésbôl és
szolgálatokból az elmúlt évben sem volt hiány és reménység sze-
rint ebben az esztendôben is továbbra is Isten áldásával fogjuk
tudni végezni szolgálatainkat.

Nagyon szép lezárása volt ennek a napnak Árus László érmel-
léki lelkész záró szolgálata. Bíztatást kaptunk mindannyian, akik
jelen lehettünk ezen a különleges alkalmon, hogy miért is éri meg
nekünk Isten gyermekének lenni, s hogyan kell elhívatásunkat
viselni ebben a világban. Példát mutatva, szolgálva, kitartva egy-
más mellet, s törekedve arra, hogy azt, amit életünk forgatóköny-
vébe Isten megírt számunkra, azt mindig örömmel tudjuk átélni.
Amit teszünk szolgálatunk során, azt soha ne a magunk dicsôsé-
gére tegyük, hanem Isten dicsôségére. Minden cselekedetünk jó
szívbôl jöjjön, s arra törekedjünk egy életen át, szolgálatban áll-
va, hogy minél többen tudják köszönteni Jézust „Hozsánna! Ál-
dott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya”.

Hála legyen a mindenható Istennek, hogy eggyé tudott ben-
nünket formálni ezen a napon is. Hogy mindig késszé tesz a szol-
gálatra, késszé az Ô dicsôítésére, s hogy elmondhatjuk együtt:
„Jutalmam, hogy tehetem”

Gazdag Edit
segédlelkész, Törökszentmiklós

Dr. h.c. Szabó Dániel elnök úr
részére

Magyar Református Presbiteri Szövetség
Budapest, Ráday u. 28.
1092

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Református Presbiteri Szövetség Navracsics Tibor minisz-
terelnök-helyettes úrnak címzett levelét, melyben Magyarország Alap-
törvényét méltatja, illetékességbôl megkaptam. Örömömre szolgált le-
vele, magam is úgy vélem, nemzeti életünk kihívásokban gazdag idô-
szakában a megfelelô értékrend hirdetése nyújthat támaszt és biztonsá-
got az állampolgárok számára. Országalapító királyunk nyomdokain a
kereszténység nemzetmegtartó erejét valljuk, határon innen és túl, hisz
határon túl a magyar egyházak a magyar közösségek értékhordozó,
nemzettudatot ápoló és közösségteremtô tényezôi.

Az iskolai hit- és erkölcstanoktatás a nevelés színterének egy olyan
szegmense, ahol az oktató személyek tudása és szemlélete meghatáro-
zó, olyan tudást, szemléletet kell átadni, melyet a diákok magukévá té-
ve egész életükben hordoznak.

Nemzeti Hitvallásunkat és Alkotmányunk értékeit óvnunk kell közö-
sen, együttmûködve, mivel az egyházak támogatása, hitvallása nemze-
tünk erejének alkotórésze.

Munkájára Isten áldását kérem.

Tisztelettel:
Szászfalvi László

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIUM

Szövetségünk idén június 21-24. között rendezi 18. Nemzet-
közi (Kárpátmedencei) Presbiteri konferenciáját a Nagy-
kunságban, a karcagi Református Gimnázium és Általános
Iskola termeiben és a templomban. Témája: Hitünk és hie-
delmeink. A téma választását az indokolja, hogy sok gyüle-
kezeti tagunkat hitünkkel ellentétes hiedelmek – babonák,
jóslások, tévtanok – tartják rabságban. Szükséges, hogy
ezekkel szembenézzünk és tanuljuk, hogyan küzdhetünk
ellenük.

Elôadók: Dr. Bustya Dezsô kolozsvári professzor, dr. Si-
kó Zsuzsa orvosnô, Ittzés István evangélikus lelkipásztor,
Dr. Nagy István lelkipásztor, a KGRE Tanítóképzô Fôisko-
lai Karának dékánja, Dr. Békefy Lajos lelkipásztor, lapunk
fôszerkesztôje, Alföldi Boruss Dezsô lelkipásztor és még
mások, akiknek a felkérése még folyamatban van. Szövet-
ségünk hívja és várja a Kárpátmedence magyar református
presbitereit és minden érdeklôdôt. A végleges program,
benne a várhatóan csupán jelképes részvételi díj és a jelent-
kezési határidô a Reformátusok Lapjában, továbbá honla-
punkon fog megjelenni, illetve tagjainknak és a határon tú-
li szövetségeknek idejében megküldjük azt.
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Harmóniában a tudománnyal és a teremtett világgal
Beszélgetés Prof. Dr. Kiss László ny. egyetemi tanárral

Nem tudom, kedves Olvasó, voltál-e már úgy, hogy valamely be-
léd fészkelt sztereotípia egyszer csak hús-vér emberként állt elôt-
ted. A sztereotípia nem mindig negatív jelentésû, sôt. Néha a va-
lóságot olyan jótékonyan befolyásolja, hogy nélküle nem ven-
nénk észre az elôttünk álló emberben a szebbet, a jobbat. A né-
met ugyebár nem mind pontos, szorgalmas, kitartó, fegyelmezett;
a francia nem mind gáláns, gurmand, könnyed, és így tovább,
mégis ilyennek rajzolódnak elénk. Bennem olvasmányélményeim
és a magamban kialakított történelmi el-
képzelés alapján a hithû debreceni refor-
mátus zömök, kedélyes, csendes, munkás
ember. Ez utóbbit úgy értem, hogy dol-
gos, céltudatos, és keményen kitart az el-
képzelései mellett, miközben engedelmes-
kedik a vérévé vált szigorú munkaer-
kölcsnek.

Amikor dr. Kiss László professzor úr
volt olyan kedves, és ellátogatott az intéz-
ménybe, ahol dolgozom, hús-vér formában
állt elôttem a debreceni reformátusról al-
kotott sztereotípiám. Annyiban volt csak
más, hogy sokkal hamarabb engedett lel-
ki közelsége, mint vártam volna.

Szamárvezetôül rögtön átnyújtotta a
Debreceni Református Egyházmegye ma-
gazinjának, a Közösségnek a 2011/4-es
számát, és felhatalmazott, hogy az ott
megjelent életrajzából és a vele folytatott
beszélgetésbôl – a szerzô Hadházi Tamás
lelkipásztor – használjak fel adatokat, té-
nyeket. (A továbbiakban nem jelölöm
külön a cikkbôl vett részleteket.)

– A Presbiteri Szövetségben betöltött
tisztéig – a Debreceni Egyházmegye Presbiteri Szövetségének el-
nöke – szinte egyenes út vezetett attól a családtól, ahová szüle-
tett és ahol nevelkedett...

– Valóban, hiszen édesapám lelkész volt, így magam is az ô
szolgálati helyein – Komádiban, majd Nagyrábén – jártam isko-
lába. Ezután a debreceni Refiben érettségiztem. A boldog gyer-
mek- és ifjúkor sötét foltja, hogy édesapámat internálták, és
édesanyám sanyarú körülmények között, betegen élt Debrecen-
ben, a Kossuth utcában. Mivel igen szerettem volna jogász len-
ni, de az akkor egy lelkészgyereknek (a hatvanas évek elején já-
runk) lehetetlen volt, így, szintén Debrecenben, elvégeztem a ve-
gyész szakot. Ott akkortájt alakult meg a TTK-n a Biokémiai La-
boratórium, ahol elkezdtem a szakmát, s eljutottam a tanszékve-
zetôi tisztig. Innét is mentem nyugdíjba. Isten megáldott szeretô
feleséggel – aki szintén vegyész –, és két gyermekkel. Orsolya
lányom lelkészhez, Buzás Déneshez ment feleségül, s az ô gyer-
mekük elsô unokám, szívünk boldogsága, Zsófika, aki a Tímár
utcai református oviba jár.

– Akkor hát az is szinte magától értetôdik, hogy debreceni gyü-
lekezetben lett presbiter.

– Annyira nem magától értetôdik, ugyanis édesapám nyugdíjas
éveiben szolgált a Kossuth utcai egyházközségben, s mi is oda

jártunk, bár messze lakunk tôle. Jelenleg missziói gondnoka va-
gyok a gyülekezetnek. A Debreceni Egyházmegye Presbiteri Szö-
vetségének két éve lettem az elnöke.

– Ha jól tudom, a Presbiteri Szövetségben is tartott elôadást
egyik kedves témájáról, a hit és a tudomány viszonyáról.

– Igen: ha valami, ez igazán a saját sok évtizedes tapasztala-
tomból leszûrt elôadás volt. Remélem, a hallgatók is érezték,
hogy autentikus a forrás. Nem vagyok az elméletek ellen, hiszen

a tudományos munka ezt nem is tûrné, de
vallom, hogy az igazán nagy kérdések
idebenn dôlnek el az emberben, nem ta-
nult elméletek, hanem személyes tapasz-
talat alapján. Így az is, hogy egy élet tu-
dományos munkássága hogyan fér meg,
sôt, hogyan táplálkozhat a hitbôl. A Pres-
biterképzôn is tartottam elôadásokat a te-
remtés és az evolúció kérdéskörérôl.
Meggyôzôdésem, hogy a teremtô Isten
addig „kísérletezett”, amíg a környezet
olyanná nem vált, hogy kedves teremt-
ményét, az embert belé helyezhette. Ami
pedig az evolúciót illeti, az feltétlenül
helytálló, hogy az élôvilág alkalmazko-
dik a környezethez, ugyanakkor a tények
azt mutatják, hogy egyik faj nem ment át
a másikba, a gyíkból nem lett madár... –
mondja kedves, széles mosollyal. Neki
elhiszem.

– Most beszéljünk egy kicsit a külföldi
kapcsolatairól.

– A skót Dunfermline-i református gyü-
lekezettel szoros testvérgyülekezeti kap-
csolatunk alakult, ennek köszönhetô, hogy

családostól meglátogathattuk ôket. Persze munkám révén nem
csak a skótokkal, de az írekkel is igen jó partneri munkakapcso-
latom volt. Egyébként a kutatási területem a szénhidrátbontó en-
zimek. A felsôoktatás átalakításához a magam szerény szolgála-
tát is hozzáadhattam, hat esztendeig voltam az Országos Kredit-
tanács elnöke. A jelenlegi átalakításokról – immár majdnem kí-
vülállóként, mert azért vannak doktoranduszaim – csak annyit
hadd jegyezzek meg, hogy ésszerûnek és fontosnak tartom a ke-
retszámok kordában tartását, hiszen tragikus kezdett lenni a ter-
mészettudományos képzés és így természetesen a felnövekvô
nemzedék tanításának helyzete az évenkénti 2-3 jelentkezôvel. S
ha már a nevelés-oktatásnál tartunk, hadd mondjam el, mi a szí-
vem vágya: hogy az iskolában a természet tényleges szeretetére
neveljünk, ez ne merüljön ki szemétgyûjtésben, hanem például
próbálják megszervezni, ahol csak lehet, hogy a gyerekek lova-
goljanak, járják az erdôt, legyenek személyes ismerôseik a növé-
nyek, rovarok, gombák. Mennyivel jobban odafigyelnének aztán
felnôtt emberként a teremtett világra és dicsérhetnék érte a te-
remtô Istent!

– Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.

Farkas Márta
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Az elôzô számban egy német katonaorvosról emlékeztem meg, de
most egy oroszról szeretnék. Hadd lássuk, Isten gyermekei vagy
eszközei az egymást gyilkoló világok frontjának mindkét oldalán
jelen lehetnek és vannak is. Pünkösd lángocskái, az Úr Jézus ígé-
reteinek, vigasztalásának és hatalmának jelei, a háború éjszaká-
jában is fellobbanhatnak. A két történet között három kilométer
térbeli és alig egy hónap idôbeni távolság van.

Kicsi óvodás, vagy alig elemista gyermekek voltunk az 1940-es
évek elején, amikor édesanyám vasárnap délutánonként összesze-
dett minket és elvitt egy-egy nagyon küzdô sokgyermekes csalá-
dot meglátogatni a gyülekezetben. Isten már tudta, mi még nem,
hogy néhány esztendô múlva, mi ugyanilyen küzdelemben, vagy
akár nyomorúságban is leszünk, sôt, ezekkel az életekkel egy pin-
cében, egy fedél alatt fogunk sírva, reménykedve együtt imád-
kozni. A segítés szándékával is
történô látogatásaink valójában
az Ô iskolájában történô tanu-
lást is jelentették, hiszen késôbb
ezeken az életeken át még sok
segítséget kaptunk az Úrtól.
Ilyen titokzatos Isten csodála-
tos kegyelme és bölcsessége.

Hat-hét éves koromban gyó-
gyíthatatlan beteg lettem, és a
legnagyobb télben is a szüleim-
mel együtt aggódó orvosunk
tanácsára kint kellett feküd-
nöm dunnába bebugyolálva, a hejôcsabai parókia folyosóján.
Ezekben a hosszú, téli, fagyos hónapokban az én egyik legked-
vesebb barátom Terpák Laci lett, aki szintén bebugyolálva és
mindennel ellátva maga volt a hûség megtestesítôje. Késôbb en-
gem Isten kegyelme és hatalma kiemelt a betegágyból.

Történt pedig, hogy a háború, a front megérkeztével, 1944. vé-
gén az egész falu aknatûz alá került. Ez az utcai harcokat elôzte
meg. Néhány óra alatt rengeteg sebesültje és több halottja lett en-
nek a gyülekezetünkbôl is.

Laciék háza aknabelövést kapott, és Laci egyik lába is súlyo-
san megsebesült, repeszdarab fúródott a térdébe. Az ôt szállító
mentôautó is elakadt. A zsúfolttá vált kórházból – kezelés hiányá-
ban – vitte már bátyja Hejôcsaba helyett a miskolci rokonokhoz
gondozásra szenvedô öccsét. A nagycsaládot ôk fogadták be.

Közben a frontvonal elvágta a várost és falunkat hosszú hetekre
egymástól, mígnem december elején egy nagyobb áttörés után
megjelentek Laci szülei a hejôcsabai Mésztelepen. Mi itt egy
kedves hívô család, Sas Erzsi néniék – egykori házi segítôink –
munkás lakásának a konyhájába kaptunk befogadást sokadma-
gunkkal. Elmondták, hogy Laci már régóta halódik, de nem tud
meghalni, és azért vergôdik, hogy még Danit, azaz engem láthas-
son. Szüleim mutatták, mondták is, hogy leromlottan én is csak
alig élek, de én összeszedve minden erômet könyörögni kezdtem,
hogy engedjenek el. Terpák néniék pedig – szinte az életüket le-
téve – bizonygatták, mennyire fognak vigyázni reám, csak hogy
tudjon már fiuk végre békességben meghalni.

Elindultunk és a három kilométeres friss frontszakaszon éppen
csak az elesettek és sebesültek összeszedése fejezôdött be, és amit
tizenévesen láthattam, az a megdöbbentô, fájdalmas, izgalmas és
el nem feledhetô képek sokaságát véste belém.

Lassan megérkeztünk a Mátyás király utcába, és ahogy Lacit
megpillantottam a félhomályban, nagy félelem szállt reám. Alig
volt arca, hangja, s mintha sírból szólalt volna meg, nyöszörögve
mondta: „Eljöttél Danikám... Köszönöm, nagyon köszönöm...
énekeljetek... zsoltárt énekeljetek.” – elgyötört kicsi testébôl, de
vágyakozó lelkébôl sóhajtva ki a szavakat.

Délután már a zsúfolt nagyszobában a helyemet keresgélték,
ahová, majd este – a számomra részben ismeretlen nép között –
lefekhettem, amikor egy alacsony, zömök orosz tiszt lépett be a
szobába. Terpák néni kísérte be, s bútordarabok, csomagok és át-
tekinthetetlen cókmókok között felém vezetgette. Csak késôbb

fogtam fel, hogy szüleimnek
akarták bizonyítani, mennyire
vigyáztak reám, mennyire
akartak segíteni rajtam. Ezért a
szomszédban lakó, a szintén
rokon család által kiszolgált,
ellátott, és barátságos orosz or-
vost áthívták hozzám, hogy
legalább megnézzen, kicsit
megvizsgáljon. Egy-egy ilyen
tiszt nagy védelmet jelentett ak-
kor a garázdálkodókkal szem-
ben is és ezért is tettek meg

minden tôlük telhetôt a háziak körülötte.
Mikor felfogtam, hogy engem akar látni, egészen megszep-

pentem. „Nye bojsze, nye bojsze, ne félj, ne félj!” Kedvesen mo-
solygott, bátorító tekintetére emlékszem és csillogó gombjait fi-
gyeltem ilyen közelrôl. Erôs katonakezével tartotta fejemet, sze-
mem héját lehúzta, nyelvemet, torkomat, pulzusomat nézte, aztán
játékosan, jobbról, balról meglegyintett. „Nyicsevo, nyicsevo.
Semmi baj, semmi.” Csoda, hogy ezernyi haldokló katona között
ennyi idôt is szánhatott rám.

Megfordult és látszott, hogy szeretne mielôbb kijutni ebbôl a
zsúfoltságból. A kicsi „ösvény” a szobán keresztül a Laci ágya
mellett vezetett el. Már a külsô világosság irányába lépve, el is
haladt a csak dunnának vélt ágynemûkupac mellett, amikor vala-
miért visszanézve megpillantotta Laci kicsi, madár arcát. Hirte-
len energikussá vált. Erôs hangon kérdezte, szinte számon kérô-
en: „Kto eto? Hát ezzel mi van?” Mindkét drága szülô kezükkel
lemondóan intve mondták, a már megtanult szavakat: „Klapec,
kaput, kaput – a gyermeknek vége.”

De az orvos már nem ôket figyelte. Egyszerre a parancsoláshoz
szokott katona volt. Egy gyors mozdulattal lerántotta Laciról a
dunnát. Akkor láttam meg én is, hogy az egyik lába teljesen zöl-
des fekete volt. A repesz benne maradt a térdében, s nekem úgy
tûnt, mintha egy koporsót nyitott volna föl az orosz orvos. S
majdnem így is volt!

(Folytatjuk)
Szabó Dániel

Pünkösdi lángocskák a háború éjszakájában (I.)
Gyermekkori emlék egy barátom életét megmentô orosz katonaorvosról
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„Az uszmányi láger egyik kis barakkjában, a cementes padlón és
kétemeletnyi priccsen, dobozolt heringek szûkösségével helyezkedett
el a »lelkészi és szakcsoport«. Tíz embernek való helyen 32 fô. Köz-
tük 13 református, 8 katolikus lelkész, a többiek tanárok, tanítók,
mérnökök. [...]

Sajnos már kevesen vagyunk életben. Lelkünkben siratjuk az el-
távozottakat. A sok-sok kedves név közül most csak egyet említek:
a közelmúltban elhunyt bajtársunkat, Ágai László református lel-
készt. Életmentô, gyógyító, bátorító szolgálata, derûs lelkülete, tü-
relme, biztató tekintete a legnehezebb idôkön segített át bennün-
ket. Másokkal együtt talán én is neki köszönhetem megmaradá-
som... Felsegítette az elesôt, átvette a leroskadók terhét, a hideg,
sötét éjszakában a Biblia világosságát ragyogtatta fel, vigasztalta
a csüggedôket, erôsítette a gyengéket. Olykor erdélyi népmesék-
kel, vidám történetekkel terelte el a figyelmet a sivár jelenrôl.
Krisztus követe volt, ember az embertelenségben.

Áldott legyen emlékezete, és vele együtt azoké, akik a hadifogoly-
sors [sötét] égboltján – éveken keresztül mint fényes csillagok – vi-
lágítottak.” (Részlet Dr. Bognár Zalán elôadásából.)

Két könyve jelent meg a lágerekrôl „Magyarok hadifogságban
Magyarországon” és „Málenkij robot” címmel. Történész kutató-
ként hogyan kezdett el a polgári lakosok deportálásával foglakozni?

1990-ben kezdtem el a Hadtörténelmi Levéltárban dolgozni,
ahol akkoriban a Külügyminisztérium Hadifogoly Osztályának az
iratanyagát is ôrizték. Ezek az iratok személyes érintettségem miatt
érdekeltek, ugyanis egyik nagyapámat civilként hurcolták el a
Horthy Miklós térrôl (a mai Móricz Zsigmond körtér) 1945. febru-
ár végén. 85 kg-ról 40 kg-ra lefogyva érkezett haza 1946-ban. Meg-
találtam az ô iratait is, a szigorúan ôrzött iratok között, amelyekrôl
sokáig nem lehetett tudni és beszélni.

Mikor és miért kezdôdött el a polgári lakosság tömeges elhur-
colása?

A Vörös Hadsereg bevonulásával már 1944 ôszén megindult a
civilek tömeges elhurcolása. A civilek tömeges elhurcolásának a
legfôbb oka az óriási munkaerôhiány volt, ugyanis a Szovjetunió a
háborúban 30 millió embert veszített és 11,3 millió katonát tartott
fegyverben 1945 nyarán. A munkaerô beszerzéshez indokul hasz-
nálták a kollektív bûnösség elvét, amelynek alapján Kelet-Közép-
és Délkelet-Európából deportálták szovjetunióbeli kényszermun-
kára a német származásúakat, ill. az annak mondottakat. Ezen kí-
vül a hadifogolylétszámot rendszeresen kiegészítették civilekkel,
amelynek legkirívóbb példája Budapestnél történt. A fôváros ost-
roma túl sokáig tartott. Ezt Malinovszkij marsall, a 2. Ukrán Front
parancsnoka a védôk 180-200 ezer fôs létszámával magyarázta. A
valóságban azonban mindössze 79.000 fôs német-magyar haderô
védte Budapestet. Mivel a marsallnak el kellett számolnia az ost-
rom után a hadifoglyokkal, ezért a hiányzó mintegy 100.000 fôt a
Budapesten és környékén élô civilekbôl pótolta.

Hogyan és kiket gyûjtöttek össze?
Mindenkit vittek válogatás nélkül, amíg a felsôbb utasítás sze-

rinti kvótát el nem érték. A munkahelyekrôl a munkásokat, így pl.
a Kelenföldi Erômûbôl, az Egyesült Izzólámpagyárból, a csepeli
Weiss Manfréd Gyárból, az egészségügyi intézményekbôl a járó
betegeket, épülettömböket ürítettek ki, gyûjtötték a postásokat, va-
sutasokat, BSZKRT-osokat, rendôröket, róluk mondhatták, hogy az
ellenséges fegyveres testület tagjai. Sokukra a halott német és ma-
gyar katonák ruháit adták fel, így bizonyítva, hogy ôk az ellenség.

Csak a létszám volt a fontos. A légópincékben, a forgalmasabb he-
lyeken, üzletekben betuszkolták az embereket a pincékbe, majd a
sötétben továbbvitték a gyûjtôtáborok felé. Igen sok zsidó szárma-
zású személyt is vittek, akik alig értek haza a másik táborból. Bu-
dapest körüli agglomerációból igazoltatás, közmunka ürügyén be-
rendelték az embereket a községházára, majd vitték ôket a lágerekbe...

Farkas Hoffmann Márta
(Folytatjuk)

A hitünk tartott életben (I.)
Beszélgetés Dr. Bognár Zalán egyetemi docens történésszel a Károli Gáspár Református Egyetemen a szovjet lágerekrôl

Reménység Fesztivál
Örömmel adunk hírt lapunkban is arról, hogy a magyarországi
keresztyén egyházak és a Billy Graham Evangélizációs Társa-
ság a legszélesebb körû egyházi, missziói és társadalmi össze-
fogással és együttmûködéssel Reménység Fesztivált szerveznek.
Az esték fô igehirdetôje Franklin Graham, Billy Graham fia, aki
édesapja nyomdokain végez szintén világméretû szolgálatot.

A háromnapos fesztivál helye és ideje: Budapest Papp László
Sportaréna, 2012, június 1-3. A fesztivál védnöki köre a katoli-
kus, református, evangélikus és a baptista egyház elnökeinek,
illetve az Evangéliumi Szövetség (Alliance), az Ökumenikus Ta-
nács elnökének részvételével, és Tarlós István (Budapest Fôvá-
ros fôpolgármestere) bekapcsolódásával formálódott.

A fesztivál célja: az evangéliummal a lehetô legtöbb lelket
megszólítani a Kárpát-medencében. A fesztivál során egy ezer-
fôs felekezetközi kórus és zenekar is szolgál, számtalan más ha-
zai és külföldi csoporttal együtt.

Minden nemzedéket egyformán hívogatunk, de kérjük testvé-
reinket, tájékozódjanak a www.remenysegfesztival és a Face-
book oldalain is. Jelentôs csoportos utazási kedvezmények is
kérhetôk, mely helyfoglalást is biztosít.

Elérhetôsége: gjozsa@remenysegfesztival.hu.
Abban a reményben, hogy az életre szóló élmény, és megta-

pasztalás során sokan fognak választ adni Jézus Krisztus hívá-
sára és erôsödni is hitben, szolgálatokban. Kérjük, imádkozzunk
és munkálkodjunk az estékért!

Tájékozatlan, vagy szûk látókörû vélemények ne tartsanak
senkit vissza!

A védnöki kör tagjaként: D. Szabó Dániel
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Szeretettel adjuk hírül presbiter testvéreinknek és a gyülekezetek érdek-
lôdô tagjainak, hogy a Sárospataki Református Presbiteri és Gyüleke-
zeti-munkás Népfôiskola 2012 szeptemberében új évfolyamot indít. Az
idei évtôl a képzés egyszerûbb, 1 éves formában történik.

A Népfôiskola célja, hogy segítsen felkészülni a gondnoki, presbiteri
tisztséggel járó feladatok, illetve a gyülekezetben vállalt szolgálatok ál-
dott betöltésére. Az a reménységünk, hogy Isten Igéjének, hitvallásaink-
nak, egyházunk történelmének mélyebb megismerése, a gyakorlati szol-
gálatok megbeszélése, segíthet eligazodni egyéni életünk kérdéseiben
és helytállni Istentôl nyert feladataink elvégzésében.

Örömmel tapasztaljuk azt is, milyen sok
áldást jelent a résztvevôk számára a presbi-
tertársakkal való találkozás, az egymás hite
és tapasztalata által való épülés, illetve a
professzorokkal és elôadókkal történô test-
véri, baráti kapcsolat kialakulása és gya-
korlása.

A jelentkezésnek nem feltétele az érettsé-
gi megléte. Gyülekezeteink semmilyen kü-
lön tisztséget nem viselô nôi és férfi tagjait
is szeretettel várjuk. Fontosabb ezeknél az
Istennek tetszô életre és az ôt dicsôítô szol-
gálatra való belsô elkötelezettség.

A tanfolyam az év során 6 hétvégi konzultációt tartalmaz. Ezeket pén-
teken délután 5 órától szombat kora délutánig tartjuk havi egy-egy alka-
lommal.

Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik úgy látják, ezek az al-
kalmak áldásul lehetnek Istentôl nyert küldetésük betöltésében.

Jelentkezni 2012. augusztus 17-ig lehet írásban az Akadémia által ki-
adott jelentkezési lapon. (Letölthetô a Sárospataki Református Teológiai
Akadémia www.srta.hu honlapjának Irattár/Presbiterképzés menüpont-
ja alatt.)

Bôvebb felvilágosítással készséggel áll rendelkezésére a képzés fele-
lôse, valamint az Akadémia Rektori Hivatala a 06-30/608-3295-ös, va-
lamint a 47/312-947-es telefonszámon.

Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsôséget. (Jelenések 14,7)

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia közössége továbbá
szeretettel várja mindazokat, akik lelkészi, hitoktatói vagy más egy-
házi hivatást szeretnének választani.

Intézményünkben:
• korszerû, a reformáció örökségét nyíltan vállaló tudománymûvelést,
• gyakorlatias, gyülekezet-központú felkészítést,
• valamint hallgatók és oktatók között családias közösséget talál.

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia küldetésének célja,
hogy református egyházunk igényei szerint képezzen teológusokat,
lelkipásztorokat, egyházi munkatársakat.

,,A Sárospataki Református Kollégium egyik oktatási intézményeként
ôrzi és továbbviszi a Kollégium sajátos körülmények között kialakult,
több évszázados, a református hitvallásokra és a magyar nemzet iránti
elkötelezettségre épülô szellemi és lelki örökségét.

...Történelmi örökségébôl adódóan felelôsséget hordoz nemcsak a
fenntartó Egyházkerületért, hanem a Kárpát-medence ezen régiójának
magyar református egyházaiért is...Mindezzel Isten dicsôségét, Egyhá-
zunk építését, magyar népünk javát szeretnénk munkálni.” (Részletek a
Küldetésnyilatkozatból)

A kor és a tudományos munka követelményeinek megfelelô személyi
és tárgyi feltételek között folyik az oktatás az intézmény különbözô
szinten meghirdetett szakjain:

Teológia szak (osztatlan MA)
• Teológus szakirány (képzési idô: 10 félév)
Ezen a szakirányon a teológia tudományának magas szintû mûvelésére
képes, okleveles teológus szakképesítéssel rendelkezô értelmiségi egy-
háztagok képzése folyik.
• Lelkész szakirány (képzési idô: 12 félév)
A megszerzett teológiai ismeretekre épülve olyan református lelkésze-
ket képez, akik oklevelük birtokában jelentkezhetnek a zsinati egységes
lelkészi vizsgára, ahol lelkészi oklevelüket megszerezve a református
egyház választható lelkészei lesznek.

• Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak
(BA) nappali és levelezô tagozaton (kép-
zési idô 6 félév)
A katekéta szakirányon református hitokta-
tókat, a lelkipásztori munkatárs szakirányon
egyházi munkatársakat képezünk. A kate-
kéta szakképesítésû alapdiplomás a Debre-
ceni Református Hittudományi Egyetemen
mesterképzésben vallástanár szakon foly-
tathatja tanulmányait.
• Református közösségszervezô szak (BA)
levelezô tagozaton (képzési idô 6 félév)
Ezen az alapszakon olyan egyházi munka-

társak képzése folyik, akik egy-egy közösség életét a megszerzett teoló-
giai és kulturális ismereteik, valamint vezetési és szervezési készségeik
birtokában képesek irányítani és szervezni. A jelentkezôket elsôsorban
egyházi, tehát gyülekezeti és intézményi közösségek életének szervezé-
sére készítjük fel, de képesek lesznek a kulturális közéletben (könyvtá-
rak, múzeumok, mûvelôdési házak, média, idegenforgalom, turisztika)
és más területeken közösségszervezôi feladatok ellátására is. Az alapo-
zó ismereteken túl a következô specializációkat kínáljuk: egyházi mû-
velôdésszervezô (az alapszak sajátosságainak megfelelô), roma közös-
ségszervezô (missziói szolgálat), himnológia (egyházi közösségek zenei
életének szervezése), diakónia (szeretetszolgálat).

A jelentkezési és a felvételi alkalmassági vizsga

A jelentkezéshez az intézmény saját jelentkezési lapját kell használni
mind a teológia szakos egységes osztatlan képzésre, mind az alapképzé-
si szakokra jelentkezôknek. Jelentkezési lapot írásban vagy telefonon
lehet igényelni az intézmény címén, illetve telefonszámán (3950 Sáros-
patak, Rákóczi u. 1; 47/312-947, vagy le lehet tölteni az intézmény hon-
lapjáról: www.srta.hu (http://srta.tirek.hu/felveteli/jelentkezesi.lapok)

Jelentkezési határidô valamennyi szakon a pótfelvételi alkalmassá-
gi vizsgára:

2012. augusztus 21.
A Jelentkezési lapot és a kért mellékleteket (a Jelentkezési

lapon megtalálható) az intézmény fenti címére kell eljuttatni.

A felvételi idôpontja a teológia szakon
2012. augusztus 24. 1000,

a katekéta-lelkipásztori munkatárs,
valamint a református közösségszervezô szakon pedig

2012. augusztus 25. 1000.

A felvételi eljárás díja 4000 Ft,
melynek befizetéséhez a jelentkezôknek csekket küldünk,

vagy az a felvételi elôtti regisztráció alkalmával fizethetô be.
Sz.D.

Hívogató Patakra
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A presbiter és az imádkozás
Hidasi presbitertalálkozó és a székelyek példaadása

A Baranyai Presbiteri Területi Szövetség Hidas gyönyörû új, széke-
lyek emelte templomában tartotta március 24-én konferenciáját.
Nagy A. Gyula területi elnök köszöntötte az egybegyûlteket, majd
Boruss Mária hidasi lelkész kedves éneket tanított be. Kiss László
komlói lelkipásztor imával kezdte reggeli áhítatát, aminek alapigéje
2Mózes 21,1-8. volt.

Ezután a gyülekezetek bemutatkozása következett. Egy-egy gyü-
lekezetet mindig egy személy mutatott be. Hidast a gondnok úr,
Zengôvárkonyt Gyôrffy Bálint, Komlót Ferencz Lajosné. Szabó Ildi-
kó Dunaszekcsôt, Mohácsot Pap Gábor. Bólyt Klobucsnik Margit,
Kistótfalut Bóka András nyug. esperes. Siklóst Komlósi Péter, Hir-
det Zóka Benjámin, Molványt Varjas László és felesége mutatta be a
jelenlévôknek. Szigetvárról 2 presbiter jött el. Harkányról Tóth Ár-
pádné lelkésznô
szólt.

Pécsváradra fel-
vidéki és egyéb he-
lyekrôl érkeztek a
reformátusok. Kis-
harsányról Nagy
Ferenc József, Szö-
vetségünk elsô el-
nöke panaszolja,
hogy „haldoklik” a
gyülekezet.

Ezután Dr. Békefy
Lajos ny. lelkipász-
tor, lapunk fôszer-
kesztôje követke-
zett nagyszerû elô-
adással, melynek
témája ez volt: Ta-
nuljunk imádkozni
Kálvin és Bohren
nyomán.

Felidézte Kálvin imaéletét, akinek hatalmas reformátori munkás-
ságában belsô erômû volt az ima. Már hajnali négykor fény szûrô-
dött ki szobájából, ekkor kezdett imádkozni. Mennyivel másképpen
nézne ki az ország, a mi népünk, egyházunk, személyes életünk, ha

a napot imával, s
nem tisztátalan szó-
val kezdenénk! Sok
példát kaptunk Kál-
vin imáiból, és ho-
zott is a könyvbôl,
amit a Kálvin Kiadó
jelentetett meg Ta-
nuljunk imádkozni
címmel. Felesége,
Röhrig Klaudia ny.
lelkésznô felolvasta
Kálvin reggeli imá-
ját, és Borkó Juliska
paraszt prófétanô
szép imádságát.
Megtanultunk tôlük
egy énekimát is, „Ne
fél, ne aggódj, ne
sírj, ne bánkódj, Ha
tiéd Isten, tiéd már
minden...” kezdettel, amit lelkesen énekeltünk.

Ezután Boruss Mária lelkésznô bizonyságtétele következett. Be-
szélt az életérôl és Hidasra kerülésérôl, ahova Bólyból hívták abban
a reményben, hogy templom fog épülni, ha ô idejön. Így lett. 2004-

ben iktatták be hidasi lelkésznek. Sok imával, összefogással, a lelkes
székely emberek egyházszeretetébôl, szorgalmából meg is épült a
szép templom. Az alapozás után 3 hét alatt húzták fel a falakat. Volt,
hogy 120-an jöttek egy napon. Adományok érkeztek sok felôl, még
Dél-Koreából is érkezett jelentôs adomány. „Istentôl többet kap-
tunk, mint amennyit kértünk” – hangzott a beszámoló és a bizony-
ságtétel záró mondata.

Köszönet a hidasi gyülekezetnek, a székely testvéreknek vendég-
látó szeretetükért, tiszteletre méltó egyházépítô, templomalkotó pél-
daadásukért. Békesség Istentôl!

Nagy A. Gyula
területi elnök

Fotók: Ferenczné Gabi-Komló
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A presbiter könyvespolcára

Lehet-e egy imádságot magyarázni? Szabad-e
a Miatyánk mondatait elemezni és feltenni a
kérdést: mit érthetett rajtuk Jézus? Helyes-e a
kétezer évvel ezelôtt elhangzott szempontokat
érvényesnek tartanunk ma is, vagy megpróbál-
ni azokat egészen más körülményeinkre alkal-
mazni? Amikor Jézust arra kérték a tanítvá-
nyai, hogy tanítsa ôket imádkozni, nem azt
mondta a Miatyánk szövegérôl, hogy ezt imád-
kozzátok, hanem hogy így imádkozzatok – ér-
vel a szerzô az Úr imádságát részletesen elem-
zô igehirdetéséit csokorba gyûjtô kötetében, s
válaszol igennel a fenti kérésekre. Ára: 1500 Ft

PRESBITER
a Magyar Református Presbiteri Szövetség hivatalos
idôszaki kiadványa. Megjelenik ez évben hat alkalom-
mal. A szerkesztôbizottság tagjai: Dr. Kelemenné Far-
kas Márta, Dr. Kis Domokos Dániel, Kövespataki Lász-
ló, Mikó László, Dr. Papp Vilmos, Dr. Ritoók Zsigmond,
Váczi Gábor, Dr. Viczián Miklós. Felelôs szerkesztô és
képszerkesztô: Dr. PhD Békefy Lajos. Felelôs kiadó:
D. h.c. Szabó Dániel. Tördelés: Heckmann Tamás.
Szerkesztôség: Magyar Református Presbiteri Szö-
vetség Irodája, 1092 Budapest, Ráday u. 28. Tel./fax:
476-3211. E-mail címünk: szovetseg@presbiter.hu. A
lap a fenti címen írásban vagy telefonon is megren-
delhetô. Az egyéni elôfizetési díj belföldre évi 2100 Ft,
Európa országaiba 4000 Ft, a tengerentúlra 4500 Ft.
Az elôfizetési díj csekken fizethetô: „Magyar Reformá-
tus Presbiteri Szövetség 11705008-20416641”, Buda-
pest; személyesen is befizethetô Szövetségünk Irodá-
jában. Lapunk fenntartását szolgáló adományaikat is
köszönettel fogadjuk a Kárpát-medence református
gyülekezetei és presbitériumai nevében! Készítette a
Rosental Kft. Felelôs vezetô: a Kft. igazgatója. Kézira-
tot nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza!
ISSN 2061-4632 (nyomtatott), ISSN 2061-4640 (online)

Szövetségünk honlapjának címe:
www.presbiter.hu

A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek meg
a szerkesztôbizottság véleményével!

Egy példány ára: 350 Ft

Sztárai Mihály Dráva-, és Duna-parti zsoltárhegedülése, valamint szervezô munkája nyomán
a Drávaszögben már 1544-ben megjelentek a hitújító tanítások, zsoltárok és magyar nyelvû
Bibliák. 1576-ban a Hercegszôlôsön megtartott kánonalkotó zsinat törvényi keretet adott a
reformált hitû eklézsiák életének azon a tájon, majd beljebb, a folyón túli szlavón területe-
ken is. A jó 400 évvel késôbb a dél-szláv háború borzalmaiban megpróbált magyar reformá-
tusság bár megfogyatkozva, de rendíthetetlen hittel és példás egyházszeretettel ôrzi Krisztus-
ra tekintô megtartó hitét. Kicsendült ez abból az erôteljes éneklésbôl is, ahogyan a karancsi
gyülekezeti teremben zengték a zsoltárt. Csáti-Szabó Lajos laskói lelkipásztor, a Horvátor-
szági Református Keresztyén-Kálvini Egyház nemrég beiktatott püspöke köszöntötte a tava-
szi konferencia résztvevôit és elôadóit. A gyülekezeti tagok, presbiterek szinte valamennyi
egyházközséget képviselték, lelkipásztoruk kíséretében. Az alkalmon jelen volt a zágrábi
horvát nyelvû kis református házi gyülekezet pásztora, Branimir Buc̀́anović, Sepsérôl pedig
Darko Turs̀́ić lelkész is. Dr. PhD Békefy Lajos két vetítettképes elôadást tartott. Elôször Kál-
vin imaéletérôl szólt. Nagyívû reformátori szolgálatának belsô erômûveként jellemezte az
imádságot, amit Kálvin naponta, már hajnali négy órakor térdre ereszkedve gyakorolt. Több
alkalomhoz, napszakhoz, igehirdetési szolgálathoz kapcsolódó imáiból mutatott be néhányat
az elôadó. Második, szintén sok képpel illusztrált elôadásában reformátorunk idôszerûségé-
rôl szólt: az imádkozó Kálvin lelki arcképére felkerült a Szentlélektôl vezérelt, bibliás, ének-
szeretô, szociálisan érzékeny, és igazságos, a menekültekért még a helyi bankárokkal is vi-
tázó-tárgyaló, majd az életkezdési támogatást elérô, Isten ügyéért, s a rábízottakért magát
égô áldozatul Istennek szentelô reformátorunk több jellemvonása. Néhány mondatban átadta
a Presbiteri Szövetség és a lap szerkesztôbizottságának testvéri köszöntését is, és elmondta:
imával és szakértelemmel készül immáron 21 éve a Presbiter címû lap. Dr. Békefy-Röhrig
Klaudia lelkésznô, akinek elôbb édesapja szolgált ezen a vidéken, majd ô maga is több
szentföldi és világimanapi alkalmat tartott az itteni gyülekezetekben, ismerôsként köszönt-
hetett több résztvevôt, magyar és horvát nyelven. Elôadásában a nôk világimanapjának eu-
rópai és kárpát-medencei elôkészületeirôl, fontosságáról, helyérôl szólt. Az elôadásokat kö-
vetô beszélgetésekben a résztvevôk személyes imatapasztalataikat osztották meg egymással.
A Hájek János karancsi lelkész, és felesége, valamint özvegy papné édesanyja, Hájek
Rózsika nagy odafigyeléssel igyekezett mindenkinek megteremteni az otthonosság érzését.

(Folytatás a 20. oldalon)

„Maradj a helyeden, ahol Isten látni akar...”

Kálvinnal Baranya-Szlavóniában

A horvátországi reformátusság ôsi telephelyeirôl gyülekezett össze közel kilencven pres-
biter nô és férfi a karancsi konferencia központba meghirdetett tavaszi konferenciára áp-
rilis 21-én. Az elôadások a Kálvin évek rendezvény sorozatához kapcsolódtak. Ezeket,
majd a vasárnap hat gyülekezetben tartott istentiszteletet vendégelôadóként és igehirde-
tôként Dr. PhD Békefy Lajos lelkipásztor, felelôs szerkesztô és Dr. Békefy-Röhrig Klaudia
lelkésznô végezte. A fotókat Hájek János és Szenn Péter lelkipásztor készítette.
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A Biblia Szövetség

BUDAPESTI BIBLIAISKOLÁJA FELVÉTELT HIRDET
SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSÉRE

Jelentkezési határidô: 2012. május 31.
(Utólagos jelentkezés: 2012. június 20-ig)

Szeretettel várjuk azok
jelentkezését, akik vágynak

arra, hogy jobban megismerjék
Jézus Krisztust, és szeretetbôl szolgálják

Ôt munkahelyükön, családjukban és
gyülekezetükben. A 2+1éves képzésünket

minden hónap második szombatján
(szeptembertôl-júniusig) tartjuk Budapesten.

Oktatás tematikája:
Elsô év:
Ó- és Újszövetség (bevezetés, bibliaismeret, kortörténet)

Második év:
Biblika teológia (a Biblia egységes üzenetének kibontakozása),
dogmatika (a keresztyén hit rendszerbe foglalva), etika (a keresztyén élet normái),
hermeneutika (az írásmagyarázat módszere), gyakorlati keresztyénség

Harmadik év:
Gyülekezeti élet (bibliai tanítás a gyülekezetrôl, és az egyes gyülekezeti szolgálatokról), lelkigondozás,
apologetika (keresztyénség és a többi világnézet), evangélizáció (hitünk továbbadása másoknak)

Március
10-én tartotta közgyûlését Szövetségünk. Az

alkalomról lapunk más helyén részletes
beszámolót közlünk.

24-én a Nagyvárad-Újvárosi Református
Egyházközség templomában került meg-
rendezésre a Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerület Presbiteri Szövetségé-
nek 10 éves jubileumi közgyûlése. Az al-
kalmon az anyaországi szövetséget dr.
Tóth János, békési egyházmegyei területi
szervezetünk elnöke képviselte. Az alka-
lomról lapunk más helyén részletes be-
számolót közlünk.

31-én Budapesten tartotta a Dunamelléki
Református Egyházkerület és a Szövetség
32. Egyházkerületi Konferenciáját, Egy-
ház és média címmel.

Április
1-én került megrendezésre nagykunsági egy-

házmegyei területi szervezetünk hagyo-
mányos, presbiteri konferenciával egybe-
kötött virágvasárnapi ünnepsége Török-
szentmiklóson. Az alkalomról beszámo-
lót közlünk.

12-én Szövetségünk elnöksége fôtitkári érte-
kezlet keretében megbeszélést tartott. A
tanácskozáson – többek között – a közel-
jövôben megrendezésre kerülô szövetségi
konferenciák vonatkozásában is döntések
születtek.

14-én Vásárosnaményban tartotta presbiteri
konferenciáját a Szabolcsi Református
Egyházmegye. Az alkalomról lapunk
más helyén részletes beszámolót köz-
lünk.

Ugyanezen a napon az Országos Reformá-
tus Tanáregyesület szervezésében oktatá-
si konferenciát rendeztek Mezôcsáton. Az
alkalmon Szövetségünket dr. h.c. Szabó
Dániel elnök képviselte, igei szolgálattal.

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

A szerkesztô bizottság következô ülésének
idôpontja: 2012. július 2. Megjelentetés-
re szánt írásaikat eddig az idôpontig kér-
jük megküldeni Szövetségünk bármely
elérhetôségére.

Váczi Gábor

* * *

Lapunk húsvéti számának 19. oldalán, a
Szent gondolatok Húsvétra c. vers 2. vers-
szaka így kezdôdik helyesen:

„Kiûzettünk onnan, s döngött
A bûnbörtön ajtaja!”

Szerzôje: Sándor József, Pápa

SZÖVETSÉGÜNK
ÉLETÉBÔL...

Jelentkezés és
további információ a honlapunkon:

www.bpbibliaiskola.hu
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(Folytatás a 18. oldalról)
Szombat délután még jutott idô arra is, hogy
Laskón a vendégek látogatást tegyenek a lel-
készcsaládjával ott élô Csáti-Szabó Lajos
püspöknél, valamint az ott honos Dr. Lábadi
Károly néprajzkutató egyetemi tanárnál, író-
nál, és feleségénél,
a kopácsi eredetû
Kedves Kláránál.
Lábadi professzor
úr több könyvében
is feldolgozta Drá-
vaszög istenes nép-
ének történetét, Ko-
pács, és Laskó gaz-
dag egyházi és nép-
rajzi múltját. Felele-
venítette Ács Zsig-
mond tudós prédi-
kátor szellemiségét,
aki akadémiai szin-
ten fordította az
egyszerû parókia
csendjében, a vizek
partján Shakespeare
drámáit, színmûve-
it is.

Vasárnap három-három különbözô helyen
végzett igehirdetôi szolgálatot a lelkész-há-
zaspár. A lelkésznô Pélmonostor, Karancs,
majd Kopács gyülekezetében szólt Mária és
Márta Jézus által is fontosnak tartott szolgá-
latáról, az igehallgatás elsôbbségének fon-
tosságáról (Luk 10,38-42). Idézte Túrmezei
Erzsébet „Maradj a helyeden” címû versét.
Lapunk fôszerkesztôje Haraszti, Kórógy és
Rétfalu reformátusai között tett bizonyságot
Isten „kezének” erejérôl, amire a zsoltárok
(31,6;16) és Urunk szavai (Luk 23,46) értel-
mében életünknek idejét és lelkünket is biz-
ton rábízhatjuk. Ô pedig Szabolcska Mihály

papköltô „Uram, maradj velünk!” címû ver-
sével illusztrálta mondanivalóját. A kórógyi,
háborúviselt, menekülô, majd újra hazatérô
hívek hálás szívvel és szóval emlékeztek meg
arról, hogy az anyaországba menekülésük
során a budapest-nagyvárad téri gyülekezet-

ben kórógyi szoli-
daritási istentiszte-
letek is voltak, és a
Békefy lelkészhá-
zaspárral a zánkai
táborban is talál-
koztak. A rétfalui
parókián a szolgá-
latok végén kisebb
„lelkésztestületi”
összejövetel volt,
Kanalas János kó-
rógyi lelkész és fe-
lesége, Póth Erzsé-
bet, Szenn Péter és
felesége, Vanda lel-
készek, Andel Ká-
roly és Ilona lelké-
szek szíves vendég-
látásával. Hájek
János és édesanyja

késôbb csatlakozott a „gyülekezethez”.
Legyen megtartó Urunk áldása Istennek

horvátországi magyar és horvát református
népén, lelkipásztorain, presbiterein, ôrizze
meg, s növelje hitüket, egyházszeretetüket,
testvéri összetartozásukat, a kívülvalók iránt
pedig józan emberségüket! „Maradj a helye-
den, ahol Isten látni akar! Ô tudja, mi hasz-
nál, s mi fenyeget, elrejt, ha kell, be is ta-
kar!”.

(drbl-drb-rkl)

(A beszámoló horvátul és németül is olvasható, írjuk be
a google-be: predavanje za prezbitere és Calvin in Sla-
wonien.)

A hamis és az igazi lélek kistükre
A hamis lélek, a hamisság lelkének tulaj-
donsága, hogy szétszaggat, megront, fana-
tizmusba kerget. A gondolkodást támadó-
vá teszi. A Szentlélek ezzel a szentségtelen
lélekkel szemben kerüli a „felhajtást”, az
agresszivitást, csendben munkálkodik. –
A hamis lélek, a hamisság lelke a banali-
tás, a lejáratás, az elszürkítés lelke. Ez
nem csak a keresztyénség se hév, se hideg
állapotra züllesztésén dolgozik, hanem a
szórakoztatóiparnak, a konzumtársada-
lomnak való teljes behódoltatáson. Amit
megvalósít, az a közönségesség diktatúrá-
ja, a lélektelen szellemi laposság és igény-
telenség. – A hamis lelket, a hamisság lel-
két felismerhetjük arról is, hogy az ered-
ményt, a sikert tekinti fô dolognak. Jézus
viszont „sikertelenül, de nem eredmény-
telenül élt”. A sikerszomjas hatalomvágy-
tól megfogott ember kiváltképpen akkor
veszedelmes, ha lelki köntösbe búj. – A ha-
mis lelket, a hamisság lelkét arról is felis-
merhetjük, hogy vonzódik a könnyelmû-
séghez. Az igazi, Lélek szerinti dolgoknak
azonban súlyuk van, valóságos nehézkedé-
si erejük, amin a korszellem színes, csábí-
tó, olykor ámulatba ejtô, de semmivé fosz-
ló légbuborékai azonnal megsemmisülnek.
Ahhoz, hogy Isten Szent Lelkét a szentség-
telen lélektôl megkülönböztessük, szüksé-
günk van tehát a Bibliára és a Szentlélek-
tôl vezetett gondolkodásra.

(–y–s)

Kálvinnal Baranya-Szlavóniában


